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Η Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση της ΓΣΕΕ συντάσσεται από το Κέντρο Ανάπτυξης Εκ-
παιδευτικής Πολιτικής της ΓΣΕΕ (ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ), αξιοποιώντας τα δημοσιοποιημένα στοιχεία 
των εθνικών ευρωπαϊκών και διεθνών βάσεων δεδομένων για την εκπαίδευση (της Ελληνι-
κής Στατιστικής Αρχής και του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, της EUROSTAT και του δι-
κτύου EURYDICE, του OECD και της UNESCO) όπως αυτά αναρτώνται στο διαδίκτυο. Με την 
στατιστική επεξεργασία των στοιχείων επιχειρείται η συστηματική αποτύπωση των βασικών 
ποσοτικών χαρακτηριστικών του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος και του ευρωπαϊκού 
και διεθνούς εκπαιδευτικού πλαισίου αναφοράς του (ΕΕ-27), διευκολύνεται η αναγνώριση 
των «δυνατών» και «αδύνατων» σημείων του και αναδεικνύονται -σε επίπεδο στρατηγικού 
σχεδιασμού- οι πιθανές αντιφάσεις που εμπεριέχει και οι ανισότητες που προκαλεί.  
 
Οι Ετήσιες Εκθέσεις για την εκπαίδευση της ΓΣΕΕ αναρτώνται πλήρεις στο διαδίκτυο με ε-
λεύθερη πρόσβαση όλων των ενδιαφερομένων φορέων και προσώπων.  
Το ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ με την ερευνητική του αυτή παρέμβασή επιχειρεί: 

 να καταδείξει το αυξημένο ενδιαφέρον του κοινωνικού εταίρου που εκπροσωπεί τον 
κόσμο της μισθωτής εργασίας για την εκπαίδευση, ως παράγοντα κρίσιμου για την κοι-
νωνική και οικονομική ανάπτυξη και συνοχή της χώρας. 

 να αναδείξει τις προκύπτουσες -κάθε μορφής- ανισότητες που αποδυναμώνουν και 
απειλούν την κοινωνική συνοχή. 

 να υπογραμμίσει τη σημασία των τοπικών κοινωνιών στην χάραξη των εθνικών πολιτι-
κών. 

 να ανταποκριθεί στο κοινωνικό αίτημα για ανοικτή, ειλικρινή και τεκμηριωμένη δια-
βούλευση των κοινωνικών φορέων για τον εκσυγχρονισμό και την ποιοτική αναβάθμι-
ση του εκπαιδευτικού μας συστήματος. 

Οι Ετήσιες Εκθέσεις του 2012-2013 και 2014 για την εκπαίδευση εστιάζουν το ερευνητικό 
τους ενδιαφέρον στην τριτοβάθμια εκπαίδευση της χώρας σε βάθος δωδεκαετίας (2001-
2012). Η παρούσα ετήσια έκθεση του 2014, που αποτελεί το Β’ Μέρος της συνολικής μελέ-
της, επικεντρώνεται και αναλύει την ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση (ανά πεδίο/τομέα 
και επίπεδο σπουδών, ίδρυμα, σχολή και τμήμα) σύμφωνα με την στατιστική αποτύπωση 
της ΕΛΣΤΑΤ για την αντίστοιχη χρονική περίοδο, ενώ η έκθεση  του 2012-2013 ,που αποτε-
λούσε το Α’ Μέρος της συνολικής μελέτης, επικεντρώνονταν στο ευρωπαϊκό και διεθνές 
πλαίσιο αναφοράς της ελληνικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπως αυτή αποτυπώνεται 
στις ευρωπαϊκές και διεθνείς βάσεις δεδομένων για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο.  
 
Η αξιοποίηση των στοιχείων και συμπερασμάτων των Ετήσιων Εκθέσεων για την εκπαίδευ-
ση από όλους τους ερευνητικούς και ακαδημαϊκούς φορείς της χώρας, και κυρίως όσους 
εμπλέκονται στη χάραξη των πολιτικών για την ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή σε εθνι-
κό και περιφερειακό επίπεδο, η κριτική τους στάση, οι διαφορετικές αναγνώσεις και  οι α-
παραίτητες συμπληρώσεις ή υποδείξεις είναι και αναγκαίες και, κυρίως, επιθυμητές. 
 
 
 



 

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ 

 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2014 

 

 
 

9 

 
 
 
 
 

Κεφάλαιο 1ο 

Αποτύπωση των βασικών 
μεγεθών της εκπαίδευσης 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

εισαγωγικό σημείωμα7 
Κεφάλαιο 1ο Αποτύπωση των βασικών μεγεθών της εκπαίδευσης9 

 Συστημική προσέγγιση του εκπαιδευτικού συστήματος ............11 1.1
 Η ιδιαιτερότητα και η σημασία της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 1.2

στο σύστημα ................................................................................15 
 Η εξέλιξη των βασικών μεγεθών της εκπαίδευσης .....................16 1.3

1.3.1 Πρωτοβάθμια εκπαίδευση: Νηπιαγωγεία ..............................16 
1.3.2 Πρωτοβάθμια εκπαίδευση: Δημοτικά σχολεία.......................19 
1.3.3 Δευτεροβάθμια εκπαίδευση: Γυμνάσια .................................23 
1.3.4 Δευτεροβάθμια εκπαίδευση: Γενικά Λύκεια ..........................28 
1.3.5 Δευτεροβάθμια εκπαίδευση: Επαγγελματική Εκπαίδευση ....32 
1.3.6 Τριτοβάθμια εκπαίδευση: Ανώτατα Εκπαιδευτικά και 

Τεχνολογικά Ιδρύματα ............................................................38 
1.3.7 Χρηματοδότηση της εκπαίδευσης ..........................................39 
1.3.7.1 Πρωτοβάθμια εκπαίδευση ..................................................40 
1.3.7.2 Δευτεροβάθμια εκπαίδευση ...............................................40 
1.3.7.3 Τριτοβάθμια εκπαίδευση ....................................................41 
1.3.7.4 Συσχέτιση δαπανών ανά εκπαιδευτική βαθμίδα ................42 

 



 

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ 

 

  

10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2014 

 

Κεφ
άλαιο 1

ο 

Α
Π

Ο
ΤΥΠ

Ω
ΣΗ ΤΩ

Ν
 ΒΑΣΙΚΩ

Ν
 Μ

ΕΓΕΘ
Ω

Ν
 

ΤΗΣ ΕΚΠ
ΑΙΔΕΥΣΗΣ  

11 

 Συστημική προσέγγιση του εκπαιδευτικού συστήματος 1.1

Η Παιδεία ως βασικό κοινωνικό αγαθό και η εκπαί-
δευση ως η διαδικασία που το παράγει, αποτελούν 
βασικό ποιοτικό γνώρισμα της κοινωνικής λειτουργί-
ας, αφού προσδίδουν ποιοτικά χαρακτηριστικά στο 
μοντέλο ανάπτυξης της χώρας, στην στήριξη της κοι-
νωνικής συνοχής των τοπικών κοινωνιών και στην εν-
θάρρυνση της ενεργού συμμετοχής του έλληνα πολίτη 
στα κοινωνικά δρώμενα. 
Γι αυτό και η υιοθέτηση κριτηρίων ποιότητας για τις 
εισροές του εκπαιδευτικού συστήματος (τα προγράμ-
ματα σπουδών, η υλικοτεχνική υποδομή, η διοικητική-
επιστημονική υποστήριξη του παρεχόμενου εκπαιδευ-
τικού έργου, τα διαθέσιμα εκπαιδευτικά υλικά, και 
κυρίως η βασική εκπαίδευση/κατάρτιση και η συνεχής 
μετεκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού της εκ-
παίδευσης) δεν αποτελούν απλές προϋποθέσεις για τη 
λειτουργία της παρεχόμενης υπηρεσίας, αλλά ουσια-
στικές παραμέτρους αποτελεσματικότητας και δείκτες 
διασφάλισης της ποιότητας, όχι απλά του παραγόμε-
νου εκπαιδευτικού έργου, αλλά της ίδιας της κοινωνι-
κής -εκπαιδευτικής, τεχνολογικής, και πολιτιστικής-
καινοτομίας. 
 
Η προσέγγιση του εκπαιδευτικού συστήματος, βάσει 
ενιαίων κριτηρίων ποιότητας, αναγνωρίζει εξ αρχής το 
συστημικό χαρακτήρα της εκπαίδευσης, λαμβάνει 
υπόψη της το συνεχή διάλογο του μέρους με το όλο, 
την οριζόντια επικοινωνία (εντός μιας συγκεκριμένης 
βαθμίδας), αλλά και τους κάθετους άξονες, που δια-
τρέχουν συνολικά τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, ολό-
κληρο το εκπαιδευτικό σύστημα.  
Το εκπαιδευτικό σύστημα πρέπει να αντιμετωπίζεται 
ως σύστημα μερών, με δυναμικά αλληλεξαρτώμενα 
υποσυστήματα κι όχι ως στατική διαδοχή ανεξάρτη-
των μερών. Πρέπει με σαφήνεια και στρατηγικό σχε-
διασμό να δομούνται οι κάθετες συνιστώσες του συ-
στήματος, οι οποίες είναι παραγνωρισμένες, όσο και 
οι οριζόντιες συνιστώσες του. Μόνο τότε μπορούν 
πραγματικά να αναγνωριστούν οι παθογένειες του 
εκπαιδευτικού μας συστήματος στις πραγματικές τους 
διαστάσεις, τότε μόνο μπορούν να εντοπιστούν οι βα-
θύτερες αιτίες τους, μόνο τότε μπορούν να αναζητη-
θούν αποτελεσματικοί χειρισμοί των υπαρκτών αντι-
φάσεών του.  
Ως κάθετοι άξονες, που διατρέχουν ολόκληρο το εκ-
παιδευτικό μας σύστημα (Πρωτοβάθμια – Δευτερο-
βάθμια – Τριτοβάθμια – Δια Βίου Μάθηση) και ταυτό-
χρονα αποτελούν και τα κοινά χαρακτηριστικά των 
επιμέρους βαθμίδων (των υποσυστημάτων) μπορούν 
να θεωρηθούν: 

 Η μέθοδος διδασκαλίας και αξιολόγησης των εκ-
παιδευομένων (δασκαλοκεντρική βασισμένη στην 
μετάδοση και αξιολόγηση του βαθμού αφομοίω-
σης των προσφερομένων πληροφοριών).  

 Τα κύρια διδακτικά υλικά και μέσα (πηγή πληρο-
φόρησης αποτελεί κυρίως το σχολικό εγχειρίδιο/ 

πανεπιστημιακό σύγγραμμα, και δευτερογενώς η 
χρήση βοηθημάτων, σχετικής ποιότητας, με τη 
μορφή φωτοτυπημένων σημειώσεων). 

 Η απουσία σύνθεσης μεταξύ διαφορετικών μαθη-
σιακών αντικειμένων (επικρατεί η στατική παρά-
θεση μαθησιακών αντικειμένων, με αποτέλεσμα η 
διαθεματικότητα να θεωρείται διδακτική καινοτο-
μία και όχι η αυτονόητη ή/και βαθύτερη ουσία της 
μόρφωσης του ανθρώπου). 

 Η έλλειψη βαθμών ελευθερίας (εκπαιδευτικών και 
εκπαιδευομένων). Ουσιαστικά το σύστημα εντέλ-
λεται, δεν ακούει και δεν σχεδιάζει εκτιμώντας το 
ανθρώπινο δυναμικό στο οποίο απευθύνεται. 

 Η «προγραμματισμένη» σπατάλη του προσωπικού 
χρόνου (εκπαιδευτικών και εκπαιδευομένων). Το 
σύστημα τρέχει με προκαθορισμένους από το ίδιο 
ρυθμούς. Δεν αναγνωρίζει την αξία του προσωπι-
κού χρόνου και συνθλίβει, κινούμενο χωρίς σαφές 
όραμα, την αξία του συλλογισμού και της προσω-
πικής στάσης και απόφασης.  

 Το σύστημα προκρίνει την ομοιομορφία, έναντι της 
ιδιαιτερότητας και της πολυμορφίας. Κυριαρχεί η 
ψευδαίσθηση του μέσου εκπαιδευόμενου και του 
μέσου εκπαιδευτικού και επομένως το σύστημα 
αγνοεί την αξία και τη δυναμική της διαφορετικό-
τητας και της ποικιλίας στην προσέγγιση και ερμη-
νεία των φαινομένων,  παρότι σε αυτή τη δυναμική 
στηρίζεται και η επιστημονική ανακάλυψη αλλά 
και η καλλιτεχνική δημιουργία. 

 Η απουσία συστήματος έγκυρης αξιολόγησης δο-
μών διαδικασιών και παραγόμενων αποτελεσμά-
των. Μόνο οι γνώσεις των εκπαιδευομένων αξιο-
λογούνται (και στο Δημοτικό, και στο Γυμνάσιο, και 
στο Λύκειο, και στο Πανεπιστήμιο και στα Μετα-
πτυχιακά). Ποτέ η διαδικασία παροχής της γνώσης. 
Και πολύ περισσότερο δεν αξιολογείται ο στρατη-
γικός σχεδιασμός, το όραμα, τα μέτρα, οι διοικητι-
κές και πολιτικές αποφάσεις και επιλογές.  

 Η αδυναμία αναπλήρωσης των όποιων απουσιών. 
Δεν προβλέπεται τέτοια διαδικασία σε ολόκληρο 
το εκπαιδευτικό σύστημα. Αν δεν είσαι παρών/-
ουσα οφείλεις χωρίς καθοδήγηση να αυτο-
προστατευτείς ώστε να μην δημιουργήσεις χάσμα 
στα όσα μέχρι τότε γνώριζες. Στη δημιουργία χά-
σματος όμως συμβάλλει και ο όγκος, αλλά και ο 
γρήγορος και πιεστικός ρυθμός ανάπτυξης της ύ-
λης (αφού ο χρόνος είναι δεδομένος και η ύλη δι-
ευρύνεται). Αυτό εξάλλου μεταλλάσσει μεγάλο α-
ριθμό παρόντων σε λειτουργικά «απόντες». Μια 
αιτία για την υπέρμετρη ανάπτυξη της φροντιστη-
ριακής υποστήριξης, από την πρώτη δημοτικού μέ-
χρι και την Τριτοβάθμια, θα πρέπει να αναζητηθεί 
στο αντιμετωπίζονται τα χάσματα και τα μη αφο-
μοιωμένα κενά της γνώσης και –κυρίως- στην λει-
τουργία της ενεργητικής (vs παθητικής) μάθησης. 
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 Η μη ουσιαστική αξιοποίηση του βιώματος και της 
τεχνολογίας. Μόνο η Προσχολική Εκπαίδευση και η 
Εκπαίδευση Ενηλίκων επιχειρηματολογούν για την 
αξία τους. Μόνο αυτές μιλούν για ικανότητες και 
δεξιότητες. Μέχρι σήμερα δεν πείθουν. Αντίθετα 
απειλούνται. 

 Η έλλειψη πιστοποίησης από το σύστημα μαθησι-
ακών αντικειμένων που οι μαθητές αναγκάζονται 
να πιστοποιούν εκτός συστήματος. Κάθε υποσύ-
στημα-βαθμίδα δεν αναγνωρίζει την αξία του «πι-
στοποιημένου τίτλου» που κατέχει ο εγγραφόμε-
νος σε αυτήν εκπαιδευόμενος. Γι αυτό και δεν 
μπορεί να πιστοποιήσει στοιχειωδέστερες δεξιότη-

τες, όπως η στοιχειώδης γνώση μιας ξένης γλώσ-
σας, ή της δεξιότητας στη χρήση ηλεκτρονικών υ-
πολογιστών.  

 Η χαμηλής ποιότητας διοικητική και λειτουργική 
υποστήριξη των εκπαιδευτικών μονάδων. Το σύ-
στημα δεν φαίνεται να τις εκτιμά ως απολύτως 
απαραίτητες για τη λειτουργία του. 

 Η έλλειψη  ή/και κακή αξιοποίηση παράλληλων εκ-
παιδευτικών υποδομών (βιβλιοθήκες, εργαστήρια). 
Δεν αρκεί να «αντιγράφεις» τις εκπαιδευτικές υ-
ποδομές άλλων χωρών. Πρέπει και να αναρωτη-
θείς πώς τις αξιοποιούν, επιμορφώνοντας αντί-
στοιχα το εκπαιδευτικό προσωπικό. 

Διάγραμμα 1.1: Διαγραμματική απεικόνιση του εκπαιδευτικού συστήματος  

 
 
Στις Ετήσιες Εκθέσεις για την εκπαίδευση της ΓΣΕΕ α-
ποτυπώνονται τα αριθμητικά δεδομένα και η κατανο-
μή σε υποκατηγορίες των μεγεθών. Κυρίως όμως υπο-
λογίζονται οι ρυθμοί μεταβολής των μεγεθών σε τριε-
τή και ετήσια βάση. Οι παρουσιαζόμενες  κατανομές 
αποδίδονται με τη μορφή Συνθετικών Δεικτών Μεγέ-
θους, οι οποίοι με τη σειρά τους συνθέτουν τον Ετήσιο 
Συνθετικό Δείκτη Μεγέθους.  
Ανάλογα με τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία των ε-
θνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών βάσεων δεδομένων 
για την εκπαίδευση η μελέτη αναπτύσσεται: 
α) σε τέσσερα βασικά μεγέθη: 

 Υποδομές της εκπαίδευσης – Μονάδες – Τμήματα - 
Αίθουσες 

 Ανθρώπινο Δυναμικό της εκπαίδευσης – Μαθητι-
κός/Σπουδαστικός/Φοιτητικός πληθυσμός 

 Ανθρώπινο Δυναμικό της εκπαίδευσης – Διδακτικό 
και βοηθητικό προσωπικό 

 Χρηματοδότηση της εκπαίδευσης – Δημόσιες δα-
πάνες & δαπάνες των νοικοκυριών 

και β) σε τέσσερα γεωγραφικά επίπεδα: 
 Ευρωπαϊκό/Διεθνές 
 Εθνικό 
 Περιφερειακό (Διοικητικές Περιφέρειες) 
 Τοπικό (Περιφερειακές ενότητες) 
Οι υποδομές, ο μαθητικός/σπουδαστικός πληθυσμός 
και το εκπαιδευτικό/ερευνητικό/διοικητικό προσωπι-
κό που υπηρετεί στις εκπαιδευτικές μονάδες/ ιδρύμα-
τα αποτυπώνονται (ανά σχολικό/ακαδημαϊκό έτος  με 
στοιχεία Έναρξης και στοιχεία Λήξης) σε πίνακες και 
δημοσιοποιούνται στο διαδίκτυο από  την Ελληνική 
Στατιστική Αρχή.  
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Οι πραγματοποιηθείσες (κατά έτος)  δαπάνες για την 
εκπαίδευση (χρηματοδότηση της εκπαίδευσης) δημο-
σιοποιούνται  από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους 
στους Ετήσιους Προϋπολογισμούς κάθε έτους.  
Ας σημειωθεί ότι στις ετήσιες εκθέσεις που στηρίζο-
νται στα διαθέσιμα από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. στατιστικά στοι-
χεία: 

 η έννοια της τοπικότητας προσεγγίζεται σε επίπεδο 
Νομού/Νομαρχίας 

 η αναφορά σε έτος για την εκπαίδευση (2010) α-
ναφέρεται στη λήξη του σχολικού έτους (2009-
2010) 

 όλα τα στατιστικά δεδομένα αφορούν στοιχεία λή-
ξεως του σχολικού έτους, εκτός των περιπτώσεων 
που διατίθενται στοιχεία μόνο για την έναρξη και 
που η αντίστοιχη διευκρίνιση σημειώνεται στην 
παρουσίαση των συγκεκριμένων μεταβλητών 

 τα στοιχεία για την Τεχνολογική Επαγγελματική 
Εκπαίδευση (ΤΕΕ) αφορούν μόνο τις σχολικές μο-
νάδες αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, 
στις οποίες ανήκουν τα ΤΕΕ, ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ του 
ΥΠΕΠΘ. 

Η γνώση των βασικών μεγεθών της εκπαίδευσης, η με-
ταξύ τους συσχέτιση και –κυρίως- ο ρυθμός ετήσιας 
μεταβολής τους αποτελεί σημαντικό ποιοτικό στοι-
χείο για τη χάραξη της εκπαιδευτικής πολιτικής. Απο-
τελεί όμως  ταυτόχρονα πηγή/ επιχείρημα για την ανί-
χνευση/ τεκμηρίωση εκπαιδευτικών ανισοτήτων κοι-
νωνικού & γεωγραφικού χαρακτήρα,  ανισότητες που 
συνήθως υποτιμώνται, μια και η έρευνα αδυνατεί συ-
νήθως να εστιάσει στο μικρόκοσμο των τοπικών κοι-
νωνιών.  
Η αποτύπωση των βασικών μεγεθών της εκπαίδευσης 
αυτή αναδεικνύει το συστημικό (ή μη) χαρακτήρα της 
εκπαίδευσης, μελετά και συγκρίνει τους Δείκτες ανά 
Υποσύστημα και Μέρος, ελέγχοντας αφενός τη συνο-
χή και τη σύγκλισή τους, αφετέρου την τάση μεταβο-
λής τους στο χρόνο (αύξηση- βελτίωση, μείωση-
επιδείνωση). 
Ωστόσο, οι υποδομές των εκπαιδευτικών βαθμίδων 
(επάρκεια, ποιότητα και εκσυγχρονισμός τους, η χω-
ροταξική τους κατανομή), τα ποιοτικά χαρακτηριστικά 
των παρεχόμενων εκπαιδευτικών προγραμμάτων (α-
ναλυτικά προγράμματα, διδακτικά υλικά, διδακτική 
μεθοδολογία, τρόποι τεκμηρίωσης του εκπαιδευτικού 
έργου, αξιολόγησης ικανοτήτων και πιστοποίησης δε-
ξιοτήτων των εκπαιδευομένων), η επένδυση στο αν-
θρώπινο δυναμικό (επάρκεια στελέχωσης, αρχική εκ-
παίδευση, επιμόρφωση, ανατροφοδότηση, συμμετοχή 
στο σχεδιασμό, κοινωνική λογοδοσία), αλλά και οι ε-
πενδυόμενοι πόροι (δημόσιου και ιδιωτικού τομέα), 
και τα βασικά χαρακτηριστικά της επένδυσης στη 
«σκιώδη εκπαίδευση» (ιδιαίτερα μαθήματα/ φροντι-
στήρια) και οι πολύμορφες συνέπειες τους στην ποιό-
τητα της εκπαίδευσης δυστυχώς δεν μπορούν να με-
λετηθούν, αφού η εθνική στατιστική αποτύπωσή τους 
είναι ελλειμματική.  

Όμως, η συστημική προσέγγιση της εκπαίδευσης προ-
ϋποθέτει στρατηγικό σχεδιασμό με ενιαία μεθοδολο-
γία και στόχευση των δράσεων που διαπερνούν κατα-
κόρυφα όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, προκειμέ-
νου να διασφαλιστούν (όσο το δυνατό περισσότερο) η 
ποιότητα, η συνέχεια και η συνοχή των υποσυστημά-
των και τελικά του συστήματος. Επιπλέον, η διασφά-
λιση της ποιότητας απαιτεί συγκεκριμένους και με-
τρήσιμους δείκτες. Η σταθερότητα στο χρόνο και η 
εφαρμογή σε όλα τα υποσυστήματα ενός δείκτη –
ακόμα και ελλιπούς στην κατασκευή του- αποδίδει μια 
πραγματική διαφοροποίηση. Αν αυτή η διαφοροποίη-
ση είναι αποδεκτή από το σύστημα αποτελεί συνειδη-
τή επιλογή, γνώρισμά του και μέρος της στρατηγικής 
του. Αντίθετα αν αποτελεί «σκιώδη» όψη μιας διαφο-
ροποιημένης πραγματικότητας -ενός συστήματος που 
προβάλλεται ως ομοιογενές-, τότε η όποια στρατηγική 
επιλογή είναι καταδικασμένη να αποτύχει. 
 

Ως ιδιαίτερα σημαντικές ποιοτικές εξειδικεύσεις του 
στρατηγικού σχεδιασμού του συστήματος ανά Υποσύ-
στημα και Μέρος (ιδιαίτερα για τα πρώτα 3 Υποσυ-
στήματα), θα πρέπει να αναφερθούν: 

 Η εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία 
 Η εκπαίδευση των παιδιών παλιννοστούντων και 

μεταναστών 
 Οι εξειδικευμένοι τύποι σχολείων στη Δευτερο-

βάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσια-Λύκεια-ΤΕΕ), όπως: 
Εσπερινά Σχολεία, Αθλητικά & Μουσικά Σχολεία 
κ.α. 

 Η εκπαίδευση των παιδιών των ελλήνων της δια-
σποράς (κοινότητες στο εξωτερικό). 

 

Οι ποιοτικές αυτές εξειδικεύσεις ελέγχονται ως προς 
την αποτελεσματικότητα και την ποιότητά τους σε κά-
θε Υποσύστημα και Μέρος και συμβάλλουν στην πλη-
ρότητα και συνοχή του συστήματος. Πάνω απ΄ όλα, 
υπηρετούν την συνταγματική επιταγή για το δικαίωμα 
των πολιτών στο κοινωνικό αγαθό της εκπαίδευσης 
και όχι τη διάκρισή τους σε αυτούς που έχουν (χρήμα-
τα, χρόνο, υγεία, μορφωμένο γονιό, επιλογές, δυνατό-
τητα πρόσβασης) και σε όσους δεν έχουν. Το κράτος 
οφείλει να μεριμνά για την παροχή και τη διασφάλιση 
της ποιότητας της εκπαίδευσης για κάθε πολίτη (τον 
όποιο) και όχι για τον «εικονικό» μέσο πολίτη. 
 
Ένα νέο εκπαιδευτικό σύστημα πρέπει να αντικατα-
στήσει το σημερινό. Η δημιουργία του θα στηριχθεί 
στην πολυετή έρευνα και εμπειρία των εκπαιδευτικών 
και ερευνητικών δομών της εκπαίδευσης που παραμέ-
νουν επί δεκαετίες αναξιοποίητες. Ο στρατηγικός σχε-
διασμός του νέου εκπαιδευτικού συστήματος και οι 
προτεραιότητες στη χάραξη της εκπαιδευτικής πολιτι-
κής πρέπει να επαναπροσδιοριστούν ώστε: 

 Ο σχεδιασμός να κατευθύνεται από τη βάση της 
εκπαιδευτικής πυραμίδας (προσχολική εκπαίδευ-
ση) προς την κορυφή (πανεπιστημιακή εκπαίδευ-
ση). 
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 Να θεσμοθετηθούν συγκεκριμένοι βαθμοί ελευθε-
ρίας στα υποσυστήματα, στα μέρη, και στα επίπε-
δα, που να υπηρετούν τη συνοχή του συστήματος, 
αλλά να επιτρέπουν την εκπαιδευτική τους αυτο-
νομία.  

 Να διευκολύνεται η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυ-
ναμικού της εκπαίδευσης (εκπαίδευση - κατάρτιση 
–επιμόρφωση) παράλληλα με τη διασφάλιση της 
ποιοτικής και σύγχρονης υλικοτεχνικής της υποδο-
μής.  

 Να διασφαλίζονται οι αναγκαίοι πόροι για την εκ-
παίδευση και την έρευνα, με στόχο τη σύγκλιση 
προς τους αντίστοιχους  ευρωπαϊκούς μέσους ό-
ρους. 

 Να προσφέρονται ανεμπόδιστα και δια βίου σε 
κάθε παιδί, νέο, εργαζόμενο πολλαπλές εκπαιδευ-
τικές επιλογές και ευκαιρίες για γνώση.  

 Να διαθέτει σύγχρονα ευέλικτα και αποτελεσματι-
κά προγράμματα σπουδών που να διευκολύνουν 
την ανάπτυξη συγκεκριμένων ικανοτήτων, στάσε-
ων, αξιών και φυσικά γνώσεων. 

 Να υιοθετείται η αρχή «minimum δεξιότητες στην 
optimum ηλικία» για όλους τους εκπαιδευόμενους, 
αντί της ισχύουσας «optimum γνώσεων στη μικρό-

τερη δυνατή ηλικία» για όσους μπορέσουν, τελικά, 
να τις αφομοιώσουν. 

Με στόχο: 
− Μια ανοικτή, χαρούμενη και δημιουργική προσχο-

λική αγωγή, που με αφόρμηση το ίδιο το παιδί –κι 
όχι την ύλη- έχει τη σοφία να δημιουργεί με το παι-
χνίδι και τη δραστηριότητα στην ομάδα τη βάση της 
επικοινωνίας και της κοινωνικής ζωής του πολίτη. 

− Ένα καλό Δημοτικό σχολείο, που να στηρίζει ένα 
καλό Γυμνάσιο, ένα καλό Γενικό Λύκειο και μια α-
ξιόλογη και αξιοπρεπή Τεχνική και Επαγγελματική 
Εκπαίδευση, και ένα ακόμα καλύτερο Πανεπιστή-
μιο.  

− Ένα ποιοτικό εκπαιδευτικό σύστημα με αίσθηση δι-
καίου, έγνοια και φροντίδα για τις υπαρκτές κοινω-
νικές και εκπαιδευτικές ανισότητες.  

− Ένα αποτελεσματικό εκπαιδευτικό σύστημα δια-
σφαλισμένης ποιότητας με πολλαπλές επιλογές και 
δυνατότητες, τόσο για την τυπική εκπαίδευση, όσο 
και για τη Δια Βίου εκπαίδευση.  

− Σε κάθε γωνιά της χώρας, προσβάσιμο από κάθε 
πολίτη. 
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 Η ιδιαιτερότητα και η σημασία της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο σύστημα 1.2

Στη συστημική προσέγγιση του εκπαιδευτικού συστή-
ματος οι επιμέρους βαθμίδες και υποβαθμίδες δεν 
μπορούν να αξιολογηθούν ως προς την προστιθέμενη 
αξία τους επί των συνολικών παραγόμενων εκπαιδευ-
τικών αποτελεσμάτων του συστήματος. Ωστόσο, κατά 
την έξοδο από ένα εκπαιδευτικό σύστημα, που διακρί-
νεται για τη συνοχή και τη διασφαλισμένη ποιότητα 
των μερών/υποσυστημάτων του, τα συνολικά εκπαι-
δευτικά αποτελέσματα που παράγονται (σε προσωπι-
κό και σε κοινωνικοοικονομικό επίπεδο) δεν αφορούν 
στη βαθμίδα εξόδου, αλλά και στη συνολική επίδραση 
όλων των προηγουμένων βαθμίδων. Κατά τη μετάβα-
ση από τη μια βαθμίδα στην επόμενη, οι παραγόμενες 
εκροές της βαθμίδας προέλευσης, αποτελούν ταυτό-
χρονα και εισροές της βαθμίδας υποδοχής. Με αυτή 
την έννοια, οι εκροές μιας βαθμίδας εξόδου από το 
σύστημα αποτελούν ταυτόχρονα και εκροές του εκ-
παιδευτικού συστήματος.  
Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του ελ-
ληνικού εκπαιδευτικού συστήματος ως τυπικές βαθμί-
δες εξόδου από την εκπαίδευση και εισόδου στην α-
γορά εργασίας μπορούν να θεωρηθούν: α) το Γυμνά-
σιο με την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευ-
σης (ISCED 2),  β) το Γενικό Λύκειο και το Τεχνολογικό 
Λύκειο με την ολοκλήρωση της ανώτερης δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 3A &3Β), γ) τα Ινστιτούτα 
Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ με την ολοκλήρωση 
της μεταδευτεροβάθμιας μη τριτοβάθμιου επιπέδου 
εκπαίδευσης (ISCED 4) και δ) τα ιδρύματα της Τριτο-
βάθμιας εκπαίδευσης με την ολοκλήρωση της τριτο-
βάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 5Α, 5Β & 6). 
Η αποφοίτηση από την τριτοβάθμια εκπαίδευση, την 
υψηλότερη βαθμίδα εξόδου προς την αγορά εργασίας, 
σηματοδοτεί στην κοινωνική συνείδηση την προσωπι-
κή επιτυχία του αποφοίτου, αλλά δεν αποτελεί ταυτό-
χρονα δείκτη αξιολόγησης της ποιότητας της βαθμίδας 
έναντι των υπολοίπων βαθμίδων του εκπαιδευτικού 
συστήματος. Έτσι κι αλλιώς στην κοινωνική συνείδηση 
τα χαρακτηριστικά ποιότητας της εκπαίδευσης συνδέ-
ονται περισσότερο με τα κριτήρια απασχολησιμότητας 
και απολαβών που προβάλλονται από την αγορά ερ-
γασίας, τα οποία υπακούοντας άκριτα στον κανόνα 
της αγοράς και της ζήτησης ευθύνονται για σημαντικές 
παθογένειες των εκπαιδευτικών συστημάτων. Ιδιαίτε-
ρα σήμερα σε έντονο περιβάλλον κοινωνικής κρίσης 
και οικονομικής ύφεσης με εξωπραγματικούς δείκτες 
ανεργίας των νέων ανθρώπων, η αγορά εργασίας ανα-
ζητά υποψηφίους με υψηλά ακαδημαϊκά προσόντα 
και γλωσσομάθειας (τουλάχιστον μεταπτυχιακό τίτλο 
και proficiency), προσφέροντας απασχόληση σε θέσεις 
με περίγραμμα αποφοίτου ανώτερης δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης και αποδοχές αποφοίτου υποχρεωτικής 
εκπαίδευσης. Το γεγονός αυτό, αφενός υποτιμά την 
κοινωνική αξία της εκπαίδευσης, αλλά ταυτόχρονα 
συμπιέζει την δυνατότητα πρόσληψης αποφοίτων με 
χαμηλότερα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ακαδημα-

ϊκά προσόντα και ευτελίζει πλήρως την αξία της κατώ-
τερης αμοιβής εργασίας (του ανειδίκευτου εργάτη). 
 
Η ελκυστικότητα της τριτοβάθμιας, ως επιθυμητής 
βαθμίδας εξόδου προς την αγορά εργασίας, αποτελεί 
ίσως και το κοινωνικά κυρίαρχο χαρακτηριστικό της. 
Ωστόσο, από άποψη ποιότητας και συνοχής του εκ-
παιδευτικού συστήματος, αξίζει να σημειωθούν και τα 
ακόλουθα χαρακτηριστικά της τριτοβάθμιας εκπαί-
δευσης: 

 αποτελεί κύρια βαθμίδα παραγωγής και διάχυσης 
ερευνητικού έργου/ τεχνολογίας/ καινοτομίας 
προς την αγορά, αλλά και τις υπόλοιπες βαθμίδες 
της εκπαίδευσης. 

 οι προτεραιότητες της επιδρούν στο σχεδιασμό και 
στις προτεραιότητες των άμεσα συνδεόμενων με 
αυτήν προηγούμενων βαθμίδων (δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση). 

 αποτελεί τη βαθμίδα των παραγωγικών σχολών 
των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε όλες τις 
βαθμίδες του εκπαιδευτικού συστήματος. 

 αποτελεί τη μόνη βαθμίδα της εκπαίδευσης όπου 
η κοινωνική κινητικότητα δυσχεραίνεται σημαντι-
κά. 

 αποτελεί τη μόνη βαθμίδα της εκπαίδευσης όπου 
αναγνωρίζονται βαθμοί ελευθερίας για τη χάραξη 
της προσωπικής διαδρομής των φοιτητών προς το 
πτυχίο (μαθήματα υποχρεωτικά, κατ’ επιλογήν υ-
ποχρεωτικά και ελεύθερης επιλογής. 

 αποτελεί τη μόνη βαθμίδα της εκπαίδευσης όπου 
τα ιδρύματα της χαρακτηρίζονται από διοικητική 
αυτονομία και αυτονομία στη λήψη αποφάσεων. 

 αποτελεί τη μόνη βαθμίδα της εκπαίδευσης όπου 
προβάλλεται έντονα ο ανταγωνισμός και η διάκρι-
ση μεταξύ ισότιμων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. 

 τα ιδρύματά της στην κοινωνική συνείδηση δεν α-
ντιμετωπίζονται ως κατεξοχήν πνευματικά/ πολι-
τιστικά ιδρύματα, αλλά ως ανώτατου κύρους «ε-
παγγελματικές σχολές». 

 αποτελεί την κατ’ εξοχήν βαθμίδα προσέλκυσης 
εκπαιδευομένων από άλλες χώρες για φοίτηση. 

 αποτελεί τη βαθμίδα της εκπαίδευσης με το υψη-
λότερο ατομικό και κοινωνικό όφελος. 

 

Στην αποτύπωση των στοιχείων της τριτοβάθμιας εκ-
παίδευσης στις διεθνείς και ευρωπαϊκές βάσεις δεδο-
μένων, πολλά από αυτά τα χαρακτηριστικά, είτε υπο-
τιμώνται, είτε δεν αποτυπώνονται. Η αξία τους, ωστό-
σο, είναι σημαντική για την ανάπτυξη ενός δομημένου 
στρατηγικού σχεδιασμού για την τριτοβάθμια εκπαί-
δευση, που να αναδεικνύει το συστημικό χαρακτήρα 
της εκπαίδευσης, αξιοποιώντας τα συγκριτικά της 
πλεονεκτήματα, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο. 
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 Η εξέλιξη των βασικών μεγεθών της εκπαίδευσης 1.3

Στον ακόλουθο πίνακα και για την περίοδο 2001-2012 
αποτυπώνεται η ετήσια εξέλιξη των βασικών μεγεθών 
της εκπαίδευσης και συγκεκριμένα των υποδομών 
(σχολικές μονάδες - τμήματα) και του ανθρώπινου 
δυναμικού (μαθητικός πληθυσμός - προσωπικό που 
υπηρετεί) της Πρωτοβάθμιας (Νηπιαγωγεία, Δημοτι-

κά) και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Γυμνάσια, Γενι-
κά Λύκεια, Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση) του 
Δημόσιου και Ιδιωτικού τους τομέα και στους δύο τύ-
πους σχολείων (Ημερήσια & Εσπερινά) όπου προβλέ-
πονται και λειτουργούν. 

 

Πίνακας 1.1: Διαχρονική εξέλιξη βασικών μεγεθών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Συνολικά) 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΒΑΘΜΙΔΕΣ 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Ρυθμός 
μεταβολής 
περιόδου 
2001-2012 

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 15.517 15.371 15.323 15.343 15.327 15.274 15.214 15.236 15.403 15.446 15.264 14.364 -7,4% 

Τμήματα(*) -  78.440 78.007 79.982 80.533 80.853 80.915 80.909 81.587 82.312 81.033 79.799 1,7% 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΕΙ(*) - 171.878 173.987 183.991 190.725 196.453 200.143 202.465 207.248 211.652 199.055 193.716 12,7% 

Διδακτικό Προσωπικό 148.499 154.579 156.387 165.556 170.892 175.802 178.935 181.546 185.655 189.909 182.459 173.246 16,7% 

Λοιπό Προσωπικό(*) -  17.299 17.600 18.435 19.833 20.651 21.208 20.919 21.593 21.743 21.212 20.470 18,3% 

ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 1.531.675 1.517.750 1.494.531 1.497.864 1.487.210 1.484.188 1.470.903 1.476.606 1.486.817 1.488.749 1.493.164 1.492.349 -2,6% 

              
Πηγή δεδομένων: Ελληνική Στατιστική Αρχή 
(*) Στις κατηγορίες «Τμήματα», «Προσωπικό που υπηρετεί» και «Λοιπό προσωπικό» ο ρυθμός μεταβολής που αποτυπώνεται στην τελευταία στήλη του πίνακα αφορά την περίοδο 2002-

2012.                       
 

Από τα στοιχεία του πίνακα αξίζει να σημειωθούν: 
 η σταδιακή μείωση κατά 7,4% κατά την περίοδο 

2001-2012 των σχολικών μονάδων της Πρωτο-
βάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (μέση 
ετήσια μεταβολή -0,7%). Η μείωση αυτή οφείλεται: 
α) στη μείωση των Δημοτικών σχολείων (συνολική 
μείωση 22,1%), η οποία με τη σειρά της οφείλεται 
κυρίως στη μείωση των ολιγοθέσιων σχολικών μο-
νάδων, β) στη μείωση των σχολικών μονάδων της 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (συνολική μείωση 
5,0%) και γ) στη μείωση των σχολικών μονάδων 
των Γυμνασίων (συνολική μείωση 2,2%). Στο ίδιο 
χρονικό διάστημα οι σχολικές μονάδες των Νηπια-
γωγείων και των Γενικών Λυκείων παρουσιάζουν 
συνολική αύξηση κατά 4,2% και 5,4% αντίστοιχα. 

 η αύξηση κατά 12,7% την περίοδο 2002-2012 του 
συνόλου του προσωπικού που υπηρετεί στην 
Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
(μέση ετήσια μεταβολή 1,3%). Συγκεκριμένα, κα-
ταγράφεται αύξηση κατά 16,7% την περίοδο 2002-
2012 του Διδακτικού προσωπικού που υπηρετεί 
στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευ-
ση (μέση ετήσια μεταβολή 1,5%), ενώ αντίστοιχη 
αύξηση, κατά 18,3%, καταγράφεται και στο Λοιπό-
Βοηθητικό προσωπικό που υπηρετεί στην Πρωτο-
βάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (μέση ετή-
σια μεταβολή 1,8%). Κατά βαθμίδα εκπαίδευσης 

και τύπο σχολείου η συνολική μεταβολή του συνό-
λου του προσωπικού είναι την περίοδο 2002-2012: 
α) 29,8% στα Νηπιαγωγεία, β) 25,7% στα Δημοτι-
κά σχολεία, γ) 10,2% στα Γυμνάσια, δ) 9,4% στα 
Γενικά Λύκεια και ε) -19,6% στην Επαγγελματική 
Εκπαίδευση (η μόνη βαθμίδα που κατέγραψε μεί-
ωση του προσωπικού που υπηρετεί, τόσο του Δι-
δακτικού, όσο και του Λοιπού-Βοηθητικού προσω-
πικού).  

 η σταδιακή μείωση κατά 2,6% την περίοδο 2001-
2012 του μαθητικού πληθυσμού που φοιτά στην 
Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
(μέση ετήσια μεταβολή -0,2%). Η μείωση αυτή ο-
φείλεται σε μικρή μείωση του μαθητικού πληθυ-
σμού των Δημοτικών (κατά 1,0%), των Γυμνασίων 
(κατά 7,0%) και κυρίως της Επαγγελματικής Εκ-
παίδευσης (κατά 22,6%). Στο ίδιο χρονικό διάστη-
μα ο μαθητικός πληθυσμός των Νηπιαγωγείων και 
των Γενικών Λυκείων παρουσιάζουν συνολική αύ-
ξηση του μαθητικού τους πληθυσμού κατά 14,0% 
και 2,7% αντίστοιχα. 

Στις επόμενες ενότητες του κεφαλαίου, αποδίδονται 
συνολικά και ανά βαθμίδα εκπαίδευσης όλες οι μετα-
βλητές που αφορούν στις υποδομές και το ανθρώπινο 
δυναμικό κάθε βαθμίδας/ υποβαθμίδας. 

 

1.3.1 Πρωτοβάθμια εκπαίδευση: Νηπιαγωγεία 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συνολικός 
αριθμός των σχολικών μονάδων του ιδιωτικού και 
δημόσιου τομέα της Προσχολικής εκπαίδευσης (Νηπι-
αγωγεία) την περίοδο 2001-2012. 
Οι σχολικές μονάδες των Νηπιαγωγείων αποτελούν το 
40,8% (2012) του συνόλου των σχολικών μονάδων της 
Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Κατά 

τη διάρκεια της περιόδου 2001-2012 καταγράφεται 
συνολική αύξηση των σχολικών μονάδων κατά 4,2%, 
που αντιστοιχεί σε 237 νηπιαγωγεία (από 5.624 σχολι-
κές μονάδες το 2001 σε 5.861 σχολικές μονάδες το 
2012), ενώ η μέση ετήσια μεταβολή της κατηγορίας 
είναι 0,4%. Θα πρέπει, επίσης, να σημειωθεί πως ο 
αυξητικός ρυθμός μεταβολής που σημειώνεται από το 
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2008 (λόγω της εφαρμογής της υποχρεωτικής φοίτη-
σης στο νηπιαγωγείο (Ν.3518/2006)), σταματάει το 
2010, όποτε και λειτουργούν 6.064 νηπιαγωγεία. Η 
μεγαλύτερη ετήσια αύξηση των σχολικών μονάδων 
σημειώνεται το 2008-2009 (κατά 3,7%) ενώ από το 
2010 και μετά καταγράφεται μείωση κατά (-3,4%). 
Γράφημα 1.1U: Νηπιαγωγεία: Αριθμός σχολικών μονάδων (2001-2012) 

 
Πηγή:  Ελληνική Στατιστική Αρχή - ΠΑΙΔΕΙΑ – Χρονοσειρές  & Πίνακες (Στοιχεία Λήξης) 
 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συνολικός 
αριθμός του μαθητικού πληθυσμού των νηπιαγωγεί-
ων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα της εκπαίδευ-
σης την περίοδο 2001-2012. 
Γράφημα 1.2U: Νηπιαγωγεία: Σύνολο μαθητικού πληθυσμού (2001-2012) 

 
Πηγή:  Ελληνική Στατιστική Αρχή - ΠΑΙΔΕΙΑ – Χρονοσειρές  & Πίνακες (Στοιχεία Λήξης) 
 

Ο μαθητικός πληθυσμός των Νηπιαγωγείων αποτελεί 
το 11,1% (2012) του συνόλου του μαθητικού πληθυ-
σμού της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης. Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2001-2012 κα-
ταγράφεται συνολική αύξηση του μαθητικού πληθυ-
σμού κατά 14,0%, που αντιστοιχεί σε 20.418 μαθη-
τές/-τριες (από 145.513 μαθητές/τριες το 2001 σε 
165.931 μαθητές/τριες το 2012), ενώ η μέση ετήσια 
μεταβολή της κατηγορίας είναι 1,2%. Ομοίως με τις 
σχολικές μονάδες, ο ρυθμός μεταβολής αυξάνει από 
το 2008 κι έπειτα. Συνολικά η μεγαλύτερη ετήσια αύ-

ξηση του μαθητικού πληθυσμού σημειώνεται την πε-
ρίοδο 2008-2009 (κατά 5,5%) και συνεχίζει αυξανόμε-
νη μέχρι την περίοδο 2011-2012 που μειώνεται οριακά 
(0,2%). 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συνολικός 
αριθμός του διδακτικού προσωπικού των νηπιαγω-
γείων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα της εκπαί-
δευσης την περίοδο 2001-2012.  
Γράφημα 1.3U: Νηπιαγωγεία: Σύνολο διδακτικού προσωπικού (2001-2012) 

 
Πηγή:  Ελληνική Στατιστική Αρχή - ΠΑΙΔΕΙΑ – Χρονοσειρές  & Πίνακες (Στοιχεία Λήξης) 
 

Το διδακτικό προσωπικό των Νηπιαγωγείων αποτελεί 
το 8,1% (2012) του συνόλου του διδακτικού προσωπι-
κού της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης. Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2001 – 2012 κα-
ταγράφεται συνολική αύξηση κατά 39%, που αντιστοι-
χεί σε 3.933 εκπαιδευτικούς (από 10.085 εκπαιδευτι-
κούς το 2001 σε 14.018 εκπαιδευτικούς το 2012), ενώ 
η μέση ετήσια μεταβολή της κατηγορίας είναι 3,9%. 
Συνολικά στα Νηπιαγωγεία, η αύξηση του μαθητικού 
πληθυσμού φαίνεται να ακολουθείται από αντίστοιχη 
αύξηση των σχολικών μονάδων αλλά και του διδακτι-
κού προσωπικού. 

 
Στον ακόλουθο πίνακα αποτυπώνονται τα βασικά με-
γέθη που καταγράφονται κατ’ έτος από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. 
και αφορούν στις σχολικές μονάδες, τα τμήματα, την 
υλικοτεχνική υποδομή, το προσωπικό που υπηρετεί 
και το μαθητικό πληθυσμό των Νηπιαγωγείων στο 
σύνολο της χώρας την τετραετία 2009-2012. Τα βασικά 
μεγέθη προηγούμενων σχολικών/ ακαδημαϊκών ετών 
αναλύθηκαν σε προγενέστερες μελέτες του ΚΑ-
ΝΕΠ/ΓΣΕΕ. 

 

Πίνακας 1.2: Προσχολική Αγωγή – ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ – Στοιχεία λήξεως και μεταβολές βασικών μεγεθών ετών 2009, 2010, 2011 και 2012 

Μεταβλητές 

 2009  2010  2011  2012  Ποσοστιαία 
 Μεταβολή  
τετραετίας 
(2009-2012) 

 
Ν % 

 
Ν % 

Ετήσια 
Ποσ. Μεταβ.  

Ν % 

Ετήσια 
Ποσ. Μεταβ.  

Ν % 

Ετήσια 
Ποσ. Μεταβ.  

  Ν %  Ν %  Ν %  Ν % 

ΣΥΝΟΛΟ Νηπιαγωγείων  5.979 
  

  6.064 
  

1,4   ▲ 6.027 
  

-0,6   ▼ 5.861 
  

-2,8   ▼ -2,0 ▼     

Α) ΔΗΜΟΣΙΑ  5.660 94,7%   5.658 93,3% 0,0   ▼ 5.572 92,5% -1,5   ▼ 5.401 92,2% -3,1   ▼ -4,6 ▼ -2,7 ▼ 

Β) ΙΔΙΩΤΙΚΑ  319 5,3%   406 6,7% 27,3   ▲ 455 7,5% 12,1   ▲ 460 7,8% 1,1   ▲ 44,2 ▲ 47,1 ▲ 

Α) σε Αστικές περιοχές  2.656 44,4%   2.750 45,3% 3,5   ▲ 2.799 46,4% 1,8   ▲ 2.779 47,4% -0,7   ▼ 4,6 ▲ 6,7 ▲ 

Β) σε Ημιαστικές περιοχές  954 16,0%   976 16,1% 2,3   ▲ 988 16,4% 1,2   ▲ 978 16,7% -1,0   ▼ 2,5 ▲ 4,6 ▲ 

Γ) σε Αγροτικές περιοχές  2.369 39,6%   2.338 38,6% -1,3   ▼ 2.240 37,2% -4,2   ▼ 2.104 35,9% -6,1   ▼ -11,2 ▼ -9,4 ▼ 

α) Διθέσια  3.351 56,0%   3.474 57,3% 3,7   ▲ 3.534 58,6% 1,7   ▲ 3.533 60,3% 0,0   ▼ 5,4 ▲ 7,6 ▲ 

5.624 5.628 
5.670 5.646 5.676 5.672 5.693 

5.768 

5.979 

6.064 
6.027 

5.861 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

145.513 
144.653 

142.305 
141.008 

142.369 
143.637 143.716 

150.079 

158.290 
159.502 

166.233 165.931 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

10.085 

10.682 

11.246 
11.543 

12.012 
12.334 

12.717 

13.242 
13.652 

13.931 13.986 14.018 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
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Μεταβλητές 

 2009  2010  2011  2012  Ποσοστιαία 
 Μεταβολή  
τετραετίας 
(2009-2012) 

 
Ν % 

 
Ν % 

Ετήσια 
Ποσ. Μεταβ.  

Ν % 

Ετήσια 
Ποσ. Μεταβ.  

Ν % 

Ετήσια 
Ποσ. Μεταβ.  

  Ν %  Ν %  Ν %  Ν % 

β) Μονοθέσια  2.628 44,0%   2.590 42,7% -1,4   ▼ 2.493 41,4% -3,7   ▼ 2.328 39,7% -6,6   ▼ -11,4 ▼ -9,6 ▼ 

                                              
ΣΥΝΟΛΟ Τμημάτων  9.486 

  
  9.710 

  
2,4   ▲ 9.658 

  
-0,5   ▼ 9.467 

  
-2,0   ▼ -0,2 ▼     

Από αυτά αποκλειστικά πρωί  9.449 99,6%   9.701 99,9%   0,3 ▲ 9.631 99,7%   -0,2 ▼ 9.456 99,9%   0,2 ▲ 0,1 ▲ 0,3 ▲ 

Αίθουσες Διδασκαλίας  10.213 
  

  10.411 
  

1,9   ▲ 10.440 
  

0,3   ▲ 10.233 
  

-2,0   ▼ 0,2 ▲     

                                              
ΣΥΝΟΛΟ Προσωπικού  17.711 

  
  18.100 

  
2,2   ▲ 18.602 

  
2,8   ▲ 17.575 

  
-5,5   ▼ -0,8 ▼     

Λοιπό & Βοηθητικό Προσωπικό  4.059 22,9%   4.169 23,0%   0,5 ▲ 4.616 24,8%   7,7 ▲ 3.557 20,2%   -18,4 ▼ -12,4 ▼ -11,7 ▼ 

Σε ΔΗΜΟΣΙΑ  3.542 87,3%   3.490 83,7%   -4,1 ▼ 3.704 80,2%   -4,1 ▼ 2.633 74,0%   -7,8 ▼ -25,7 ▼ -15,2 ▼ 

Σε ΙΔΙΩΤΙΚΑ  517 12,7%   679 16,3%   27,9 ▲ 912 19,8%   21,3 ▲ 924 26,0%   31,5 ▲ 78,7 ▲ 103,9 ▲ 

Διδακτικό Προσωπικό   13.652 77,1%   13.931 77,0%   -0,1 ▼ 13.986 75,2%   -2,3 ▼ 14.018 79,8%   6,1 ▲ 2,7 ▲ 3,5 ▲ 

Γυναίκες  13.517 99,0%   13.791 99,0%   0,0 ▼ 13.830 98,9%   -0,1 ▼ 13.856 98,8%   0,0 ▼ 2,5 ▲ -0,2 ▼ 

Σε ΔΗΜΟΣΙΑ  13.087 95,9%   13.258 95,2%   -0,7 ▼ 13.278 94,9%   -0,2 ▼ 13.320 95,0%   0,1 ▲ 1,8 ▲ -0,9 ▼ 

Σε ΙΔΙΩΤΙΚΑ  565 4,1%   673 4,8%   16,7 ▲ 708 5,1%   4,8 ▲ 698 5,0%   -1,6 ▼ 23,5 ▲ 20,3 ▲ 

                                              
Α) Προϊστάμενοι   5.979 43,8%   6.064 43,5%   -0,6 ▼ 6.027 43,1%   -1,0 ▼ 5.861 41,8%   -3,0 ▼ -2,0 ▼ -4,5 ▼ 

Γυναίκες  5.919 99,0%   5.991 98,8%   -0,2 ▼ 5.950 98,7%   -0,1 ▼ 5.790 98,8%   0,1 ▲ -2,2 ▼ -0,2 ▼ 

Β) Νηπιαγωγοί εκτός προϊσταμένου  7.219 52,9%   7.432 53,3%   0,9 ▲ 7.561 54,1%   1,3 ▲ 7.761 55,4%   2,4 ▲ 7,5 ▲ 4,7 ▲ 

Γυναίκες  7.147 99,0%   7.366 99,1%   0,1 ▲ 7.485 99,0%   -0,1 ▼ 7.672 98,9%   -0,1 ▼ 7,3 ▲ -0,2 ▼ 

Γ) Απόντες  454 3,3%   435 3,1%   -6,1 ▼ 398 2,8%   -8,9 ▼ 396 2,8%   -0,7 ▼ -12,8 ▼ -15,1 ▼ 

Γυναίκες  451 99,3%   434 99,8%   0,4 ▲ 395 99,2%   -0,5 ▼ 394 99,5%   0,3 ▲ -12,6 ▼ 0,2 ▲ 

                                              Α) Μόνιμοι 
(επί των διδασκόντων  Δημοσίων με πλήρες ωράριο)  9.520 75,4%   9.686 75,5%   0,2 ▲ 9.408 73,0%   -3,3 ▼ 9.649 74,7%   2,2 ▲ 1,4 ▲ -0,9 ▼ 

Β) Αποσπασμένοι 
(επί των διδασκόντων  Δημοσίων με πλήρες ωράριο)  1.784 14,1%   1.834 14,3%   1,3 ▲ 1.934 15,0%   5,0 ▲ 1.781 13,8%   -8,2 ▼ -0,2 ▼ -2,4 ▼ 

Γ) Αναπληρωτές 
(επί των διδασκόντων  Δημοσίων με πλήρες ωράριο)  1.329 10,5%   1.303 10,2%   -3,4 ▼ 1.538 11,9%   17,5 ▲ 1.494 11,6%   -3,2 ▼ 12,4 ▲ 9,9 ▲ 

                                              ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  
με πρόσθετα ακαδημαϊκά προσόντα  2.683 19,7%   2.757 19,8%   0,7 ▲ 2.857 20,4%   3,2 ▲ 3.087 22,0%   7,8 ▲ 15,1 ▲ 12,1 ▲ 

 Κάτοχοι άλλου πτυχίου ανώτατης σχολής 
(επί του διδακτικού προσωπικού)  568 4,2%   642 4,6%   10,8 ▲ 612 4,4%   -5,0 ▼ 657 4,7%   7,1 ▲ 15,7 ▲ 12,6 ▲ 

Κάτοχοι Μεταπτυχιακού τίτλου 
(επί του διδακτικού προσωπικού)  365 2,7%   420 3,0%   12,8 ▲ 503 3,6%   19,3 ▲ 601 4,3%   19,2 ▲ 64,7 ▲ 60,4 ▲ 

 Κάτοχοι Διδακτορικού τίτλου 
(επί του διδακτικού προσωπικού)  27 0,2%   26 0,2%   -5,6 ▼ 39 0,3%   49,4 ▲ 43 0,3%   10,0 ▲ 59,3 ▲ 55,1 ▲ 

 Με μετεκπαίδευση (Εσωτερικό-Εξωτερικό) 
(επί του διδακτικού προσωπικού)  1.723 12,6%   1.669 12,0%   -5,1 ▼ 1.703 12,2%   1,6 ▲ 1.786 12,7%   4,6 ▲ 3,7 ▲ 1,0 ▲ 

                                              
ΣΥΝΟΛΟ Μαθητικού πληθυσμού  158.290 

  
  159.502 

  
0,8   ▲ 166.233 

  
4,2   ▲ 165.931 

  
-0,2   ▼ 4,8 ▲     

Σε ΔΗΜΟΣΙΑ  147.692 93,3%   147.606 92,5%   -0,8 ▼ 154.217 92,8%   0,2 ▲ 154.396 93,0%   0,3 ▲ 4,5 ▲ -0,3 ▼ 

Σε ΙΔΙΩΤΙΚΑ  10.598 6,7%  11.896 7,5%   11,4 ▲ 12.016 7,2%   -3,1 ▼ 11.535 7,0%   -3,8 ▼ 8,8 ▲ 3,8 ▲ 

Κορίτσια  77.218 48,8%  77.719 48,7%   -0,1 ▼ 80.924 48,7%   -0,1 ▼ 80.794 48,7%   0,0 ▲ 4,6 ▲ -0,2 ▼ 

                                              
Μαθητές/-τριες Ειδικών Τάξεων  671 0,4%  864 0,5%   27,8 ▲ 998 0,6%   10,8 ▲ 1.038 0,6%   4,2 ▲ 54,7 ▲ 47,6 ▲ 

                        
Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή - Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 
Κατά τη διάρκεια της τετραετίας 2009-2012 το σύνολο 
των σχολικών μονάδων των Νηπιαγωγείων μειώθηκε 
κατά 118 μονάδες, από 5.979 μονάδες το 2009 σε 
5.861 το 2012 (συνολική μείωση κατά 2,0%).  
Κατά το U2012U: 

 Το 92,2% των Νηπιαγωγείων ήταν δημόσια, και το 
7,8% ιδιωτικά. Η μείωση κατά 2,0% του αριθμού των 
Νηπιαγωγείων κατά την περίοδο 2009-2012, χρονικό 
διάστημα που έπεται της εφαρμογής της υποχρεωτι-
κότητας της φοίτησης στο Νηπιαγωγείο (σχολικό έ-

τος 2007-08) δεν εκδηλώθηκε και στους δύο τομείς 
της εκπαίδευσης. Τα δημόσια νηπιαγωγεία μειώνο-
νται κατά 259 μονάδες (συνολική μείωση κατά 
4,6%), ενώ τα ιδιωτικά αυξήθηκαν κατά 141 μονάδες 
(συνολική αύξηση κατά 44,2%). 
 Σε αστικές περιοχές είχε την έδρα του το 47,4% των 

Νηπιαγωγείων (αύξηση των μονάδων κατά 4,6%), σε 
ημιαστικές περιοχές το 16,7% (αύξηση των μονάδων 
κατά 2,5%), και σε αγροτικές περιοχές το 35,9% 
(μείωση των μονάδων κατά 11,2%). 
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 Το 60,3% των Νηπιαγωγείων ήταν διθέσια (αύξηση 
των μονάδων κατά 5,4%) και το 39,7% ήταν μονοθέ-
σια (μείωση των μονάδων κατά 11,4%).  
 Συνολικά λειτούργησαν 9.467 τμήματα Νηπιαγωγεί-

ου (το 99,9% πρωινά), μειωμένα κατά 0,2% των τμη-
μάτων που είχαν λειτουργήσει το 2009 (9.486 τμή-
ματα). Η υιοθέτηση της υποχρεωτικότητας της βαθ-
μίδας καθιστά επιτακτική την ανάγκη λειτουργίας 
περισσοτέρων τμημάτων του Δημόσιου τομέα, και 
της εξασφάλισης της αναγκαίας στέγασής τους, προ-
κειμένου να μην υποχρεωθούν τα νοικοκυριά να κα-
ταφύγουν στον ιδιωτικό τομέα και να επιβαρυνθούν 
με δίδακτρα. Στις λιγότερο εύπορες περιοχές των 
αστικών περιοχών το πρόβλημα θα εμφανιστεί ιδιαί-
τερα οξυμένο τα επόμενα χρόνια.  
 Η αναλογία αιθουσών διδασκαλίας των Νηπιαγω-

γείων προς τμήματα ήταν ελαφρά μεγαλύτερη από 1 
αίθουσα ανά τμήμα. Κατά την τετραετία ο αριθμός 
αιθουσών παρουσίασε αύξηση κατά 0,2%. 
 Το προσωπικό που υπηρετούσε στα Νηπιαγωγεία 

ήταν 17.575 άτομα. Κατά την τετραετία το προσωπι-
κό που υπηρετεί μειώθηκε κατά 0,8%. Εξ αυτών το 
79,8% αποτελεί το διδακτικό προσωπικό (αύξηση 
κατά την τετραετία 3,5%). Από αυτούς, το 95,0% υ-
πηρετούσε στο δημόσιο τομέα (μείωση κατά την τε-
τραετία 0,9%) και το 5,0% στον ιδιωτικό τομέα (αύ-
ξηση κατά την τετραετία 20,3%). Το λοιπό & βοηθη-
τικό προσωπικό που υπηρετούσε στα Νηπιαγωγεία 
αντιστοιχεί στο 20,2% του συνολικού προσωπικού 
(μείωση κατά την τετραετία 11,7%). Από το λοιπό 
προσωπικό, το 74,0% υπηρετούσε στο δημόσιο το-
μέα (μείωση κατά την τετραετία 15,2%) και το 26,0% 
στον ιδιωτικό (αύξηση κατά την τετραετία 103,9%). 

 Επί του παρόντος διδακτικού προσωπικού των δη-
μοσίων Νηπιαγωγείων το 74,7% ήταν μόνιμοι (μεί-
ωση κατά την τετραετία 0,9%), το 13,8% αποσπα-
σμένοι (μείωση κατά την τετραετία 2,4%) και το 
11,6% αναπληρωτές (αύξηση κατά την τετραετία 
9,9%). Τέλος, απόντες από το διδακτικό προσωπικό 
ήταν το 2,8% (μείωση κατά την τετραετία 15,1%). 
 Το 22,0% του διδακτικού προσωπικού κατείχε πρό-

σθετα ακαδημαϊκά προσόντα (αύξηση κατά την τε-
τραετία 12,1%). Παρότι το μεγαλύτερο ποσοστό της 
κατηγορίας κατέχει η Μετεκπαίδευση (12,7%), πρέ-
πει να σημειωθεί η σημαντική αύξηση των κατόχων 
Μεταπτυχιακών τίτλων (κατά 64,7% την τετραετία) 
και Διδακτορικών (κατά 59,3% την τετραετία). 
 Φοιτούσαν στα Νηπιαγωγεία 165.931 μαθητές/-

τριες (αύξηση κατά την τετραετία 4,8%). Εξ αυτών το 
93,0% στο δημόσιο τομέα (αύξηση κατά την τετραε-
τία 4,5%), και το 7,0% στον ιδιωτικό (αύξηση κατά 
την τετραετία 8,8%, αν και την τελευταία χρονία πα-
ρατηρείται πτώση κατά 3,8%). Ως προς το φύλο, το 
48,7% του μαθητικού πληθυσμού ήταν κορίτσια (αύ-
ξηση κατά την τετραετία 4,6%).  
 Σε ειδικές τάξεις, φοιτούσαν 1038 μαθητές/τριες 

(αύξηση κατά την τετραετία 54,7%). Η προσπάθεια 
να ευαισθητοποιηθούν οι γονείς των παιδιών με ει-
δικές ανάγκες και να φέρουν τα παιδιά στο νηπια-
γωγείο είναι σημαντική και τα αποτελέσματα ενθαρ-
ρυντικά. Ωστόσο, το πρόβλημα είναι πολύ μεγαλύ-
τερο, σε πραγματικούς αριθμούς, από το ποσοστό 
0,6% που συγκεντρώνουν οι μαθητές με ειδικές ανά-
γκες επί του συνόλου των μαθητών του ελληνικού 
Νηπιαγωγείου. 

 

1.3.2 Πρωτοβάθμια εκπαίδευση: Δημοτικά σχολεία 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συνολικός 
αριθμός των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης (Δημοτικά σχολεία) του ιδιωτικού και 
δημόσιου τομέα για τα δημοτικά σχολεία της εκπαί-
δευσης την περίοδο 2001-2012. 
Γράφημα 1.4U: Δημοτικά: Αριθμός σχολικών μονάδων (2001-2012) 

 
Πηγή:  Ελληνική Στατιστική Αρχή - ΠΑΙΔΕΙΑ – Χρονοσειρές  & Πίνακες (Στοιχεία Λήξης) 
 

Το 2012 οι σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας εκ-
παίδευσης αποτελούν το 33,0% του συνόλου των σχο-
λικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης. Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2001-
2012 καταγράφεται συνολική μείωση των σχολικών 

μονάδων κατά 22,1%, που αντιστοιχεί σε 1.348 δημο-
τικά σχολεία (από 6.094 σχολικές μονάδες το 2001 σε 
4.746 σχολικές μονάδες το 2012), ενώ η μέση ετήσια 
μεταβολή της κατηγορίας είναι 2,2%. 
Γράφημα 1.5U: Δημοτικά: Αριθμός ολιγοθέσιων (Μονοθέσιων έως και Πεντα-
θέσιων) σχολικών μονάδων (2001-2012) 

 
Πηγή:  Ελληνική Στατιστική Αρχή - ΠΑΙΔΕΙΑ – Χρονοσειρές  & Πίνακες (Στοιχεία Λήξης) 

 

Όπως φαίνεται και από τα ακόλουθα γραφήματα, κα-
τά την περίοδο 2001-2012 η μείωση κατά 1.597 μονά-
δες (-55,7%) των ολιγοθέσιων (μονοθέσιων έως και 
πενταθέσιων) Δημοτικών σχολείων ήταν σημαντική 
(μέση ετήσια μείωση -5,1%) και επηρέασε τη συνολική 
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μείωση των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας εκ-
παίδευσης στη χώρα.  
Παράλληλα, όπως φαίνεται και από το ακόλουθο 
γράφημα, την ίδια περίοδο η αύξηση κατά 282 σχολι-
κές μονάδες των εξαθέσιων έως και δωδεκαθέσιων 
Δημοτικών σχολείων ήταν μικρότερη (8,8% κατά την 
περίοδο και με μέση ετήσια αύξηση 0,8%). 
Γράφημα 1.6U: Δημοτικά: Αριθμός Εξαθέσιων έως και Δωδεκαθέσιων σχολι-
κών μονάδων (2001-2012) 

 
Πηγή:  Ελληνική Στατιστική Αρχή - ΠΑΙΔΕΙΑ – Χρονοσειρές  & Πίνακες (Στοιχεία Λήξης) 
 

Η αύξηση των σχολικών μονάδων με οργανικότητα 
υψηλότερη των ολιγοθέσιων (από εξαθέσια και άνω) 
αναβαθμίζει τη λειτουργικότητα του δημοτικού σχο-
λείου και των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρε-
σιών, αφού διαθέτει πληρέστερη κτηριακή και υλικο-
τεχνική υποδομή, και στελεχώνεται με εκπαιδευτικούς 
όλων των ειδικοτήτων. 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συνολικός 
αριθμός του μαθητικού πληθυσμού των Δημοτικών 
σχολείων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα της εκ-
παίδευσης την περίοδο 2001-2012.  
Γράφημα 1.7U: Δημοτικά: Σύνολο μαθητικού πληθυσμού (2001-2012) 

 
Πηγή:  Ελληνική Στατιστική Αρχή - ΠΑΙΔΕΙΑ – Χρονοσειρές  & Πίνακες (Στοιχεία Λήξης) 
 

Το 2012 ο μαθητικός πληθυσμός των Δημοτικών Σχο-
λείων αποτελεί το 42,4% του συνόλου του μαθητικού 
πληθυσμού της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας εκ-
παίδευσης. Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2001-2012 
καταγράφεται συνολική ελαφριά μείωση του μαθητι-
κού πληθυσμού κατά 0,6%, που αντιστοιχεί σε 6.641 

μαθητές/-τριες (από 639.932 μαθητές/-τριες το 2001 
σε 633.291 μαθητές/-τριες το 2012), ενώ η μέση ετή-
σια μεταβολή της κατηγορίας είναι 0,1%. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι η υψηλότερη τιμή της περιό-
δου σημειώνεται το 2004 όπου φοιτούσαν στα Δημο-
τικά σχολεία  21.489 περισσότεροι μαθητές/-τριες σε 
σύγκριση με το 2012. Πιο συγκεκριμένα, την περίοδο 
2001-2004 σημειώνεται αύξηση του μαθητικού πλη-
θυσμού κατά 14.848 μαθητές/-τριες (μέση ετήσια με-
ταβολή -0,8%), ενώ μείωση κατά 21.489 μαθητές/-
τριες σημειώνεται την περίοδο 2004-2012 (μέση ετή-
σια μεταβολή -0,4%). 
 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συνολικός 
αριθμός του διδακτικού προσωπικού του ιδιωτικού 
και δημόσιου τομέα των Δημοτικών σχολείων της εκ-
παίδευσης την περίοδο 2001-2012. 
Γράφημα 1.8U: Δημοτικά: Σύνολο διδακτικού προσωπικού (2001-2012) 

 
Πηγή:  Ελληνική Στατιστική Αρχή - ΠΑΙΔΕΙΑ – Χρονοσειρές  & Πίνακες (Στοιχεία Λήξης) 
 

Το διδακτικό προσωπικό των Δημοτικών Σχολείων α-
ποτελεί το 38,9% (2012) του συνόλου του διδακτικού 
προσωπικού της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης. Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2001-
2012 καταγράφεται συνολική αύξηση του διδακτικού 
προσωπικού κατά 29,2%, που αντιστοιχεί σε 15.224 
εκπαιδευτικούς, ενώ η μέση ετήσια μεταβολή της κα-
τηγορίας είναι 2,7%. 

 
Στον ακόλουθο πίνακα αποτυπώνονται τα βασικά με-
γέθη που καταγράφονται κατ’ έτος από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. 
και αφορούν στις σχολικές μονάδες, τα τμήματα, την 
υλικοτεχνική υποδομή, το προσωπικό που υπηρετεί 
και τον μαθητικό πληθυσμό των Δημοτικών σχολείων 
στο σύνολο της χώρας την τετραετία 2009-2012. Τα 
βασικά μεγέθη προηγούμενων σχολικών/ ακαδημαϊ-
κών ετών αναλύθηκαν σε προγενέστερες μελέτες του 
ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ. 

 

Πίνακας 1.3: Πρωτοβάθμια εκπαίδευση– ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ – Στοιχεία λήξεως και μεταβολές βασικών μεγεθών ετών 2009, 2010, 2011 και 2012 

Μεταβλητές 

 2009  2010  2011  2012  Ποσοστιαία 
 Μεταβολή  
τετραετίας 
(2009-2012) 

 
Ν % 

 
Ν % 

Ετήσια 
Ποσ. Μεταβ.  

Ν % 

Ετήσια 
Ποσ. Μεταβ.  

Ν % 

Ετήσια 
Ποσ. Μεταβ.  

  Ν %  Ν %  Ν %  Ν % 

ΣΥΝΟΛΟ Σχολικών Μονάδων  5.496 
  

  5.440 
  

-1,0   ▼ 5.356 
  

-1,5   ▼ 4.746 
  

-11,4   ▼ -13,6 ▼     

Α) ΔΗΜΟΣΙΑ  5.127 93,3%   5.075 93,3% -1,0   ▼ 4.991 93,2% -1,7   ▼ 4.392 92,5% -12,0   ▼ -14,3 ▼ -0,8 ▼ 

Β) ΙΔΙΩΤΙΚΑ  369 6,7%   365 6,7% -1,1   ▼ 365 6,8% 0,0   ▬ 354 7,5% -3,0   ▼ -4,1 ▼ 11,1 ▲ 

Α) σε Αστικές περιοχές  2.210 40,2%   2.209 40,6% 0,0   ▼ 2.208 41,2% 0,0   ▼ 2.071 43,6% -6,2   ▼ -6,3 ▼ 8,5 ▲ 

3.192 

3.389 3.402 3.428 3.456 3.470 3.485 3.505 3.519 
3.572 3.561 

3.474 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

639.932 

646.331 
648.487 

654.780 

647.543 

643.200 
639.961 

637.309 
637.476 

635.935 
634.048 

633.291 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

52.090 
54.320 

56.135 

60.770 
62.882 

64.420 

67.342 68.043 69.018 
70.475 69.985 

67.314 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012



 

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2014 

 21 

Κεφ
άλαιο 1

ο 

Α
Π

Ο
ΤΥΠ

Ω
ΣΗ ΤΩ

Ν
 ΒΑΣΙΚΩ

Ν
 Μ

ΕΓΕΘ
Ω

Ν
 

ΤΗΣ ΕΚΠ
ΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Μεταβλητές 

 2009  2010  2011  2012  Ποσοστιαία 
 Μεταβολή  
τετραετίας 
(2009-2012) 

 
Ν % 

 
Ν % 

Ετήσια 
Ποσ. Μεταβ.  

Ν % 

Ετήσια 
Ποσ. Μεταβ.  

Ν % 

Ετήσια 
Ποσ. Μεταβ.  

  Ν %  Ν %  Ν %  Ν % 

Β) σε Ημιαστικές περιοχές  756 13,8%   762 14,0% 0,8   ▲ 764 14,3% 0,3   ▲ 746 15,7% -2,4   ▼ -1,3 ▼ 14,3 ▲ 

Γ) σε Αγροτικές περιοχές  2.530 46,0%   2.469 45,4% -2,4   ▼ 2.384 44,5% -3,4   ▼ 1.929 40,6% -19,1   ▼ -23,8 ▼ -11,7 ▼ 

Ολιγοθέσιες μονάδες 
(έως και Πενταθέσια) 

 1.943 35,4%   1.868 34,3% -3,9   ▼ 1.795 33,5% -3,9   ▼ 1.272 26,8% -29,1   ▼ -34,5 ▼ -24,2 ▼ 

                                              
ΣΥΝΟΛΟ Τμημάτων  37.472 

  
  37.494 

  
0,1   ▲ 37.105 

  
-1,0   ▼ 36.709 

  
-1,1   ▼ -2,0 ▼     

Από αυτά αποκλειστικά πρωί  36.934 98,6%   37.222 99,3%   0,7 ▲ 36.853 99,3%   0,0 ▲ 36.558 99,6%   0,3 ▲ -1,0 ▼ 1,0 ▲ 

Από αυτά ολοήμερα τμήματα  7.253 19,4%   7.309 19,5%   0,7 ▲ 6.993 18,8%   -3,3 ▼ 5.706 15,5%   -17,5 ▼ -21,3 ▼ -19,7 ▼ 

                                              
Αίθουσες Διδασκαλίας  40.953 

  
  41.262 

  
0,8   ▲ 41.505 

  
0,6   ▲ 41.091 

  
-1,0   ▼ 0,3 ▲     

Εργαστήρια Φυσικών Επιστημών 
(επί των σχολικών μονάδων) 

 898 16,3%   855 15,7%   -3,8 ▼ 830 15,5%   -1,4 ▼ 735 15,5%   -0,1 ▼ -18,2 ▼ -5,2 ▼ 

Εργαστήρια Πληροφορικής 
(επί των σχολικών μονάδων) 

 3.179 57,8%   3.215 59,1%   2,2 ▲ 3.340 62,4%   5,5 ▲ 3.114 65,6%   5,2 ▲ -2,0 ▼ 13,4 ▲ 

Εργαστήρια Τεχνολογίας 
(επί των σχολικών μονάδων) 

 120 2,2%   130 2,4%   9,4 ▲ 146 2,7%   14,1 ▲ 131 2,8%   1,3 ▲ 9,2 ▲ 26,4 ▲ 

Εργαστήρια Ξένων Γλωσσών 
(επί των σχολικών μονάδων) 

 368 6,7%   382 7,0%   4,9 ▲ 397 7,4%   5,6 ▲ 360 7,6%   2,3 ▲ -2,2 ▼ 13,3 ▲ 

Αίθουσες πολλαπλών χρήσεων 
(επί των σχολικών μονάδων)  2.461 44,8%   2.485 45,7%   2,0 ▲ 2.517 47,0%   2,9 ▲ 2.425 51,1%   8,7 ▲ -1,5 ▼ 14,1 ▲ 

Βιβλιοθήκες 
(επί των σχολικών μονάδων)  1.988 36,2%   1.960 36,0%   -0,4 ▼ 2.009 37,5%   4,1 ▲ 1.924 40,5%   8,1 ▲ -3,2 ▼ 12,1 ▲ 

Γυμναστήρια 
(επί των σχολικών μονάδων)  835 15,2%   839 15,4%   1,5 ▲ 868 16,2%   5,1 ▲ 853 18,0%   10,9 ▲ 2,2 ▲ 18,3 ▲ 

                                              
ΣΥΝΟΛΟ Προσωπικού  77.386 

  
  78.976 

  
2,1   ▲ 78.420 

  
-0,7   ▼ 76.249 

  
-2,8   ▼ -1,5 ▼     

Λοιπό & Βοηθητικό Προσωπικό  8.368 10,8%   8.501 10,8%   -0,5 ▼ 8.435 10,8%   -0,1 ▼ 8.935 11,7%   8,9 ▲ 6,8 ▲ 8,4 ▲ 

Σε ΔΗΜΟΣΙΑ  6.056 72,4%   6.210 73,1%   0,9 ▲ 6.280 74,5%   1,9 ▲ 6.194 69,3%   -6,9 ▼ 2,3 ▲ -4,2 ▼ 

Σε ΙΔΙΩΤΙΚΑ  2.312 27,6%   2.291 26,9%   -2,5 ▼ 2.155 25,5%   -5,2 ▼ 2.741 30,7%   20,1 ▲ 18,6 ▲ 11,0 ▲ 

Διδακτικό Προσωπικό   69.018 89,2%   70.475 89,2%   0,1 ▲ 69.985 89,2%   0,0 ▲ 67.314 88,3%   -1,1 ▼ -2,5 ▼ -1,0 ▼ 

Γυναίκες  47.116 68,3%   48.800 69,2%   1,4 ▲ 48.608 69,5%   0,3 ▲ 46.749 69,4%   0,0 ▼ -0,8 ▼ 1,7 ▲ 

Σε ΔΗΜΟΣΙΑ  64.977 94,1%   66.409 94,2%   0,1 ▲ 66.018 94,3%   0,1 ▲ 63.396 94,2%   -0,2 ▼ -2,4 ▼ 0,0 ▲ 

Σε ΙΔΙΩΤΙΚΑ  4.041 5,9%   4.066 5,8%   -1,5 ▼ 3.967 5,7%   -1,8 ▼ 3.918 5,8%   2,7 ▲ -3,0 ▼ -0,6 ▼ 

Α) Δάσκαλοι  50.956 73,8%   51.170 72,6%   -1,7 ▼ 50.474 72,1%   -0,7 ▼ 49.545 73,6%   2,1 ▲ -2,8 ▼ -0,3 ▼ 

Β) Διδάσκοντες Ειδικοτήτων  18.062 26,2%   19.305 27,4%   4,7 ▲ 19.511 27,9%   1,8 ▲ 17.432 25,9%   -7,1 ▼ -3,5 ▼ -1,0 ▼ 

Εκπαιδευτικοί Ξένων Γλωσσών  7.839 43,4%   8.535 44,2%   1,9 ▲ 8.150 41,8%   -5,5 ▼ 6.862 39,4%   -5,8 ▼ -12,5 ▼ -9,3 ▼ 

Εκπαιδευτικοί Μουσικής  3.402 18,8%   3.602 18,7%   -0,9 ▼ 3.859 19,8%   6,0 ▲ 3.846 22,1%   11,5 ▲ 13,1 ▲ 17,1 ▲ 

Εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής  5.376 29,8%   5.566 28,8%   -3,1 ▼ 5.219 26,7%   -7,2 ▼ 4.934 28,3%   5,8 ▲ -8,2 ▼ -4,9 ▼ 

Εκπαιδευτικοί Πληροφορικής  1.445 8,0%   1.602 8,3%   3,7 ▲ 2.283 11,7%   41,0 ▲ 1.790 10,3%   -12,2 ▼ 23,9 ▲ 28,4 ▲ 

                                              
Α) Προϊστάμενοι - Διευθυντές  5.496 8,0%   5.440 7,7%   -3,1 ▼ 5.356 7,7%   -0,9 ▼ 4.604 6,8%   -10,6 ▼ -16,2 ▼ -14,1 ▼ 

Γυναίκες  1.660 30,2%   1.699 31,2%   3,4 ▲ 1.788 33,4%   6,9 ▲ 1.615 35,1%   5,1 ▲ -2,7 ▼ 16,1 ▲ 

Β) Υποδιευθυντές  1.884 2,7%   1.911 2,7%   -0,7 ▼ 1.920 2,7%   1,2 ▲ 1.808 2,7%   -2,1 ▼ -4,0 ▼ -1,6 ▼ 

Γυναίκες  834 44,3%   868 45,4%   2,6 ▲ 885 46,1%   1,5 ▲ 840 46,5%   0,8 ▲ 0,7 ▲ 5,0 ▲ 

Γ) Διδάσκοντες με Πλήρες Ωράριο  41.739 60,5%   42.404 60,2%   -0,5 ▼ 42.002 60,0%   -0,3 ▼ 41.898 62,2%   3,7 ▲ 0,4 ▲ 2,9 ▲ 

Γυναίκες  29.909 71,7%   30.726 72,5%   1,1 ▲ 30.736 73,2%   1,0 ▲ 30.545 72,9%   -0,4 ▼ 2,1 ▲ 1,7 ▲ 

Δ) Διδάσκοντες με Μη Πλήρες Ωράριο  248 0,4%   254 0,4%   0,3 ▲ 247 0,4%   -2,1 ▼ 164 0,2%   -31,0 ▼ -33,9 ▼ -32,2 ▼ 

Γυναίκες  190 76,6%   199 78,3%   2,3 ▲ 195 78,9%   0,8 ▲ 124 75,6%   -4,2 ▼ -34,7 ▼ -1,3 ▼ 

Ε) Απόντες  2.203 3,2%   1.316 1,9%   -41,5 ▼ 1.522 2,2%   16,5 ▲ 1.408 2,1%   -3,8 ▼ -36,1 ▼ -34,5 ▼ 

Γυναίκες  1.592 72,3%   1.022 77,7%   7,5 ▲ 1.232 80,9%   4,2 ▲ 1.183 84,0%   3,8 ▲ -25,7 ▼ 16,3 ▲ 

                                              Α) Μόνιμοι 
(επί των διδασκόντων  Δημοσίων με πλήρες ωράριο) 

 39.728 73,5%   39.763 72,6%   -1,4 ▼ 39.405 65,7%   -9,5 ▼ 38.642 64,4%   -2,0 ▼ -2,7 ▼ -12,5 ▼ 

Β) Αποσπασμένοι 
(επί των διδασκόντων  Δημοσίων με πλήρες ωράριο)  10.713 19,8%   11.246 20,5%   3,5 ▲ 12.938 21,6%   5,1 ▲ 14.629 24,4%   13,0 ▲ 36,6 ▲ 22,8 ▲ 

Γ) Αναπληρωτές 
(επί των διδασκόντων  Δημοσίων με πλήρες ωράριο) 

 3.574 6,6%   3.797 6,9%   4,7 ▲ 7.676 12,8%   84,6 ▲ 6.771 11,3%   -11,8 ▼ 89,5 ▲ 70,4 ▲ 
                                              ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  

με πρόσθετα ακαδημαϊκά προσόντα 
 13.624 19,7%   13.889 19,7%   -0,2 ▼ 15.070 21,5%   9,3 ▲ 16.158 24,0%   11,5 ▲ 18,6 ▲ 21,6 ▲ 
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Μεταβλητές 

 2009  2010  2011  2012  Ποσοστιαία 
 Μεταβολή  
τετραετίας 
(2009-2012) 

 
Ν % 

 
Ν % 

Ετήσια 
Ποσ. Μεταβ.  

Ν % 

Ετήσια 
Ποσ. Μεταβ.  

Ν % 

Ετήσια 
Ποσ. Μεταβ.  

  Ν %  Ν %  Ν %  Ν % 

 Κάτοχοι άλλου πτυχίου ανώτατης σχολής 
(επί του διδακτικού προσωπικού) 

 4.345 6,3%   4.406 6,3%   -0,7 ▼ 4.589 6,6%   4,9 ▲ 4.960 7,4%   12,4 ▲ 14,2 ▲ 17,0 ▲ 

Κάτοχοι Μεταπτυχιακού τίτλου 
(επί του διδακτικού προσωπικού)  2.017 2,9%   2.294 3,3%   11,4 ▲ 3.128 4,5%   37,3 ▲ 3.950 5,9%   31,3 ▲ 95,8 ▲ 100,8 ▲ 

 Κάτοχοι Διδακτορικού τίτλου 
(επί του διδακτικού προσωπικού) 

 267 0,4%   298 0,4%   9,3 ▲ 385 0,6%   30,1 ▲ 455 0,7%   22,9 ▲ 70,4 ▲ 74,7 ▲ 

 Με μετεκπαίδευση (Εσωτερικό-Εξωτερικό) 
(επί του διδακτικού προσωπικού) 

 6.995 10,1%   6.891 9,8%   -3,5 ▼ 6.968 10,0%   1,8 ▲ 6.793 10,1%   1,4 ▲ -2,9 ▼ -0,4 ▼ 

                                              
ΣΥΝΟΛΟ Μαθητικού πληθυσμού  637.476 

  
  635.935 

  
-0,2   ▼ 634.048 

  
-0,3   ▼ 633.291 

  
-0,1   ▼ -0,7 ▼     

Σε ΔΗΜΟΣΙΑ  590.640 92,7%   589.578 92,7%   0,1 ▲ 590.203 93,1%   0,4 ▲ 590.070 93,2%   0,1 ▲ -0,1 ▼ 0,6 ▲ 

Σε ΙΔΙΩΤΙΚΑ  46.836 7,3%   46.357 7,3%   -0,8 ▼ 43.845 6,9%   -5,1 ▼ 43.221 6,8%   -1,3 ▼ -7,7 ▼ -7,1 ▼ 

Κορίτσια  309.884 48,6%   309.088 48,6%   0,0 ▼ 308.256 48,6%   0,0 ▲ 307.673 48,6%   -0,1 ▼ -0,7 ▼ -0,1 ▼ 

Μαθητές με ηλικία 
μεγαλύτερη από την κανονική ( P

1
P) P

   33.493 5,3%   32.018 5,5%   3,5 ▲ 31.557 5,0%   -8,9 ▼ 30.500 4,8%   -3,0 ▼ -8,9 ▼ -8,6 ▼ 

                                              
Διέκοψαν αδικαιολόγητα τη φοίτησή τους  3.101 0,5%   3.607 0,6%   16,6 ▲ 4.075 0,6%   13,3 ▲ 3.995 0,6%   -1,8 ▼ 28,8 ▲ 29,7 ▲ 

Κορίτσια  1.499 48,3%   1.735 48,1%   -0,5 ▼ 1.941 47,6%   -1,0 ▼ 1.916 48,0%   0,7 ▲ 27,8 ▲ -0,8 ▼ 

Παρακολούθησαν  μέχρι το τέλος 
του έτους 

 634.375 99,5%   632.328 99,4%   -0,1 ▼ 629.973 99,4%   -0,1 ▼ 629.296 99,4%   0,0 ▲ -0,8 ▼ -0,1 ▼ 

Θα επαναλάβουν την τάξη 
(από όλες τις τάξεις) 

 3.774 0,6%   3.500 0,6%   -7,0 ▼ 2.935 0,5%   -15,8 ▼ 3.438 0,5%   17,3 ▲ -8,9 ▼ -8,2 ▼ 

Κορίτσια  1.651 43,7%   1.544 44,1%   0,8 ▲ 1.299 44,3%   0,3 ▲ 1.546 45,0%   1,6 ▲ -6,4 ▼ 2,8 ▲ 

Προήχθησαν (από όλες τις τάξεις)  630.601 99,4%   628.828 99,4%   0,0 ▲ 627.038 99,5%   0,1 ▲ 625.858 99,5%   -0,1 ▼ -0,8 ▼ 0,0 ▲ 

Κορίτσια  306.734 48,6%   305.809 48,6%   0,0 ▼ 305.016 48,6%   0,0 ▲ 304.211 48,6%   -0,1 ▼ -0,8 ▼ -0,1 ▼ 

Α-Δ τάξη (προήχθησαν)  418.644 66,4%   421.608 67,0%   1,0 ▲ 419.428 66,9%   -0,2 ▼ 418.157 66,8%   -0,1 ▼ -0,1 ▼ 0,6 ▲ 

Ε-ΣΤ (προήχθησαν)  211.957 33,6%   207.220 33,0%   -2,0 ▼ 207.610 33,1%   0,5 ▲ 207.701 33,2%   0,2 ▲ -2,0 ▼ -1,3 ▼ 

Α) προήχθησαν με βαθμό ΣΧΕΔΟΝ ΚΑΛΑ  73 0,0%   98 0,0%   37,3 ▲ 141 0,1%   43,6 ▲ 97 0,0%   -31,2 ▼ 32,9 ▲ 35,6 ▲ 

Β) προήχθησαν με βαθμό ΚΑΛΑ  2.352 1,1%   2.104 1,0%   -8,5 ▼ 1.693 0,8%   -19,7 ▼ 1.434 0,7%   -15,3 ▼ -39,0 ▼ -37,8 ▼ 

Γ) προήχθησαν με βαθμό ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ  34.445 16,3%   32.119 15,5%   -4,6 ▼ 29.882 14,4%   -7,1 ▼ 25.891 12,5%   -13,4 ▼ -24,8 ▼ -23,3 ▼ 

Δ) προήχθησαν με βαθμό ΑΡΙΣΤΑ  175.087 82,6%   172.899 83,4%   1,0 ▲ 175.894 84,7%   1,5 ▲ 180.279 86,8%   2,4 ▲ 3,0 ▲ 5,1 ▲ 

                             
Μαθητές/-τριες Ειδικών Τάξεων  16.851 2,6%   17.902 2,8%   6,5 ▲ 20.516 3,2%   14,9 ▲ 21.999 3,5%   7,4 ▲ 30,6 ▲ 31,4 ▲ 

Παλιννοστούντες μαθητές/-τριες ( P

2
P)  5.018 0,8%   - -       - -       - -               

Αλλοδαποί μαθητές/-τριες ( P

2
P)  37.974 6,0%   - -       - -       75.957 12,0%       100,0 ▲ 100,8 ▲ 

                        
Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή - Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
(1) Οι μαθητές με ηλικία μεγαλύτερη από την κανονική έχουν υπολογιστεί σύμφωνα με τα στοιχεία της έναρξης του σχολικού έτους. Έτσι, το ποσοστό που παρουσιάζεται στον πίνακα για την 

κατηγορία υπολογίζεται επί του συνόλου του μαθητικού πληθυσμού κατά την έναρξη του κάθε σχολικού έτους. 
(2) Τα στοιχεία για τους αλλοδαπούς και παλιννοστούντες μαθητές συλλέγονται κατά την έναρξη του σχολικού έτους. Έτσι, το ποσοστό που παρουσιάζεται στον πίνακα για τις κατηγορίες αυ-

τές έχει υπολογιστεί επί του συνόλου του μαθητικού πληθυσμού σύμφωνα με τα στοιχεία έναρξης του κάθε σχολικού έτους. 
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 
Κατά τη διάρκεια της τετραετίας 2009-2012 το σύνολο 
των σχολικών μονάδων των Δημοτικών σχολείων μει-
ώθηκε κατά 750 μονάδες, από 5.496 μονάδες το 2009 
σε 4.746 το 2012 (συνολική μείωση κατά 13,6%).  
Κατά το 2012: 

 Το 92,5% των Δημοτικών ήταν δημόσια (μείωση κα-
τά την τετραετία 0,8%), και το 7,5% ιδιωτικά (αύξη-
ση κατά την τετραετία 11,1%).  
 Σε αστικές περιοχές είχε την έδρα του το 43,6% των 

Δημοτικών (μείωση  των μονάδων κατά την τετραε-
τία 6,3%), το 15,7% σε ημιαστικές περιοχές (μείωση 
των μονάδων κατά την τετραετία 1,3%), και το 40,6% 
σε αγροτικές περιοχές (μείωση των μονάδων κατά 
την τετραετία 23,8%). 
 Το 26,8% των Δημοτικών ήταν ολιγοθέσια (μείωση 

των μονάδων κατά την τετραετία 34,5%).  

 Συνολικά λειτούργησαν 36.709 τμήματα (το 99,6% 
πρωινά) μειωμένα κατά 2% των τμημάτων που είχαν 
λειτουργήσει το 2009 (37.472 τμήματα).  
 Η αναλογία αιθουσών διδασκαλίας προς τμήματα 

ήταν 1,1 αίθουσες ανά τμήμα. Κατά την τετραετία ο 
αριθμός αιθουσών παρουσίασε αύξηση κατά 0,3%. 
Να σημειωθεί ότι την  τελευταία χρονιά παρουσιά-
στηκε μείωση 1,0%. 
 Το 15,5% των Δημοτικών διέθετε εργαστήριο Φυσι-

κών Επιστημών (μείωση κατά την τετραετία 5,2%), 
το 65,6% διέθετε εργαστήριο Πληροφορικής (αύξη-
ση κατά την τετραετία 13,4%), το 2,8% διέθετε ερ-
γαστήριο Τεχνολογίας (αύξηση κατά την τετραετία 
26,4%), και το 7,6% διέθετε εργαστήριο Ξένων 
Γλωσσών (αύξηση κατά την τετραετία 13,3%). 
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 Το 51,1% των Δημοτικών διέθετε αίθουσα πολλα-
πλών χρήσεων (αύξηση κατά την τετραετία 14,1%), 
το 40,5% βιβλιοθήκη (αύξηση κατά την τετραετία 
12,1%), και το 18,0% γυμναστήριο (αύξηση κατά την 
τετραετία 18,3%).  
 Το προσωπικό που υπηρετούσε στα Δημοτικά σχο-

λεία ήταν 76.249 άτομα (μείωση την τετραετία κατά 
1,5%). Εξ αυτών το 88,3% αποτελούσε το διδακτικό 
προσωπικό (μείωση κατά την τετραετία 1,0%). Από 
αυτούς, το 94,2% υπηρετούσε στο δημόσιο τομέα 
(μείωση των ατόμων κατά την τετραετία 2,4%) και το 
5,8% στον ιδιωτικό τομέα (μείωση των ατόμων κατά 
την τετραετία 3,0%). Το λοιπό & βοηθητικό προσω-
πικό που υπηρετούσε στα Δημοτικά αντιστοιχεί στο 
11,7% του συνολικού προσωπικού (αύξηση κατά την 
τετραετία 8,4%). Από το λοιπό προσωπικό, το 69,3% 
υπηρετούσε στο δημόσιο τομέα (μείωση κατά την 
τετραετία 4,2%) και το 30,7% στον ιδιωτικό (αύξηση 
κατά την τετραετία 11,0%). 
 Από το διδακτικό προσωπικό των Δημοτικών, το 

73,6% είναι δάσκαλοι/-ες (μείωση κατά την τετραε-
τία 0,3%) και το 25,9% είναι διδάσκοντες ειδικοτή-
των (μείωση κατά την τετραετία 1,0%). Από τους δι-
δάσκοντες ειδικοτήτων το 39,4% είναι με ειδικότητα 
Ξένων Γλωσσών (μείωση κατά την τετραετία 9,3%), 
το 22,1% είναι με ειδικότητα Μουσικής (αύξηση κα-
τά την τετραετία 17,1%), το 28,3% είναι με ειδικότη-
τα Φυσικής Αγωγής (μείωση κατά την τετραετία 
4,9%), και το 10,3% είναι με ειδικότητα Πληροφορι-
κής (αύξηση κατά την τετραετία 28,4%). 
 Επί του παρόντος διδακτικού προσωπικού των δη-

μοσίων Δημοτικών σχολείων, το 64,4% ήταν μόνιμοι 
(μείωση του ποσοστού κατά την τετραετία 12,5%), το 
24,4% αποσπασμένοι (αύξηση του ποσοστού κατά 
την τετραετία 22,8%) και το 11,3% αναπληρωτές 
(αύξηση του ποσοστού κατά την τετραετία 70,4%). 
Τέλος, απόντες από το διδακτικό προσωπικό ήταν το 
2,1% (μείωση του ποσοστού κατά την τετραετία 
34,5%). 
 Το 24,0% του διδακτικού προσωπικού κατείχε πρό-

σθετα ακαδημαϊκά προσόντα (αύξηση κατά την τε-
τραετία 21,6%). Παρότι το μεγαλύτερο ποσοστό της 
κατηγορίας κατέχει η Μετεκπαίδευση (10,1%), πρέ-

πει να σημειωθεί η σημαντική αύξηση των κατόχων 
Μεταπτυχιακών τίτλων (κατά 95,8% την τετραετία) 
και των Διδακτορικών τίτλων (αύξηση κατά 70,4%). 
 Φοιτούσαν στα Δημοτικά σχολεία 633.291 μαθη-

τές/-τριες (μείωση κατά την τετραετία 0,7%). Εξ αυ-
τών το 93,2% στο δημόσιο τομέα (αύξηση κατά την 
τετραετία 0,6%), και το 6,8% στον ιδιωτικό (το πλή-
θος των μαθητών κατά την τετραετία μειώθηκε κατά 
7,1 % κυρίως τα δύο τελευταία χρόνια).  
 Ως προς το φύλο, το 48,6% του μαθητικού πληθυ-

σμού ήταν κορίτσια (η αναλογία τους παρέμεινε 
σχεδόν αμετάβλητη κατά την τετραετία). Οι μαθη-
τές/τριες με ηλικία μεγαλύτερη από την κανονική 
ήταν το 4,8% επί του συνόλου του μαθητικού πλη-
θυσμού (μείωση του ποσοστού κατά 8,6% την τε-
τραετία).  
 Οι μαθητές/τριες που διέκοψαν αδικαιολόγητα τη 

φοίτησή τους στο Δημοτικό ήταν το 0,6% (αύξηση 
του ποσοστού κατά 29,7% την τετραετία), εκ των ο-
ποίων το 48,0% ήταν κορίτσια (οριακή μείωση του 
ποσοστού των κοριτσιών κατά 0,8% την τετραετία).  
 Το 0,5% των μαθητών από όλες τις τάξεις δεν προή-

χθησαν, αλλά επανέλαβαν την τάξη (μείωση κατά 
την τετραετία 8,2%), εκ των οποίων το 45,0% ήταν 
κορίτσια (αύξηση του ποσοστού κατά την τετραετία 
2,8%).  
 Από τους μαθητές της Ε και ΣΤ τάξης που προήχθη-

σαν, το 86,8% προήχθησαν με βαθμό ΑΡΙΣΤΑ (αύξη-
ση του ποσοστού κατά την τετραετία 5,1%), το 12,5% 
προήχθησαν με βαθμό ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ (μείωση του πο-
σοστού κατά την τετραετία 23,3%), το 0,7% προή-
χθησαν με βαθμό ΚΑΛΑ (μείωση του ποσοστού κατά 
την τετραετία 37,8%), ενώ το ποσοστό των μαθητών 
που προήχθησαν με βαθμό ΣΧΕΔΟΝ ΚΑΛΑ ήταν σχε-
δόν μηδαμινό (αύξηση του ποσοστού κατά την τε-
τραετία 35,6%). 
 Σε ειδικές τάξεις, φοιτούσαν 21.999 μαθητές/τριες, 

ποσοστό 3,5% του συνόλου των μαθητών των Δημο-
τικών σχολείων (αύξηση κατά την τετραετία 31,4%).  
 Οι αλλοδαποί μαθητές/τριες ήταν 75.957 μαθη-

τές/τριες, που αντιστοιχεί στο 12,0% του συνόλου 
των μαθητών (αύξηση κατά την τετραετία 100,0%). 

 

1.3.3 Δευτεροβάθμια εκπαίδευση: Γυμνάσια 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συνολικός  
αριθμός των σχολικών μονάδων των Γυμνασίων του 
ιδιωτικού και δημόσιου τομέα της εκπαίδευσης την 
περίοδο 2001-2012. Οι σχολικές μονάδες των Γυμνα-
σίων αποτελούν το 12,7% (2012) του συνόλου των 
σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης. Κατά τη διάρκεια της περιόδου 
2001-2012 καταγράφεται συνολική μείωση των σχολι-
κών μονάδων κατά 2,2%, που αντιστοιχεί σε 41 γυ-
μνάσια (από 1.870 σχολικές μονάδες το 2001 σε 1.829 
σχολικές μονάδες το 2012), ενώ η μέση ετήσια μετα-
βολή της κατηγορίας είναι -0,2%. 

Γράφημα 1.9U: Γυμνάσια: Αριθμός σχολικών μονάδων (2001-2012) 

 
Πηγή:  Ελληνική Στατιστική Αρχή - ΠΑΙΔΕΙΑ – Χρονοσειρές  & Πίνακες (Στοιχεία Λήξης) 
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Σημειώνεται η πτωτική τάση των σχολικών μονάδων 
την περίοδο 2001-2003 (μείωση κατά 51 σχολικές μο-
νάδες και μέση ετήσια μεταβολή -0,4%) και η αντί-
στοιχη αύξηση την περίοδο 2003-2011 (αύξηση κατά 
146 μονάδες και μέση ετήσια μεταβολή 1,1%). 
Όπως φαίνεται και από το ακόλουθο γράφημα η μεί-
ωση των σχολικών μονάδων τη συγκεκριμένη περίοδο 
(2001-2003) έχει κυρίως σημειωθεί στην κατηγορία 
των Δημόσιων Ημερήσιων Γυμνασίων, ενώ η τιμή για 
το 2012 προσεγγίζει αυτή του 2003. 
Γράφημα 1.10U: Γυμνάσια: Αριθμός σχολικών μονάδων Συνολικές – Δημόσιες 
Ημερήσιες (2001-2012) 

 
Πηγή:  Ελληνική Στατιστική Αρχή - ΠΑΙΔΕΙΑ – Χρονοσειρές  & Πίνακες (Στοιχεία Λήξης) 
 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συνολικός 
αριθμός του μαθητικού πληθυσμού των Γυμνασίων 
του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα της εκπαίδευσης 
την περίοδο 2001-2012.  
Γράφημα 1.11U: Γυμνάσια: Σύνολο μαθητικού πληθυσμού (2001-2012) 

 
Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή - ΠΑΙΔΕΙΑ – Χρονοσειρές & Πίνακες (Στοιχεία Λήξης) 
 

Ο μαθητικός πληθυσμός των Γυμνασίων αποτελεί το 
21,7% (2012) του συνόλου του μαθητικού πληθυσμού 
της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2001-2012 καταγρά-
φεται συνολική μείωση του μαθητικού πληθυσμού 
των γυμνασίων κατά 7,0%, που αντιστοιχεί σε 24.356 
μαθητές/-τριες (από 348.758 μαθητές/-τριες το 2001 
σε 324.402 μαθητές/-τριες το 2012), ενώ η μέση ετή-
σια μεταβολή της κατηγορίας είναι 0,6%. 
Την περίοδο 2001-2003 σημειώνεται μείωση του μα-
θητικού πληθυσμού κατά 27.077 μαθητές/-τριες (μέση 

ετήσια μεταβολή -4,0%), που ως τάση συμπίπτει με τη 
μείωση του πλήθους των σχολικών μονάδων την ίδια 
περίοδο. 
Αντίστοιχα την περίοδο 2004-2007 καταγράφεται αύ-
ξηση του μαθητικού πληθυσμού των Γυμνασίων κατά 
22.084 μαθητές/τριες (μέση ετήσια μεταβολή 1,7%), 
ενώ την περίοδο 2007-2012 καταγράφεται μείωση του 
μαθητικού πληθυσμού ξανά κατά 19.363 μαθη-
τές/τριες (μέση ετήσια μεταβολή 1,4%). 
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συνολικός 
αριθμός του διδακτικού προσωπικού των Γυμνασίων 
του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα της εκπαίδευσης 
την περίοδο 2001-2012. 
Γράφημα 1.12U: Γυμνάσια: Σύνολο διδακτικού προσωπικού (2001-2012) 

 
Πηγή:  Ελληνική Στατιστική Αρχή - ΠΑΙΔΕΙΑ – Χρονοσειρές  & Πίνακες (Στοιχεία Λήξης) 
 

Το διδακτικό προσωπικό των Γυμνασίων αποτελεί το 
26,1% (2012) του συνόλου του διδακτικού προσωπι-
κού της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης. Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2001-2010 κατα-
γράφεται συνολική αύξηση του διδακτικού προσωπι-
κού κατά 32,6%, που αντιστοιχεί σε 12.938 εκπαιδευ-
τικούς (από 39.667 εκπαιδευτικούς το 2001 σε 52605 
εκπαιδευτικούς το 2010), ενώ η μέση ετήσια μεταβολή 
της κατηγορίας είναι 4,1%. Ωστόσο, την περίοδο 2010-
2012 το πλήθος του διδακτικού προσωπικού κατα-
γράφει σημαντική μείωση (κατά 13,9%), από 52.605 το 
2010 σε 45.273 το 2012 (μείωση κατά 7.332 άτομα). 
 
Στον ακόλουθο πίνακα αποτυπώνονται τα βασικά με-
γέθη που καταγράφονται κατ’ έτος από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. 
και αφορούν στις σχολικές μονάδες, τα τμήματα, την 
υλικοτεχνική υποδομή, το προσωπικό που υπηρετεί 
και τον μαθητικό πληθυσμό των Γυμνασίων στο σύνο-
λο της χώρας την τετραετία 2009-2012. Τα βασικά με-
γέθη προηγούμενων σχολικών/ ακαδημαϊκών ετών 
αναλύθηκαν σε προγενέστερες μελέτες του ΚΑ-
ΝΕΠ/ΓΣΕΕ. 

Πίνακας 1.4: Δευτεροβάθμια εκπαίδευση– ΓΥΜΝΑΣΙΑ– Στοιχεία λήξεως και μεταβολές βασικών μεγεθών ετών 2009, 2010, 2011 και 2012 

Μεταβλητές 

 2009  2010  2011  2012  Ποσοστιαία 
 Μεταβολή  
τετραετίας 
(2009-2012) 

 
Ν % 

 
Ν % 

Ετήσια 
Ποσ. Μεταβ.  

Ν % 
Ετήσια 

Ποσ. Μεταβ.  
Ν % 

Ετήσια 
Ποσ. Μεταβ.  

  Ν %  Ν %  Ν %  Ν % 

ΣΥΝΟΛΟ Σχολικών Μονάδων  1.968 
  

  1.965 
  

-0,2   ▼ 1.928 
  

-1,9   ▼ 1.829 
  

-5,1   ▼ -7,1 ▼     

Α) ΔΗΜΟΣΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ  1.775 90,2%   1.775 90,3% 0,0   ▬ 1.747 90,6% -1,6   ▼ 1.657 90,6% -5,2   ▼ -6,6 ▼ 0,4 ▲ 

Β) ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ  105 5,3%   102 5,2% -2,9   ▼ 99 5,1% -2,9   ▼ 99 5,4% 0,0   ▬ -5,7 ▼ 1,5 ▲ 
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ΤΗΣ ΕΚΠ
ΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Μεταβλητές 

 2009  2010  2011  2012  Ποσοστιαία 
 Μεταβολή  
τετραετίας 
(2009-2012) 

 
Ν % 

 
Ν % 

Ετήσια 
Ποσ. Μεταβ.  

Ν % 
Ετήσια 

Ποσ. Μεταβ.  
Ν % 

Ετήσια 
Ποσ. Μεταβ.  

  Ν %  Ν %  Ν %  Ν % 

Γ) ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ  84 4,3%   85 4,3% 1,2   ▲ 79 4,1% -7,1   ▼ 72 3,9% -8,9   ▼ -14,3 ▼ -7,8 ▼ 

Δ) ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ  4 0,2%   3 0,2% -25,0   ▼ 3 0,2% 0,0   ▬ 1 0,1% -66,7   ▼ -75,0 ▼ -73,1 ▼ 

                                              
ΣΥΝΟΛΟ Τμημάτων  15.793 

  
  15.804 

  
0,1   ▲ 15.314 

  
-3,1   ▼ 14.826 

  
-3,2   ▼ -6,1 ▼     

Από αυτά αποκλειστικά πρωί  15.408 97,6%   15.387 97,4%   -0,2 ▼ 14.922 97,4%   0,1 ▲ 14.416 97,2%   -0,2 ▼ -6,4 ▼ -0,3 ▼ 

                                              
Αίθουσες Διδασκαλίας  19.068 

  
  19.505 

  
2,3   ▲ 19.129 

  
-1,9   ▼ 18.660 

  
-2,5   ▼ -2,1 ▼     

Εργαστήρια Φυσικών Επιστημών 
(επί των σχολικών μονάδων) 

 1.664 84,6%   1.686 85,8%   1,5 ▲ 1.685 87,4%   1,9 ▲ 1.643 89,8%   2,8 ▲ -1,3 ▼ 6,2 ▲ 

Εργαστήρια Πληροφορικής 
(επί των σχολικών μονάδων) 

 1.903 96,7%   1.900 96,7%   0,0 ▼ 1.880 97,5%   0,8 ▲ 1.792 98,0%   0,5 ▲ -5,8 ▼ 1,3 ▲ 

Εργαστήρια Τεχνολογίας 
(επί των σχολικών μονάδων) 

 899 45,7%   900 45,8%   0,3 ▲ 933 48,4%   5,7 ▲ 927 50,7%   4,7 ▲ 3,1 ▲ 11,0 ▲ 

Εργαστήρια Ξένων Γλωσσών 
(επί των σχολικών μονάδων) 

 320 16,3%   326 16,6%   2,0 ▲ 327 17,0%   2,2 ▲ 330 18,0%   6,4 ▲ 3,1 ▲ 11,0 ▲ 

Αίθουσες πολλαπλών χρήσεων 
(επί των σχολικών μονάδων)  1.157 58,8%   1.163 59,2%   0,7 ▲ 1.173 60,8%   2,8 ▲ 1.209 66,1%   8,6 ▲ 4,5 ▲ 12,4 ▲ 

Βιβλιοθήκες 
(επί των σχολικών μονάδων)  975 49,5%   1.002 51,0%   2,9 ▲ 993 51,5%   1,0 ▲ 1.007 55,1%   6,9 ▲ 3,3 ▲ 11,1 ▲ 

Γυμναστήρια 
(επί των σχολικών μονάδων)  746 37,9%   757 38,5%   1,6 ▲ 761 39,5%   2,5 ▲ 752 41,1%   4,2 ▲ 0,8 ▲ 8,5 ▲ 

                                              
ΣΥΝΟΛΟ Προσωπικού  56.157 

  
  57.030 

  
1,6   ▲ 52.860 

  
-7,3   ▼ 49.192 

  
-6,9   ▼ -12,4 ▼     

Λοιπό Προσωπικό  4.299 7,7%   4.425 7,8%   1,4 ▲ 3.821 7,2%   -6,8 ▼ 3.919 8,0%   10,2 ▲ -8,8 ▼ 4,1 ▲ 

Α) ΔΗΜΟΣΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ  3.285 76,4%   3.262 73,7%   -3,5 ▼ 3.078 80,6%   9,3 ▲ 2.712 69,2%   -14,1 ▼ -17,4 ▼ -9,4 ▼ 

Β) ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ  932 21,7%   1.078 24,4%   12,4 ▲ 665 17,4%   -28,6 ▼ 1.136 29,0%   66,6 ▲ 21,9 ▲ 33,7 ▲ 

Γ) ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ  78 1,8%   84 1,9%   4,6 ▲ 77 2,0%   6,2 ▲ 69 1,8%   -12,6 ▼ -11,5 ▼ -3,0 ▼ 

Δ) ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ  4 0,1%   1 0,0%   -75,7 ▼ 1 0,0%   15,8 ▲ 2 0,1%   95,0 ▲ -50,0 ▼ -45,2 ▼ 

UΑ) Διοικητικό Προσωπικό  620 14,4%   614 13,9%   -3,8 ▼ 400 10,5%   -24,6 ▼ 490 12,5%   19,4 ▲ -21,0 ▼ -13,3 ▼ 

UΒ) Βοηθητικό Προσωπικό  3.556 82,7%   3.695 83,5%   1,0 ▲ 3.330 87,1%   4,4 ▲ 3.310 84,5%   -3,1 ▼ -6,9 ▼ 2,1 ▲ 

UΓ) Παιδαγωγικό Προσωπικό  123 2,9%   116 2,6%   -8,4 ▼ 91 2,4%   -9,2 ▼ 119 3,0%   27,5 ▲ -3,3 ▼ 6,1 ▲ 

Διδακτικό Προσωπικό   51.858 92,3%   52.605 92,2%   -0,1 ▼ 49.039 92,8%   0,6 ▲ 45.273 92,0%   -0,8 ▼ -12,7 ▼ -0,3 ▼ 

Α) ΔΗΜΟΣΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ  48.332 93,2%   49.202 93,5%   0,4 ▲ 45.875 93,5%   0,0 ▲ 42.226 93,3%   -0,3 ▼ -12,6 ▼ 0,1 ▲ 

Β) ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ  2.487 4,8%   2.383 4,5%   -5,5 ▼ 2.262 4,6%   1,8 ▲ 2.197 4,9%   5,2 ▲ -11,7 ▼ 1,2 ▲ 

Γ) ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ  1.003 1,9%   1.006 1,9%   -1,1 ▼ 887 1,8%   -5,4 ▼ 845 1,9%   3,2 ▲ -15,8 ▼ -3,5 ▼ 

Δ) ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ  36 0,1%   14 0,0%   -61,7 ▼ 15 0,0%   14,9 ▲ 5 0,0%   -63,9 ▼ -86,1 ▼ -84,1 ▼ 

Γυναίκες  34.153 65,9%   34.802 66,2%   0,5 ▲ 32.440 66,2%   0,0 ▼ 29.893 66,0%   -0,2 ▼ -12,5 ▼ 0,3 ▲ 

ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ 01)  2.818 5,4%   2.927 5,6%   2,4 ▲ 2.845 5,8%   4,3 ▲ 2.810 6,2%   7,0 ▲ -0,3 ▼ 14,2 ▲ 

ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02)  13.644 26,3%   13.640 25,9%   -1,4 ▼ 12.628 25,8%   -0,7 ▼ 11.824 26,1%   1,4 ▲ -13,3 ▼ -0,7 ▼ 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03)  5.501 10,6%   5.534 10,5%   -0,8 ▼ 5.189 10,6%   0,6 ▲ 4.767 10,5%   -0,5 ▼ -13,3 ▼ -0,7 ▼ 

ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04)  5.982 11,5%   5.962 11,3%   -1,7 ▼ 5.639 11,5%   1,5 ▲ 5.241 11,6%   0,7 ▲ -12,4 ▼ 0,4 ▲ 

ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ (ΠΕ05, 06, 07, 21)  8.654 16,7%   8.969 17,0%   2,2 ▲ 8.288 16,9%   -0,9 ▼ 7.300 16,1%   -4,6 ▼ -15,6 ▼ -3,4 ▼ 

ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΗΣ (ΠΕ 08, 16)  3.938 7,6%   4.112 7,8%   2,9 ▲ 4.017 8,2%   4,8 ▲ 3.598 7,9%   -3,0 ▼ -8,6 ▼ 4,7 ▲ 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ-ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ 
(ΠΕ 09, 10) 

 707 1,4%   750 1,4%   4,6 ▲ 749 1,5%   7,1 ▲ 627 1,4%   -9,3 ▼ -11,3 ▼ 1,6 ▲ 

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ 11)  4.637 8,9%   4.501 8,6%   -4,3 ▼ 3.748 7,6%   -10,7 ▼ 3.467 7,7%   0,2 ▲ -25,2 ▼ -14,4 ▼ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ 19, 20)  2.779 5,4%   2.888 5,5%   2,4 ▲ 2.696 5,5%   0,1 ▲ 2.627 5,8%   5,5 ▲ -5,5 ▼ 8,3 ▲ 

ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ  3.198 6,2%   3.322 6,3%   2,4 ▲ 3.240 6,6%   4,6 ▲ 3.012 6,7%   0,7 ▲ -5,8 ▼ 7,9 ▲ 

                                              
Α) Προϊστάμενοι - Διευθυντές  1.957 3,8%   1.953 3,7%   -1,6 ▼ 1.902 3,9%   4,5 ▲ 1.781 3,9%   1,4 ▲ -9,0 ▼ 4,2 ▲ 

Γυναίκες  636 32,5%   645 33,0%   1,6 ▲ 640 33,6%   1,9 ▲ 621 34,9%   3,6 ▲ -2,4 ▼ 7,3 ▲ 

Β) Υποδιευθυντές  1.319 2,5%   1.273 2,4%   -4,9 ▼ 1.198 2,4%   1,0 ▲ 1.209 2,7%   9,3 ▲ -8,3 ▼ 5,0 ▲ 

Γυναίκες  687 52,1%   662 52,0%   -0,2 ▼ 639 53,3%   2,6 ▲ 633 52,4%   -1,8 ▼ -7,9 ▼ 0,5 ▲ 

Γ) Διδάσκοντες με Πλήρες Ωράριο  38.904 75,0%   38.631 73,4%   -2,1 ▼ 38.220 77,9%   6,1 ▲ 36.058 79,6%   2,2 ▲ -7,3 ▼ 6,2 ▲ 



 

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ 

 26 

Μεταβλητές 

 2009  2010  2011  2012  Ποσοστιαία 
 Μεταβολή  
τετραετίας 
(2009-2012) 

 
Ν % 

 
Ν % 

Ετήσια 
Ποσ. Μεταβ.  

Ν % 
Ετήσια 

Ποσ. Μεταβ.  
Ν % 

Ετήσια 
Ποσ. Μεταβ.  

  Ν %  Ν %  Ν %  Ν % 

Γυναίκες  26.362 67,8%   26.229 67,9%   0,2 ▲ 26.013 68,1%   0,2 ▲ 24.465 67,8%   -0,3 ▼ -7,2 ▼ 0,1 ▲ 

Δ) Διδάσκοντες με Μη Πλήρες Ωράριο  2.979 5,7%   3.763 7,2%   24,5 ▲ 2.062 4,2%   -41,2 ▼ 1.422 3,1%   -25,3 ▼ -52,3 ▼ -45,3 ▼ 

Γυναίκες  1.892 63,5%   2.504 66,5%   4,8 ▲ 1.241 60,2%   -9,6 ▼ 868 61,0%   1,4 ▲ -54,1 ▼ -3,9 ▼ 

Ε) Απόντες  6.699 12,9%   6.985 13,3%   2,8 ▲ 5.657 11,5%   -13,1 ▼ 4.803 10,6%   -8,0 ▼ -28,3 ▼ -17,9 ▼ 

Γυναίκες  4.576 68,3%   4.762 68,2%   -0,2 ▼ 3.907 69,1%   1,3 ▲ 3.306 68,8%   -0,3 ▼ -27,8 ▼ 0,8 ▲ 

                                              Α) Μόνιμοι 
(επί των διδασκόντων  Δημοσίων με πλήρες ωράρι-

) 

 32.703 80,4%   32.324 79,8%   -0,7 ▼ 31.918 79,6%   -0,2 ▼ 31.058 82,1%   3,1 ▲ -5,0 ▼ 2,2 ▲ 

Β) Αποσπασμένοι 
(επί των διδασκόντων  Δημοσίων με πλήρες ωράρι-

) 
 5.976 14,7%   6.209 15,3%   4,4 ▲ 5.908 14,7%   -3,9 ▼ 4.668 12,3%   -16,3 ▼ -21,9 ▼ -15,9 ▼ 

Γ) Αναπληρωτές 
(επί των διδασκόντων  Δημοσίων με πλήρες ωράρι-

) 

 2.011 4,9%   1.961 4,8%   -2,0 ▼ 2.255 5,6%   16,2 ▲ 2.088 5,5%   -1,9 ▼ 3,8 ▲ 11,7 ▲ 

                                              ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  
με πρόσθετα ακαδημαϊκά προσόντα 

 14.984 28,9%   15.085 28,7%   -0,8 ▼ 15.470 31,5%   10,0 ▲ 15.486 34,2%   8,4 ▲ 3,4 ▲ 18,4 ▲ 

 Κάτοχοι άλλου πτυχίου ανώτατης σχολής 
(επί του διδακτικού προσωπικού) 

 1.006 1,9%   1.077 2,0%   5,5 ▲ 1.185 2,4%   18,0 ▲ 1.326 2,9%   21,2 ▲ 31,8 ▲ 51,0 ▲ 

Κάτοχοι Μεταπτυχιακού τίτλου 
(επί του διδακτικού προσωπικού)  3.657 7,1%   4.060 7,7%   9,4 ▲ 4.451 9,1%   17,6 ▲ 5.221 11,5%   27,1 ▲ 42,8 ▲ 63,5 ▲ 

 Κάτοχοι Διδακτορικού τίτλου 
(επί του διδακτικού προσωπικού) 

 782 1,5%   854 1,6%   7,7 ▲ 903 1,8%   13,4 ▲ 1.019 2,3%   22,2 ▲ 30,3 ▲ 49,3 ▲ 

 Με μετεκπαίδευση (Εσωτερικό-Εξωτερικό) 
(επί του διδακτικού προσωπικού) 

 9.539 18,4%   9.094 17,3%   -6,0 ▼ 8.931 18,2%   5,3 ▲ 7.920 17,5%   -3,9 ▼ -17,0 ▼ -4,9 ▼ 

                                              
ΣΥΝΟΛΟ Μαθητικού πληθυσμού  341.315 

  
  336.938 

  
-1,3   ▼ 332.005 

  
-1,5   ▼ 324.402 

  
-2,3   ▼ -5,0 ▼     

Α) ΔΗΜΟΣΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ  314.413 92,1%   311.582 92,5%   0,4 ▲ 308.697 93,0%   0,5 ▲ 302.116 93,1%   0,2 ▲ -3,9 ▼ 1,1 ▲ 

Β) ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ  18.939 5,5%   17.966 5,3%   -3,9 ▼ 16.328 4,9%   -7,8 ▼ 16.182 5,0%   1,4 ▲ -14,6 ▼ -10,1 ▼ 

Γ) ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ  7.829 2,3%   7.293 2,2%   -5,6 ▼ 6.909 2,1%   -3,9 ▼ 6.069 1,9%   -10,1 ▼ -22,5 ▼ -18,4 ▼ 

Δ) ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ  134 0,0%   97 0,0%   -26,7 ▼ 71 0,0%   -25,7 ▼ 35 0,0%   -49,5 ▼ -73,9 ▼ -72,5 ▼ 

Κορίτσια  162.994 47,8%   161.315 47,9%   0,3 ▲ 159.006 47,9%   0,0 ▲ 155.373 47,9%   0,0 ▲ -4,7 ▼ 0,3 ▲ 

Μαθητές με ηλικία μεγαλύτερη από την 
κανονική   51.476 15,1%   48.818 14,5%   -3,9 ▼ 43.742 13,2%   -9,1 ▼ 38.492 11,9%   -9,9 ▼ -25,2 ▼ -21,3 ▼ 

                                              
Διέκοψαν αδικαιολόγητα τη φοίτησή τους  13.742 4,0%   12.624 3,7%   -6,9 ▼ 13.068 3,9%   5,1 ▲ 13.569 4,2%   6,3 ▲ -1,3 ▼ 3,9 ▲ 

Κορίτσια  4.598 33,5%   4.269 33,8%   1,1 ▲ 4.579 35,0%   3,6 ▲ 4.853 35,8%   2,1 ▲ 5,5 ▲ 6,9 ▲ 

Προσήλθαν στις εξετάσεις του Ιουνίου  327.573 96,0%   324.314 96,3%   0,3 ▲ 318.937 96,1%   -0,2 ▼ 310.833 95,8%   -0,3 ▼ -5,1 ▼ -0,2 ▼ 

Απορρίφθηκαν (από όλες τις τάξεις)  15.036 4,6%   11.738 3,6%   -21,1 ▼ 11.045 3,5%   -4,3 ▼ 9.292 3,0%   -13,7 ▼ -38,2 ▼ -34,9 ▼ 

Κορίτσια  4.668 31,0%   3.690 31,4%   1,3 ▲ 3.469 31,4%   -0,1 ▼ 2.905 31,3%   -0,5 ▼ -37,8 ▼ 0,7 ▲ 

Προήχθησαν (από όλες τις τάξεις)  312.537 95,4%   312.576 96,4%   1,0 ▲ 307.892 96,5%   0,2 ▲ 301.541 97,0%   0,5 ▲ -3,5 ▼ 1,7 ▲ 

Κορίτσια  153.728 49,2%   153.356 49,1%   -0,3 ▼ 150.958 49,0%   -0,1 ▼ 147.615 49,0%   -0,2 ▼ -4,0 ▼ -0,5 ▼ 

Α) προήχθησαν με βαθμό ΜΕΤΡΙΑ  37.065 11,9%   39.768 12,7%   7,3 ▲ 34.118 11,1%   -12,9 ▼ 30.170 10,0%   -9,7 ▼ -18,6 ▼ -15,6 ▼ 

Β) προήχθησαν με βαθμό ΚΑΛΑ  97.212 31,1%   96.475 30,9%   -0,8 ▼ 93.495 30,4%   -1,6 ▼ 90.483 30,0%   -1,2 ▼ -6,9 ▼ -3,5 ▼ 

Γ) προήχθησαν με βαθμό ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ  109.646 35,1%   107.866 34,5%   -1,6 ▼ 108.148 35,1%   1,8 ▲ 107.322 35,6%   1,3 ▲ -2,1 ▼ 1,4 ▲ 

Δ) προήχθησαν με βαθμό ΑΡΙΣΤΑ  68.614 22,0%   68.467 21,9%   -0,2 ▼ 72.131 23,4%   7,0 ▲ 73.566 24,4%   4,1 ▲ 7,2 ▲ 11,1 ▲ 

                             
Παλιννοστούντες μαθητές/-τριες (*)  5.502 1,6%   - -       - -       - -               

Αλλοδαποί μαθητές/-τριες (*)  31.163 9,1%   - -       - -       34.140 10,5%       9,6 ▲ 15,0 ▲ 

                        
Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή - Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

(*) Τα στοιχεία για τους αλλοδαπούς και παλιννοστούντες μαθητές συλλέγονται κατά την έναρξη του σχολικού έτους. Έτσι, το ποσοστό που παρουσιάζεται στον πίνακα για τις κατηγορίες αυ-
τές έχει υπολογιστεί επί του συνόλου του μαθητικού πληθυσμού σύμφωνα με τα στοιχεία έναρξης του κάθε σχολικού έτους. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 
Κατά τη διάρκεια της τετραετίας 2009-2012 το σύνολο 
των σχολικών μονάδων των Γυμνασίων μειώθηκε κα-
τά 139 μονάδες, από 1.968 μονάδες το 2009 σε 1.829 
το 2012 (μείωση κατά 7,1%).  
Κατά το 2012: 

 Το 94,5% των Γυμνασίων ήταν δημόσια, εκ των ο-
ποίων το 90,6% Δημόσια Ημερήσια (μείωση των μο-

νάδων κατά την τετραετία 6,6%) και το 3,9% Δημό-
σια Εσπερινά (μείωση κατά την τετραετία 14,3%), 
ενώ το 5,5% των Γυμνασίων ήταν Ιδιωτικά, εκ των 
οποίων το 99,0 % Ιδιωτικά Ημερήσια (μείωση κατά 
την τετραετία 5,7%) και το 1,0% Ιδιωτικά Εσπερινά 
(μείωση κατά την τετραετία 75,0%).  
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 Συνολικά λειτούργησαν 14.826 τμήματα, εκ των ο-
ποίων το 97,2% πρωινά, μειωμένα κατά 6,1% των 
τμημάτων που είχαν λειτουργήσει το 2009 (15.793 
τμήματα).  
 Η αναλογία αιθουσών διδασκαλίας προς τμήματα 

των Γυμνασίων ήταν 1,3 αίθουσες ανά τμήμα. Κατά 
την τετραετία ο αριθμός αιθουσών παρουσίασε μεί-
ωση κατά 2,1%. 
 Το 89,8% των Γυμνασίων διέθετε εργαστήριο Φυσι-

κών Επιστημών (αύξηση κατά την τετραετία 6,2%), 
το 98,0% διέθετε εργαστήριο Πληροφορικής (αύξη-
ση κατά την τετραετία 1,3%), το 50,7% διέθετε ερ-
γαστήριο Τεχνολογίας (αύξηση κατά την τετραετία 
11,0%) και το 18,0% διέθετε εργαστήριο Ξένων 
Γλωσσών (αύξηση κατά την τετραετία 11,0%). 
 Το 66,1% των Γυμνασίων διέθετε αίθουσα πολλα-

πλών χρήσεων (αύξηση κατά την τετραετία 12,4%), 
το 55,1% βιβλιοθήκη (αύξηση κατά την τετραετία 
11,1%), και το 41,1% γυμναστήριο (αύξηση κατά την 
τετραετία 8,5%).  
 Το προσωπικό που υπηρετούσε στα Γυμνάσια ήταν 

49.192 άτομα (μείωση την τετραετία κατά 12,4%). Εξ 
αυτών το 92,0% αποτελούσε το διδακτικό προσωπι-
κό (μείωση κατά την τετραετία 0,3%). Από αυτούς, 
το 95,2% υπηρετούσε στο δημόσιο τομέα, εκ των 
οποίων το 93,3% σε Δημόσια Ημερήσια (αύξηση κα-
τά την τετραετία 0,1%) και το 1,9% σε Δημόσια Ε-
σπερινά (μείωση κατά την τετραετία 3,5%). Στον ι-
διωτικό τομέα υπηρετούσε το 4,9% του διδακτικού 
προσωπικού, κυρίως σε Ιδιωτικά Ημερήσια (αύξηση 
κατά την τετραετία 1,2%), αφού ο μικρός αριθμός 
του διδακτικού προσωπικού στα Ιδιωτικά Εσπερινά 
μειώθηκε σημαντικά κατά την τετραετία, από 36 εκ-
παιδευτικούς το 2009 σε 5 το 2012 (μείωση κατά 
86,1%). 
 Το λοιπό & βοηθητικό προσωπικό που υπηρετούσε 

στα Γυμνάσια αντιστοιχεί στο 8,0% του συνολικού 
προσωπικού (αύξηση κατά την τετραετία 4,1%). Από 
το λοιπό προσωπικό, το 71% υπηρετούσε στο δημό-
σιο τομέα, εκ των οποίων το 69,2% σε Δημόσια Η-
μερήσια (μείωση κατά την τετραετία 9,4%) και το 
1,8% σε Δημόσια Εσπερινά (μείωση κατά την τετρα-
ετία 3,0%). Στον ιδιωτικό τομέα υπηρετούσε το 
29,1% του προσωπικού κυρίως σε Ιδιωτικά Ημερή-
σια (αύξηση κατά την τετραετία 33,7%), ενώ στα Ι-
διωτικά Εσπερινά υπηρετούσε μόλις το 0,1% (μείω-
ση κατά την τετραετία 45,2%). 
 Από το λοιπό & βοηθητικό προσωπικό των Γυμνα-

σίων, το 12,5% υπηρετούσε σε θέση Διοικητικού 
Προσωπικού (μείωση κατά την τετραετία 13,3%), το 
84,5% σε θέση Βοηθητικού Προσωπικού (αύξηση 
κατά την τετραετία 2,1%) και το 3,0% σε θέση Παι-
δαγωγικού Προσωπικού (αύξηση κατά την τετραε-
τία 6,1%).  
 Από το διδακτικό προσωπικό το 66,0% ήταν γυναί-

κες (αύξηση της αναλογίας τους κατά την τετραετία 
0,3%). Το 26,1% του διδακτικού προσωπικού ήταν 

Φιλόλογοι (μείωση κατά την τετραετία 0,7%), το 
16,1% εκπαιδευτικοί Ξένων Γλωσσών (μείωση κατά 
την τετραετία 3,4%), το 11,6% εκπαιδευτικοί Φυσι-
κών Επιστημών (οριακή αύξηση κατά την τετραετία 
0,4%), το 10,5% Μαθηματικοί (μείωση κατά την τε-
τραετία 0,7%), το 7,7% εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγω-
γής (μείωση κατά την τετραετία 14,4%), το 7,9% εκ-
παιδευτικοί Μαθημάτων Τέχνης (αύξηση κατά την 
τετραετία 4,7%), το 6,2% Θεολόγοι (αύξηση κατά την 
τετραετία 14,2%), το 5,5% εκπαιδευτικοί Πληροφο-
ρικής (αύξηση κατά την τετραετία 8,3%) και το 1,4% 
Οικονομολόγοι – Κοινωνιολόγοι (αύξηση κατά την 
τετραετία 1,6%). 
 Επί του παρόντος διδακτικού προσωπικού των δη-

μοσίων Γυμνασίων, το 82,1% ήταν μόνιμοι (αύξηση 
κατά την τετραετία 2,2%), το 12,3% αποσπασμένοι 
(μείωση κατά την τετραετία 15,9%), και το 5,5% α-
ναπληρωτές (αύξηση κατά την τετραετία 11,7%). Τέ-
λος, απόντες από το διδακτικό προσωπικό ήταν το 
10,6% (μείωση κατά την τετραετία 17,9%). 
 Το 34,2% του διδακτικού προσωπικού κατείχε πρό-

σθετα ακαδημαϊκά προσόντα (αύξηση κατά την τε-
τραετία 18,4%). Πρέπει να σημειωθεί η σημαντική 
αύξηση των κατόχων Μεταπτυχιακών τίτλων (κατά 
42,8% την τετραετία), των Διδακτορικών τίτλων (κα-
τά 30,3%) και των κατόχων άλλου πτυχίου ανώτατης 
σχολής (κατά 31,8%). 
 Φοιτούσαν στα Γυμνάσια της χώρας 324.402 μαθη-

τές/-τριες (μείωση κατά την τετραετία 5,0%). Εξ αυ-
τών το 95,0% φοιτούσε στο δημόσιο τομέα εκ των 
οποίων το 93,1% σε Δημόσια Ημερήσια (μείωση του 
μαθητικού πληθυσμού κατά 3,9% την τετραετία), και 
το 1,9% σε Δημόσια Εσπερινά (μείωση του μαθητι-
κού πληθυσμού κατά 22,5% την τετραετία). Στον ι-
διωτικό τομέα φοιτούσε το 5,0% του μαθητικού 
πληθυσμού κυρίως σε Ιδιωτικά Ημερήσια (μείωση 
του μαθητικού πληθυσμού κατά 14,6% την τετραετί-
α), ενώ ο μαθητικός πληθυσμός των Ιδιωτικών Ε-
σπερινών μειώθηκε κατά την τετραετία, από 134 
μαθητές το 2009, σε 35 το 2012 (μείωση κατά 
73,9%). 
 Ως προς το φύλο, το 47,9% του μαθητικού πληθυ-

σμού ήταν κορίτσια (οριακή αύξηση της αναλογίας 
τους κατά την τετραετία 0,3%). Οι μαθητές/τριες με 
ηλικία μεγαλύτερη από την κανονική ήταν το 11,9% 
του μαθητικού πληθυσμού (μείωση του ποσοστού 
κατά 21,3% την τετραετία).  
 Οι μαθητές/τριες που διέκοψαν αδικαιολόγητα τη 

φοίτησή τους στο Γυμνάσιο ήταν το 4,2% (αύξηση 
του ποσοστού κατά 3,9% την τετραετία), εκ των ο-
ποίων το 35,8% ήταν κορίτσια (αύξηση του ποσο-
στού των κοριτσιών κατά 6,9% την τετραετία).  
 Το 95,8% των μαθητών προσήλθε στις εξετάσεις του 

Ιουνίου (οριακή μείωση του ποσοστού κατά την τε-
τραετία 0,2%), ενώ το 3,0% από αυτούς απορρίφτη-
κε από όλες τις τάξεις (μείωση του ποσοστού κατά 
34,9% την τετραετία), εκ των οποίων το 31,3% ήταν 
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κορίτσια (αύξηση του ποσοστού των κοριτσιών κατά 
την τετραετία 0,7%).  
 Από το 97,0% των μαθητών που προήχθησαν (αύξη-

ση του ποσοστού κατά 1,7% την τετραετία), το 24,4% 
προήχθησαν με βαθμό ΑΡΙΣΤΑ (αύξηση κατά την τε-
τραετία 11,1%), το 35,6% προήχθησαν με βαθμό 
ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ (αύξηση κατά την τετραετία 1,4%), το 

30,0% με βαθμό ΚΑΛΑ (μείωση κατά την τετραετία 
3,5%) και το 10,0% προήχθησαν με βαθμό ΜΕΤΡΙΑ 
(μείωση κατά την τετραετία 15,6%). 
 Οι αλλοδαποί μαθητές/τριες ήταν 34.140 μαθη-

τές/τριες, που αντιστοιχεί στο 10,5% του συνόλου 
των μαθητών (αύξηση κατά την τετραετία 9,6%). 

 

1.3.4 Δευτεροβάθμια εκπαίδευση: Γενικά Λύκεια 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συνολικός 
αριθμός των σχολικών μονάδων του ιδιωτικού και 
δημόσιου τομέα της εκπαίδευσης για τα Γενικά Λύ-
κεια της χώρας την περίοδο 2001-2012. 
Γράφημα 1.13U: Γενικά Λύκεια: Αριθμός σχολικών μονάδων (2001-2012) 

 
Πηγή:  Ελληνική Στατιστική Αρχή - ΠΑΙΔΕΙΑ – Χρονοσειρές  & Πίνακες (Στοιχεία Λήξης) 
 

Το 2012 οι σχολικές μονάδες των Γενικών Λυκείων α-
ποτελούν το 9,2% του συνόλου των σχολικών μονά-
δων της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης. Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2001-2012 κατα-
γράφεται συνολική αύξηση των σχολικών μονάδων 
κατά 2,4%, που αντιστοιχεί σε 31 γενικά λύκεια (από 
1.289 σχολικές μονάδες το 2001 σε 1.320 σχολικές μο-
νάδες το 2012), ενώ η μέση ετήσια μεταβολή της κα-
τηγορίας είναι 0,2%. Σημειώνεται η πτωτική τάση των 
σχολικών μονάδων την περίοδο 2001-2002 (μείωση 
κατά 4,0%, που αντιστοιχεί σε 51 σχολικές μονάδες). 
Αντίστοιχα την περίοδο 2002-2008 καταγράφεται αύ-
ξηση των σχολικών μονάδων κατά 131 μονάδες (μέση 
ετήσια μεταβολή 1,7%), ενώ την περίοδο 2008-2012 
καταγράφεται μείωση των σχολικών μονάδων κατά 49 
μονάδες (-3,7%). 
 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συνολικός 
αριθμός του μαθητικού πληθυσμού των Γενικών Λυ-
κείων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα της εκπαί-
δευσης την περίοδο 2001-2012.  
Το 2012 ο μαθητικός πληθυσμός των Γενικών Λυκείων 
αποτελεί το 16,6% του συνόλου του μαθητικού πλη-
θυσμού της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης. Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2001-2012 κα-
ταγράφεται συνολική αύξηση του μαθητικού πληθυ-
σμού των γενικών λυκείων κατά 2,7%, που αντιστοιχεί 
σε 6.503 μαθητές/-τριες (από 241.214 μαθητές/-τριες 
το 2001 σε 247.717 μαθητές/-τριες το 2012), ενώ η 
μέση ετήσια μεταβολή της κατηγορίας είναι 0,3%.  

Γράφημα 1.14U: Γενικά Λύκεια: Σύνολο μαθητικού πληθυσμού (2001-2012) 

 
Πηγή:  Ελληνική Στατιστική Αρχή - ΠΑΙΔΕΙΑ – Χρονοσειρές  & Πίνακες (Στοιχεία Λήξης) 
 

Ωστόσο, οι αυξομειώσεις του μαθητικού πληθυσμού 
τη συγκεκριμένη περίοδο -εμφανείς και από το γρά-
φημα- χρονικά εμφανίζονται να συμπίπτουν με σημα-
ντικές αλλαγές που αφορούν στο σύστημα πρόσβα-
σης των αποφοίτων του Γενικού Λυκείου στην Τριτο-
βάθμια εκπαίδευση. Πιο συγκεκριμένα, την περίοδο 
2001-2003 σημειώνεται μείωση κατά 12.467 μαθητές 
(μέση ετήσια μεταβολή -4,0%). Αξίζει να υπενθυμί-
σουμε ότι τη συγκεκριμένη περίοδο το σύστημα πρό-
σβασης απαιτεί γραπτές εξετάσεις στο σύνολο στην 
αρχή και σε 9 μαθήματα αργότερα των μαθημάτων 
της Β και Γ τάξης του Γενικού Λυκείου. Την ακόλουθη 
τριετία (2003-2006) ο πληθυσμός αυξάνει κατά 10.228 
μαθητές (μέση ετήσια αύξηση 1,5%). Τη συγκεκριμένη 
περίοδο το σύστημα πρόσβασης προβλέπει μόνο εξε-
τάσεις σε περιορισμένο αριθμό μαθημάτων (5-6) στην 
Γ τάξη του Γενικού Λυκείου. Το επόμενο έτος (περίο-
δος 2006-2007), χρονιά κατά την οποία έχει ήδη τεθεί 
σε ισχύ η «βάση 10» ως όριο για την εισαγωγή των 
αποφοίτων του Γενικού Λυκείου στην Τριτοβάθμια εκ-
παίδευση, σημειώνεται σημαντική μείωση, κατά 6.049 
μαθητές/-τριες (-2,5%), του μαθητικού πληθυσμού 
των Γενικών Λυκείων. Ωστόσο, την περίοδο 2007-2008 
παρουσιάζεται εξισορροπητική αύξηση κατά 2,9% 
(6.726 μαθητές), ενώ και το 2008-2009 σημειώνεται 
περαιτέρω αύξηση του μαθητικού πληθυσμού των Γε-
νικών Λυκείων κατά 2.074 μαθητές (0,9%), επαναφέ-
ροντας το πλήθος των μαθητών/-τριών των Γενικών 
Λυκείων στα επίπεδα του 2001. Η μεγαλύτερη, τέλος, 
αύξηση του μαθητικού πληθυσμού καταγράφεται το 
2010 , χρόνια που επίσης καταργήθηκε η βάση 10, κα-
τά 2,4%, που αντιστοιχεί σε 5.715 μαθητές-τριες, από 
241.726 το 2009 σε 247.441 το 2010. Τα τρία τελευ-
ταία χρόνια ο μαθητικός πληθυσμός των Γενικών Λυ-
κείων παραμένει σχεδόν στα ίδια επίπεδα. 
 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συνολικός 
αριθμός του διδακτικού προσωπικού των Γενικών Λυ-
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κείων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα της εκπαί-
δευσης την περίοδο 2001-2012. 
Γράφημα 1.15U: Γενικά Λύκεια: Σύνολο διδακτικού προσωπικού (2001-2012) 

 
Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή - ΠΑΙΔΕΙΑ – Χρονοσειρές & Πίνακες (Στοιχεία Λήξης) 

 

Το 2012 το διδακτικό προσωπικό των Γενικών Λυκείων 
αποτελούσε το 16,0% του συνόλου του διδακτικού 
προσωπικού της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης. Κατά τη διάρκεια της εξαετίας 2001-
2006 παρατηρείται αύξηση του διδακτικού προσωπι-

κού κατά 4.890 εκπαιδευτικούς (19,3%), ενώ η μέση 
ετήσια μεταβολή της κατηγορίας είναι 3,6%. Την περί-
οδο 2006-2007 το διδακτικό προσωπικό των Γενικών 
Λυκείων μειώθηκε κατά 1.105 εκπαιδευτικούς (ετήσια 
μεταβολή -3,7%) ενώ την περίοδο 2007-2010 το διδα-
κτικό προσωπικό αυξήθηκε κατά 1.852 εκπαιδευτι-
κούς (αύξηση κατά 6,3%) για να μειωθεί εκ νέου την 
περίοδο 2010-2012 κατά 3.346 εκπαιδευτικούς. 
 
Στον ακόλουθο πίνακα αποτυπώνονται όλα τα βασικά 
μεγέθη που καταγράφονται κατ’ έτος από την 
ΕΛ.ΣΤΑΤ. και αφορούν στις σχολικές μονάδες, τα τμή-
ματα, την υλικοτεχνική υποδομή, το προσωπικό που 
υπηρετεί και τον μαθητικό πληθυσμό των Γενικών Λυ-
κείων στο σύνολο της χώρας την τετραετία 2009-2012. 
Τα βασικά μεγέθη προηγούμενων σχολικών/ ακαδη-
μαϊκών ετών αναλύθηκαν σε προγενέστερες μελέτες 
του ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ. 

 

Πίνακας 1.5: Δευτεροβάθμια εκπαίδευση– ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ– Στοιχεία λήξεως και μεταβολές βασικών μεγεθών ετών 2009, 2010, 2011 και 2012 

Μεταβλητές 

 2009  2010  2011  2012  Ποσοστιαία 
 Μεταβολή  
τετραετίας 
(2009-2012) 

 
Ν % 

 
Ν % 

Ετήσια 
Ποσ. Μεταβ.  

Ν % 

Ετήσια 
Ποσ. Μεταβ.  

Ν % 

Ετήσια 
Ποσ. Μεταβ.  

  Ν %  Ν %  Ν %  Ν % 

ΣΥΝΟΛΟ Σχολικών Μονάδων  1.367     1.361   -0,4   ▼ 1.338   -1,7   ▼ 1.320   -1,3   ▼ -3,4 ▼     

Α) ΔΗΜΟΣΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ  1.191 87,1%   1.192 87,6% 0,1   ▲ 1.175 87,8% -1,4   ▼ 1.159 87,8% -1,4   ▼ -2,7 ▼ 0,8 ▲ 

Β) ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ  99 7,2%   92 6,8% -7,1   ▼ 91 6,8% -1,1   ▼ 90 6,8% -1,1   ▼ -9,1 ▼ -5,9 ▼ 

Γ) ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ  73 5,3%   73 5,4% 0,0   ▬ 69 5,2% -5,5   ▼ 69 5,2% 0,0   ▬ -5,5 ▼ -2,1 ▼ 

Δ) ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ  4 0,3%   4 0,3% 0,0   ▬ 3 0,2% -25,0   ▼ 2 0,2% -33,3   ▼ -50,0 ▼ -48,2 ▼ 
 

 

                                            
ΣΥΝΟΛΟ Τμημάτων  11.672 

  
  11.829 

  
1,3   ▲ 11.561 

  
-2,3   ▼ 11.524 

  
-0,3   ▼ -1,3 ▼     

Από αυτά αποκλειστικά πρωί  11.081 94,9%   11.230 94,9%   0,0 ▼ 11.062 95,7%   0,8 ▲ 11.040 95,8%   0,1 ▲ -0,4 ▼ 0,9 ▲ 

 
 

                                            
Αίθουσες Διδασκαλίας  14.451 

  
  14.370 

  
-0,6   ▼ 14.617 

  
1,7   ▲ 14.644 

  
0,2   ▲ 1,3 ▲     

Εργαστήρια Φυσικών Επιστημών 
(επί των σχολικών μονάδων) 

 1.252 91,6%   1.250 91,8%   0,3 ▲ 1.239 92,6%   0,8 ▲ 1.224 92,7%   0,1 ▲ -2,2 ▼ 1,2 ▲ 

Εργαστήρια Πληροφορικής 
(επί των σχολικών μονάδων) 

 1.319 96,5%   1.315 96,6%   0,1 ▲ 1.303 97,4%   0,8 ▲ 1.291 97,8%   0,4 ▲ -2,1 ▼ 1,4 ▲ 

Εργαστήρια Τεχνολογίας 
(επί των σχολικών μονάδων) 

 318 23,3%   290 21,3%   -8,4 ▼ 287 21,4%   0,7 ▲ 251 19,0%   -11,4 ▼ -21,1 ▼ -18,3 ▼ 

Εργαστήρια Ξένων Γλωσσών 
(επί των σχολικών μονάδων) 

 90 6,6%   88 6,5%   -1,8 ▼ 92 6,9%   6,3 ▲ 91 6,9%   0,3 ▲ 1,1 ▲ 4,7 ▲ 

Αίθουσες πολλαπλών χρήσεων 
(επί των σχολικών μονάδων)  732 53,5%   713 52,4%   -2,2 ▼ 739 55,2%   5,4 ▲ 799 60,5%   9,6 ▲ 9,2 ▲ 13,0 ▲ 

Βιβλιοθήκες 
(επί των σχολικών μονάδων)  624 45,6%   619 45,5%   -0,4 ▼ 622 46,5%   2,2 ▲ 658 49,8%   7,2 ▲ 5,4 ▲ 9,2 ▲ 

Γυμναστήρια 
(επί των σχολικών μονάδων)  518 37,9%   511 37,5%   -0,9 ▼ 532 39,8%   5,9 ▲ 558 42,3%   6,3 ▲ 7,7 ▲ 11,6 ▲ 

 
 

                                            
ΣΥΝΟΛΟ Προσωπικού  33.822 

  
  34.100 

  
0,8   ▲ 32.778 

  
-3,9   ▼ 30.530 

  
-6,9   ▼ -9,7 ▼     

Λοιπό Προσωπικό  3.139 9,3%   3.082 9,0%   -2,6 ▼ 2.941 9,0%   -0,7 ▼ 2.858 9,4%   4,3 ▲ -9,0 ▼ 0,9 ▲ 

Α) ΔΗΜΟΣΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ  2.218 70,7%   2.155 69,9%   -1,0 ▼ 2.030 69,0%   -1,3 ▼ 1.781 62,3%   -9,7 ▼ -19,7 ▼ -11,8 ▼ 

Β) ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ  872 27,8%   876 28,4%   2,3 ▲ 859 29,2%   2,8 ▲ 1.041 36,4%   24,7 ▲ 19,4 ▲ 31,1 ▲ 

Γ) ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ  46 1,5%   50 1,6%   10,7 ▲ 51 1,7%   6,9 ▲ 34 1,2%   -31,4 ▼ -26,1 ▼ -18,8 ▼ 

Δ) ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ  3 0,1%   1 0,0%   -66,1 ▼ 1 0,0%   4,8 ▲ 2 0,1%   105,8 ▲ -33,3 ▼ -26,8 ▼ 

UΑ) Διοικητικό Προσωπικό  635 20,2%   575 18,7%   -7,8 ▼ 500 17,0%   -8,9 ▼ 485 17,0%   -0,2 ▼ -23,6 ▼ -16,1 ▼ 

UΒ) Βοηθητικό Προσωπικό  2.403 76,6%   2.407 78,1%   2,0 ▲ 2.350 79,9%   2,3 ▲ 2.287 80,0%   0,1 ▲ -4,8 ▼ 4,5 ▲ 

UΓ) Παιδαγωγικό Προσωπικό  101 3,2%   100 3,2%   0,8 ▲ 91 3,1%   -4,6 ▼ 86 3,0%   -2,7 ▼ -14,9 ▼ -6,5 ▼ 

Διδακτικό Προσωπικό   30.683 90,7%   31.018 91,0%   0,3 ▲ 29.837 91,0%   0,1 ▲ 27.672 90,6%   -0,4 ▼ -9,8 ▼ -0,1 ▼ 

Α) ΔΗΜΟΣΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ  28.051 91,4%   28.514 91,9%   0,6 ▲ 27.365 91,7%   -0,2 ▼ 25.318 91,5%   -0,2 ▼ -9,7 ▼ 0,1 ▲ 

Β) ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ  1.893 6,2%   1.789 5,8%   -6,5 ▼ 1.793 6,0%   4,2 ▲ 1.834 6,6%   10,3 ▲ -3,1 ▼ 7,4 ▲ 
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Μεταβλητές 

 2009  2010  2011  2012  Ποσοστιαία 
 Μεταβολή  
τετραετίας 
(2009-2012) 

 
Ν % 

 
Ν % 

Ετήσια 
Ποσ. Μεταβ.  

Ν % 

Ετήσια 
Ποσ. Μεταβ.  

Ν % 

Ετήσια 
Ποσ. Μεταβ.  

  Ν %  Ν %  Ν %  Ν % 

Γ) ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ  705 2,3%   683 2,2%   -4,2 ▼ 650 2,2%   -1,1 ▼ 499 1,8%   -17,2 ▼ -29,2 ▼ -21,5 ▼ 

Δ) ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ  34 0,1%   32 0,1%   -6,9 ▼ 29 0,1%   -5,8 ▼ 21 0,1%   -21,9 ▼ -38,2 ▼ -31,5 ▼ 

Γυναίκες  16.118 52,5%   16.391 52,8%   0,6 ▲ 15.984 53,6%   1,4 ▲ 14.930 54,0%   0,7 ▲ -7,4 ▼ 2,7 ▲ 

ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ 01)  1.456 4,7%   1.460 4,7%   -0,8 ▼ 1.381 4,6%   -1,7 ▼ 1.474 5,3%   15,1 ▲ 1,2 ▲ 12,3 ▲ 

ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02)  9.472 30,9%   9.611 31,0%   0,4 ▲ 9.231 30,9%   -0,2 ▼ 8.588 31,0%   0,3 ▲ -9,3 ▼ 0,5 ▲ 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03)  4.745 15,5%   4.731 15,3%   -1,4 ▼ 4.547 15,2%   -0,1 ▼ 4.261 15,4%   1,0 ▲ -10,2 ▼ -0,4 ▼ 

ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04)  5.058 16,5%   5.097 16,4%   -0,3 ▼ 4.952 16,6%   1,0 ▲ 4.915 17,8%   7,0 ▲ -2,8 ▼ 7,7 ▲ 

ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ (ΠΕ05, 06, 07, 21)  2.619 8,5%   2.620 8,4%   -1,0 ▼ 2.525 8,5%   0,2 ▲ 2.253 8,1%   -3,8 ▼ -14,0 ▼ -4,6 ▼ 

ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΗΣ (ΠΕ 08, 16)  374 1,2%   424 1,4%   12,1 ▲ 394 1,3%   -3,4 ▼ 225 0,8%   -38,4 ▼ -39,8 ▼ -33,3 ▼ 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ-ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ 
(ΠΕ 09, 10) 

 1.984 6,5%   2.016 6,5%   0,5 ▲ 1.949 6,5%   0,5 ▲ 1.725 6,2%   -4,6 ▼ -13,1 ▼ -3,6 ▼ 

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ 11)  1.782 5,8%   1.812 5,8%   0,6 ▲ 1.642 5,5%   -5,8 ▼ 1.509 5,5%   -0,9 ▼ -15,3 ▼ -6,1 ▼ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ 19, 20)  1.888 6,2%   1.910 6,2%   0,1 ▲ 1.898 6,4%   3,3 ▲ 1.688 6,1%   -4,1 ▼ -10,6 ▼ -0,9 ▼ 

ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ  1.305 4,3%   1.337 4,3%   1,3 ▲ 1.318 4,4%   2,5 ▲ 1.034 3,7%   -15,4 ▼ -20,8 ▼ -12,1 ▼ 

 
 

                                            
Α) Προϊστάμενοι - Διευθυντές  1.156 3,8%   1.156 3,7%   -1,1 ▼ 1.169 3,9%   5,1 ▲ 1.116 4,0%   2,9 ▲ -3,5 ▼ 7,0 ▲ 

Γυναίκες  245 21,2%   251 21,7%   2,4 ▲ 267 22,8%   5,2 ▲ 301 27,0%   18,1 ▲ 22,9 ▲ 27,3 ▲ 

Β) Υποδιευθυντές  865 2,8%   895 2,9%   2,4 ▲ 858 2,9%   -0,3 ▼ 884 3,2%   11,1 ▲ 2,2 ▲ 13,3 ▲ 

Γυναίκες  312 36,1%   310 34,6%   -4,0 ▼ 309 36,0%   4,0 ▲ 354 40,0%   11,2 ▲ 13,5 ▲ 11,0 ▲ 

Γ) Διδάσκοντες με Πλήρες Ωράριο  24.080 78,5%   24.100 77,7%   -1,0 ▼ 24.039 80,6%   3,7 ▲ 22.697 82,0%   1,8 ▲ -5,7 ▼ 4,5 ▲ 

Γυναίκες  12.999 54,0%   13.054 54,2%   0,3 ▲ 13.246 55,1%   1,7 ▲ 12.613 55,6%   0,9 ▲ -3,0 ▼ 2,9 ▲ 

Δ) Διδάσκοντες με Μη Πλήρες Ωράριο  1.227 4,0%   1.357 4,4%   9,4 ▲ 740 2,5%   -43,3 ▼ 571 2,1%   -16,8 ▼ -53,5 ▼ -48,4 ▼ 

Γυναίκες  695 56,6%   810 59,7%   5,4 ▲ 384 51,9%   -13,1 ▼ 291 51,0%   -1,8 ▼ -58,1 ▼ -10,0 ▼ 

Ε) Απόντες  3.355 10,9%   3.510 11,3%   3,5 ▲ 3.031 10,2%   -10,2 ▼ 2.404 8,7%   -14,5 ▼ -28,3 ▼ -20,5 ▼ 

Γυναίκες  1.867 55,6%   1.966 56,0%   0,7 ▲ 1.778 58,7%   4,7 ▲ 1.371 57,0%   -2,8 ▼ -26,6 ▼ 2,5 ▲ 

 
 

                                            Α) Μόνιμοι 
(επί των διδασκόντων  Δημοσίων με πλήρες ωράριο) 

 20.461 82,6%   20.320 81,7%   -1,1 ▼ 20.387 82,4%   0,8 ▲ 19.686 84,3%   2,4 ▲ -3,8 ▼ 2,1 ▲ 

Β) Αποσπασμένοι 
(επί των διδασκόντων  Δημοσίων με πλήρες ωράριο)  3.533 14,3%   3.619 14,5%   2,0 ▲ 3.458 14,0%   -4,0 ▼ 2.832 12,1%   -13,2 ▼ -19,8 ▼ -15,0 ▼ 

Γ) Αναπληρωτές 
(επί των διδασκόντων  Δημοσίων με πλήρες ωράριο) 

 765 3,1%   934 3,8%   21,5 ▲ 903 3,6%   -2,8 ▼ 822 3,5%   -3,5 ▼ 7,5 ▲ 14,0 ▲ 

 
 

                                            ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  
με πρόσθετα ακαδημαϊκά προσόντα 

 10.312 33,6%   9.970 32,1%   -4,4 ▼ 10.155 34,0%   5,9 ▲ 10.095 36,5%   7,2 ▲ -2,1 ▼ 8,5 ▲ 

 Κάτοχοι άλλου πτυχίου ανώτατης σχολής 
(επί του διδακτικού προσωπικού) 

 772 2,5%   761 2,5%   -2,5 ▼ 819 2,7%   11,9 ▲ 847 3,1%   11,5 ▲ 9,7 ▲ 21,7 ▲ 

Κάτοχοι Μεταπτυχιακού τίτλου 
(επί του διδακτικού προσωπικού)  2.525 8,2%   2.729 8,8%   6,9 ▲ 3.114 10,4%   18,6 ▲ 3.528 12,7%   22,2 ▲ 39,7 ▲ 54,9 ▲ 

 Κάτοχοι Διδακτορικού τίτλου 
(επί του διδακτικού προσωπικού) 

 658 2,1%   672 2,2%   1,0 ▲ 799 2,7%   23,6 ▲ 883 3,2%   19,2 ▲ 34,2 ▲ 48,8 ▲ 

 Με μετεκπαίδευση (Εσωτερικό-Εξωτερικό) 
(επί του διδακτικού προσωπικού) 

 6.357 20,7%   5.808 18,7%   -9,6 ▼ 5.423 18,2%   -2,9 ▼ 4.837 17,5%   -3,8 ▼ -23,9 ▼ -15,6 ▼ 

 
 

                                            
ΣΥΝΟΛΟ Μαθητικού πληθυσμού  241.726 

  
  247.441 

  
2,4   ▲ 247.220 

  
-0,1   ▼ 247.717 

  
0,2   ▲ 2,5 ▲     

Α) ΔΗΜΟΣΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ  218.033 90,2%   223.913 90,5%   0,3 ▲ 225.010 91,0%   0,6 ▲ 226.129 91,3%   0,3 ▲ 3,7 ▲ 1,2 ▲ 

Β) ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ  15.818 6,5%   15.233 6,2%   -5,9 ▼ 15.280 6,2%   0,4 ▲ 15.344 6,2%   0,2 ▲ -3,0 ▼ -5,3 ▼ 

Γ) ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ  7.474 3,1%   7.853 3,2%   2,6 ▲ 6.583 2,7%   -16,1 ▼ 6.016 2,4%   -8,8 ▼ -19,5 ▼ -21,5 ▼ 

Δ) ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ  401 0,2%   442 0,2%   7,7 ▲ 347 0,1%   -21,4 ▼ 228 0,1%   -34,4 ▼ -43,1 ▼ -44,5 ▼ 

Κορίτσια  129.530 53,6%   132.049 53,4%   -0,4 ▼ 131.113 53,0%   -0,6 ▼ 131.044 52,9%   -0,3 ▼ 1,2 ▲ -1,3 ▼ 

Μαθητές με ηλικία 
μεγαλύτερη από την κανονική   26.534 11,0%   25.053 10,1%   -7,8 ▼ 21.380 8,6%   -14,6 ▼ 20.091 8,1%   -6,2 ▼ -24,3 ▼ -26,1 ▼ 

 
 

                                            
Διέκοψαν αδικαιολόγητα τη φοίτησή τους  5.238 2,2%   4.734 1,9%   -11,7 ▼ 4.617 1,9%   -2,4 ▼ 4.985 2,0%   7,8 ▲ -4,8 ▼ -7,1 ▼ 

Κορίτσια  2.037 38,9%   1.811 38,3%   -1,6 ▼ 1.816 39,3%   2,8 ▲ 1.980 39,7%   1,0 ▲ -2,8 ▼ 2,1 ▲ 

Προσήλθαν στις εξετάσεις του Ιουνίου  236.488 97,8%   242.707 98,1%   0,3 ▲ 242.603 98,1%   0,0 ▲ 242.732 98,0%   -0,1 ▼ 2,6 ▲ 0,2 ▲ 

Απορρίφθηκαν (από όλες τις τάξεις)  6.018 2,5%   5.160 2,1%   -16,5 ▼ 4.698 1,9%   -8,9 ▼ 2.751 1,1%   -41,5 ▼ -54,3 ▼ -55,5 ▼ 
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ΤΗΣ ΕΚΠ
ΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Μεταβλητές 

 2009  2010  2011  2012  Ποσοστιαία 
 Μεταβολή  
τετραετίας 
(2009-2012) 

 
Ν % 

 
Ν % 

Ετήσια 
Ποσ. Μεταβ.  

Ν % 

Ετήσια 
Ποσ. Μεταβ.  

Ν % 

Ετήσια 
Ποσ. Μεταβ.  

  Ν %  Ν %  Ν %  Ν % 

Κορίτσια  2.127 35,3%   1.771 34,3%   -2,9 ▼ 1.715 36,5%   6,4 ▲ 957 34,8%   -4,7 ▼ -55,0 ▼ -1,6 ▼ 

Προήχθησαν (από όλες τις τάξεις)  230.470 97,5%   237.547 97,9%   0,4 ▲ 237.905 98,1%   0,2 ▲ 239.981 98,9%   0,8 ▲ 4,1 ▲ 1,4 ▲ 

Κορίτσια  125.366 54,4%   128.467 54,1%   -0,6 ▼ 127.582 53,6%   -0,8 ▼ 128.107 53,4%   -0,5 ▼ 2,2 ▲ -1,9 ▼ 

Α) προήχθησαν με βαθμό ΣΧΕΔΟΝ ΚΑΛΑ  76.121 33,0%   77.214 32,5%   -1,6 ▼ 74.741 31,4%   -3,3 ▼ 66.421 27,7%   -11,9 ▼ -12,7 ▼ -16,2 ▼ 

Β) προήχθησαν με βαθμό ΚΑΛΑ  71.168 30,9%   72.785 30,6%   -0,8 ▼ 73.729 31,0%   1,1 ▲ 76.343 31,8%   2,6 ▲ 7,3 ▲ 3,0 ▲ 

Γ) προήχθησαν με βαθμό ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ  47.076 20,4%   49.201 20,7%   1,4 ▲ 50.802 21,4%   3,1 ▲ 54.612 22,8%   6,6 ▲ 16,0 ▲ 11,4 ▲ 

Δ) προήχθησαν με βαθμό ΑΡΙΣΤΑ  36.105 15,7%   38.347 16,1%   3,0 ▲ 38.633 16,2%   0,6 ▲ 42.605 17,8%   9,3 ▲ 18,0 ▲ 13,3 ▲ 
 

 

                           
Παλιννοστούντες μαθητές/-τριες  4.049 1,7%   - -       - -       - -               

Αλλοδαποί μαθητές/-τριες  10.047 4,2%   - -       - -       13.793 5,6%       37,3 ▲ 33,2 ▲ 

                        
Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή - Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

(*) Τα στοιχεία για τους αλλοδαπούς και παλιννοστούντες μαθητές συλλέγονται κατά την έναρξη του σχολικού έτους. Έτσι, το ποσοστό που παρουσιάζεται στον πίνακα για τις κατηγορίες αυ-
τές έχει υπολογιστεί επί του συνόλου του μαθητικού πληθυσμού σύμφωνα με τα στοιχεία έναρξης του κάθε σχολικού έτους. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 
Κατά τη διάρκεια της τετραετίας 2009-2012 το σύνολο 
των σχολικών μονάδων των Γενικών Λυκείων μειώθη-
κε κατά 47 μονάδες από 1367 μονάδες το 2009 σε 
1320 μονάδες το 2012 (μείωση κατά 3,4%).  
Κατά το 2012: 

 Το 93,0% των Γενικών Λυκείων ήταν δημόσια, εκ των 
οποίων το 87,8% Δημόσια Ημερήσια (μείωση των 
μονάδων κατά την τετραετία 2,7%) και το 5,2% Δη-
μόσια Εσπερινά (μείωση των μονάδων κατά την τε-
τραετία 5,5%), ενώ το 7,0% των Γενικών Λυκείων ή-
ταν Ιδιωτικά, εκ των οποίων το 6,8% Ιδιωτικά Ημε-
ρήσια (μείωση των μονάδων κατά την τετραετία 
9,1%) και το 0,2% Ιδιωτικά Εσπερινά (μείωση των 
μονάδων κατά την τετραετία 50,0%).  
 Συνολικά λειτούργησαν 11.524 τμήματα, εκ των ο-

ποίων το 95,8% πρωινά, μειώμένα κατά 0,4% των 
τμημάτων που είχαν λειτουργήσει το 2009 (11.672 
τμήματα).  
 Η αναλογία αιθουσών διδασκαλίας προς τμήματα 

των Γενικών Λυκείων ήταν 1,4 αίθουσες ανά τμήμα. 
Κατά την τετραετία ο αριθμός αιθουσών παρουσία-
σε αύξηση κατά 1,3%. 
 Το 92,7% των Γενικών Λυκείων διέθετε εργαστήριο 

Φυσικών Επιστημών (αύξηση κατά την τετραετία 
1,2%), το 97,8% διέθετε εργαστήριο Πληροφορικής 
(αύξηση κατά την τετραετία 1,4%),το 19,0% διέθετε 
εργαστήριο Τεχνολογίας (μείωση κατά την τετραε-
τία 18,3%) και το 6,9% διέθετε εργαστήριο Ξένων 
Γλωσσών (αύξηση κατά την τετραετία 4,7%). 
 Το 60,5% των Γενικών Λυκείων διέθετε αίθουσα 

πολλαπλών χρήσεων (αύξηση κατά την τετραετία 
13,0%), το 49,8% βιβλιοθήκη (αύξηση κατά την τε-
τραετία 9,2%), και το 42,3% γυμναστήριο (αύξηση 
κατά την τετραετία 11,6%).  
 Το προσωπικό που υπηρετούσε στα Γενικά Λύκεια 

ήταν 30.530 άτομα (μείωση την τετραετία κατά 
9,7%). Εξ αυτών το 90,6% αποτελούσε το διδακτικό 
προσωπικό (μείωση κατά την τετραετία 0,1%). Από 
αυτούς, το 93,3% υπηρετούσε στο δημόσιο τομέα, 

εκ των οποίων το 91,5% σε Δημόσια Ημερήσια (ορι-
ακή αύξηση κατά την τετραετία 0,1%) και το 1,8% σε 
Δημόσια Εσπερινά (μείωση κατά την τετραετία 
21,5%). Στον ιδιωτικό τομέα υπηρετούσε το 6,7% 
του διδακτικού προσωπικού, εκ των οποίων το 6,6% 
σε Ιδιωτικά Ημερήσια (αύξηση κατά την τετραετία 
7,4%) και το 0,1% σε Ιδιωτικά Εσπερινά (μείωση κα-
τά την τετραετία 31,5%). 
 Το λοιπό & βοηθητικό προσωπικό που υπηρετούσε 

στα Γενικά Λύκεια αντιστοιχεί στο 9,4% του συνολι-
κού προσωπικού (οριακή αύξηση κατά την τετραετία 
0,9%). Από το λοιπό προσωπικό, το 63,5% υπηρε-
τούσε στο δημόσιο τομέα, εκ των οποίων το 62,3% 
σε Δημόσια Ημερήσια (μείωση κατά την τετραετία 
11,8%) και το 1,2% σε Δημόσια Εσπερινά (μείωση 
κατά την τετραετία 18,8%). Στον ιδιωτικό τομέα υ-
πηρετούσε το 36,5% του προσωπικού, εκ των ο-
ποίων το 36,4% σε Ιδιωτικά Ημερήσια (αύξηση κατά 
την τετραετία 31,1%) και το 0,1% σε Ιδιωτικά Εσπε-
ρινά (μείωση κατά την τετραετία 26,8%). 
 Από το λοιπό & βοηθητικό προσωπικό των Γενικών 

Λυκείων, το 17,0% υπηρετούσε σε θέση Διοικητικού 
Προσωπικού (μείωση κατά την τετραετία 16,1%), το 
80,0% σε θέση Βοηθητικού Προσωπικού (αύξηση 
κατά την τετραετία 4,5%) και το 3,0% σε θέση Παι-
δαγωγικού Προσωπικού (μείωση κατά την τετραε-
τία 6,5%).  
 Από το διδακτικό προσωπικό το 54,0% ήταν γυναί-

κες (αύξηση της αναλογίας τους κατά την τετραετία 
2,7%). Το 31,0% του διδακτικού προσωπικού ήταν 
Φιλόλογοι (αύξηση κατά την τετραετία 0,5%), το 
17,8% εκπαιδευτικοί Φυσικών Επιστημών (αύξηση 
κατά την τετραετία 7,7%), το 15,4% Μαθηματικοί 
(οριακή μείωση κατά την τετραετία 0,4%), το 8,1% 
εκπαιδευτικοί Ξένων Γλωσσών (μείωση κατά την τε-
τραετία 4,6%), το 6,2% Οικονομολόγοι – Κοινωνιο-
λόγοι (μείωση κατά την τετραετία 3,6%), το 6,1% εκ-
παιδευτικοί Πληροφορικής (οριακή μείωση κατά την 
τετραετία 0,9%), το 5,5% εκπαιδευτικοί Φυσικής 
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Αγωγής (μείωση κατά την τετραετία 6,1%), το 5,3% 
Θεολόγοι (αύξηση κατά την τετραετία 12,3%) και το 
0,8% εκπαιδευτικοί Μαθημάτων Τέχνης (μείωση κα-
τά την τετραετία 33,3%). 
 Επί του παρόντος διδακτικού προσωπικού των δη-

μοσίων Γενικών Λυκείων, το 84,3% ήταν μόνιμοι 
(αύξηση κατά την τετραετία 2,1%), το 12,1% απο-
σπασμένοι (μείωση κατά την τετραετία 15,0%) και 
το 3,5% αναπληρωτές (αύξηση κατά την τετραετία 
14,0%). Τέλος, απόντες από το διδακτικό προσωπικό 
ήταν το 8,7% (μείωση κατά την τετραετία 20,5%). 
 Το 36,5% του διδακτικού προσωπικού κατείχε πρό-

σθετα ακαδημαϊκά προσόντα (αύξηση κατά την τε-
τραετία 8,5%). Παρότι το μεγαλύτερο ποσοστό της 
κατηγορίας κατέχει η Μετεκπαίδευση (17,5%), πρέ-
πει να σημειωθεί η σημαντική αύξηση των κατόχων 
Μεταπτυχιακών τίτλων (κατά 54,9% την τετραετία) 
και των Διδακτορικών τίτλων (αύξηση κατά 48,8%). 
 Φοιτούσαν στα Γενικά Λύκεια της χώρας 247.717 

μαθητές/-τριες (αύξηση κατά την τετραετία 2,5%). Εξ 
αυτών το 93,7% φοιτούσε στο δημόσιο τομέα, εκ 
των οποίων το 91,3% σε Δημόσια Ημερήσια (αύξηση 
του μαθητικού πληθυσμού κατά 3,7% την τετραετία) 
και το 2,4% σε Δημόσια Εσπερινά (μείωση του μα-
θητικού πληθυσμού κατά 19,5% την τετραετία). Στον 
ιδιωτικό τομέα φοιτούσε το 6,3% του μαθητικού, εκ 
των οποίων το 6,2% σε Ιδιωτικά Ημερήσια (μείωση 
του μαθητικού πληθυσμού κατά 3,0% την τετραετία) 
και το 0,1% σε Ιδιωτικά Εσπερινά (μείωση του μα-
θητικού πληθυσμού κατά 43,1% την τετραετία). 

  Ως προς το φύλο, το 52,9% του μαθητικού πληθυ-
σμού ήταν κορίτσια (μείωση της αναλογίας τους κα-
τά την τετραετία 1,3%). Οι μαθητές/τριες με ηλικία 
μεγαλύτερη από την κανονική ήταν το 8,1% του μα-
θητικού πληθυσμού (μείωση του ποσοστού κατά 
26,1% την τετραετία).  
 Οι μαθητές/τριες που διέκοψαν αδικαιολόγητα τη 

φοίτησή τους στο Γενικό Λύκειο ήταν το 2,0% (μείω-
ση του ποσοστού κατά 7,1% την τετραετία), εκ των 
οποίων το 39,7% ήταν κορίτσια (αύξηση του ποσο-
στού των κοριτσιών κατά 2,1% την τετραετία).  
 Το 98,0% των μαθητών προσήλθε στις εξετάσεις του 

Ιουνίου (οριακή αύξηση του ποσοστού κατά την τε-
τραετία 0,2%), ενώ το 1,1% από αυτούς απορρίφτη-
κε από όλες τις τάξεις (μείωση του ποσοστού κατά 
55,5% την τετραετία), εκ των οποίων το 34,8% ήταν 
κορίτσια (μείωση του ποσοστού των κοριτσιών κατά 
την τετραετία 1,6%).  
 Από το 98,9% των μαθητών που προήχθησαν (αύξη-

ση του ποσοστού κατά 1,4% την τετραετία), το 17,8% 
προήχθησαν με βαθμό ΑΡΙΣΤΑ (αύξηση κατά την τε-
τραετία 13,3%), το 22,8% προήχθησαν με βαθμό 
ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ (αύξηση κατά την τετραετία 11,4%), το 
31,8% με βαθμό ΚΑΛΑ (αύξηση κατά την τετραετία 
3,0%) και το 27,7% προήχθησαν με βαθμό ΜΕΤΡΙΑ 
(μείωση κατά την τετραετία 16,2%). 
 Οι αλλοδαποί μαθητές/τριες ήταν 13.793 μαθη-

τές/τριες, που αντιστοιχεί στο 5,6% του συνόλου των 
μαθητών (αύξηση κατά την τετραετία 37,3%). 

 

1.3.5 Δευτεροβάθμια εκπαίδευση: Επαγγελματική Εκπαίδευση 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συνολικός 
αριθμός των σχολικών μονάδων του ιδιωτικού και 
δημόσιου τομέα για τη Δευτεροβάθμια Επαγγελματι-
κή Εκπαίδευση της χώρας την περίοδο 2001-2012. 
Γράφημα 1.16U: Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση: Αριθμός σχολι-
κών μονάδων (2001-2012) 

 
Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή - ΠΑΙΔΕΙΑ – Χρονοσειρές & Πίνακες (Στοιχεία Λήξης) 
 

Το 2012 οι σχολικές μονάδες της Επαγγελματικής Εκ-
παίδευσης αποτελούν το 4,2% του συνόλου των σχο-
λικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης. Κατά τη διάρκεια της οκταετίας 2001-
2009 παρατηρείται μείωση των σχολικών μονάδων 
της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης κατά 56 σχολικές 
μονάδες(-8,6%) με μέση ετήσια μεταβολή της κατηγο-
ρίας -1,3%. Αξίζει να σημειωθεί η αύξηση κατά 23 
σχολικές μονάδες των σχολικών μονάδων της Επαγ-
γελματικής Εκπαίδευσης την περίοδο 2009-2010 (ετή-
σια μεταβολή 3,9%) και η επακόλουθη μείωση για να 
φτάσουμε το 2012 στα επίπεδα του 2007. 
 
Στον ακόλουθο πίνακα αποτυπώνονται συνολικά ανά 
εποπτεύον Υπουργείο οι σχολικές μονάδες της Επαγ-
γελματικής Εκπαίδευσης την περίοδο 2001-2012. 

 

Πίνακας 1.6: Σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ανά Υπουργείο εποπτείας, την περίοδο 2001-2012 

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

ΕΠΑ.Λ & ΕΠΑ.Σ 
Υπουργείο Παιδείας(*) 550 535 529 522 525 516 496 486 502 507 495 499 

Ετήσια Απόλυτη Μεταβολή   -15 -6 -7 3 -9 -20 -10 16 5 -12 4 

Ετήσια Ποσοστιαία  Μεταβολή   -2,7% -1,1% -1,3% 0,6% -1,7% -3,9% -2,0% 3,3% 1,0% -2,4% 0,8% 

ΕΠΑ.Σ Μαθητείας ΟΑΕΔ 
Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Προστασίας 50 46 51 51 53 53 53 52 53 52 51 51 
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ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Ετήσια Απόλυτη Μεταβολή   -4 5 0 2 0 0 -1 1 -1 -1 0 

Ετήσια Ποσοστιαία  Μεταβολή   -8,0% 10,9% 0,0% 3,9% 0,0% 0,0% -1,9% 1,9% -1,9% -1,9% 0,0% 

ΕΠΑ.Σ Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων  11 13 7 6 3 3 3 3 3 3 3 3 

Ετήσια Απόλυτη Μεταβολή   2 -6 -1 -3 0 0 0 0 0 0 0 

Ετήσια Ποσοστιαία  Μεταβολή   18,2% -46,2% -14,3% -50,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

ΕΠΑ.Σ Τουριστικής Ανάπτυξης  
Υπουργείο Τουρισμού 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 8 

Ετήσια Απόλυτη Μεταβολή   0 0 0 0 0 0 0 0 -1 1 0 

Ετήσια Ποσοστιαία  Μεταβολή   0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -12,5% 14,3% 0,0% 

ΕΠΑ.Σ Υγείας  
Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 49 47 46 48 48 48 48 47 47 47 47 47 

Ετήσια Απόλυτη Μεταβολή   -2 -1 2 0 0 0 -1 0 0 0 0 

Ετήσια Ποσοστιαία  Μεταβολή   -4,1% -2,1% 4,3% 0,0% 0,0% 0,0% -2,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

UΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 668 649 641 635 637 628 608 596 613 616 604 608 

Ετήσια Απόλυτη Μεταβολή   -19 -8 -6 2 -9 -20 -12 17 3 -12 4 

Ετήσια Ποσοστιαία  Μεταβολή   -2,8% -1,2% -0,9% 0,3% -1,4% -3,2% -2,0% 2,9% 0,5% -1,9% 0,7% 
             

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή - Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
(*) Στην Κατηγορία αυτή ανήκουν τα ΤΕΕ, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ  του ΥΠΕΠΘ ενώ το έτος 2001 περιλαμβάνει και τα Εκκλησιαστικά Γυμνάσια και Λύκεια. 
 

Κατά το 2012, η κατανομή των σχολικών μονάδων της 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ως προς τα εποπτεύοντα 
Υπουργεία είχε ως ακολούθως: α) αρμοδιότητα Υ-
πουργείου Παιδείας 82,1%, β) αρμοδιότητα Υπουρ-
γείου Εργασίας & Κοινωνικής Προστασίας 8,4%, γ) 
αρμοδιότητα Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & 
Τροφίμων 0,5%, δ) αρμοδιότητα Υπουργείου Τουρι-
σμού 1,3% και ε) αρμοδιότητα Υπουργείου Υγείας & 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης 7,7%. 
 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συνολικός 
αριθμός του μαθητικού πληθυσμού της Επαγγελματι-
κής Εκπαίδευσης του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα 
της εκπαίδευσης την περίοδο 2001-2012. 
Γράφημα 1.17U: Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση: Σύνολο μαθητι-
κού πληθυσμού (2001-2012) 

 
Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή - ΠΑΙΔΕΙΑ – Χρονοσειρές & Πίνακες (Στοιχεία Λήξης) 

 

Ο μαθητικός πληθυσμός της Επαγγελματικής Εκπαί-
δευσης αποτελεί το 8,1 (2012) του συνόλου του μαθη-
τικού πληθυσμού της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης.  
Σημειώνεται η αύξηση του μαθητικού πληθυσμού την 
περίοδο 2001-2002 (αύξηση κατά 4.193 μαθητές - ε-
τήσια μεταβολή 2,7%) γεγονός που δικαιολογείται και 
από τη σχετική αύξηση των σχολικών μονάδων κατά 
την αντίστοιχη περίοδο. Κατά τη διάρκεια της περιό-
δου 2002-2009 παρατηρείται σημαντική μείωση 
(32,7%) του μαθητικού πληθυσμού η οποία αντιστοι-
χεί σε 52.441 μαθητές/-τριες, ενώ η μέση ετήσια με-
ταβολή της κατηγορίας είναι 5,4%. Τέλος, αξίζει να 
σημειωθεί η αύξηση κατά 12.998 μαθητές/-τριες της 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης την περίοδο 2009-2012 
(μέση ετήσια μεταβολή 4,0%). 
 
Η μεγάλη μείωση του μαθητικού πληθυσμού της Ε-
παγγελματικής Εκπαίδευσης θέτει ένα ουσιαστικό ε-
ρώτημα: Ποιος αριθμός μαθητών επέστρεψε στα Γε-
νικά Λύκεια και ποιος εγκατέλειψε την εκπαίδευση 
και οδηγήθηκε στην αγορά εργασίας (σχολική διαρ-
ροή). Για την απάντηση του συγκεκριμένου ερωτήμα-
τος θα συγκρίνουμε την πορεία των δύο πληθυσμών 
κατά την περίοδο 2001-2012. 

 

Πίνακας 1.7: Διαχρονική εξέλιξη μαθητικού πληθυσμού Ανώτερης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (2001-2012) 

Μαθητικός Πληθυσμός 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Γενικών Λυκείων 241.214 230.165 228.747 233.723 235.097 238.975 232.926 239.652 241.726 247.441 247.220 247.717 

Ετήσια μεταβολή μαθητικού πληθυσμού   -11.049 -1.418 4.976 1.374 3.878 -6.049 6.726 2.074 5.715 -221 497 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 156.258 160.451 153.311 145.020 134.623 124.141 110.622 108.459 108.010 108.933 113.658 121.008 

Ετήσια μεταβολή μαθητικού πληθυσμού   4.193 -7.140 -8.291 -10.397 -10.482 -13.519 -2.163 -449 923 4.725 7.350 

Σύνολο ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΕ 397.472 390.616 382.058 378.743 369.720 363.116 343.548 348.111 349.736 356.374 360.878 368.725 

Ετήσια μεταβολή μαθητικού πληθυσμού ΣΥΝΟΛΟΥ   -6.856 -8.558 -3.315 -9.023 -6.604 -19.568 4.563 1.625 6.638 4.504 7.847 
             

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή - Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
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Και στην υποθετική περίπτωση που η πιθανή αύξηση 
του μαθητικού πληθυσμού των Γενικών Λυκείων οφεί-
λεται αποκλειστικά στην απορρόφηση της σχολικής 
διαρροής από την Επαγγελματική Εκπαίδευση (και α-
ντίστροφα), το σύνολο του μαθητικού πληθυσμού που 
την εξαετία 2002-2007 εγκατέλειψε την εκπαίδευση 
και βγήκε στην αγορά εργασίας με το επαγγελματικό 
περίγραμμα του απόφοιτου Γυμνασίου είναι μεγάλο 
53.924 μαθητές/-τριες, αριθμός που αντιστοιχεί στο 
48,9% περίπου του ετήσιου μαθητικού πληθυσμού 
της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (2007), ή στο 23,0% 
του ετήσιου μαθητικού πληθυσμού των Γενικών Λυ-
κείων (2007). 
Ως σχολικό έτος μέγιστης διαρροής μαθητών από την 
ανώτερη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση αναδεικνύεται 
το 2006-2007 με συνολική μείωση της συγκεκριμένης 
βαθμίδας κατά 19.568 μαθητές/-τριες. Τα επόμενα 
τρία σχολικά έτη το Γενικό Λύκειο επανακάμπτει 
(2007-2008) και αυξάνει περαιτέρω τον μαθητικό 
πληθυσμό του (2008-2010), ενώ την ίδια περίοδο στην 
Επαγγελματική Εκπαίδευση συνεχίζεται η μείωση του 
μαθητικού πληθυσμού για δύο συνεχή σχολικά έτη, 
αλλά με σημαντικά χαμηλότερους ρυθμούς. Τα τελευ-
ταία τρία σχολικά έτη (2010, 2011,2012) καταγράφε-
ται σταθερή αύξηση του μαθητικού πληθυσμού της 
Επαγγελματικής εκπαίδευσης. 
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συνολικός 
αριθμός του διδακτικού προσωπικού των σχολικών 
μονάδων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα της εκ-
παίδευσης στην Επαγγελματική Εκπαίδευση την περί-
οδο 2001-2012. 
Το διδακτικό προσωπικό της Επαγγελματικής Εκπαί-
δευσης αποτελεί το 10,9% (2012) του συνόλου του δι-
δακτικού προσωπικού της Πρωτοβάθμιας & Δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης.  

Γράφημα 1.18U: Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση: Σύνολο διδακτι-
κού προσωπικού (2001-2012) 

 
Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή - ΠΑΙΔΕΙΑ – Χρονοσειρές & Πίνακες (Στοιχεία Λήξης) 
 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2001-2012 καταγρά-
φεται συνολική μείωση του διδακτικού προσωπικού 
κατά 10,8%, που αντιστοιχεί σε 2.307 εκπαιδευτικούς 
(από 21.276 εκπαιδευτικούς το 2001 σε 18.969 εκπαι-
δευτικούς το 2012), ενώ η μέση ετήσια μεταβολή της 
κατηγορίας είναι 0,9%. 
Ωστόσο, η εξέλιξη του μεγέθους δεν είναι σταθερή κα-
τά τη συγκεκριμένη περίοδο. Το διδακτικό προσωπικό 
της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης αυξήθηκε κατά τρεις 
περιόδους, το 2001-2002 (κατά 9,4%), το 2003-2004 
(κατά 1,8%) και την περίοδο 2008-2010 (κατά 9,9%), 
ενώ την τελευταία διετία (2010-2012) καταγράφεται 
μείωση κατά 13,3%. 
Στον ακόλουθο πίνακα αποτυπώνονται τα βασικά με-
γέθη που καταγράφονται κατ’ έτος από ΕΛ.ΣΤΑΤ. και 
αφορούν στις σχολικές μονάδες, τα τμήματα, την υλι-
κοτεχνική υποδομή, το προσωπικό που υπηρετεί και 
τον μαθητικό πληθυσμό των σχολικών μονάδων της 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στο σύνολο της χώρας 
την τετραετία 2009-2012. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι 
τα στοιχεία του πίνακα αναφέρονται μόνο στις μονά-
δες Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 
που λειτουργούν υπό την εποπτεία του Υπουργείου 
Παιδείας. Τα βασικά μεγέθη προηγούμενων σχολικών/ 
ακαδημαϊκών ετών αναλύθηκαν σε προγενέστερες με-
λέτες του ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ.  

Πίνακας 1.8: Δευτεροβάθμια εκπαίδευση– ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – Στοιχεία λήξεως & μεταβολές βασικών μεγεθών ετών 2009, 2010, 2011 & 2012 

Μεταβλητές 

 2009  2010  2011  2012  Ποσοστιαία 
 Μεταβολή  
τετραετίας 
(2009-2012) 

 
Ν % 

 
Ν % 

Ετήσια 
Ποσ. Μεταβ.  

Ν % 

Ετήσια 
Ποσ. Μεταβ.  

Ν % 

Ετήσια 
Ποσ. Μεταβ.  

  Ν %  Ν %  Ν %  Ν % 

ΣΥΝΟΛΟ Σχολικών Μονάδων  502 
  

  507 
  

1,0   ▲ 505 
  

-0,4   ▼ 499 
  

-1,2   ▼ -0,6 ▼     

Α) ΔΗΜΟΣΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ  427 85,1%   432 85,2% 1,2   ▲ 429 85,0% -0,7   ▼ 426 85,4% -0,7   ▼ -0,2 ▼ 0,4 ▲ 

Β) ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ  15 3,0%   12 2,4% -20,0   ▼ 13 2,6% 8,3   ▲ 9 1,8% -30,8   ▼ -40,0 ▼ -39,6 ▼ 

Γ) ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ  59 11,8%   62 12,2% 5,1   ▲ 62 12,3% 0,0   ▬ 63 12,6% 1,6   ▲ 6,8 ▲ 7,4 ▲ 

Δ) ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ  1 0,2%   1 0,2% 0,0   ▬ 1 0,2% 0,0   ▬ 1 0,2% 0,0   ▬ 0,0 ▬ 0,6 ▲ 

 
 

                                            
ΣΥΝΟΛΟ Τμημάτων  6.346 

  
  6.686 

  
5,4   ▲ 6.623 

  
-0,9   ▼ 6.568 

  
-0,8   ▼ 3,5 ▲     

Από αυτά αποκλειστικά πρωί  4.625 72,9%   4.937 73,8%   1,3 ▲ 4.876 73,6%   -0,3 ▼ 5.504 83,8%   13,8 ▲ 19,0 ▲ 15,0 ▲ 

 
 

                                            
Αίθουσες Διδασκαλίας  6.427 

  
  6.613 

  
2,9   ▲ 6.639 

  
0,4   ▲ 7.444 

  
12,1   ▲ 15,8 ▲     

Εργαστήρια Φυσικών Επιστημών 
(επί των σχολικών μονάδων) 

 239 47,6%   246 48,5%   1,9 ▲ 248 49,1%   1,2 ▲ 261 52,3%   6,5 ▲ 9,2 ▲ 9,9 ▲ 

Εργαστήρια Πληροφορικής 
(επί των σχολικών μονάδων) 

 436 86,9%   440 86,8%   -0,1 ▼ 414 82,0%   -5,5 ▼ 421 84,4%   2,9 ▲ -3,4 ▼ -2,9 ▼ 

Εργαστήρια Τεχνολογίας 
(επί των σχολικών μονάδων) 

 51 10,2%   61 12,0%   18,4 ▲ 61 12,1%   0,4 ▲ 54 10,8%   -10,4 ▼ 5,9 ▲ 6,5 ▲ 

Εργαστήρια Ξένων Γλωσσών 
(επί των σχολικών μονάδων) 

 12 2,4%   14 2,8%   15,5 ▲ 17 3,4%   21,9 ▲ 13 2,6%   -22,6 ▼ 8,3 ▲ 9,0 ▲ 

Αίθουσες πολλαπλών χρήσεων 
(επί των σχολικών μονάδων)  143 28,5%   95 18,7%   -34,2 ▼ 143 28,3%   51,1 ▲ 110 22,0%   -22,2 ▼ -23,1 ▼ -22,6 ▼ 
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Μεταβλητές 

 2009  2010  2011  2012  Ποσοστιαία 
 Μεταβολή  
τετραετίας 
(2009-2012) 

 
Ν % 

 
Ν % 

Ετήσια 
Ποσ. Μεταβ.  

Ν % 

Ετήσια 
Ποσ. Μεταβ.  

Ν % 

Ετήσια 
Ποσ. Μεταβ.  

  Ν %  Ν %  Ν %  Ν % 

Βιβλιοθήκες 
(επί των σχολικών μονάδων)  236 47,0%   244 48,1%   2,4 ▲ 235 46,5%   -3,3 ▼ 256 51,3%   10,2 ▲ 8,5 ▲ 9,1 ▲ 

Γυμναστήρια 
(επί των σχολικών μονάδων)  142 28,3%   182 35,9%   26,9 ▲ 176 34,9%   -2,9 ▼ 199 39,9%   14,4 ▲ 40,1 ▲ 41,0 ▲ 

 
 

                                            
ΣΥΝΟΛΟ Προσωπικού  18.987 

  
  20.020 

  
5,4   ▲ 18.342 

  
-8,4   ▼ 17.777 

  
-3,1   ▼ -6,4 ▼     

Λοιπό Προσωπικό  1.024 5,4%   944 4,7%   -12,6 ▼ 866 4,7%   0,1 ▲ 824 4,6%   -1,8 ▼ -19,5 ▼ -14,1 ▼ 

Α) ΔΗΜΟΣΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ  886 86,5%   823 87,2%   0,8 ▲ 766 88,5%   1,5 ▲ 739 89,7%   1,4 ▲ -16,6 ▼ 3,7 ▲ 

Β) ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ  34 3,3%   24 2,5%   -23,4 ▼ 22 2,5%   -0,1 ▼ 13 1,6%   -37,9 ▼ -61,8 ▼ -52,5 ▼ 

Γ) ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ  100 9,8%   97 10,3%   5,2 ▲ 78 9,0%   -12,3 ▼ 69 8,4%   -7,0 ▼ -31,0 ▼ -14,3 ▼ 

Δ) ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ  4 0,4%   0 0,0%   -100,0 ▼ 0 0,0%       3 0,4%       -25,0 ▼ -6,8 ▼ 

UΑ) Διοικητικό Προσωπικό  109 10,6%   89 9,4%   -11,4 ▼ 65 7,5%   -20,4 ▼ 63 7,6%   1,9 ▲ -42,2 ▼ -28,2 ▼ 

UΒ) Βοηθητικό Προσωπικό  907 88,6%   848 89,8%   1,4 ▲ 795 91,8%   2,2 ▲ 756 91,7%   -0,1 ▼ -16,6 ▼ 3,6 ▲ 

UΓ) Παιδαγωγικό Προσωπικό  8 0,8%   7 0,7%   -5,1 ▼ 6 0,7%   -6,6 ▼ 5 0,6%   -12,4 ▼ -37,5 ▼ -22,3 ▼ 

Διδακτικό Προσωπικό   17.963 94,6%   19.076 95,3%   0,7 ▲ 17.476 95,3%   0,0 ▼ 16.953 95,4%   0,1 ▲ -5,6 ▼ 0,8 ▲ 

Α) ΔΗΜΟΣΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ  15.932 88,7%   17.073 89,5%   0,9 ▲ 15.556 89,0%   -0,5 ▼ 15.080 89,0%   -0,1 ▼ -5,3 ▼ 0,3 ▲ 

Β) ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ  124 0,7%   75 0,4%   -43,0 ▼ 88 0,5%   28,1 ▲ 77 0,5%   -9,8 ▼ -37,9 ▼ -34,2 ▼ 

Γ) ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ  1.876 10,4%   1.896 9,9%   -4,8 ▼ 1.799 10,3%   3,6 ▲ 1.766 10,4%   1,2 ▲ -5,9 ▼ -0,3 ▼ 

Δ) ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ  31 0,2%   32 0,2%   -2,8 ▼ 33 0,2%   12,6 ▲ 30 0,2%   -6,3 ▼ -3,2 ▼ 2,5 ▲ 

Γυναίκες  8.108 45,1%   8.791 46,1%   2,1 ▲ 8.101 46,4%   0,6 ▲ 7.997 47,2%   1,8 ▲ -1,4 ▼ 4,5 ▲ 

ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ 01)  246 1,4%   266 1,4%   1,8 ▲ 274 1,6%   12,4 ▲ 267 1,6%   0,5 ▲ 8,5 ▲ 15,0 ▲ 

ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02)  1.278 7,1%   1.379 7,2%   1,6 ▲ 1.243 7,1%   -1,6 ▼ 1.261 7,4%   4,6 ▲ -1,3 ▼ 4,5 ▲ 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03)  1.359 7,6%   1.533 8,0%   6,2 ▲ 1.402 8,0%   -0,2 ▼ 1.372 8,1%   0,9 ▲ 1,0 ▲ 7,0 ▲ 

ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04)  1.118 6,2%   1.273 6,7%   7,2 ▲ 1.130 6,5%   -3,1 ▼ 1.095 6,5%   -0,1 ▼ -2,1 ▼ 3,8 ▲ 

ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ (ΠΕ05, 06, 07, 21)  714 4,0%   775 4,1%   2,2 ▲ 743 4,3%   4,6 ▲ 637 3,8%   -11,6 ▼ -10,8 ▼ -5,5 ▼ 

ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΗΣ (ΠΕ 08, 16)  151 0,8%   125 0,7%   -22,0 ▼ 152 0,9%   32,7 ▲ 109 0,6%   -26,1 ▼ -27,8 ▼ -23,5 ▼ 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ-ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ 
(ΠΕ 09, 10) 

 774 4,3%   850 4,5%   3,4 ▲ 735 4,2%   -5,6 ▼ 717 4,2%   0,6 ▲ -7,4 ▼ -1,8 ▼ 

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ 11)  438 2,4%   491 2,6%   5,6 ▲ 429 2,5%   -4,6 ▼ 354 2,1%   -14,9 ▼ -19,2 ▼ -14,4 ▼ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ 19, 20)  1.978 11,0%   2.021 10,6%   -3,8 ▼ 1.820 10,4%   -1,7 ▼ 1.748 10,3%   -1,0 ▼ -11,6 ▼ -6,4 ▼ 

ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ  9.907 55,2%   10.363 54,3%   -1,5 ▼ 9.548 54,6%   0,6 ▲ 9.393 55,4%   1,4 ▲ -5,2 ▼ 0,5 ▲ 

 
 

                                            
Α) Προϊστάμενοι - Διευθυντές  500 2,8%   501 2,6%   -5,6 ▼ 503 2,9%   9,6 ▲ 502 3,0%   2,9 ▲ 0,4 ▲ 6,4 ▲ 

Γυναίκες  84 16,8%   92 18,4%   9,3 ▲ 96 19,1%   3,9 ▲ 99 19,7%   3,3 ▲ 17,9 ▲ 17,4 ▲ 

Β) Υποδιευθυντές  474 2,6%   515 2,7%   2,3 ▲ 519 3,0%   10,0 ▲ 477 2,8%   -5,3 ▼ 0,6 ▲ 6,6 ▲ 

Γυναίκες  151 31,9%   168 32,6%   2,4 ▲ 203 39,1%   19,9 ▲ 173 36,3%   -7,3 ▼ 14,6 ▲ 13,8 ▲ 

Γ) Διδάσκοντες με Πλήρες Ωράριο  13.279 73,9%   13.309 69,8%   -5,6 ▼ 13.585 77,7%   11,4 ▲ 13.836 81,6%   5,0 ▲ 4,2 ▲ 10,4 ▲ 

Γυναίκες  5.904 44,5%   6.016 45,2%   1,7 ▲ 6.194 45,6%   0,9 ▲ 6.585 47,6%   4,4 ▲ 11,5 ▲ 7,0 ▲ 

Δ) Διδάσκοντες με Μη Πλήρες Ωράριο  1.054 5,9%   1.571 8,2%   40,4 ▲ 247 1,4%   -82,8 ▼ 190 1,1%   -20,7 ▼ -82,0 ▼ -80,9 ▼ 

Γυναίκες  602 57,1%   915 58,2%   2,0 ▲ 124 50,2%   -13,8 ▼ 116 61,1%   21,6 ▲ -80,7 ▼ 6,9 ▲ 

Ε) Απόντες  2.656 14,8%   3.180 16,7%   12,7 ▲ 2.622 15,0%   -10,0 ▼ 1.948 11,5%   -23,4 ▼ -26,7 ▼ -22,3 ▼ 

Γυναίκες  1.367 51,5%   1.600 50,3%   -2,2 ▼ 1.484 56,6%   12,5 ▲ 1.024 52,6%   -7,1 ▼ -25,1 ▼ 2,1 ▲ 

 
 

                                            Α) Μόνιμοι 
(επί των διδασκόντων  Δημοσίων με πλήρες ωράριο) 

 10.306 83,3%   10.427 83,5%   0,2 ▲ 10.304 82,5%   -1,3 ▼ 10.609 83,0%   0,7 ▲ 2,9 ▲ -0,3 ▼ 

Β) Αποσπασμένοι 
(επί των διδασκόντων  Δημοσίων με πλήρες ωράριο)  1.342 10,8%   1.466 11,7%   8,2 ▲ 1.287 10,3%   -12,3 ▼ 1.299 10,2%   -1,3 ▼ -3,2 ▼ -6,3 ▼ 

Γ) Αναπληρωτές 
(επί των διδασκόντων  Δημοσίων με πλήρες ωράριο) 

 723 5,8%   594 4,8%   -18,6 ▼ 905 7,2%   52,2 ▲ 869 6,8%   -6,1 ▼ 20,2 ▲ 16,4 ▲ 

 
 

                                            ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  
με πρόσθετα ακαδημαϊκά προσόντα 

 6.967 38,8%   6.997 36,7%   -5,4 ▼ 7.227 41,4%   12,7 ▲ 7.643 45,1%   9,0 ▲ 9,7 ▲ 16,2 ▲ 

 Κάτοχοι άλλου πτυχίου ανώτατης σχολής 
(επί του διδακτικού προσωπικού) 

 694 3,9%   769 4,0%   4,3 ▲ 947 5,4%   34,4 ▲ 991 5,8%   7,9 ▲ 42,8 ▲ 51,3 ▲ 
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Μεταβλητές 

 2009  2010  2011  2012  Ποσοστιαία 
 Μεταβολή  
τετραετίας 
(2009-2012) 

 
Ν % 

 
Ν % 

Ετήσια 
Ποσ. Μεταβ.  

Ν % 

Ετήσια 
Ποσ. Μεταβ.  

Ν % 

Ετήσια 
Ποσ. Μεταβ.  

  Ν %  Ν %  Ν %  Ν % 

Κάτοχοι Μεταπτυχιακού τίτλου 
(επί του διδακτικού προσωπικού)  1.102 6,1%   1.242 6,5%   6,1 ▲ 1.369 7,8%   20,3 ▲ 1.505 8,9%   13,3 ▲ 36,6 ▲ 44,7 ▲ 

 Κάτοχοι Διδακτορικού τίτλου 
(επί του διδακτικού προσωπικού) 

 175 1,0%   186 1,0%   0,1 ▲ 203 1,2%   19,1 ▲ 255 1,5%   29,5 ▲ 45,7 ▲ 54,4 ▲ 

 Με μετεκπαίδευση (Εσωτερικό-Εξωτερικό) 
(επί του διδακτικού προσωπικού) 

 4.996 27,8%   4.800 25,2%   -9,5 ▼ 4.708 26,9%   7,1 ▲ 4.892 28,9%   7,1 ▲ -2,1 ▼ 3,8 ▲ 

 
 

                                            
ΣΥΝΟΛΟ Μαθητικού πληθυσμού  89.598 

  
  93.632 

  
4,5   ▲ 97.778 

  
4,4   ▲ 105.337 

  
7,7   ▲ 17,6 ▲     

Α) ΔΗΜΟΣΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ  75.914 84,7%   81.470 87,0%   2,7 ▲ 84.375 86,3%   -0,8 ▼ 91.132 86,5%   0,3 ▲ 20,0 ▲ 2,1 ▲ 

Β) ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ  518 0,6%   474 0,5%   -12,4 ▼ 376 0,4%   -24,0 ▼ 333 0,3%   -17,8 ▼ -35,7 ▼ -45,3 ▼ 

Γ) ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ  12.998 14,5%   11.539 12,3%   -15,0 ▼ 12.869 13,2%   6,8 ▲ 13.709 13,0%   -1,1 ▼ 5,5 ▲ -10,3 ▼ 

Δ) ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ  168 0,2%   149 0,2%   -15,1 ▼ 158 0,2%   1,5 ▲ 163 0,2%   -4,2 ▼ -3,0 ▼ -17,5 ▼ 

Κορίτσια  30.129 33,6%   32.012 34,2%   1,7 ▲ 35.073 35,9%   4,9 ▲ 39.072 37,1%   3,4 ▲ 29,7 ▲ 10,3 ▲ 

Μαθητές με ηλικία 
μεγαλύτερη από την κανονική   49.409 55,1%   50.290 53,7%   -2,6 ▼ 53.532 54,7%   1,9 ▲ 59.272 56,3%   2,8 ▲ 20,0 ▲ 2,0 ▲ 

 
 

                                            
Διέκοψαν αδικαιολόγητα τη φοίτησή τους  15.736 17,6%   13.024 13,9%   -20,8 ▼ 15.312 15,7%   12,6 ▲ 18.642 17,7%   13,0 ▲ 18,5 ▲ 0,8 ▲ 

Κορίτσια  4.358 27,7%   3.765 28,9%   4,4 ▲ 4.828 31,5%   9,1 ▲ 6.173 33,1%   5,0 ▲ 41,6 ▲ 19,6 ▲ 

Προσήλθαν στις εξετάσεις του Ιουνίου  73.862 82,4%   80.608 86,1%   4,4 ▲ 82.466 84,3%   -2,0 ▼ 86.695 82,3%   -2,4 ▼ 17,4 ▲ -0,2 ▼ 

Απορρίφθηκαν (από όλες τις τάξεις)  3.522 4,8%   4.450 5,5%   15,8 ▲ 3.560 4,3%   -21,8 ▼ 2.236 2,6%   -40,3 ▼ -36,5 ▼ -45,9 ▼ 

Κορίτσια  667 18,9%   834 18,7%   -1,0 ▼ 940 26,4%   40,9 ▲ 482 21,6%   -18,4 ▼ -27,7 ▼ 13,8 ▲ 

Προήχθησαν (από όλες τις τάξεις)  70.340 95,2%   76.158 94,5%   -0,8 ▼ 78.906 95,7%   1,3 ▲ 84.459 97,4%   1,8 ▲ 20,1 ▲ 2,3 ▲ 

Κορίτσια  25.104 35,7%   27.413 36,0%   0,9 ▲ 29.305 37,1%   3,2 ▲ 32.417 38,4%   3,3 ▲ 29,1 ▲ 7,5 ▲ 

Α) προήχθησαν με βαθμό ΣΧΕΔΟΝ ΚΑΛΑ  40.022 56,9%   43.430 57,0%   0,2 ▲ 43.171 54,7%   -4,1 ▼ 41.415 49,0%   -10,4 ▼ 3,5 ▲ -13,8 ▼ 

Β) προήχθησαν με βαθμό ΚΑΛΑ  19.195 27,3%   20.331 26,7%   -2,2 ▼ 21.449 27,2%   1,8 ▲ 25.559 30,3%   11,3 ▲ 33,2 ▲ 10,9 ▲ 

Γ) προήχθησαν με βαθμό ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ  7.425 10,6%   8.121 10,7%   1,0 ▲ 8.926 11,3%   6,1 ▲ 10.336 12,2%   8,2 ▲ 39,2 ▲ 15,9 ▲ 

Δ) προήχθησαν με βαθμό ΑΡΙΣΤΑ  3.698 5,3%   4.276 5,6%   6,8 ▲ 5.360 6,8%   21,0 ▲ 7.149 8,5%   24,6 ▲ 93,3 ▲ 61,0 ▲ 

 
 

                           
Παλιννοστούντες μαθητές/-τριες (*)  3.300 3,7%   - -       - -       - -               

Αλλοδαποί μαθητές/-τριες (*)  9.986 11,3%   - -       - -       14.724 14,0%       47,4 ▲ 23,4 ▲ 

                        
Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή - Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

(*) Τα στοιχεία για τους αλλοδαπούς και παλιννοστούντες μαθητές συλλέγονται κατά την έναρξη του σχολικού έτους. Έτσι, το ποσοστό που παρουσιάζεται στον πίνακα για τις κατηγορίες αυ-
τές έχει υπολογιστεί επί του συνόλου του μαθητικού πληθυσμού σύμφωνα με τα στοιχεία έναρξης του κάθε σχολικού έτους. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 
Κατά τη διάρκεια της τετραετίας 2009-2012 το σύνολο 
των σχολικών μονάδων της Επαγγελματικής Εκπαί-
δευσης μειώθηκε κατά 3 μονάδες, από 502 μονάδες 
το 2009, σε 499 το 2012 (μείωση κατά 0,6%).  
Κατά το 2012: 

 Το 98,0% των σχολικών μονάδων της Επαγγελματι-
κής Εκπαίδευσης ήταν δημόσιες, εκ των οποίων το 
85,4% Δημόσιες Ημερήσιες (μείωση των μονάδων 
κατά την τετραετία 0,2%) και το 12,6% Δημόσιες 
Εσπερινές (αύξηση των μονάδων κατά την τετραε-
τία 6,8%), ενώ το 2,0% της Τεχνικής & Επαγγελμα-
τικής Εκπαίδευσης ήταν ιδιωτικές, εκ των οποίων 
το 1,8% Ιδιωτικές Ημερήσιες (μείωση των μονά-
δων κατά την τετραετία 40,0%) και το 0,2% Ιδιωτι-
κές Εσπερινές (παρέμεινε αμετάβλητο).  

 Συνολικά λειτούργησαν 6.568 τμήματα, εκ των ο-
ποίων το 83,8% πρωινά, μειωμένα κατά 3,5% των 
τμημάτων που είχαν λειτουργήσει το 2009 (6.346 
τμήματα).  

 Η αναλογία αιθουσών διδασκαλίας προς τμήματα 
της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ήταν 1,1 αίθου-
σες ανά τμήμα. Κατά την τετραετία ο αριθμός αι-
θουσών παρουσίασε αύξηση κατά 15,8%. 

 Το 52,3% των μονάδων της Επαγγελματικής Εκπαί-
δευσης διέθετε εργαστήριο Φυσικών Επιστημών 
(αύξηση κατά την τετραετία 9,9%), το 84,4% διέθε-
τε εργαστήριο Πληροφορικής (μείωση κατά την 
τετραετία 2,9%),το 10,8% διέθετε εργαστήριο Τε-
χνολογίας (αύξηση κατά την τετραετία 6,5%) και το 
2,6% διέθετε εργαστήριο Ξένων Γλωσσών (αύξηση 
κατά την τετραετία 9,0%). 

 Το 22,0% των μονάδων της Επαγγελματικής Εκπαί-
δευσης διέθετε αίθουσα πολλαπλών χρήσεων 
(μείωση κατά την τετραετία 22,6%), το 51,3% βι-
βλιοθήκη (αύξηση κατά την τετραετία 9,1%), και το 
39,9% γυμναστήριο (αύξηση κατά την τετραετία 
41,0%).  

 Το προσωπικό που υπηρετούσε στην Επαγγελματι-
κή Εκπαίδευση ήταν 17.777 άτομα (μείωση την τε-
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τραετία κατά 6,4%). Εξ αυτών το 95,4% αποτελού-
σε το διδακτικό προσωπικό (αύξηση κατά την τε-
τραετία 0,8%). Από αυτούς, το 99,4% υπηρετούσε 
στο δημόσιο τομέα, εκ των οποίων το 89,0% σε 
Δημόσιες Ημερήσιες μονάδες (αύξηση κατά την 
τετραετία 0,3%) και το 10,4% σε Δημόσιες Εσπερι-
νές μονάδες (μείωση κατά την τετραετία 0,3%). 
Στον ιδιωτικό τομέα υπηρετούσε το 0,7% του δι-
δακτικού προσωπικού, εκ των οποίων το 0,5% σε 
Ιδιωτικές Ημερήσιες μονάδες (μείωση κατά την τε-
τραετία 34,2%) και το 0,2% σε Ιδιωτικές Εσπερινές 
μονάδες (αύξηση κατά την τετραετία 2,5%). 

 Το λοιπό & βοηθητικό προσωπικό που υπηρετού-
σε στην Επαγγελματική Εκπαίδευση αντιστοιχεί 
στο 4,6% του συνολικού προσωπικού (μείωση κατά 
την τετραετία 14,1%). Από το λοιπό προσωπικό, το 
98,1% υπηρετούσε στο δημόσιο τομέα, εκ των ο-
ποίων το 89,7% σε Δημόσιες Ημερήσιες μονάδες 
(αύξηση κατά την τετραετία 3,7%) και το 8,4% σε 
Δημόσιες Εσπερινές μονάδες (μείωση κατά την τε-
τραετία 14,3%). Στον ιδιωτικό τομέα υπηρετούσε 
το 2,0% του λοιπού προσωπικού, εκ των οποίων το 
1,6% σε Ιδιωτικές Ημερήσιες μονάδες (μείωση κα-
τά την τετραετία 52,5%), αφού ο αριθμός του λοι-
πού προσωπικού στις Ιδιωτικές Εσπερινές μονάδες 
μειώθηκε κατά την τετραετία, από 4 άτομα το 
2009, σε 3 το 2012 (μείωση κατά 25,0%). 

 Από το λοιπό & βοηθητικό προσωπικό της Επαγ-
γελματικής Εκπαίδευσης, το 7,6% υπηρετούσε σε 
θέση Διοικητικού Προσωπικού (μείωση κατά την 
τετραετία 28,2%), το 91,7% σε θέση Βοηθητικού 
Προσωπικού (αύξηση κατά την τετραετία 3,6%) και 
το 0,6% σε θέση Παιδαγωγικού Προσωπικού 
(μείωση κατά την τετραετία 22,3%).  

 Από το διδακτικό προσωπικό το 47,2% ήταν γυ-
ναίκες (αύξηση της αναλογίας τους κατά την τε-
τραετία 4,5%). Το 55,4% του διδακτικού προσωπι-
κού ήταν εκπαιδευτικοί Λοιπών ειδικοτήτων (μεί-
ωση κατά την τετραετία 5,2%),  το 10,3% ήταν εκ-
παιδευτικοί Πληροφορικής (μείωση κατά την τε-
τραετία 6,4%), το 8,1% Μαθηματικοί (αύξηση κατά 
την τετραετία 7,0%), το 7,4% Φιλόλογοι (αύξηση 
κατά την τετραετία 4,5%), το 6,5% εκπαιδευτικοί 
Φυσικών Επιστημών (αύξηση κατά την τετραετία 
3,8%), το 4,2% Οικονομολόγοι – Κοινωνιολόγοι 
(μείωση κατά την τετραετία 1,8%), το 3,8% εκπαι-
δευτικοί Ξένων Γλωσσών (μείωση κατά την τετρα-
ετία 5,5%), το 2,1% εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής 
(μείωση κατά την τετραετία 14,4%), το 1,6% Θεο-
λόγοι (αύξηση κατά την τετραετία 15,0%) και το 
0,6% εκπαιδευτικοί Μαθημάτων Τέχνης (μείωση 
κατά την τετραετία 23,5%). 

 Επί του παρόντος διδακτικού προσωπικού των δη-
μοσίων μονάδων της Επαγγελματικής Εκπαίδευ-
σης, το 83,0% ήταν μόνιμοι (μείωση κατά την τε-
τραετία 0,3%), το 10,2% αποσπασμένοι (μείωση 
κατά την τετραετία 6,3%) και το 6,8% αναπληρω-

τές (αύξηση κατά την τετραετία 16,4%). Τέλος, α-
πόντες από το διδακτικό προσωπικό ήταν το 11,5% 
(μείωση κατά την τετραετία 22,3%). 

 Το 45,1% του διδακτικού προσωπικού κατείχε 
πρόσθετα ακαδημαϊκά προσόντα (αύξηση κατά 
την τετραετία 16,2%). Παρότι το μεγαλύτερο πο-
σοστό της κατηγορίας κατέχει η Μετεκπαίδευση 
(28,9%), πρέπει να σημειωθεί η σημαντική αύξηση 
των κατόχων Μεταπτυχιακών τίτλων (κατά 44,7% 
την τετραετία) και των Διδακτορικών τίτλων (αύξη-
ση κατά 54,4%). 

 Φοιτούσαν στην Δευτεροβάθμια Επαγγελματική 
Εκπαίδευση της χώρας 105.337 μαθητές/-τριες 
(αύξηση κατά την τετραετία 17,6%). Εξ αυτών το 
99,5% φοιτούσε στο δημόσιο τομέα, εκ των ο-
ποίων το 86,5% σε Δημόσιες Ημερήσιες μονάδες 
(αύξηση του μαθητικού πληθυσμού κατά 20,0% 
την τετραετία) και το 13,0% σε Δημόσιες Εσπερινές 
μονάδες (αύξηση του μαθητικού πληθυσμού κατά 
5,5% την τετραετία). Στον ιδιωτικό τομέα φοιτούσε 
το 0,5% του μαθητικού πληθυσμού, εκ των οποίων 
το 0,3% σε Ιδιωτικές Ημερήσιες μονάδες (μείωση 
του μαθητικού πληθυσμού κατά 35,7% την τετραε-
τία) και το 0,2% σε Ιδιωτικές Εσπερινές μονάδες 
(μείωση του μαθητικού πληθυσμού κατά 3,0% την 
τετραετία). 

 Ως προς το φύλο, το 37,1% του μαθητικού πληθυ-
σμού ήταν κορίτσια (αύξηση της αναλογίας τους 
κατά την τετραετία 10,3%). Οι μαθητές/τριες με η-
λικία μεγαλύτερη από την κανονική ήταν το 56,3% 
του μαθητικού πληθυσμού (αύξηση του ποσοστού 
κατά 2,0% την τετραετία).  

 Οι μαθητές/τριες που διέκοψαν αδικαιολόγητα τη 
φοίτησή τους στην Επαγγελματική Εκπαίδευση ή-
ταν το 17,7% (μείωση του ποσοστού κατά 0,8% την 
τετραετία), εκ των οποίων το 33,1% ήταν κορίτσια 
(αύξηση του ποσοστού των κοριτσιών κατά 19,6% 
την τετραετία).  

 Το 82,3% των μαθητών προσήλθε στις εξετάσεις 
του Ιουνίου (μείωση του ποσοστού κατά την τε-
τραετία 0,2%), ενώ το 2,6% από αυτούς απορρί-
φτηκε από όλες τις τάξεις (μείωση του ποσοστού 
κατά 45,9% την τετραετία), εκ των οποίων το 21,6% 
ήταν κορίτσια (αύξηση του ποσοστού των κορι-
τσιών κατά την τετραετία 13,8%).  

 Από το 97,4% των μαθητών που προήχθησαν (αύ-
ξηση του ποσοστού κατά 2,3% την τετραετία), το 
8,5% προήχθησαν με βαθμό ΑΡΙΣΤΑ (αύξηση κατά 
την τετραετία 61,0%), το 12,2% προήχθησαν με 
βαθμό ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ (αύξηση κατά την τετραετία 
15,9%), το 30,3% με βαθμό ΚΑΛΑ (αύξηση κατά την 
τετραετία 10,9%) και το 49,0% προήχθησαν με 
βαθμό ΜΕΤΡΙΑ (μείωση κατά την τετραετία 13,8%). 

 Οι αλλοδαποί μαθητές/τριες ήταν 14.724 μαθη-
τές/τριες, που αντιστοιχεί στο 14,0% του συνόλου 
των μαθητών (αύξηση κατά την τετραετία 47,4%). 
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1.3.6 Τριτοβάθμια εκπαίδευση: Ανώτατα Εκπαιδευτικά και Τεχνολογικά Ιδρύματα 

Το σύνολο του φοιτητικού πληθυσμού στην Ελλάδα το 
2012 ήταν  638.971 φοιτητές/-τριες,  καταγράφοντας 
σημαντική αύξηση κατά 52.7% (220.425 φοιτητές) την 
περίοδο 2001-2012. Το 91,1% του συγκεκριμένου 
πληθυσμού (582.280  φοιτητές/-τριες) φοιτούσε στον 
προπτυχιακό κύκλο σπουδών, ενώ το 8,9% (56.691 
φοιτητές/-τριες) φοιτούσε στον μεταπτυχιακό κύκλο 
σπουδών (μεταπτυχιακοί & διδακτορικοί φοιτητές). 
Γράφημα 1.19U: Τριτοβάθμια εκπαίδευση: Σύνολο φοιτητικού πληθυσμού(*) 
την περίοδο 2001-2012 

 
Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή - ΠΑΙΔΕΙΑ – Χρονοσειρές & Πίνακες (Στοιχεία Λήξης) 
            Υπουργείο Παιδείας – Σχέδιο ΑΘΗΝΑ (2013) 
 

Από τους φοιτητές του προπτυχιακού κύκλου το 59,7% 
(361.550 φοιτητές/-τριες) χαρακτηρίζονται  ως ενερ-
γοί1, ενώ το 51,8% (301.656  φοιτητές/-τριες) είναι 
φοιτητές που φοιτούσαν πέραν των κανονικών εξαμή-
νων. Τέλος, το 48,2% (280.624 φοιτητές/-τριες) χαρα-
κτηρίζονται ως τακτικοί2 φοιτητές, φοιτούν σε κανονι-
κά εξάμηνα.  
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συνολικός 
αριθμός του τακτικού φοιτητικού/σπουδαστικού πλη-
θυσμού της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με τη διάκριση 
της ΕΛ.ΣΤΑΤ. σε: α) Ανώτατη Πανεπιστημιακή Εκπαί-
δευση (ΑΕΙ) και β) Ανώτατη Τεχνολογική Εκπαίδευση , 
Ανώτερη Επαγγελματική & Εκκλησιαστική Εκπαίδευση 
(ΑΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, Επαγγελματικές και Εκκλησιαστικές 
Σχολές) την περίοδο 2001-2012. 
Το 2012 ο τακτικός φοιτητικός/σπουδαστικός πληθυ-
σμός της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ανέρχεται στους 
280.624 φοιτητές και αντιστοιχεί στο 15,8% επί του 
συνόλου των 1.772.973 μαθητών/φοιτητών της τυπι-
κής εκπαίδευσης (Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και 
Τριτοβάθμια εκπαίδευση). Κατά τη διάρκεια της πε-
ριόδου 2001-2012 ο συγκεκριμένος πληθυσμός κατα-
                                                                 
1 Ο χαρακτηρισμός ενεργοί φοιτητές αναφέρεται στους προπτυχια-

κούς φοιτητές που φοιτούν, είτε σε κανονικό εξάμηνο σπουδών, 
είτε έχουν υπερβεί την προβλεπόμενη διάρκεια σπουδών το πολύ 
κατά 4 εξάμηνα. Ο αριθμός των  ενεργών φοιτητών την περίοδο 
2001-2011 έχει προσεγγιστεί με βάση την αναλογία που δημοσιο-
ποιήθηκε το 2012 από Υπουργείο Παιδείας 

2 Ο χαρακτηρισμός τακτικοί φοιτητές αναφέρεται στους προπτυχια-
κούς φοιτητές που φοιτούν σε κανονικό εξάμηνο σπουδών και δεν 
έχουν υπερβεί την προβλεπόμενη για το τμήμα διάρκεια σπου-
δών. 

γράφει αύξηση κατά 11,3%, που αντιστοιχεί σε 28.533 
φοιτητές/-τριες (από 252.091 φοιτητές/-τριες το 2001 
σε 280.624 φοιτητές/-τριες το 2012), με μέση ετήσια 
μεταβολή 1,1%. Σημειώνεται ότι η αυξητική πορεία 
της κατηγορίας διακόπτεται την περίοδο 2005-2006, 
ενώ μέχρι και το έτος 2010 σημειώνει πτωτική τάση. 
Την περίοδο 2010-2011 ο τακτικός φοιτητικός πληθυ-
σμός αυξάνεται (κατά 6,7%), ενώ το τελευταίο έτος 
της ανάλυσης (2012) καταγράφει μείωση κατά 1,8%. 
Γράφημα 1.20U: Τριτοβάθμια εκπαίδευση: Τακτικός(*) φοιτητικός πληθυσμός 
την περίοδο 2001-2012 

 
Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή - ΠΑΙΔΕΙΑ – Χρονοσειρές & Πίνακες (Στοιχεία Λήξης) 
(*) Στο φοιτητικό πληθυσμό δεν περιλαμβάνονται οι φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει τη 
φοίτησή τους σε κανονικά εξάμηνα σπουδών αλλά οφείλουν μαθήματα (Κατηγορία: Φοιτη-
τές πέραν των κανονικών εξαμήνων) 
  

Όπως φαίνεται από το γράφημα η διαχρονική εξέλιξη 
του φοιτητικού πληθυσμού διαφοροποιείται μεταξύ 
ΑΕΙ και ΑΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, Επαγγελματικών & Εκκλησια-
στικών Σχολών. Συγκεκριμένα, ο φοιτητικός πληθυ-
σμός των ΑΕΙ σημειώνει αύξηση κατά 18,0% την περί-
οδο 2001-2004, ενώ μέχρι και το έτος 2009 σημειώνει 
πτωτική τάση (6,1%). Στη συνέχεια (2009-2012) κατα-
γράφεται αύξηση των φοιτητών κατά 3,1%. Αντίστοι-
χα, ο φοιτητικός πληθυσμός των ΑΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, Επαγ-
γελματικών & Εκκλησιαστικών Σχολών σημειώνει αύ-
ξηση κατά 40,4% την περίοδο 2001-2006, ενώ μέχρι 
και το έτος 2010 σημειώνει πτωτική τάση (30,1%). Στη 
συνέχεια (2010-2011) το πλήθος των φοιτητών ανα-
κάμπτει (κατά 14,6%), ενώ το τελευταίο έτος (2011-
2012) σημειώνει και πάλι μείωση της τάξης του 4,7%. 
 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συνολικός 
αριθμός του διδακτικού προσωπικού της Τριτοβάθμι-
ας εκπαίδευσης την περίοδο 2001-2012. 
Γράφημα 1.21U: Τριτοβάθμια εκπαίδευση: Σύνολο διδακτικού προσωπικού 
την περίοδο 2001-2012 

 
Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή - ΠΑΙΔΕΙΑ – Χρονοσειρές & Πίνακες (Στοιχεία Λήξης) 
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Το 2012 το διδακτικό προσωπικό της Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης συνολικά ανέρχεται στους 18.820 διδά-
σκοντες και αποτελεί το 9,8% επί του συνόλου των 
192.066 διδασκόντων της τυπικής εκπαίδευσης (Πρω-
τοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια εκπαίδευ-
ση). Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2001-2010 κατα-
γράφεται συνολική αύξηση των διδασκόντων κατά 
26,0%, που αντιστοιχεί σε 5.230 διδάσκοντες (από 
19.840 το 2001 σε 25.070 διδάσκοντες το 2010), ενώ η 
μέση ετήσια μεταβολή της κατηγορίας είναι 2,7%. Α-
ντίθετα, την περίοδο 2010-2012 το διδακτικό προσω-
πικό της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σημειώνει μείωση 
κατά 24,9% που αντιστοιχεί σε 6.250 διδάσκοντες, με 
αποτέλεσμα να διαμορφωθεί σε χαμηλότερα του 2001 
επίπεδα. 
Από το γράφημα προκύπτει η διαφοροποίηση της με-
ταβολής των διδασκόντων στα ΑΕΙ και στα ΑΤΕΙ-
ΑΣΠΑΙΤΕ-Επαγγελματικές & Εκκλησιαστικές Σχολές. 
Συγκεκριμένα, η τάση στην υποκατηγορία των διδα-
σκόντων στα ΑΕΙ υπήρξε σταθερά αυξητική έως και το 

2009 (συνολική αύξηση 2001-2009 κατά 31,5% και μέ-
ση ετήσια μεταβολή 3,5%), ενώ κατά την περίοδο 
2009-2012 κατέγραψε μείωση κατά 2.214 διδάσκοντες 
(-16,1%). Επιπλέον, η μεταβολή του πλήθους των δι-
δασκόντων στα ΑΤΕΙ-ΑΣΠΑΙΤΕ-Επαγγελματικές & Εκ-
κλησιαστικές Σχολές υπήρξε ανοδική την πενταετία 
2001-2005 (συνολική αύξηση 2001-2005 κατά 28,2% 
και μέση ετήσια μεταβολή 6,6%). Η ανοδική πορεία 
διακόπτεται την περίοδο 2005-2010, όπου το πλήθος 
των διδασκόντων καταγράφει αυξομειώσεις με μέσο 
ετήσιο ρυθμό μεταβολής -0,4%, ενώ την περίοδο 
2010-2012 το πλήθος των διδασκόντων στα ΑΤΕΙ-
ΑΣΠΑΙΤΕ-Επαγγελματικές & Εκκλησιαστικές Σχολές ση-
μειώνει σημαντική μείωση κατά 37,9%, που αντιστοι-
χεί σε 4.459 διδάσκοντες. 
 

Στον ακόλουθο πίνακα αποτυπώνεται η αναλογία τα-
κτικών φοιτητών ανά διδάσκοντα στην Τριτοβάθμια 
Εκπαίδευση την περίοδο 2001-2012. 

 

Πίνακας 1.9: Αναλογία φοιτητών(*) ανά διδάσκοντα στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση την περίοδο 2001-2012 

Αναλογία φοιτητών 
ανά διδάσκοντα 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Μεταβολή 
περιόδου 
2001-2012 

ΑΕΙ 14,2 14,4 14,7 14,3 13,8 13,5 12,7 12,4 11,9 12,4 13,3 14,7 3,6% 

ΑΤΕΙ & ΑΣΠΑΙΤΕ 11,2 11,0 11,9 12,0 11,9 12,3 12,0 10,9 9,8 8,6 10,9 15,4 37,2% 

Επαγγελματικές & 
Εκκλησιαστικές Σχολές 8,7 8,3 10,2 11,5 11,5 12,5 12,9 12,0 12,6 11,6 12,6 13,6 55,5% 

              
Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή - Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
(*) Στο φοιτητικό πληθυσμό δεν περιλαμβάνονται οι φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει τη φοίτησή τους σε κανονικά εξάμηνα σπουδών αλλά οφείλουν μαθήματα (κατηγορία: Φοιτητές πέ-
ραν των κανονικών εξαμήνων) 
 

Το 2012 στα ΑΤΕΙ & ΑΣΠΑΙΤΕ αντιστοιχούν ανά διδά-
σκοντα 15,4 φοιτητές/τριες, στις Επαγγελματικές & 
Εκκλησιαστικές Σχολές αντιστοιχούν ανά διδάσκοντα 
13,6 φοιτητές/τριες, ενώ τα ΑΕΙ καταγράφουν ελαφρά 
χαμηλότερη αναλογία με 14,7 φοιτητές ανά διδάσκο-
ντα. 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2001-2012 η αναλογία 
φοιτητών ανά διδάσκοντα στα ΑΕΙ παρουσίασε αύξη-
ση κατά 3,6%, από 14,2 το 2001 σε 14,7 το 2012. Η με-
ταβολή αυτή οφείλεται στη σημαντική αύξηση του 
φοιτητικού πληθυσμού, κατά 14,2%, έναντι της μικρό-
τερης αύξησης του διδακτικού προσωπικού των ΑΕΙ 
κατά 10,3% την ίδια περίοδο. 
Η αναλογία φοιτητών ανά διδάσκοντα στα ΑΤΕΙ & Α-
ΣΠΑΙΤΕ παρουσίασε αύξηση κατά 37,2%, από 11,2 το 

2001 σε 15,4 το 2012. Η μεταβολή αυτή οφείλεται στη 
σημαντική μείωση του διδακτικού προσωπικού, κατά 
22,5%, σε συνδυασμό με την αύξηση του φοιτητικού 
πληθυσμού των ΑΤΕΙ & ΑΣΠΑΙΤΕ κατά 6,3% την ίδια 
περίοδο. 
Τέλος, την ίδια περίοδο η αναλογία φοιτητών ανά δι-
δάσκοντα στις Επαγγελματικές & Εκκλησιαστικές Σχο-
λές παρουσίασε σημαντική αύξηση κατά 55,5%, από 
8,7 το 2001 σε 13,6 το 2012. Η μεταβολή αυτή οφείλε-
ται στη μείωση του διδακτικού προσωπικού, κατά 
16,4% σε συνδυασμό με την αύξηση του φοιτητικού 
πληθυσμού των Επαγγελματικών & Εκκλησιαστικών 
Σχολών κατά 30,0% την ίδια περίοδο. 

 

1.3.7 Χρηματοδότηση της εκπαίδευσης 

Οι δημόσιες δαπάνες για την πρωτοβάθμια , δευτερο-
βάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση, αποτυπώνονται 
στον ετήσιο Κρατικό Προϋπολογισμό ως στοιχεία 
πραγματοποιηθεισών κατά κατηγορία δαπανών (πλη-
ρωθείσες) δύο χρόνια πριν. Για παράδειγμα, στον 
Προϋπολογισμό του 2014 γίνεται αναφορά στις πλη-
ρωθείσες δαπάνες για την εκπαίδευση κατά το Οικο-
νομικό Έτος 2012.  

Στις δαπάνες του Τακτικού Προϋπολογισμού3 του Υ-
ΠΕΠΘ οι κωδικοί ανά βαθμίδα εκπαίδευσης καταγρά-
φονται στις ακόλουθες κατηγορίες: 
                                                                 
3 Στο πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας 

η δαπάνη δεν εξειδικεύεται ανά βαθμίδα εκπαίδευσης. 
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α) Στην ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ με ιδιαίτερη ανάλυση ως 
προς τον Ειδικό Φορέα για την Πρωτοβάθμια εκπαί-
δευση (κωδ:210), τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
(κωδ:220) και την Τριτοβάθμια εκπαίδευση αναλυμέ-
νη στον Τεχνολογικό τομέα (κωδ:240) και στον Πανε-
πιστημιακό Τομέα (κωδ:250). 
β) Στις ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του ΥΠΕΠΘ (Νο-
μαρχίες/Περιφερειακές ενότητες) με ιδιαίτερη ανάλυ-
ση για την κατηγορία Πρωτοβάθμια εκπαίδευση 
(κωδ:181) και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (κωδ:182). 

Στους ακόλουθους Πίνακες και ανά βαθμίδα εκπαί-
δευσης καταγράφεται το Σύνολο των Δημοσίων Δαπα-
νών, ο Μαθητικός/Φοιτητικός πληθυσμός και το Διδα-
κτικό Προσωπικό της βαθμίδας. Από τη συσχέτιση των 
παραπάνω μεταβλητών προκύπτουν η δαπάνη ανά 
μαθητή/Φοιτητή και η δαπάνη ανά διδάσκοντα σε 
ετήσια βάση. Ας σημειωθεί η αναγκαστική σύμβαση 
μεταξύ του εκπαιδευτικού (σχολικού/ ακαδημαϊκού) 
έτους (από Σεπτέμβριο του έτους έως τον Αύγουστο 
του επόμενου έτους) και του Οικονομικού Έτους που 
συμπίπτει με το ημερολογιακό. 

 
1.3.7.1 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
Η χρηματοδότηση της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
από το ΥΠΕΠΘ καλύπτει το 31,1% (2012) του συνόλου 
του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου. Κατά 
τη διάρκεια της τριετίας 2010-2012 καταγράφεται 
μείωση των δαπανών για την πρωτοβάθμια εκπαίδευ-
ση κατά 4,0%, από 2.050.685.808€ το 2010 σε 
1.667.745.531,83€ το 2012. 
Το 99,9% των δαπανών του ΥΠΕΠΘ για την πρωτοβάθ-
μια καλύπτει ουσιαστικά δαπάνες μισθοδοσίας (κωδ: 

0000 – Πληρωμές για υπηρεσίες), ενώ από τις δαπάνες 
των Περιφερειακών Ενοτήτων (νομαρχίες) το 42,3% 
αφορά δαπάνες για αποδοχές και συντάξεις. Δεν έ-
χουν συμπεριληφθεί οι δαπάνες των Περιφερειών για 
την Εκπαίδευση, οι οποίες κυρίως αφορούν τη μετακί-
νηση των μαθητών, επειδή δεν γίνεται διάκριση μετα-
ξύ πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

 

Πίνακας 1.10: Χρηματοδότηση ΥΠΕΠΘ – Πρωτοβάθμια εκπαίδευση (Νηπιαγωγεία & Δημοτικά) την περίοδο 2010-2012 

Κωδ Πρωτοβάθμια 
Εκπαίδευση 

 2010  2011  2012  

 Ποσό %  Ποσό 
Ετήσια 

ποσοστιαία 
μεταβολή 

 Ποσό 
Ετήσια 

ποσοστιαία 
μεταβολή 

 

            210 Χρηματοδότηση ΥΠΕΠΘ  1.996.596.733,15 € 97,4%  1.870.885.814,94 € -6,3% ▼ 1.667.873.303,77 € -10,9% ▼ 
181 Χρημ – ΝΟΜΟΙ / ΝΟΜΑΡΧΙΕΣ  54.089.074,94 € 2,6%  17.065.602,60 € -68,4% ▼ 9.872.228,06 € -42,2% ▼ 

                    
 ΣΥΝΟΛΟ  2.050.685.808,09 € 100,0%  1.887.951.417,54 € -7,9% ▼ 1.677.745.531,83 € -11,1% ▼ 
                      Μαθητικός Πληθυσμός  795.437     800.281 0,6% ▲ 799.222 -0,1% ▼ 

 Διδακτικό Προσωπικό  84.406     83.971 -0,5% ▼ 81.332 -3,1% ▼ 
                      Δαπάνη ανά μαθητή  2.578 €     2.359 € -8,5% ▼ 2.099 € -11,0% ▼ 

 Δαπάνη ανά διδάσκοντα  24.295 €     22.483 € -7,5% ▼ 20.628 € -8,3% ▼ 
            Πηγή: α) Υπουργείο Οικονομικών – ΓΛΚ – Κρατικός Προϋπολογισμός & β) Ελληνική Στατιστική Αρχή - Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Η μέση ετήσια αναλογία της δαπάνης ανά μαθητή 
στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση για την τριετία 2010-
2012 είναι 2.345€ το χρόνο. Κατά τη διάρκεια της τριε-
τίας 2010-2012 καταγράφεται μείωση κατά 18,6% της 
δαπάνης ανά μαθητή για την πρωτοβάθμια εκπαίδευ-
ση, από 2.578€ το 2010 σε 2.099€ το 2012. Η μείωση 
αυτή οφείλεται στη μείωση της συνολικής δημόσιας 
δαπάνης για την πρωτοβάθμια την ίδια περίοδο (κατά 
4,0%), αλλά και στην παράλληλη οριακή αύξηση του 
μαθητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας 
την ίδια περίοδο (κατά 0,5%). 

Η μέση ετήσια αναλογία της δαπάνης ανά διδάσκο-
ντα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση για την τριετία 
2010-2012 είναι 22.469€ το χρόνο. Κατά τη διάρκεια 
της τριετίας 2010-2012 καταγράφεται μείωση κατά 
15,1% της δαπάνης ανά διδάσκοντα για την πρωτο-
βάθμια εκπαίδευση, από 24.295€ το 2010 σε 20.628€ 
το 2012. Η μείωση αυτή οφείλεται στη μείωση της συ-
νολικής δημόσιας δαπάνης για την πρωτοβάθμια την 
ίδια περίοδο (κατά 11,1%) παρά την ταυτόχρονη μεί-
ωση του διδακτικού προσωπικού της συγκεκριμένης 
βαθμίδας την ίδια περίοδο (κατά 3,6%). 

 
1.3.7.2 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
Η χρηματοδότηση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
από το ΥΠΕΠΘ καλύπτει το 37,43% (2012) του συνό-
λου του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου. 
Κατά τη διάρκεια της τριετίας 2010-2012 καταγράφε-
ται μείωση των δαπανών για τη δευτεροβάθμια εκ-
παίδευση κατά 19,5%, από 2.509.970.914€ το 2010 σε 
2.020.556.935,56€ το 2012. 
Το 99,4% των δαπανών του ΥΠΕΠΘ για τη δευτερο-
βάθμια καλύπτει ουσιαστικά δαπάνες μισθοδοσίας 

(Κωδικός: 0000 – Πληρωμές για υπηρεσίες), ενώ από 
τις δαπάνες των Νομαρχιών το 23,3% αφορά επίσης 
δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού. Δεν έχουν συμπε-
ριληφθεί οι δαπάνες των Περιφερειών για την Εκπαί-
δευση, οι οποίες κυρίως αφορούν τη μετακίνηση των 
μαθητών, επειδή δεν γίνεται διάκριση μεταξύ πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 
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Πίνακας 1.11: Χρηματοδότηση ΥΠΕΠΘ – Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια, Επαγγελματική Εκπαίδευση) την περίοδο 2010-2012 

Κωδ Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση 

 2010  2011  2012  

 Ποσό %  Ποσό 
Ετήσια 

ποσοστιαία 
μεταβολή 

 Ποσό 
Ετήσια 

ποσοστιαία 
μεταβολή 

 

            220 Χρηματοδότηση ΥΠΕΠΘ  2.424.171.855,61 € 96,6%  2.242.082.681,79 € -7,5% ▼ 1.994.084.150,27 € -11,1% ▼ 
182 Χρημ – ΝΟΜΟΙ / ΝΟΜΑΡΧΙΕΣ  85.799.058,31 € 3,4%  35.850.606,02 € -58,2% ▼ 26.472.785,29 € -26,2% ▼ 

                    
 ΣΥΝΟΛΟ  2.509.970.913,92 € 100,0%  2.277.933.287,81 € -9,2% ▼ 2.020.556.935,56 € -11,3% ▼ 
                      Μαθητικός Πληθυσμός  678.011     677.003 -0,1% ▼ 677.456 0,1% ▲ 

 Διδακτικό Προσωπικό  102.935     96.352 -6,4% ▼ 89.898 -6,7% ▼ 
                      Δαπάνη ανά μαθητή  3.702 €     3.365 € -9,1% ▼ 2.983 € -11,4% ▼ 

 Δαπάνη ανά διδάσκοντα  24.384 €     23.642 € -3,0% ▼ 22.476 € -4,9% ▼ 
            Πηγή: α) Υπουργείο Οικονομικών – ΓΛΚ – Κρατικός Προϋπολογισμός & β) Ελληνική Στατιστική Αρχή - Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Η μέση ετήσια αναλογία της δαπάνης ανά μαθητή στη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση για την τριετία 2010-2012 
είναι 3.350€ το χρόνο, υψηλότερη κατά 42,8% 
(1.004€) της αντίστοιχης μέσης ετήσιας αναλογίας για 
την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Κατά τη διάρκεια της 
τριετίας 2010-2012 καταγράφεται μείωση κατά 19,4% 
της δαπάνης ανά μαθητή για τη δευτεροβάθμια εκ-
παίδευση, από 3.702€ το 2010 σε 2.983€ το 2012. Η 
μείωση αυτή οφείλεται στη μείωση της συνολικής δη-
μόσιας δαπάνης για τη δευτεροβάθμια την ίδια περί-
οδο (κατά 19,5%), παρά την ταυτόχρονη οριακή μείω-
ση του μαθητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης 
βαθμίδας την ίδια περίοδο (κατά 0,1%). 

Η μέση ετήσια αναλογία της δαπάνης ανά διδάσκο-
ντα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση για την τριετία 
2010-2012 είναι 23.501€ το χρόνο, υψηλότερη κατά 
4,6% (1.032€) της αντίστοιχης μέσης αναλογίας για την 
πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Κατά τη διάρκεια της τριε-
τίας 2010-2012 καταγράφεται μείωση κατά 7,8% της 
δαπάνης ανά διδάσκοντα για τη δευτεροβάθμια εκ-
παίδευση, από 24.384€ το 2010σε 22.476€ το 2012. Η 
μείωση αυτή οφείλεται στη μείωση της συνολικής δη-
μόσιας δαπάνης για τη δευτεροβάθμια την ίδια περί-
οδο (κατά 19,5%), παρά την ταυτόχρονη μείωση του 
διδακτικού προσωπικού της συγκεκριμένης βαθμίδας 
την ίδια περίοδο (κατά 12.7%). 

 
1.3.7.3 ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
Η χρηματοδότηση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης από 
το ΥΠΕΠΘ καλύπτει το 21,5% (2012) του συνόλου του 
Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου. Το 2012 
το 73,8% της χρηματοδότησης της τριτοβάθμιας εκ-
παίδευσης αφορούσε τον Πανεπιστημιακό Τομέα και 

το 35,5% τον Τεχνολογικό Τομέα.. Κατά τη διάρκεια 
της τριετίας 2010-2012 παρατηρείται μείωση των δα-
πανών για την τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά 5,9%, 
από 1.233.756.437€ το 2010 σε 1.161.451.340€ το 
2012. 

 

Πίνακας 1.12: Χρηματοδότηση ΥΠΕΠΘ – Τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΑΕΙ-ΑΤΕΙ) την περίοδο 2010-2012 

Κωδ Τριτοβάθμια 
Εκπαίδευση 

 2010  2011  2012  

 Ποσό %  Ποσό 
Ετήσια 

ποσοστιαία 
μεταβολή 

 Ποσό 
Ετήσια 

ποσοστιαία 
μεταβολή 

 

            240 Τεχνολογικός Τομέας  323.479.026,49 € 26,2%  315.995.009,54 € -2,3% ▼ 314.591.665,90 € -0,4% ▼ 
250 Πανεπιστημιακός Τομέας  910.277.410,89 € 73,8%  844.287.165,10 € -7,2% ▼ 846.859.674,15 € 0,3% ▲ 

                    
 ΣΥΝΟΛΟ  1.233.756.437,38 € 100,0%  1.160.282.174,64 € -6,0% ▼ 1.161.451.340,05 € 0,1% ▲ 
                      Φοιτητικός Πληθυσμός  267.784     285.757 6,7% ▲ 280.624 -1,8% ▼ 

 Διδακτικό Προσωπικό  25.070     23.296 -7,1% ▼ 18.820 -19,2% ▼ 
                      Δαπάνη ανά φοιτητή  4.607 €     4.060 € -11,9% ▼ 4.139 € 1,9% ▲ 

 Δαπάνη ανά διδάσκοντα  49.212 €     49.806 € 1,2% ▲ 61.714 € 23,9% ▲ 
            Πηγή: α) Υπουργείο Οικονομικών – ΓΛΚ – Κρατικός Προϋπολογισμός & β) Ελληνική Στατιστική Αρχή - Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Η μέση ετήσια αναλογία της δαπάνης ανά φοιτητή 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για την τριετία 2010-
2012 είναι 4.269€ το χρόνο, υψηλότερη κατά 27,4% 
(919€) της αντίστοιχης μέσης ετήσιας αναλογίας για τη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση και υψηλότερη κατά 
82,0% (1.923€) της αντίστοιχης μέσης ετήσιας αναλο-
γίας για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Κατά τη διάρ-
κεια της τριετίας 2010-2012 παρατηρείται μείωση κα-
τά 10,2% της δαπάνης ανά φοιτητή για την τριτοβάθ-
μια εκπαίδευση, από 4.607€ το 2010 σε 4.269€ το 
2012. Η μείωση αυτή οφείλεται στη μείωση της συνο-

λικής δημόσιας δαπάνης για την τριτοβάθμια την ίδια 
περίοδο (κατά 5,6%), αλλά και στην αύξηση του φοι-
τητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας την 
ίδια περίοδο (κατά 4,8%). 
Η μέση ετήσια αναλογία της δαπάνης ανά διδάσκο-
ντα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για την τριετία 
2010-2012 είναι 53.577€ το χρόνο, υψηλότερη κατά 
128,0% (30.077€) της αντίστοιχης μέσης ετήσιας ανα-
λογίας για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και υψηλό-
τερη κατά 138,4% (31.108€) της αντίστοιχης μέσης ε-
τήσιας αναλογίας για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. 
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Κατά τη διάρκεια της τριετίας 2010-2012 παρατηρείται 
αύξηση κατά 25,4% της δαπάνης ανά διδάσκοντα για 
την τριτοβάθμια εκπαίδευση, από 49.212€ το 2010 σε 
61.714€ το 2012. Η αύξηση αυτή οφείλεται στη σημα-

ντική μείωση του διδακτικού προσωπικού της συγκε-
κριμένης βαθμίδας (κατά 24,9%), παρά την ταυτόχρο-
νη μείωση της συνολικής δημόσιας δαπάνης για την 
τριτοβάθμια την ίδια περίοδο (κατά 5,9%). 

 
1.3.7.4 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ 
 

Πίνακας 1.13: Δαπάνες ανά μαθητή/φοιτητή κατά βαθμίδα εκπαίδευσης την περίοδο 2010-2012 

Βαθμίδα 
Εκπαίδευσης 

 2010  2011  2012  

 Ποσό  Ποσό 
Ετήσια 

ποσοστιαία 
μεταβολή 

 Ποσό 
Ετήσια 

ποσοστιαία 
μεταβολή 

 

          ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ (Δαπάνες ανά μαθητή)  2.578,06 €   2.359,11 € -8,5% ▼ 2.099,22 € -11,0% ▼ 
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ (Δαπάνες ανά μαθητή)  3.701,96 €   3.364,73 € -9,1% ▼ 2.982,57 € -11,4% ▼ 

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ (Δαπάνες ανά φοιτητή)  4.607,28 €   4.060,38 € -11,9% ▼ 4.138,82 € 1,9% ▲ 
                  

Στο ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ  3.327,77 €   3.021,01 € -9,2% ▼ 2.765,46 € -8,5% ▼ 
Πηγή: α) Υπουργείο Οικονομικών – ΓΛΚ – Κρατικός Προϋπολογισμός & β) Ελληνική Στατιστική Αρχή - Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Η συνολική (όλες οι βαθμίδες της εκπαίδευσης) μέση 
ετήσια αναλογία της δαπάνης ανά μαθητή/φοιτητή 
για την τριετία 2010-2012 είναι 3.038,08€ το χρόνο. 

Κατά τη διάρκεια της τριετίας 2010-2012 καταγράφε-
ται μείωση της συγκεκριμένης δαπάνης κατά 16,9%, 
από 3.327,77€ το 2010 σε 2.765,46€ το 2012. 

 

Πίνακας 1.14: Δαπάνες ανά διδάσκοντα κατά βαθμίδα εκπαίδευσης την περίοδο 2010-2012 

Βαθμίδα 
Εκπαίδευσης 

 2010  2011  2012  

 Ποσό  Ποσό 
Ετήσια 

ποσοστιαία 
μεταβολή 

 Ποσό 
Ετήσια 

ποσοστιαία 
μεταβολή 

 

          ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ (Δαπάνες ανά διδάσκοντα)  24.295,50 €   22.483,37 € -7,5% ▼ 20.628,36 € -8,3%  
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ (Δαπάνες ανά διδάσκοντα)  24.384,04 €   23.641,79 € -3,0% ▼ 22.476,11 € -4,9%  

`ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ (Δαπάνες ανά διδάσκοντα)  49.212,46 €   49.806,07 € 1,2% ▲ 61.713,67 € 23,9%  
                 

Στο ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ  27.279,25 €   26.157,51 € -4,1% ▼ 25.570,92 € -2,2%  
Πηγή: α) Υπουργείο Οικονομικών – ΓΛΚ – Κρατικός Προϋπολογισμός & β) Ελληνική Στατιστική Αρχή - Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Την τριετία 2010-2012, η αντίστοιχη συνολική μέση 
ετήσια αναλογία της δαπάνης ανά διδάσκοντα για την 
τριετία 2010-2012 είναι 26.335,90€ το χρόνο. Κατά τη 

διάρκεια της τριετίας 2010-2012 καταγράφεται μείω-
ση της συγκεκριμένης δαπάνης κατά 6,3%, από 
27.279,25€ το 2010 σε 25.570,92€ το 2012. 

 



 

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2014 

 43 

 
 

 

Κεφάλαιο 2ο 

Το ιστορικό και θεσμικό 
πλαίσιο λειτουργίας της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Κεφάλαιο 2ο Το ιστορικό και θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης 43 

 Ιστορική εξέλιξη της ελληνικής Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης .................... 45 2.1
2.1.1 Πανεπιστημιακά ιδρύματα και Πολυτεχνεία ..................................... 46 
2.1.2 Τεχνολογικά ιδρύματα ....................................................................... 50 
2.1.3 Ανώτερα Επαγγελματικά και Εκκλησιαστικά ιδρύματα ..................... 53 

2.1.3.1 Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) ........................................ 53 
2.1.3.2 Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες (ΑΕΑ) ................................. 53 
2.1.3.3 Ανώτερες Σχολές Παροχής Υπηρεσιών ......................................... 54 
2.1.3.4 Ανώτερες Σχολές Δραματικής Τέχνης (ΑΣΔΤ) ............................... 54 
2.1.3.5 Ανώτερες Σχολές Χορού ................................................................ 54 
 Το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της ελληνικής Τριτοβάθμιας 2.2

εκπαίδευσης ............................................................................................. 55 
2.2.1 Δομή και λειτουργία της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ....................... 55 

2.2.1.1 Πανεπιστημιακά Ιδρύματα (ΑΕΙ) .................................................. 55 
2.2.1.2 Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΤΕΙ) ................................... 57 
2.2.1.3 Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ................................................. 58 

2.2.2 Το σύστημα πρόσβασης στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση ................... 64 
2.2.3 Θεσμικό πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίας ........................................ 66 
2.2.4 Διασφάλιση της ποιότητας στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση .............. 67 
2.2.5 Δια Βίου Μάθηση και Τριτοβάθμια εκπαίδευση ............................... 68 

 



 

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ 

 44 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2014 

 

Κεφ
άλαιο 2

ο 

ΤΟ
 ΙΣΤΟ

ΡΙΚΟ
 ΚΑΙ Θ

ΕΣΜ
ΙΚΟ

 Π
ΛΑΙΣΙΟ

 
Λ

ΕΙΤΟ
ΥΡΓΙΑΣ ΤΗ

Σ 
ΤΡΙΤΟ

ΒΑΘ
Μ

ΙΑΣ ΕΚΠ
ΑΙΔΕΥΣΗ

Σ 

45 

 Ιστορική εξέλιξη της ελληνικής Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 2.1

«Τον τέταρτο ήδη χρόνο της ελληνικής επανάστασης 
συνεστήθη πενταμελής Επιτροπή, υπό την προεδρία 
του Άνθιμου Γαζή, στην οποία ανατέθηκε το έργο της 
μελέτης των εκπαιδευτικών προβλημάτων με ψήφι-
σμα του Βουλευτικού»1. Η συγκεκριμένη επιτροπή συ-
νέταξε σχέδιο Οργανισμού για την οργάνωση της εκ-
παίδευσης που περιελάμβανε «τρία είδη σχολείων»: 
«Ἀπό τά τρία εἴδη το πρῶτον εἶδος νά ἐμπεριλαμβάνῃ 
τά σχολεῖα διά τήν προκαταρκτικήν καί δημώδη 
ἀγωγήν, διά τῆς ὁποίας ὁ μαθητής νά διδάσκεται 
μόνον τό νά διαβάζῃ, γράφῃ καί λογαριάζῃ. Τό 
δεύτερον νά ἐμπεριλαμβάνῃ τά Λύκεια […]. Εἰς αὐτά 
νά διδάσκεται ὁ μαθητής μέ ὅλην τήν ἀπαιτουμένην 
γραμματοκριτικήν ἐντέλειαν τήν προπατορικήν μας 
γλῶσσαν, νά σπουδάζῃ τήν λατινικήν καί γαλλικήν καί 
νά ἀκροάζεται στοιχειώδη μαθήματα τῶν ἐπιστημῶν 
καί τῆς φιλοσοφίας. Τό τρίτον καί τελευταῖον, νά 
συστηθῇ ἕν τουλάχιστον Πανεπιστήμιον ἐν Ἑλλάδι [..] 
ὅπου νά σπουδάζωσιν ὅσοι προτετελεσμένοι εἰς τά 
λύκεια θέλουν νά τελειοποιηθοῦν εἴς τινα ἐπιστήμην 
και νά τήν μάθωσιν ὡς ἐπάγγελμα»2. 
Η οργάνωση της εκπαίδευσης, ωστόσο, γίνεται αργό-
τερα από τους Βαυαρούς αντιβασιλείς οι οποίοι «ήρ-
θαν με διαμορφωμένες αντιλήψεις για την οργάνωση 
της εκπαίδευσης στην Ελλάδα» και σε σημαντικό βαθ-
μό τις επέβαλλαν με συγκεκριμένες νομοθετικές ρυθ-
μίσεις το διάστημα 1833-1836. «Παρ’ όλα αυτά, ο με-
ταφυτευμένος από τη Βαυαρία κλασικισμός, το φανα-
ριώτικο πνεύμα της εποχής και η «αριστοκρατική» 
παιδεία με παράλληλη περιφρόνηση κάθε χειρωνακτι-
κής εργασίας, αφού το γενικό σχολείο εθεωρείτο ως ο 
μόνος δρόμος κοινωνικής ανόδου, οδήγησαν σε ένα 
δίκτυο γενικής εκπαίδευσης, που δεν ικανοποίησε τις 
κοινωνικές απαιτήσεις, όπως αυτές διαμορφώθηκαν 
κυρίως από τα μέσα του 19ου αιώνα και εξής, ενώ άρ-
γησε να προσαρμοστεί στις διαγραφόμενες νέες οικο-
νομικές συνθήκες. Μόνιμα χαρακτηριστικά του ήσαν: 
προσήλωση στις κλασικές σπουδές, επιμονή στην ο-
μοιομορφία και υποτίμηση της γεωργικής, της τεχνικής 
και της εμπορικής εκπαίδευσης, παρόλο που η χώρα 
ήταν καθαρά γεωργική και υστερούσε σε μεθόδους, 
μέσα και εργαλεία, και παρά τις μεγάλες ελλείψεις 
που υπήρχαν σε εξειδικευμένους «τεχνικούς άνδρας» 
και υπαλλήλους με αποτέλεσμα για τα κατασκευαζό-
μενα δημόσια ή ιδιωτικά έργα να εξακολουθούν να 
μετακαλούνται καταρτισμένοι τεχνίτες από την αλλο-
δαπή»3.  
                                                                 
1 Γκλαβάς Σωτήρης, Επισκόπηση της Ιστορίας της εκπαίδευσης στο 

νεοελληνικό κράτος, Αθήνα 2010 (σ. 2). 
2 Κ. Θ. Δημαράς, Νεοελληνικός Διαφωτισμός, Ερμής, Αθήνα, 1977, 

σσ. 318-319 και 362 στο Γκλαβάς Σωτήρης, Επισκόπηση της Ιστο-
ρίας της εκπαίδευσης στο νεοελληνικό κράτος, Αθήνα 2010. 

3 Γκλαβάς Σωτήρης, Επισκόπηση της Ιστορίας της εκπαίδευσης στο 
νεοελληνικό κράτος, Αθήνα 2010 (σ. 9-10). 

Το εκπαιδευτικό σύστημα της Αντιβασιλείας κυριάρ-
χησε στην Ελλάδα για ένα περίπου αιώνα4, μέχρι την 
ουσιαστική μεταρρύθμιση του το 1929 από την κυβέρ-
νηση του Ελευθερίου Βενιζέλου, η οποία ενσωμάτωσε 
τον προβληματισμό και τις ανεπιτυχείς πρωτοβουλίες 
για τη λειτουργία και τον εκσυγχρονισμό του εκπαι-
δευτικού συστήματος στην Ελλάδα από το 1850 και 
μετά. Ωστόσο, και αυτή η μεταρρύθμιση «δεν κατά-
φερε να υπερκεράσει την εμμονή του κοινωνικού σώ-
ματος προς παραδοσιακούς εκπαιδευτικούς προσανα-
τολισμούς. Και αυτό γιατί δεν συνοδευόταν από ένα 
συγκροτημένο σχεδιασμό ανάλογο με τις αναπτυξια-
κές ανάγκες της χώρας και τις τάσεις κοινωνικής ζήτη-
σης, δεν πραγματοποίησε τη στροφή της Γενικής Εκ-
παίδευσης προς πρακτικότερες κατευθύνσεις, δεν α-
ναβάθμισε τις επαγγελματικές σχολές που χαρακτηρι-
ζόμενες ως κατώτερες εθεωρούντο μέρος της στοι-
χειώδους εκπαίδευσης και δεν τις ενέταξε υπό ενιαία 
εποπτεύουσα αρχή εναποθέτοντάς τες μάλιστα σε με-
γάλο βαθμό στην ιδιωτική πρωτοβουλία»5. Ωστόσο, το 
1935 και –κυρίως- το 1936 με την επιβολή της δικτα-
τορίας του Μεταξά, η μεταρρύθμιση του 1929 εξουδε-
τερώθηκε. Ο πόλεμος, η κατοχή και ο εμφύλιος που 
επακολούθησαν οδήγησαν στην «ολοκληρωτική εξάρ-
θρωση» του εκπαιδευτικού συστήματος στην Ελλάδα. 
Η μεταρρύθμιση του 1959 δεν μετέβαλλε ουσιαστικά 
το πνεύμα και τα προγράμματα σπουδών τν σχολείων. 
Όλες οι προβλεπόμενες κατευθύνσεις οδηγούσαν στην 
Τριτοβάθμια εκπαίδευση, με γνωστικό υπόβαθρο τις 
ανθρωπιστικές σπουδές. «Τα μέτρα του 1959 ήταν μια 
απόπειρα να χαλαρώσει ο ιδεολογικός κλοιός πάνω 
στα σχολεία και να εκσυγχρονισθεί η οικονομική τους 
λειτουργία δίνοντας έμφαση στην τεχνική - επαγγελ-
ματική εκπαίδευση»6. «Το πιο σημαντικό, ίσως, σημείο 
της μεταρρύθμισης του 1959 μπορεί να θεωρηθεί το 
γεγονός ότι θέσπισε την πιο προοδευτική και πρωτο-
ποριακή δομική αλλαγή περιεχομένου- κατευθύνσεων 
του γυμνασίου, χωρίζοντάς το σε δύο κύκλους […], 
σπάζοντας έτσι την παντοκρατορία του κλασικού γυ-
μνασίου και δίνοντας συγχρόνως την ευκαιρία στους 
μαθητές να επιλέξουν τον κλάδο που τους ενδιέφερε 
με πραγματικά ισότιμο απολυτήριο. Άσχετα αν δεν έ-
γινε στην πράξη (δεν πρόλαβε ή εμποδίστηκε) η βασι-
κή ιδέα του διαχωρισμού του περιεχομένου των κα-
τευθύνσεων ήταν σωστή»7. 
Η αλλαγή του πνεύματος που επικρατεί στην ελληνική 
εκπαίδευση από τον 19ο αιώνα μπορεί να οριοθετηθεί 
στο 1964 με το νομοθετικό διάταγμα 4379/1964 που 
                                                                 
4 Όπως παρ. (σ. 6). 
5 Όπως παρ.  (σ. 43-44). 
6 Όπως παρ.  (σ. 48). 
7 Πολυχρονόπουλος Πάνος, Παιδεία και Πολιτική στην Ελλάδα, Κα-

στανιώτης, Αθήνα 1980 (σ. 206-211) στο Γκλαβάς Σωτήρης, Επι-
σκόπηση της Ιστορίας της εκπαίδευσης στο νεοελληνικό κράτος, 
Αθήνα 2010 (σ. 48). 
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θεσμοθετεί τη δωρεάν παιδεία, την επέκταση της υ-
ποχρεωτικής εκπαίδευσης στα 9 χρόνια, το ακαδημαϊ-
κό απολυτήριο, την καθιέρωση της δημοτικής, των 
κατ’ επιλογήν μαθημάτων, τη διδασκαλία των αρχαίων 
από μετάφραση, με κεντρικές κατευθυντήριες ιδέες 
τον εκδημοκρατισμό και συγχρονισμό της εκπαίδευ-
σης και την έμφαση στην κοινωνική δικαιοσύνη και 
στην ισότητα των ευκαιριών στην εκπαίδευση. Χαρα-
κτηριστικό είναι το απόσπασμα του συγκεκριμένου 
Νομοθετικού Διατάγματος που υπογραμμίζεται από 
τον Σωτήρη Γκλαβά (όπ. παρ. σελ 49): «Θεμέλιον και 
εγγύησις της αληθούς Δημοκρατίας είναι η ισότης ό-
λων αδιακρίτως των πολιτών εις την κτήσιν των αγα-
θών της παιδείας. Χειροτέρα μορφή κοινωνικής ανισό-
τητος δεν υπάρχει από το καθεστώς: η παιδεία να εί-
ναι προνόμιον των ευπορούντων. Κράτος, το οποίο δεν 
παρέχει εις όλους τους πολίτας ίσας ευκαιρίας να 
μορφωθούν και να αναπτύξουν τας ικανότητάς των, 
δεν αξίζει να ονομάζεται δημοκρατικόν». Παρότι οι 
περισσότερες εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις του 1964 
καταργήθηκαν στα χρόνια της δικτατορίας, ο απόηχός 
τους ενέπνευσε από το 1974 και μετά την ανάπτυξη 
της εκπαιδευτικής πολιτικής μέχρι τις μέρες μας. 

Η πολιτική έμφαση στην πρωτοβάθμια και δευτερο-
βάθμια εκπαίδευση, που κυριάρχησε σε όλη τη διάρ-
κεια του νεοσύστατου ελληνικού κράτους κατά το 19ο 
αιώνα και μέχρι την πτώση της χούντας, μοιραία με-
τέφερε σε δεύτερο πλάνο την τριτοβάθμια εκπαίδευ-
ση της χώρας, που όμως κατέγραφε μια εξίσου σημα-
ντική πορεία τριών παράλληλων διαδρομών: (α) των 
κλασσικών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και των πο-
λυτεχνικών σχολών, (β) των οικονομικών γεωπονικών 
εμπορικών βιομηχανικών σχολών που διαχρονικά εξε-
λίχθηκαν σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά ιδρύματα, και (γ) 
των τεχνολογικών ιδρυμάτων που από σχολές ανακη-
ρύχτηκαν σε Ανώτερες σχολές, σε Τεχνολογικά Ιδρύ-
ματα και σχετικά πρόσφατα (2001) σε Ανώτατα Τεχνο-
λογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα σε πλήρη ισοτιμία με 
τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της χώρας. 

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 στην ελληνική 
Τριτοβάθμια εκπαίδευση λειτουργούσαν 34 Ανώτατα 
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, εκ των οποίων 22 Πανεπιστή-
μια και Πολυτεχνεία και 14 Ανώτατα Τεχνολογικά Εκ-
παιδευτικά Ιδρύματα και 20 Ανώτερα Επαγγελματικά 
και Εκκλησιαστικά Ιδρύματα. 

2.1.1 Πανεπιστημιακά ιδρύματα και Πολυτεχνεία 

 Το Πανεπιστήμιο Αθηνών ιδρύθηκε στις 3 Μαΐου 
1837 από τον τότε Βασιλιά της Ελλάδας Όθωνα και 
ονομάσθηκε προς τιμή του Οθώνειον Πανεπιστήμι-
ον. Αποτελούσε το πρώτο πανεπιστημιακό ίδρυμα 
τόσο στο νέο Ελληνικό Κράτος όσο και στην ευρύτε-
ρη περιοχή της Ανατολικής Μεσόγειου. Το Πανεπι-
στήμιο διατήρησε την ονομασία Οθώνειο μέχρι το 
1862, χρονιά κατά την οποία ο Όθων αναγκάσθηκε 
να εγκαταλείψει την Ελλάδα. Το 1862 το ίδρυμα με-
τονομάσθηκε σε Εθνικόν Πανεπιστήμιον. Το 1911, το 
ίδρυμα για να εκπληρώσει τους όρους της διαθήκης 
του Ηπειρώτη ευεργέτη Ιωάννη Δόμπολη, διχοτομή-
θηκε σε δύο τύποις ανεξάρτητες νομικά οντότητες, 
το Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον (στο οποίο ανή-
καν οι θεωρητικές σχολές) ονομασία όρο της διαθή-
κης και το προϋπάρχον Εθνικόν Πανεπιστήμιον (στο 
οποίο ανήκαν πλέον οι θετικές σχολές). Τα δύο νομι-
κά πρόσωπα συγχωνεύθηκαν ξανά με τον οργανισμό 
του 1932 και το ίδρυμα μετονομάστηκε σε Αθήνησι 
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον (ΕΚΠΑ), 
ονομασία που διατηρεί μέχρι και σήμερα. Το Εθνικό 
& Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών απαρτίζεται 
από 8 Σχολές και 33 Τμήματα, που λειτουργούν στην 
Αθήνα. 

 Το 1836 δημοσιεύτηκε βασιλικό διάταγμα το οποίο 
αφορούσε την ίδρυση στην Αθήνα σχολείου τεχνι-
τών, το οποίο άρχισε τη λειτουργία τον επόμενο 
χρόνο. Είχε τον τίτλο Βασιλικόν Σχολείον των Τεχνών 
και ουσιαστικά ήταν μία κυριακάτικη τεχνική σχολή 
που κατάρτιζε τους τεχνίτες (μαστόρους, οικοδό-
μους, αρχιμαστόρους). Σύντομα έγινε γνωστό ως 

«Πολυτεχνείο». Μετά το σύνταγμα του 1844 το σχο-
λείο διαμορφώθηκε σε ίδρυμα, όπου η παράδοση 
μαθημάτων ήταν πια καθημερινή και χωρίστηκε σε 
δύο τμήματα: των Βιομηχανικών τεχνών και των Κα-
λών τεχνών. Σταθμό στην εξέλιξη της λειτουργίας του 
ιδρύματος αποτελεί το 1863, οπότε έγινε ριζικότερη 
αναδιοργάνωσή του. Το 1873 εγκαταστάθηκε στα 
νεοανεγερθέντα τότε κτίρια του συγκροτήματος της 
οδού Πατησίων, λόγω δε των ευεργετών του Γεώρ-
γιου Αβέρωφ, Νικόλαου Στουρνάρη και Μιχαήλ Το-
σίτσα, οι οποίοι είχαν ως τόπο καταγωγής το Μέ-
τσοβο της Ηπείρου, το ίδρυμα ονομάστηκε τιμής έ-
νεκεν Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Το 1887 προήχθη σε 
Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, ενώ το 1914 μετονο-
μάστηκε σε Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). 
Το ΕΜΠ απαρτίζεται από 9 Σχολές, που λειτουργούν 
στην Αθήνα. 

 Πρόδρομη μορφή της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τε-
χνών, υπήρξε το Βασιλικόν Σχολείον των Τεχνών, 
που ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1837 και περιλάμβανε 
τρία τμήματα, το σχολείο Κυριακών και Εορτών, το 
σχολείο των Βιομηχάνων Τεχνών και το σχολείο των 
Ωραίων Τεχνών. Το τελευταίο, αναβαθμίστηκε το 
1843, σε ανώτερη Σχολή Καλών Τεχνών πενταετούς 
φοίτησης, ενώ την περίοδο 1844-1862, το πρόγραμ-
μα διδασκαλίας διαμορφώθηκε σύμφωνα με τα 
πρότυπα των Ακαδημιών Καλών Τεχνών της Ευρώ-
πης. Το 1930 η Σχολή των Καλών Τεχνών αναβαθμί-
στηκε σε Ανώτατη Σχολή των Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ). 
Η ΑΣΚΤ απαρτίζεται από 2 τμήματα και από το 1993 
στεγάζεται στην οδό Πειραιώς.  
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 Το 1920 ιδρύεται η Ανωτέρα Γεωπονική Σχολή Αθη-
νών. Η σχολή εγκαταστάθηκε στο κτήμα Χασέκη, 
στον Βοτανικό, εκεί όπου από το 1888 λειτουργούσε 
η Τριανταφυλλίδειος Γεωργική Σχολή. Η ίδρυση της 
Γεωπονικής Σχολής συμπίπτει χρονικά με την Μι-
κρασιατική Καταστροφή, γεγονός που σηματοδοτεί 
μια κρίσιμη οικονομική περίοδο για την Ελλάδα. Η 
άφιξη πλέον του ενός εκατομμυρίου προσφύγων 
δημιουργεί ποικίλα προβλήματα και συμβάλλει στην 
αγροτική μεταρρύθμιση. Η συμβολή της Α.Γ.Σ.Α. 
στην αντιμετώπιση των σύνθετων ζητημάτων του 
αγροτικού χώρου υπήρξε καθοριστική. Το 1929 η 
σχολή μετονομάζεται από σε Ανωτάτη Γεωπονική 
Σχολή Αθηνών, ενώ η φοίτηση αυξάνεται από 3,5 σε 
4 τέσσερα χρόνια. Το 1934 με τον νόμο 6263 η Σχολή 
γίνεται ισότιμη με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πα-
νεπιστήμιο Αθηνών και τάσσεται μετά από το Εθνικό 
Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Την περίοδο 1937 – 1943 η 
Σχολή μεταφέρεται κι ενσωματώνεται στο Πανεπι-
στήμιο της Θεσσαλονίκης. Το 1947 η φοίτηση αυξά-
νεται σε 5 έτη. Το 1972 καθιερώνεται βασικός ενιαί-
ος κορμός εκπαίδευσης για τα τρία πρώτα έτη σπου-
δών και δύο έτη ειδίκευσης σε βασικούς τομείς της 
γεωπονικής επιστήμης. Το 1989, η Ανωτάτη Γεωπο-
νική Σχολή Αθηνών αναβαθμίζεται σε Γεωργικό Πα-
νεπιστήμιο Αθηνών και το 1995 μετονομάζεται σε 
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Το Γεωπονικό Πα-
νεπιστήμιο απαρτίζεται από 2 Σχολές και 6 Τμήματα, 
που λειτουργούν στην Αθήνα. 

 Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ι-
δρύθηκε το 1925 με την επωνυμία Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης. Η ίδρυση του δεύτερου ελληνικού 
Πανεπιστημίου συνοδεύτηκε στα πρώτα στάδια ό-
μως με αρκετές δυσκολίες, απότοκες της πολιτικής 
ρευστότητας της εποχής. Η ολοκλήρωση της οργά-
νωσής του, έλαβε χώρα το 1939 με τη δημοσίευση 
του Οργανισμού του Πανεπιστημίου. Το Πανεπιστή-
μιό Θεσσαλονίκης μετονομάστηκε το 1954 με από-
φαση της Συγκλήτου σε Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Το ΑΠΘ είναι το πολυπληθέ-
στερο σε φοιτητές πανεπιστημιακό ίδρυμα της χώ-
ρας και απαρτίζεται από 11 Σχολές και 45 Τμήματα, 
που λειτουργούν στη Θεσσαλονίκη. 

 Το 1920 ιδρύθηκε η Ανωτάτη Σχολή Εμπορικών 
Σπουδών, υπαγόμενη στο Υπουργείο Εθνικής Οικο-
νομίας. Το 1926 η σχολή μετονομάστηκε σε Ανωτάτη 
Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (Α-
ΣΟΕΕ). Το 1935 η Σχολή εγκαταστάθηκε στο κτίριο 
της οδού Πατησίων 76, το οποίο κατασκευάστηκε με 
χρήματα της δωρεάς του Γρηγορίου Μαρασλή. Το 
1939 η Σχολή υπάγεται στο Υπουργείο Παιδείας, α-
ναγνωρίζεται ως ισότιμη με το Πανεπιστήμιο Αθη-
νών και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και τοπο-
θετείται ιεραρχικά αμέσως μετά το Γεωπονικό Πανε-
πιστήμιο Αθηνών. Το 1955 η φοίτηση στη Σχολή αυ-
ξάνεται από τα 3 στα 4 έτη και στο τέταρτο έτος οι 
σπουδές χωρίζονται σε δύο κατευθύνσεις (τμήματα): 

Οικονομικών Επιστημών και Εμπορικών Επιστημών. 
Το 1961 ιδρύθηκε το Ινστιτούτο Επιμορφώσεως εις 
την Διοικητικήν των Επιχειρήσεων, με στόχο την ε-
ξειδίκευση ανώτατων στελεχών στη διοίκηση των ε-
πιχειρήσεων. Το Ινστιτούτο λειτούργησε μέχρι και το 
ακαδημαϊκό έτος 1974-75. Το 1970 το Εμπορικό 
Τμήμα μετονομάστηκε σε Τμήμα Διοίκησης Επιχει-
ρήσεων, ενώ ο διαχωρισμός των φοιτητών στα δύο 
τμήματα άρχισε να γίνεται από το δεύτερο έτος 
σπουδών. Το 1979 ξεκίνησε το πρώτο πρόγραμμα 
μεταπτυχιακών σπουδών στις Οικονομικές Επιστή-
μες. Το 1984 η Α.Σ.Ο.Ε.Ε. διαχωρίστηκε σε 3 αυτοδύ-
ναμα τμήματα: α) Οικονομικών Επιστημών, β) Οργά-
νωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και γ) Στατιστικής 
και Πληροφορικής. Το 1989 το ίδρυμα πήρε τη ση-
μερινή του ονομασία Οικονομικό Πανεπιστήμιο Α-
θηνών (ΟΠΑ). Το ΟΠΑ απαρτίζεται από 8 Τμήματα, 
που λειτουργούν στην Αθήνα. 

 Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών 
Επιστημών, το οποίο συνήθως αναφέρεται απλά ως 
Πάντειο Πανεπιστήμιο, είναι πανεπιστήμιο με έδρα 
την Καλλιθέα Αττικής. Ιδρύθηκε το 1927 ως Σχολή 
Πολιτικών Επιστημών και ξεκίνησε να λειτουργεί ε-
πίσημα στις 18 Νοεμβρίου 1930. Το 1931 μετονομά-
στηκε σε Πάντειο Σχολή Πολιτικών Επιστημών, προς 
τιμήν του Αλέξανδρου Πάντου που άφησε κληροδό-
τημα για την ίδρυση της σχολής. Το 1937 ανακηρύ-
χθηκε σε ανώτατη σχολή με την επωνυμία Πάντειος 
Ανωτάτη Σχολή Πολιτικών Επιστημών και το 1989 σε 
Πανεπιστήμιο με τη σημερινή του ονομασία. Είναι το 
πέμπτο αρχαιότερο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα 
και η πρώτη σχολή πολιτικών επιστημών της Ελλά-
δας. Το Πάντειο απαρτίζεται από 10 Τμήματα, που 
λειτουργούν στην Αθήνα. 

 Το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο έχει έδρα την Καλλι-
θέα και ιδρύθηκε το 1990 μετά την κατάργηση της 
Χαροκοπείου Σχολής Οικιακής Οικονομίας (ΧΑΣΟΟ), 
η οποία λειτουργούσε από το 1929. Έκτοτε, ο χαρα-
κτήρας του πανεπιστημίου έχει διευρυνθεί σημαντι-
κά με επέκταση και σε άλλα επιστημονικά αντικείμε-
να, σπάνια ή μοναδικά στον ακαδημαϊκό χάρτη της 
χώρας. Το Χαροκόπειο απαρτίζεται από 4 Τμήματα.  

 Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς είναι Ανώτατο Εκπαιδευ-
τικό Ίδρυμα που εδρεύει στον Πειραιά. Ξεκίνησε την 
λειτουργία του το 1938 ως Σχολή Βιομηχανικών 
Σπουδών από το Σύνδεσμο Βιομηχάνων και Βιοτε-
χνών, ενώ το 1945 μετονομάσθηκε σε Ανωτέρα Σχο-
λή Βιομηχανικών Σπουδών και το 1958 σε Ανώτατη 
Βιομηχανική Σχολή Πειραιώς (Α.Β.Σ.Π.) με τετραετή 
φοίτηση και πτυχίο ισότιμο των άλλων ΑΕΙ. Από το 
ακαδημαϊκό έτος 1971-1972 οι σπουδές διαχωρίστη-
καν από το δεύτερο έτος σε Οικονομικών Επιστημών 
και Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, ενώ το 
ακαδημαϊκό έτος 1977-1978 λειτούργησε το τμήμα 
Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης. Τον Ιούνιο 
του 1989 μετονομάστηκε σε Πανεπιστήμιο Πειραιώς 
(ΠΑΠΕΙ). Το ΠΑΠΕΙ απαρτίζεται από 9 Τμήματα. 
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 Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας είναι Ανώτατο Εκπαι-
δευτικό Ίδρυμα που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη. Ξεκί-
νησε την λειτουργία του το 1948 ως Εν Θεσσαλονίκη 
Ανωτέρα Σχολή Βιομηχανικών Σπουδών, ενώ το 1958 
μετονομάσθηκε σε Ανώτατη Σχολή Βιομηχανικών 
Σπουδών Θεσσαλονίκης και το 1966 σε Ανωτάτη Βι-
ομηχανική Σχολή Θεσσαλονίκης (Α.Β.Σ.Θ.) με τετραε-
τή φοίτηση και πτυχίο ισότιμο των άλλων ΑΕΙ. Το 
1990 μετονομάστηκε σε Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 
Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. Το Πανεπι-
στήμιο Μακεδονίας απαρτίζεται από 4 Σχολές και 8 
Τμήματα. 

 Το Πανεπιστήμιο Πατρών ιδρύθηκε το 1964 με έδρα 
την Πανεπιστημιούπολη στην περιοχή του Ρίου κο-
ντά στην πόλη των Πατρών. Το Πανεπιστήμιο Πα-
τρών απαρτίζεται από 5 Σχολές και 25 Τμήματα, που 
λειτουργούν στην Πάτρα και στο Αγρίνιο. 

 Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ιδρύθηκε το 1970 ενώ 
Τμήματά του είχαν αρχίσει ήδη να λειτουργούν από 
το 1964 ως παράρτημα του Αριστοτελείου Πανεπι-
στημίου Θεσσαλονίκης. Έχει την έδρα του στην Πα-
νεπιστημιούπολη Ιωαννίνων, που βρίσκεται στην 
περιοχή Μονής Δουρούτης κοντά στην πόλη των Ιω-
αννίνων. Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων απαρτίζεται 
από 7 Σχολές και 15 Τμήματα. 

 Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ) ιδρύ-
θηκε τον Ιούλιο του 1973 και ξεκίνησε τη λειτουργία 
του το ακαδημαϊκό έτος 1974 - 1975. Έδρα του πα-
νεπιστημίου είναι η πόλη της Κομοτηνής. Το Δημο-
κρίτειο Πανεπιστήμιο απαρτίζεται από 8 Σχολές και 
18 Τμήματα, που λειτουργούν στην Κομοτηνή, στην 
Ξάνθη, στην Αλεξανδρούπολη και στην Ορεστιάδα. 

 Το Πανεπιστήμιο Κρήτης ιδρύθηκε το 1973 και άρχι-
σε να λειτουργεί το ακαδημαϊκό έτος 1977-78. Οι 5 
Σχολές και τα 17 Τμήματα του Πανεπιστημίου λει-
τουργούν στο Ρέθυμνο και στο Ηράκλειο. 

 Το Πολυτεχνείο Κρήτης ιδρύθηκε το 1977, αλλά λει-
τούργησε το ακαδημαϊκό έτος 1984-85. Έχει την έ-
δρα του στην Πολυτεχνειούπολη στην περιοχή Α-
κρωτήρι κοντά στην πόλη των Χανίων. Το Πολυτε-
χνείο Κρήτης απαρτίζεται από 5 Σχολές. 

 Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου επανιδρύθηκε το 1984 και 
εδρεύει διοικητικά στη Μυτιλήνη. Σύμφωνα το δι-
κτυακό τόπο του πανεπιστημίου, οι ρίζες του ιδρύ-
ματος ανάγονται στο σκεπτικό της πρότασης του 
Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή περί της ίδρυσης του 
Ιωνικού Πανεπιστημίου, εξαιτίας της ανεπάρκειας 
της Αθήνας ως μοναδικού κέντρου παιδείας του Ελ-
ληνισμού. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου απαρτίζεται από 
5 σχολές και συνολικά 17 τμήματα, που εδρεύουν 
στη Μυτιλήνη, τη Χίο, το Καρλόβασι Σάμου, τη Ρόδο, 
την Ερμούπολη Σύρου και τη Λήμνο, συγκροτώντας 
ένα εκπαιδευτικό δίκτυο που καλύπτει όλους τους 
νομούς του Αιγαίου Πελάγους.  

 Το πρώτο ελληνικό Πανεπιστήμιο, η Ιόνιος Ακαδημί-
α, ιδρύθηκε στην Κέρκυρα το 1824, κατά την περίοδο 

της Αγγλοκρατίας. Από τις πρώτες δεκαετίες του 
19ου αιώνα και μέχρι την ένταξη της Επτανήσου στο 
Νέο Ελληνικό Κράτος το 1864, αναπτύχθηκε εκεί ένα 
αξιόλογο λογοτεχνικό ρεύμα με ιδιαίτερα χαρακτη-
ριστικά, που πολλά πρόσφερε στις πνευματικές ζυ-
μώσεις του σύγχρονου ελληνισμού. Με την Ένωσή 
τους με την Ελλάδα, τα Ιόνια νησιά ακολούθησαν τις 
τύχες της, υποτασσόμενα στις ανάγκες δημιουργίας 
ενός κλίματος εσωτερικής συνοχής και ομοιομορφί-
ας μεταξύ των επαρχιών του νέου κράτους. Συνέπεια 
αυτού του κλίματος ήταν η σταδιακή απώλεια των 
ιδιαιτεροτήτων, όπως για παράδειγμα το κλείσιμο 
της Ιονίου Ακαδημίας. Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ιδρύ-
θηκε το 1984 και η έδρα του βρίσκεται στην Κέρκυρα 
και λειτουργεί με 6 τμήματα. 

 Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ιδρύθηκε το 1984 με 
έδρα την πόλη του Βόλου. Η αρχική φάση της οργά-
νωσης και λειτουργίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλί-
ας περιελάμβανε οκτώ συνολικά τμήματα, με έδρα 
το Βόλο, εκτός από το Τμήμα Ιατρικής, που είχε έδρα 
τη Λάρισα. Από τα τμήματα αυτά, τα δύο Παιδαγω-
γικά και το Τμήμα Γεωπονίας άρχισαν να δέχονται 
τους πρώτους φοιτητές από το ακαδημαϊκό έτος 
1988-1989. Από το επόμενο έτος 1989-90 άρχισε να 
λειτουργία του Τμήματος Χωροταξίας και Περιφε-
ρειακής Ανάπτυξης, ενώ κατά το ακαδημαϊκό έτος 
1990-91 άρχισαν να λειτουργούν τα Τμήματα Μηχα-
νολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας και το Τμήμα Ια-
τρικής. Το Γενικό Τμήμα επίσης, το οποίο δεν είχε δι-
κούς του φοιτητές, άρχισε να παρέχει εκπαιδευτικές 
υπηρεσίες στα άλλα Τμήματα. Το Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας απαρτίζεται από 6 Σχολές και 18 Τμήμα-
τα, που λειτουργούν στο Βόλο, στη Λάρισα, στα Τρί-
καλα, στην Καρδίτσα και στη Λαμία. 

 Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) είναι το 
19ο ελληνικό Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και λει-
τουργεί ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, αυ-
τοτελές και αυτοδιοικούμενο. Η λειτουργία του κα-
θορίζεται από το Ν.2552/97 και τις συναφείς τροπο-
ποιήσεις (άρθρο 14 του Ν. 2817/2000, άρθρο 3 του 
Ν. 3027/2002 και άρθρο 13 του Ν. 3260/ 2004). Το 
ΕΑΠ εδρεύει στην Πάτρα. Σημαντικές ιδιαιτερότητες 
του νεοπαγούς πανεπιστημίου είναι η συμμετοχή 
των φοιτητών στις δαπάνες σπουδών τους. Ως απο-
στολή του, σύμφωνα με το ίδρυμα, καθορίζεται η 
παροχή προπτυχιακής και μεταπτυχιακής εκπαίδευ-
σης και επιμόρφωσης, με την ανάπτυξη και αξιοποί-
ηση κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού και μεθόδων 
διδασκαλίας για εκπαίδευση από απόσταση. Στους 
σκοπούς του ΕΑΠ καθορίζεται, επίσης, η επιστημονι-
κή έρευνα και η ανάπτυξη τεχνολογίας και μεθοδο-
λογίας στο εννοιολογικό πλαίσιο της εκπαίδευσης 
από απόσταση. Το ΕΑΠ απαρτίζεται από 4 σχολές και 
6 προπτυχιακά προγράμματα. 

 Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ιδρύθηκε το 2000 
με έδρα την Τρίπολη, ενώ ορισμένες από τις σχολές 
του λειτουργούν και σε άλλες πόλεις της Περιφέρει-
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ας Πελοποννήσου. Η ίδρυσή του υπήρξε αίτημα δε-
καετιών της τοπικής κοινωνίας, ειδικά μετά το κλεί-
σιμο της Παιδαγωγικής Ακαδημίας της Τρίπολης. Η 
λειτουργία του Πανεπιστημίου εγκαινιάστηκε το 
2002 με την έναρξη λειτουργίας του Τμήματος Επι-
στήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών και του Τμήμα-
τος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών της 
Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας. Το Πα-
νεπιστήμιο Πελοποννήσου απαρτίζεται από 5 Σχολές 
και 9 Τμήματα, που λειτουργούν στην Τρίπολη, την 
Καλαμάτα, την Κόρινθο, το Ναύπλιο και τη Σπάρτη. 

 Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ) ιδρύ-
θηκε το 2002, με υπουργική απόφαση. Το 2003 ορί-
ζονται τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του ιδρύ-
ματος, με έδρα την πόλη της Κοζάνης, περιλαμβάνο-
ντας στην αρχική του δομή τα τέσσερα τμήματα του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που 
ήταν εγκατεστημένα στη Φλώρινα (3) και στην Κοζά-
νη (1). Σήμερα, το ίδρυμα απαρτίζεται από 3 Σχολές 
και 6 Τμήματα, 4 στη Φλώρινα και 2 στην Κοζάνη. 

 Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος είναι δημόσιο 
Ελληνικό Πανεπιστήμιο με έδρα τη Θεσσαλονίκη, 

στο οποίο όλα τα προγράμματα σπουδών διδάσκο-
νται αποκλειστικά στα αγγλικά. Το Διεθνές Πανεπι-
στήμιο ιδρύθηκε 2005 και προσφέρει μεταπτυχιακές 
σπουδές στις ακόλουθες τρεις σχολές: Οικονομίας 
και Διοίκησης, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Επι-
στημών και Τεχνολογίας. Με την υποστήριξη της Ελ-
ληνικής Πολιτείας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκπαι-
δευτικών φορέων και επιχειρήσεων στην ευρύτερη 
περιοχή, το Διεθνές Πανεπιστήμιο στοχεύει να γίνει 
ένας από τους κορυφαίους ερευνητικούς φορείς και 
εστιάζει στο να προσελκύσει καθηγητές και φοιτητές 
υψηλότατου επιπέδου από τη νοτιοανατολική Ευ-
ρώπη και από όλο τον κόσμο. 

Τέλος, τα ακόλουθα δύο πανεπιστήμια, που είχαν ι-
δρυθεί μετά το 2002, καταργήθηκαν (2013): 

 Το Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας με έδρα τη Λαμία, 
που ιδρύθηκε το 2003, και 

 Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας με έδρα το Αγρί-
νιο, που ιδρύθηκε το 2009, το οποίο περιελάμβανε 
τις σχολές του Αγρινίου, που έως τότε υπάγονταν 
προσωρινά στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.  

2.1.2 Τεχνολογικά ιδρύματα 

Η ιστορία των Τεχνολογικών Ιδρυμάτων της χώρας, 
που από το 2001 αναγνωρίσθηκαν ως Ανώτατα Εκπαι-
δευτικά ιδρύματα (ΑΕΙ), ξεκινά το 1970 με τη δημιουρ-
γία των Κέντρων Ανώτερης Τεχνικής Εκπαίδευσης 
(ΚΑΤΕ) της χώρας, που στη συνέχεια μετονομάζονται 
σε Κέντρα Ανώτερης Τεχνικής & Επαγγελματικής Εκ-
παίδευσης (ΚΑΤΕΕ) το 1977 και σε Τεχνολογικά Εκ-
παιδευτικά ιδρύματα (ΤΕΙ) από το 1983. Θα πρέπει να 
σημειωθεί ότι τα ανώτατα τεχνολογικά ιδρύματα της 
χώρας του έχουν πολύ σημαντική προϊστορία από τη 
λειτουργία Μέσων και Ανώτερων Δημόσιων και Ιδιω-
τικών Τεχνικών Σχολών ήδη από τα τέλη του 19ου αιώ-
να. 

 Το 1915 ιδρύεται το Διδασκαλείο Τεχνικής Εκπαι-
δεύσεως που ως στόχο έχει την εκπαίδευση των εκ-
παιδευτικών της Τεχνικής Εκπαίδευσης. Το Διδασκα-
λείο λειτούργησε μέχρι και το 1926. Το 1959 λει-
τουργεί η Σχολή Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγ-
γελματικής & Τεχνικής Εκπαιδεύσεως (ΣΕΛΕΤΕ). Όταν 
πρωτοιδρύθηκε η ΣΕΛΕΤΕ, η επικρατούσα τάση για 
την εκπαίδευση των καθηγητών της Τεχνικής Επαγ-
γελματικής Εκπαίδευσης ήταν εκείνη της «προσθετι-
κής» προσέγγισης. Η έμφαση δηλαδή δινόταν κυρί-
ως στην παιδαγωγική κατάρτιση και μόνο ένα μικρό 
ποσοστό του συνόλου των σπουδών αφορούσε επι-
μόρφωση σε τεχνικά ή επαγγελματικά θέματα. Αργό-
τερα, στη δεκαετία του ‘70 υιοθετήθηκε μια παράλ-
ληλη μέθοδος, η οποία προέβλεπε τη σύζευξη της 
παιδαγωγικής με την τεχνική και επαγγελματική εκ-
παίδευση. Η νέα αυτή οπτική γωνία οδήγησε στη 
δημιουργία δύο ανεξάρτητων Σχολών υπαγομένων 

στη ΣΕΛΕΤΕ: (α) της Παιδαγωγικής Τεχνικής Σχολής 
(ΠΑΤΕΣ) στην οποία διατηρήθηκε η παράδοση της 
«προσθετικής» προσέγγισης, και (β) της Ανωτέρας 
Σχολής Εκπαιδευτικών Τεχνολόγων Μηχανικών (ΑΣΕ-
ΤΕΜ) στην οποία υιοθετήθηκε η «παράλληλη» μέ-
θοδος. Η ΣΕΛΕΤΕ λειτούργησε με την ανωτέρω μορ-
φή και ακαδημαϊκή οργάνωση μέχρι και τη λήξη του 
ακαδημαϊκού έτους 2001-2002, οπότε καταργήθηκε 
και στη θέση της ιδρύθηκε η, η Ανώτατη Σχολή Παι-
δαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙ-
ΤΕ) με έδρα την Αθήνα, αναγνωρισμένη ως Ανώτατο 
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της χώρας. 

 Το 1970 ιδρύεται το ΚΑΤΕ Αθηνών, που μετονομάζε-
ται το 1977 σε ΚΑΤΕΕ Αθηνών. Το ΤΕΙ Αθήνας ιδρύε-
ται και λειτουργεί από το 1983, αντικαθιστώντας το 
αντίστοιχο ΚΑΤΕΕ Αθήνας και στεγάστηκε στις εγκα-
ταστάσεις του στο Αιγάλεω. Το ΤΕΙ Αθήνας απαρτίζε-
ται από 5 Σχολές (Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνο-
λογίας Τροφίμων και Διατροφής, Διοίκησης & Οικο-
νομίας, Τεχνολογικών Εφαρμογών, Επαγγελμάτων 
Υγείας & Πρόνοιας και Καλλιτεχνικών σπουδών) και 
από 27 Τμήματα. 

 Το 1970 ιδρύεται το ΚΑΤΕ Θεσσαλονίκης, που μετο-
νομάζεται το 1977 σε ΚΑΤΕΕ Θεσσαλονίκης. Το Αλε-
ξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης ιδρύεται και λειτουργεί 
από το 1983. Το Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης α-
παρτίζεται από 4 Σχολές (Τεχνολογίας Γεωπονίας και 
Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής, Διοίκησης & 
Οικονομίας, Τεχνολογικών Εφαρμογών και Επαγγελ-
μάτων Υγείας & Πρόνοιας) και από 17 Τμήματα. 
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 Το 1970 ιδρύεται το ΚΑΤΕ Πατρών, που μετονομάζε-
ται το 1977 σε ΚΑΤΕΕ Πατρών. Το ΤΕΙ Πατρών ιδρύε-
ται και λειτουργεί από το 1983. Από το 2013 με τη 
συγχώνευσή του με το ΤΕΙ Μεσολογγίου ιδρύεται το 
ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας με έδρα την πόλη των Πατρών. 
Το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας απαρτίζεται από 4 Σχολές 
(Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων 
και Διατροφής, Διοίκησης & Οικονομίας, Τεχνολογι-
κών Εφαρμογών και Επαγγελμάτων Υγείας & Πρό-
νοιας) και από 20 Τμήματα, που λειτουργούν στην 
Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στη Ναύπακτο, στο Αίγιο, 
στον Πύργο και στην Αμαλιάδα. 

 Το 1970 ιδρύεται το ΚΑΤΕ Λαρίσης, που μετονομάζε-
ται το 1977 σε ΚΑΤΕΕ Λαρίσης. Το ΤΕΙ Λάρισας ιδρύ-
εται και λειτουργεί από το 1983. Από το 2013 μετο-
νομάζεται σε ΤΕΙ Θεσσαλίας με έδρα την πόλη της 
Λάρισας. Το ΤΕΙ Θεσσαλίας απαρτίζεται από 4 Σχολές 
(Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων 
και Διατροφής, Διοίκησης & Οικονομίας, Τεχνολογι-
κών Εφαρμογών και Επαγγελμάτων Υγείας & Πρό-
νοιας) και από 12 Τμήματα, που λειτουργούν στη 
Λάρισα, στην Καρδίτσα και στα Τρίκαλα. 

 Το 1970 ιδρύεται το ΚΑΤΕ Ηρακλείου, που μετονομά-
ζεται το 1977 σε ΚΑΤΕΕ Ηρακλείου. Το ΤΕΙ Κρήτης ι-
δρύεται και λειτουργεί από το 1983 με έδρα την πό-
λη του Ηρακλείου. Το ΤΕΙ Κρήτης απαρτίζεται από 4 
Σχολές (Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας 
Τροφίμων και Διατροφής, Διοίκησης & Οικονομίας, 
Τεχνολογικών Εφαρμογών και Επαγγελμάτων Υγείας 
& Πρόνοιας) και από 20 Τμήματα, που λειτουργούν 
στο Ηράκλειο, στα Χανιά, στο Ρέθυμνο, στον Άγιο 
Νικόλαο, στην Ιεράπετρα και στη Σητεία. 

 Το 1977 ιδρύεται το ΚΑΤΕΕ Πειραιά, από τη συγχώ-
νευση της Ανωτέρας Σχολής Τεχνολόγων Μηχανικών 
της Σιβιτανιδείου με την Ανωτέρα Σχολή Τεχνολόγων 
Μηχανικών της Νέας Φιλαδέλφειας. Το ΤΕΙ Πειραιά 
ιδρύεται και λειτουργεί από το 1983. Το ίδρυμα στε-
γάστηκε μέχρι το 1985 στη Σιβιτανίδειο Σχολή και έ-
κτοτε στις εγκαταστάσεις του στο Αιγάλεω. Το ΤΕΙ 
Πειραιά απαρτίζεται από 2 Σχολές (Τεχνολογικών 
Εφαρμογών και Διοίκησης και Οικονομίας) και από 
14 Τμήματα. 

 Το 1976 ιδρύεται το ΚΑΤΕ Καβάλας, που μετονομά-
ζεται το 1977 σε ΚΑΤΕΕ Καβάλας. Το ΤΕΙ Καβάλας ι-
δρύεται και λειτουργεί από το 1983. Από το 2013 με-
τονομάζεται σε ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θρά-
κης με έδρα την πόλη της Καβάλας. Το ΤΕΙ Ανατολι-
κής Μακεδονίας & Θράκης απαρτίζεται από 3 Σχολές 
(Τεχνολογικών Εφαρμογών, Τεχνολογιών Γεωπονίας 
και Διοίκησης και Οικονομίας) και από 12 Τμήματα, 
που λειτουργούν στην Καβάλα, στη Δράμα και στο 
Διδυμότειχο. 

 Το 1977 ιδρύεται το ΚΑΤΕΕ Κοζάνης. Το ΤΕΙ Δυτικής 
Μακεδονίας ιδρύεται με την ενσωμάτωση των ΚΑ-
ΤΕΕ Κοζάνης και Φλώρινας και λειτουργεί από το 
1983 με έδρα την πόλη της Κοζάνης. Το ΤΕΙ Δυτικής 

Μακεδονίας απαρτίζεται από 3 Σχολές (Τεχνολογι-
κών Εφαρμογών, Τεχνολογιών Γεωπονίας, Διοίκησης 
και Οικονομίας και Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοι-
ας) και από 16 Τμήματα, που λειτουργούν στην Κο-
ζάνη, στη Φλώρινα, στην Καστοριά και στα Γρεβενά. 

 Το 1977 ιδρύεται το ΚΑΤΕΕ Φλώρινας, το οποίο το 
1983 ενσωματώνεται στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.  

 Το 1979 ιδρύεται το ΚΑΤΕΕ Σερρών. Το ΤΕΙ Σερρών 
ιδρύεται και λειτουργεί από το 1983. Από το 2013 
μετονομάζεται σε ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας με έ-
δρα την πόλη των Σερρών. Το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδο-
νίας απαρτίζεται από 2 Σχολές (Τεχνολογικών Εφαρ-
μογών και Διοίκησης και Οικονομίας) και από 8 Τμή-
ματα, που λειτουργούν στις Σέρρες , στο Κιλκίς και 
στην Κατερίνη. 

 Το 1981 ιδρύεται το ΚΑΤΕΕ Μεσολογγίου. Το ΤΕΙ 
Μεσολογγίου ιδρύεται και λειτουργεί από το 1983, 
ενώ από το 2013 συγχωνεύεται στο ΤΕΙ Δυτικής Ελ-
λάδας. 

 Το 1981 ιδρύεται το ΤΕΙ Καλαμάτας, ενώ από το 
2013 μετονομάζεται και λειτουργεί ως ΤΕΙ Πελοπον-
νήσου με έδρα την πόλη της Καλαμάτας. Το ΤΕΙ Πε-
λοποννήσου απαρτίζεται από 4 Σχολές (Τεχνολογίας 
Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατρο-
φής, Διοίκησης & Οικονομίας, Τεχνολογικών Εφαρ-
μογών και Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας) και 
από 15 τμήματα που λειτουργούν στην Καλαμάτα. 
και στη Σπάρτη. 

 Το 1986 ιδρύεται το ΤΕΙ Χαλκίδας, ενώ από το 2013 
συγχωνεύεται με το ΤΕΙ Λαμίας και λειτουργεί ως ΤΕΙ 
Στερεάς Ελλάδας με έδρα την πόλη της Λαμίας.  

 Το 1994 ιδρύεται το ΤΕΙ Λαμίας, ενώ από το 2013 
συγχωνεύεται με το ΤΕΙ Χαλκίδας και λειτουργεί ως 
ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας με έδρα την πόλη της Λαμίας. 
Το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας απαρτίζεται από 4 Σχολές 
(Τεχνολογικών Εφαρμογών, Επαγγελμάτων Υγείας & 
Πρόνοιας, Διοίκησης & Οικονομίας και Τεχνολογίας 
Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατρο-
φής) και από 15 τμήματα που λειτουργούν στην Λα-
μία. στη Χαλκίδα, στο Καρπενήσι και στην Άμφισσα. 

 Το 1994 ιδρύεται και λειτουργεί το ΤΕΙ Ηπείρου με 
έδρα την πόλη της Άρτας. Το ΤΕΙ Ηπείρου απαρτίζε-
ται από 4 Σχολές (Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας, 
Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας, Σχολή Επαγγελμάτων 
Υγείας & Πρόνοιας, Σχολή Μουσικής Τεχνολογίας) 
και από 13 τμήματα που λειτουργούν στην Άρτα, στα 
Ιωάννινα, στην Ηγουμενίτσα και στην Πρέβεζα. 

 Το 2003 ιδρύεται και λειτουργεί το ΤΕΙ Ιονίων Νή-
σων. Η έδρα του ιδρύματος είναι το Αργοστόλι Κε-
φαλληνίας. Στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων λειτουργούν οκτώ 
τμήματα τα οποία προσφέρουν σπουδές σε σύγχρο-
να γνωστικά αντικείμενα. Τα τμήματα του ιδρύμα-
τος, βρίσκονται στην Κεφαλονιά (Αργοστόλι και Λη-
ξούρι), στη Ζάκυνθο και στη Λευκάδα. 
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2.1.3 Ανώτερα Επαγγελματικά και Εκκλησιαστικά ιδρύματα 

Στην κατηγορία των Ανώτερων Επαγγελματικών και 
Εκκλησιαστικών ιδρυμάτων της Τριτοβάθμιας εκπαί-
δευσης περιλαμβάνονται οι Ακαδημίες του Εμπορικού 
Ναυτικού, οι Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, οι 
Ανώτερες Σχολές Παροχής Υπηρεσιών, οι Ανώτερες 
Σχολές Δραματικής Τέχνης και η Κρατική Σχολή Ορχη-
στικής Τέχνης. 
 
2.1.3.1 ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΑΕΝ)  
Στην ιστορία της ναυτικής εκπαίδευσης «μέχρι τα μέσα 
της δεκαετίας του 1950 τον πρώτο λόγο έχει η ιδιωτική 
πρωτοβουλία με τις σχολές μηχανικών και ραδιοτηλε-
γραφητών, καθώς το κράτος δεν έχει προχωρήσει –
εκτός από την ίδρυση της σχολής της Ύδρας– σε ουσι-
αστικές κινήσεις. Από το 1954 όμως αρχίζει η συστη-
ματική κρατική παρουσία ύστερα από τις δίκαιες α-
ξιώσεις της ελληνικής ναυτιλίας για τη δημιουργία δη-
μόσιων ναυτικών σχολών ικανών ν’ ανταποκριθούν 
στις σύγχρονες απαιτήσεις και την τεχνολογική εξέλι-
ξη»8. 

 ΑΕΝ ΥΔΡΑΣ: Η πιο ιστορική από τις σχολές. Ιδρύθηκε 
το 1749 ως Σχολείο του Αγίου Βασιλείου που μετά 
εξελίχθηκε στην Ναυτική της Ύδρας Σχολή με πρωτο-
βουλία της Δημογεροντίας του νησιού και είναι η 
παλαιότερη εν λειτουργία σχολή στον κόσμο. Εκεί 
Ιταλοί και Πορτογάλοι δίδασκαν την Ναυτική τέχνη, 
την θεωρία αλλά και ξένες γλώσσες. Το 1930 έγινε 
δημόσια και ονομάστηκε Σχολή Εμπορικής Ναυτιλίας 
Ύδρας, αφού το 1927 είχε περάσει στην φροντίδα 
της Ένωσης Ναυτικών Ύδρας και λειτουργούσε ως ι-
διωτική σχολή. Κατά την Γερμανοιταλική κατοχή η 
σχολή συνέχισε να λειτουργεί στην Αθήνα και αργό-
τερα στον Πειραιά μέχρι το 1949, όπου οι πρώτες 
δύο τάξεις επανήλθαν στην Ύδρα. Η σχολή βρίσκεται 
στο λιμάνι του νησιού, είναι αποκλειστικά Σχολή 
Πλοιάρχων και παρέχει δυνατότητα εσωτερικής φοί-
τησης των σπουδαστών. 

 ΑΕΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ: Ιδρύθηκε το 1951 στον Ασπρό-
πυργο. Είναι η μεγαλύτερη σχολή της Ελλάδας με 
τους περισσότερους σπουδαστές. Λειτουργεί σαν 
Σχολή Πλοιάρχων αλλά και Σχολή Μηχανικών. Μέχρι 
το 2008 ήταν η μόνη σχολή που σαν σπουδαστές 
μπορούσαν να εγγραφούν και γυναίκες, σήμερα ό-
μως έχουν την δυνατότητα να εγγραφούν σε όλες τις 
σχολές της Ελλάδας. Η σχολή είναι εξωτερικής φοί-
τησης, δηλαδή δεν παρέχει δυνατότητα εσωτερικής 
διαμονής. Στα πλαίσια της λειτουργεί και Σχολή Σω-
στικών και Πυροσβεστικών Μέσων. 

 ΑΕΝ ΚΥΜΗΣ: Ιδρύθηκε το 1955. Είναι αποκλειστικά 
Σχολή Πλοιάρχων και παρέχει στους σπουδαστές της 
δυνατότητα εσωτερικής φοίτησης. 

                                                                 
8 Δαυΐδ Αντωνίου, Αρχεία Ναυτικής Εκπαίδευσης, Ναυτικό Μουσείο 

Ελλάδας, Περιοδικό ΠΕΡΠΛΟΥΣ τεύχος 63, σελ. 40, Απρ.-Ιουν 2008  

 ΑΕΝ ΣΥΡΟΥ: Ιδρύθηκε το 1961 και λειτουργεί απο-
κλειστικά ως Σχολή Πλοιάρχων, στην περιοχή Νησάκι 
της Ερμούπολης. Παρέχει στους σπουδαστές της δυ-
νατότητα εσωτερικής φοίτησης. 

 ΑΕΝ ΟΙΝΟΥΣΩΝ: Ιδρύθηκε το 1965 και είναι απο-
κλειστικά Σχολή Πλοιάρχων. Παρέχει δυνατότητα 
εσωτερικής φοίτησης. 

 ΑΕΝ ΧΙΟΥ: Η Σχολή Μηχανικών της Χίου ιδρύθηκε το 
1965 παράλληλα με την ΑΕΝ Οινουσσών. Βρίσκεται 
μέσα στην πόλη της Χίου. Παρέχει δυνατότητα εσω-
τερικής φοίτησης. 

 ΑΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: Ιδρύθηκε το 1969 και λειτουρ-
γούσε αποκλειστικά ως Σχολή Μηχανικών. Το 1975 
λειτούργησε και η Σχολή Πλοιάρχων. Βρίσκεται στην 
Μηχανιώνα της Θεσσαλονίκης. Είναι η δεύτερη με-
γαλύτερη σχολή στην Ελλάδα μετά του Ασπροπύρ-
γου. Η σχολή δεν παρέχει στους σπουδαστές εσωτε-
ρική φοίτηση. Επίσης δίπλα ακριβώς στην σχολή 
στεγάζεται το κτήριο της Σχολής Σωστικών και Πυρο-
σωστικών Μέσων. 

 ΑΕΝ ΚΡΗΤΗΣ: Παρόλο που η ίδρυσή της έγινε το 
1963 λειτούργησε η Σχολή Μηχανικών το 1972, ενώ 
το 1981 λειτούργησε και η Σχολή Πλοιάρχων. Βρί-
σκεται στην περιοχή Βλητέ Σούδας Χανίων. Παρέχει 
δυνατότητα εσωτερικής φοίτησης και έχει σύγχρονες 
εγκαταστάσεις. 

 ΑΕΝ ΗΠΕΙΡΟΥ: Από το 1973 που ιδρύθηκε ως το 
1992 ήταν γνωστή ως Σχολή Ραδιοτηλεγραφητών. Το 
1991 παράλληλα λειτούργησε και η Σχολή Πλοιάρ-
χων. Η σχολή εδρεύει στην Πρέβεζα στην περιοχή 
Βαθύ. Παρέχει δυνατότητα εσωτερικής φοίτησης. Α-
ξιοσημείωτο για αυτή την σχολή είναι ότι στα εργα-
στήρια της διαθέτει ένα ολοκληρωμένο παλαιό σύ-
στημα επικοινωνιών πλοίου. 

 ΑΕΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ: Ιδρύθηκε και λειτουργεί από 
το 1975 ως Σχολή Πλοιάρχων στο Αργοστόλι της Κε-
φαλονιάς. Παρέχει δυνατότητα εσωτερικής φοίτη-
σης. 
 

2.1.3.2 ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ (ΑΕΑ)  
Στην εκκλησιαστική εκπαίδευση λειτουργούν εκπαι-
δευτικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας (Εκκλησιαστικά 
Γυμνάσια και Λύκεια) και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 
Το Ιεροδιδασκαλείο Βελλάς, που ιδρύθηκε το 1911, 
και η Ανωτέρα Εκκλησιαστική Σχολή Θεσσαλονίκης, 
που ιδρύθηκε το 1958, μετονομάζονται το 1977 σε Εκ-
κλησιαστικές Παιδαγωγικές Ακαδημίες Θεσσαλονίκης 
και Ιεράς Μονής Βελλάς για ιερείς και δασκάλους και 
λειτουργούν μέχρι και το 1989. Από το 1989-2006 συ-
νεχίζουν το έργο τους ως Ανώτερες Εκκλησιαστικές 
Σχολές μόνο για ιερείς. Οι Ανώτατες Εκκλησιαστικές 
Ακαδημίες είναι παραγωγικές σχολές της Ορθόδοξης 
Εκκλησίας της Ελλάδος, ανήκουν στην Ανώτατη Εκπαί-
δευση, παρέχουν εκπαίδευση και χορηγούν πτυχία ι-
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σότιμα με εκείνα των ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαί-
δευσης και εποπτεύονται από το Υπουργείο Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων σύμφωνα με το Νόμο 
3432/2006. Από το 2007 λειτούργησαν οι ακόλουθες 4 
Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες: 

 ΑΕΑ ΑΘΗΝΩΝ: Ιδρύθηκε και λειτουργεί στην Κηφι-
σιά από το 2007. Στην Ακαδημία λειτουργούν 2 Τμή-
ματα/ Προγράμματα : το Πρόγραμμα Ιερατικών 
Σπουδών και το Πρόγραμμα Διαχείρισης Εκκλησια-
στικών Κειμηλίων. Για τους φοιτητές του Προγράμ-
ματος Ιερατικών Σπουδών παρέχεται η δυνατότητα 
εσωτερικής φοίτησης. 

 ΑΕΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: Ιδρύθηκε και λειτουργεί από 
το 2007 στην πόλη της Θεσσαλονίκης στην περιοχή 
Χαριλάου. Στην Ακαδημία λειτουργούν 2 Τμήματα/ 
Προγράμματα : το Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών 
και το Πρόγραμμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κει-
μηλίων. Για τους φοιτητές του Προγράμματος Ιερα-
τικών Σπουδών παρέχεται η δυνατότητα εσωτερικής 
φοίτησης. 

 ΑΕΑ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ: Ιδρύθηκε και λειτουργεί 
από το 2007 στην Ιερά Μονή Βελλά Ιωαννίνων. Απο-
τελεί συνέχεια της Ανωτέρας Εκκλησιαστικής Σχολής 
Βελλάς Ιωαννίνων. Στην Ακαδημία λειτουργούν 2 
Τμήματα/ Προγράμματα : το Πρόγραμμα Ιερατικών 
Σπουδών και το Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσι-
κής & Ψαλτικής. Για τους φοιτητές του Προγράμμα-
τος Ιερατικών Σπουδών παρέχεται η δυνατότητα ε-
σωτερικής φοίτησης. 

 ΑΕΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: Ιδρύθηκε και λειτουργεί από το 
2007 στην πόλη του Ηρακλείου. Στην Ακαδημία λει-
τουργούν 2 Τμήματα/ Προγράμματα : το Πρόγραμμα 
Ιερατικών Σπουδών και το Πρόγραμμα Εκκλησιαστι-
κής Μουσικής & Ψαλτικής. Για τους φοιτητές του 
Προγράμματος Ιερατικών Σπουδών παρέχεται η δυ-
νατότητα εσωτερικής φοίτησης. 
 

2.1.3.3 ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
Στη συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνονται 2 Ανώ-
τερες Σχολές Τουριστικών Επαγγελμάτων, που ως στό-
χο την κατάρτιση στελεχών για τις ξενοδοχειακές και 
λοιπές επιχειρήσεις του Τουριστικού τομέα και 1 Ανώ-
τερη Σχολή Νοσηλευτικής του Ελληνικού Ερυθρού 
Σταυρού9 στην Αθήνα. 

 ΑΣΤΕ ΡΟΔΟΥ: Ιδρύθηκε το 1957 και εποπτεύεται από 
το Υπουργείο Τουρισμού (πρώην Ο.Τ.Ε.Κ.). Η ΑΣΤΕΡ 
ήταν η πρώτη αντίστοιχη Σχολή στην Ελλάδα και έ-
κτοτε λειτουργεί στη πραγματικότητα ως αμιγής ξε-
νοδοχειακή σχολή στα πρότυπα της αντίστοιχης ξε-
νοδοχειακής σχολής της Λοζάνης. Η εδρεύει στο Ξε-

                                                                 
9 Η συγκεκριμένη σχολή παρακολουθείται από την ΕΛΣΤΑΤ ενταγμέ-

νη στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

νοδοχείο SOLEIL στην πόλη της Ρόδου. Από το 2011 
έχει ανασταλεί η δυνατότητα εσωτερικής φοίτησης. 

 ΑΣΤΕ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ: Ιδρύθηκε το 1995 και επο-
πτεύεται από το Υπουργείο Τουρισμού (πρώην 
Ο.Τ.Ε.Κ.). Στην αρχή η Σχολή εγκαταστάθηκε στην 
Ελούντα του Δήμου Αγ. Νικολάου στο ξενοδοχείο 
Marmin. Το 1999 η Σχολή μεταστεγάζεται στο κτιρια-
κό συγκρότημα Ξερόκαμπος του Δήμου Αγ. Νικολά-
ου. Το 2006 η Σχολή μεταφέρεται σε κτίριο στην πό-
λη του Αγίου Νικολάου. Από το 2011 έχει ανασταλεί 
η δυνατότητα εσωτερικής φοίτησης. 

 ΑΣΝ ΕΕΣ ΑΘΗΝΩΝ: Το 1924 ιδρύεται από τον Ελλη-
νικό Ερυθρό Σταυρό (ΕΕΣ) και λειτουργεί στην Αθήνα 
η Ανωτέρα Σχολή Νοσοκόμων και Επισκεπτριών του 
Ε.Ε.Σ. με τριετή φοίτηση. Το 1971 η φοίτηση στη 
σχολή γίνεται τετραετής. Από το 1989 μέχρι και σή-
μερα η Σχολή λειτουργεί ως ισότιμη των ΤΕΙ με την 
επωνυμία Ανωτέρα Σχολή Νοσηλευτικής του ΕΕΣ. 
 

2.1.3.4 ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (ΑΣΔΤ) 

 ΑΣΔΤ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ: Η καλλιτεχνική εκπαίδευ-
ση αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους της 
λειτουργίας του Εθνικού Θεάτρου, όπως προβλέπε-
ται και από τον ιδρυτικό του νόμο. Η Δραματική Σχο-
λή του Εθνικού Θεάτρου ιδρύθηκε και λειτούργησε 
το 1930 ταυτόχρονα με το Εθνικό Θέατρο. Σκοπός 
και έργο της Σχολής είναι η εκπαίδευση και κατεύ-
θυνση των νέων προς το επάγγελμα του ηθοποιού. Η 
φοίτηση διαρκεί 3 χρόνια και είναι δωρεάν. Στα 80 
και πλέον χρόνια λειτουργίας της η Σχολή προικίζει 
το Ελληνικό Θέατρο με σημαντικούς ηθοποιούς και 
πρωταγωνιστές. Για την εισαγωγή στην Σχολή απαι-
τούνται ειδικές εξετάσεις. 

 ΑΣΔΤ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ: Η 
Ανώτερη Σχολή Δραματικής Τέχνης του Κρατικού 
Θεάτρου Βορείου Ελλάδος ιδρύθηκε το 1973. Οι 
σπουδές διαρκούν τρία χρόνια και η παρακολούθη-
ση είναι υποχρεωτική και παρέχεται δωρεάν. Οι 
προκριματικές και εισαγωγικές εξετάσεις διεξάγο-
νται το Σεπτέμβριο κάθε έτους. Κατά μέσο όρο εισά-
γονται κάθε χρόνο δέκα με δώδεκα σπουδαστές. 
 

2.1.3.5 ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΧΟΡΟΥ 
ΚΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΟΡΧΗΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (ΚΣΟΤ): Το 
1937 ιδρύεται στην Αθήνα από την Κούλα Πράτσικα 
η πρώτη Επαγγελματική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης 
στην Ελλάδα. Το 1973 η ανήσυχη δημιουργός και 
σπουδαία δασκάλα αποσύρεται και παραχωρεί τη 
Σχολή στο ελληνικό κράτος. Έτσι, ξεκινά τη διαδρομή 
της η Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης (ΚΣΟΤ), από 
τις τάξεις της οποίας προέρχεται ένα μεγάλο κομμάτι 
των επαγγελματιών που στελεχώνουν το σύγχρονο 
χορό στην Ελλάδα. Για την εισαγωγή Σχολή προβλέ-
πονται εισαγωγικές εξετάσεις. 
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 Το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της ελληνικής Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 2.2

«Η δημόσια ανώτατη εκπαίδευση, τόσο του πανεπι-
στημιακού όσο και του τεχνολογικού τομέα, έχει δια-
γράψει τις τελευταίες δεκαετίες μια θετική και ανοδι-
κή πορεία. Μια πορεία με αναμφισβήτητα σημαντική 
συμβολή στην ανάπτυξη, την πολιτική χειραφέτηση και 
την κοινωνική συνοχή. 
Μια πορεία, όμως, που σήμερα χαρακτηρίζεται από 
άνιση ανάπτυξη και εμφανίζει σημαντικές υστερήσεις. 
Μια ανοδική πορεία που κινδυνεύει από την παγίωση 
των έντονων εσωτερικών διαφορών, όπου συνυπάρ-
χουν δυναμισμός και δομική δυσκινησία ή/και ακινη-
σία. Μια πορεία που κινδυνεύει από τα εσωτερικά και 
εξωτερικά στεγανά που έχουν αναπτυχθεί στη λει-
τουργία των ιδρυμάτων και αναστέλλουν ή εξαντλούν 
την προωθητική δύναμη του θεσμού.  
Μια πορεία για τα αρνητικά της οποίας σημαντική ευ-
θύνη φέρει η πολιτεία με τις πρακτικές άκριτης ίδρυ-
σης ιδρυμάτων και τμημάτων χωρίς τη διασφάλιση της 
απαραίτητης και ουσιαστικής διεύρυνσης των εκπαι-
δευτικών και επαγγελματικών επιλογών των νέων, με 
την ομοιόμορφη και ισοπεδωτική αντιμετώπισή τους 
ανεξάρτητα από τα επιτεύγματα και τις ανάγκες τους, 
με την περιορισμένη αυτοτέλεια των ιδρυμάτων και 
τους αναποτελεσματικούς γραφειοκρατικούς ελέγ-
χους, και με τον τεχνητό περιορισμό των επαγγελματι-
κών δικαιωμάτων των αποφοίτων. 
Το σημαντικότερο συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας 
μας είναι το ανθρώπινο δυναμικό της. Η ανάπτυξη των 
γνώσεων και των ικανοτήτων του είναι συνδεδεμένη 

με την προοπτική των δημόσιων ανώτατων εκπαιδευ-
τικών ιδρυμάτων. Γι’ αυτό η νέα προοπτική της χώρας 
απαιτεί δημόσια ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης ε-
ξωστρεφή, χωρίς εσωτερικά στεγανά, χωρίς στεγανά 
μεταξύ τους και σε διαρκή και δημιουργική αλληλεπί-
δραση με την κοινωνία και την οικονομία. Απαιτεί δη-
μόσια ιδρύματα που να αποτελούν χώρους δημιουρ-
γίας και προώθησης νέων ιδεών και προβληματισμών, 
καθώς και το θεμέλιο για νέα ποιοτική απασχόληση 
και επιχειρηματικότητα που βασίζεται στη γνώση, την 
τεχνολογία και την καινοτομία»10. 

Στην συγκεκριμένη ενότητα καταγράφονται οι νομοθε-
τικές παρεμβάσεις των τελευταίων δεκαετιών που δι-
αμόρφωσαν το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της ελλη-
νικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μέχρι τις μέρες μας. 
Η δομή και λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων της χώρας, το σύστημα πρόσβασης στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, το θεσμικό πλαίσιο για την 
έρευνα και την τεχνολογία, καθώς και η θεσμοθέτηση 
της Ανεξάρτητης Αρχής για τη Διασφάλιση της ποιότη-
τας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αποτελούν βασικές 
παραμέτρους του εθνικού πλαισίου αναφοράς για την 
τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

                                                                 
10 Κείμενο διαβούλευσης για την έναρξη διαλόγου, Εθνική στρατη-

γική για την Ανώτατη Εκπαίδευση, Το Δημόσιο Πανεπιστήμιο, Το 
Δημόσιο Τεχνολογικό Ίδρυμα,  65η Σύνοδος Πρυτάνεων, Ρέθυμνο 
23 Οκτωβρίου 2010. 

 

2.2.1 Δομή και λειτουργία της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

Στη συγκεκριμένη υποενότητα αποτυπώνονται οι βα-
σικές νομοθετικές παρεμβάσεις που αφορούν στη δο-
μή, την οργάνωση και τη λειτουργία του θεσμικού 
πλαισίου των Πανεπιστημιακών και Τεχνολογικών Ι-
δρυμάτων και από το 2001 και μετά των Ανώτατων 
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαί-
δευσης. 
 
2.2.1.1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (ΑΕΙ) 

ΝΟΜΟΣ 1268/1982 
Ο νόμος 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των 
Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» γνωστός και ως 
νόμος πλαίσιο, είναι δομημένος σε οκτώ κεφάλαια 
και αποτελεί το θεμελιώδη νόμο για τα Ανώτατα Εκ-
παιδευτικά Ιδρύματα της χώρας.  
Στο πρώτο άρθρο (Κεφαλαίου Α΄) ο νομοθέτης ορίζει 
την αποστολή και τις γενικές αρχές που διέπουν τη 
λειτουργία των ΑΕΙ. Τα ΑΕΙ έχουν ως αποστολή: (i) να 
παράγουν και να μεταδίδουν τη γνώση με την έρευνα 
και τη διδασκαλία και να καλλιεργούν τις τέχνες, (ii) 
συντείνουν στη διαμόρφωση υπεύθυνων ανθρώπων 
με επιστημονική, κοινωνική, πολιτιστική και πολιτική 
συνείδηση και να παρέχουν τα απαραίτητα εφόδια 

που θα εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτιση τους για 
επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία, και 
(iii) να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των κοινωνι-
κών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών του τό-
που. 
Με το άρθρο 2 κατοχυρώνονται οι ακαδημαϊκές ε-
λευθερίες και το Πανεπιστημιακό Άσυλο. Επί της ου-
σίας, μέσω της αναγνώρισης του Πανεπιστημιακού 
Ασύλου κατοχυρώνεται και η ακαδημαϊκή ελευθερία 
της ελεύθερης επιστημονικής αναζήτησης και της ε-
λεύθερης διακίνησης ιδεών. Σύμφωνα με το συγκεκρι-
μένο άρθρο απαγορεύεται η επέμβαση της δημόσιας 
τάξης στους χώρους των ΑΕΙ χωρίς την πρόσκληση, ή 
την άδεια, του αρμόδιου τριμελούς οργάνου του ΑΕΙ 
που αποτελείται από τον Πρύτανη, έναν εκπρόσωπο 
του Διδακτικού – Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) και 
των Φοιτητών, εκτός εάν διαπράττονται αυτόφωρα 
κακουργήματα ή αυτόφωρα εγκλήματα κατά της ζωής. 
Στο άρθρο 3 (Κεφαλαίου Β΄) αναλύεται η νομική υπό-
σταση των ΑΕΙ, τα οποία είναι Νομικά Πρόσωπα Δη-
μοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) πλήρως αυτοδιοικούμενα, 
αφού η εσωτερική διάρθρωση, η οργάνωση και η λει-
τουργία των διοικητικών, οικονομικών και των τεχνι-
κών υπηρεσιών ρυθμίζονται με τον εσωτερικό κανονι-



 

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ 

 56 

σμό των ΑΕΙ. Tα ΑΕΙ εποπτεύονται από το Υπουργείο 
Παιδείας και επιχορηγούνται από το Κράτος για την 
εκπλήρωση της αποστολής τους. Τους δίνεται, ωστό-
σο, η δυνατότητα να ιδρύουν ειδικά Νομικά Πρόσωπα 
Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου προκειμένου να αξιο-
ποιούν και να διαχειριστούν την περιουσία τους. 
Με το άρθρο 4 ιδρύεται Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου 
Δικαίου εποπτευόμενο από το Υπουργείο Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων με την επωνυμία «Εθνική 
Ακαδημία Γραμμάτων και Επιστημών». Ένας αρκετά 
φιλόδοξος θεσμός για την εποχή που προέβλεπε την 
αξιοποίηση του ελληνικού πανεπιστημιακού δυναμι-
κού με τη δημιουργία εθνικού ενιαίου καταλόγου δι-
δακτικού προσωπικού και αντικειμενικής διαδικασίας 
αξιολόγησης και κρίσης του διδακτικού, ερευνητικού, 
συγγραφικού και κοινωνικού έργου των μελών ΔΕΠ. Ο 
συγκεκριμένος θεσμός, αν και δεν λειτούργησε ποτέ, 
αποτέλεσε τον προάγγελο της ανάγκης για ακαδημαϊ-
κό έλεγχο και αξιολόγηση. 
Με το άρθρο 5 ιδρύεται το Εθνικό Συμβούλιο Ανώτα-
της Παιδείας (ΕΣΑΠ) που εισηγείται στην Κυβέρνηση 
για θέματα όπως συγχωνεύσεις, καταργήσεις τμημά-
των, αξιοποίηση επιστημονικού προσωπικού μετεγ-
γραφές φοιτητών, καθώς και το συντονισμό δραστη-
ριοτήτων των ΑΕΙ. 
Σύμφωνα με το Κεφάλαιο Γ΄ του νόμου, όπου αναλύε-
ται η διάρθρωση των ΑΕΙ, τα ΑΕΙ αποτελούνται από 
Σχολές, που είναι ευρύτερες και καλύπτουν ένα σύνο-
λο συγγενών επιστημών, οι οποίες διαιρούνται σε 
Τμήματα και καλύπτουν το γνωστικό αντικείμενο μιας 
επιστήμης. Τα τμήματα με τη σειρά τους διαιρούνται 
σε Τομείς, που συντονίζουν μέρος της διδασκαλίας 
του γνωστικού αντικειμένου του τμήματος. Το κεφά-
λαιο κλείνει με το άρθρο 7 που περιγράφονται οι λε-
πτομέρειες διοίκησης και λειτουργίας των Εργαστή-
ριων, των Κλινικών και τις Βιβλιοθηκών. 
Στο Κεφάλαιο Δ΄ περιγράφονται τα πανεπιστημιακά 
όργανα της διάρθρωσης των ΑΕΙ. Πιο αναλυτικά, τα 
όργανα του Τμήματος είναι η Γενική Συνέλευση, το Δι-
οικητικό Συμβούλιο και ο Πρόεδρος, του Τομέα είναι η 
Γενική Συνέλευση και ο Διευθυντής και της Σχολής εί-
ναι η Γενική Συνέλευση που απαρτίζεται από τα μέλη 
των Γενικών Συνελεύσεων των Τμημάτων της Σχολής, 
την Κοσμητεία και τον Κοσμήτορα. Τέλος, τα όργανα 
του ΑΕΙ είναι η Σύγκλητος, το Πρυτανικό Συμβούλιο 
και ο Πρύτανης. 
Στο Κεφάλαιο Ε΄ γίνεται εκτενής αναφορά για το αν-
θρώπινο δυναμικό των ΑΕΙ. Συγκεκριμένα, υπάρχει η 
διαβάθμιση του Διδακτικού – Ερευνητικού Προσωπι-
κού (ΔΕΠ) σε Καθηγητές, Αναπληρωτές Καθηγητές, Ε-
πίκουρους Καθηγητές και Λέκτορες. Στο συγκεκριμένο 
Κεφάλαιο και στα άρθρα 13 έως και 17 αναλύονται οι 
υποχρεώσεις, τα δικαιώματα, τα ασυμβίβαστα, η ε-
κλογή, η εξέλιξη και οτιδήποτε αφορά στα μέλη ΔΕΠ. 
Στο ανθρώπινο δυναμικό των ΑΕΙ περιλαμβάνονται ε-
πίσης οι Επισκέπτες Καθηγητές, οι Ειδικοί Επιστήμονες 
και οι Εντεταλμένοι Επίκουροι Καθηγητές, οι οποίοι 
και προσλαμβάνονται με συμβάσεις ορισμένου χρό-

νου προκειμένου να καλυφθούν ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες. Άλλη μια βαθμίδα του προσωπικού των ΑΕΙ 
αποτελούν και οι Ειδικοί Μεταπτυχιακοί Υπότροφοι, 
όπου τα καθήκοντά τους δεν θα πρέπει να ξεπερνάνε 
το 50% της κανονικής απασχόλησης των μελών ΔΕΠ. 
Άλλες κατηγορίες αποτελούν το Ειδικό Διοικητικό - Τε-
χνικό Προσωπικό (ΕΔΤΠ) που παρέχει έργα υποδομής 
στη γενικότερη λειτουργία των ΑΕΙ και το Ειδικό Εκ-
παιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ) που παρέχει ειδικό εκ-
παιδευτικό έργο στα ΑΕΙ, όπως είναι η εκμάθηση ξένης 
γλώσσας, σχέδιο, γυμναστική, μουσικής κ.α. Τελευ-
ταία, αλλά εξίσου σημαντική βαθμίδα, αναφέρεται το 
Διοικητικό Προσωπικό των ΑΕΙ, που υπηρετεί στις δι-
οικητικές, οικονομικές και τεχνικές υπηρεσίες του ι-
δρύματος. 
Το Κεφάλαιο Στ΄ αφορά στις προπτυχιακές σπουδές 
και προσδιορίζει το διδακτικό έργο, στο οποίο περι-
λαμβάνονται η αυτοτελής διδασκαλία, τα φροντιστή-
ρια, οι εργαστηριακές ασκήσεις και η επίβλεψη δι-
πλωματικών εργασιών. Επίσης, αναφέρεται αναλυτικά 
στο Πρόγραμμα Σπουδών των ΑΕΙ, το οποίο θα πρέπει 
να προσαρμόζεται στον ελάχιστο δυνατό αριθμό εξα-
μήνων και δεν μπορεί να είναι μικρότερος από οκτώ. 
Το συγκεκριμένο κεφάλαιο κλείνει με τα θέματα που 
αφορούν στον Κανονισμό Σπουδών. 
Στο Κεφάλαιο Ζ΄ περιγράφονται λεπτομερώς το πρό-
γραμμα και ο κανονισμός των μεταπτυχιακών σπου-
δών, καθώς και το ποιοί μπορούν να εκλεγούν ως μέ-
λη ΔΕΠ της Μεταπτυχιακής Σχολής, τα όργανα της Με-
ταπτυχιακής Σχολής και οι διαδικασίες που απαιτού-
νται προκειμένου να επιλεγούν οι υποψήφιοι και να 
αποκτήσουν Μεταπτυχιακό ή και Διδακτορικό Δίπλω-
μα. 
Το Κεφάλαιο Η΄ αναφέρεται στις παροχές και υπηρε-
σίες που προσφέρουν τα ΑΕΙ από την ημέρα εγγραφής 
των επιτυχόντων που αποκτούν και την ιδιότητα του 
φοιτητή. 
Το Κεφάλαιο Θ΄ περιλαμβάνει μεταβατικές διατάξεις 
που ρυθμίζουν διάφορα επιμέρους θέματα λειτουργί-
ας, προσωπικού και ίδρυσης τμημάτων των ΑΕΙ. Τέλος, 
αξίζει να σημειωθεί ότι στο άρθρο 48 του παρόντος 
κεφαλαίου περιγράφεται η διαδικασία κατάργησης 
των ανώτερων ιδιωτικών σχολών Τεχνικής και Επαγ-
γελματικής Εκπαίδευσης, των οποίων η περιουσία 
αφού αποτιμηθεί περνάει στο Υπουργείο Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, καθώς επίσης και το ανθρώπινο δυ-
ναμικό που μετακινείται στα ΚΑΤΕΕ ή στα ΚΕΤΕ.  

ΝΟΜΟΣ 2454/1997 
Ο νόμος 2454/1997 «Ρύθμιση θεμάτων τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»  
Στο άρθρο 5 γίνεται αναφορά στην απαλλαγή, ή την 
υποχρεωτική εξέταση μαθημάτων των πτυχιούχων 
ανώτερων σχολών υπερδιετούς κύκλου σπουδών οι 
οποίοι κατατάσσονται σε Τμήματα των ΑΕΙ. 
Στο άρθρο 8 αναγνωρίζεται η ισοτιμία του Πανεπι-
στημίου της Κύπρου με τα αντίστοιχα Τμήματα των 
ελληνικών ΑΕΙ και με το άρθρο 9 επισφραγίζεται αυτή 
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η ισοτιμία με την αναγνώριση των μετεγγραφών φοι-
τητών ΑΕΙ του εσωτερικού στο Πανεπιστήμιο της Κύ-
πρου. 
Στο άρθρο 15 περιγράφονται οι διαδικασίες για την 
αυτοδύναμη λειτουργία των ΑΕΙ, των Σχολών και των 
Τμημάτων. Τέλος, με το άρθρο 16 προσδιορίζονται οι 
λεπτομέρειες που προβλέπονται για το εκπαιδευτικό 
προσωπικό των ΤΕΙ. 
 
2.2.1.2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (ΤΕΙ) 

ΝΟΜΟΣ 298/1976 
Ο νόμος 298/1976 «Περί ισοτιμίας των πτυχίων ΚΑΤΕ – 
ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ. με τα πτυχία των ΑΣΥ- ΕΜΠ κ.α.» στο 
άρθρο 1 αναφέρει πως εξισώνονται τα πτυχία Σχολών 
των Κέντρων Ανωτέρας Τεχνικής Εκπαιδεύσεως και 
άλλων Τεχνικών Σχολών. Στο άρθρο 2 καθορίζει την 
αναγνώριση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των 
αποφοίτων ενώ με τα άρθρα 3,4,5 ρυθμίζει διοικητικά 
θέματα της ΣΕΛΕΤΕ. Τέλος με το άρθρο 6 συστήνονται 
Κεντρικά Συμβούλια Γενικής Εκπαίδευσης ΚΥΣΔΕ, ΚΥ-
ΣΜΕ.  

ΝΟΜΟΣ 1404 /1983 
Με το άρθρο 1 του νόμου 1404/1983 «Δομή και λει-
τουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» 
ανακοινώνεται η ίδρυση των Τεχνολογικών Εκπαι-
δευτικών Ιδρυμάτων της χώρας και γίνεται σαφής η 
διαφοροποίηση τους ως προς το ρόλο τους, την κα-
τεύθυνσή τους, το περιεχόμενο και τους τίτλους 
σπουδών σε σχέση με τα ΑΕΙ. Σύμφωνα με τη αποστο-
λή τους, τα ΤΕΙ είναι πιο προσανατολισμένα στην ε-
παρκή εφαρμογή επιστημονικών, τεχνολογικών, καλ-
λιτεχνικών ή άλλων γνώσεων και δεξιοτήτων στο ε-
πάγγελμα, στη διατήρηση της αμφίδρομης σχέσης με 
τις παραγωγικές μονάδες και τους οργανωμένους 
κλάδους της οικονομίας αλλά και στη συμμετοχή σε 
ερευνητικά προγράμματα εφαρμογής της τεχνολογίας. 
Ομοίως, ωστόσο, με τα ΑΕΙ, τα ΤΕΙ έχουν κι αυτά την 
ευθύνη της δημιουργίας υπεύθυνων πολιτών, της υ-
λοποίησης του δικαιώματος της δωρεάν παιδείας για 
όλους και της ανάγκης για συνεχιζόμενη εκπαίδευση 
των αποφοίτων τους, της συνεργασίας με άλλους φο-
ρείς ή τεχνολογικά ιδρύματα και της ενημέρωσης της 
κοινής γνώμης για την επίτευξη των στόχων τους. Τα 
ΤΕΙ, όπως και τα ΑΕΙ, είναι αυτοδιοικούμενα νομικά 
πρόσωπα δημοσίου δικαίου με την εποπτεία του Υ-
πουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και συντονί-
ζουν τις επιδιώξεις τους με εκείνες των ΑΕΙ που περι-
γράφει ο νόμος 1268/1982. Σύμφωνα με το άρθρο 2 
του πρώτου κεφαλαίου για τις ακαδημαϊκές ελευθε-
ρίες και το άσυλο ισχύει στα ΤΕΙ ότι ισχύει και για τα 
ΑΕΙ. Στο άρθρο 3 γίνεται μια πρώτη διάκριση στα μέλη 
των ΤΕΙ. Συγκεκριμένα, διακρίνονται σε τακτικά μέλη 
όπως το Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΠ), το Ειδικό Εκ-
παιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ), το Διοικητικό Προσωπι-
κό (ΔΠ) και το Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό και σε έκτα-
κτα μέλη που είναι οι επισκέπτες καθηγητές και όσοι 

απασχολούνται με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορι-
σμένου χρόνου.  
Ακολουθεί το δεύτερο κεφάλαιο με την ανακοίνωση 
της ίδρυσης των ΤΕΙ, των σχολών, των τμημάτων και 
των παραστημάτων τους. Ως προς τη δομή των ΤΕΙ 
σύμφωνα με το άρθρο 5, κάθε ΤΕΙ αποτελείται από 
δύο τουλάχιστον σχολές και κάθε σχολή από δύο του-
λάχιστον τμήματα. Το τμήμα στην συνέχεια διαιρείται 
σε ομάδες μαθημάτων (ΟΜ) όπου κάθε ομάδα αντι-
στοιχεί σε συγκεκριμένο επιστημονικό και τεχνολογικό 
πεδίο. 
Στο τρίτο κεφάλαιο περιγράφονται τα όργανα της 
διάρθρωσης των ΤΕΙ, καθώς επίσης και η ανάδειξη και 
λειτουργία τους. Πιο αναλυτικά, τα όργανα της Ομά-
δας Μαθημάτων είναι η Γενική Συνέλευση και ο υπεύ-
θυνος, του Τμήματος είναι η Γενική Συνέλευση, το 
Συμβούλιο και ο Προϊστάμενος, της Σχολής είναι το 
Συμβούλιο και ο Διευθυντής. Τέλος τα όργανα του ΤΕΙ 
είναι η Συνέλευση, το Συμβούλιο, ο Πρόεδρος και ο 
Αντιπρόεδρος. 
Στο τέταρτο κεφάλαιο του παρόντος περιγράφεται α-
ναλυτικά ο τρόπος με τον οποίο το Υπουργείο Παιδεί-
ας και Θρησκευμάτων ασκεί την εποπτεία του στο νέο 
θεσμό τόσο στο διαχειριστικό, διοικητικό και επιστη-
μονικό πεδίο. Για τον παραπάνω λόγο ιδρύει τρία 
γνωμοδοτικά όργανα: i) Το Συμβούλιο Τεχνολογικής 
Εκπαίδευσης (Σ.Τ.Ε.) που εισηγείται στον Υπουργό 
Παιδείας και Θρησκευμάτων για θέματα τριτοβάθμιας 
τεχνολογικής εκπαίδευσης όπως η ίδρυση, κατάργηση 
σχολών, αναθεώρηση περιεχομένου σπουδών, επαγ-
γελματικά δικαιώματα κ.α., ii) το Ινστιτούτο Τεχνολο-
γικής Εκπαίδευσης που επίσης εισηγείται στον Υπουρ-
γό Παιδείας και Θρησκευμάτων για εκπαιδευτικά και 
επιστημονικά θέματα της τριτοβάθμιας τεχνολογικής 
εκπαίδευσης όπως η βελτίωση της εκπαιδευτικής δια-
δικασίας, θέματα σπουδών, θέματα εσωτερικών κανο-
νισμών κ.α. και iii) τα Περιφερειακά Συμβούλια Τεχνο-
λογικής Εκπαίδευσης (ΠΣΤΕ) στην έδρα κάθε ΤΕΙ, τα 
οποία εισηγούνται στα ΤΕΙ για θέματα που αφορούν 
ίδρυση ή τροποποίηση τμημάτων, τον καθορισμό ανα-
γκών της τοπικής αγοράς, άσκησης επαγγέλματος, α-
πασχόλησης αποφοίτων κ.α., τα οποία αναδεικνύονται 
μέσα από τη συνεργασία τους με την τοπική κοινωνία. 
Στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται εκτενής αναφορά για το 
ανθρώπινο δυναμικό των ΤΕΙ. Συγκεκριμένα, υπάρχει 
η διαβάθμιση του Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΠ) 
όπου εκεί υπάγονται οι Καθηγητές, Επίκουροι Καθη-
γητές ή Καθηγητές Εφαρμογών, του Ειδικού Εκπαιδευ-
τικού Προσωπικού (ΕΕΠ) που διδάσκουν κυρίως τη δι-
δασκαλία μαθημάτων ξένων γλωσσών και σωματικής 
αγωγής, καθώς επίσης και του έκτακτου Εκπαιδευτι-
κού Προσωπικού, του έκτακτου Ειδικού Εκπαιδευτικού 
Προσωπικού και των Επισκεπτών Καθηγητών. Στα άρ-
θρα 15 έως και 20 του συγκεκριμένου Κεφαλαίου α-
ναλύονται τα καθήκοντα, τα δικαιώματα, οι υποχρεώ-
σεις των μελών των ΤΕΙ, καθώς και οι διαδικασίας της 
εκλογής και της εξέλιξης τους. Στο δεύτερο μέρος του 
ίδιου κεφαλαίου περιγράφεται η σύσταση του υπό-
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λοιπου προσωπικού. Πιο συγκεκριμένα, το προσωπικό 
διακρίνεται σε Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό (ΕΤΠ), οι ο-
ποίοι είναι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι και παρέχουν 
έργο υποδομής, στο Διοικητικό Προσωπικό (ΔΠ), οι 
οποίοι έχουν σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και 
υπηρετούν στις διοικητικές, οικονομικές και τεχνικές 
υπηρεσίες, προσωπικού και στο προσωπικό του Ινστι-
τούτου Τεχνικής Εκπαίδευσης.  
Το έκτο κεφάλαιο αφορά στην οργάνωση σπουδών 
και προσδιορίζει το διδακτικό έργο όπου περιλαμβά-
νει τη θεωρητική διδασκαλία, τις πρακτικές, τις φρο-
ντιστηριακές ή εργαστηριακές ασκήσεις, τα σεμινάρια 
ή επισκέψεις σε παραγωγικές εγκαταστάσεις, τις πτυ-
χιακές εργασίες και την πρακτική άσκηση στο επάγ-
γελμα. Επίσης, αναφέρεται αναλυτικά στο Πρόγραμμα 
Σπουδών των ΤΕΙ όπου τα μαθήματα διακρίνονται σε 
γενικά υποχρεωτικά, κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά και 
τα προαιρετικά. Το άρθρο 27 αναφέρεται στον κανο-
νισμό σπουδών ως προς τη διάρκεια των σπουδών και 
τις υποχρεώσεις των σπουδαστών. Το συγκεκριμένο 
κεφάλαιο κλείνει με τα θέματα που αφορούν στη δι-
οργάνωση και λειτουργία ειδικών προγραμμάτων επι-
μόρφωσης μετεκπαίδευσης και εξειδίκευσης σπουδών 
στο πλαίσιο της αποστολής των ΤΕΙ. 
Στο έβδομο κεφάλαιο ρυθμίζονται κυρίως τα θέματα 
που αφορούν στους σπουδαστές ως προς τα δικαιώ-
ματα και τις παροχές. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχει η 
δυνατότητα συλλογικής έκφρασης σε κάθε σχολή μέ-
σω του σπουδαστικού συλλόγου, η χορήγηση δωρεάν 
διδακτικών βιβλίων, η χρήση όλων των εκπαιδευτικών 
εγκαταστάσεων και των μέσων με τα οποία είναι εξο-
πλισμένα τα ΤΕΙ. Επιπλέον, η παροχή σίτισης, στέγα-
σης, χορήγησης υποτροφιών, άτοκων δανείων και άλ-
λων οικονομικών ενισχύσεων, η πλήρης ιατροφαρμα-
κευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, η διευκόλυνση 
για τις μετακινήσεις τους σε όλη τη διάρκεια του ακα-
δημαϊκού που παρέχονται μέσω της Σπουδαστικής 
Λέσχης. 
Στο όγδοο κεφάλαιο ρυθμίζονται κάποια ειδικά θέμα-
τα ενώ στο ένατο κεφάλαιο που αφορά στις μεταβατι-
κές διατάξεις με το άρθρο 35 καταργούνται τα ΚΑΤΕΕ 
έως και το άρθρο 38 ρυθμίζονται θέματα μετεγγραφής 
σπουδαστών των σχολών των ΚΑΤΕΕ, ορίζονται οι δια-
δικασίες ένταξης σε τμήματα κατεύθυνσης των ΤΕΙ, οι 
επιπλέον υποχρεώσεις που επιβάλλονται για την προ-
σαρμογή των σπουδών τους σε πρόγραμμα ΤΕΙ, θέμα-
τα ισοτιμίας των πτυχίων, επαγγελματικών δικαιωμά-
των, ένταξης προσωπικού των ΚΑΤΕΕ σε μόνιμες θέ-
σεις προσωπικού των ΤΕΙ. Τέλος, με το άρθρο 40, συ-
νιστάται προσωρινά στο Υπουργείο Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων μια ειδική υπηρεσία προκειμένου να συ-
ντονίσει και να ενεργοποιήσει τις διαδικασίες που 
προβλέπει ο νόμος για την ομαλή λειτουργία των ΤΕΙ 
(ΕΥ/ΤΕΙ). 
Ο νόμος κλείνει με το δέκατο κεφάλαιο όπου ρυθμίζο-
νται διάφορα επιμέρους εκπαιδευτικά θέματα που 
αφορούν σε διάφορες εκπαιδευτικές βαθμίδες. 

ΝΟΜΟΣ 2621/1998 
Ο νόμος 2621/1998 «Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και 
λειτουργίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμά-
των και άλλες διατάξεις» έρχεται να συμπληρώσει ή 
να καταργήσει ορισμένες διατάξεις κυρίως σε θέματα 
λειτουργίας και εκπαιδευτικού προσωπικού της Τε-
χνολογικής Εκπαίδευσης. 
 
2.2.1.3 ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 

ΝΟΜΟΣ 2916/2001 
Ο νόμος 2916/2001 «Διάρθρωση της ανώτατης εκπαί-
δευσης και ρύθμιση θεμάτων του τεχνολογικού τομέα 
αυτής» με το άρθρο 1 περιγράφει την διάρθρωση της 
ανώτατης εκπαίδευσης όπου για πρώτη φορά στην 
ανώτατη εκπαίδευση περιλαμβάνεται και η τεχνολογι-
κή εκπαίδευση. Πιο συγκεκριμένα, η ανώτατη εκπαί-
δευση αποτελείται από δύο παράλληλους τομείς με 
διαφορετική στόχευση και συμπληρωματικούς ρό-
λους: α) τον πανεπιστημιακό τομέα, ο οποίος περι-
λαμβάνει τα Πανεπιστήμια, τα Πολυτεχνεία και την 
Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών και β) τον τεχνολογικό 
τομέα, ο οποίος περιλαμβάνει τα Τεχνολογικά Εκπαι-
δευτικά Ιδρύματα.  
Ως προς την αποστολή των Ιδρυμάτων του πανεπι-
στημιακού τομέα, δίνουν έμφαση στην προαγωγή της 
επιστήμης, της τεχνολογίας και της τέχνης, στην παρα-
γωγή νέας γνώσης με τη βασική και εφαρμοσμένη έ-
ρευνα και στην υψηλή και ολοκληρωμένη, θεωρητική 
και εφαρμοσμένη κατάρτιση, του επιστημονικού και 
καλλιτεχνικού δυναμικού της χώρας. Επίσης, τα Ιδρύ-
ματα του πανεπιστημιακού τομέα έχουν την ευθύνη 
του σχεδιασμού και της οργάνωσης των μεταπτυχια-
κών σπουδών στην Ελλάδα και την αρμοδιότητα χορή-
γησης μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων. 
Από την άλλη μεριά, τα Ιδρύματα του τεχνολογικού 
τομέα, δίνουν έμφαση στην εκπαίδευση στελεχών ε-
φαρμογών υψηλής ποιοτικής στάθμης, οι οποίοι με τη 
σειρά τους αποτελούν συνδετικό κρίκο μεταξύ γνώσης 
και εφαρμογής και μεταφέρουν, χρησιμοποιούν και 
προάγουν τη σύγχρονη τεχνολογία. Στην ουσία τα Ι-
δρύματα του τεχνολογικού τομέα συνδυάζουν την α-
νάπτυξη του κατάλληλου θεωρητικού υπόβαθρου 
σπουδών με υψηλού επιπέδου εργαστηριακή και 
πρακτική άσκηση, ενώ παράλληλα διεξάγουν, κυρίως, 
τεχνολογική έρευνα και αναπτύσσουν τεχνογνωσία και 
καινοτομίες στα αντίστοιχα επαγγελματικά πεδία. Ε-
πίσης, σύμφωνα με το άρθρο 15, μπορούν τμήματα 
ΤΕΙ να συμπράττουν στη λειτουργία Προγραμμάτων 
Μεταπτυχιακών Σπουδών που διοργανώνονται σε Πα-
νεπιστήμια εσωτερικού ή ομοταγή εξωτερικού, με τη 
συμμετοχή σε αυτά μελών Εκπαιδευτικού Προσωπι-
κού ή τη διάθεση χώρων και εγκαταστάσεων. Επιπλέ-
ον, όσα τμήματα ΤΕΙ πληρούν τα απαιτούμενα κριτή-
ρια τους δίνεται η δυνατότητα να συνδιοργανώσουν 
διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
με Πανεπιστήμια εσωτερικού ή ομοταγή εξωτερικού. 
Η αναγνώριση της ανωτατοποίησης των ΤΕΙ συμπλη-
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ρώνεται από το ίδιο άρθρο που προβλέπει ότι τα ΤΕΙ 
χορηγούν βασικούς τίτλους σπουδών ανώτατης εκ-
παίδευσης και δίνεται η δυνατότητα στους αποφοί-
τους τους να συμμετέχουν σε προγράμματα μεταπτυ-
χιακών σπουδών σε ελληνικά ή ξένα Πανεπιστήμια. 
Με τα υπόλοιπα άρθρα του παρόντος νόμου ρυθμίζο-
νται θέματα που αφορούν, κυρίως, το εκπαιδευτικό 
και λοιπό προσωπικό των ΤΕΙ (προσόντα του Εκπαι-
δευτικού Προσωπικού των ΤΕΙ, διαδικασία πλήρωσης 
θέσεων ΕΠ, μονιμοποίηση, εξέλιξη μελών ΕΠ, Ειδικό 
Διδακτικό Προσωπικό, Συνεργάτες, Εκπαιδευτικοί Ει-
δικών Μαθημάτων, Επισκέπτες Καθηγητές, αποδοχές 
μελών των ΤΕΙ) καθώς και στη ρύθμιση θεμάτων 
σπουδών και διοίκησης των ΤΕΙ. 

ΝΟΜΟΣ 3027/2002 
Το Κεφάλαιο Β’ του νόμου 3027/2002 «Ρύθμιση θεμά-
των Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης εκπαί-
δευσης και άλλες διατάξεις», όπου ρυθμίζονται θέμα-
τα πανεπιστημίων και ΤΕΙ, αφορά στις μετονομασίες 
τμημάτων Πανεπιστημίων, που μπορεί και να επιφέ-
ρουν μέχρι και κάποιες αλλαγές στο γνωστικό αντικεί-
μενο και στην ανάγκη επαγγελματικής κατοχύρωσης 
των πτυχιούχων, σε θέματα που αφορούν στο περιε-
χόμενο του Οδηγού Χρηματοδότησης και Διαχείρισης 
του Ειδικού Λογαριασμού για θέματα διαδικασιών, 
αξιολόγησης, αρμοδιότητες και αμοιβών που διαχειρί-
ζεται ο συγκεκριμένος λογαριασμός. Επιπλέον, ρυθμί-
ζονται θέματα του ΕΑΠ, τόσο ως προς τα όργανα, τη 
διαδικασία επιλογής των υποψηφίων μέχρι και την 
απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος, καθώς επίσης 
και θέματα που αφορούν στην εξέλιξη μελών ΔΕΠ και 
γενικότερα θέματα διδακτικού προσωπικού των ΑΕΙ 
και των ΤΕΙ. Τέλος, γίνεται ειδική αναφορά στη δημι-
ουργία του κλάδου Εργαστηριακού Διδακτικού Προ-
σωπικού (ΕΡΔΙΠ) στα ΤΕΙ με όλες τις διοικητικές λε-
πτομέρειες και αφορά κυρίως εκείνους που επιτελούν 
εργαστηριακό εφαρμοσμένο διδακτικό έργο ειδικότε-
ρα στους γνωστικούς τομείς της μουσικής τέχνης και 
τεχνολογίας και των εφαρμοσμένων τεχνών. Στο άρ-
θρο 4 του ίδιου Κεφαλαίου ρυθμίζονται όλες οι λε-
πτομέρειες της κατάργησης της Σχολής Εκπαιδευτικών 
Λειτουργών Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης 
(ΣΕΛΕΤΕ) με την ίδρυση της Ανώτατης Σχολής Παιδα-
γωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ). 
Σύμφωνα με το νόμο, η αποστολή της Σχολής συμπί-
πτει με εκείνη των ΤΕΙ και σε γενικές γραμμές εφαρμό-
ζονται αναλογικά για τα θέματα που αφορούν στη 
Σχολή οι διατάξεις του Νόμου 1404/1983 που αναφέ-
ρεται σε θέματα ΤΕΙ. Το πτυχίο που χορηγείται παρέχει 
το δικαίωμα διδασκαλίας στην ειδικότητα στη δευτε-
ροβάθμια εκπαίδευση και είναι ισότιμο με πτυχίο ΤΕΙ, 
αφού ολοκληρωθούν οκτώ ακαδημαϊκά εξάμηνα μαζί 
με το εξάμηνο εκπόνησης πτυχιακής εργασίας και 
πρακτικής άσκησης.  
Τέλος, στο Κεφάλαιο Γ΄ ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες 
σε θέματα ισοτιμίας των πτυχίων ιατρικής, καλών τε-
χνών και μουσικής μέσω του Διαπανεπιστημιακού 

Κέντρου Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Αλλοδαπής 
(ΔΙΚΑΤΣΑ). 

ΝΟΜΟΣ 3404/2005 
Ο νόμος 3404/2005 «Ρύθμιση θεμάτων του Πανεπι-
στημιακού και Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκ-
παίδευσης και λοιπές διατάξεις» με το Κεφάλαιο Α΄ 
και με τα άρθρα 1-5 προσπαθεί να ρυθμίσει διάφορα 
θέματα σπουδών όπως για παράδειγμα τον καθορι-
σμό ενιαίων για όλα τα ΤΕΙ γενικών κανόνων σχετικά 
με τη σύνταξη των προγραμμάτων σπουδών, τις διδα-
κτικές μονάδες, το ποσοστό μαθημάτων επιλογής, το 
συνολικό αριθμό μαθημάτων και κάθε άλλο σχετικό 
θέμα. Επίσης, ρυθμίζει θέματα χαρακτηρισμού βαθ-
μού του πτυχίου των αποφοίτων ΤΕΙ, και διάφορα θέ-
ματα οργάνωσης και λειτουργίας των ΤΕΙ.  
Με το Κεφάλαιο Β΄ και με τα άρθρα 6-12 ρυθμίζονται 
θέματα μελών Εκπαιδευτικού Προσωπικού προσω-
ποπαγούς θέσης, θέματα εξέλιξης Καθηγητών Εφαρ-
μογών των ΤΕΙ, αύξησης του διδακτικού έργου του Εκ-
παιδευτικού Προσωπικού προκειμένου να καλυφθούν 
οι διδακτικές ανάγκες και κάποια ειδικά θέματα. 
Με το Κεφάλαιο Γ΄ και με τα άρθρα 13-15 ρυθμίζονται 
θέματα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευσης 
συμπληρώνοντας σε κάποια εδάφια το ν. 2525/1997 
για κάποιες ειδικές περιπτώσεις, θέματα μετεγγραφών 
φοιτητών και σπουδαστών που συμπληρώνει το ν. 
3282/2004, και θέματα κατάταξης πτυχιούχων στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση που ορίζεται αυτοτελώς ως 
ποσοστό επί του αριθμού των εισακτέων κάθε ακαδη-
μαϊκού έτους στο Τμήμα υποδοχής. Ο νόμος προσδιο-
ρίζει και το ποσοστό κατάταξης των πτυχιούχων ανώ-
τερων σχολών διετούς κύκλου σπουδών καθώς επίσης 
και των κατόχων πτυχίων Πανεπιστημίου, ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ 
ή ισότιμων προς αυτά ιδρύματα. Η επιλογή των υπο-
ψηφίων για κατάταξη γίνεται με βάση το βαθμό πτυ-
χίου ή με κατατακτήριες εξετάσεις σε τρία μαθήματα.  
Τέλος, στο Κεφάλαιο Δ΄ με τα άρθρα 16-25 ρυθμίζο-
νται διάφορα θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων όπως θέματα βιβλιοθη-
κών των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ, θέματα του Εθνι-
κού Ιδρύματος Νεότητας καθώς και κάποιες προσθή-
κες σχετικά με τα κοινά Προγράμματα Μεταπτυχια-
κών Σπουδών μεταξύ Πανεπιστημίων της ημεδαπής 
και αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής στα 
οποία καταρτίζεται Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας 
μεταξύ των συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων προκειμένου 
να ρυθμισθούν και να συμφωνηθούν διάφορα θέματα 
που κρίνονται αναγκαία σύμφωνα με το ισχύον νομο-
θετικό πλαίσιο που διέπει τις μεταπτυχιακές σπουδές 
κάθε συνεργαζόμενης χώρας. 

ΝΟΜΟΣ 3549/2007 
Ο νόμος 3549/2007 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού 
πλαισίου για τη δομή και λειτουργία των Ανώτατων 
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» με το άρθρο 1 περιγράφει 
την αποστολή των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμά-
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των συμπληρώνοντας τους νόμους 1268/1982 και 
2916/2001 ότι θα πρέπει επιπλέον να συμβάλλουν 
στην εμπέδωση της ισότητας των φύλων και της ισο-
πολιτείας μεταξύ ανδρών και γυναικών.  
Ως προς τις ακαδημαϊκές ελευθερίες και το ακαδημα-
ϊκό άσυλο όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 3 
δεν αλλάζουν κάποια πράγματα απλά γίνεται μια α-
ναφορά ως προς τα όργανα που καθορίζουν τους χώ-
ρους που καλύπτει το ακαδημαϊκό άσυλο, όπου στην 
προκειμένη περίπτωση είναι η Σύγκλητος για τα Πανε-
πιστήμια και η Συνέλευση για τα ΤΕΙ, ενώ τα όργανα 
που προσκαλούν ή δίνουν άδεια για την επέμβαση της 
δημόσιας τάξης είναι το Πρυτανικό Συμβούλιο για τα 
Πανεπιστήμια και το Συμβούλιο για τα ΤΕΙ. 
Στο άρθρο 4 ρυθμίζονται θέματα αυτοδιοίκησης και 
οικονομικής διαχείρισης των Ανώτατων Εκπαιδευτι-
κών Ιδρυμάτων. Στο πλαίσιο της εναρμονισμένης λει-
τουργίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, 
εκδόθηκε πρόταση από τον Υπουργό Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, να καταρτιστεί πρότυπος Γενικός Ε-
σωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας των ιδρυμάτων, 
ενώ όποιο ίδρυμα δεν τον τηρήσει να του απαγορευ-
θεί η έκδοση κάθε διοικητικής πράξης. 
Το άρθρο 5 αναφέρει την υποχρέωση που έχει το κάθε 
ίδρυμα να συντάσσει τετραετές ακαδημαϊκό - ανα-
πτυξιακό πρόγραμμα που να κινείται εντός των προ-
βλεπόμενων ορίων του Κρατικού Προϋπολογισμού και 
του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων για την α-
νώτατη εκπαίδευση. Η πρόταση του κάθε ιδρύματος 
υποβάλλεται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμά-
των, το οποίο προκειμένου να εκτιμήσει την πρόταση 
του τετραετούς ακαδημαϊκού – αναπτυξιακού προ-
γράμματος θα λάβει υπόψη και τη συμμόρφωση προς 
τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του κάθε ιδρύμα-
τος όπως προβλέπει ο νόμος 3374/2005 (βλ. ενότητα 
2.2.4 του παρόντος). 
Το άρθρο 6 περιγράφει τις διαδικασίες που απαιτού-
νται για τον διορισμό του Γραμματέα των Ανώτατων 
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Πρόκειται για μία οργανική 
θέση η οποία δημιουργήθηκε για την καλύτερη εξυ-
πηρέτηση του έργου των οργάνων και τον αποτελε-
σματικότερο συντονισμό και διεύθυνση του έργου των 
οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών του ιδρύμα-
τος. Το έργο του κρίνεται αρκετά σημαντικό αφού το 
ύψος των αποδοχών είναι εκείνο που προβλέπεται 
κάθε φορά για Γενικό Διευθυντή Υπουργείου. Επίσης, 
ο Γραμματέας του Ιδρύματος λογοδοτεί στη Σύγκλητο 
του οικείου Πανεπιστημίου ή στη Συνέλευση του οι-
κείου ΤΕΙ και εποπτεύεται από τον Πρύτανη ή τον 
Πρόεδρο του ΤΕΙ αντίστοιχα. 
Το Κεφάλαιο Β΄ κλείνει με το άρθρο 6 που αναφέρεται 
σε ρυθμίσεις οικονομικού περιεχομένου. Αξίζει να 
αναφέρουμε ότι το άρθρο αυτό προβλέπει τη δημι-
ουργία συστήματος Εσωτερικού Δημοσιονομικού Ε-
λέγχου σε κάθε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα προ-
κειμένου να αντιμετωπιστούν οι κίνδυνοι που συνδέο-
νται με την οικονομική διαχείριση. 

Στο Κεφάλαιο Γ΄ ρυθμίζονται θέματα κυρίως διοικητι-
κής οργάνωσης των ΑΕΙ και των ΤΕΙ: εκλογή των Πρυ-
τάνεων και των Αντιπρυτάνεων, του Προέδρου του 
Τμήματος και του αναπληρωτή του. Μετά τη λήξη της 
θητείας τους ο νόμος τους υποχρεώνει να υποβάλ-
λουν πλήρη απολογισμό του συνολικού τους έργου 
και να το δημοσιεύσουν στο διαδίκτυο. Ως προς την 
αναδιάρθρωση και δημιουργία Σχολών και Τμημάτων 
προβλέπεται «η δυνατότητα Τμημάτων που καλύ-
πτουν εν όλο ή εν μέρει το γνωστικό αντικείμενο μίας 
επιστήμης στο ίδιο ίδρυμα να εντάσσονται σε υφιστά-
μενες Σχολές ή από κοινού με άλλα τμήματα σε νέες 
Σχολές». Η οποιαδήποτε πρόταση είτε της Συγκλήτου 
είτε των οικείων ΤΕΙ για την ίδρυση νέας Σχολής ή 
Τμήματος προϋποθέτει την υποβολή σχετικής μελέτης 
σκοπιμότητας και βιωσιμότητας και οικονομοτεχνικής 
μελέτης που να ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές 
των αντίστοιχων πρότυπων μελετών που συντάσσει το 
αρμόδιο Συμβούλιο του ΕΣΥΠ. Τέλος, για την τήρηση 
και εφαρμογή των κανόνων δεοντολογίας, σύμφωνα 
με τον Εσωτερικό Κανονισμό, συνίσταται σε κάθε ανώ-
τατο εκπαιδευτικό ίδρυμα Επιτροπή Δεοντολογίας. 
Στο Κεφάλαιο Δ΄ από τα άρθρα 12-19 ρυθμίζονται θέ-
ματα που αφορούν στις προπτυχιακές σπουδές. Με 
το άρθρο 12 προβλέπεται η σύσταση και λειτουργία 
υπηρεσίας υποστήριξης φοιτητών και σπουδαστών με 
σκοπό την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και 
την υποστήριξη φοιτητών και σπουδαστών με αναπη-
ρία ή που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην περάτωση 
των σπουδών τους. Στο άρθρο 13 ρυθμίζονται οι όροι 
και οι προϋποθέσεις για την χορήγηση των ανταπο-
δοτικών υποτροφιών μέσω του Εσωτερικού Κανονι-
σμού του Ιδρύματος και η χορήγηση εκπαιδευτικών 
δανείων σε φοιτητές ή σπουδαστές που αντιμετωπί-
ζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα, σύμφωνα με 
αυτά που προβλέπει η κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονομίας και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.  
Με το άρθρο 14, που αναφέρεται στην ανώτατη διάρ-
κεια φοίτησης, γίνεται ξεκάθαρο ότι καταργείται η έν-
νοια του «αιώνιου φοιτητή». Πιο συγκεκριμένα, η α-
νώτατη διάρκεια φοίτησης δεν μπορεί να υπερβαίνει 
τον διπλάσιο χρόνο του ελάχιστου αριθμού εξαμήνων 
που απαιτείται από κάθε σχολή για τη λήψη πτυχίου. 
Υπάρχει η δυνατότητα σε εξαιρετικές περιπτώσεις κα-
τόπιν αιτιολόγησης να δοθεί παράταση μέχρι δύο ε-
ξάμηνα. Οι φοιτητές ή σπουδαστές έχουν το δικαίωμα 
διακοπής των σπουδών τους με έγγραφη αίτησή τους, 
όπου, όμως, ο χρόνος αυτός δεν μπορεί να υπερβαίνει 
τον ελάχιστό αριθμό εξαμήνων που απαιτούνται για 
τη λήψη του πτυχίου, ενώ χάνουν για το διάστημα αυ-
τό τη φοιτητική ή σπουδαστική ιδιότητα. Οι φοιτητές ή 
σπουδαστές που είναι ήδη εγγεγραμμένοι σε ανώτατα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα και δεν έχουν συμπληρώσει 
τον ελάχιστο αριθμό εξαμήνων που απαιτούνται για 
τη λήψη πτυχίου μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές 
τους επί πέντε ακόμη ακαδημαϊκά έτη. Όσοι είχαν ήδη 
υπερβεί την περίοδο που θα εφαρμοζόταν ο νόμος το 
ανώτατο όριο, ήταν υποχρεωμένοι να δηλώσουν εγ-
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γράφως αν επιθυμούσαν να συνεχίσουν τις σπουδές 
τους, και στην περίπτωση που το επιθυμούσαν μπο-
ρούσαν να συνεχίσουν τις σπουδές τους για πέντε α-
κόμη ακαδημαϊκά έτη.  
Στο άρθρο 15 προβλέπονται οι προϋποθέσεις για τη 
δωρεάν διανομή συγγραμμάτων ενώ άρθρο 16 ανα-
λύεται η διάρκεια των εξαμήνων και ο προσδιορισμός 
των εξεταστικών περιόδων προκειμένου να μην θεω-
ρηθεί κάποιο μάθημα ως μη διδαχθέν και δεν επιτρα-
πεί η εξέτασή του. 
Με το άρθρο 18, ο νόμος υποχρεώνει τα ιδρύματα να 
παρέχουν μέσω του διαδικτυακού τους τόπο ή με κά-
θε άλλο πρόσφορο τρόπο στο πλαίσιο της δημοσιότη-
τας και της διαφάνειας κάθε δυνατή πληροφόρηση 
σχετικά με τα διοικητικά τους όργανα και τις αποφά-
σεις, με τα βιογραφικά των μελών ΔΕΠ και ΕΠ. Τέλος, 
με το άρθρο 19, υποχρεώνει τα ανώτατα εκπαιδευτικά 
ιδρύματα σε κοινωνική λογοδοσία ενώπιον της Βουλής 
και τους εκπροσώπους των ιδρυμάτων και άλλων φο-
ρέων της ακαδημαϊκής κοινότητας να βρίσκονται σε 
ετοιμότητα να παραβρεθούν σε συζήτηση στην Βουλή 
όταν τους ζητηθεί. 
Με το Κεφάλαιο Ε΄, ρυθμίζει κάποια ειδικότερα θέμα-
τα των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, όπως 
θέματα σχετικά με τα Όργανα της Σχολής , τις αρμο-
διότητες Γενικής Συνέλευσης ειδικής σύνθεσης, τη 
συλλογική έκφραση και εκπροσώπηση στα Πανεπι-
στήμια, τα γνωστικά αντικείμενα και τις προκηρύξεις 
θέσεων μελών, τις εισηγητικές επιτροπές και τα εκλε-
κτορικά σώματα, τον διορισμό, τα καθήκοντα, τα δι-
καιώματα και τις υποχρεώσεις των Μελών ΔΕΠ κ.α.  

ΝΟΜΟΣ 3685/2008 
Σύμφωνα με το νόμο 3685/2008 «Θεσμικό πλαίσιο για 
τις μεταπτυχιακές σπουδές» τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά 
Ιδρύματα (ΑΕΙ) της χώρας έχουν τόσο την ευθύνη του 
σχεδιασμού και την οργάνωση των μεταπτυχιακών 
σπουδών και να χορηγούν Μεταπτυχιακά Διπλώματα 
Ειδίκευσης (ΜΔΕ) αλλά και την αρμοδιότητα να χορη-
γούν Διδακτορικά Διπλώματα (ΔΔ). Υπάρχει η δυνατό-
τητα των ΑΕΙ της ημεδαπής να δημιουργούν είτε μόνα 
τους ή σε συνεργασία μεταξύ τους, αυτοχρηματοδο-
τούμενα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο 
εξωτερικό, αφού πρώτα έχουν υποβάλει και έχει ε-
γκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων 
μελέτη σκοπιμότητας και βιωσιμότητας. 
Τα αρμόδια όργανα για την οργάνωση και τη λειτουρ-
γία των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών εί-
ναι η Σύγκλητος Ειδικής Σύνθεσης ή η Συνέλευση Ειδι-
κής Σύνθεσης (ΣΕΣ) που αποτελείται από μέλη ΔΕΠ ή 
ΕΠ και δύο εκπροσώπους των μεταπτυχιακών φοιτη-
τών, Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεση (ΓΣΕΣ), η οποία 
απαρτίζεται από τον Πρόεδρο ή Προϊστάμενο του 
Τμήματος, τα μέλη ΔΕΠ ή ΕΠ και δύο εκπροσώπους 
των μεταπτυχιακών φοιτητών, τη Συντονιστική Επι-
τροπή (ΣΕ) που απαρτίζεται από μέλη ΔΕΠ ή ΕΠ, τον 
Διευθυντή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος, ο ο-
ποίος ορίζεται με απόφαση της ΓΣΕΣ και τον Αντιπρύ-

τανη ή Αντιπρόεδρο των μεταπτυχιακών σπουδών του 
Ιδρύματος. 
Ως προς τα κριτήρια επιλογής των υποψήφιων μετα-
πτυχιακών φοιτητών ο νόμος ορίζει κάποια βασικά 
κριτήρια τα οποία συνεκτιμώνται στη διαδικασία επι-
λογής όπως είναι: ο βαθμός πτυχίου, η βαθμολογία 
των μαθημάτων σε προπτυχιακό επίπεδο που σχετίζο-
νται με το πρόγραμμα, αλλά και ο βαθμός της διπλω-
ματικής εργασίας όπου αυτή προβλέπεται. Επιπλέον, 
χορηγείται και η δυνατότητα σε κάθε Τμήμα να καθο-
ρίσει με απόφαση της ΓΣΕΣ δικά του συμπληρωματικά 
κριτήρια . 
Οι διδάσκοντες στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών είναι Μέλη ΔΕΠ ή ΕΠ, επισκέπτες καθηγητές, 
ειδικοί επιστήμονες, ερευνητές αναγνωρισμένων ε-
ρευνητικών ιδρυμάτων, επιστήμονες αναγνωρισμένου 
κύρους με εξειδικευμένες γνώσεις ή εμπειρία στο α-
ντικείμενο, Καθηγητές Εφαρμογών των ΤΕΙ ή της Α-
ΣΠΑΙΤΕ που έχουν τα τυπικά προσόντα. 
Ως προς τη διάρκεια, κάθε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα 
Σπουδών διαρκεί ένα πλήρες ημερολογιακό έτος εκτός 
αν είναι μερικής φοίτησης οπότε παρατείνεται κατά 
ένα εξάμηνο και καταλήγει στην απονομή του Μετα-
πτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης. 
Ως προς τη χρηματοδότηση των Μεταπτυχιακών προ-
γραμμάτων μπορεί να προκύψει είτε από δωρεές, από 
παροχές, κληροδοτήματα, χορηγίες φορέων δημοσίου 
ή ιδιωτικού τομέα, από ερευνητικά προγράμματα, από 
επιχορηγήσεις του κρατικού προϋπολογισμού και δί-
δακτρα. Η διαχείριση των πόρων γίνεται από τον Ειδι-
κό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας. 
Δικαίωμα υποβολής αίτησης για την εκπόνηση διδα-
κτορικής διατριβής έχουν οι κάτοχοι Μεταπτυχιακού 
Διπλώματος Ειδίκευσης, υπάρχει όμως και η δυνατό-
τητα να γίνει δεκτός ως υποψήφιος διδάκτορας και μη 
κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης μετά 
από αιτιολογημένη απόφαση της ΓΣΕΣ, ενώ πτυχιούχοι 
ΤΕΙ και ΑΣΠΑΙΤΕ γίνονται δεκτοί μόνο εφόσον είναι κά-
τοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης. Η χρο-
νική διάρκεια για την απόκτηση του διδακτορικού δι-
πλώματος είναι τουλάχιστον τρία πλήρη ημερολογια-
κά έτη, ενώ για τους υποψήφιους διδάκτορες που γί-
νονται δεκτοί κατ’ εξαίρεση το ελάχιστο χρονικό όριο 
είναι τέσσερα πλήρη ημερολογιακά έτη.  
Μέσα από το νόμο δίνεται η δυνατότητα στο Πανεπι-
στήμιο ή σε συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια να ιδρύ-
σουν Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (ΕΠΙ) 
και μπορούν να συνεργάζονται με φορείς του δημόσι-
ου ή του ιδιωτικού τομέα, αλλά και με επιστημονικές 
ενώσεις και συλλόγους της ημεδαπής και αλλοδαπής. 
Τα ΕΠΙ τελούν υπό την εποπτεία του Υπουργού Εθνι-
κής Παιδείας και Θρησκευμάτων αλλά δεν ανήκουν 
στο δημόσιο τομέα. Τα ΕΠΙ υποχρεούνται να υποβάλ-
λουν προς το Τμήμα, τη Σύγκλητο και το Υπουργείο 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων πλήρη απολογι-
σμό του ερευνητικού τους έργου. 
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ΝΟΜΟΣ 3687/2008  
Ο νόμος 3687/2008 «Θέματα προσωπικού Υπουργείου 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλες διατά-
ξεις»  
Το Κεφάλαιο Γ΄ αναφέρεται στην Ανώτατη Εκκλησια-
στική Εκπαίδευση και συγκεκριμένα στην εισαγωγή 
φοιτητών στα προγράμματα των Ανώτατων Εκκλησι-
αστικών Ακαδημιών χωρίς την διενέργεια προκαταρ-
κτικής εξέτασης και χωρίς την υποβολή συστατικής ε-
πιστολής.  

ΝΟΜΟΣ 3794/2009 
Ο νόμος 3794/2009 «Ρύθμιση θεμάτων του πανεπι-
στημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκ-
παίδευσης και άλλες διατάξεις» αποτελείται από τρία 
βασικά κεφάλαια όπου στο Κεφάλαιο Α΄ ρυθμίζει θέ-
ματα τεχνολογικού εξοπλισμού και ανθρώπινου δυνα-
μικού του Τεχνολογικού Τομέα της ανώτατης εκπαί-
δευσης, στο Κεφάλαιο Β΄ ρυθμίζει κυρίως θέματα 
προσωπικού των Ιδρυμάτων της ανώτατης εκπαίδευ-
σης και στο Κεφάλαιο Γ΄ με τις λοιπές διατάξεις προ-
σπαθεί να ρυθμίσει θέματα που αφορούν την εκπαί-
δευση γενικά.  
Πιο συγκεκριμένα, με τα άρθρα 1-4 ρυθμίζονται θέμα-
τα που αφορούν στη λειτουργία των εργαστηρίων 
των ΤΕΙ. Η λειτουργία, η ίδρυση, η κατάργηση, η συγ-
χώνευση και η μετονομασία των εργαστηρίων γίνεται 
με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων ύστερα από πρόταση της ΓΣ του Τμήματος 
που ανήκει το εργαστήριο. Η αποστολή των εργαστη-
ρίων είναι προφανώς η ανάπτυξη και προώθηση της 
έρευνας, η ανάπτυξη συνεργασιών, η συγκέντρωση 
εμπειρίας και τεχνογνωσίας, η υποβοήθηση της ανά-
πτυξης των Κέντρων Τεχνολογικής Έρευνας κ.α. Κάθε 
εργαστήριο διευθύνεται από έναν διευθυντή που εί-
ναι μέλος ΕΠ και ορίζεται με απόφαση της ΓΣ. Τέλος, η 
διαχείριση των εσόδων των εργαστηρίων από όποια 
πηγή και αν προέρχονται, είτε από την εκτέλεση ερευ-
νητικών προγραμμάτων και τη διάθεση επιστημονικών 
προϊόντων είτε από κληρονομιές και δωρεές γίνεται 
από τον ΕΛΚΕ.  
Με τα άρθρα 5-22 του Κεφαλαίου Α΄ ρυθμίζονται θέ-
ματα λειτουργίας, προσωπικού και διοίκησης γενικά 
των ΤΕΙ. Πιο συγκεκριμένα, το άρθρο 5 προβλέπει ότι η 
Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος θα 
ορίζει με αιτιολογημένη απόφαση τα γνωστικά αντι-
κείμενα των μελών ΕΠ. Το άρθρο 6 αναφέρεται στα 
δικαιώματα που διατηρούν τα μέλη ΕΠ που αποχω-
ρούν λόγω συμπληρώσεως του ορίου ηλικίας. Διατη-
ρούν δηλαδή την ιδιότητά τους ως μέλη σε διάφορες 
επιτροπές, σε θέσεις σε διοικητικά συμβούλια σε 
ΝΠΔΔ και γενικά σε κάθε είδους επιτροπή, ενώ, επί-
σης, τους δίνεται η δυνατότητα να παραδίδουν μετα-
πτυχιακά μαθήματα ή μαθήματα σε ινστιτούτα δια βί-
ου εκπαίδευσης. 
Με τα άρθρα 7-16 ρυθμίζονται επιμέρους θέματα των 
ΤΕΙ. Αξίζει να αναφέρουμε ότι στο άρθρο 17 περιγρά-
φονται οι λεπτομέρειες για τη συγχώνευση, μετονο-

μασία και τις διάφορες μεταβολές των τμημάτων ΤΕΙ. 
«Με προεδρικό διάταγμα με πρόταση των Υπουργών 
Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων και Οικονομίας 
και Οικονομικών και, όταν πρόκειται για σύσταση θέ-
σεων ή κατάργηση και του Υπουργού Εσωτερικών 
λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη του Συμβουλίου Ανώ-
τατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΣΑΤΕ) μπορεί να ι-
δρύονται, να καταργούνται ή να κατατέμνονται ΤΕΙ, 
Παραρτήματα, Σχολές ή Τμήματα ή να συγχωνεύονται 
ή να μετονομάζονται ΤΕΙ». Σύμφωνα με το άρθρο 18, 
για όσα νεοϊδρυθέντα ΤΕΙ οι απόφοιτοί τους δεν έχουν 
κατοχυρωθεί επαγγελματικά κατοχυρώνονται μέσα 
από τον καθορισμό τον διαταγμάτων ίδρυσής τους. Το 
άρθρο 9 αναφέρεται στη δυνατότητα που δίνεται στα 
ΤΕΙ να συνεργαστούν με τα Πανεπιστήμια αφού έχουν 
προηγουμένως αξιολογηθεί, μέσω σύναψης προγραμ-
ματικής σύμβασης για τη διεξαγωγή μαθημάτων ή άλ-
λων συστατικών στοιχείων του προγράμματος προ-
πτυχιακών σπουδών. 
Με το Κεφάλαιο Β΄ ρυθμίζονται κάποια θέματα των 
Ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης που είναι κοινά 
σε κάποιες περιπτώσεις τόσο για τα ΑΕΙ όσο και για τα 
ΤΕΙ. Όπως για παράδειγμα ο προγραμματισμός θέσε-
ων ΕΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και ΕΤΠ όπου η προκήρυξη για την κε-
νή θέση που δημιουργήθηκε θα πρέπει να υποβάλλε-
ται σε αποκλειστική προθεσμία ενός έτους από την 
ημερομηνία που δημιουργήθηκε. Επίσης, όταν επί δύο 
διαδοχικές φορές για το ίδιο θέμα δεν καθίσταται δυ-
νατή η λήψη απόφασης από τα όργανα των Ιδρυμά-
των τότε οι αποφάσεις θα λαμβάνονται από το Πρυτα-
νικό Συμβούλιο για τα Πανεπιστήμια και το Συμβούλιο 
για τα ΤΕΙ. Τέλος, οι απολύσεις λόγω συμπληρώσεως 
ορίου ηλικίας ή λόγω τριακονταπενταεούς υπηρεσίας 
θα πραγματοποιούνται στο τέλος του ακαδημαϊκού 
έτους. 
Το Κεφάλαιο Γ΄ με τις λοιπές διατάξεις ρυθμίζει θέμα-
τα που αφορούν όλες σχεδόν τις βαθμίδες εκπαίδευ-
σης. Πιο συγκεκριμένα, στο άρθρο 28 σε θέματα της 
ΑΔΙΠ. Με τα υπόλοιπα άρθρα και μέχρι το τέλος του 
Κεφαλαίου ρυθμίζονται θέματα του Διεθνούς Πανεπι-
στημίου της Ελλάδας, θέματα διαχειριστικής επάρκει-
ας του ΙΚΥ, των Ερευνητικών Πανεπιστημιακών Ινστι-
τούτων, θέματα μετεγγραφών, καθώς επίσης και θέ-
ματα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ατό-
μων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις και άλλα. 

ΝΟΜΟΣ 4009/2011 
Ο νόμος 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση 
της ποιότητας σπουδών και διεθνοποίηση» με το Κε-
φάλαιο Α΄ θέτει τις γενικές αρχές ως προς τις βασικές 
έννοιες της ανώτατης εκπαίδευσης στη χώρα μας. Κά-
νει σύντομη αναφορά για την ελεύθερη έκφραση και 
διακίνηση ιδεών στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 
της χώρας και την αποστολή των ιδρυμάτων κάθε το-
μέα της ανώτατης εκπαίδευσης.  
Στο Κεφάλαιο Β΄ γίνεται αναφορά κυρίως σε θέματα 
αυτοδιοίκησης των ΑΕΙ, όπως η έγκριση του Οργανι-
σμού του κάθε ιδρύματος προκειμένου να ρυθμιστούν 
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θέματα οργανωτικής δομής και λειτουργίας τους κα-
θώς και η έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού προ-
κειμένου να ρυθμιστούν θέματα εσωτερικής λειτουρ-
γίας. 
Το Κεφάλαιο Γ΄ αναφέρεται στη διάρθρωση των ι-
δρυμάτων. Κάθε ίδρυμα αποτελείται από τις βασικές 
διοικητικές και ακαδημαϊκές μονάδες, τις σχολές και 
το τμήμα που αποτελεί τη βασική εκπαιδευτική μονά-
δα. Επίσης τα εργαστήρια, οι κλινικές, τα μουσεία, η 
σχολή μεταπτυχιακών σπουδών καθώς και η σχολή 
δια βίου μάθησης ιδρύονται με τον Οργανισμό του ι-
δρύματος. Στο ίδιο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στους 
λόγους που μπορούν να συγχωνευθούν, να κατατμη-
θούν, να μετονομαστούν ή ακόμα και να ιδρυθούν 
σχολές. 
Στο Κεφάλαιο Δ΄ γίνεται αναφορά στα όργανα των 
Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και των μονά-
δων τους. Πιο συγκεκριμένα όργανα του ιδρύματος εί-
ναι το Συμβούλιο, ο πρύτανης και η Σύγκλητος, της 
σχολής είναι ο κοσμήτορας, η κοσμητεία και η γενική 
συνέλευση, του τμήματος είναι ο διευθυντής και η συ-
νέλευση, τα όργανα της σχολής μεταπτυχιακών που 
είναι ο κοσμήτορας, η κοσμητεία, ο διευθυντής του 
μεταπτυχιακού και η ομάδα διδασκόντων μεταπτυχια-
κού, τα όργανα της σχολής δια βίου μάθησης που εί-
ναι κατά αναλογία με τα όργανα της σχολής του μετα-
πτυχιακού. Τέλος, σε ειδικές περιπτώσεις ο Οργανι-
σμός του ιδρύματος μπορεί να προβλέπει τη σύσταση 
επιπλέον οργάνων. 
Για τα θέματα αξιολόγησης και διασφάλισης της ποιό-
τητας είναι υπεύθυνη η Μονάδα Διασφάλισης της 
Ποιότητας του κάθε ιδρύματος που αποτελείται από 
τον πρύτανη, τον πρόεδρο, πέντε καθηγητές του ΑΕΙ, 
εκπρόσωπο κάθε κατηγορίας προσωπικού, έναν εκ-
πρόσωπο προπτυχιακών, μεταπτυχιακών φοιτητών και 
υποψηφίων διδακτόρων. Ως προς τα θέματα δημοσιό-
τητας και διαφάνειας το κάθε ίδρυμα υποχρεούνται 
να παρέχει στο διαδικτυακό του τόπο καθώς και με 
κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο κάθε δυνατή πληροφό-
ρηση. 
Στο Κεφάλαιο ΣΤ’ γίνεται αναφορά στο προσωπικό 
των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Πιο συγκε-
κριμένα, στο πρώτο μέρος του αναφέρεται στους κα-
θηγητές και τα προσόντα εκλογής όλων των βαθμίδων 
καθώς και στην διαδικασία εκλογής και εξέλιξής τους. 
Επίσης, γίνεται λεπτομερής αναφορά στις ειδικές επι-
τροπές που επιλέγουν και αξιολογούν την πορεία και 
την εξέλιξη των καθηγητών, καθώς και στον τρόπο δι-
ορισμού τους και της επιπλέον επιβράβευσης και δι-
ευκόλυνσης. Αναφορά γίνεται και στα ασυμβίβαστα, 
τις αποδοχές και τις επιστημονικές και λοιπές άδειες. 
Στο δεύτερο μέρος γίνεται αναφορά στο διοικητικό 
αλλά και στις ειδικές κατηγορίες διδακτικού και εργα-
στηριακού προσωπικού του ιδρύματος. 
Σύμφωνα με το Κεφάλαιο Ζ΄ η διάρθρωση της φοίτη-
σης γίνεται σε 3 κύκλους σπουδών: (α) στον πρώτο 
κύκλο σπουδών που συνίσταται στην παρακολούθηση 
ενός προγράμματος σπουδών που περιλαμβάνει μα-

θήματα που αντιστοιχούν κατ’ ελάχιστον σε 180 πι-
στωτικές μονάδες, (β) στον δεύτερο κύκλο σπουδών 
που συνίσταται στην παρακολούθηση προγράμματος 
μεταπτυχιακών σπουδών μαθημάτων που αντιστοι-
χούν κατ’ ελάχιστο σε 60 πιστωτικές μονάδες και (γ) 
στον τρίτο κύκλο σπουδών που συνίσταται στην παρα-
κολούθηση προγράμματος διδακτορικών σπουδών, ο 
οποίος περιλαμβάνει μαθήματα που αντιστοιχούν κατ’ 
ελάχιστο σε 30 πιστωτικές μονάδες για κάθε πρό-
γραμμα σπουδών. 
Ως προς τη χρονική διάρθρωση των σπουδών οι φοι-
τητές που αποδεδειγμένα εργάζονται πάνω από 20 
ώρες την εβδομάδα μπορούν να γραφτούν ως φοιτη-
τές μερικής φοίτησης, όπως επίσης μπορούν και να 
διακόψουν προσωρινά τη φοίτησή τους, αφού προ-
σκομίσουν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά. Αν κάποιος 
φοιτητής δεν γραφτεί για δύο συνεχόμενα εξάμηνα 
διαγράφεται αυτοδίκαια από τη σχολή.  
Στα λοιπά θέματα σπουδών, όπως αναφέρεται στο τέ-
ταρτο μέρος, τα ιδρύματα μπορούν να προσφέρουν 
προγράμματα σπουδών από κοινού, αφού προηγου-
μένως καταρτιστεί το πρωτόκολλο συνεργασίας , όπου 
καθορίζονται οι όροι συνεργασίας. Επίσης, προβλέπε-
ται και η συνεργασία των ΑΕΙ με ερευνητικά κέντρα 
για τη δημιουργία προγράμματος σπουδών που να 
οδηγούν στην απονομή αντίστοιχων τίτλων σπουδών, 
αρκεί να έχει καταρτιστεί πρωτόκολλο συνεργασίας 
μεταξύ των συνεργαζόμενων ιδρυμάτων όπου θα κα-
θορίζονται όλες οι σχετικές λεπτομέρειες. Επιπλέον, 
δίνεται η δυνατότητα στα ιδρύματα να οργανώνουν 
και να παρέχουν προγράμματα σπουδών δια βίου 
μάθησης που να οδηγούν σε τίτλους μη τυπικής εκ-
παίδευσης. 
Στο Κεφάλαιο Ι΄ γίνεται αναφορά στη διασφάλιση και 
πιστοποίηση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση 
(βλ. σχετικά στην ενότητα 2.2.4). 

ΝΟΜΟΣ 4076/2012 
Ο νόμος 4076/2012 «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανώτατων 
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις» με το 
πρώτο Κεφάλαιο και με τα άρθρα 1-4 ρυθμίζει θέματα 
διοίκησης και οργάνωσης ενώ με το άρθρο 5 κάποια 
επιμέρους συμπληρωματικά θέματα λειτουργίας των 
ΑΕΙ. Πιο συγκεκριμένα, στο άρθρο 1 συμπληρώνει τις 
έννοιες του Τμήματος και της Σχολής. Το Τμήμα απο-
τελεί τη βασική εκπαιδευτική και ακαδημαϊκή μονάδα 
του Ιδρύματος και αποτελείται από το σύνολο των Κα-
θηγητών, των λεκτόρων, των μελών του Ειδικού Εκ-
παιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ), των μελών του Εργα-
στηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) και των με-
λών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού 
(ΕΤΕΠ). Από την άλλη, η Σχολή συντονίζει και οργανώ-
νει τα προγράμματα μεταπτυχιακών και διδακτορικών 
σπουδών που υπάγονται σε αυτή και αναθέτει την υ-
λοποίησή τους στα Τμήματα ή σε ομάδες διδασκό-
ντων.  
Σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 1, με προ-
εδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υ-
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πουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονι-
κής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Παιδείας μπο-
ρούν να συγχωνεύονται, να ιδρύονται, κατατέμνονται, 
μετονομάζονται και να καταργούνται ΑΕΙ και να μετα-
βάλλεται η έδρα τους. Η διαδικασία αυτή θυμίζει την 
διαδικασία που ακολουθείται και από τα ΤΕΙ για το ί-
διο θέμα με το νόμο 3879/2010 στο άρθρο 17 όπου, 
όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, περιγράφονται 
οι λεπτομέρειες για τη συγχώνευση, μετονομασία και 
τις διάφορες μεταβολές των τμημάτων ΤΕΙ. Η υποβολή 
πρότασης για οποιαδήποτε μεταβολή θα πρέπει να γί-
νει αφού συντρέχουν οι λόγοι που προβλέπει ο νόμος 
από τον αρμόδιο Υπουργό, όσον αφορά στα ΑΕΙ ,αφού 
προηγουμένως υποβάλει ερώτημα συνοδευόμενο από 
ειδική τεκμηρίωση για έκδοση γνώμης της ΑΔΙΠ καθώς 
και των αρμόδιων Συμβουλίων των Ιδρυμάτων 
Στα άρθρα 2-4 ρυθμίζονται κάποιες τεχνικές λεπτομέ-
ρειες για την εκλογή των οργάνων του Ιδρύματος, της 
Σχολής και του Τμήματος ενώ με το άρθρο 5 ρυθμίζο-
νται διάφορα θέματα των ΑΕΙ. 

Στο δεύτερο Κεφάλαιο με τις επείγουσες διατάξεις 
ρυθμίζονται θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου 
Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού 
όπως είναι θέματα καθορισμού σχολικών μονάδων, 
του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, της Ελληνό-
γλωσσης εκπαίδευσης, των Κέντρων Μεταλυκειακής 
Εκπαίδευσης.  

ΣΧΕΔΙΟ «ΑΘΗΝΑ» (2013) 
Η νομοθετική πρωτοβουλία με την κωδική ονομασία 
«Σχέδιο ΑΘΗΝΑ» θεσμοθετήθηκε στις 28/3/2013 με 
την υπερψήφιση σχετικής τροπολογίας του άρθρου 7 
του Νόμου 4009/2011. Η τροπολογία αφορά στη διοί-
κηση των Τμημάτων των Πανεπιστημιακών και Τεχνο-
λογικών Ιδρυμάτων και προβλέπει τη συγχώνευση, 
την κατάτμηση, τη μετονομασία ή την κατάργηση 
τους με την έκδοση σχετικού Προεδρικού Διατάγμα-
τος. 

 

 
2.2.2 Το σύστημα πρόσβασης στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση 

«Η εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέχρι και 
το έτος 1963 γίνονταν με εξετάσεις που διενεργούσε 
το κάθε Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ξεχωριστά. Ο ενδιαφε-
ρόμενος είχε τη δυνατότητα να λάβει μέρος στις εξε-
τάσεις που διενεργούσαν δύο ή περισσότερα ιδρύμα-
τα ,εφόσον δεν συνέπιπταν οι ημερομηνίες διεξαγω-
γής τους. Έτσι μπορούσε να είναι επιτυχών σε περισ-
σότερες από μια σχολές και επέλεγε μετά σε ποια από 
όλες θα πραγματοποιούσε την εγγραφή του. Το 1964 
γίνονται για πρώτη φορά κοινές εισιτήριες εξετάσεις 
για όλα τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα οι οποίες 
διενεργούνται από το Υπουργείο Παιδείας. Το 1965 
εφαρμόζεται για πρώτη φορά το Ακαδημαϊκό Απολυ-
τήριο. Από το 1964 μέχρι σήμερα εφαρμόστηκαν ουσι-
αστικά έξι διαφορετικά συστήματα πρόσβασης στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τα περισσότερα συστήματα 
κατά τη διάρκεια ισχύος τους υπέστησαν τροποποιή-
σεις οι οποίες επηρέαζαν άλλες λιγότερο και άλλες πε-
ρισσότερο τη φιλοσοφία και τη βασική δομή του καθε-
νός από τα συστήματα αυτά. Τα συστήματα πρόσβα-
σης στη τριτοβάθμια εκπαίδευση και η χρονική διάρ-
κεια ισχύος του καθενός είναι: »11 

1964 Οι πρώτες εισιτήριες εξετάσεις κεντρικά και ενιαία 
για όλα τα ΑΕΙ από το Υπουργείο Παιδείας 

1965 – 1966 
Ακαδημαϊκό Απολυτήριο   
Υιοθετούνται 2 τύποι σχολών:  Θεωρητικής (Α) και 
Θετικής Κατεύθυνσης (Β) 

                                                                 
11 Λίτινας Κυριάκος, π. Διευθυντής Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξε-

τάσεων του ΥΠΕΠΘ, «Συστήματα Εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκ-
παίδευση της Ελλάδας 1964-2006, Αθήνα Ιούλιος 2006. 

1967 – 1979    

Γενικές Εισιτήριες Εξετάσεις  
Οι σχολές των ΑΕΙ διακρίθηκαν σε 10 κύκλους σχο-
λών  και θεσμοθετήθηκαν ο Ιερατικός κύκλος και ο 
Κύκλος των Ανώτερων Τεχνικών Σχολών 

1980 – 1982 
Πανελλήνιες εξετάσεις στις δύο τελευταίες τάξεις 
του Λυκείου στις οποίες λειτουργούν 2 Κατευθύν-
σεις (Θεωρητική & Πρακτική) 

1983 -  1999 Γενικές εξετάσεις  (Δέσμες) 

2000 -  2012  Πανελλαδικές Εξετάσεις (προαγωγικές και απολυ-
τήριες) 

Το σύστημα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 
που ήταν σε εφαρμογή μέχρι και το 2012 (με τις τρο-
ποποιήσεις/μετεξελίξεις του) στηρίχθηκε στο ακόλου-
θο νομοθετικό πλαίσιο.  

ΝΟΜΟΣ 2525/1997 
Ο νόμος 2525/1997 «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των 
αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιο-
λόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις» 
με το άρθρο 2 ορίζει τις λεπτομέρειες αλλαγής του 
συστήματος πρόσβασης των κατόχων Απολυτηρίου Ε-
νιαίου Λυκείου στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Πιο 
συγκεκριμένα, καταργεί τις εξετάσεις εισαγωγής στην 
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση καθώς και τα ειδικά ποσο-
στά εισαγωγής στα ΤΕΙ των αποφοίτων ΤΕΛ, ΕΠΛ και 
εσπερινών ΓΕΛ και από το ακαδημαϊκό έτος 2000 –
2001 η πρόσβαση στην Τριτοβάθμια θα γίνεται μέσω 
των Γενικών Εξετάσεων στα ισχύοντα Προγράμματα 
Σπουδών των ΑΕΙ και ΤΕΙ και άλλων σχολών, μέσω υ-
ποβολής συμμετοχής στα Προγράμματα Σπουδών Επι-
λογής (ΠΣΕ) που θεσμοθετούνται στα ΑΕΙ και ΤΕΙ, όπως 
προβλέπει η παράγραφος 6 του άρθρου 2, και μέσω 
υποβολής στο ΕΑΠ. Τα μόρια εισαγωγής των υποψη-
φίων προσδιορίζονται από το βαθμό του Απολυτηρίου 
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του Ενιαίου Λυκείου, από την επίδοση στη δοκιμασία 
δεξιοτήτων (θεσμός που δεν εφαρμόσθηκε τελικά) και 
τη βαθμολογία σε δύο μαθήματα της τελευταίας τάξης 
του Ενιαίου Λυκείου που ορίζονται από το χρόνο α-
ποφοίτησης από το Λύκειο. 
«Το σύστημα με την ανωτέρω μορφή του εφαρμόστη-
κε για πρώτη και τελευταία φορά το έτος 2000. Το έτος 
2001 εφαρμόστηκε με σημαντικές αλλαγές που το δι-
αφοροποιούσαν σημαντικά τόσο ως προς την φιλοσο-
φία του όσο και ως προς την δομή του.»11  

ΝΟΜΟΣ 2909/2001 
Ο νόμος 2909/2001 «Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» με 
το άρθρο 1 έρχεται να προσθέσει ότι στο βαθμό πρό-
σβασης των υποψηφίων λαμβάνεται υπόψη ο προφο-
ρικός και ο γραπτός βαθμός των δύο τελευταίων τά-
ξεων του Ενιαίου Λυκείου. Επίσης, έχουν δικαίωμα να 
διαμορφώσουν νέο γενικό βαθμό πρόσβασης οι κάτο-
χοι του απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου με την κατάθε-
ση σχετικής αίτησης και βεβαίωσης στο οικείο λύκειο, 
αφού ληφθεί υπόψη η επίδοση στις τελευταίες γρα-
πτές εξετάσεις. Χωρίς εισαγωγικές εξετάσεις μπορούν 
να εισάγονται στις σχολές των Ανώτατων Εκπαιδευτι-
κών Ιδρυμάτων και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ι-
δρυμάτων οι κάτοχοι απολυτηρίου ημερήσιου ή εκ-
κλησιαστικού Ενιαίου Λυκείου και οι κάτοχοι απολυ-
τηρίου εσπερινού Ενιαίου Λυκείου εφόσον συντρέ-
χουν κάποιες ειδικές προϋποθέσεις, όπως ο νόμος ο-
ρίζει. Επίσης, μπορεί να εξαιρούνται ως προς την εισα-
γωγή φοιτητών από τις διατάξεις του συγκεκριμένου 
άρθρου λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα και της φύσης 
του γνωστικού αντικειμένου, όπως του Τμήματος Ει-
καστικών Τεχνών της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών 
και να ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις, οι όροι, οι διαδι-
κασίες εισαγωγής και εγγραφής των φοιτητών στα 
τμήματα αυτά.  
Αφού ανακοινωθούν τα αποτελέσματα απόλυσης από 
το Λύκειο οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα να υποβά-
λουν την προτίμησή τους σε σχολές σε δύο το ανώτα-
το επιστημονικά πεδία. Η επιλογή των υποψηφίων γί-
νεται με βάση το σύνολο των μορίων που προκύπτουν 
από το άθροισμα των γινομένων του γενικού βαθμού 
πρόσβασης, των βαθμών πρόσβασης των δύο μαθη-
μάτων αυξημένης βαρύτητας και του βαθμού της δο-
κιμασίας δεξιοτήτων εφόσον απαιτείται. 
Μέχρι και την παράγραφο 12 του άρθρου 1 ρυθμίζο-
νται λεπτομέρειες για πιο ειδικές περιπτώσεις δεδο-
μένου ότι ο συγκεκριμένος νόμος έρχεται να ρυθμίσει 
κάποιες επιπλέον λεπτομέρειες που προέκυψαν από 
την αλλαγή του συστήματος πρόσβασης.  
 «Οι αλλαγές συνεχίστηκαν σε μικρότερη έκταση και το 
2002. Ειδικότερα το έτος αυτό:  
(α) Μια αλλαγή αφορούσε την διαμόρφωση του τελι-
κού γραπτού βαθμού μαθήματος που αναβαθμολογή-
θηκε λόγω διαφοράς βαθμολογίας των δύο βαθμολο-
γητών. Με την αλλαγή αυτή συμπληρώθηκε η διάταξη 
του προηγούμενου έτους κατά τρόπο ώστε στη περί-

πτωση που ο βαθμός του αναβαθμολογητή ήταν μι-
κρότερος των βαθμών και των δύο πρώτων τελικός 
γραπτός βαθμός ήταν ο μικρότερος βαθμός των δύο 
πρώτων αντί του μέσου όρου του βαθμού αυτού με 
τον βαθμό του αναβαθμολογητή που ίσχυε βάσει της 
προηγούμενης διάταξης.  
(β) Μπήκε ανώτερο όριο γραπτών που μπορούσε να 
διορθώσει ο κάθε βαθμολογητής (τριακόσια γραπτά 
πρώτη και τριακόσια γραπτά το πολύ δεύτερη βαθμο-
λόγηση). 
(γ) Μειώθηκε η διαφορά προφορικού και γραπτού 
βαθμού για την αναπροσαρμογή του προφορικού 
βαθμού από τις τρεις στις δύο μονάδες. 
Το 2003 καταργήθηκε η προσαρμογή του προφορικού 
προς τον γραπτό βαθμό κατά τον υπολογισμό του τελι-
κού βαθμού για την προαγωγή και απόλυση των μα-
θητών και μόνο. Η προσαρμογή διατηρήθηκε μόνο για 
τον προσδιορισμό των βαθμών πρόσβασης στην τριτο-
βάθμια εκπαίδευση. 
Το 2004 άλλαξε ξανά ο τρόπος υπολογισμού του τελι-
κού γραπτού βαθμού στην περίπτωση αναβαθμολό-
γησης του γραπτού λόγω διαφορά βαθμολογίας των 
δύο πρώτων βαθμολογητών και ορίστηκε ότι τελικός 
γραπτός μαθήματος στη περίπτωση αυτή είναι το πη-
λίκο της διαίρεσης του αθροίσματος των βαθμών και 
των τριών βαθμολογητών δια του δέκα πέντε (15). 
Τα έτη 2005 και 2006 αποδομήθηκε ολοκληρωτικά η 
φιλοσοφία του συστήματος του 2000.  
Ειδικότερα, το έτος 2005 καταργήθηκαν οι εξετάσεις 
σε εθνικό επίπεδο για τα εννέα μαθήματα της Β΄ Λυ-
κείου ενώ το 2006: 
 Μειώθηκαν τα εξεταζόμενα σε εθνικό επίπεδο μα-

θήματα της Γ΄ Λυκείου από εννέα σε έξι (6). Συγκε-
κριμένα ο κάθε μαθητής εξετάζεται υποχρεωτικά στο 
μάθημα γενικής παιδείας Νεοελληνική Γλώσσα και 
στα τέσσερα μαθήματα της κατεύθυνσης που παρα-
κολουθεί και σε ένα ακόμη από τα λοιπά τέσσερα 
μαθήματα γενικής παιδείας το οποίο επιλέγει. Επί 
πλέον αυτών μπορεί να εξεταστεί σε εθνικό επίπεδο 
και στο μάθημα επιλογής Αρχές Οικονομικής Θεωρί-
ας εφόσον το έχει διδαχθεί. Η επιλογή του μαθήμα-
τος Αρχές Οικονομικής Θεωρίας στην ουσία είναι 
υποχρεωτική γιατί όποιος δεν την επιλέξει δεν έχει 
δικαίωμα επιλογής του 5ου επιστημονικού πεδίου. 
 Καταργήθηκε το δικαίωμα να επιλέγει ο υποψήφιος 

ελεύθερα τα δύο επιστημονικά πεδία ανεξάρτητα 
της κατεύθυνσης που παρακολούθησε στο Λύκειο. Ο 
υποψήφιος πλέον μπορεί να επιλέξει: 
(ι) οποιοδήποτε από τα πέντε επιστημονικά πεδία τα 
μαθήματα αυξημένης βαρύτητας του οποίου περι-
λαμβάνονται στα μαθήματα κατεύθυνσης που πα-
ρακολούθησε ή αντικαθιστούνται από τα δύο μαθή-
ματα γενικής παιδείας που εξετάστηκε. Η δυνατότη-
τα αυτή δίδεται μόνο στην περίπτωση που επιλέξει 
μόνο ένα επιστημονικό πεδίο.  
(ιι) ένα επιστημονικό πεδίο που έχει ως μαθήματα 
αυξημένης βαρύτητας μαθήματα της κατεύθυνσης 
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που εξετάστηκε και ως δεύτερο οποιοδήποτε από τα 
άλλα τέσσερα τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας 
του οποίου περιλαμβάνονται στα μαθήματα κατεύ-
θυνσης που παρακολούθησε ή αντικαθιστούνται 
από τα δύο μαθήματα γενικής παιδείας που εξετά-
στηκε. Η δυνατότητα αυτή δίδεται μόνο στην περί-
πτωση που επιλέξει δύο επιστημονικά πεδία. 
ιιι) Σε κάθε περίπτωση ο υποψήφιος δεν μπορεί να 
επιλέξει επιστημονικό πεδίο τα μαθήματα αυξημένης 
βαρύτητας του οποίου δεν περιλαμβάνονται στα μα-
θήματα κατεύθυνσης που παρακολούθησε ή δεν α-
ντικαθιστούνται από τα μαθήματα γενικής παιδείας 
στα οποία εξετάστηκε. 
 Καθιερώθηκε βάση ως προϋπόθεση για την εισαγω-

γή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Σύμφωνα με τη 
ρύθμιση αυτή προϋπόθεση για να είναι υποψήφιος 
κάποιος για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 
ορίστηκε η επιτυχία γενικού βαθμού πρόσβασης ίσο 
ή μεγαλύτερο του 10 ή η συγκέντρωση συνόλου μο-
ρίων τουλάχιστον ίσου με το μέγιστο δυνατό αριθμό 
μορίων, δηλαδή τουλάχιστον 10.000 με μέγιστο δυ-
νατό αριθμό τις 20.000.» 11: 

ΝΟΜΟΣ 4186/2013 
Ο νόμος 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» ειδικότερα με 
το άρθρο 4 του Κεφαλαίου Α΄ περιγράφει με λεπτομέ-
ρεια την διαδικασία εισαγωγής των αποφοίτων του 

Γενικού Λυκείου στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Οι 
απόφοιτοι του Γενικού Λυκείου έχουν το δικαίωμα 
συμμετοχής στις εξετάσεις για την εισαγωγή στην τρι-
τοβάθμια εκπαίδευση αφού θα εξεταστούν σε θέματα 
που θα προκύψουν στο 50% από τράπεζα θεμάτων και 
στο 50% από κεντρική επιτροπή εξετάσεων. Κάθε μα-
θητής επιλέγει μια Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολι-
σμού και Επιστημονικό Πεδίο Εξειδίκευσης, προτίμηση 
που θα πρέπει να επιβεβαιώσουν με την έναρξη του 
σχολικού έτους της Γ΄ τάξης Ενιαίου και Δ΄ τάξης Ε-
σπερινού Γενικού Λυκείου. Για την εισαγωγή στην Τρι-
τοβάθμια οι απόφοιτοι θα εξεταστούν πανελλαδικώς 
σε τέσσερα εξεταζόμενα μαθήματα ανά Ομάδα Μα-
θημάτων Προσανατολισμού και Επιστημονικό Πεδίο 
Εξειδίκευσης. Για τον υπολογισμό του Βαθμού Πρό-
σβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση θα προσμετρά-
ται και ο «Βαθμός Προαγωγής και Απόλυσης» στον 
οποίο συνυπολογίζεται με ειδικό συντελεστή για κάθε 
τάξη του λυκείου ο γενικός βαθμός προαγωγής της Α΄, 
Β΄ και Γ΄ τάξης του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου. Επί-
σης, σύμφωνα με το άρθρο 13, οι απόφοιτοι του δευ-
τεροβάθμιου κύκλου σπουδών, καθώς και όσοι έχουν 
ισότιμο τίτλο επαγγελματικού λυκείου έχουν δικαίωμα 
συμμετοχής στις εξετάσεις για την εισαγωγή στην Τρι-
τοβάθμια εκπαίδευση με τους ίδιους όρους και προϋ-
ποθέσεις που ισχύουν για τους αποφοίτους του Γενι-
κού Λυκείου. 

 
2.2.3 Θεσμικό πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίας 

Άμεσα συνδεδεμένο με τη λειτουργία της τριτοβάθμι-
ας εκπαίδευσης είναι και το θεσμικό πλαίσιο που διέ-
πει την έρευνα και την τεχνολογία στην Ελλάδα. 

ΝΟΜΟΣ 3653/2008 
Ο νόμος 3653/2008 «Θεσμικό πλαίσιο έρευνας και τε-
χνολογίας και άλλες διατάξεις» με το Κεφάλαιο Α΄ και 
τα άρθρα 1,2,3 προσπαθεί να ορίσει, να προσδιορίσει 
και να διασαφηνίσει βασικές έννοιες στον τομέα της 
έρευνας και τεχνολογίας. Γίνεται αναφορά στην ευρύ-
τερη έννοια της έρευνας και διακρίνει τη βασική έρευ-
να από την εφαρμοσμένη και την τεχνολογική έρευνα. 
Προσδιορίζει τι ακριβώς σημαίνει η ανάπτυξη πρωτό-
τυπων πειραματικών συστημάτων. Επίσης, σε έννοιες 
που χρησιμοποιούνται συχνά τόσο από την πολιτική 
όσο και από την ακαδημαϊκή κοινότητα, όπως τεχνο-
λογική καινοτομία, τεχνολογική ανάπτυξη, έργο, πρό-
γραμμα, μελέτη, δίνει την πραγματική τους διάσταση. 
Ο νομοθέτης διακρίνει τον Ερευνητικό από τον Τεχνο-
λογικό φορέα. Ερευνητής σύμφωνα με το νομοθέτη 
είναι το φυσικό πρόσωπο που συμβάλλει στη δημι-
ουργία γνώσης στη βασική και εφαρμοσμένη - τεχνο-
λογική έρευνα και στην ανάπτυξη πρωτότυπων πειρα-
ματικών συστημάτων και πληροί τις προϋποθέσεις του 
άρθρου 39 παράγραφος 2 εδάφιο 2 α΄ του παρόντος 
νόμου. Επίσης, γίνεται αναφορά στον Ευρωπαϊκό Χώ-
ρο Έρευνας, στη Συμφωνία Κοινοπραξίας, στον Ευρω-

παϊκό οδικό χάρτη ερευνητικών υποδομών, στην Ευ-
ρωπαϊκή Χάρτα του ερευνητή και στα Κοινά Ευρωπαϊ-
κά Προγράμματα καθώς και στο ποιοι νοούνται Έλλη-
νες επιστήμονες της διασποράς.  
Στο Κεφάλαιο Β΄ ο νόμος ορίζει το Εθνικό Πρόγραμμα 
Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΠΕΤ) με τους στόχους του 
τόσο στη βασική όσο και στην εφαρμοσμένη έρευνα. 
Αναφέρει τα προγράμματα και τις δράσεις που περι-
λαμβάνει το ΕΠΕΤ τόσο σε θεματικές της βασικής έ-
ρευνας, όπως είναι οι ανθρωπιστικές, εκπαιδευτικές, 
πολιτιστικές, βιολογικές, ιατρικές επιστήμες κ.α., όσο 
και στην εφαρμοσμένη έρευνα, όπως στην υγεία-
βιοτεχνολογία, στη γεωργία-τρόφιμα κ.α., αλλά και 
δράσεις που σχετίζονται με τη τεχνολογική έρευνα και 
καινοτομία. Επιπλέον, συστήνονται ειδικοί λογαρια-
σμοί για τη χρηματοδότηση ερευνητικών και τεχνολο-
γικών προγραμμάτων και έργων που εκτελούνται από 
Υπουργεία, Φορείς , Πανεπιστήμια και ΤΕΙ.  
Στο Κεφάλαιο Γ΄ περιγράφονται τα αρμόδια όργανα 
σχεδιασμού και εφαρμογής της ερευνητικής πολιτι-
κής που είναι η Διυπουργική Επιτροπή για την Έρευνα 
και την Τεχνολογία (ΔΕΕΤ), το Υπουργείο Ανάπτυξης 
μέσω της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογί-
ας (ΓΓΕΤ), το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων, το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Τεχνο-
λογίας (ΕΣΕΤ), το οποίο αποτελεί ανεξάρτητο συμβου-
λευτικό και γνωμοδοτικό όργανο της πολιτείας υπα-
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γόμενο απευθείας στον Πρωθυπουργό και ο Εθνικός 
Οργανισμός Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΟΕΤ) που είναι 
Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και εποπτεύεται 

από τους Υπουργούς Ανάπτυξης και Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευμάτων.  

 
2.2.4 Διασφάλιση της ποιότητας στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση 

«Ο νόμος 1268/82 πρώτος μίλησε στην Ελλάδα για τον 
εξωτερικό ακαδημαϊκό έλεγχο των πανεπιστημίων. 
Θεσμοθέτησε την Εθνική Ακαδημία Γραμμάτων και Ε-
πιστημών, η οποία όμως ποτέ δεν λειτούργησε. Ο α-
καδημαϊκός έλεγχος ήλθε τελικά στην Ελλάδα ύστερα 
από 23 χρόνια με τον νόμο 3374/2005 και τη δημιουρ-
γία της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας»12.  

ΝΟΜΟΣ 3374/2005 
Στο νόμο 3374/2005 «Διασφάλιση της ποιότητας στην 
ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσ-
σώρευσης πιστωτικών μονάδων – Παράρτημα διπλώ-
ματος» γίνεται μια προσπάθεια διασφάλισης και βελ-
τίωσης της ποιότητας της έρευνας και διδασκαλίας, 
των σπουδών και των λοιπών υπηρεσιών που παρέχο-
νται από τα ιδρύματα της ανώτατης εκπαίδευσης στο 
πλαίσιο της αποστολής τους, ορίζοντας αρχικά τα 
στάδια αξιολόγησης (εσωτερικής και εξωτερικής) των 
ακαδημαϊκών μονάδων. Προσδιορίζονται λεπτομέ-
ρειες σχετικά με το χρόνο, τρόπο, ποιοί θα συμμετέ-
χουν, ποιοί θα συντονίζουν και θα υποστηρίζουν τις 
διαδικασίες τόσο σε εθνικό όσο και σε επίπεδο ιδρύ-
ματος, τα κριτήρια και οι δείκτες που θα χρησιμοποιη-
θούν (άρθρα 1-9).  
Πιο αναλυτικά, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην αξία 
της αξιολόγησης, η οποία θα πρέπει να είναι συστη-
ματική, τεκμηριωμένη και λεπτομερής προκειμένου να 
αναδείξει και να καταγράψει το έργο των ιδρυμάτων 
της ανώτατης εκπαίδευσης αλλά και τον εντοπισμό 
των αδυναμιών και των αποκλίσεων σε σχέση με τους 
στόχους και την αποστολή τους.  
Τα κριτήρια αξιολόγησης που χρησιμοποιούνται είναι 
αναγνωρισμένα και αντικειμενικά τα οποία εκφράζο-
νται με αντίστοιχους ποσοτικούς και ποιοτικούς δεί-
κτες όπως: ως προς την ποιότητα του διδακτικού και 
ερευνητικού έργου, των προγραμμάτων σπουδών και 
των λοιπών υπηρεσιών καθώς επίσης συνυπολογίζεται 
η συμπληρωματική λειτουργία και οι διακριτές φυσιο-
γνωμίες, οι ρόλοι, ο σκοπός και η αποστολή των ανώ-
τατων ιδρυμάτων.  
Θεσμοθετήθηκε η ανεξάρτητη διοικητική αρχή με την 
επωνυμία «Αρχή της Διασφάλισης Ποιότητας» (ΑΔΙΠ) 
προκειμένου να συντονίζει και να υποστηρίζει σε ε-
θνικό επίπεδο τις διαδικασίες αξιολόγησης των ιδρυ-
μάτων ανώτατης εκπαίδευσης. Στα άρθρα 10, 11, 12 
και 13 περιγράφονται οι αρμοδιότητες, η συγκρότηση, 
τα μέλη, η διοικητική και επιστημονική υποστήριξη της 
ΑΔΙΠ. 
                                                                 
12 Κλάδη Διονύση, άρθρο στην Εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ της 

18/3/2012 στο www.kathimerini.gr). 

Κάθε ίδρυμα συγκροτεί μετά από απόφαση του ανώ-
τατου συλλογικού οργάνου τη Μονάδα Διασφάλισης 
Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) έτσι ώστε να μπορεί να υποστηρί-
ξει τις διαδικασίες αξιολόγησής του. Στη ΜΟΔΙΠ συμ-
μετέχουν μέλη του Διδακτικού – Ερευνητικού ή Εκπαι-
δευτικού Προσωπικού, εκπρόσωπος του λοιπού επι-
στημονικού και διοικητικού προσωπικού, εκπρόσωπος 
των προπτυχιακών φοιτητών ή σπουδαστών και ένα 
εκπρόσωπο των μεταπτυχιακών φοιτητών. Η κάθε α-
καδημαϊκή μονάδα υπόκειται σε αξιολόγηση σε συ-
νεργασία με τη ΜΟΔΙΠ του ιδρύματος που ανήκει και 
ορίζει με απόφαση Γενικής Συνέλευσης τη δική της 
Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ). Η ΟΜΕΑ έχει 
την ευθύνη διεξαγωγής της διαδικασίας αξιολόγησης 
από τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων μέχρι τη 
σύνταξη της έκθεσης της εσωτερικής αξιολόγησης την 
οποία και διαβιβάζει στη ΜΟΔΙΠ και μέσω αυτής στην 
ΑΔΙΠ.  
Η εξωτερική αξιολόγηση γίνεται από μια επιτροπή α-
νεξάρτητων εμπειρογνωμόνων την Επιτροπή Εξωτερι-
κής Αξιολόγησης (ΕΕΑ) η οποία έπειτα από τη σε βά-
θος μελέτη της εσωτερικής αξιολόγησης και τις επιτό-
πιες επισκέψεις και επαφές με μέλη του διδακτικού - 
ερευνητικού, εκπαιδευτικού και του λοιπού επιστημο-
νικού προσωπικού, του διοικητικού προσωπικού και 
τους φοιτητές, συντάσσει την έκθεση της εξωτερικής 
αξιολόγησης, η οποία περιλαμβάνει αναλύσεις, διαπι-
στώσεις, συστάσεις και υποδείξεις προκειμένου να 
βελτιωθεί η ποιότητα του διδακτικού, ερευνητικού ή 
άλλου έργου ή να αντιμετωπισθούν τυχόν αδυναμίες 
και αποκλίσεις. Η τελική έκθεση εξωτερικής αξιολόγη-
σης διαβιβάζεται στη ΜΟΔΙΠ και μέσω αυτής στην Α-
ΔΙΠ. 

ΝΟΜΟΣ 4009/2011 
Στο Κεφάλαιο Ι΄ γίνεται αναφορά στη διασφάλιση και 
πιστοποίηση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευ-
ση. Πιο συγκεκριμένα, η ανεξάρτητη διοικητική αρχή 
με την επωνυμία «Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας 
στην Ανώτατη Εκπαίδευση μετονομάζεται σε «Αρχή 
Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην 
Ανώτατη Εκπαίδευση» (ΑΔΙΠ) με αποστολή της τη δια-
σφάλιση υψηλής ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευ-
ση. Το ανώτατο διοικητικό όργανο της Αρχής είναι το 
δεκαπενταμελές Συμβούλιο της Αρχής, που απαρτίζε-
ται από τον πρόεδρο, έξι εν ενεργεία καθηγητές των 
Πανεπιστημίων πρώτης βαθμίδας από διάφορους 
κλάδους, τέσσερις καθηγητές των ΤΕΙ, έναν εκπρόσω-
πο των προπτυχιακών φοιτητών, έναν εκπρόσωπο 
σπουδαστών, ένα εν ενεργεία ερευνητή πρώτης βαθ-
μίδας, έναν κοινό εκπρόσωπο του Τεχνικού, του Γεω-
τεχνικού και του Οικονομικού Επιμελητηρίου. 

http://www.kathimerini.gr/
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Η Αρχή συγκροτεί επιτροπή πιστοποίησης που αποτε-
λείται από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες που 
προέρχονται από το μητρώο Ανεξάρτητων Εμπειρο-
γνωμόνων (Νόμος 3374/2005) προκειμένου να γίνει η 
αξιολόγηση του προγράμματος σπουδών ή του εσω-
τερικού συστήματος διασφάλισης της ποιότητας ενός 
ιδρύματος. Μέσω αυτής της διαδικασίας η επιτροπή 
συντάσσει έκθεση πιστοποίησης που την υποβάλλει 
στην Αρχή και τελικά με την απόφαση του Συμβουλίου 
της Αρχής πιστοποιούνται ή όχι τα προγράμματα 
σπουδών και τα εσωτερικά συστήματα διασφάλισης 

της ποιότητας των ιδρυμάτων. Στην περίπτωση που 
εκδοθεί αρνητική απόφαση πιστοποίησης ο Υπουργός 
Παιδείας μπορεί να περιορίσει τη χρηματοδότηση του 
ιδρύματος και την εισαγωγή νέων φοιτητών. Μπορεί 
ακόμα οι φοιτητές να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε 
κάποιο άλλο αντίστοιχο πιστοποιημένο ίδρυμα. Τέλος, 
υπάρχει η δυνατότητα σε σχολές ή τμήματα να ανα-
δειχθούν σε Κέντρα Αριστείας από την ΑΔΙΠ ύστερα 
από πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων και αξιο-
λόγηση ειδικών επιτροπών 

 
2.2.5 Δια Βίου Μάθηση και Τριτοβάθμια εκπαίδευση 

Η ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης στην Τριτοβάθμια 
εκπαίδευση στην Ελλάδα απεικονίζεται στο νομοθετι-
κό πλαίσιο της Δια Βίου Μάθησης μετά το 2005 και 
συγκεκριμένα στους Νόμους 3369/2005 & 3879/2010 
όπου θεσμοθετείται η δυνατότητα των ανώτατων εκ-
παιδευτικών ιδρυμάτων να ιδρύουν Ινστιτούτα Δια Βί-
ου Μάθησης .  

ΝΟΜΟΣ 3369/2005 
Ο νόμος 3369/2005 «Συστηματοποίηση της δια βίου 
μάθησης και άλλες διατάξεις» με το άρθρο 2 παρά-
γραφος 2 ορίζει ως φορείς παροχής υπηρεσιών δια βί-
ου εκπαίδευσης σε αποφοίτους ανώτατης εκπαίδευ-
σης, πανεπιστημιακής και τεχνολογικής, τα Ινστιτούτα 
Δια Βίου Εκπαίδευσης. Επίσης, στο ίδιο άρθρο παρ. 7 
κάνει λόγο για τη σύσταση ενός συλλογικού οργάνου 
με την ονομασία «Εθνική Επιτροπή Δια Βίου Μάθη-
σης» στην οποία μεταξύ άλλων θα συμμετέχουν ένας 
εκπρόσωπος της Συνόδου των Πρυτάνεων των Πανε-
πιστημίων και ένας εκπρόσωπος της συνόδου των 
Προέδρων των Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτι-
κών Ιδρυμάτων. 
Στο άρθρο 9 δίνονται πιο αναλυτικές πληροφορίες 
σχετικά με τη δυνατότητα που έχει κάθε Ίδρυμα της 
ανώτατης εκπαίδευσης (Πανεπιστήμιο, ΤΕΙ και ΑΣΠΑΙ-
ΤΕ) να ιδρύσει ένα Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης 
με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευμάτων και Οικονομίας και Οικονομικών 
καθώς και τη γνώμη της συγκλήτου ή της Διοικούσας 
Επιτροπής του οικείου ΤΕΙ ή της Διοικούσας Επιτροπής 
της ΑΣΠΑΙΤΕ όπου στην απόφαση αυτή θα προσδιορί-
ζονται διάφορες διοικητικές και οργανωτικές λεπτο-
μέρειες. Στο αμέσως επόμενο άρθρο (10), προσδιορί-
ζονται οι λεπτομέρειες σχετικά με τη χρηματοδότηση 
και την εξασφάλιση πόρων των Ινστιτούτων Δια Βίου 
Εκπαίδευσης. Στο άρθρο 11, δίνεται η ελευθερία στο 
ΕΑΠ να ιδρύσει αν θελήσει Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαί-
δευσης χωρίς να σημαίνει ότι αυτό θα αποτελέσει α-
παραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να οργανώνει 
και να υλοποιεί προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης. 
Στη συνέχεια του άρθρου αυτού στις παρ.2,3 ορίζονται 
λεπτομέρειες σχετικά με τα Προγράμματα Σπουδών 
Επιλογής.  
 

ΝΟΜΟΣ 3879/2010  
Ο νόμος 3879/2010 «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης 
και λοιπές διατάξεις» με το Κεφάλαιο Α΄ προσδιορίζει 
τόσο το σκοπό όσο και το πεδίο εφαρμογής της δια 
βίου μάθησης. Συγκεκριμένα, σκοπός της δια βίου μά-
θησης είναι η ανάπτυξη μέσω της αναγνώρισης εναλ-
λακτικών εκπαιδευτικών διαδρομών, της διασφάλισης 
της διαφάνειας και της ποιότητας, έτσι ώστε να επι-
τυγχάνεται η διασύνδεσή της με την απασχόληση αλ-
λά και τη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης προσωπι-
κότητας των ατόμων. Επίσης, προσδιορίζονται θέματα 
που αφορούν στη δια βίου μάθηση πέρα του τυπικού 
εκπαιδευτικού συστήματος καθώς και δράσεις φορέ-
ων του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος ενώ για 
την άτυπη μάθηση γίνεται αναφορά για την αναγνώ-
ριση και την πιστοποίηση των αποτελεσμάτων της. Στο 
άρθρο 2 του παρόντος νόμου προσδιορίζονται έννοιες 
όπως δια βίου μάθηση, τυπική εκπαίδευση, τυπικό 
εκπαιδευτικό σύστημα, μη τυπική εκπαίδευση, άτυπη 
μάθηση, αρχική επαγγελματική κατάρτιση, επαγγελ-
ματικά περιγράμματα κ.α. Στη συνέχεια ο νόμος ορίζει 
με το άρθρο 3 τους Φορείς και τις λειτουργίες του Ε-
θνικού Δικτύου Δια Βίου Μάθησης.  
Η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης του Υπουρ-
γείου Παιδείας παίζει καθοριστικό ρόλο για τη δημό-
σια πολιτική της δια βίου μάθησης να διαμορφώνει 
τους σχετικούς κανόνες, να εκπονεί το εθνικό πρό-
γραμμα και να εποπτεύει την εφαρμογή του. Οι αρμο-
διότητες της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης 
είναι πολλές και σημαντικές πέρα από την εποπτεία 
και διαχείριση του ΕΣΣΕΕΚΑ και του συστήματος γενι-
κής εκπαίδευσης ενηλίκων, την οργάνωση και λει-
τουργία των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) και 
των δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματική Κατάρτισης 
(ΙΕΚ), το συντονισμό και την αξιολόγηση των λειτουρ-
γιών του Εθνικού Δικτύου Δια Βίου Μάθησης, τη συ-
νεργασία με διεθνείς ευρωπαϊκούς φορείς ή φορείς 
άλλων χωρών μέχρι και τον καθορισμό των ελάχιστων 
προδιαγραφών αξιολόγησης για την αποτίμηση του 
παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου σε τοπικό, περι-
φερειακό και εθνικό επίπεδο. 
Οι Περιφέρειες και οι Δήμοι εφαρμόζουν το αντίστοι-
χο εθνικό πρόγραμμα μέσα από τις επενδύσεις , προ-
γράμματα ή επί μέρους δράσεις επαγγελματικής κα-
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τάρτισης και γενικότερα δράσεις εφαρμογής της δη-
μόσιας πολιτικής.  
Στο άρθρο 10 γίνεται εκτενής αναφορά στο Εθνικό Κέ-
ντρο Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κα-
τάρτισης, το οποίο μετονομάζεται σε Εθνικό Κέντρο 
Πιστοποίησης Δομών Δια Βίου Μάθησης, στους σκο-
πούς του Κέντρου αλλά και σε εδάφια που τροποποι-
ούνται από προηγούμενους νόμους, σε θέματα όπως 
η αδειοδότηση λειτουργίας των Εργαστηρίων Ελευθέ-
ρων Σπουδών από το ΔΣ του ΕΚΕΠΙΣ. 
Στο άρθρο 11, ανακοινώνεται η ίδρυση του Εθνικού 
Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων, που αποτελεί 
και τον εθνικό φορέα πιστοποίησης των εκροών της 
μη τυπικής εκπαίδευσης και της άτυπης μάθησης και 
εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας. Τα όργανα 
του οργανισμού είναι το διοικητικό συμβούλιο, ο πρό-
εδρος και ο γενικός διευθυντής. Ο τρόπος επιλογής 

καθώς και η διαδικασία συγκρότησης του διοικητικού 
συμβουλίου και η λειτουργία του. 
Στο άρθρο 18 γίνεται αναφορά στα κίνητρα που θεσπί-
ζονται προκειμένου να αναπτυχθεί η δια βίου μάθηση. 
Έτσι, γίνεται διασύνδεση προγραμμάτων της μη τυπι-
κής εκπαίδευσης με το σύστημα της τυπικής εκπαί-
δευσης, χορήγηση ειδικών εκπαιδευτικών αδειών για 
συμμετοχή σε προγράμματα δια βίου μάθησης, η δη-
μιουργία ατομικών λογαριασμών με συμμετοχή και 
του εργοδότη και του εργαζόμενου αλλά και σε κά-
ποιες περιπτώσεις κα του κράτους προκειμένου ο ερ-
γαζόμενος να μπορεί να αποσύρει χρήματα για την 
κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών, και η σύνδεση της 
αξιολόγησης των φορέων δια βίου μάθησης με τη 
χρηματοδότησή τους.  
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 Στρατηγικός και χωροταξικός σχεδιασμός της ελληνικής Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 3.1

Μεταξύ των έργων που χρηματοδοτήθηκαν από το 2ο 
ΕΠΕΑΕΚ περιλαμβάνονταν και το έργο με τίτλο «Αξιο-
λόγηση της Ανώτατης Εκπαίδευσης». Το έργο συγ-
χρηματοδοτήθηκε από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πό-
ρους στο πλαίσιο του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 
και του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση 
και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση ΙΙ». Η ευθύνη δι-
αχειριστικής υλοποίησης του έργου είχε ανατεθεί στο 
Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας (ΚΕΕ), με υπεύθυνο έρ-
γου τον Διονύση Κλάδη, τέως Ειδικό Γραμματέα Πανε-
πιστημιακής Εκπαίδευσης του ΥΠΕΠΘ. Σύμφωνα με 
σχετική ανάρτηση του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευ-
νας: 
«Το έργο αποσκοπούσε στην προετοιμασία του εδά-
φους και στη διαμόρφωση των προϋποθέσεων που θα 
έκαναν δυνατή στη συνέχεια την αποτελεσματική ε-
νεργοποίηση του συστήματος διασφάλισης και αξιο-
λόγησης της ποιότητας της ανώτατης εκπαίδευσης 
στην Ελλάδα. Τούτο σημαίνει ότι το έργο αυτό ανα-
πτύχθηκε ανεξάρτητα από τις διαδικασίες διαμόρφω-
σης του νομοθετικού πλαισίου το οποίο θα διέτρεχε το 
προαναφερθέν σύστημα, όπως επίσης και από το ό-
ποιο περιεχόμενό του. Το έργο αναπτυσσόταν σε τρία 
υποέργα με το ακόλουθο περιεχόμενο. 
Το πρώτο υποέργο αποσκοπούσε στην ενημέρωση και 
εξοικείωση της κοινότητας της ανώτατης εκπαίδευσης 
στην Ελλάδα με ότι αφορά τα λειτουργούντα διεθνώς 
συστήματα διασφάλισης και αξιολόγησης της ποιότη-
τας, τις υπάρχουσες εμπειρίες στις διάφορες χώρες 
αλλά και σε επίπεδο Ευρωπαϊκών ή και διεθνών δι-
κτύων, τις ακολουθούμενες μεθόδους και πρακτικές. 
Στο πλαίσιο του πρώτου αυτού υποέργου χρηματοδο-
τήθηκαν αφ' ενός μεν η οργάνωση και πραγματοποίη-
ση συναφών ενημερωτικών σεμιναρίων στην Ελλάδα, 
τα οποία απευθύνονταν στις διοικήσεις των Ιδρυμά-

των και στα στελέχη εκείνα της κοινότητας της ανώτα-
της εκπαίδευσης τα οποία δραστηριοποιούνται ή ε-
πρόκειτο να δραστηριοποιηθούν στα θέματα αυτά, 
αφ' ετέρου δε η συμμετοχή του μεγαλύτερου δυνατού 
αριθμού στελεχών από όλα τα Ιδρύματα σε διεθνή σε-
μινάρια, συνέδρια κλπ. συναφούς περιεχομένου, προ-
κειμένου να αποκτηθεί η πληρέστερη δυνατή ενημέ-
ρωση και γνώση πάνω στα σχετικά ζητήματα και να 
δημιουργηθεί η απαραίτητη «κρίσιμη μάζα» εξειδι-
κευμένων στελεχών, τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και 
στο επίπεδο των ίδιων των Ιδρυμάτων ανώτατης εκ-
παίδευσης. 
Το δεύτερο υποέργο αποσκοπούσε, αφ’ ενός μεν στην 
κατάρτιση των στρατηγικών και επιχειρησιακών σχε-
δίων όλων των Ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης με 
χρονικό ορίζοντα που φτάνει στο τέλος της τρέχουσας 
δεκαετίας, αφ’ ετέρου δε στη διαμόρφωση του εθνι-
κού στρατηγικού και χωροταξικού σχεδίου ανάπτυ-
ξης της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Για το 
σκοπό αυτό, είχε συγκροτηθεί από το Υπουργείο Παι-
δείας η Ομάδα Στρατηγικού και Χωροταξικού Σχεδια-
σμού (ΟΣΧΣ) της ανώτατης εκπαίδευσης, η οποία απο-
τελείτο από Καθηγητές των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ 
οι οποίοι είχαν ειδική γνώση και εμπειρία στα ζητήμα-
τα αυτά, πλαισιώνονταν δε από ανώτερα διοικητικά 
στελέχη του ΥΠΕΠΘ. Στην ΟΣΧΣ συμμετείχαν επίσης και 
όλοι όσοι διετέλεσαν Ειδικοί Γραμματείς του ΥΠΕΠΘ 
για τα Πανεπιστήμια και για τα ΤΕΙ από το 1990 μέχρι 
και το έτος συγκρότησής της. Τα στρατηγικά και επι-
χειρησιακά σχέδια των Ιδρυμάτων ολοκληρώθηκαν τον 
Ιούνιο 2002. Το τελικό πόρισμα της ΟΣΧΣ ολοκληρώθη-
κε και υποβλήθηκε στο ΥΠΕΠΘ τον Απρίλιο 2004. 
Το τρίτο υποέργο, τέλος, αποσκοπούσε στην ανάπτυξη 
του Κέντρου Τεκμηρίωσης της Ανώτατης Εκπαίδευσης 
στην Ελλάδα. Το εν λόγω Κέντρο συγκέντρωνε, επεξερ-

Επισκόπηση κεφαλαίου 

Στο τρίτο κεφάλαιο εξετάζονται βασικά στοιχεία του στρατηγικού πλαισίου αναφοράς της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης στην Ελλάδα,  με έμφαση στις προσπάθειες ανάπτυξης του στρατηγικού και χωροταξικού 
σχεδιασμού της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα, το σχεδιασμό κριτηρίων και δεικτών για την επι-
χορήγηση των ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τόσο για τις δαπάνες του υπηρετούντος προ-
σωπικού, όσο και των τρεχουσών δαπανών για την κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών και της 
χρηματοδότησης των κτιριακών υποδομών και του εξοπλισμού των ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαί-
δευσης. Ιδιαίτερη αναφορά, επιπλέον, γίνεται στα προβλεπόμενα από το στρατηγικό πλαίσιο αναφοράς 
μέτρα για την υποστήριξη των φοιτητών προκειμένου να ενισχυθούν, να συνεχίσουν και, τελικά, να ο-
λοκληρώσουν τις σπουδές τους. 
Το σύστημα πρόσβασης των αποφοίτων της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση, που για δεκαετίες αποτελεί σημείο κλειδί για την ανάπτυξη μεταρρυθμιστικών πρωτοβου-
λιών στην εκπαίδευση, αναλύεται στη συνέχεια με αναφορά, στο πλήθος των υποψηφίων και των επι-
τυχόντων σε ετήσια βάση την περίοδο 2008-2013. Το συγκεκριμένο κεφάλαιο ολοκληρώνεται με την α-
ναφορά στην ελκυστικότητα των τμημάτων, στον ανταγωνισμό και στην επίδοση των υποψηφίων για 
πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, σύμφωνα με τα σχετικά στατιστικά στοιχεία που δημοσιοποί-
ησε η Διεύθυνση Οργάνωσης & Διεξαγωγής Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας το 2011. 
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γαζόταν και ανέλυε όλα τα στατιστικά και λοιπά στοι-
χεία τεκμηρίωσης που αφορούν την ανώτατη εκπαί-
δευση στην Ελλάδα. Το Κέντρο είχε διαμορφώσει μία 
μεθοδολογία ανάλυσης των δεδομένων εναρμονισμέ-
νη προς τις μεθοδολογίες που χρησιμοποιούσαν όλοι 
οι διεθνείς οργανισμοί που ασχολούνται με θέματα 
τεκμηρίωσης ανώτατης εκπαίδευσης (OECD, UNESCO, 
European Commission) έτσι ώστε να είναι ευχερής η 
συγκριτική ανάλυση των ελληνικών και των διεθνών 
(κυρίως Ευρωπαϊκών) δεδομένων. 

Το προαναφερθέν έργο του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ είχε προβλεφθεί 
να διαρκέσει μέχρι το τέλος Αυγούστου του 2004, κα-
θώς από τον Σεπτέμβριο 2004 προβλεπόταν να αρχίσει 
η λειτουργία του εθνικού φορέα διασφάλισης και αξι-
ολόγησης της ποιότητας της ανώτατης εκπαίδευσης, ο 
οποίος θα είχε θεσμοθετηθεί στο μεταξύ και ο οποίος 
θα αναλάμβανε στη συνέχεια την ευθύνη της διαχει-
ριστικής υλοποίησης της δεύτερης φάσης του Έργου 
του ΕΠΕΑΕΚ «Αξιολόγηση της Ανώτατης Εκπαίδευσης». 

3.1.1 Κείμενο αρχών για τη δημιουργία νέων ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα (2001) 

Η Ομάδα Στρατηγικού και Χωροταξικού Σχεδιασμού 
(ΟΣΧΣ) της ανώτατης εκπαίδευσης, που συστάθηκε 
από Υπουργείο Παιδείας, συνέταξε και υπέβαλλε το 
πρώτο πόρισμά της με τίτλο «Κείμενο αρχών για τη 
δημιουργία νέων ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης 
στην Ελλάδα», τον Σεπτέμβριο του 2001.  
Το πλήρες κείμενο του πορίσματος, έχει ως ακολού-
θως: 

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 

Α.1 Στόχοι της Ομάδας Εργασίας 
1. Η Ομάδα Εργασίας έχει αποφασίσει να κινηθεί σε 

δύο διαφορετικά επίπεδα και με διαφορετικές τα-
χύτητες προκειμένου να διεκπεραιώσει το έργο 
της. Το πρώτο επίπεδο αφορά το ερώτημα ως προς 
την αναγκαιότητα ολοκλήρωσης της ανάπτυξης του 
συστήματος ανώτατης εκπαίδευσης στη χώρα μας 
με τη δημιουργία ή μη νέων Ιδρυμάτων. Το δεύτε-
ρο επίπεδο αφορά τις γενικές κατευθύνσεις γνω-
στικών πεδίων στα οποία θα πρέπει να αναπτυχθεί 
το σύστημα ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα, 
όπως επίσης και η χωροταξική ανάπτυξή του. 

2. Οι προτάσεις της Ομάδας Εργασίας ως προς το 
πρώτο επίπεδο απευθύνονται στο Υπουργείο Παι-
δείας και στην Κυβέρνηση συνολικά, που έχουν και 
την αποκλειστική ευθύνη για τη δημιουργία και για 
τη χωροθέτηση νέων Ιδρυμάτων. Οι προτάσεις της 
Ομάδας Εργασίας ως προς το δεύτερο επίπεδο α-
πευθύνονται ταυτόχρονα τόσο στο Υπουργείο Παι-
δείας όσο και στα ίδια τα υφιστάμενα Ιδρύματα, τα 
οποία έχουν την ευθύνη για την υποβολή προ-
τάσεων ίδρυσης νέων Τμημάτων τους ή και για την 
υποβολή προτάσεων μετονομασίας, αλλαγής περι-
εχομένου, συγχώνευσης, κατάτμησης ή και κατάρ-
γησης λειτουργούντων Τμημάτων τους. Το νέο 
στοιχείο που εισάγεται στην όλη διαδικασία, σύμ-
φωνα με τα ανακοινωθέντα ήδη από το Υπουργείο 
Παιδείας, είναι ότι τα Ιδρύματα θα πρέπει να εντά-
ξουν τις επιμέρους προτάσεις τους στο συνολικό 
στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιο ανάπτυξής 
τους, για την κατάρτιση του οποίου θα πρέπει να 
ληφθούν υπ’ όψη και οι σχετικές προτάσεις της 
Ομάδας Εργασίας. 

3. Το παρόν κείμενο περιέχει τις προτάσεις της Ομά-
δας Εργασίας ως προς το πρώτο επίπεδο. Χαρακτη-
ρίζεται ως κείμενο αρχών, γιατί ακριβώς δεν υπει-
σέρχεται σε λεπτομέρειες που αφορούν την υλο-
ποίηση των σχετικών προτάσεων. Δεν έχει δηλαδή 
το παρόν κείμενο χαρακτηριστικά μελέτης σκοπι-
μότητας ή/και εφαρμογής. Αποσκοπεί απλώς στο 
να προτείνει ένα γενικό πλαίσιο αρχών και προϋ-
ποθέσεων που θα πρέπει να καθορίζουν και να 
διέπουν τις στρατηγικές ανάπτυξης της ανώτατης 
εκπαίδευσης στη χώρα μας σε επίπεδο Ιδρυμάτων, 
χωρίς να υπεισέρχεται στην εσωτερική διάρθρωση 
των Ιδρυμάτων. Καταλήγει δε σε μία επίσης επί της 
αρχής πρόταση για το πώς θα μπορούσε αυτό το 
γενικό πλαίσιο να εφαρμοστεί στη σύγχρονη Ελλη-
νική πραγματικότητα. 

4. Με την ίδια ακριβώς λογική, η εισήγηση αυτή προ-
σεγγίζει και το συνολικό πρόβλημα της χωροθέτη-
σης της ανώτατης εκπαίδευσης, λαμβάνοντας υπ’ 
όψη τις σύγχρονες διεθνείς τάσεις που δέχονται τα 
μοντέλα τόσο των μονοεδρικών όσο και των πολυ-
εδρικών Πανεπιστημίων. Το παρόν κείμενο απο-
σκοπεί εν προκειμένω να προτείνει επίσης ένα γε-
νικό πλαίσιο αρχών και προϋποθέσεων που θα 
πρέπει να καθορίζουν και να διέπουν την ανάπτυξη 
Τμημάτων ή Σχολών Ιδρυμάτων ανώτατης εκπαί-
δευσης σε μία περιοχή. 

5. Όπως είναι φυσικό, το έργο της Ομάδας Εργασίας 
στο δεύτερο από τα προαναφερθέντα επίπεδα εί-
ναι περισσότερο σύνθετο, καθώς εξαρτάται από 
μία σειρά παραμέτρων που πρέπει να μελετηθούν 
διεξοδικά (σύγχρονες διεθνείς τάσεις ανάπτυξης 
γνωστικών πεδίων στους επιμέρους τομείς της α-
νώτατης εκπαίδευσης, ανάγκες και προοπτικές της 
αγοράς εργασίας, διαθεσιμότητα έμψυχου δυναμι-
κού για την κάλυψη των αναγκών ανάπτυξης νέων 
γνωστικών πεδίων κλπ.). Κατόπιν αυτού, η ολοκλή-
ρωση του έργου της Ομάδας Εργασίας ως προς το 
δεύτερο αυτό επίπεδο θα απαιτήσει περισσότερο 
χρόνο. 

Α.2 Υπάρχουσες προτάσεις ίδρυσης νέων Ιδρυμάτων 
ανώτατης εκπαίδευσης 
6. Όπως ήδη τονίστηκε, το κείμενο αυτό αποτελεί μία 

αυτοτελή πρόταση ενός πλαισίου αρχών και προϋ-



 

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2014 

 75 

Κεφ
άλαιο 3

ο 
ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ Π

ΛΑΙΣΙΟ Α
Ν

ΑΦ
ΟΡΑΣ 

ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜ
ΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ποθέσεων. Η πρόταση αυτή όμως δεν είναι δυνατό 
να αγνοήσει μία πραγματικότητα, σύμφωνα με την 
οποία ήδη διάφοροι ενδιαφερόμενοι φορείς έχουν 
υποβάλει στο Υπουργείο Παιδείας προτάσεις ίδρυ-
σης νέων Ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης στην 
Ελλάδα, οι οποίες σε αρκετές περιπτώσεις συνο-
δεύονται και από αναλυτικές μελέτες ειδικών. 

7. Από το σχετικό πίνακα που διανεμήθηκε από το 
Υπουργείο Παιδείας στα μέλη της Ομάδας Εργασί-
ας προκύπτει ότι οι υποβληθείσες προτάσεις κατά 
Περιφέρεια είναι οι εξής: 

Περιφέρεια Ίδρυμα 

Δυτική  
Μακεδονία 

• Πανεπιστήμιο  
Δυτικής Μακεδονίας 

Στερεά  
Ελλάδα 

• Πανεπιστήμιο (Ανατολικής) 
Στερεάς Ελλάδας 

Δυτική 
Ελλάδα 

• Πανεπιστήμιο Δυτικής  
(Στερεάς) Ελλάδας 

• Ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης στο 
Νομό Ηλείας 

Κεντρική 
Μακεδονία 

• Ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης στο 
Νομό Πέλλας 

Ανατολική  
Μακεδονία & Θράκη 

• Πανεπιστήμιο Καβάλας– Δράμας 
• ΤΕΙ Δράμας 

   
8. Το παρόν κείμενο εξετάζει και αυτές τις προτάσεις, 

με κριτήριο τον βαθμό στον οποίο ανταποκρίνονται 
στο γενικό πλαίσιο αρχών και προϋποθέσεων. Τού-
το σημαίνει ότι οι προτάσεις αυτές αντιμετωπίζο-
νται απλά και μόνο ως προτάσεις ίδρυσης νέων Ι-
δρυμάτων και δεν προσεγγίζονται ούτε σε σχέση με 
την ανάπτυξη συγκεκριμένων γνωστικών πεδίων 
ούτε σε σχέση με τη χωροταξική ανάπτυξή τους. 

9. Στο σημείο αυτό πρέπει να τονιστεί ότι στο Υπουρ-
γείο Παιδείας έχουν επίσης υποβληθεί και πλήθος 
προτάσεων ίδρυσης νέων Τμημάτων Πανεπιστημί-
ων και ΤΕΙ, πολλές από τις οποίες αφορούν την ί-
δρυση Τμημάτων σε νέες περιοχές. Οι προτάσεις 
αυτές, οι οποίες υπερβαίνουν τις 300, έχουν υπο-
βληθεί τόσο από τα ίδια τα Ιδρύματα όσο και από 
άλλους φορείς. Με τις προτάσεις αυτές δεν πρόκει-
ται να ασχοληθεί το παρόν κείμενο. 

Β. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

Β.1 Οργάνωση της ανώτατης εκπαίδευσης κατά Πε-
ριφέρεια 
10.Η χωρική μονάδα της Περιφέρειας αποκτά συνεχώς 

μεγαλύτερη σημασία στην οργάνωση της σύγχρο-
νης δομής των κοινωνικών, οικονομικών και πολι-
τιστικών δραστηριοτήτων σε παγκόσμιο επίπεδο. Η 
αποτελεσματική λειτουργία των μηχανισμών ανά-
πτυξης της δομής αυτής προϋποθέτει τη συνεχή 
ενσωμάτωση νέων γνώσεων και την εξασφάλιση 
εξειδικευμένου στελεχιακού δυναμικού. Ο στόχος 
αυτός επιτυγχάνεται με τη δημιουργία ενός συστή-
ματος ανώτατης εκπαίδευσης που θα ανταποκρίνε-

ται στις μεταβαλλόμενες κοινωνικές ανάγκες του 
πληθυσμού της Περιφέρειας. 

11.Το σύστημα αυτό κινητοποιεί τις τοπικές δημιουρ-
γικές δυνάμεις σε όλους τους τομείς και συμβάλλει 
στην ισόρροπη ανάπτυξη, στην αναβάθμιση της 
περιφερειακής διοίκησης, στη βελτίωση της τοπι-
κής παραγωγής, στην ενίσχυση των καινοτομικών 
δραστηριοτήτων και γενικά στην άνοδο του βιοτι-
κού επιπέδου του τοπικού πληθυσμού, στη βελτί-
ωση της ποιότητας ζωής και στην άνοδο του πολι-
τισμικού και μορφωτικού επιπέδου της περιοχής. 
Επομένως, τα Ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης, τα 
οποία συγκροτούν το περιφερειακό αυτό σύστημα, 
είναι απαραίτητο να κατανέμονται με βάση ορι-
σμένες αρχές οι οποίες θα μεγιστοποιούν την από-
δοσή του. 

12.Στη διαδικασία αυτή, απαραίτητη συνιστώσα είναι 
η δημιουργία Δικτύου των Ιδρυμάτων αυτών καθώς 
και Συντονιστικού – Γνωμοδοτικού Περιφερειακού 
Οργάνου, στο πλαίσιο της εφαρμογής της στρατη-
γικής αποκέντρωσης της ανώτατης εκπαίδευσης. 
Κύρια αποστολή του Οργάνου αυτού θα είναι να 
ενημερώνεται για το έργο των Ιδρυμάτων, να με-
ταφέρει απόψεις των κοινωνικών φορέων στις δι-
οικήσεις τους, να συντονίζει τη δράση των Ιδρυμά-
των μεταξύ τους αλλά και με την Περιφέρεια στο 
σύνολό της. Μια τέτοια ρύθμιση, άλλωστε, αντι-
στοιχεί με την πολιτική που προβλέπεται να ακο-
λουθείται σε εθνικό επίπεδο μέσω του Εθνικού 
Συμβουλίου Παιδείας. 

13.Σκόπιμο είναι να τονισθεί εδώ ότι η σημερινή διαί-
ρεση της χώρας σε 13 Περιφέρειες έχει γίνει απο-
δεκτή από τις τοπικές κοινωνίες και υπάρχουν ήδη 
σοβαρές ενδείξεις δημιουργίας «περιφερειακής 
συνείδησης». Η εφαρμογή συνεχόμενων αναπτυξι-
ακών προγραμμάτων κατά Περιφέρεια και η πολι-
τική ενίσχυσης των διοικητικών αρμοδιοτήτων που 
μεταβιβάζονται στην Περιφέρεια είχαν ως αποτέ-
λεσμα την αύξηση της ομοιογένειας και τη συγκρό-
τηση μιας διοικητικής και οικονομικής συνεκτικής 
οντότητας που αναμφισβήτητα, με τις βελτιωτικές 
επεμβάσεις στο χώρο, έχει ήδη αποκτήσει και τα 
χαρακτηριστικά της «γεωγραφικής ενότητας». 

14.Η νέα περιφερειακή πραγματικότητα για την Ελλά-
δα θα ενισχυθεί ακόμη περισσότερο με την πραγ-
ματοποίηση των έργων του Γ ΚΠΣ και με την πίεση 
που ασκεί η Ευρωπαϊκή Ένωση για την αποκέντρω-
ση αρμοδιοτήτων και την αύξηση των πόρων, που 
διαχειρίζονται οι Περιφέρειες. Άλλωστε, η σημερι-
νή περιφερειακή διαμέριση έχει καθιερωθεί επι-
σήμως στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην EUROSTAT 
με την ένταξη των 13 Περιφερειών στο επίπεδο 
NUTS II, της “Ονοματολογίας Εδαφικών Στατιστικών 
Μονάδων”. Στην συγκεκριμένη επομένως περιφε-
ρειακή δομή του κράτους, η οποία θεωρείται ως 
δεδομένη και η οποία συνεχώς θα ενισχύεται, επι-
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βάλλεται να προσαρμοσθεί και η ανώτατη εκπαί-
δευση. 

Β.2 Διπολικό περιφερειακό σύστημα 
15.Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 2916/2001, η ανώ-

τατη εκπαίδευση στην Ελλάδα συγκροτείται πλέον 
από δύο τομείς, τον πανεπιστημιακό και τον τεχνο-
λογικό, οι οποίοι λειτουργούν συμπληρωματικά και 
με διακριτούς ρόλους. Αυτή είναι ήδη μία συγκε-
κριμένη επιλογή της Πολιτείας και, κατά συνέπεια, 
ο περαιτέρω σχεδιασμός και οι σχετικές προτάσεις 
στηρίζονται στην αρχή αυτή. Η μεταφορά της βασι-
κής αυτής αρχής στο επίπεδο της Περιφέρειας οδη-
γεί στην αναγκαιότητα ανάπτυξης ενός διπολικού 
περιφερειακού συστήματος ανώτατης εκπαίδευ-
σης, του οποίου τα βασικά χαρακτηριστικά είναι η 
συμπληρωματικότητα και η διακριτότητα. Ακριβώς 
δε αυτά τα χαρακτηριστικά καθιστούν αναγκαία 
τόσο τη δικτύωση των επιμέρους λειτουργιών του 
διπόλου όσο και τον αποτελεσματικό συντονισμό 
τους. 

16.Η λογική του διπόλου είναι ευνόητο ότι προϋποθέ-
τει ένα ευρύ φάσμα γνωστικών πεδίων κατά Ίδρυ-
μα, ώστε να είναι δυνατό να λειτουργεί σε επαρκές 
γνωστικό εύρος και με ικανοποιητική πληρότητα η 
αρχή της συμπληρωματικότητας, με δεδομένη τη 
διακριτότητα των ρόλων. Η συνακόλουθη δε εφαρ-
μογή μέτρων πολιτικής που θα εντάσσονται στο 
παραπάνω πλαίσιο θα επιτρέψει την ορθολογική 
κατανομή των διαφόρων γνωστικών πεδίων και ε-
πιστημονικών ειδικοτήτων και θα αποτρέψει, αλλά 
και θα εξαλείψει, τις τυχόν επικαλύψεις. 

17.Στο πλαίσιο αυτό, σε κάθε Περιφέρεια θα πρέπει 
να λειτουργεί ένα πολυθεματικό (multidisciplinary/ 
multifield) Πανεπιστημιακό Ίδρυμα και ένα ανάλο-
γων χαρακτηριστικών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό 
Ίδρυμα (ΤΕΙ). Από τη γενική αυτή αρχή εξαιρούνται 
οι δύο Περιφέρειες (Αττικής και Κεντρικής Μακε-
δονίας) στις οποίες εντάσσονται τα δύο μητροπολι-
τικά κέντρα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, ό-
που η συγκέντρωση των λειτουργιών στα δύο κέ-
ντρα και το αυξημένο ειδικό βάρος τους δεν επι-
τρέπει την ανάπτυξη διπολικών χαρακτηριστικών 
σε επίπεδο Περιφέρειας. Ανάλογες δυσκολίες, ό-
μως μπορούν να αναφερθούν και για τις τρεις νη-
σιωτικές Περιφέρειες, οι οποίες στην πράξη αντιμε-
τωπίζονται ως δύο, αφού το Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
εκτείνεται και στις δύο Περιφέρειες Αιγαίου (Βο-
ρείου και Νοτίου). 

18.Οι αποκλίσεις αυτές αιτιολογούνται απόλυτα από 
τη μεγάλη συγκέντρωση πληθυσμού και δραστηρι-
οτήτων στα Μητροπολιτικά Κέντρα και αντίστοιχα 
από τη μεγάλη διασπορά στις νησιωτικές περιοχές. 
Τούτο είναι σύμφωνο και με τις ισχύουσες επιστη-
μονικές απόψεις για την αναπτυξιακή διαδικασία 
στο χώρο και γι’ αυτό άλλωστε υιοθετήθηκε από το 
Σχέδιο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΣΠΑ) 2000-2006 
της χώρας μας, στο οποίο περιλαμβάνονται εξειδι-

κευμένα μέτρα πολιτικής ειδικά για τα νησιά και 
για τις μητροπολιτικές περιοχές. 

19.Η παραπάνω αρχή της διπολικής περιφερειακής 
οργάνωσης είναι απαραίτητο να ισχύσει ως κριτή-
ριο για την ίδρυση νέων Ιδρυμάτων ανώτατης εκ-
παίδευσης στην Ελλάδα, η δε συνάφεια κάθε νέας 
πρότασης με το διπολικό μοντέλο θα πρέπει να 
τεκμηριώνεται στην αντίστοιχη μελέτη. Παράλληλα 
όμως, είναι σκόπιμο να επανεξεταστεί και η υπάρ-
χουσα σήμερα κατάσταση στο πνεύμα της ίδιας 
αρχής. Βεβαίως, δεν είναι δυνατό να οδηγηθούμε 
σε εξαναγκαστικές προσαρμογές και εναρμονίσεις, 
μπορεί όμως να μελετηθεί σε νέες βάσεις, και από 
κοινού με τα ίδια τα Ιδρύματα, η αποτελεσματικό-
τητα, η βιωσιμότητα και η προοπτική των υφιστά-
μενων σήμερα σχημάτων. 

Β.3 Η περίπτωση των ομοθεματικών (unidisciplinary) 
Ιδρυμάτων 
20.Από τις παραπάνω αρχές σχεδιασμού και ανάπτυ-

ξης του συστήματος της ανώτατης εκπαίδευσης ξε-
φεύγει η περίπτωση των Ιδρυμάτων τα οποία καλ-
λιεργούν επιστήμες που εντάσσονται σε μία και 
μόνο ευρεία γνωστική – θεματική περιοχή (π.χ. ε-
πιστήμες μηχανικού ή γεωπονικές επιστήμες ή οι-
κονομικές επιστήμες ή τέχνες). Για τα Ιδρύματα αυ-
τά χρησιμοποιούμε τον χαρακτηρισμό «ομοθεματι-
κά ιδρύματα» με τον οποίο επιχειρείται να αποδο-
θούν στην Ελληνική γλώσσα οι διεθνώς χρησιμο-
ποιούμενοι αντίστοιχοι όροι «unidisciplinary 
institutions» ή «unifield institutions». Ο όρος «ομο-
θεματικά ιδρύματα» χρησιμοποιείται σε αντιδια-
στολή με τον όρο «πολυθεματικά ιδρύματα» που 
έχει εμφανιστεί στην παράγραφο 17 προηγουμέ-
νως και ο οποίος αναφέρεται σε Ιδρύματα που 
καλλιεργούν επιστήμες που εντάσσονται σε περισ-
σότερες από μία ευρείες γνωστικές – θεματικές πε-
ριοχές. 

21.Ως ομοθεματικά Ιδρύματα θεωρούνται τα δύο ήδη 
υπάρχοντα Πολυτεχνεία, η Ανωτάτη Σχολή Καλών 
Τεχνών και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. 
Στην ίδια κατηγορία πρέπει να θεωρηθεί ότι ανή-
κουν ακόμα και τα Ιδρύματα που έχουν μία εμφανή 
κυρίαρχη φυσιογνωμία, όπως είναι το Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πάντειο Πανεπιστήμιο, 
το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και το Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας. Από την άλλη μεριά, ειδική περίπτω-
ση αποτελούν τα «ολιγοτμηματικά» Ιδρύματα Ιόνιο 
Πανεπιστήμιο και Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, τα 
οποία έχουν μεν Τμήματα με πολλαπλότητα γνω-
στικών πεδίων, πλην όμως δεν έχουν αναπτύξει 
ακόμα την κρίσιμη μάζα των Τμημάτων που θα 
τους επιτρέψει είτε να λειτουργήσουν με σχετική 
επάρκεια ως πολυθεματικά Ιδρύματα είτε να δια-
μορφώσουν ενδεχομένως κάποια κυρίαρχη φυσιο-
γνωμία. Ανάλογες διαφοροποιήσεις δεν παρατη-
ρούνται στο χώρο των ΤΕΙ, όπου η πολυθεματικό-
τητα έχει πλέον επικρατήσει. Το πρόβλημα των ο-
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μοθεματικών Ιδρυμάτων είναι σοβαρό, αλλά δεν 
μπορεί να οδηγήσει σε αλλοίωση της ουσίας των 
προτάσεων, δεδομένης της αρχής του διακριτού 
ρόλου Πανεπιστημίων και ΤΕΙ. 

Β.4 Διάθεση τοπικών και περιφερειακών πόρων 
22.Η δημιουργία Ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης 

πρέπει να έχει την οικονομική υποστήριξη των πε-
ριφερειακών και τοπικών Αρχών, με πόρους που θα 
προέρχονται από τους δικούς τους προϋπολογι-
σμούς, παράλληλα βέβαια με τη στήριξη που παρέ-
χεται από τις οικονομικές ενισχύσεις του Υπουργεί-
ου Παιδείας και γενικότερα του κράτους. Η κινητο-
ποίηση των τοπικών Αρχών είναι δυνατό να αυξή-
σει τους διαθέσιμους πόρους και από ιδιωτικές συ-
νεισφορές καθώς επίσης από προγράμματα συνερ-
γασίας των Ιδρυμάτων με επιχειρήσεις και φορείς 
του δημόσιου τομέα. 

23.Η συμμετοχή των περιφερειακών και τοπικών πό-
ρων στην ανάπτυξη νέων Ιδρυμάτων (αλλά και νέ-
ων Σχολών και Τμημάτων) ανώτατης εκπαίδευσης 
θα αποτελεί προϋπόθεση για την έγκριση της ίδρυ-
σής τους, η δε σχετική δέσμευση θα αποτυπώνεται 
στη σχετική μελέτη εφαρμογής, η οποία, σύμφωνα 
με τα αναφερόμενα στην επόμενη παράγραφο, 
αποκτά πλέον χαρακτηριστικά προγραμματικού 
συμβολαίου. Αυτονόητο είναι πάντως ότι η αύξηση 
των πόρων των Ιδρυμάτων από εισφορές προερχό-
μενες από περιφερειακούς και τοπικούς προϋπο-
λογισμούς θα διευκολυνθεί και με τη δημιουργία 
του προαναφερθέντος Συντονιστικού – Γνωμοδοτι-
κού Περιφερειακού Οργάνου. 

Β.5 Προϋποθέσεις διασφάλισης υψηλής ποιότητας 
24.Η υπόθεση της ποιότητας της ανώτατης εκπαίδευ-

σης βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο των στρατηγι-
κών που αναπτύσσονται σε Ευρωπαϊκό επίπεδο 
αλλά και των πολιτικών που διαμορφώνονται για 
την υλοποίησή τους. Η δημιουργία ενός νέου Ιδρύ-
ματος ανώτατης εκπαίδευσης σήμερα πρέπει να 
παρέχει όλες τις απαραίτητες εγγυήσεις διασφάλι-
σης της ποιότητας από την αρχή κιόλας της λει-
τουργίας του. Μέσα στο νέο Ευρωπαϊκό περιβάλ-
λον δεν υπάρχουν πλέον περιθώρια για πειραματι-
σμούς, για περιόδους χάριτος ή για εκ των ενόντων 
έναρξη λειτουργίας ενός νέου Ιδρύματος ανώτατης 
εκπαίδευσης. 

25.Με βάση τα παραπάνω, είναι σαφές ότι θα πρέπει 
να μεσολαβεί επαρκές χρονικό διάστημα ανάμεσα 
στην ίδρυση ενός νέου Πανεπιστημίου ή ενός νέου 
ΤΕΙ και την έναρξη λειτουργίας του με την εισαγωγή 
των πρώτων φοιτητών του. Μέσα στο διάστημα 
αυτό θα πρέπει να διασφαλιστούν οι αναγκαίες 
προϋποθέσεις για την υψηλή ποιοτική λειτουργία 
του από το πρώτο κιόλας έτος. Τούτο σημαίνει ότι 
θα πρέπει να έχουν διασφαλιστεί οι αναγκαίες υ-
ποδομές (χώροι και μέσα), η αναγκαία για την αρ-
χική τουλάχιστον φάση λειτουργίας στελέχωση σε 

διδακτικό προσωπικό και σε προσωπικό υποστήρι-
ξης, οι αναγκαίες προϋποθέσεις υποδοχής και δια-
βίωσης των φοιτητών. Τέλος, η έναρξη λειτουργίας 
ενός Ιδρύματος θα πρέπει να υποστηρίζεται από 
ένα αποτελεσματικό διοικητικό μηχανισμό. Τα πα-
ραπάνω ισχύουν κατ’ αναλογία και για κάθε νέα 
λειτουργία Τμήματος τόσο σε ένα νέο όσο και σε 
ένα ήδη υφιστάμενο Ίδρυμα. Σε τελευταία ανάλυ-
ση, η νέα πραγματικότητα δεν μπορεί να ανέχεται, 
να ευνοεί, ή και να επιβάλλει πολλές φορές, πρα-
κτικές που δέχονται ότι οι προϋποθέσεις ποιότητας 
θα διασφαλίζονται σταδιακά και παράλληλα με τα 
πρώτα βήματα λειτουργίας των νέων Ιδρυμάτων ή 
και των νέων Τμημάτων τους. 

26.Η εγγύηση για τη διασφάλιση όλων των προϋποθέ-
σεων που προαναφέρθηκαν προκύπτει μέσα από 
τη συνολική μελέτη – πρόταση για τη δημιουργία 
ενός νέου Ιδρύματος ή ενός νέου Τμήματος. Η με-
λέτη εφαρμογής πλέον αποκτά ίδια ή και μεγαλύ-
τερη βαρύτητα από τη μελέτη σκοπιμότητας. Η με-
λέτη εφαρμογής ξεφεύγει από την παραδοσιακή 
μορφή της οικονομοτεχνικής μελέτης, καθώς πλέον 
πρέπει να παρέχει σαφείς και ρεαλιστικές εγγυή-
σεις ποιότητας. Η δε αποδοχή ή έγκριση μίας μελέ-
της εφαρμογής θα συνιστά δέσμευση τόσο για το 
ίδιο το Ίδρυμα όσο και για την Πολιτεία. Και, προ-
φανώς, θα συνιστά δέσμευση και για τους εμπλε-
κόμενους περιφερειακούς και τοπικούς φορείς. 
Στην ουσία δηλαδή, η μελέτη εφαρμογής, ως εγγύ-
ηση ποιότητας, αποκτά χαρακτηριστικά προγραμ-
ματικού συμβολαίου το οποίο αποδέχονται και 
προσυπογράφουν όλοι οι εμπλεκόμενοι παράγο-
ντες. 

Β.6 Εισαγωγή καινοτομιών στο σύστημα ανώτατης 
εκπαίδευσης 
27.Στο εθνικό σύστημα ανώτατης εκπαίδευσης εισά-

γεται πλέον ο θεσμός της «δια βίου εκπαίδευσης», 
προκειμένου να υπηρετηθεί η ανάγκη για «δια βί-
ου μάθηση» ως συστατικού στοιχείου της «κοινω-
νίας της γνώσης». Πρόκειται για μια σημαντική και-
νοτομία. Στο μέλλον θα εισαχθούν ασφαλώς και 
άλλες καινοτομίες που θα εκσυγχρονίζουν το σύ-
στημα, που θα εναρμονίζονται με τις σύγχρονες δι-
εθνείς τάσεις και που θα μπορεί να υιοθετούν επι-
τυχημένα πρότυπα άλλων χωρών. 

28.Η εφαρμογή καινοτομιών σε περιφερειακό επίπεδο 
έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά από την αντίστοι-
χη εφαρμογή τους στα δύο μητροπολιτικά κέντρα 
της Αττικής και της Θεσσαλονίκης. Στην περίπτωση 
π.χ. του θεσμού της δια βίου εκπαίδευσης, είναι 
προφανές ότι η εφαρμογή του στις Περιφέρειες θα 
επιτρέψει να δοκιμαστεί στην πράξη και με πλέον 
άμεσο τρόπο η συνάφεια του θεσμού με τις ανά-
γκες της κοινωνίας ή και της περιφερειακής οργά-
νωσης της αγοράς εργασίας και της οικονομίας. 
Από την άποψη αυτή, οι Περιφέρειες αποτελούν 
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προνομιακό χώρο πιλοτικών εφαρμογών σε ότι 
αφορά τις διάφορες καινοτομικές πρωτοβουλίες. 

29.Άλλωστε, η νέα τάση του «περιφερειακού πειρα-
ματισμού» (regional experimentalism) ενισχύεται 
και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριος στόχος της 
πολιτικής αυτής είναι η αξιοποίηση επιτυχημένων 
παραδειγμάτων (success stories) διαφόρων Περι-
φερειών από άλλες Περιφέρειες της Ένωσης και 
στον τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης, π.χ. για λό-
γους μείωσης της ανεργίας. Πρόκειται δηλαδή για 
καλύτερη προσαρμογή των σπουδών στις ανάγκες 
του κοινωνικού γίγνεσθαι με την ευρύτερη σημα-
σία του όρου. 

Β.7 Χωροταξική συγκέντρωση κατά γνωστική ενότητα 
30.Το μεγάλο πρόβλημα της έδρας Σχολών και Τμημά-

των των Ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης στο 
εσωτερικό της κάθε Περιφέρειας πρέπει να αντιμε-
τωπισθεί με βάση ένα πλαίσιο αρχών και προϋπο-
θέσεων, του οποίου τα βασικά χαρακτηριστικά πε-
ριγράφονται στη συνέχεια. 

31.Τα Τμήματα που θα εγκαθίστανται σε μία πόλη – 
έδρα θα πρέπει να συγκροτούν μια ευρύτερη γνω-
στική πειθαρχία – ενότητα (discipline). Κατά συνέ-
πεια, δεν θα είναι δυνατή η εγκατάσταση μεμονω-
μένων Τμημάτων σε μία πόλη – έδρα. Η εν λόγω 
γνωστική ενότητα αυτή μπορεί να ταυτίζεται με την 
οργανωτική νομοθετημένη μονάδα της Σχολής, με 
τρία ή και περισσότερα Τμήματα. Η αρχή αυτή εί-
ναι χρήσιμο να εφαρμοσθεί οπωσδήποτε στα νέα 
Ιδρύματα και να εξετασθεί η δυνατότητα επέκτα-
σής της και στα υφιστάμενα. Τα πλεονεκτήματα ε-
ξυπηρέτησης επιστημονικών στόχων και οι οικονο-
μίες κλίμακας που δημιουργούνται είναι προφα-
νείς. Στο πλαίσιο της Σχολής μπορεί να εφαρμο-
σθούν προγράμματα μεγάλης ευελιξίας, που θα 
ενσωματώνουν πολύ γρήγορα τις νέες θεωρητικές 
γνώσεις και τις τεχνολογικές εξελίξεις, για την εξυ-
πηρέτηση των κοινωνικών αναγκών. 

32.Ο καθορισμός μίας πόλης ως έδρας Σχολής προκύ-
πτει ύστερα από αξιολόγηση μίας σειράς κριτηρίων 
που καλύπτουν θέματα υποδομής, εξυπηρέτησης 
των φοιτητών, προσέλκυσης και συγκράτησης έμ-
ψυχου δυναμικού, πολιτιστικών δραστηριοτήτων, 
θέσης στο δίκτυο αστικών κέντρων της Περιφέρειας 
(π.χ. πληθυσμιακή σύνθεση, βαρομετρική τοποθε-
σία, διασύνδεση με τα δίκτυα μεταφορών, δια-

μόρφωση των τομέων της οικονομικής δραστηριό-
τητας) κλπ. 

33.Ένα ιδιαίτερα κρίσιμο κριτήριο είναι ο μέγιστος α-
ριθμός φοιτητών που μπορεί να εξυπηρετήσει μία 
πόλη με βάση τον πληθυσμό της. Στους επισυνα-
πτόμενους Πίνακες 1Α, 1Β και 2 παρουσιάζονται τα 
δεδομένα του Ελληνικού εκπαιδευτικού συστήμα-
τος σε ότι αφορά την υπάρχουσα σήμερα χωροτα-
ξική κατανομή των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ στις 
επιμέρους πόλεις-έδρες τους. Όπως προκύπτει ει-
δικότερα από τα στοιχεία του Πίνακα 2, ήδη σήμε-
ρα υπάρχουν περιπτώσεις πόλεων οι οποίες πρέπει 
να εξυπηρετούν πάνω από 300 φοιτητές ανά 1.000 
κατοίκους. Οι περιπτώσεις αυτές είναι αναμφιβό-
λως προβληματικές, και είναι προφανές ότι το σχε-
τικό όριο θα πρέπει να κατέβει αρκετά χαμηλότε-
ρα, και πάντως να μην υπερβαίνει τους 200 φοιτη-
τές ανά 1.000 κατοίκους. 

34.Η ενεργοποίηση μίας νέας έδρας ενός Ιδρύματος, 
εφ’ όσον βέβαια πληρούνται οι προαναφερθείσες 
προϋποθέσεις, πρέπει να στηρίζεται στην οργανω-
τική, διοικητική και ακαδημαϊκή ωριμότητα του Ι-
δρύματος. Τούτο σημαίνει ότι η ενδεχόμενη γεω-
γραφική επέκταση του Ιδρύματος απαιτεί μία σχε-
τικά μακρά περίοδο ωρίμανσης των λειτουργιών 
και των θεσμών του Ιδρύματος στην αρχική έδρα ή 
στις προϋπάρχουσες έδρες. Ως ελάχιστη περίοδος 
ωρίμανσης θα μπορούσε να οριστεί μία τριετία 
πλήρους κύκλου λειτουργίας δύο ή τριών Τμημά-
των μίας Σχολής του Ιδρύματος στην αρχική έδρα ή 
στο σύνολο των προϋπαρχουσών εδρών. Η εμπει-
ρία έχει δείξει ότι η παράλληλη λειτουργία πολλών 
εδρών σε ένα Ίδρυμα δημιουργεί οργανωτικά και 
λειτουργικά προβλήματα, ενώ παράλληλα οδηγεί 
σε αναγκαστική διάσπαση της διοικητικής συνοχής 
και σε κατακερματισμό των πόρων, με αποτέλεσμα 
να δυσχεραίνεται σημαντικά η ανάπτυξή του. 

35.Η διαμόρφωση των κριτηρίων ορισμού πόλεων ως 
εδρών Σχολών μπορεί να γίνει με την αξιοποίηση 
της πλούσιας διεθνούς αλλά και Ελληνικής εμπει-
ρίας. Αυτονόητο είναι όμως ότι η ενεργοποίηση μί-
ας νέας έδρας ενός Ιδρύματος ανώτατης εκπαίδευ-
σης προϋποθέτει πλήρη μελέτη, τόσο ως προς τα 
οικονομοτεχνικά δεδομένα όσο και ως προς τις ε-
πιστημονικές – ακαδημαϊκές προοπτικές, με χρονι-
κό ορίζοντα τουλάχιστον μίας δεκαετίας. 

Πίνακας 1Α: Χωροταξική Κατανομή Λειτουργούντων Τμημάτων Πανεπιστημίων (ακαδ. έτος 2001-02) 

Ίδρυμα Πόλη 
Αριθμός 

Τμημάτων Αριθμός 
Εισακτέων 2001 

αρ Συν 
Πανεπιστήμιο Αθηνών Αθήνα 29 29 7.475 7.475 
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Αθήνα 9 9 1.580 1.580 
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθήνα 8 8 1.500 1.500 
Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθήνα 8 8 1.775 1.775 
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθήνα 6 6 465 465 
Πανεπιστήμιο Πειραιώς Πειραιάς 9 9 1.805 1.805 
Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών Αθήνα 1 1 105 105 
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Κεφ
άλαιο 3

ο 
ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ Π
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Ν

ΑΦ
ΟΡΑΣ 

ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜ
ΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Ίδρυμα Πόλη 
Αριθμός 

Τμημάτων Αριθμός 
Εισακτέων 2001 

αρ Συν 
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθήνα 3 3 150 150 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

Θεσσαλονίκη 38 

43 

7.355 

7.905 
Σέρρες 1 85 
Φλώρινα 3 355 
Κοζάνη 1 110 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Θεσσαλονίκη 8 8 1.105 1.105 
Πανεπιστήμιο Πατρών Πάτρα 21 21 3.035 3.035 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 
Ιωάννινα 14 

16 
2.420 

2.610 
Αγρίνιο 2 190 

Πανεπιστήμιο Θράκης 

Κομοτηνή 7 

18 

1.745 

3.235 
Ξάνθη 5 670 
Αλεξανδρούπολη 4 545 
Ορεστιάδα 2 275 

Πανεπιστήμιο Κρήτης 
Ρέθυμνο 9 

17 
1.340 

2.100 
Ηράκλειο 8 760 

Πολυτεχνείο Κρήτης Χανιά 4 4 375 375 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

Μυτιλήνη 6 

16 

715 

1.960 
Χίος 3 320 
Καρλόβασι 3 320 
Ερμούπολη 1 70 
Ρόδος 3 535 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

Βόλος 11 

15 

890 

1.130 
Λάρισα 2 105 
Τρίκαλα 1 100 
Καρδίτσα 1 35 

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Κέρκυρα 4 4 355 355 

Σύνολο 235 235 38.665 38.665 

Πίνακας 1 Β: Χωροταξική Κατανομή Λειτουργούντων Τμημάτων ΤΕΙ (ακαδ. έτος 2001-02) 

Ίδρυμα Πόλη 
Αριθμός 

Τμημάτων 
Αριθμός 

Εισακτέων 2001 

αρ Συν  
ΤΕΙ Αθήνας Αθήνα 32 32 5.095 5.095 
ΤΕΙ Πειραιά Πειραιάς 9 9 1.785 1.785 

ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 
Θεσσαλονίκη 20 

22 
3.800 

4.160 Κιλκίς 1 180 
Μουδανιά 1 180 

ΤΕΙ Λάρισας 
Λάρισα 13 

15 
3.730 

4.200 
Καρδίτσα 2 470 

ΤΕΙ Πάτρας Πάτρα 11 11 2.690 2.690 

ΤΕΙ Κρήτης 

Ηράκλειο 11 

15 

2.780 

3.490 
Χανιά 2 450 
Ρέθυμνο 1 140 
Σητεία 1 120 

ΤΕΙ Καβάλας 
Καβάλας 7 

8 
2.120 

2.330 
Δράμα 1 210 

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας 
Κοζάνη 8 

13 
2.610 

4.270 Καστοριά 2 650 
Φλώρινα 3 1.010 

ΤΕΙ Χαλκίδας Χαλκίδα 5 5 1.700 1.700 
ΤΕΙ Μεσολογγίου Μεσολόγγι 6 6 1.960 1.960 
ΤΕΙ Σερρών Σέρρες 6 6 1.950 1.950 
ΤΕΙ Καλαμάτας Καλαμάτα 6 6 1.900 1.900 

ΤΕΙ Λαμίας 
Λαμία 5 

7 
1.190 

1.720 Άμφισσα 1 280 
Καρπενήσι 1 250 

ΤΕΙ Ηπείρου 

Άρτα 5 

15 

1.220 

3.450 

Ιωάννινα 3 680 
Πρέβεζα 2 480 
Ηγουμενίτσα 3 690 
Αργοστόλι 1 240 
Ληξούρι 1 140 

Σύνολο 170 170 40.700 40.700 
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Πίνακας 2: Κατανομή Πανεπιστημίων και ΤΕΙ στις ελληνικές πόλεις 

Περιφέρεια Πόλη 
Αριθμός Τμημάτων σε Εισακτέοι 

2001 

Εκτίμηση 
αριθμού 
φοιτητών 

Πληθυσμός 
απογραφή 1991 

Φοιτητές 
ανά 1000 
κατοίκους Πανεπιστήμια ΤΕΙ 

Αττικής 1. Αθήνα/Πειραιάς 73 41 21.735 93.500 2.000.000 47 

Στερεάς 

Ελλάδας 

2. Λαμία 0 5 1.190 4.800 44.000 109 
3. Λιβαδειά 0 0 0 0 19.000  
4. Θήβα 0 0 0 0 19.000  
5. Χαλκίδα 0 5 1.700 6.800 52.000 131 
6. Άμφισσα 0 1 280 1.100 7.000 157 
7. Καρπενήσι 0 1 250 1.000 6.000 167 

Δυτικής 
Ελλάδας 

8. Ναύπακτος 0 0 0 0 11.000  
9. Μεσολόγγι 0 6 1.960 7.800 12.000 650 
10. Αγρίνιο 2 0 190 800 41.000 20 
11. Πάτρα 21 11 5.725 24.600 153.000 161 
12. Αίγιο 0 0 0 0 22.000  
13. Πύργος 0 0 0 0 29.000  
14. Αμαλιάδα 0 0 0 0 16.000  

Πελοποννήσου 

15. Τρίπολη 0 0 0 0 23.000  
16. Σπάρτη 0 0 0 0 14.000  
17. Καλαμάτα 0 6 1.900 7.600 44.000 173 
18. Άργος 0 0 0 0 22.000  
19. Ναύπλιο 0 0 0 0 12.000  
20. Κόρινθος 0 0 0 0 28.000  

Ιονίων 
Νήσων 

21. Ζάκυνθος 0 0 0 0 10.000  
22. Αργοστόλι 0 1 240 1.000 7.000 143 
23. Ληξούρι* 0 1 140 600 3.000 200 
24. Λευκάδα 0 0 0 0 7.000  
25. Κέρκυρα 4 0 355 1.400 36.000 39 

Ηπείρου 

26. Ιωάννινα 14 3 3.100 12.700 57.000 223 
27. Άρτα 0 5 1.220 4.900 21.000 233 
28. Πρέβεζα 0 2 480 1.900 15.000 127 
29. Ηγουμενίτσα 0 3 690 2.800 7.000 400 

Θεσσαλίας 

30. Λάρισα 2 13 3.835 15.300 113.000 135 
31. Τύρναβος 0 0 0 0 12.000  
32. Βόλος 11 0 890 3.800 110.000 35 
33. Τρίκαλα 1 0 100 400 49.000 8 
34. Καρδίτσα 1 2 505 2.300 31.000 74 

Δυτικής 

Μακεδονίας 

35. Καστοριά 0 2 650 2.600 16.000 162 
36. Φλώρινα 3 3 1.365 5.500 13.000 423 
37. Κοζάνη 1 8 2.720 10.900 32.000 341 
38. Πτολεμαΐδα 0 0 0 0 25.000  
39. Γρεβενά 0 0 0 0 10.000  

Κεντρικής 

Μακεδονίας 

40. Βέροια 0 0 0 0 40.000  
41. Νάουσα 0 0 0 0 21.000  
42. Αλεξάνδρεια 0 0 0 0 13.000  
43. Έδεσσα 0 0 0 0 18.000  
44. Γιαννιτσά 0 0 0 0 25.000  
45. Κατερίνη 0 0 0 0 45.000  
46. Θεσσαλονίκη 46 20 12.260 52.700 400.000 132 
47. Κιλκίς 0 1 180 700 13.000 54 
48. Πολύγυρος 0 0 0 0 6.000  
49. Μουδανιά* 0 1 180 700 4.000 175 

Ανατολικής 

Μακεδονίας 

και Θράκης 

50. Σέρρες 1 6 2.035 8.100 50.000 162 
51. Καβάλα 0 7 2.120 8.500 58.000 147 
52. Δράμα 0 1 210 800 39.000 21 
53. Ξάνθη 5 0 670 3.400 35.000 97 
54. Κομοτηνή 7 0 1.745 7.000 40.000 175 
55. Αλεξανδρούπολη 4 0 545 2.500 38.000 66 
56. Διδυμότειχο* 0 0 0 0 9.000  
57. Ορεστιάδα 2 0 275 1.400 15.000 93 

 

Βορείου 
Αιγαίου 

58. Μύρινα Λήμνου 0 0 0 0 4.000  
59. Μυτιλήνη 6 0 715 2.900 25.000 116 
60. Χίος 3 0 320 1.300 23.000 57 
61. Σάμος 0 0 0 0 9.000  
62. Καρλόβασι* 3 0 320 1.300 5.000 260 

Νοτίου 
Αιγαίου 

63. Ερμούπολη 1 0 70 400 13.000 31 
64. Κάλυμνος 0 0 0 0 11.000  
65. Κως 0 0 0 0 15.000  
66. Ρόδος 3 0 535 2.100 44.000 48 

Κρήτης 67. Χανιά 4 2 825 4.000 50.000 80 
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ΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Περιφέρεια Πόλη 
Αριθμός Τμημάτων σε Εισακτέοι 

2001 

Εκτίμηση 
αριθμού 
φοιτητών 

Πληθυσμός 
απογραφή 1991 

Φοιτητές 
ανά 1000 
κατοίκους Πανεπιστήμια ΤΕΙ 

68. Ρέθυμνο 9 1 1.480 5.900 24.000 246 
69. Ηράκλειο 8 11 3.540 14.900 117.000 127 
70. Άγιος Νικόλαος 0 0 0 0 9.000  
71. Σητεία* 0 1 120 500 7.000 71 
72. Ιεράπετρα 0 0 0 0 12.000  
73. Νεάπολη* 0 0 0 0 3.000  

ΣΥΝΟΛΟ 235 170 79.365 333.200   

Σημειώσεις: 

1.Ο Πίνακας περιλαμβάνει όλες τις πόλεις που είναι πρωτεύουσες νομών ή έχουν πληθυσμό άνω των 10.000. Επιπλέον, έχει περιληφθεί και ένας μικρός αριθμός πόλεων οι οποίες δεν ε-
μπίπτουν στις παραπάνω περιπτώσεις και οι οποίες σημειώνονται με αστερίσκο. Για τον πληθυσμό έχουν χρησιμοποιηθεί τα στοιχεία της απογραφής του 1991, δεδομένου ότι τα στοιχεία 
της απογραφής του 2001 δεν είναι ακόμη διαθέσιμα από την ΕΣΥΕ. Δεν έχουν περιληφθεί στον Πίνακα οι λοιποί Δήμοι των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, έστω και αν έχουν πληθυσμό 
άνω των 10.000. 

2.Στον Πίνακα περιλαμβάνονται τα Τμήματα που θα λειτουργούν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2001-02. Στον αριθμό των Τμημάτων δεν περιλαμβάνονται τα Γενικά Τμήματα. 

3.Ο αριθμός των φοιτητών ανά 1000 κατοίκους αφορά την πλήρη ανάπτυξη όλων των Τμημάτων και έχει υπολογιστεί κατά προσέγγιση με βάση τους αριθμούς εισακτέων 2001 και τον μέσο 
αριθμό ετών σπουδών ανά Τμήμα. 

 

Β.8 Σύγχρονες Ευρωπαϊκές τάσεις ανάπτυξης της α-
νώτατης εκπαίδευσης 
36.Στον επισυναπτόμενο Πίνακα 3 παρουσιάζονται τα 

σύγχρονα δεδομένα σε ότι αφορά την ανάπτυξη 
των συστημάτων ανώτατης εκπαίδευσης στην Ευ-
ρώπη. Στον Πίνακα έχουν περιληφθεί όλες οι Ευ-
ρωπαϊκές χώρες που συμμετέχουν στην πορεία συ-
γκρότησης του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκ-
παίδευσης. Έχουν περιληφθεί δηλαδή όλες οι χώ-
ρες που προσυπέγραψαν τη Διακήρυξη της Μπο-
λόνια το 1999, όπως επίσης και εκείνες που προ-
σχώρησαν τον περασμένο Μάιο 2001 στην Πράγα. 
Οι χώρες έχουν ομαδοποιηθεί σε δύο κατηγορίες: 
Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που προηγού-
νται στον Πίνακα, και στις εκτός Ευρωπαϊκής Ένω-
σης χώρες, οι οποίες ακολουθούν. 

37.Ο Πίνακας απεικονίζει τα δύο πλέον χαρακτηριστι-
κά στοιχεία ενός εθνικού συστήματος ανώτατης 

εκπαίδευσης, που είναι από τη μία μεριά ο αριθμός 
των Ιδρυμάτων και από την άλλη μεριά το ποσοστό 
συμμετοχής (participation rate) στην ανώτατη εκ-
παίδευση της χώρας των νέων που ανήκουν στην 
αντίστοιχη ηλικιακή ομάδα (δηλαδή στα πέντε έτη 
ηλικιών μεταξύ 17 και 21 ετών). Τα δύο αυτά στοι-
χεία συσχετίζονται αφ’ ενός μεν με τον πληθυσμό 
της χώρας, αφ’ ετέρου δε με το κατά κεφαλή ΑΕΠ, 
για τον υπολογισμό του οποίου έχει ληφθεί υπ’ 
όψη η ισοτιμία αγοραστικών δυνάμεων, βάσει της 
μεθόδου PPP (purchasing power parities), ώστε να 
αντικατοπτρίζει αυτό την πραγματική αγοραστική 
δύναμη του κατά κεφαλή ΑΕΠ κάθε χώρας. Από τη 
μελέτη των στοιχείων του Πίνακα, μπορούν να 
προκύψουν ενδιαφέροντα στοιχεία σε ότι αφορά 
τα σύγχρονα Ελληνικά δεδομένα σε σύγκριση με τις 
σημερινές Ευρωπαϊκές τάσεις. 

Πίνακας 3: Συγκεντρωτικά αριθμητικά δεδομένα για διάφορες χώρες 
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Ην. Βασίλειο3 58.544 20.710 112 60 172 2,9 1,9 52,3 32,4 
Ιρλανδία3 3.658 17.420 7 46 53 14,5 1,9 41,0 37,0 
Βέλγιο3 10.127 23.090 17 80 97 9,6 1,7 56,3 35,5 
Ολλανδία3 15.614 21.300 21 62 83 5,3 1,3 47,3 30,2 
Λουξεμβούργο2 417  1 3 4 9,5 2,4 9,7 6,4 
Γαλλία4 58.472 22.210 340 — 340 5,8 5,8 51,0 35,4 
Δανία2 5.256 23.450 11 125 136 25,9 2,1 48,2 33,5 
Σουηδία5 8.856 19.010 15 36 51 5,8 1,7 50,3 31,2 
Φινλανδία3 5.141 19.660 20 29 49 9,5 3,9 74,1 44,2 
Γερμανία3 82.057 21.170   316 3,9  47,2 26,0 
Αυστρία3,6 8.099 22.010 23 4 27 3,3 2,8 48,3 29,9 
Ισπανία3 39.613 15.690 66 — 66 1,7 1,7 51,4 42,5 
Πορτογαλία3 9.864 14.180 34 136 170 17,2 3,4 38,8 32,4 
Ιταλία2 57.377 20.100 71 16 87 1,5 1,2 46,9 33,0 
Ελλάδα 10.569 12.540 19 14 33 3,1 1,8 46,8 31,4 
Ισλανδία3 274  8 — 8 29,2 29,2 37,5 29,2 
Νορβηγία2 4.396 24.260 10 54 64 14,6 2,3 62,0 42,4 
Λιχτενστάιν0          
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Ελβετία3 7.250 26.580 26 74 100 13,8 3,6 32,6 20,7 
Μάλτα0 381 13.380      29,3 21,8 
Τσεχία7 10.301 10.380 27 15 42 4,1 2,6 23,5 20,1 
Ουγγαρία2 10.156 6.970 30 59 89 8,8 3,0 23,6 19,0 
Πολωνία0 38.693 6.510      24,7 18,6 
Σλοβακία2 5.372 7.860 20 3 23 4,3 3,7 22,1 19,0 
Λετονία2 2.461 3.970   33 13,4  33,3 22,5 
Λιθουανία3 3.705 4.140 15 2 17 4,5 4,0 31,4 22,5 
Εσθονία0 1.447 5.090      41,8 29,7 
Ρουμανία8 22.549 4.270   99 4,4  22,5 18,2 
Βουλγαρία0 8.393 3.870      41,2 31,1 
Σλοβενία2 1.995 11.880 2 7 9 4,5 1,0 36,1 26,6 
Κροατία0 4.484 4.930      27,9 19,1 
Κύπρος 763  1 — 1 1,3 1,3 23,0 11,9 
Τουρκία0 63.403 6.470      21,0 23,0 
          

ΥΠΟΜΝΗΜΑ 
1.Πηγή: UNESCO, World Education Report 2000. Τα στοιχεία αναφέρονται στο 1997. 
2.Πηγή: Δίκτυο Ευρυδίκη Υπουργείου Παιδείας (Μάρτιος 2001). 
3.Πηγή: Στοιχεία από Follow-up Group for the Bologna Process. Εθνικές εκθέσεις (Ιούνιος – Αύγουστος 2000) και συμπληρωματικά στοιχεία (Σεπτέμβριος 2001). 
4.Πηγή: Ενημέρωση από Γαλλική αντιπροσωπεία στη Συνάντηση των Γενικών Διευθυντών Ανώτατης Εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Παρίσι 2000. 
5.Πηγή: Sweden 2000, A knowledge society, Statistics Sweden, 2000. 
6.Πηγή: White Paper on higher education in Austria, by Caspar Einem, Federal Minister of Science and Transport, Austria, 1998. Επιπλέον, υπάρχουν και 49 ανεξάρτητα fachhochschul pro-
grammes. 
7.Πηγή: Higher Education in the Czech Republic 2001, Ministry of Education, Youth and Sports, Czech Republic. 
8.Πηγή: OECD, Reviews of National Policies for Education, Romania, 2000. 

 

38.Σε ότι αφορά το ποσοστό των νέων που συμμετέ-
χουν στην ανώτατη εκπαίδευση, η Ελλάδα (με πο-
σοστό 46,8%) βρισκόταν το 1996 στα ίδια περίπου 
επίπεδα με αρκετές από τις χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (Ιταλία 46,9%, Γερμανία 47,2%, Ολλανδία 
47,3%, Δανία 48,2%, Αυστρία 48,3%), ενώ υπερτε-
ρούσε της Ιρλανδίας (41,0%) και της Πορτογαλίας 
(38,8%), παρ’ όλο που η τελευταία είχε αναπτύξει 
την ιδιωτική συνιστώσα του συστήματος ανώτατης 
εκπαίδευσης προκειμένου ακριβώς να αυξήσει την 
εν λόγω συμμετοχή. Και, βεβαίως, η Ελλάδα υπερ-
τερούσε όλων των εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης χω-
ρών, με την εξαίρεση της Νορβηγίας. Τα στοιχεία 
όμως αυτά αναφέρονται στο έτος 1996. Στην πε-
νταετία όμως 1996-2001 η Ελλάδα αύξησε τον φοι-
τητικό πληθυσμό της κατά ποσοστό περίπου 80%, 
το οποίο είναι πολύ μεγαλύτερο από το αντίστοιχο 
ποσοστό αύξησης των άλλων χωρών της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης, οι οποίες είχαν πραγματοποιήσει τη 
διεύρυνση της ανώτατης εκπαίδευσής τους νωρί-
τερα. Κατά συνέπεια, η πραγματικότητα του 2001 
είναι πολύ διαφορετική και είναι βέβαιο ότι φέρνει 
την Ελλάδα σε σαφώς υψηλότερη θέση σε σύγκρι-
ση με τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

39.Σε ότι αφορά τώρα τον αριθμό των Ιδρυμάτων α-
νώτατης εκπαίδευσης σε συσχέτιση με τον πληθυ-
σμό της κάθε χώρας, μπορούν επίσης να εξαχθούν 
χρήσιμα και κρίσιμα συμπεράσματα. Για την Ελλά-
δα υπολογίζονται 19 Πανεπιστήμια, στα οποία πε-
ριλαμβάνεται το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου όχι 

όμως και το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, και 14 
ΤΕΙ. Η αναλογία ανά 1.000.000 κατοίκους είναι 1,8 
Ιδρύματα προκειμένου μόνο για Ιδρύματα του πα-
νεπιστημιακού τομέα και 3,1 Ιδρύματα προκειμέ-
νου για το σύνολο των Ιδρυμάτων. Πρέπει δε να 
σημειωθεί ότι τα δεδομένα του Πίνακα σε ότι αφο-
ρά τους αριθμούς των Ιδρυμάτων αναφέρονται στο 
τρέχον έτος. 

40.Σε ότι αφορά τον αριθμό των Πανεπιστημίων ανά 
1.000.000 κατοίκους, η Ελλάδα (1,8) βρίσκεται στα 
ίδια περίπου επίπεδα με άλλες 5 χώρες της Ευρω-
παϊκής Ένωσης (Ηνωμένο Βασίλειο 1,9, Ιρλανδία 
1,9, Βέλγιο 1,7, Σουηδία 1,7 και Ισπανία 1,7), υπο-
λείπεται 5 χωρών (Γαλλίας 5,8, Φινλανδίας 3,9, 
Πορτογαλίας 3,4, Αυστρίας 2,8 και Δανίας 2,1) και 
υπερέχει μόνο της Ολλανδίας (1,3) και της Ιταλίας 
(1,2). Με τα στοιχεία της Γερμανίας δεν μπορεί να 
γίνει σύγκριση γιατί περιέχουν και τα Fachhoch-
schulen, ενώ τα στοιχεία του Λουξεμβούργου είναι 
αβέβαια. Επίσης, είναι χαρακτηριστικό ότι η Ελλά-
δα υστερεί και όλων των εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης 
χωρών για τις οποίες υπάρχουν στοιχεία, εκτός μό-
νο της Σλοβενίας (1,0) και της Κύπρου (1,3). Εδώ 
όμως πρέπει να ληφθεί υπ’ όψη ότι η Κύπρος ήδη 
προχωρεί στην ίδρυση και δευτέρου Πανεπιστημί-
ου, οπότε η σχετική αναλογία της θα γίνει 2,6 και 
θα υπερτερεί πλέον και αυτή της Ελλάδας. 

41.Εάν όμως στην αναλογία των Πανεπιστημίων η Ελ-
λάδα μπορεί να θεωρηθεί ότι βρίσκεται κοντά στα 
μέσα επίπεδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι εμ-
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φανής η υστέρησή της στα σχετικά μεγέθη που α-
φορούν το σύνολο των Ιδρυμάτων ανώτατης εκ-
παίδευσης. Πραγματικά, η Ελλάδα (3,1) βρίσκεται 
στα ίδια περίπου επίπεδα μόνο με το Ηνωμένο Βα-
σίλειο (2,9) και την Αυστρία (3,3), η οποία όμως έ-
χει επιπλέον και ένα μεγάλο αριθμό ανεξάρτητων 
προγραμμάτων επιπέδου fachhochschule εκτός Ι-
δρυμάτων. Η Ελλάδα υπερτερεί μόνο της Ισπανίας 
(1,7) και της Ιταλίας (1,5), οι οποίες όμως έχουν 
πρακτικά ενσωματωμένο τον τεχνολογικό τομέα 
στον πανεπιστημιακό. Οι υπόλοιπες χώρες της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης εμφανίζουν πολύ μεγαλύτερες 
αναλογίες. Εδώ πάντως πρέπει να σημειωθεί ότι τα 
υπερβολικά μεγάλα μεγέθη έχουν την εξήγησή 
τους. Στη Δανία (25,9) ο τεχνολογικός τομέας περι-
λαμβάνει και Ιδρύματα που παρέχουν όχι μόνο τρι-
ετείς αλλά και διετείς σπουδές. Στην Πορτογαλία η 
μεγάλη αναλογία (17,2) προκύπτει από τον ανε-
πτυγμένο ιδιωτικό τομέα της ανώτατης εκπαίδευ-
σης. Στην Ιρλανδία, τέλος, η μεγάλη αναλογία 
(14,5) προκύπτει από το γεγονός ότι αρκετά Ιδρύ-
ματα, τόσο του πανεπιστημιακού όσο και του τε-
χνολογικού τομέα, υπολογίζονται ως χωριστά Ι-
δρύματα παρ’ όλο που στην ουσία υπάγονται σε 
ευρύτερα σχήματα – Ιδρύματα που έχουν συγκρο-
τήσει. Παράλληλα, η Ελλάδα υστερεί και όλων των 
εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρών, με μόνη εξαίρε-
ση την Κύπρο, της οποίας θα υπερτερεί ακόμη και 
μετά την ίδρυση του δεύτερου Πανεπιστημίου. 
Από την παραπάνω ανάλυση προκύπτουν τα εξής 
στοιχεία σχετικά με την Ελλάδα, εάν περιοριστού-
με στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Η Ελλάδα 
βρίσκεται πλέον σε υψηλά επίπεδα σε ότι αφορά 
τη συμμετοχή των νέων ηλικίας 17-21 ετών στην 
ανώτατη εκπαίδευση. Σε ότι αφορά δε τους αριθ-
μούς Ιδρυμάτων ανά 1.000.000 κατοίκους, η Ελλά-
δα βρίσκεται σε μέσα επίπεδα εάν οι υπολογισμοί 
γίνουν με βάση μόνο τα Πανεπιστήμια και υστερεί 
εμφανώς εάν οι υπολογισμοί γίνουν με βάση το 
σύνολο των Ιδρυμάτων και των δύο τομέων της 
ανώτατης εκπαίδευσης (δηλαδή το σύνολο των 
Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ για την Ελλάδα). Τούτο 
σημαίνει με απλά λόγια ότι η σχετικά μεγάλη συμ-
μετοχή των νέων ηλικίας 17-21 ετών στην ανώτατη 
εκπαίδευση στην Ελλάδα συγκεντρώνεται σε σχε-
τικά μικρό αριθμό Ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευ-
σης σε σύγκριση με τα δεδομένα των χωρών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 

Γ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΕΔΟΜΕ-
ΝΩΝ 

Γ.1 Εισαγωγικά 
42.Ακολουθεί η αξιολόγηση των δεδομένων για κάθε 

μία Περιφέρεια, με βάση τις προαναφερθείσες αρ-
χές. Προφανώς, στην αξιολόγηση των δεδομένων 
περιλαμβάνεται και η αξιολόγηση των προτάσεων 

που έχουν υποβληθεί στο Υπουργείο Παιδείας για 
την ίδρυση νέων Ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευ-
σης. Οι κατ’ αρχήν προτάσεις της Ομάδας Εργασίας 
που απορρέουν από αυτή την αξιολόγηση λαμβά-
νουν υποχρεωτικά υπ’ όψη την φάση ανάπτυξης 
στην οποία βρίσκεται σήμερα η ανώτατη εκπαί-
δευση στην Ελλάδα. Σημειώνεται σχετικά ότι μέσα 
στην πενταετία 1996-2001 δημιουργήθηκαν και 
άρχισαν να λειτουργούν 80 νέα Τμήματα Πανεπι-
στημίων και ΤΕΙ, τα οποία αύξησαν τον αριθμό των 
λειτουργούντων Τμημάτων από 325 σε 405 (αύξη-
ση κατά 25% περίπου). Επίσης, μέσα στην ίδια πε-
νταετία, αυξήθηκε ο αριθμός των φοιτητών της 
ανώτατης εκπαίδευσης κατά 80% περίπου. Και, τέ-
λος, ένα νέο Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Πελο-
ποννήσου, ιδρύθηκε το 1999 και προβλέπεται να 
αρχίσει να λειτουργεί από το 2002. 

43.Τούτο σημαίνει ότι η πενταετία 1996-2001 υπήρξε 
μία περίοδος ραγδαίας ανάπτυξης της ανώτατης 
εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Είναι γνωστό ότι η εν 
λόγω ανάπτυξη έχει ενισχυθεί σε σημαντικό βαθμό 
από τους πόρους του Β΄ ΚΠΣ, προβλέπεται δε να 
συνεχίσει να ενισχύεται από τους πόρους του Γ ΚΠΣ 
πλέον μέχρι το έτος 2003. Από τα παραπάνω προ-
κύπτει ότι η επόμενη φάση ανάπτυξης της ανώτα-
της εκπαίδευσης πρέπει να γίνει με διαφορετικούς 
όρους και με διαφορετικούς ρυθμούς. Είναι δε αυ-
τονόητο ότι η επόμενη φάση ανάπτυξης της ανώτα-
της εκπαίδευσης δεν θα πρέπει σε καμία περίπτω-
ση να αποβεί σε βάρος της πορείας ανάπτυξης των 
υφιστάμενων ήδη Ιδρυμάτων, ενώ παράλληλα θα 
πρέπει να διασφαλιστεί η διατήρηση των σημερι-
νών ρυθμών ανάπτυξης των νέων Τμημάτων που 
δημιουργήθηκαν στη διάρκεια της πενταετίας 
1996-2001. 

44.Πέρα όμως από τα παραπάνω, υπάρχουν και αρκε-
τά ακόμα νέα δεδομένα που επιβάλλουν μία δια-
φορετική προσέγγιση στην υπόθεση της ανάπτυξης 
της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Το νέο 
Ευρωπαϊκό περιβάλλον ποιότητας στο οποίο οφεί-
λουμε να κινηθούμε, η ανάγκη αποκατάστασης της 
ισορροπίας του συστήματος ύστερα από την προη-
γηθείσα φάση ραγδαίας ανάπτυξης, η ανάγκη αξιο-
λόγησης των επιπτώσεων που θα έχουν τα νέα δη-
μογραφικά δεδομένα (συνεχής μείωση του πληθυ-
σμού ηλικιών μεταξύ 18 και 22 ετών μέχρι το έτος 
2010) στη ζήτηση σπουδών ανώτατου επιπέδου, η 
εξ ολοκλήρου ανάληψη της οικονομικής στήριξης 
της ανάπτυξης από εθνικούς πόρους μετά το 2006, 
η νέα διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης στην 
Ελλάδα είναι μερικά από τα νέα αυτά δεδομένα. 

45.Ήδη το Υπουργείο Παιδείας βαδίζει προς αυτή τη 
νέα προσέγγιση με την ενεργοποίηση αφ’ ενός μεν 
της διαδικασίας χωροταξικού και στρατηγικού σχε-
διασμού της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα 
(με τη συγκρότηση και της παρούσας Ομάδας Ερ-
γασίας), αφ’ ετέρου δε της παράλληλης διαδικασί-
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ας κατάρτισης των στρατηγικών και επιχειρησια-
κών σχεδίων ανάπτυξης του κάθε Πανεπιστημίου 
και του κάθε ΤΕΙ στο πλαίσιο του εθνικού σχεδια-
σμού. Η παρούσα πρόταση της Ομάδας Εργασίας 
εντάσσεται ακριβώς σε αυτή τη νέα προσέγγιση. 

46.Κατά συνέπεια, οι όποιες προτάσεις για ανάπτυξη 
νέων Ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης δεν μπορεί 
παρά να ακολουθήσουν πιο αργούς ρυθμούς υλο-
ποίησης αλλά και πιο σταθερά βήματα για όλους 
τους λόγους που προαναφέρθηκαν. Η εκτίμηση της 
Ομάδας Εργασίας είναι ότι το Ελληνικό σύστημα 
ανώτατης εκπαίδευσης δεν μπορεί να αφομοιώσει 
σήμερα ρυθμούς ανάπτυξης ανάλογους με αυτούς 
της πενταετίας 1996-2001. Ούτως ή άλλως όμως, 
τα προαπαιτούμενα για την περαιτέρω ανάπτυξη 
είναι τόσα και τέτοια που εξ αντικειμένου δεν είναι 
δυνατό να κινηθούν τα πράγματα με ταχύτερους 
ρυθμούς. Στη βάση αυτή, η Ομάδα Εργασίας θεω-
ρεί ότι η χρονική περίοδος της τρέχουσας δεκαετί-
ας είναι απαραίτητη αφ’ ενός μεν για την ολοκλη-
ρωμένη ετοιμασία και μελέτη των νέων προτάσεων 
στο πλαίσιο που έχει παρουσιαστεί στην εισήγηση 
αυτή, αφ’ ετέρου δε για τη διαμόρφωση όλων των 
προϋποθέσεων που απαιτούνται για την άρτια ποι-
οτικά λειτουργία νέων Ιδρυμάτων ανώτατης εκπαί-
δευσης στην Ελλάδα. 

Γ.2 Ανάλυση και αξιολόγηση των δεδομένων κατά 
Περιφέρεια 

Γ.2.1 Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 
47.Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας δεν έχει δικό 

της Πανεπιστήμιο, έχει όμως Παραρτήματα του Α-
ριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στην 
Κοζάνη και στη Φλώρινα. Διαθέτει, επίσης το ΤΕΙ 
Δυτικής Μακεδονίας με Τμήματα σε τρεις πόλεις 
(Κοζάνη, Φλώρινα, Καστοριά). 

48.Η πρόταση που έχει υποβληθεί για ίδρυση πολυ-
θεματικού Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ε-
ναρμονίζεται προφανώς με την αρχή του διπολικού 
περιφερειακού συστήματος. Είναι αυτονόητο ότι τα 
ήδη λειτουργούντα Τμήματα ως παραρτήματα του 
ΑΠΘ θα ενσωματωθούν στο Πανεπιστήμιο Δυτικής 
Μακεδονίας. 

49.Ενώ όμως η σκοπιμότητα ίδρυσης Πανεπιστημίου 
στη Δυτική Μακεδονία απορρέει από τις αρχές του 
διπολικού μοντέλου, είναι εντούτοις αναγκαίο να 
υπάρξει μία εξ αρχής μελέτη για το σχεδιασμό και 
για τις προοπτικές ανάπτυξης, όχι μόνο του Πανε-
πιστημίου Δυτικής Μακεδονίας αλλά και συνολικά 
του διπολικού συστήματος της Περιφέρειας, η ο-
ποία θα λαμβάνει υπ’ όψη όλα τα νέα δεδομένα 
(τη νέα διαρθρωτική φιλοσοφία της ανώτατης εκ-
παίδευσης, τις επικείμενες καινοτομίες της ελληνι-
κής ανώτατης εκπαίδευσης, αλλά και συνολικά το 
πλαίσιο αρχών και προϋποθέσεων που περιγράφε-
ται στην εισήγηση αυτή). 

Γ.2.2 Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 
50.Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας επίσης δεν υ-

πάρχει Πανεπιστήμιο. Λειτουργούν δύο ΤΕΙ. Το ΤΕΙ 
Λαμίας έχει Τμήματα στη Λαμία, στην Άμφισσα και 
στο Καρπενήσι, ενώ το ΤΕΙ Χαλκίδας εδρεύει απο-
κλειστικά στη Χαλκίδα. 

51.Και στην περίπτωση αυτή, η πρόταση που έχει υ-
ποβληθεί για ίδρυση πολυθεματικού Πανεπιστημί-
ου (Ανατολικής) Στερεάς Ελλάδας εναρμονίζεται 
προφανώς με την αρχή του διπολικού περιφερεια-
κού συστήματος. Βεβαίως, η ύπαρξη δύο ΤΕΙ στην 
ίδια Περιφέρεια και σε σχετικά μικρή απόσταση 
μεταξύ τους μπορεί να λειτουργήσει στρεβλωτικά 
στη λογική του διπόλου. Αυτή όμως είναι μία χαρα-
κτηριστική περίπτωση στρατηγικών επιλογών για 
την Περιφέρεια που θα μπορούσε να αποτελέσει 
αντικείμενο μελέτης και ανάλυσης από το προτα-
θέν ήδη Συντονιστικό – Γνωμοδοτικό Περιφερειακό 
Όργανο. 

52.Ενώ όμως η σκοπιμότητα ίδρυσης Πανεπιστημίου 
στη Στερεά Ελλάδα απορρέει από τις αρχές του δι-
πολικού μοντέλου, είναι εντούτοις αναγκαίο να 
υπάρξει σήμερα μία εξ αρχής μελέτη για το σχεδι-
ασμό και για τις προοπτικές ανάπτυξης, όχι μόνο 
του Πανεπιστημίου (Ανατολικής) Στερεάς Ελλάδας, 
αλλά και συνολικά του διπολικού συστήματος της 
Περιφέρειας, η οποία επίσης θα λαμβάνει υπ’ όψη 
όλα τα νέα δεδομένα (τη νέα διαρθρωτική φιλοσο-
φία της ανώτατης εκπαίδευσης, τις επικείμενες 
καινοτομίες της ελληνικής ανώτατης εκπαίδευσης, 
αλλά και συνολικά το πλαίσιο αρχών και προϋπο-
θέσεων που περιγράφεται στην εισήγηση αυτή). 

Γ.2.3 Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 
53.Η περίπτωση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με 

την πρόταση ίδρυσης Πανεπιστημίου Δυτικής (Στε-
ρεάς) Ελλάδας με έδρα στο Αγρίνιο, είναι σύνθετη 
και ιδιόμορφη, ιδιαίτερα δε εάν ληφθεί υπ’ όψη 
και το υπάρχον ιστορικό. Η διαμόρφωση συνεπώς 
των πλέον αποτελεσματικών στρατηγικών ανάπτυ-
ξης της ανώτατης εκπαίδευσης στην Περιφέρεια, 
στο πλαίσιο και της παρούσας εισήγησης, θα απο-
τελέσει το βασικό αντικείμενο μελέτης του προτα-
θέντος Συντονιστικού – Γνωμοδοτικού Περιφερεια-
κού Οργάνου. 

54.Σήμερα στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας υπάρ-
χουν τρία Ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης: Το Πα-
νεπιστήμιο Πατρών, το ΤΕΙ Πάτρας και το ΤΕΙ Με-
σολογγίου. Στο δε Αγρίνιο εδρεύουν δύο Τμήματα 
ως παραρτήματα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 

55.Είναι γνωστό ότι σε πρώτη φάση ιδρύθηκε στο Α-
γρίνιο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ως Παράρ-
τημα του Πανεπιστημίου Πατρών. Το εν λόγω Τμή-
μα μεταφέρθηκε τελικώς στην Πάτρα ύστερα από 
σχετική απόφαση του Πανεπιστημίου Πατρών. Στη 
συνέχεια ιδρύθηκαν στο Αγρίνιο δύο νέα Τμήματα, 
ως Παραρτήματα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 
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πλέον και με κατεύθυνση γεω-περιβαλλοντική. Το 
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων έχει αποδεχθεί την κατά 
κάποιο τρόπο «κηδεμόνευση» των δύο Τμημάτων 
του Αγρινίου, την οποία όμως έχει εξ αρχής συνδέ-
σει με την προοπτική της ανεξαρτητοποίησής τους 
από αυτό. 

56.Ήδη σήμερα, η ενότητα (οικονομική, κοινωνική και 
γεωγραφική) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας συ-
νεχώς ενισχύεται με τα εκτελούμενα μεγάλα και 
μικρά έργα. Είναι πλέον προφανές ότι η διατήρηση 
της σύνδεσης με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων των 
Τμημάτων που λειτουργούν σήμερα στο Αγρίνιο 
(πόλη που ανήκει στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλά-
δας) δεν είναι συμβατή με την αρχή της περιφερει-
ακής συγκρότησης του δικτύου των ιδρυμάτων α-
νώτατης εκπαίδευσης. Για τον λόγο αυτό, η διατή-
ρηση και η περαιτέρω ανάπτυξη πανεπιστημιακών 
μονάδων στο Αγρίνιο πρέπει να αντιμετωπιστεί 
πλέον σε συσχέτιση με το Πανεπιστήμιο Πατρών 
στο πλαίσιο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Άλ-
λωστε, ο γεω-περιβαλλοντικός προσανατολισμός 
των υφιστάμενων Τμημάτων του Αγρινίου λειτουρ-
γεί συμπληρωματικά ως προς τον προσανατολισμό 
των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών. 

57.Η ένταξη των πανεπιστημιακών μονάδων του Αγρι-
νίου στο Πανεπιστήμιο Πατρών αποτελεί από κάθε 
άποψη θετική προοπτική και για τις δύο πλευρές. 
Το Πανεπιστήμιο Πατρών ολοκληρώνει με τον τρό-
πο αυτό την ακαδημαϊκή του φυσιογνωμία και α-
ναβαθμίζει τον περιφερειακό του ρόλο, επεκτείνο-
ντας τον ζωτικό του χώρο και τη σφαίρα επιρροής 
του στο σύνολο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. 
Από την άλλη μεριά, οι πανεπιστημιακές μονάδες 
του Αγρινίου αποκτούν, μέσω του Πανεπιστημίου 
Πατρών, πρόσβαση σε ολόκληρο τον ζωτικό χώρο 
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ενώ παράλληλα 
εξασφαλίζουν και τη σύνδεσή τους με ένα ευρύτε-
ρο επιστημονικό και γνωστικό ακαδημαϊκό περι-
βάλλον. 

58.Με βάση την όλη ανάλυση που έχει προηγηθεί, η 
πρόταση για μετεξέλιξη των πανεπιστημιακών μο-
νάδων του Αγρινίου σε αυτοτελές Πανεπιστημιακό 
Ίδρυμα δεν μπορεί να γίνει δεκτή. Αφ’ ενός μεν, 
γιατί αποτελεί στρέβλωση του μοντέλου της διπο-
λικής περιφερειακής οργάνωσης, αφ’ ετέρου δε 
γιατί δεν είναι ρεαλιστική και βιώσιμη, ανεξάρτητα 
από το εάν πρόκειται για πολυθεματικό ή για ομο-
θεματικό Πανεπιστήμιο. 

59.Με δεδομένη την ύπαρξη του Πανεπιστημίου Πα-
τρών, δεν είναι προφανώς δυνατό να υπάρξει και 
δεύτερο πολυθεματικό πανεπιστημιακό Ίδρυμα 
στην Περιφέρεια, όπως άλλωστε δεν υπάρχει και 
σε καμία άλλη Περιφέρεια της χώρας, ούτε καν στις 
Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας. 
Από την άλλη μεριά, και με δεδομένη την ύπαρξη 
των Πανεπιστημίων Πατρών, Ιωαννίνων και Ιονίου, 
ο μόνος γεωγραφικός ζωτικός χώρος που θα απέ-

μενε για ένα πολυθεματικό Πανεπιστήμιο στο Α-
γρίνιο θα ήταν αυτός του Νομού Αιτωλοακαρνανί-
ας, ο οποίος μάλιστα θα διεκδικείται και από το 
Πανεπιστήμιο Πατρών. Δεν υπάρχει όμως στην Ελ-
λάδα άλλο προηγούμενο ενός πολυθεματικού Πα-
νεπιστημίου του οποίου ο ζωτικός χώρος να περιο-
ρίζεται μόνο στα όρια ενός Νομού. 

60.Η λύση πάλι της μετεξέλιξης των μονάδων του Α-
γρινίου σε ένα αυτοτελές ομοθεματικό Πανεπιστη-
μιακό Ίδρυμα θα τις οδηγούσε σε γεωγραφική και 
ακαδημαϊκή απομόνωση, καθώς το Ίδρυμα αυτό θα 
είχε έναν αναγκαστικά περιορισμένο ζωτικό χώρο 
και θα δεχόταν μεγάλη πίεση από τα δύο μεγάλα 
γειτονικά πολυθεματικά Πανεπιστήμια (Πατρών και 
Ιωαννίνων). 

61.Η μοναδική λύση συνεπώς με προοπτική για το Α-
γρίνιο είναι εκείνη που θα του δίνει διέξοδο σε έ-
ναν ευρύτερο γεωγραφικό ζωτικό χώρο, που δεν 
είναι άλλος από τον συνολικό χώρο της Περιφέρει-
ας Δυτικής Ελλάδας. Τη διέξοδο αυτή μόνο η σύν-
δεση με το Πανεπιστήμιο Πατρών μπορεί να εξα-
σφαλίσει. Και, βεβαίως, στο πλαίσιο της λύσης αυ-
τής, μπορεί και πρέπει να μελετηθεί η περαιτέρω 
ενίσχυση της δυναμικής του πανεπιστημιακού χώ-
ρου του Αγρινίου με την περαιτέρω ανάπτυξη νέων 
γνωστικών αντικειμένων σε συναφή γνωστικά πε-
δία και με τη συγκρότηση Σχολής, η οποία θα 
προάγει και θα ολοκληρώνει την ακαδημαϊκή διάρ-
θρωση του χώρου, λειτουργώντας συμπληρωματι-
κά προς τα γνωστικά αντικείμενα του Πανεπιστημί-
ου Πατρών. Είναι βεβαίως αυτονόητο ότι σε μία τέ-
τοια εξέλιξη ο πανεπιστημιακός χώρος του Αγρινί-
ου θα διατηρήσει την υπάρχουσα σήμερα υποδομή 
και στελέχωσή του ενώ παράλληλα θα εξακολου-
θούν να ισχύουν όλες οι ανειλημμένες δεσμεύσεις 
της Πολιτείας για την περαιτέρω ανάπτυξη στελέ-
χωσης και υποδομών. 

62.Σε ότι αφορά τέλος την πρόταση ίδρυσης Ιδρύμα-
τος ανώτατης εκπαίδευσης στον Νομό Ηλείας, είναι 
προφανές ότι δεν συμβιβάζεται αυτή με όσα έχουν 
ήδη αναπτυχθεί. Παράλληλα όμως είναι σαφές ότι 
το σύστημα ανώτατης εκπαίδευσης στην Περιφέ-
ρεια Δυτικής Ελλάδας χρειάζεται και αυτό εξ αρχής 
μελέτη η οποία θα πρέπει να λάβει υπ’ όψη όλα τα 
νέα δεδομένα, όπως άλλωστε τονίστηκε και στις 
περιπτώσεις των Περιφερειών Δυτικής Μακεδονίας 
και Στερεάς Ελλάδας. Και στην περίπτωση αυτή, ο 
ρόλος του Συντονιστικού – Γνωμοδοτικού Περιφε-
ρειακού Οργάνου θα ήταν ιδιαίτερα κρίσιμος. 

Γ.2.4 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
63.Όπως τονίστηκε προηγουμένως, οι Περιφέρειες Ατ-

τικής και Κεντρικής Μακεδονίας εξαιρούνται της 
γενικής αρχής του διπολικού περιφερειακού συ-
στήματος λόγω του ότι περιέχουν τα δύο μητροπο-
λιτικά κέντρα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Εί-
ναι γεγονός βέβαια ότι η Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας διαφέρει σημαντικά από την Περιφέ-
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ρεια Αττικής κατά το ότι εκτείνεται σε τέσσερις α-
κόμα Νομούς πέραν αυτού που περιέχει το μητρο-
πολιτικό κέντρο. Η γεωγραφική όμως θέση της 
Θεσσαλονίκης στο κέντρο της Περιφέρειας προσδι-
ορίζει και την εκπαιδευτική κυριαρχία της στην Πε-
ριφέρεια, γεγονός που καθιστά αδύνατη την ανα-
ζήτηση της λογικής του διπόλου και απαγορευτική 
την προοπτική ίδρυσης νέου Ιδρύματος. Με την έν-
νοια αυτή δεν κρίνεται ρεαλιστική και βιώσιμη η 
πρόταση δημιουργίας Ιδρύματος ανώτατης εκπαί-
δευσης στον Νομό Πέλλας. 

64.Βεβαίως, στην Περιφέρεια υπάρχει και ένα ακόμα 
ίδρυμα, το ΤΕΙ Σερρών. Παράλληλα, υπάρχουν και 
Παραρτήματα των Ιδρυμάτων της Θεσσαλονίκης 
προς την ανατολική πλευρά της Περιφέρειας (του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στις Σέρρες και του 
ΤΕΙ Θεσσαλονίκης στο Κιλκίς και στα Μουδανιά). Η 
πραγματικότητα αυτή οδηγεί στο συμπέρασμα ότι 
η εκτός Θεσσαλονίκης ανάπτυξη του συστήματος 
ανώτατης εκπαίδευσης στην Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας, σε συσχέτιση όμως με το μητροπολι-
τικό κέντρο, πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο ει-
δικής μελέτης με συμμετοχή όλων των Ιδρυμάτων 
της Περιφέρειας. Βεβαίως, και στην περίπτωση αυ-
τή θα είναι ιδιαίτερα κρίσιμος ο ρόλος του Συντονι-
στικού – Γνωμοδοτικού Περιφερειακού Οργάνου. 

Γ.2.5 Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 
65.Στην Περιφέρεια υπάρχουν ήδη ένα πολυθεματικό 

και πολυεδρικό Πανεπιστήμιο (Δημοκρίτειο Πανε-
πιστήμιο Θράκης, με έδρες στην Ξάνθη, στην Κομο-
τηνή, στην Αλεξανδρούπολη και στην Ορεστιάδα) 
και το ΤΕΙ Καβάλας που εκτείνεται στην Καβάλα και 
στη Δράμα. Κατά συνέπεια, οι προτάσεις που έχουν 
υποβληθεί για δημιουργία νέων Ιδρυμάτων στη 
Δράμα και στην Καβάλα είναι προφανές ότι δεν ε-
ναρμονίζονται με τις προαναφερθείσες αρχές. 

66.Η πρόταση δημιουργίας Πανεπιστημίου Καβάλας – 
Δράμας μοιάζει να στοχεύει στον ακαδημαϊκό δια-
χωρισμό της Ανατολικής Μακεδονίας από τη Θρά-
κη, κάτι που αντιστρατεύεται τον ενιαίο χαρακτήρα 
της Περιφέρειας. Από την άλλη μεριά, η πρόταση 
δημιουργίας αυτόνομου ΤΕΙ στη Δράμα, σε από-
σταση λίγων χιλιομέτρων από το ήδη υπάρχον ΤΕΙ 
Καβάλας, όχι μόνο δεν προάγει το εκπαιδευτικό 
τοπίο στην Περιφέρεια, αλλά αντίθετα θα προκα-
λούσε κατακερματισμό του δυναμικού της περιο-
χής και θα οδηγούσε σε υποβάθμιση της συνολικής 
δυναμικής της. Βεβαίως, η περαιτέρω ανάπτυξη 
Τμημάτων και Σχολών στη Δράμα θα αντιμετωπι-
στεί στο πλαίσιο του στρατηγικού και επιχειρησια-
κού σχεδίου ανάπτυξης του ΤΕΙ Καβάλας, το οποίο 
θα ακολουθήσει και το οποίο θα πρέπει να λάβει 
υπ’ όψη του αφ’ ενός μεν τις αρχές που τίθενται 
ήδη με την εισήγηση αυτή αλλά και τις κατευθυ-
ντήριες γραμμές που θα διαμορφώσει στη συνέ-
χεια η Ομάδα Εργασίας, αφ’ ετέρου δε τις υπάρ-
χουσες δυνατότητες της περιοχής. 

Γ.2.6 Περιφέρεια Θεσσαλίας 
67.Στην Περιφέρεια υπάρχουν ένα πολυθεματικό και 

πολυεδρικό Πανεπιστήμιο (Πανεπιστήμιο Θεσσα-
λίας, με έδρες στο Βόλο, στη Λάρισα, στα Τρίκαλα 
και στην Καρδίτσα) και το ΤΕΙ Λάρισας, με έδρες 
στη Λάρισα και στην Καρδίτσα. Κατά συνέπεια, δεν 
υφίσταται θέμα ίδρυσης νέου Ιδρύματος. 

Γ.2.8 Περιφέρεια Ηπείρου 
68.Στην Περιφέρεια υπάρχουν το πολυθεματικό Πανε-

πιστήμιο Ιωαννίνων και το πολυεδρικό ΤΕΙ Ηπεί-
ρου. Το ΤΕΙ Ηπείρου έχει έδρες σε όλες τις πρωτεύ-
ουσες των Νομών της Περιφέρειας, επιπροσθέτως 
όμως έχει και δύο Τμήματα εκτός Περιφέρειας, σε 
δύο διαφορετικές πόλεις της Κεφαλονιάς (Αργο-
στόλι και Ληξούρι). Ανάλογο πρόβλημα υπάρχει και 
με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το οποίο έχει επί-
σης δύο Τμήματα εκτός Περιφέρειας, στο Αγρίνιο. 
Το ζήτημα του Αγρινίου συζητήθηκε προηγουμέ-
νως, το δε ζήτημα της Κεφαλονιάς θα συζητηθεί 
στη συνέχεια. Κατά τα λοιπά, δεν υφίσταται θέμα 
ίδρυσης νέου Ιδρύματος στην Περιφέρεια Ηπείρου. 

Γ.2.9 Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 
69.Στην Περιφέρεια υπάρχει μόνο το Ιόνιο Πανεπιστή-

μιο, το οποίο εδρεύει στην Κέρκυρα και το οποίο 
αποτελείται από 4 Τμήματα ποικίλων γνωστικών 
προσανατολισμών. Παράλληλα, υπάρχουν και στην 
Κεφαλονιά τα δύο Τμήματα του ΤΕΙ Ηπείρου. Το 
μοντέλο του διπόλου θα συνηγορούσε ενδεχομέ-
νως στη δημιουργία αυτόνομου ΤΕΙ στην Περιφέ-
ρεια, και βεβαίως σε μία τέτοια περίπτωση ο πυρή-
νας ενός τέτοιου ΤΕΙ θα ήταν η Κεφαλονιά. Η Κεφα-
λονιά όμως δεν έχει μέγεθος τέτοιο που να μπορεί 
να φιλοξενήσει ένα ΤΕΙ με την πολυθεματική ταυ-
τότητα που χαρακτηρίζει όλα τα ΤΕΙ. Συνεπώς, είτε 
θα επρόκειτο για μία ειδική περίπτωση ενός ομο-
θεματικού ΤΕΙ, είτε θα επρόκειτο για δημιουργία 
ΤΕΙ που θα εξαπλωνόταν και σε άλλα νησιά πέραν 
της Κεφαλονιάς. Είτε στη μία είτε στην άλλη περί-
πτωση πάντως, η αρχή της διπολικής περιφερεια-
κής οργάνωσης δύσκολα μπορεί να υπηρετηθεί 
από ένα Πανεπιστήμιο που εδρεύει στην Κέρκυρα 
και ένα ΤΕΙ που εδρεύει στην Κεφαλονιά ή και στα 
άλλα νησιά. 

70.Αναμφιβόλως, η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων είναι 
μία ειδική περίπτωση με πολλές ιδιαιτερότητες. Η 
ύπαρξη των δύο Τμημάτων του ΤΕΙ Ηπείρου στην 
Κεφαλονιά είναι μία πραγματικότητα, αλλά και μία 
στρέβλωση του μοντέλου της διπολικής περιφερει-
ακής οργάνωσης. Η ανάπτυξη του συστήματος α-
νώτατης εκπαίδευσης της Περιφέρειας πρέπει συ-
νεπώς να μελετηθεί συνολικά. Και στην περίπτωση 
αυτή θα είναι ιδιαίτερα κρίσιμος ο ρόλος που θα 
μπορεί να παίξει το προταθέν Συντονιστικό – Γνω-
μοδοτικό Περιφερειακό Όργανο. 
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Γ.10 Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου – Νοτίου Αιγαίου 
71.Όπως τονίστηκε ήδη, οι δύο Περιφέρειες αντιμε-

τωπίζονται ως ενιαία Περιφέρεια, αφού το Πανεπι-
στήμιο Αιγαίου αναπτύσσεται σε πέντε έδρες που 
εκτείνονται και στις δύο Περιφέρειες (Λέσβος, Σά-
μος, Χίος, Σύρος, Ρόδος). Και στην περίπτωση αυτή 
είναι προβληματική η εφαρμογή της αρχής της δι-
πολικής οργάνωσης με τη δημιουργία ενός ανάλο-
γου ΤΕΙ, το οποίο αναγκαστικά θα αναπτυσσόταν 
και αυτό σε πολυεδρική βάση. Θα οδηγούμαστε 
δηλαδή σε ένα σχήμα επιμέρους μονάδων ανώτα-
της εκπαίδευσης (Τμημάτων ή Σχολών) διασπαρμέ-
νο σε ένα μεγάλο αριθμό νησιών. Με δεδομένα τα 
προβλήματα εσωτερικής επικοινωνίας μεταξύ των 
νησιών, θα υπήρχαν δύο προοπτικές: Είτε θα δια-
μορφωνόταν ένα σχήμα μωσαϊκού που μόνο χαρα-
κτηριστικά διπόλου δεν θα μπορούσε να έχει, είτε 
θα διαμορφωνόταν ένα σχήμα επιμέρους δίπολων 
στα διάφορα νησιά, τα οποία όμως θα αναπτύσσο-
νταν αναγκαστικά σε ομοθεματική βάση, γεγονός 
που αποκλίνει από τη λογική και τη φιλοσοφία του 
διπόλου. Κατά συνέπεια, δεν μπορεί να θεωρηθεί 
ότι συμβαδίζει η δημιουργία ενός ΤΕΙ στις Περιφέ-
ρειες Αιγαίου με την αρχή της διπολικής περιφε-
ρειακής οργάνωσης. 

Γ.2.10 Περιφέρεια Κρήτης 
72.Στην Περιφέρεια υπάρχει ήδη το δίπολο του πολυ-

θεματικού Πανεπιστημίου Κρήτης (με έδρες στο 
Ηράκλειο και στο Ρέθυμνο) και του πολυεδρικού 

ΤΕΙ Κρήτης (με έδρες στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο, 
στα Χανιά και στη Σητεία). Παράλληλα, βέβαια, 
υπάρχει και το Πολυτεχνείο Κρήτης στα Χανιά, το 
οποίο είναι ομοθεματικό Ίδρυμα. Η περίπτωση της 
Κρήτης μπορεί να θεωρηθεί ότι εξασφαλίζει τα χα-
ρακτηριστικά του διπόλου, χρειάζεται όμως να με-
λετηθούν ιδιαίτερα τα χαρακτηριστικά της συνύ-
παρξης του διπόλου με ένα ομοθεματικό Ίδρυμα 
στην ίδια Περιφέρεια. 

Γ.2.11 Περιφέρεια Πελοποννήσου 
73.Στην Περιφέρεια λειτουργεί σήμερα το ΤΕΙ Καλαμά-

τας, ενώ έχει ιδρυθεί από το 1999 και το Πανεπι-
στήμιο Πελοποννήσου. Ήδη, η Διοικούσα Επιτροπή 
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου προχωρεί στη 
διαμόρφωση της πρότασής της προς τον Υπουργό 
Παιδείας για την ακαδημαϊκή διάρθρωση του Ιδρύ-
ματος σε Τμήματα και Σχολές και για την έναρξη 
λειτουργίας του πρώτου Τμήματος ή των πρώτων 
Τμημάτων από το ακαδημαϊκό έτος 2002-03. Το ζή-
τημα της χωροταξικής ανάπτυξης του Πανεπιστημί-
ου Πελοποννήσου δεν έχει συζητηθεί ακόμα, είναι 
όμως αυτονόητο ότι οι γενικές αρχές που τίθενται 
στο παρόν κείμενο έχουν εφαρμογή και για το Πα-
νεπιστήμιο Πελοποννήσου. Πάντως, η ύπαρξη στην 
Περιφέρεια ενός ΤΕΙ και ενός πολυθεματικού Πα-
νεπιστημίου εναρμονίζεται με το μοντέλο της διπο-
λικής περιφερειακής οργάνωσης της ανώτατης εκ-
παίδευσης. 

3.1.2 Το Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο Ανάπτυξης της Ελληνικής Ανώτατης εκπαίδευσης (2002) 

Το πλήρες κείμενο του Εθνικού Σχεδίου Ανάπτυξης της 
Ελληνικής Ανώτατης εκπαίδευσης, όπως δημοσιοποιή-
θηκε τον Ιούνιο του 2002, έχει ως ακολούθως: 

Συζητήθηκε σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο, ύστερα 
από σχετική εισήγηση του αρμόδιου Υπουργού Εθνι-
κής Παιδείας και Θρησκευμάτων, το εθνικό χωροταξι-
κό σχέδιο ανάπτυξης της ελληνικής ανώτατης εκπαί-
δευσης. Ένα χρόνο περίπου μετά την ψήφιση του Νό-
μου 2916/2001, με τον οποίο διαμορφώθηκε η νέα 
διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης στη χώρα μας 
με τη συμμετοχή σε αυτήν τόσο των Πανεπιστημίων 
όσο και των ΤΕΙ, η Κυβέρνηση ανακοινώνει το σχέδιό 
της για τη χωροταξική ανάπτυξη (ΕΧΣΑΕΑΕ) της ενιαίας 
πλέον ανώτατης εκπαίδευσης με χρονικό ορίζοντα το 
τέλος της δεκαετίας που ήδη διανύουμε. 
Το χωροταξικό αυτό σχέδιο στηρίζεται κατά κύριο λό-
γο στις επιστημονικές αναλύσεις της Ομάδας Στρατη-
γικού και Χωροταξικού Σχεδιασμού (ΟΣΧΣ) της ελληνι-
κής ανώτατης εκπαίδευσης, η οποία λειτουργεί εδώ 
και δύο χρόνια στο Υπουργείο Παιδείας και η οποία 
αποτελείται από διακεκριμένους Καθηγητές των Πα-
νεπιστημίων και των ΤΕΙ με εξειδίκευση και εμπειρία 
σε θέματα χωροταξικής και περιφερειακής ανάπτυξης 
και σε θέματα εκπαιδευτικού σχεδιασμού. Η ΟΣΧΣ έχει 

ήδη υποβάλει τα δύο πρώτα πορίσματά της, με τα ο-
ποία καθορίζεται ένα ευκρινές πλαίσιο αρχών και 
προϋποθέσεων για την ανάπτυξη της ελληνικής ανώ-
τατης εκπαίδευσης, το οποίο η Κυβέρνηση έχει υιοθε-
τήσει σχεδόν στο σύνολό του. 
Το παρόν σχέδιο καλύπτει τη χωροταξική συνιστώσα 
του στρατηγικού σχεδιασμού της ελληνικής ανώτατης 
εκπαίδευσης. Η επόμενη φάση του σχεδιασμού, δη-
λαδή η συσχέτιση των χωροταξικών προτεραιοτήτων 
με τις προτεραιότητες γνωστικών πεδίων και γνωστι-
κών αντικειμένων, θα προκύψει από τον συνδυασμό 
του χωροταξικού σχεδίου που ανακοινώνεται σήμερα 
με το συνολικό εθνικό στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης 
της ανώτατης εκπαίδευσης, το οποίο θα έχει ολοκλη-
ρωθεί από την ΟΣΧΣ μέχρι το τέλος του 2002, και με τα 
επιμέρους στρατηγικά και επιχειρησιακά σχέδια ανά-
πτυξης που ήδη καταρτίζουν τα Ιδρύματα ανώτατης 
εκπαίδευσης. 
Στο πλαίσιο ακριβώς αυτό, η εξειδίκευση και η υλο-
ποίηση του εθνικού χωροταξικού σχεδίου, τόσο χρονι-
κά όσο και γεωγραφικά, θα γίνουν πλέον βάσει συντε-
ταγμένης πορείας που θα καθοριστεί από όλα τα 
προαναφερθέντα στοιχεία. Στη δε συντεταγμένη αυτή 
πορεία, καθοριστικός θα είναι στο εξής και ο ρόλος 
των τοπικών κοινωνιών και των περιφερειακών αρχών, 
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οι οποίες θα κληθούν να συμβάλουν αποτελεσματικά 
στην ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη της ελληνικής 
ανώτατης εκπαίδευσης. 
Το παρόν σχέδιο στηρίζεται σε μία σειρά στατιστικών 
και λοιπών στοιχείων τεκμηρίωσης, η συγκέντρωση 
και επεξεργασία των οποίων έχει γίνει από το Γραφείο 
Τεκμηρίωσης Ανώτατης Εκπαίδευσης του ΥΠΕΠΘ. Τα 
στοιχεία που αναφέρονται στο ελληνικό σύστημα α-
νώτατης εκπαίδευσης είναι επικαιροποιημένα μέχρι 
και το έτος 2002, ενώ τα στοιχεία που αναφέρονται σε 
άλλες χώρες έχουν προκύψει από τις πλέον πρόσφα-
τες χρονικά σχετικές διεθνείς εκδόσεις. Τα στοιχεία 
αυτά συνοδεύουν τα δύο πορίσματα της ΟΣΧΣ. 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΑΠΟ 1993 
ΜΕΧΡΙ 2002 
Ακαδημαϊκά – οργανωτικά δεδομένα 
Το βασικό στοιχείο της δεκαετίας 1993-2002 ήταν η 
ραγδαία ανάπτυξη συνολικά του χώρου της ανώτατης 
εκπαίδευσης στην Ελλάδα, σε συνδυασμό με την δο-
μική ολοκλήρωσή της, καθώς πλέον η ανώτατη εκπαί-
δευση περιλαμβάνει, όπως συμβαίνει σε όλες τις χώ-
ρες της Ευρώπης, τόσο τα Πανεπιστήμια όσο και τα 
ΤΕΙ, με συμπληρωματικούς και με διακριτούς ρόλους. 
Ο αριθμός των Ιδρυμάτων αυξήθηκε από 30 σε 33. Συ-
γκεκριμένα, ο αριθμός των Πανεπιστημίων αυξήθηκε 
από 18 σε 19, καθώς στο διάστημα αυτό ιδρύθηκε ένα 
νέο Πανεπιστήμιο (το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου), 
ενώ ο αριθμός των ΤΕΙ αυξήθηκε από 12 σε 14, καθώς 
στο διάστημα αυτό ιδρύθηκαν δύο νέα ΤΕΙ (το ΤΕΙ Λα-
μίας και το ΤΕΙ Ηπείρου). Στον αριθμό των νέων ΤΕΙ θα 
πρέπει να προστεθεί και η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγι-
κής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ), η οποία 
ιδρύθηκε με τον νόμο που πρόσφατα ψηφίστηκε στη 
Βουλή. 
Ο αριθμός των Τμημάτων Πανεπιστημίων αυξήθηκε 
από 180 σε 237, ενώ ο αριθμός των Τμημάτων ΤΕΙ αυ-
ξήθηκε από 121 σε 170, χωρίς να περιλαμβάνεται σε 
αυτά ο αριθμός των Τμημάτων της ΑΣΠΑΙΤΕ. 
Ο αριθμός των κατ’ έτος εισαγομένων φοιτητών συνο-
λικά στα Πανεπιστήμια και στα ΤΕΙ αυξήθηκε από 
42.000 το 1993 σε 83.000 το 2002. Δηλαδή, μέσα στη 
δεκαετία διπλασιάστηκε σχεδόν ο αριθμός των φοιτη-
τών που εισάγονται κατ’ έτος στην ανώτατη εκπαίδευ-
ση. Ο διπλασιασμός αυτός του αριθμού των φοιτητών 
έχει φέρει την Ελλάδα σε μία από τις πρώτες θέσεις 

στην Ευρώπη ως προς τον κρίσιμο δείκτη του ποσο-
στού συμμετοχής στην ανώτατη εκπαίδευση των ομά-
δων πληθυσμού με ηλικίες μεταξύ 18 και 21 ετών. Ο 
δείκτης αυτός έχει φτάσει πλέον το 2002 στο ποσοστό 
58%, έναντι μόλις 27% που ήταν το 1993. 
Επίσης, στη διάρκεια της δεκαετίας υπήρξε ραγδαία 
αύξηση του αριθμού των Προγραμμάτων Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών από 51 σε 233. Αντίστοιχα έχει αυξηθεί 
και ο αριθμός των ειδικεύσεων Μεταπτυχιακών Δι-
πλωμάτων Ειδίκευσης που χορηγούν τα εν λόγω Προ-
γράμματα από 134 σε 517. Ήδη, ο αριθμός των μετα-
πτυχιακών φοιτητών στα ελληνικά Πανεπιστήμια έχει 
ξεπεράσει τις 12.000. 
Τέλος, ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στην έναρξη 
λειτουργίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου 
(20ού ελληνικού Πανεπιστήμιου) το 1999, στο οποίο 
ήδη κατά το τρίτο έτος λειτουργίας του φοιτούν 6.000 
προπτυχιακοί και 5.000 μεταπτυχιακοί φοιτητές. 
Η ραγδαία ανάπτυξη της ανώτατης εκπαίδευσης κατά 
τη διάρκεια της δεκαετίας από 1993 μέχρι 2002 συνο-
δεύτηκε από σημαντική αύξηση του αριθμού του κύ-
ριου εκπαιδευτικού προσωπικού τόσο των Πανεπι-
στημίων όσο και των ΤΕΙ. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των 
μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού των Πα-
νεπιστημίων έχει αυξηθεί από 6.300 το 1993 σε 9.200 
το 2002, ενώ αντίστοιχα ο αριθμός των μελών του Εκ-
παιδευτικού Προσωπικού των ΤΕΙ έχει αυξηθεί από 
2.000 το 1993 σε 2.700 το 2002. 

Οικονομικά δεδομένα 
Σε ότι αφορά τώρα τα οικονομικά δεδομένα της δεκα-
ετίας από 1993 μέχρι 2002, σημειώνονται τα εξής: 
Η τακτική επιχορήγηση των Πανεπιστημίων το 1993 
για τις λειτουργικές τους δαπάνες ανήλθε στο ποσό 
των 21,2 δις δραχμών, ενώ το 2002 ανέρχεται στο πο-
σό των 53,3 δις δραχμών (156,5 εκατ. ευρώ). Τα αντί-
στοιχα μεγέθη για τα ΤΕΙ ήταν 4,8 δις δραχμών για το 
1993 και 27,4 δις δραχμών (80,5 εκατ. ευρώ) για το 
2002. 
Η χρηματοδότηση των Πανεπιστημίων για δαπάνες 
υποδομών (κτιριακών και εξοπλισμών) το 1993 ανήλθε 
στο ποσό των 27,0 δις δραχμών, ενώ το 2002 ανέρχε-
ται στο ποσό των 52,3 δις δραχμών (153,5 εκατ. ευ-
ρώ). Τα αντίστοιχα μεγέθη για τα ΤΕΙ ήταν 3,0 δις 
δραχμών για το 1993 και 19,6 δις δραχμών (57,5 εκατ. 
ευρώ) για το 2002. 

Πίνακας 1: Απεικόνιση αριθμητικών δεδομένων ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα μεταξύ 1993 και 2002 

Ίδρυμα 1993 2002 Μεταβολή 

    Πανεπιστήμια/Πολυτεχνεία    

Αριθμός Ιδρυμάτων 18 19  

Αριθμός Τμημάτων 180 237 31,7% 

Αριθμός εισαγομένων φοιτητών κατ’ έτος 22.000 40.000 81,8% 

Αριθμός Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών 51 233 356,9% 

Αριθμός ειδικεύσεων Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης 134 517 285,8% 

Αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών (*) 12.000  

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο    

Αριθμός προπτυχιακών φοιτητών 0 6.000  
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ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜ
ΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Ίδρυμα 1993 2002 Μεταβολή 

Αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών 0 5.000  

Βασικοί πόροι για τα Πανεπιστήμια/Πολυτεχνεία    

Αριθμός υπηρετούντων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού 6.300 9.200 46,0% 

Τακτική επιχορήγηση για λειτουργικές δαπάνες (δις δρχ.) 21,2 53,3 151,4% 

Χρηματοδότηση για δαπάνες υποδομών (δις δρχ.) 27,0 52,3 93,7% 
    
ΤΕΙ    

Αριθμός Ιδρυμάτων 12 14  

Αριθμός Τμημάτων 121 170 40,5% 

Αριθμός εισαγομένων φοιτητών κατ’ έτος 20.000 43.000 115,0% 

Βασικοί πόροι για τα ΤΕΙ    

Αριθμός μελών Εκπαιδευτικού Προσωπικού 2.000 2.700 35,0% 

Τακτική επιχορήγηση για λειτουργικές δαπάνες (δις δρχ.) 4,8 27,4 470,8% 

Χρηματοδότηση για δαπάνες υποδομών (δις δρχ.) 3,0 19,6 553,3% 
    
Σύνολο ανώτατης εκπαίδευσης    

Αριθμός εισαγομένων φοιτητών κατ’ έτος 42.000 83.000 97,6% 

Ποσοστό συμμετοχής των ηλικιών μεταξύ 18 και 21 ετών 27% 58% 114,8% 
  

(*) Μη διαθέσιμα στοιχεία 

Η ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ-
ΔΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ 1998-2001 
Κατά την τριετία 1998-2001 πραγματοποιήθηκε η 
πρώτη φάση διεύρυνσης της ανώτατης εκπαίδευσης 
στην Ελλάδα, με τη δημιουργία 47 νέων Τμημάτων 
Πανεπιστημίων και 33 νέων Τμημάτων ΤΕΙ. Η εν λόγω 
πρώτη φάση διεύρυνσης είχε ως στόχο τη συνέχιση 
του ανοίγματος της ελληνικής ανώτατης εκπαίδευσης 
στην κοινωνία και την ενίσχυση του βαθμού ανταπό-
κρισής της στις ανάγκες της ανάπτυξης, με την περαι-
τέρω αύξηση του αριθμού των εισαγομένων φοιτητών 
στα Πανεπιστήμια και στα ΤΕΙ, η οποία είχε ήδη αρχί-
σει από το έτος 1997. Παράλληλα, όμως, η πρώτη αυ-
τή φάση διεύρυνσης είχε ως στόχο και την ενίσχυση 
της περιφερειακής ανάπτυξης της ελληνικής ανώτατης 
εκπαίδευσης, όπως επίσης και την ανάπτυξη νέων 
γνωστικών αντικειμένων, σύμφωνα και με τις σχετικές 
μελέτες που τότε υπέβαλαν τα Πανεπιστήμια και τα 
ΤΕΙ. 
Η πρώτη αυτή φάση της διεύρυνσης της ελληνικής 
ανώτατης εκπαίδευσης είχε την ανάλογη υποστήριξη 
σε οικονομικούς πόρους και σε ανθρώπινο δυναμικό, 
στην οποία συνέβαλε σε σημαντικό βαθμό και η ενί-
σχυση από τους πόρους του ΕΠΕΑΕΚ, η οποία συνεχί-
ζεται και για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος 2002-03, 
προκειμένου να μπορέσουν δηλαδή τα νέα αυτά Τμή-
ματα να ξεπεράσουν τη δύσκολη αρχική φάση της λει-
τουργίας τους. Ήδη σήμερα, τα νέα αυτά Τμήματα 
βρίσκονται σε μία ικανοποιητική φάση λειτουργίας και 
αναπτύσσονται με γρήγορους ρυθμούς. Χαρακτηριστι-
κό δε στοιχείο της δυναμικής που έχουν αναπτύξει εί-
ναι και το γεγονός ότι πολλά από τα νέα αυτά πανεπι-
στημιακά Τμήματα έχουν ήδη υποβάλει και προτάσεις 
δημιουργίας Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπου-
δών. 
 
 

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ Α-
ΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ 1993-2002 
Τρία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της ανάπτυξης 
της ελληνικής ανώτατης εκπαίδευσης κατά τη δεκαε-
τία 1993-2002. 
Μετά το 1996, η ελληνική ανώτατη εκπαίδευση πα-
ρουσίασε, όπως ήδη τονίστηκε, μία αλματώδη διεύ-
ρυνση, τόσο σε ότι αφορά τον αριθμό των Τμημάτων, 
όσο και, κυρίως, σε ότι αφορά τον αριθμό των φοιτη-
τών. Εάν χρησιμοποιήσουμε ως βάση αναφοράς την 
ομάδα ηλικιών των τεσσάρων ετών μετά το λύκειο 
(δηλαδή την ομάδα ηλικιών από 18 έως 21ετών), το 
ποσοστό συμμετοχής της εν λόγω ηλικιακής ομάδας 
στην ελληνική ανώτατη εκπαίδευση έφτασε το 2002 
σε 58%, έναντι 29% που ήταν το 1996 και 27% που ή-
ταν το 1993. Με δεδομένη τώρα τη σταδιακή δημο-
γραφική μείωση του πληθυσμού των ηλικιακών αυτών 
ομάδων, η οποία προβλέπεται ότι θα συνεχιστεί ακό-
μα και μετά το έτος 2010, το προαναφερθέν ποσοστό 
συμμετοχής αναμένεται να σταθεροποιηθεί τα επόμε-
να χρόνια στο επίπεδο του 60%, το οποίο είναι, και θα 
εξακολουθεί να είναι, από τα υψηλότερα στην Ευρώ-
πη. Και πρέπει να ληφθεί εν προκειμένω υπ’ όψη ότι 
στη διαμόρφωση του ποσοστού αυτού για την Ελλάδα 
δεν έχει συνυπολογιστεί ο πολύ μεγαλύτερος σε σχέση 
με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες αριθμός νέων που 
φοιτούν σε Ιδρύματα του εξωτερικού.  
Όπως έχει καταγραφεί όμως και στα συμπεράσματα 
του πρώτου πορίσματος της ΟΣΧΣ, παρ’ όλη τη θεαμα-
τική διεύρυνση της ελληνικής ανώτατης εκπαίδευσης, 
η πληθυσμιακή πυκνότητα των Ιδρυμάτων ανώτατης 
εκπαίδευσης (δηλαδή ο αριθμός των Ιδρυμάτων που 
αντιστοιχούν σε πληθυσμό 1.000.000 κατοίκων) βρί-
σκεται χαμηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ο 
συνδυασμός συνεπώς του στοιχείου αυτού με το προ-
ηγούμενο οδηγεί στο σαφές συμπέρασμα ότι είναι 
αναγκαία η δημιουργία νέων Ιδρυμάτων ανώτατης εκ-
παίδευσης στην Ελλάδα, μόνο που δεν θα πρέπει να 
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συνοδευτεί τόσο με αύξηση του φοιτητικού πληθυ-
σμού, αλλά αντίθετα πρέπει να στοχεύει, μεταξύ άλ-
λων, και στην αποσυμφόρηση των ήδη υπαρχόντων 
Ιδρυμάτων. 
Τέλος, η γεωγραφική αποτύπωση της ανάπτυξης της 
ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα δείχνει ότι αυτή 
είναι εμφανώς άνιση. Υπάρχουν περιοχές με περίπου 
ολοκληρωμένη ανάπτυξη και περιοχές με φτωχή ανά-
πτυξη. Υπάρχουν περιοχές με έντονη εσωτερική δια-
σπορά και περιοχές με έντονες τάσεις συγκέντρωσης. 
Το δε κρίσιμο μέγεθος του αριθμού των φοιτητών ανά 
1000 κατοίκους μίας πόλης εμφανίζει μεγάλες διαφο-
ροποιήσεις, φτάνοντας ακόμη και σε ακραία φαινόμε-
να (πάνω από 400 φοιτητές ανά 1.000 κατοίκους στο 
Μεσολόγγι, πάνω από 300 στη Φλώρινα, πάνω από 
200 στην Κοζάνη, στην Άρτα, στην Ηγουμενίτσα). Ένα 
πρόσθετο δε στοιχείο που πιστοποιεί τις ανισότητες 
στην ανάπτυξη της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλά-
δα είναι και το γεγονός ότι υπάρχουν σήμερα 11 από 
τους 50 συνολικά Νομούς της χώρας (εκτός Αττικής) οι 
οποίοι δεν διαθέτουν Τμήμα Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ. 

ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ Α-
ΝΑΠΤΥΞΗ 
Για την περαιτέρω ανάπτυξη της ελληνικής ανώτατης 
εκπαίδευσης, η Κυβέρνηση έχει υιοθετήσει σε γενικές 
γραμμές το πλαίσιο αρχών και προϋποθέσεων που έ-
χει τεθεί με τα δύο πρώτα πορίσματα της ΟΣΧΣ. Υπεν-
θυμίζεται ότι το πρώτο πόρισμα (Σεπτέμβριος 2001) 
αφορά κατά κύριο λόγο τις αρχές και τις προϋποθέ-
σεις για τη δημιουργία νέων Ιδρυμάτων ανώτατης εκ-
παίδευσης στην Ελλάδα, ενώ το δεύτερο πόρισμα 
(Μάιος 2002) αφορά κατά κύριο λόγο τις αρχές και τις 
προϋποθέσεις για τη δημιουργία νέων Σχολών και 
Τμημάτων, υφιστάμενων ή νέων Ιδρυμάτων ανώτατης 
εκπαίδευσης, σε υπάρχουσες ή σε νέες γεωγραφικές 
έδρες. 
Στη βάση αυτή, το ΥΠΕΠΘ υιοθετεί σε γενικές γραμμές 
το προτεινόμενο στο πρώτο πόρισμα της ΟΣΧΣ (§§ 15-
19) μοντέλο του διπολικού περιφερειακού συστήμα-
τος οργάνωσης της ανώτατης εκπαίδευσης σε κάθε 
Περιφέρεια, του οποίου οι δύο πόλοι συγκροτούνται 
από ένα πολυθεματικό (multidisciplinary) Πανεπιστή-
μιο και ένα πολυθεματικό ΤΕΙ, με ρόλους διακριτούς 
και συμπληρωματικούς, σύμφωνα άλλωστε και με τη 
νέα δομή της ελληνικής ανώτατης εκπαίδευσης. Βε-
βαίως, το ΥΠΕΠΘ συμμερίζεται και τους προβληματι-
σμούς της ΟΣΧΣ ως προς το κατά πόσο είναι πάντοτε 
εφικτή η πλήρης υλοποίηση του εν λόγω μοντέλου, εν 
όψει και των ιδιαιτεροτήτων των διαφόρων Περιφε-
ρειών. 
Παράλληλα, το ΥΠΕΠΘ υιοθετεί και το πλαίσιο των αρ-
χών και προϋποθέσεων για τη δημιουργία νέων Σχο-
λών και Τμημάτων, όπως αποτυπώνεται αυτό στο δεύ-
τερο πόρισμα της ΟΣΧΣ (§§ 18-31). Υπενθυμίζεται ότι 
το πλαίσιο αυτό έχει δύο συνιστώσες, η πρώτη από τις 
οποίες αφορά τη διασφάλιση της αποτελεσματικής 
λειτουργίας, της ορθολογικής ανάπτυξης και της βιω-

σιμότητας κάθε νέου Τμήματος, ενώ η δεύτερη αφορά 
τη διασφάλιση της ποιότητας κάθε νέας ακαδημαϊκής 
μονάδας. Το ΥΠΕΠΘ επισημαίνει ιδιαίτερα τη θέση της 
ΟΣΧΣ, σύμφωνα με την οποία κάθε πρόταση δημιουρ-
γίας νέου Τμήματος θα πρέπει να συνοδεύεται όχι μό-
νο από μελέτες σκοπιμότητας και εφαρμογής, αλλά 
και από προγραμματικό συμβόλαιο με ορίζοντα του-
λάχιστον μίας δεκαετίας, το οποίο θα αποδέχονται και 
θα προσυπογράφουν όλοι οι εμπλεκόμενοι παράγο-
ντες (δηλαδή Υπουργείο Παιδείας, οικείο Ίδρυμα ανώ-
τατης εκπαίδευσης και αντίστοιχοι περιφερειακοί και 
τοπικοί φορείς). Κατά το ΥΠΕΠΘ, η ανάπτυξη της ανώ-
τατης εκπαίδευσης είναι συνυφασμένη με την ουσια-
στική αλληλεπίδραση Ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευ-
σης και τοπικών κοινωνιών ή τοπικών οικονομιών. 

ΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 
Ο συνδυασμός των αρχών της αποκέντρωσης και της 
περιφερειακής ανάπτυξης αποτελεί τη βασική πολιτι-
κή επιλογή που καθορίζει τα χαρακτηριστικά του εθνι-
κού χωροταξικού σχεδίου ανάπτυξης της ελληνικής 
ανώτατης εκπαίδευσης. Η Κυβέρνηση προσδιορίζει 
την Περιφέρεια ως τη γεωγραφική, κοινωνική, οικονο-
μική, αλλά και διοικητική αναφορά για την ανάπτυξη 
του ελληνικού συστήματος ανώτατης εκπαίδευσης, 
τονίζοντας παράλληλα, τόσο την πολλαπλή σημασία 
που έχει για την Περιφέρεια η λειτουργία Ιδρυμάτων 
ανώτατης εκπαίδευσης, όσο και τις ευθύνες της Περι-
φέρειας αλλά και των τοπικών κοινωνιών έναντι των 
Ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης της περιοχής τους. 
Η σχέση Ιδρύματος ανώτατης εκπαίδευσης και Περι-
φέρειας ή τοπικής κοινωνίας είναι μία σχέση αμφί-
δρομη που στοχεύει στην ενίσχυση της δυναμικής και 
των δύο πλευρών. 
Η παραπάνω επιλογή, σε συνδυασμό με την υιοθέτη-
ση του προτεινόμενου από την ΟΣΧΣ μοντέλου του δι-
πολικού περιφερειακού συστήματος οργάνωσης της 
ανώτατης εκπαίδευσης σε κάθε Περιφέρεια, οδηγεί 
την Κυβέρνηση στην απόφαση ίδρυσης τριών νέων Ι-
δρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης, του Πανεπιστημί-
ου Δυτικής Μακεδονίας με έδρα την Κοζάνη, του Πα-
νεπιστημίου Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας με έδρα τη 
Λαμία και του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων με έδρα την Κεφαλο-
νιά. Τα τρία αυτά νέα Ιδρύματα, μαζί με το Πανεπι-
στήμιο Πελοποννήσου που αρχίζει τη λειτουργία του 
από τον προσεχή Σεπτέμβριο, ολοκληρώνουν το δί-
κτυο των Ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελ-
λάδα. Με την απόφαση αυτή, γενικεύεται, εκτός από 
ελάχιστες ειδικές περιπτώσεις, το μοντέλο του διπολι-
κού περιφερειακού συστήματος ανώτατης εκπαίδευ-
σης σε κάθε Περιφέρεια, ενώ παράλληλα σε κάθε Πε-
ριφέρεια (με την εξαίρεση των δύο Περιφερειών Βο-
ρείου και Νοτίου Αιγαίου που αντιμετωπίζονται ως 
μία) αναπτύσσεται ένα πολυθεματικό Πανεπιστήμιο. 
Όπως ήδη τονίστηκε, υπάρχουν σήμερα 11 από τους 
50 (εκτός Αττικής) Νομούς της χώρας οι οποίοι δεν δι-
αθέτουν μονάδες ανώτατης εκπαίδευσης. Δεδομένου 
ακριβώς ότι στόχος της Κυβέρνησης είναι η ισόρροπη 
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ανάπτυξη όλης της Ελλάδας, αποφασίζεται η δημι-
ουργία Τμημάτων ανώτατης εκπαίδευσης στο σύνολο 
των Νομών της χώρας. Η κάλυψη δε των Νομών που 
σήμερα δεν διαθέτουν μονάδες ανώτατης εκπαίδευ-
σης προβλέπεται να έχει ολοκληρωθεί με την έναρξη 
του ακαδημαϊκού έτους 2004-05. 
Με βάση όλα τα παραπάνω στοιχεία, το εθνικό χωρο-
ταξικό σχέδιο ανάπτυξης της ελληνικής ανώτατης εκ-
παίδευσης περιλαμβάνει τη δημιουργία και έναρξη 
λειτουργίας 46 νέων Τμημάτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ 
μέχρι το έτος 2010. Τα εν λόγω νέα Τμήματα θα ανή-
κουν είτε σε νέα είτε σε ήδη λειτουργούντα Ιδρύματα 
ανώτατης εκπαίδευσης, η δε ανάπτυξή τους θα γίνει 
σε τρεις φάσεις: Η πρώτη φάση περιλαμβάνει τη διε-
τία 2003-04 και 2004-05, κατά την οποία προβλέπεται 
να αρχίσουν να λειτουργούν 24 νέα Τμήματα, η δεύ-
τερη φάση περιλαμβάνει τη διετία 2005-06 και 2006-
07, κατά την οποία προβλέπεται να αρχίσουν να λει-
τουργούν 14 ακόμη νέα Τμήματα, και η τρίτη φάση 
περιλαμβάνει την τριετία 2007-08, 2008-09 και 2009-
10, κατά την οποία προβλέπεται να αρχίσουν να λει-
τουργούν τα υπόλοιπα 8 νέα Τμήματα. 
Για ένα μεγάλο αριθμό από τα 24 νέα Τμήματα, που 
θα αρχίσουν να λειτουργούν κατά την πρώτη φάση 
ανάπτυξης, προβλέπεται να υπάρξει χρηματοδότηση 
και από το ΕΠΕΑΕΚ, όπως είχε άλλωστε συμβεί και με 
την πρώτη φάση της διεύρυνσης μεταξύ 1998 και 
2001. 
Όπως ήδη τονίστηκε, το εθνικό χωροταξικό σχέδιο α-
νάπτυξης της ελληνικής ανώτατης εκπαίδευσης δεν 
περιέχει αναφορές (εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων) σε 
γνωστικά αντικείμενα των νέων Τμημάτων. Και τούτο 
γιατί τα γνωστικά αντικείμενα δεν είναι δυνατό παρά 
να προκύψουν μετά την ολοκλήρωση, αφ’ ενός μεν 
των επιμέρους στρατηγικών και επιχειρησιακών σχε-
δίων που καταρτίζουν ήδη τα ίδια τα Ιδρύματα, αφ’ 
ετέρου δε του συνολικού εθνικού στρατηγικού σχεδί-
ου που θα υποβάλει η ΟΣΧΣ μέχρι το τέλος του 2002. 
Επίσης, πρέπει να γίνει σαφές ότι, στο πλαίσιο των δι-
κών του αναπτυξιακών σχεδίων, τα Ιδρύματα μπορούν 
επίσης να υποβάλουν προτάσεις δημιουργίας νέων 
Τμημάτων, συνοδευόμενες από σχετικές μελέτες, είτε 
στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ είτε και εκτός αυτού. Αυτο-
νόητο είναι ότι οι προτάσεις αυτές θα πρέπει να λά-
βουν υπ’ όψη τόσο το παρόν εθνικό χωροταξικό σχέ-
διο, όσο και το πλαίσιο αρχών και προϋποθέσεων που 
έχει τεθεί από την ΟΣΧΣ. 

ΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 
ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 
Η εφαρμογή του μοντέλου του διπολικού περιφερεια-
κού συστήματος ανώτατης εκπαίδευσης στην Περιφέ-
ρεια οδηγεί στην απόφαση δημιουργίας Πανεπιστημί-
ου Δυτικής Μακεδονίας, στο οποίο θα ενσωματωθούν 
τα πανεπιστημιακά Τμήματα που ήδη λειτουργούν στη 

Φλώρινα και στην Κοζάνη ως παραρτήματα του Αρι-
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 
Παρά τη λειτουργία ήδη των τεσσάρων (4) πανεπιστη-
μιακών Τμημάτων στην Περιφέρεια και την ύπαρξη 
παλιότερων μελετών σκοπιμότητας και εφαρμογής για 
τη δημιουργία Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, εν 
τούτοις το ΥΠΕΠΘ θεωρεί ότι υπάρχουν μία σειρά από 
ζητήματα που απαιτούν κινήσεις προσεκτικές και συ-
στηματικές. Το κυριότερο ζήτημα είναι αυτό που επι-
σημαίνει και η ΟΣΧΣ στην ανάλυσή της: Η νέα δομή 
της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα επιβάλλει μία 
εξ αρχής μελέτη συνολικά του διπολικού συστήματος 
της Περιφέρειας, μέσα από την οποία θα προσεγγίζο-
νται οι διακριτοί και συμπληρωματικοί ρόλοι του Πα-
νεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και του ήδη υπάρ-
χοντος ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας. Παράλληλα όμως, και 
το πλαίσιο αρχών και προϋποθέσεων που αποτυπώνε-
ται στα δύο πορίσματα της ΟΣΧΣ για τη δημιουργία 
νέων Ιδρυμάτων ή Σχολών ή Τμημάτων επιβάλλει μία 
νέα προσέγγιση στη μελέτη για τη δημιουργία του Πα-
νεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. 
Στη βάση αυτή, το ΥΠΕΠΘ θα προχωρήσει άμεσα στην 
έκδοση του ιδρυτικού Προεδρικού Διατάγματος και 
στη συγκρότηση Διοικούσας Επιτροπής που θα ανα-
λάβει την ειδικότερη μελέτη σκοπιμότητας και εφαρ-
μογής για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, μέσα 
από την οποία θα προκύψει μεταξύ άλλων και η ακα-
δημαϊκή του διάρθρωση σε Σχολές και Τμήματα, συ-
μπεριλαμβανομένης και της χωροταξικής τους διάτα-
ξης, αλλά και του συνακόλουθου χρονοδιαγράμματος 
ανάπτυξής τους. Παράλληλα όμως, η Διοικούσα Επι-
τροπή του Πανεπιστημίου και η Διοίκηση του ΤΕΙ Δυτι-
κής Μακεδονίας θα κληθούν να μελετήσουν συνολικά 
το σύστημα ανώτατης εκπαίδευσης της Περιφέρειας 
και ειδικότερα τη σχέση μεταξύ του νέου Πανεπιστη-
μίου και του ήδη υπάρχοντος ΤΕΙ. Οι σχετικές μελέτες 
θα υποβληθούν στο ΥΠΕΠΘ το αργότερο μέχρι τον 
Μάιο 2003. 
Στην προαναφερθείσα μελέτη συνολικά του συστήμα-
τος ανώτατης εκπαίδευσης της Περιφέρειας, θα εντα-
χθεί και η ανάπτυξη μονάδων ανώτατης εκπαίδευσης 
στα Γρεβενά σε συσχέτιση με τις προτάσεις που έχουν 
κατά καιρούς αναπτυχθεί από το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδο-
νίας. Στο πλαίσιο αυτό, το ΥΠΕΠΘ ανακοινώνει την 
απόφασή του για δημιουργία Σχολής του ΤΕΙ Δυτικής 
Μακεδονίας στα Γρεβενά με τρία Τμήματα, τα οποία 
θα αρχίσουν να λειτουργούν σταδιακά, με το πρώτο 
Τμήμα να αρχίσει να λειτουργεί μέσα στη διετία 2003-
04 / 2004-05. 

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 
Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει πολλά κοινά στοι-
χεία με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Κατά συ-
νέπεια, οι προτάσεις της ΟΣΧΣ και του ΥΠΕΠΘ κινού-
νται στο ίδιο μήκος κύματος. Δύο είναι οι ουσιαστικές 
διαφορές μεταξύ των δύο Περιφερειών. Η πρώτη συ-
νίσταται στο γεγονός ότι στην Περιφέρεια Στερεάς Ελ-
λάδας δεν λειτουργούν πανεπιστημιακά Τμήματα, 
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όπως συμβαίνει στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονί-
ας, ενώ η δεύτερη συνίσταται στο γεγονός ότι στην 
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας λειτουργούν δύο ΤΕΙ 
(Λαμίας και Χαλκίδας), ενώ στην Περιφέρεια Δυτικής 
Μακεδονίας λειτουργεί μόνο ένα ΤΕΙ (Δυτικής Μακε-
δονίας). Η εφαρμογή συνεπώς του μοντέλου του δι-
πολικού περιφερειακού συστήματος ανώτατης εκπαί-
δευσης στην Περιφέρεια οδηγεί στην απόφαση δημι-
ουργίας Πανεπιστημίου Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας 
με έδρα τη Λαμία. 
Και στην περίπτωση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
υπήρχαν παλιότερες μελέτες σκοπιμότητας και εφαρ-
μογής για δημιουργία Πανεπιστημίου. Εν τούτοις, το 
ΥΠΕΠΘ θεωρεί ότι και εδώ υπάρχουν μία σειρά από 
ζητήματα που απαιτούν κινήσεις προσεκτικές και συ-
στηματικές. Το κυριότερο ζήτημα είναι αυτό που επι-
σημαίνει και η ΟΣΧΣ στην ανάλυσή της: Η νέα δομή 
της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα επιβάλλει μία 
εξ αρχής μελέτη συνολικά του διπολικού συστήματος 
της Περιφέρειας, μέσα από την οποία θα προσεγγίζο-
νται οι διακριτοί και συμπληρωματικοί ρόλοι του νέου 
Πανεπιστημίου και των ήδη υπαρχόντων δύο ΤΕΙ Λα-
μίας και Χαλκίδας. Παράλληλα όμως, και το πλαίσιο 
αρχών και προϋποθέσεων που αποτυπώνεται στα δύο 
πορίσματα της ΟΣΧΣ για τη δημιουργία νέων Ιδρυμά-
των ή Σχολών ή Τμημάτων επιβάλλει μία νέα προσέγ-
γιση στη μελέτη για τη δημιουργία του νέου Πανεπι-
στημίου. 
Στη βάση αυτή, το ΥΠΕΠΘ θα προχωρήσει άμεσα στην 
έκδοση του ιδρυτικού Προεδρικού Διατάγματος και 
στη συγκρότηση Διοικούσας Επιτροπής που θα ανα-
λάβει την ειδικότερη μελέτη σκοπιμότητας και εφαρ-
μογής για το Πανεπιστήμιο Ανατολικής Στερεάς Ελλά-
δας, μέσα από την οποία θα προκύψει μεταξύ άλλων 
και η ακαδημαϊκή του διάρθρωση σε Σχολές και Τμή-
ματα, συμπεριλαμβανομένης και της χωροταξικής 
τους διάταξης, αλλά και του συνακόλουθου χρονοδια-
γράμματος ανάπτυξής τους. Παράλληλα όμως, η Διοι-
κούσα Επιτροπή του Πανεπιστημίου και οι Διοικήσεις 
των δύο ΤΕΙ της Περιφέρειας (Λαμίας και Χαλκίδας) θα 
κληθούν να μελετήσουν συνολικά το σύστημα ανώτα-
της εκπαίδευσης της Περιφέρειας και ειδικότερα τη 
σχέση μεταξύ του νέου Πανεπιστημίου και των ήδη 
υπαρχόντων ΤΕΙ. Οι σχετικές μελέτες θα υποβληθούν 
στο ΥΠΕΠΘ το αργότερο μέχρι τον Μάιο 2003. 
Στο πλαίσιο αυτό, το ΥΠΕΠΘ ανακοινώνει την απόφα-
σή του για δημιουργία τριών Τμημάτων στην Λαμία, 
τα οποία θα αρχίσουν να λειτουργούν σταδιακά, με το 
πρώτο Τμήμα να αρχίσει να λειτουργεί μέσα στη διε-
τία 2003-04 / 2004-05. 
Σε ότι αφορά ειδικότερα τον Νομό Βοιωτίας, και λαμ-
βανομένων υπ’ όψη των σχετικά μικρών οδικών απο-
στάσεων, το ΥΠΕΠΘ ανακοινώνει την απόφασή του για 
δημιουργία και έναρξη λειτουργίας μέσα στη διετία 
2003-04 / 2004-05 ενός Τμήματος στον Νομό Βοιωτί-
ας, με τη μορφή μίας δορυφορικής μονάδας που μπο-
ρεί να αναπτυχθεί σε στενή οργανική σύνδεση με συγ-
γενείς μονάδες που λειτουργούν στην έδρα του Ιδρύ-

ματος και να έχει, λόγω μικρής απόστασης, πλήρη υ-
ποστήριξη από τον κεντρικό διοικητικό μηχανισμό του 
Ιδρύματος. Στις περιπτώσεις αυτές δηλαδή δεν είναι 
απαραίτητη η ανάπτυξη του μοντέλου της Σχολής που 
θα εξασφαλίζει σε τοπικό επίπεδο τη γνωστική αλλη-
λεπίδραση μεταξύ των νέων Τμημάτων. 

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 
Το ΥΠΕΠΘ διακρίνει τρεις διαφορετικές περιπτώσεις 
στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, οι οποίες και αντι-
μετωπίζονται με το παρόν εθνικό χωροταξικό σχέδιο. 
Η πρώτη περίπτωση αφορά το Αγρίνιο, η δεύτερη τον 
Νομό Ηλείας και η τρίτη το Αίγιο και την Ναύπακτο. 

α. Η περίπτωση του Αγρινίου 
Η Κυβέρνηση στο θέμα αυτό δεν υιοθετεί την πρόταση 
της ΟΣΧΣ, κατά την οποία τα πανεπιστημιακά Τμήματα 
του Αγρινίου θα όφειλαν να υπαχθούν στο Πανεπι-
στήμιο Πατρών. Λαμβανομένων υπ’ όψη των ιδιαιτε-
ροτήτων και της επιτυχούς πορείας των δύο λειτουρ-
γούντων Τμημάτων στο Αγρίνιο, απόφαση της Κυβέρ-
νησης είναι η ενίσχυση του Αγρινίου με τη δημιουργία 
δύο ακόμη Τμημάτων στο πλαίσιο μίας ολοκληρωμέ-
νης Σχολής με γεω-περιβαλλοντικό περιεχόμενο, η ο-
ποία θα διατηρήσει τη σύνδεσή της με το Πανεπιστή-
μιο Ιωαννίνων. Το πρώτο από τα εν λόγω δύο Τμήματα 
θα αρχίσει να λειτουργεί μέσα στη διετία 2003-04/ 
2004-05, ενώ το δεύτερο θα αρχίσει να λειτουργεί μέ-
σα στη διετία 2005-06/2006-07. 
Πέρα όμως από τα παραπάνω, η ευχέρεια που παρέ-
χει η νομοθετική ρύθμιση, που πρόσφατα ψηφίστηκε 
από τη Βουλή, για ύπαρξη και τρίτου Αντιπρύτανη στα 
Πανεπιστήμια, είναι δυνατό να αναδείξει και πρόσθε-
τες δυνατότητες μερικώς ανεξάρτητης λειτουργίας των 
Τμημάτων του Αγρινίου έναντι του Πανεπιστημίου Ιω-
αννίνων, εφ’ όσον ο τρίτος Αντιπρύτανης προέρχεται 
από τα Τμήματα του Αγρινίου. 

β. Η περίπτωση του Νομού Ηλείας 
Το ΥΠΕΠΘ αντιμετωπίζει το πρόβλημα του Νομού Η-
λείας σε συσχέτιση με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλά-
δας και όχι σε συσχέτιση με την Περιφέρεια Πελοπον-
νήσου. Με δεδομένη την πρόθεση που έχει ήδη εκδη-
λώσει το ΤΕΙ Πάτρας για επέκτασή του στον Πύργο, το 
ΥΠΕΠΘ ανακοινώνει την απόφαση δημιουργίας Σχολής 
του ΤΕΙ Πάτρας στον Πύργο, με ίδρυση τριών Τμημά-
των, τα οποία θα αρχίσουν να λειτουργούν σταδιακά, 
με το πρώτο Τμήμα να αρχίσει να λειτουργεί μέσα στη 
διετία 2003-04 / 2004-05. 
γ. Η περίπτωση του Αιγίου και της Ναυπάκτου 
Οι περιπτώσεις αυτές μπορούν επίσης να αντιμετωπι-
στούν σε συσχέτιση με το ΤΕΙ Πάτρας και στο πλαίσιο 
της λογικής της ανάπτυξης δορυφορικών μονάδων, 
λόγω της πολύ μικρής απόστασης των δύο πόλεων 
από την Πάτρα, ιδιαίτερα μάλιστα μετά την ολοκλή-
ρωση της γέφυρας Ρίου - Αντιρρίου. Στο πλαίσιο αυτό, 
το ΥΠΕΠΘ ανακοινώνει την απόφασή του για χωρική 
επέκταση του ΤΕΙ Πάτρας με δημιουργία ενός Τμήμα-
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τος στο Αίγιο και ενός δεύτερου στη Ναύπακτο. Πα-
ράλληλα όμως, ως εναλλακτική λύση για την περίπτω-
ση της Ναυπάκτου μπορεί να διερευνηθεί και η πρό-
θεση που έχει ήδη εκδηλώσει και το ΤΕΙ Μεσολογγίου 
για μία ανάλογη εξέλιξη. Το ΥΠΕΠΘ θα συζητήσει τόσο 
με τα Ιδρύματα όσο και με τους φορείς της περιοχής, 
προκειμένου να καταλήξει στην πλέον ικανοποιητική 
λύση. Σε κάθε περίπτωση όμως, η απόφαση του Υ-
ΠΕΠΘ αφορά την έναρξη λειτουργίας του μεν Τμήμα-
τος του Αιγίου μέσα στη διετία 2003-04 / 2004-05, του 
δε Τμήματος της Ναυπάκτου μέσα στη διετία 2005-06/ 
2006-07. 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
Το βασικό πρόβλημα της Περιφέρειας εντοπίζεται στη 
δυτική πλευρά της, η οποία δεν καλύπτεται ούτε από 
το μητροπολιτικό κέντρο της Θεσσαλονίκης ούτε από 
την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Οι τρεις Νομοί 
Ημαθίας, Πέλλας και Πιερίας αποτελούν τη μόνη πε-
ρίπτωση όμορων Νομών στην Επικράτεια που σχημα-
τίζουν μία ευρύτερη γεωγραφική περιοχή χωρίς καμία 
δραστηριότητα ανώτατης εκπαίδευσης. Πρόκειται για 
μία περιοχή που συμπιέζεται μεταξύ του μητροπολιτι-
κού κέντρου της Θεσσαλονίκης και του υπό δημιουρ-
γία Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Η αναζήτηση 
ισορροπίας είναι συνεπώς αναγκαία. 
Εκείνο που αποκλείει η ανάλυση της ΟΣΧΣ είναι η δη-
μιουργία νέου Ιδρύματος. Κατά συνέπεια, η ανάπτυξη 
της περιοχής πρέπει να αντιμετωπιστεί σε συσχέτιση 
με τα υφιστάμενα Ιδρύματα. Επίσης, πρέπει να απο-
κλειστεί και η ενδεχόμενη συσχέτιση με τα Ιδρύματα 
της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (άλλη Περιφέ-
ρεια, οδικές αποστάσεις μεγάλες, νέο Πανεπιστήμιο 
υπό ανάπτυξη). Η πραγματική δυνατότητα βρίσκεται 
επομένως στη συσχέτιση με το μητροπολιτικό κέντρο 
της Θεσσαλονίκης. Ήδη, έχουν καταγραφεί οι σχετικές 
πρωτοβουλίες τόσο από την πλευρά των δύο Πανεπι-
στημίων της Θεσσαλονίκης όσο και από την πλευρά 
του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. 
Στη βάση ακριβώς των πρωτοβουλιών αυτών και των 
σχετικών διαβουλεύσεων, το ΥΠΕΠΘ ανακοινώνει τη 
δημιουργία Τμημάτων που θα συγκροτούν ένα τρίπο-
λο «Έδεσσα - Νάουσα - Βέροια», το οποίο εκτείνεται 
στους Νομούς Πέλλας και Ημαθίας. Σύμφωνα και με 
το σχετικό οργανωτικό σχήμα που έχει προτείνει η 
ΟΣΧΣ, το τρίπολο αυτό μπορεί, λόγω μικρών οδικών 
αποστάσεων, να λειτουργήσει ως δίκτυο πόλεων και 
με τα χαρακτηριστικά ενιαίας έδρας μίας Σχολής που 
συγκροτείται από τρία Τμήματα του ίδιου ευρύτερου 
γνωστικού πεδίου. Εναλλακτικά βέβαια, μπορεί να 
λειτουργήσει και το μοντέλο των μεμονωμένων Τμη-
μάτων που λειτουργούν ως δορυφορικές μονάδες 
συνδεδεμένες με τις έδρες των οικείων Ιδρυμάτων. 
Στην κατεύθυνση αυτή, το ΥΠΕΠΘ ενθαρρύνει τόσο το 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης όσο και το 
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας να προχωρήσουν περαιτέ-
ρω τις σχετικές επεξεργασίες τους. Η συγκεκριμένη 
απόφαση του ΥΠΕΠΘ προβλέπει έναρξη λειτουργίας 

των τριών αυτών Τμημάτων, είτε με τη μία είτε με την 
άλλη μορφή, μέσα στη διετία 2003-04 / 2004-05. 
Το δεύτερο σκέλος της απόφασης του ΥΠΕΠΘ για την 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αφορά την Κατερί-
νη, η περίπτωση της οποίας αντιμετωπίζεται με τη λύ-
ση του μοντέλου της δορυφορικής μονάδας σε σύνδε-
ση με το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για λύση η ο-
ποία ευνοείται από τη μικρή απόσταση (50 χιλιόμε-
τρα) μεταξύ Κατερίνης και Σίνδου, όπου βρίσκεται η 
έδρα του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Στη βάση αυτή, η απόφα-
ση του ΥΠΕΠΘ αφορά την έναρξη λειτουργίας του 
Τμήματος της Κατερίνης μέσα στη διετία 2003-04/ 
2004-05. 

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 
Το ΥΠΕΠΘ καθιστά σαφές ότι υιοθετεί την πρόταση 
της ΟΣΧΣ, και δεν μπορεί συνεπώς να γίνει δεκτό το 
ενδεχόμενο, είτε για δημιουργία ανεξάρτητου ΤΕΙ, σε 
απόσταση μόλις 35 χλμ. από το ΤΕΙ Καβάλας, είτε για 
δημιουργία νέου ανεξάρτητου Πανεπιστημίου δίπλα 
στο Δημοκρίτειο. 
Από την άλλη μεριά όμως, το ΥΠΕΠΘ θεωρεί αναγκαίο 
να λειτουργεί στη Δράμα ένα ολοκληρωμένο Παράρ-
τημα του ΤΕΙ Καβάλας, με την ανάπτυξη μίας πλήρους 
Σχολής, αποτελούμενης από τρία Τμήματα κατ’ αρχήν, 
και με αξιοποίηση της υπάρχουσας κτιριακής υποδο-
μής στη Δράμα. Στη βάση αυτή, το ΥΠΕΠΘ ανακοινώ-
νει την απόφασή του για τη δημιουργία δύο ακόμα 
Τμημάτων στη Δράμα, και στην κατεύθυνση αυτή θα 
απευθυνθεί σχετικά στο ΤΕΙ Καβάλας προκειμένου να 
εντάξει στον στρατηγικό σχεδιασμό του την ανάπτυξη 
πλήρους Παραρτήματος στη Δράμα. Το πρώτο από τα 
εν λόγω δύο Τμήματα θα αρχίσει να λειτουργεί μέσα 
στη διετία 2003-04 / 2004-05, ενώ το δεύτερο θα αρ-
χίσει να λειτουργεί μέσα στη διετία 2005-06 / 2006-07. 

Περιφέρεια Θεσσαλίας 
Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας επιδιώκεται η ολοκλήρω-
ση της φυσιογνωμίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 
λαμβανομένου υπ’ όψη ότι στις τρεις εκτός Βόλου έ-
δρες του Ιδρύματος δεν υπάρχει ο ελάχιστος αριθμός 
των τριών Τμημάτων σύμφωνα με το μοντέλο της 
ΟΣΧΣ. Δεδομένου ότι η ίδια η ΟΣΧΣ δεν έχει προτείνει 
κάποια συγκεκριμένη λύση, το ΥΠΕΠΘ ανακοινώνει 
την απόφασή του να συζητήσει με το Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας την ολοκλήρωση της οργανωτικής και ακα-
δημαϊκής δομής της Λάρισας, με στόχο τη διαμόρφω-
ση μίας ενότητας γνωστικών αντικειμένων που εντάσ-
σονται στην ευρεία γνωστική περιοχή των επιστημών 
ζωής και υγείας (life and health sciences). Η ολοκλή-
ρωση αυτή μπορεί να γίνει με τρόπο τέτοιο ώστε να 
τονίζεται η εφαρμοσμένη και τεχνολογική συνιστώσα 
αυτής της σύνθεσης (όπως μέσω της δημιουργίας 
Τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας). Η Σχολή αυτή, με 
το συγκεκριμένο περιεχόμενο, μπορεί προοπτικά να 
αποκτήσει και τα χαρακτηριστικά ενός ολοκληρωμέ-
νου κέντρου ιατρικών σπουδών και μελετών για την 
Κεντρική Ελλάδα. Το σχετικό Τμήμα θα αρχίσει να λει-
τουργεί μέσα στη διετία 2003-04 / 2004-05. 
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Σχετικά με τη Λάρισα, το ΥΠΕΠΘ καθιστά επίσης σαφές 
ότι καμία ακαδημαϊκή λογική δεν επιτρέπει την ενερ-
γοποίηση κανενός από τα άλλα τρία Τμήματα που έ-
χουν ιδρυθεί στο παρελθόν χωρίς κανένα σχεδιασμό 
και τα οποία εξ αντικειμένου παραμένουν ανενεργά. 
Αντίθετα, το ΥΠΕΠΘ θα προτείνει στο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας την κατάργηση των εν λόγω Τμημάτων. 

Περιφέρεια Ηπείρου 
Το πλήρες πολυθεματικό Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και 
το πλήρες πολυθεματικό ΤΕΙ Ηπείρου πληρούν απολύ-
τως τις προδιαγραφές του διπολικού μοντέλου ανά-
πτυξης της ανώτατης εκπαίδευσης στην Περιφέρεια 
Ηπείρου και αναμένονται τα στρατηγικά και επιχειρη-
σιακά σχέδια της περαιτέρω ανάπτυξής τους. 

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 
Το ΥΠΕΠΘ θεωρεί ότι πραγματικά βρισκόμαστε σε μία 
κρίσιμη φάση ως προς τις προοπτικές ανάπτυξης της 
ανώτατης εκπαίδευσης στην Περιφέρεια Ιονίων Νή-
σων. Απαιτείται όμως γι’ αυτό να συνδράμουν θετικά 
πολλοί παράγοντες. Μία σημαντική ώθηση έχει δοθεί 
με τις πρόσφατες ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού 
για την ανάπτυξη μίας πολιτικής αποκατάστασης ου-
σιαστικής επικοινωνίας μεταξύ των νησιών. Η πολιτική 
αυτή θα συμβάλει αναμφιβόλως στην ενίσχυση της 
συνοχής της περιοχής, κάτι που αποτελεί πρώτη προ-
τεραιότητα και για τη Γενική Γραμματεία της Περιφέ-
ρειας, η οποία και έχει αναλάβει συγκεκριμένες πρω-
τοβουλίες προς την κατεύθυνση αυτή. 
Παράλληλα, η βούληση του ΤΕΙ Ηπείρου να αποδε-
σμευτεί από την κηδεμονία των δύο Τμημάτων του 
που εδρεύουν στην Κεφαλονιά (το ένα στο Αργοστόλι 
και το άλλο στο Ληξούρι) λειτουργεί πλέον και ως κα-
ταλύτης για τη δρομολόγηση συγκεκριμένων εξελίξε-
ων. Στη βάση αυτή, το ΥΠΕΠΘ, λαμβάνοντας υπ’ όψη 
όλα τα προαναφερθέντα πλέον πρόσφατα δεδομένα, 
ανακοινώνει την απόφασή του για ίδρυση αυτοτελούς 
ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, το οποίο συμπληρώνει το μοντέλο 
της διπολικής περιφερειακής οργάνωσης της ανώτα-
της εκπαίδευσης μαζί με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο. 
Η ανάπτυξη του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων θα γίνει στα τρία 
νησιά του Κεντρικού και Νοτίου Ιονίου (Κεφαλονιά, 
Ζάκυνθος, Λευκάδα), και προφανώς ο αρχικός πυρή-
νας του θα είναι τα δύο Τμήματα της Κεφαλονιάς. Η 
ανακοίνωση από το ΥΠΕΠΘ της ίδρυσης του ΤΕΙ Ιονίων 
Νήσων συνοδεύεται από διαδικασίες ανάλογες με αυ-
τές που αφορούν τα δύο νέα Πανεπιστήμια (Δυτικής 
Μακεδονίας και Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας). Τούτο 
σημαίνει ότι θα συγκροτηθεί και εδώ ομάδα εργασίας 
που θα αναλάβει την ειδικότερη μελέτη σκοπιμότητας 
και εφαρμογής για το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, μέσα από την 
οποία θα προκύψει μεταξύ άλλων και η ακαδημαϊκή 
του διάρθρωση σε Σχολές και Τμήματα, συμπεριλαμ-
βανομένης και της χωροταξικής τους διάταξης, αλλά 
και του συνακόλουθου χρονοδιαγράμματος ανάπτυ-
ξής τους. Επίσης, η ομάδα εργασίας θα μελετήσει και 
τη συσχέτιση του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων με το Ιόνιο Πανε-
πιστήμιο. Η σχετική μελέτη της ομάδας εργασίας θα 

υποβληθεί στο ΥΠΕΠΘ το αργότερο μέχρι τον Μάιο 
2003. 
Στο πλαίσιο όμως του εθνικού χωροταξικού σχεδίου, η 
απόφαση του ΥΠΕΠΘ είναι να αρχίσουν να λειτουρ-
γούν μέσα στη διετία 2003-04 / 2004-05 ανά ένα Τμή-
μα του ΤΕΙ στη Ζάκυνθο και στη Λευκάδα, ενώ η έναρ-
ξη λειτουργίας του τρίτου Τμήματος της Κεφαλονιάς 
τοποθετείται για τη διετία 2005-06 / 2006-07. 
Παράλληλα με την ίδρυση του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, το 
ΥΠΕΠΘ θα αναμένει το στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης 
και του Ιονίου Πανεπιστημίου, το οποίο θα πρέπει να 
επιταχύνει τους ρυθμούς ανάπτυξής του εν όψει και 
της έναρξης της αυτοδύναμης λειτουργίας του μέσα 
στους προσεχείς μήνες. Στο πλαίσιο αυτό, το ΥΠΕΠΘ 
ανακοινώνει την απόφαση δημιουργίας δύο νέων 
Τμημάτων στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, το πρώτο από τα 
οποία θα αρχίσει να λειτουργεί μέσα στη διετία 2003-
04 / 2004-05 και το δεύτερο μέσα στη διετία 2005-06 / 
2006-07. Το ΥΠΕΠΘ βρίσκεται ήδη σε συνεννόηση με 
το Ιόνιο Πανεπιστήμιο προκειμένου να εντάξει την 
προοπτική αυτή στον στρατηγικό σχεδιασμό του. 
Τέλος, το ΥΠΕΠΘ θεωρεί ότι η Περιφέρεια Ιονίων Νή-
σων μπορεί να αποτελέσει μία καλή περίπτωση πιλο-
τικής εφαρμογής ενός σχεδίου ανάπτυξης πολλαπλών 
δράσεων ακαδημαϊκού χαρακτήρα σε διαφορετικές 
έδρες, όπως αναλύεται στο δεύτερο πόρισμα της 
ΟΣΧΣ. Και μάλιστα μπορούν να αξιοποιηθούν εν προ-
κειμένω οι ευκολίες επικοινωνίας με άλλες Περιφέρει-
ες και με άλλα Ιδρύματα, ώστε να αναπτυχθούν οι 
πολλαπλές αυτές δράσεις με τρόπο τέτοιο που να 
προωθεί και τις διαπεριφερειακές συνεργασίες, έτσι 
ώστε οι συγκεκριμένες δράσεις να λειτουργήσουν και 
ως γέφυρες επικοινωνίας με τις γειτονικές Περιφέρει-
ες (Δυτικής Ελλάδας και Ηπείρου). Το ΥΠΕΠΘ θα ενι-
σχύσει από την πλευρά του πρωτοβουλίες που στο-
χεύουν π.χ. στην ανάπτυξη θαλάσσιου πάρκου και άλ-
λες περιβαλλοντικές δράσεις στη Ζάκυνθο σε συνερ-
γασία με το Πανεπιστήμιο και το ΤΕΙ της Πάτρας. 

Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου – Νοτίου Αιγαίου 
Το ΥΠΕΠΘ δεν αντιμετωπίζει την προοπτική δημιουρ-
γίας ΤΕΙ στις δύο Περιφέρειες του Αιγαίου. Το Πανεπι-
στήμιο Αιγαίου έχει ήδη επεξεργαστεί προτάσεις επέ-
κτασής του προς τη Λήμνο και την Κω. Το ΥΠΕΠΘ θα 
αναμένει την οριστικοποίηση των αναπτυξιακών σχε-
δίων του Ιδρύματος, προκειμένου να λάβει σχετικές 
αποφάσεις. Βεβαίως, δεν πρέπει να αγνοείται η πραγ-
ματικότητα, σύμφωνα με την οποία το Πανεπιστήμιο 
Αιγαίου γνώρισε μία ραγδαία ανάπτυξη στη διάρκεια 
των τελευταίων τεσσάρων χρόνων, καθώς ο αριθμός 
των Τμημάτων του αυξήθηκε από 7 σε 16, γεγονός το 
οποίο πιστοποιεί και το συνεχώς αυξανόμενο ενδια-
φέρον της Πολιτείας απέναντι στο Ίδρυμα. 

Περιφέρεια Κρήτης 
Δύο είναι τα κρίσιμα ζητήματα ως προς την Περιφέ-
ρεια Κρήτης. Το πρώτο έχει να κάνει με το πρόβλημα 
του Νομού Λασιθίου και το δεύτερο με την ολοκλή-
ρωση της φυσιογνωμίας του Πολυτεχνείου Κρήτης. 
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ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜ
ΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Στον Νομό Λασιθίου υπάρχει σήμερα μόνο ένα Τμήμα 
ΤΕΙ στη Σητεία ως Παράρτημα του ΤΕΙ Κρήτης. Δεν υ-
πολογίζεται βεβαίως η Ανώτερη Σχολή Τουριστικών 
Επαγγελμάτων που εδρεύει στον Άγιο Νικόλαο. Το 
πρόβλημα του Νομού δεν φαίνεται να μπορεί να λυθεί 
κατ’ αρχήν παρά μόνο μέσω της γεωγραφικής επέκτα-
σης του ΤΕΙ Κρήτης. 
Στη βάση αυτή, το ΥΠΕΠΘ ανακοινώνει την δημιουργία 
ενός Τμήματος στην Ιεράπετρα και ενός στον Άγιο Νι-
κόλαο, σε σύνδεση με το ΤΕΙ Κρήτης, τα οποία θα αρ-
χίσουν να λειτουργούν μέσα στη διετία 2003-04 / 
2004-05. Για το σκοπό αυτό, το ΥΠΕΠΘ θα έλθει σε συ-
νεννόηση με το ΤΕΙ Κρήτης, προκειμένου να ενταχθεί η 
προοπτική αυτή στον στρατηγικό του σχεδιασμό. 
Ως προς το ζήτημα του Πολυτεχνείου Κρήτης, το Υ-
ΠΕΠΘ θεωρεί ότι έχουν ωριμάσει πλέον οι συνθήκες 
ώστε να επιχειρηθεί ένα αναπτυξιακό άλμα από τη 
μεριά του Ιδρύματος. Στο πλαίσιο αυτό, το ΥΠΕΠΘ α-
νακοινώνει την απόφασή του για δημιουργία δύο νέ-
ων Τμημάτων, το πρώτο από τα οποία θα αρχίσει να 
λειτουργεί μέσα στη διετία 2003-04 / 2004-05, ενώ το 
δεύτερο θα αρχίσει να λειτουργεί μέσα στη διετία 
2005-06/ 2006-07. 

Περιφέρεια Πελοποννήσου 
Το πρώτο σημείο που πρέπει να τονιστεί από πλευράς 
ΥΠΕΠΘ είναι ότι η ανάπτυξη του Πανεπιστημίου Πελο-
ποννήσου διέπεται και αυτή από το πλαίσιο αρχών και 
προϋποθέσεων που έχουν αποτυπωθεί στα δύο πορί-
σματα της ΟΣΧΣ, και το οποίο, όπως ήδη σημειώθηκε, 
έχει υιοθετηθεί πλήρως από το ΥΠΕΠΘ, αλλά και τη 
Διοικούσα Επιτροπή του Ιδρύματος. 
Ήδη, από το ακαδημαϊκό έτος 2002-03 αρχίζει η λει-
τουργία των δύο πρώτων Τμημάτων του Πανεπιστημί-
ου Πελοποννήσου, τα οποία ανήκουν στη Σχολή Θετι-
κών Επιστημών και Τεχνολογίας και τα οποία εδρεύ-
ουν στην Τρίπολη. Παράλληλα, η Διοικούσα Επιτροπή 
του Ιδρύματος βρίσκεται στην τελική φάση της δια-
μόρφωσης του σχεδίου ανάπτυξης του Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου σε Σχολές και Τμήματα. Το σχέδιο δε 
αυτό θα αποτελέσει μέρος της διαδικασίας κατάρτισης 

του στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδίου ανάπτυ-
ξης του Ιδρύματος, όπως συμβαίνει με όλα τα Πανεπι-
στήμια και τα ΤΕΙ. 
Η απόφαση του ΥΠΕΠΘ για τη χωροταξική ανάπτυξη 
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου διέπεται από τις 
ίδιες αρχές που έχουν καθορίσει και τις σχετικές απο-
φάσεις για τις άλλες Περιφέρειες και ακολουθεί και τις 
σχετικές επεξεργασίες της Διοικούσας Επιτροπής. Τού-
το σημαίνει ότι απόφαση του ΥΠΕΠΘ είναι να αναπτυ-
χθεί το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και στους πέντε 
Νομούς της Περιφέρειας. Με την εξαίρεση της Τρίπο-
λης, η οποία ως έδρα του Ιδρύματος θα πρέπει να έχει 
και ένα ειδικό ακαδημαϊκό βάρος μέσω της λειτουργί-
ας εκεί δύο Σχολών, η ακαδημαϊκή ανάπτυξη των υπο-
λοίπων τεσσάρων Νομών θα πρέπει να χαρακτηρίζεται 
από το στοιχείο της ισορροπίας. Στη βάση αυτή, το 
ΥΠΕΠΘ ανακοινώνει τη δημιουργία δύο Σχολών με έξι 
Τμήματα στην Τρίπολη (συμπεριλαμβανομένων και 
των δύο που θα αρχίσουν να λειτουργούν από το επό-
μενο ακαδημαϊκό έτος), και ανά μίας Σχολής με τρία 
Τμήματα στον καθένα από τους λοιπούς Νομούς. 
Σε ότι αφορά τώρα τα σχετικά χρονοδιαγράμματα, μέ-
σα στη διετία 2003-04/ 2004-05 προβλέπεται να αρχί-
σουν να λειτουργούν δύο ακόμα νέα Τμήματα στην 
Τρίπολη, ώστε να ενεργοποιηθεί και η δεύτερη Σχολή, 
και ανά ένα Τμήμα στον καθένα από τους άλλους τέσ-
σερις Νομούς. Μέσα στην επόμενη διετία 2005-06 / 
2006-07 προβλέπεται να αρχίσει να λειτουργεί ανά 
ένα ακόμα νέο Τμήμα στον καθένα από τους πέντε 
Νομούς, και το ίδιο προβλέπεται και για την τριετία 
2007-08 / 2008-09 / 2009-10. Με βάση τον προγραμ-
ματισμό αυτό, μέχρι το έτος 2010 προβλέπεται να λει-
τουργούν στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 18 συνο-
λικά Τμήματα σε 6 Σχολές. Τα γνωστικά αντικείμενα, 
όπως άλλωστε και η εξειδίκευση του προγραμματι-
σμού αυτού, θα προκύψουν προφανώς μέσα από το 
συνολικό στρατηγικό σχέδιο του Ιδρύματος. Επίσης, η 
απόφαση του ΥΠΕΠΘ προβλέπει ότι η ανάπτυξη των 
πέραν της Τρίπολης Τμημάτων μέσα στη διετία 2003-
04/2004-05 και στη διετία 2005-06/ 2006-07 θα μοιρά-
ζεται ισόρροπα στα δύο έτη της κάθε διετίας. 

3.1.3 Πορεία υλοποίησης και προοπτικές του Εθνικού Χωροταξικού Σχεδίου Ανάπτυξης (2003) 

Το πλήρες του κειμένου, όπως δημοσιοποιήθηκε τον 
Αύγουστο του 2003, έχει ως ακολούθως: 

ΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑ-
ΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
Όπως είχε αναλυθεί στο Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο 
Ανάπτυξης της Ελληνικής Ανώτατης εκπαίδευσης (ΕΧ-
ΣΑΕΑΕ) που είχε εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο 
το 2002, η Κυβέρνηση εφαρμόζει με σταθερότητα και 
με συνέπεια μία πολιτική ανάπτυξης της ανώτατης εκ-
παίδευσης που έχει ως στόχο την ισόρροπη και ορθο-
λογική ανάπτυξη της ανώτατης εκπαίδευσης σε όλες 
τις περιοχές της χώρας. Καθοριστική συμβολή στη δι-
αμόρφωση της πολιτικής αυτής έχουν τα πορίσματα 
και οι εν γένει εισηγήσεις που έχει υποβάλει μέχρι 

σήμερα η Ομάδα Στρατηγικού και Χωροταξικού Σχεδι-
ασμού (ΟΣΧΣ) της ελληνικής ανώτατης εκπαίδευσης 
που έχει συγκροτηθεί από το ΥΠΕΠΘ και λειτουργεί 
εδώ και τρία χρόνια. 
Τα κεντρικά σημεία των εισηγήσεων της ΟΣΧΣ ήταν 
δύο. Το πρώτο αφορούσε την εισαγωγή του μοντέλου 
διπολικής περιφερειακής ανάπτυξης της ελληνικής 
ανώτατης εκπαίδευσης, σύμφωνα με το οποίο σε κάθε 
Περιφέρεια θα έπρεπε να υπάρχει ένα δίπολο που θα 
απαρτίζεται από ένα τουλάχιστον πολυθεματικό (mul-
tidisciplinary) Πανεπιστήμιο και ένα τουλάχιστον πο-
λυθεματικό ΤΕΙ τα οποία θα λειτουργούν συμπληρω-
ματικά και με διακριτούς ρόλους. Το δεύτερο αφο-
ρούσε την εισαγωγή του πλέγματος των προϋποθέσε-
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ων για τη δημιουργία νέων Τμημάτων Πανεπιστημίων 
ή ΤΕΙ σε νέες γεωγραφικές έδρες. Η σημαντικότερη 
ίσως από τις προϋποθέσεις αυτές είναι η ανάγκη ανά-
πτυξης σε κάθε νέα γεωγραφική έδρα της έννοιας της 
Σχολής που θα αποτελείται από τρία τουλάχιστον 
Τμήματα με συνάφεια γνωστικών αντικειμένων. Στό-
χος είναι προφανώς η αποφυγή του κατακερματισμού 
και της απομόνωσης του ακαδημαϊκού δυναμικού με 
τη διασπορά του σε πολλές γεωγραφικές έδρες. Ως 
δυνατές αποκλίσεις από την αρχή αυτή, η ΟΣΧΣ δέχε-
ται αφενός μεν τις περιπτώσεις μεμονωμένων Τμημά-
των εγκατεστημένων σε γεωγραφικές έδρες που βρί-
σκονται σε μικρή οδική απόσταση από τον κεντρικό 
κορμό ενός Ιδρύματος (δορυφορικό μοντέλο), αφετέ-
ρου δε τις περιπτώσεις μεμονωμένων Τμημάτων εγκα-
τεστημένων σε γεωγραφικές έδρες που βρίσκονται σε 
μικρή οδική απόσταση μεταξύ τους, τα οποία μπορούν 
για τον λόγο αυτό να διασυνδεθούν εύκολα μεταξύ 
τους (μοντέλο δικτύου). 
Η Κυβέρνηση κινείται ουσιαστικά στους παραπάνω 
άξονες, τους οποίους όμως έχει εμπλουτίσει με πρό-
σθετα στοιχεία τα οποία έχουν να κάνουν με την ισόρ-
ροπη ανάπτυξη της ανώτατης εκπαίδευσης και σε επί-
πεδο Νομού. Όπως είχε τονιστεί και στο Εθνικό Χωρο-
ταξικό Σχέδιο, το αποτέλεσμα της μέχρι τότε ανάπτυ-
ξης της ελληνικής ανώτατης εκπαίδευσης ήταν να υ-
πάρχουν μόνο 11 από τους 50 συνολικά (εκτός Αττι-

κής) Νομούς της χώρας οι οποίοι δεν διέθεταν Τμήμα 
ανώτατης εκπαίδευσης (είτε Πανεπιστημίου είτε ΤΕΙ). 
Η κάλυψη συνεπώς όλων των Νομών της χώρας με 
Τμήματα ανώτατης εκπαίδευσης αποτέλεσε το πρό-
σθετο στοιχείο πολιτικής περιφερειακής ανάπτυξης 
που εισήγαγε το Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο του 2002. 
Όπως θα περιγραφεί αναλυτικά στη συνέχεια, το Υ-
ΠΕΠΘ προχωρεί με σταθερά βήματα και με συνέπεια 
στην υλοποίηση του Εθνικού Χωροταξικού Σχεδίου του 
2002, ενώ παράλληλα αναμένει και την ολοκλήρωση 
του τελικού πορίσματος της ΟΣΧΣ πριν από το τέλος 
του 2003, προκειμένου να διαμορφώσει τη συνολική 
αναπτυξιακή πολιτική για την ελληνική ανώτατη εκ-
παίδευση με χρονικό ορίζοντα το έτος 2010. 
Στον επισυναπτόμενο Πίνακα 1 αποτυπώνεται με α-
ριθμούς η πορεία υλοποίησης της ακολουθούμενης 
από την Κυβέρνηση πολιτικής περιφερειακής ανάπτυ-
ξης της ανώτατης εκπαίδευσης. Χρησιμοποιείται ως 
αρχικό έτος αναφοράς (άρα και σύγκρισης) το 1993 
ενώ παράλληλα χρησιμοποιείται ως ενδιάμεσο έτος 
αναφοράς το έτος 1997 που ήταν και το τελευταίο έ-
τος πριν από την έναρξη λειτουργίας των πρώτων 
Τμημάτων της πρώτης φάσης της διεύρυνσης της ανώ-
τατης εκπαίδευσης. Και, τέλος, χρησιμοποιούνται τα 
αριθμητικά στοιχεία των τριών ετών 2002, 2003, 2004 
τα οποία σηματοδοτούν ακριβώς την πορεία υλοποίη-
σης του Εθνικού Χωροταξικού Σχεδίου του 2002. 

Πίνακας 1: Πορεία υλοποίησης της πολιτικής περιφερειακής ανάπτυξης της ελληνικής Ανώτατης Εκπαίδευσης (*) 

Ιδρύματα  1993 1997 2002 2003 2004 

      Πανεπιστήμια/Πολυτεχνεία      

Αριθμός Ιδρυμάτων 18 18 19 21 21 

Αριθμός Τμημάτων 175 188 238 244 254 

Αριθμός διακριτών γνωστικών αντικειμένων 83 89 124 127  

Αριθμός γεωγραφικών εδρών Τμημάτων 23 23 27 31 35 

      

ΤΕΙ      

Αριθμός Ιδρυμάτων 13 15 15 16 16 

Αριθμός Τμημάτων 131 141 174 185 188 

Αριθμός διακριτών γνωστικών αντικειμένων 55 59 88 93 94 

Αριθμός γεωγραφικών εδρών Τμημάτων 20 22 30 39 41 

      
Σύνολο ανώτατης εκπαίδευσης      

Αριθμός γεωγραφικών εδρών Τμημάτων 32 34 44 56 61 

Αριθμός Νομών εκτός Αττικής με Τμήμα ανώτατης εκπαίδευσης  
(επί συνόλου 50) 29 31 39 47 49 

Αριθμός Περιφερειών με δίπολο Πανεπιστημίου-ΤΕΙ  
(επί συνόλου 13) 7 7 8 11 11 

Εκτιμώμενος θεωρητικός αριθμός ενεργών φοιτητών 
με ηλικίες μεταξύ 18 και 21 ετών 166.800 190.800 320.700 328.500 320.900 

Πληθυσμός χώρας με ηλικίες μεταξύ 18 και 21 ετών  
(βάσει στοιχείων ΕΣΥΕ) 624.000 617.000 560.000 546.000 532.000 

Ποσοστό συμμετοχής στην ανώτατη εκπαίδευση 
των ηλικιών μεταξύ 18 και 21 ετών 26,7% 30,9% 57,3% 60,2% 60,3% 

            
(*) Συμπεριλαμβάνεται η ΑΣΠΑΙΤΕ αλλά όχι και το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 
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άλαιο 3
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Ν

ΑΦ
ΟΡΑΣ 

ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜ
ΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Τα μείζονα αποτελέσματα της ακολουθούμενης πολι-
τικής περιφερειακής ανάπτυξης είναι πλέον ευκρινή 
τόσο στη μεγάλη κλίμακα των Περιφερειών όσο και 
στη μικρότερη κλίμακα των Νομών. Συγκεκριμένα, επί 
συνολικού αριθμού 13 Περιφερειών, οι 11 διαθέτουν 
πλέον τη διπολική δομή με ένα τουλάχιστον πολυθε-
ματικό (multidisciplinary) Πανεπιστήμιο και ένα του-
λάχιστον πολυθεματικό ΤΕΙ. Σημειώνεται ότι το 1997 
και το 1993 μόνο 7 από τις Περιφέρειες ήταν οργανω-
μένες σε αυτή τη βάση από άποψη ανώτατης εκπαί-
δευσης. Το 2002 προστέθηκε η Περιφέρεια Πελοπον-
νήσου και το 2003 προστέθηκαν οι Περιφέρειες Δυτι-
κής Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας και Ιονίου. Πλέον, 
οι μόνες Περιφέρειες χωρίς δομή διπόλου είναι οι δύο 
Περιφέρειες του Αιγαίου και τούτο οφείλεται στα ι-
διαίτερα χαρακτηριστικά της γεωγραφικής περιοχής. 
Ιδιαίτερα ευκρινής είναι η υλοποίηση της πολιτικής 
αυτής στην κλίμακα των Νομών. Με τις αποφάσεις της 
Κυβέρνησης για τα νέα Τμήματα που θα αρχίσουν να 
λειτουργούν το ακαδημαϊκό έτος 2004-05, οι οποίες 
θα παρουσιαστούν και θα αναλυθούν στη συνέχεια, ο 
συνολικός αριθμός Νομών (εκτός Αττικής) που θα δια-
θέτουν ένα τουλάχιστον Τμήμα ανώτατης εκπαίδευ-
σης ανέρχεται πλέον στους 49 επί συνόλου 50. Στους 
47 δηλαδή Νομούς που καλύπτονται ήδη σήμερα 
προστίθενται και οι Νομοί Ημαθίας και Πέλλας, οπότε 
απομένει πλέον μόνο ο Νομός Βοιωτίας, η κάλυψη 
όμως του οποίου συναρτάται χρονικά με τη συνολική 
ανάπτυξη του νέου Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας. 
Για να γίνει όμως κατανοητή η παραπάνω εξέλιξη, αρ-
κεί να σημειωθεί ότι το 2002 ο αριθμός των καλυπτο-
μένων Νομών ήταν 39, ενώ ο αντίστοιχος αριθμός ή-
ταν 31 το 1997 και μόλις 29 το 1993. Στην ουσία δηλα-
δή, με την πρώτη φάση Διεύρυνσης κατά την τριετία 
1998-2001 προστέθηκαν 7 νέοι Νομοί, ενώ με τη δεύ-
τερη φάση Διεύρυνσης κατά τη διετία 2002-2004 προ-
τίθενται 11 ακόμη νέοι Νομοί (με τη διευκρίνιση ότι η 
έναρξη λειτουργίας των Τμημάτων του Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου στην Τρίπολη το 2002 ανήκει στη δεύ-
τερη φάση της Διεύρυνσης). 
Πέρα όμως από τις κλίμακες των Περιφερειών και των 
Νομών, η πολιτική ισόρροπης περιφερειακής ανάπτυ-
ξης αποτυπώνεται και στη διεύρυνση της γεωγραφι-
κής βάσης της ελληνικής ανώτατης εκπαίδευσης σε ε-
πίπεδο πόλεων – εδρών Τμημάτων. Η διεύρυνση αυτή 
αποτυπώνεται επίσης στον Πίνακα 1, από όπου προ-
κύπτει ότι με την πρώτη φάση της Διεύρυνσης κατά 
την τριετία 1998-2001 αυξήθηκε ο αριθμός των γεω-
γραφικών εδρών Τμημάτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ σε 
43 έναντι των 34 του 1997 και των 32 του 1993, ενώ με 
την ολοκλήρωση της δεύτερης φάσης της Διεύρυνσης 
κατά τη διετία 2002-2004 ο αριθμός αυτός θα ανέλθει 
σε 59. Στην ουσία δηλαδή θα έχουμε σχεδόν διπλασι-
ασμό των γεωγραφικών εδρών σε σύγκριση με τα 
στοιχεία του 1993. 
Πρέπει επίσης να τονιστούν δύο ακόμη χαρακτηριστι-
κά της διεύρυνσης της ελληνικής ανώτατης εκπαίδευ-
σης τα οποία λειτουργούν συμπληρωματικά προς το 

στοιχείο της ισόρροπης περιφερειακής ανάπτυξης. Το 
πρώτο έχει να κάνει με αυτή καθεαυτή την αύξηση 
του αριθμού των Τμημάτων ανώτατης εκπαίδευσης, η 
οποία λειτουργεί ανεξάρτητα από την περιφερειακή 
συνιστώσα και η οποία οδηγεί στη δημιουργία πρό-
σθετων πεδίων καλλιέργειας της ανώτατης εκπαίδευ-
σης και της έρευνας. Ενώ το δεύτερο χαρακτηριστικό 
αποτελεί την ακτινογραφία του πρώτου, καθώς απο-
δεικνύει ότι η αύξηση του αριθμού των Τμημάτων συ-
νοδεύτηκε από την εισαγωγή στο ελληνικό σύστημα 
ανώτατης εκπαίδευσης ενός μεγάλου αριθμού νέων 
γνωστικών αντικειμένων. Στην ουσία δηλαδή, η αύξη-
ση του αριθμού των Τμημάτων έφερε και μία ουσια-
στική ανανέωση του γνωστικού χάρτη της ελληνικής 
ανώτατης εκπαίδευσης. 
Τα δύο αυτά χαρακτηριστικά αποτυπώνονται επίσης 
στον Πίνακα 1. Ο συνολικός αριθμός των Τμημάτων 
των Πανεπιστημίων ανέρχεται ήδη στα 244 το 2003 
έναντι 188 το 1997 και 175 το 1993. Αντίστοιχα, ο α-
ριθμός των διακριτών γνωστικών αντικειμένων στα 
οποία αντιστοιχούν τα εν λόγω Τμήματα ανέρχεται 
ήδη στα 127 το 2003 έναντι 89 το 1997 και 83 το 1993. 
Τούτο σημαίνει ότι η δημιουργία 58 νέων Τμημάτων 
Πανεπιστημίων μεταξύ 1997 και 2003 συνοδεύτηκε με 
δημιουργία 42 νέων γνωστικών αντικειμένων. 
Σε ότι αφορά δε τα ΤΕΙ, ο συνολικός αριθμός Τμημά-
των ανέρχεται ήδη στα 185 το 2003 έναντι 141 το 1997 
και 131 το 1993. Αντίστοιχα, ο αριθμός των διακριτών 
γνωστικών αντικειμένων στα οποία αντιστοιχούν τα εν 
λόγω Τμήματα ανέρχεται ήδη στα 93 το 2003 έναντι 
59 το 1997 και 55 το 1993. Τούτο σημαίνει ότι η δημι-
ουργία 44 νέων Τμημάτων ΤΕΙ μεταξύ 1997 και 2003 
συνοδεύτηκε με δημιουργία 34 νέων γνωστικών αντι-
κειμένων. 
Ένα τελευταίο σημείο που έχει ιδιαίτερη σημασία να 
τονιστεί εν προκειμένω είναι ότι η γεωγραφική διεύ-
ρυνση της ελληνικής ανώτατης εκπαίδευσης, στο 
πλαίσιο της συγκεκριμένης πολιτικής ισόρροπης περι-
φερειακής ανάπτυξης, συνοδεύεται και από το μείζον 
και κατ’ εξοχήν κοινωνικό χαρακτηριστικό της διεύ-
ρυνσης, το οποίο δεν είναι άλλο από τη ραγδαία αύ-
ξηση του ποσοστού συμμετοχής στην ανώτατη εκπαί-
δευση των νέων με ηλικίες μεταξύ 18 και 21 ετών. 
Πρόκειται ουσιαστικά για τον δείκτη που εκφράζει το 
βαθμό στον οποίο το σύστημα ανώτατης εκπαίδευσης 
μίας χώρας είναι ανοικτό στην κοινωνία. Το ποσοστό 
αυτό, το οποίο κατά το έτος 2002 ήταν πάνω από 57%, 
ήδη σήμερα φαίνεται να σταθεροποιείται λίγο πάνω 
από το 60%, εάν λάβουμε υπόψη τα στοιχεία του 2003 
αλλά και την προβολή των στοιχείων αυτών στο έτος 
2004. Πρόκειται για το υψηλότερο σύμφωνα με το Eu-
rostat (έκδοση 2002) ποσοστό στην «Ευρώπη των 15», 
και βέβαια η εξέλιξη αποκτά ξεχωριστή σημασία αν 
ληφθεί υπόψη ότι το σχετικό ποσοστό ήταν σχεδόν 
31% το 1997 και κάτω από 27% το 1993. 
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ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕ-
ΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ (2003) 
Η Κυβέρνηση προχώρησε με συνέπεια και με γρήγο-
ρους ρυθμούς στην υλοποίηση του Σχεδίου. 
Ήδη, έχουν δημοσιευθεί τα Προεδρικά Διατάγματα ί-
δρυσης των προβλεπόμενων στο Σχέδιο τριών νέων 
Ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης, δηλαδή του Πανε-
πιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με έδρα την Κοζάνη, 
του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας με έδρα τη Λα-
μία και του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων με έδρα την Κεφαλονιά. 
Υπενθυμίζεται ότι η ίδρυση των εν λόγω Ιδρυμάτων 
έγινε στο πλαίσιο του διπολικού μοντέλου περιφερει-
ακής ανάπτυξης της ανώτατης εκπαίδευσης, σύμφωνα 
με τις σχετικές αναλύσεις της Ομάδας Στρατηγικού και 
Χωροταξικού Σχεδιασμού της ελληνικής ανώτατης εκ-
παίδευσης, με βάση το οποίο σε κάθε Περιφέρεια θα 
πρέπει να αναπτύσσεται ένα δίπολο που θα περιλαμ-
βάνει τουλάχιστον ένα Πανεπιστήμιο και τουλάχιστον 
ένα ΤΕΙ. Από το μοντέλο δε αυτό έχουν εξαιρεθεί λόγω 
προφανών ιδιαιτεροτήτων οι δύο Περιφέρειες του Αι-
γαίου, οι οποίες σήμερα μοιράζονται απλώς το Πανε-
πιστήμιο Αιγαίου. Ήδη, και για τα τρία αυτά Ιδρύματα 
έχουν οριστεί οι Διοικούσες Επιτροπές οι οποίες έχουν 
επωμιστεί το έργο της οργάνωσης των Ιδρυμάτων και 
της υποβολής προτάσεων στο ΥΠΕΠΘ για τα αναπτυ-
ξιακά σχέδια των Ιδρυμάτων. 
Επίσης, μέσα στο ακαδημαϊκό έτος 2002-03 ολοκλη-
ρώθηκε η πρώτη φάση εξακτινωμένης ανάπτυξης του 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, σε πλήρη συμφωνία 
με τα προβλεπόμενα στο Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο. 
Εκδόθηκε το Προεδρικό Διάταγμα με το οποίο ιδρύθη-
καν πέντε ακόμα Σχολές, ανά μία στην πρωτεύουσα 
κάθε νομού της Περιφέρειας (Σχολή Ανθρωπιστικών 
Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών με έδρα την 
Καλαμάτα, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών με έδρα την 
Κόρινθο, Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας 
με έδρα την Τρίπολη, Σχολή Καλών Τεχνών με έδρα το 
Ναύπλιο και Σχολή Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης 
και Ποιότητας Ζωής με έδρα τη Σπάρτη). Στις εν λόγω 
πέντε Σχολές έχουν ιδρυθεί ανά δύο Τμήματα σε πρώ-
τη φάση, ενώ θα ακολουθήσει η ίδρυση και των υπο-
λοίπων Τμημάτων που απαιτούνται ώστε κάθε Σχολή 
να λειτουργεί με τρία (3). Οι Σχολές αυτές συμπληρώ-
νουν την ήδη λειτουργούσα με έδρα την Τρίπολη Σχο-
λή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, που αποτελεί-
ται από τρία Τμήματα, εκ των οποίων τα δύο (Τμήμα 
Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών και Τμήμα 
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών) λειτουρ-
γούν ήδη από το ακαδημαϊκό έτος 2002-03. Από την 
έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2003-04, αρχίζει η λει-
τουργία στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ενός νέου 
Τμήματος στην κάθε μία από τις πέντε νεοϊδρυθείσες 
Σχολές (του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Δια-
χείρισης Πολιτισμικών Αγαθών στην Καλαμάτα, του 
Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής 
στην Κόρινθο, του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών 
στην Τρίπολη, του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών στο 

Ναύπλιο και του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρι-
σης Αθλητισμού στη Σπάρτη. 
Σε ότι αφορά την ίδρυση νέων Τμημάτων στα ήδη λει-
τουργούντα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ, η πολιτική του Υ-
ΠΕΠΘ τη χρονιά που πέρασε εστιάστηκε κατά κύριο 
στην υλοποίηση του σκέλους εκείνου του Εθνικού Χω-
ροταξικού Σχεδίου που αποσκοπεί στην κάλυψη με 
Τμήματα ανώτατης εκπαίδευσης του συνόλου των 
Νομών της χώρας. Όπως είχε τονιστεί στο Εθνικό Χω-
ροταξικό Σχέδιο, υπήρχαν ένδεκα μόνο από τους πε-
νήντα (εκτός Αττικής) Νομούς της χώρας οι οποίοι δεν 
διέθεταν Τμήματα ανώτατης εκπαίδευσης. Στόχος του 
Σχεδίου είναι να καλυφθούν μέσα στο ταχύτερο δυνα-
τό διάστημα με Τμήματα Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ και οι 
ένδεκα αυτοί Νομοί. Το ΥΠΕΠΘ προχώρησε με συνέ-
πεια στην υλοποίηση αυτού του στόχου. Ήδη, με τα 
Τμήματα που θα αρχίσουν να λειτουργούν από το α-
καδημαϊκό έτος 2003-04 καλύπτονται οι οκτώ από 
τους εν λόγω ένδεκα Νομούς. Πρόκειται για τους Νο-
μούς Κορινθίας, Αργολίδας και Λακωνίας, όπου όπως 
ήδη τονίστηκε αρχίζουν να λειτουργούν τα αντίστοιχα 
Τμήματα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, και ακό-
μα για τους Νομούς Λευκάδας, Ζακύνθου, Ηλείας, 
Γρεβενών και Πιερίας, στους οποίους αρχίζουν να λει-
τουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2003-04 Τμήματα 
ΤΕΙ, όπως ειδικότερα θα αναφερθεί στη συνέχεια. Α-
πομένει η κάλυψη τριών ακόμα Νομών. Οι Νομοί Η-
μαθίας και Πέλλας αναμένεται να καλυφθούν με έ-
ναρξη λειτουργίας πανεπιστημιακών Τμημάτων από το 
ακαδημαϊκό έτος 2004-05, όπως αναλυτικότερα θα 
εξηγηθεί στο σχετικό σχεδιασμό στη συνέχεια, ενώ ο 
Νομός Βοιωτίας θα καλυφθεί το ταχύτερο δυνατό και 
σε συσχέτιση με την ολοκληρωμένη πρόταση και το 
σχετικό χρονοδιάγραμμα που θα υποβάλει στο ΥΠΕΠΘ 
η Διοικούσα Επιτροπή του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελ-
λάδας. 
Ειδικότερα σε ότι αφορά τη λειτουργία νέων Τμημά-
των ΤΕΙ από το ακαδημαϊκό έτος 2003-04, σημειώνο-
νται τα εξής: 
 Αρχίζει η λειτουργία του Τμήματος Εφαρμογών Πλη-

ροφορικής στη Διοίκηση και την Οικονομία, ως Πα-
ραρτήματος του ΤΕΙ Ηπείρου, με έδρα τη Λευκάδα 
και του Τμήματος Οικολογίας και Περιβάλλοντος, ως 
Παραρτήματος του ΤΕΙ Πάτρας, με έδρα τη Ζάκυνθο. 
Προβλέπεται στη συνέχεια η μεταφορά των δύο νέ-
ων Τμημάτων στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων μαζί με τα δύο 
Τμήματα του ΤΕΙ Ηπείρου που ήδη λειτουργούν στην 
Κεφαλονιά (Τμήμα Βιολογικής Γεωργίας στο Αργο-
στόλι και Τμήμα Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών 
Οργάνων στο Ληξούρι) και η εναρμόνισή τους με τον 
συνολικό αναπτυξιακό σχεδιασμό που θα υποβάλει 
στο ΥΠΕΠΘ το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων. 
 Αρχίζει η λειτουργία τριών Τμημάτων που θα λει-

τουργήσουν στις πόλεις του Πύργου, της Αμαλιάδας 
και του Αιγίου ως Παραρτημάτων του ΤΕΙ Πάτρας 
(του Τμήματος Πληροφορικής και Μέσων Μαζικής 
Επικοινωνίας στον Πύργο, του Τμήματος Εφαρμογών 
Πληροφορικής στη Διοίκηση και την Οικονομία στην 
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Αμαλιάδα και του Τμήματος Φυσικοθεραπείας στο 
Αίγιο). 
 Αρχίζει η λειτουργία του Τμήματος Τυποποίησης και 

Διακίνησης Προϊόντων, ως Παραρτήματος του ΤΕΙ 
Θεσσαλονίκης, με έδρα την Κατερίνη. 
 Αρχίζει η λειτουργία του Τμήματος Αρχιτεκτονικής 

Τοπίου, ως Παραρτήματος του ΤΕΙ Καβάλας, με έδρα 
τη Δράμα, όπου και συμπληρώνει το Τμήμα Δασο-
πονίας το οποίο ήδη λειτουργεί εκεί. 
 Αρχίζει η λειτουργία του Τμήματος Εφαρμογών Πλη-

ροφορικής στη Διοίκηση και την Οικονομία, ως Πα-
ραρτήματος του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, με έδρα τα 
Γρεβενά. 
 Αρχίζει η λειτουργία δύο ακόμη Τμημάτων στον Νο-

μό Λασιθίου, τα οποία θα λειτουργήσουν ως Παραρ-
τήματα του ΤΕΙ Κρήτης (του Τμήματος Χρηματοοικο-
νομικής και Ασφαλιστικής στον Άγιο Νικόλαο και του 
Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης στην Ιεράπετρα) 
και τα οποία θα συμπληρώσουν το Τμήμα Διατρο-
φής και Διαιτολογίας που ήδη λειτουργεί στη Σητεία. 
 Τέλος, από το ακαδημαϊκό έτος 2003-04 αρχίζει και η 

λειτουργία του Τμήματος Τουρκικών και Σύγχρονων 
Ασιατικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών, το 
οποίο περιελήφθη συμπληρωματικά στο Εθνικό Χω-
ροταξικό Σχέδιο, στο πλαίσιο σχετικών διεθνών 
συμφωνιών και δεσμεύσεων της χώρας μας. 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ήδη το ΥΠΕΠΘ έχει 
προχωρήσει με γρήγορους ρυθμούς στην υλοποίηση 
του Σχεδίου, η οποία μέχρι στιγμής περιλαμβάνει συ-
νοπτικά τα εξής: 
 Την ίδρυση των εξαγγελθέντων τριών νέων Ιδρυμά-

των και τον ορισμό των αντίστοιχων Διοικουσών Επι-
τροπών. 
 Την προώθηση της ανάπτυξης του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου με την ίδρυση των πέντε νέων Σχο-
λών του και την έναρξη λειτουργίας από το ακαδη-
μαϊκό έτος 2003-04 ενός Τμήματος σε κάθε μία από 
τις πέντε νέες Σχολές. 
 Την κάλυψη από το ακαδημαϊκό έτος 2003-04 των 

οκτώ από τους ένδεκα Νομούς που δεν διέθεταν μέ-
χρι σήμερα Τμήματα ανώτατης εκπαίδευσης. 
 Την έναρξη λειτουργίας από το ακαδημαϊκό έτος 

2003-04 των έξι από τα δεκαπέντε Τμήματα Πανεπι-
στημίων που προβλέπεται κατά το Σχέδιο να αρχί-
σουν να λειτουργούν στη διάρκεια της διετίας 2003-
04 και 2004-05. 
 Την έναρξη λειτουργίας από το ακαδημαϊκό έτος 

2003-04 και των δέκα Τμημάτων ΤΕΙ που προβλέπε-
ται κατά το Σχέδιο να αρχίσουν να λειτουργούν στη 
διάρκεια της διετίας 2003-04 και 2004-05. 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ Ε-
ΤΟΣ 2004-05 
Η υλοποίηση των υπολοίπων στοιχείων του Εθνικού 
Χωροταξικού Σχεδίου απαιτεί μία σειρά ενεργειών και 
πρωτοβουλιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έ-
τους 2003-04, οι οποίες αναλύονται στη συνέχεια. 

Θα δρομολογηθούν και θα ολοκληρωθούν μέσα στο 
ακαδημαϊκό έτος 2003-04 οι διαδικασίες μεταφοράς 
στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας των Τμημάτων 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που 
λειτουργούν σήμερα ως Παραρτήματά του στη Φλώ-
ρινα (Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, 
Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών και Τμήμα Βαλκανι-
κών Σπουδών) και στην Κοζάνη (Τμήμα Μηχανικών Δι-
αχείρισης Ενεργειακών Πόρων). Για το σκοπό αυτό 
αναμένεται η συνεργασία μεταξύ των δύο Ιδρυμάτων 
για την έκδοση της απαιτούμενης Υπουργικής Απόφα-
σης. Παράλληλα, η Διοικούσα Επιτροπή του Πανεπι-
στημίου Δυτικής Μακεδονίας αναμένεται να υποβάλει 
μέσα στο ακαδημαϊκό έτος 2003-04 στο ΥΠΕΠΘ την 
ολοκληρωμένη πρότασή της για τον αναπτυξιακό σχε-
διασμό του Ιδρύματος. Καταρχήν πάντως, το Εθνικό 
Χωροταξικό Σχέδιο δεν προβλέπει λειτουργία νέου 
Τμήματος του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 
κατά το ακαδημαϊκό έτος 2004-05. 
Κατά ανάλογο τρόπο, θα δρομολογηθούν και θα ολο-
κληρωθούν μέσα στο ακαδημαϊκό έτος 2003-04 και οι 
διαδικασίες μεταφοράς στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων των 
Τμημάτων του ΤΕΙ Ηπείρου που θα λειτουργούν ως 
Παραρτήματά του στην Κεφαλονιά και στη Λευκάδα, 
και του τμήματος του ΤΕΙ Πάτρας που θα λειτουργεί 
ως Παράρτημά του στη Ζάκυνθο, σύμφωνα με όσα 
αναπτύχθηκαν στην προηγούμενη ενότητα. Για το 
σκοπό αυτό αναμένεται η συνεργασία μεταξύ της Δι-
οικούσας Επιτροπής του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων και των Δι-
οικήσεων των δύο άλλων Ιδρυμάτων για την έκδοση 
της απαιτούμενης Υπουργικής Απόφασης. Παράλληλα, 
η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων αναμένε-
ται να υποβάλει και αυτή μέσα στο ακαδημαϊκό έτος 
2003-04 στο ΥΠΕΠΘ την ολοκληρωμένη πρότασή της 
για τον αναπτυξιακό σχεδιασμό του Ιδρύματος. Και 
στην περίπτωση αυτή, το Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο 
δεν προβλέπει καταρχήν τη λειτουργία νέου Τμήματος 
του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2004-
05.  
Όπως τονίζεται και στο Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο, η 
περίπτωση του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας είναι 
διαφορετική από τις περιπτώσεις των δύο άλλων νέων 
Ιδρυμάτων, αφού εκεί δεν υπάρχουν Τμήματα που να 
λειτουργούν ήδη ως Παραρτήματα άλλων Ιδρυμάτων. 
Η Διοικούσα Επιτροπή του Ιδρύματος αναμένεται και 
αυτή να υποβάλει μέσα στο ακαδημαϊκό έτος 2003-04 
στο ΥΠΕΠΘ την ολοκληρωμένη πρότασή της για τον 
αναπτυξιακό σχεδιασμό του Ιδρύματος. Σημειώνεται 
ότι στην περίπτωση του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλά-
δας, το Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο προβλέπει τη λει-
τουργία ενός Τμήματος στη Λαμία και ενός στο Νομό 
Βοιωτίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2004-05. Εντού-
τοις, το ΥΠΕΠΘ θεωρεί ότι μόνο η λειτουργία ενός 
Τμήματος στη Λαμία είναι εφικτή, και τούτο με την 
προϋπόθεση ότι θα υποβάλει εγκαίρως η Διοικούσα 
Επιτροπή την πρότασή της και ότι θα εξασφαλιστούν 
εγκαίρως οι αναγκαίες υποδομές. Σε ότι αφορά τη λει-
τουργία Τμήματος στο Νομό Βοιωτίας, υπενθυμίζεται 
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ότι, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Εθνικό Χωρο-
ταξικό Σχέδιο, η δημιουργία του θα έχει τη μορφή μίας 
δορυφορικής μονάδας που θα αναπτυχθεί σε στενή 
οργανική σύνδεση με συγγενείς μονάδες που θα λει-
τουργούν ήδη στην έδρα του Ιδρύματος και θα έχει, 
λόγω μικρής απόστασης, πλήρη υποστήριξη από τον 
κεντρικό διοικητικό μηχανισμό του Ιδρύματος. Τούτο 
σημαίνει δηλαδή ότι η λειτουργία Τμήματος στο Νομό 
Βοιωτίας συναρτάται με τη συνολική ανάπτυξη του 
Πανεπιστημίου, ενώ παράλληλα πρέπει και να μπορεί 
να στηριχτεί από τον κεντρικό διοικητικό μηχανισμό 
του Ιδρύματος. 
Σύμφωνα με το Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο, απόφαση 
της Κυβέρνησης είναι η ενίσχυση της ανώτατης εκπαί-
δευσης στο Αγρίνιο με τη δημιουργία δύο ακόμη Τμη-
μάτων στο πλαίσιο μίας ολοκληρωμένης Σχολής με 
γεω-περιβαλλοντικό περιεχόμενο, το πρώτο από τα 
οποία θα λειτουργήσει κατά το ακαδημαϊκό έτος 
2004-05 και το δεύτερο κατά την επόμενη διετία 2005-
06/2006-07. Ήδη το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων έχει υ-
ποβάλει συγκεκριμένη πρόταση στο πλαίσιο του στρα-
τηγικού και επιχειρησιακού σχεδίου ανάπτυξής του. 
Το ΥΠΕΠΘ αποδέχεται την πρόταση αυτή, σύμφωνα με 
την οποία το πρώτο Τμήμα θα είναι το Τμήμα Κλιμα-
τολογίας, Οικολογίας και Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης, 
ενώ το δεύτερο θα είναι το Τμήμα Διαχείρισης Πολιτι-
σμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών. Στην 
ουσία δηλαδή, με την πρόταση του δευτέρου Τμήμα-
τος το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ανοίγει για τα Τμήμα-
τα του Αγρινίου και την προοπτική του πολιτισμικού 
περιβάλλοντος και μάλιστα σε συσχέτιση με τις σύγ-
χρονες τεχνολογίες. 
Σε ότι αφορά την περίπτωση της Κεντρικής Μακεδονί-
ας, απόφαση της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το Εθνικό 
Χωροταξικό Σχέδιο, είναι να ιδρυθούν τρία νέα πανε-
πιστημιακά Τμήματα, ανά ένα στην Έδεσσα, στη Νά-
ουσα και στη Βέροια. Ήδη, έχουν αναπτυχθεί σχετικές 
πρωτοβουλίες από την πλευρά του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας για την ίδρυση δύο Τμημάτων ως Παραρ-
τημάτων του στην Έδεσσα και στη Νάουσα, και από 
την πλευρά του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα-
λονίκης για ίδρυση Παραρτήματός του στη Βέροια. Ε-
πίσης, βρίσκονται σε εξέλιξη οι συνεννοήσεις ανάμεσα 
στις Διοικήσεις των δύο Ιδρυμάτων και τους αντίστοι-
χους τοπικούς φορείς προκειμένου να αντιμετωπι-
στούν ζητήματα υποδομών και κάθε άλλης αναγκαίας 
υποστήριξης από τις τοπικές κοινωνίες. 
Η μεγάλη εκκρεμότητα σήμερα αφορά τον προσδιορι-
σμό του ακαδημαϊκού περιεχομένου των τριών αυτών 
Τμημάτων. Σε κάθε περίπτωση όμως, η διαδικασία 
υποβολής των νέων προτάσεων-μελετών από το Αρι-
στοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Πανεπι-
στήμιο Μακεδονίας πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι 
το τέλος Δεκεμβρίου 2003, ώστε να γίνει δυνατή η έ-
νταξη των νέων Τμημάτων στο Μηχανογραφικό Δελτίο 
για τις εξετάσεις εισαγωγής του 2004. 
Σε ότι αφορά την περίπτωση της Περιφέρειας Θεσσα-
λίας, το Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο θεωρεί ότι προτε-

ραιότητα πρέπει να δοθεί στην ολοκλήρωση της οργα-
νωτικής και ακαδημαϊκής δομής του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας στη Λάρισα, με στόχο τη διαμόρφωση μίας 
ενότητας γνωστικών αντικειμένων που εντάσσονται 
στην ευρεία γνωστική περιοχή των επιστημών ζωής 
και υγείας (life and health sciences). Ήδη σήμερα στη 
Λάρισα εδρεύουν δύο Τμήματα: Το Τμήμα Ιατρικής, 
υποστηριζόμενο από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο 
της Λάρισας, και το Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολο-
γίας. Η Κυβέρνηση θεωρεί ότι η ολοκλήρωση αυτή της 
ακαδημαϊκής φυσιογνωμίας του Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλίας στη Λάρισα μπορεί να γίνει με τρόπο τέτοιο 
ώστε να τονίζεται η εφαρμοσμένη και τεχνολογική συ-
νιστώσα αυτής της σύνθεσης (όπως μέσω της δημι-
ουργίας Τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας). Η Σχολή 
αυτή, με το συγκεκριμένο περιεχόμενο, μπορεί προο-
πτικά να αποκτήσει και τα χαρακτηριστικά ενός ολο-
κληρωμένου κέντρου ιατρικών σπουδών και μελετών 
για ολόκληρη την Κεντρική Ελλάδα. Ήδη, η σχετική 
πρόταση έχει υποβληθεί στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλί-
ας, το οποίο αναμένεται και να προχωρήσει στη σχετι-
κή μελέτη και εξειδίκευσή της μέχρι το τέλος Δεκεμ-
βρίου 2003, ώστε να είναι δυνατή η ένταξη του νέου 
Τμήματος στο Μηχανογραφικό Δελτίο για τις εξετά-
σεις εισαγωγής του 2004. 
Το Πολυτεχνείο Κρήτης αποτελεί κατά το Εθνικό Χω-
ροταξικό Σχέδιο μία πρώτη περίπτωση Ιδρύματος, το 
οποίο για πολλά χρόνια είναι καθηλωμένο σε ένα μι-
κρό αριθμό Τμημάτων και το οποίο για το λόγο αυτό 
χρειάζεται μία αναπτυξιακή τόνωση που θα του δώσει 
και τη δυνατότητα να κάνει τα αναγκαία πρώτα βήμα-
τα για την ολοκλήρωση της ακαδημαϊκής φυσιογνωμί-
ας του. Για το λόγο αυτό, το Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο 
έκρινε αναγκαία την ίδρυση δύο νέων Τμημάτων στο 
Πολυτεχνείο Κρήτης, εκ των οποίων το ένα θα άρχιζε 
να λειτουργεί μέσα στην πρώτη διετία 2003-04/2004-
05 και το δεύτερο θα άρχιζε να λειτουργεί μέσα στην 
επόμενη διετία. 
Σήμερα, στο Πολυτεχνείο Κρήτης λειτουργούν τέσσερα 
Τμήματα (Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκη-
σης, Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Τμήμα Μη-
χανικών Περιβάλλοντος και Τμήμα Ηλεκτρονικών Μη-
χανικών και Μηχανικών Υπολογιστών), τα οποία υπο-
στηρίζονται στο έργο του από ένα πέμπτο Τμήμα, το 
Γενικό Τμήμα, το οποίο όμως λειτουργεί χωρίς δικούς 
του φοιτητές, όπως άλλωστε όλα τα Γενικά Τμήματα. 
Με το Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο Ανάπτυξής 
του, το Πολυτεχνείο Κρήτης πρότεινε την ίδρυση τριών 
νέων Τμημάτων, τα οποία στην ουσία αποσκοπούν 
στη διεύρυνση της ακαδημαϊκής φυσιογνωμίας του 
προς γνωστικές κατευθύνσεις που είτε κινούνται στην 
περιφέρεια του γνωστικού πεδίου των επιστημών μη-
χανικού (Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών), είτε κινού-
νται σε άλλα γνωστικά πεδία αναπτύσσοντας όμως 
προσεγγίσεις διεπαφής με τις επιστήμες μηχανικού 
(Τμήμα Καλών Τεχνών με τεχνολογικές προεκτάσεις) ή 
ακόμα κινούνται σε διεπιστημονικές προσεγγίσεις 
(Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής και Βιοτεχνολογίας). 
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ΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Δεδομένου ότι το τρίτο Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής 
και Βιοτεχνολογίας προϋποθέτει συμπράξεις οι οποίες 
βρίσκονται στο χώρο του Πανεπιστημίου Κρήτης και 
μάλιστα στο Ηράκλειο (Τμήμα Ιατρικής, Τμήμα Βιολο-
γίας, ανάλογα μεταπτυχιακά προγράμματα, Ερευνητι-
κό Κέντρο Κρήτης, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείου Η-
ρακλείου), αλλά και δεδομένου ότι το ίδιο το Πανεπι-
στήμιο Κρήτης έχει εκδηλώσει, μέσω του δικού του 
Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου Ανάπτυξης, 
την πρόθεση να αναπτυχθεί προς τις κατευθύνσεις 
αυτές, δεν κρίνεται σκόπιμη η μονομερής έγκριση της 
ίδρυσης ενός Τμήματος με τέτοιο περιεχόμενο. Είναι 
αυτονόητο ότι τα δύο Ιδρύματα της Κρήτης θα πρέπει 
να μελετήσουν από κοινού τη σχετική προοπτική. Με 
βάση όλα τα παραπάνω, εγκρίνεται η ίδρυση Τμήμα-
τος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, με έναρξη λειτουργίας 
από το ακαδημαϊκό έτος 2004-05 και Τμήματος Καλών 
Τεχνών, με έναρξη λειτουργίας μέσα στη διετία 2005-
06/2006-07. 
Ένα δεύτερο Ίδρυμα το οποίο, κατά το Εθνικό Χωροτα-
ξικό Σχέδιο, είναι επίσης για πολλά χρόνια (ουσιαστικά 
από την ίδρυσή του) καθηλωμένο σε ένα μικρό αριθμό 
Τμημάτων και το οποίο για το λόγο αυτό χρειάζεται 
μία αναπτυξιακή τόνωση, είναι το Ιόνιο Πανεπιστήμιο. 
που θα του δώσει και τη δυνατότητα να κάνει τα ανα-
γκαία πρώτα βήματα για την ολοκλήρωση της ακαδη-
μαϊκής φυσιογνωμίας του. Για το λόγο αυτό, το Εθνικό 
Χωροταξικό Σχέδιο έκρινε επίσης αναγκαία την ίδρυση 
δύο νέων Τμημάτων στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, εκ των 
οποίων το ένα θα άρχιζε να λειτουργεί μέσα στην 
πρώτη διετία 2003-04/2004-05 και το δεύτερο θα άρ-
χιζε να λειτουργεί μέσα στην επόμενη διετία. 
Σήμερα, στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο λειτουργούν τέσσερα 
Τμήματα (Τμήμα Ιστορίας, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, 
Τμήμα Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας και Τμήμα 
Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας). Στο 
τελευταίο Τμήμα λειτουργεί παράλληλα και ανεξάρτη-
τη ειδίκευση Ισπανικής Γλώσσας και Πολιτισμού. Η 
περίπτωση του Ιονίου Πανεπιστημίου είναι διαφορε-
τική από αυτή του Πολυτεχνείου Κρήτης, δεδομένου 
ότι δεν έχει μία κυρίαρχη φυσιογνωμία. Τα τέσσερα 
Τμήματά του έχουν πολύ διαφορετικές γνωστικές και 
ερευνητικές κατευθύνσεις. Η Διοικούσα Επιτροπή του 
Ιδρύματος υπέβαλε δύο προτάσεις-μελέτες, οι οποίες 
κινούνται σε επίσης διαφορετικές κατευθύνσεις από 
τις υπάρχουσες. Πρόκειται για προτάσεις ίδρυσης ενός 
Τμήματος Πληροφορικής και ενός Τμήματος Τεχνών 
Ήχου και Εικόνας. Με την πρόταση αυτή, φαίνεται να 
οριστικοποιείται πλέον η επικρατούσα λογική πολυ-
μορφίας στην ανάπτυξη του Ιονίου Πανεπιστημίου. 
Με βάση τα παραπάνω, εγκρίνεται η ίδρυση των προ-
τεινομένων δύο νέων Τμημάτων. Παρόλη δε την πρό-
βλεψη του Εθνικού Χωροταξικού Σχεδίου για σταδιακή 
έναρξη λειτουργίας των δύο Τμημάτων σε δύο διαδο-
χικές διετίες, εντούτοις κρίνεται αναγκαία η έναρξη 
λειτουργίας και των δύο Τμημάτων από το ακαδημαϊ-
κό έτος 2004-05. 

Στο Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο είχε γίνει ειδική αναφο-
ρά στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και συγκεκριμένα στις 
προτάσεις του για επέκτασή του προς τη Λήμνο και 
την Κω. Το Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο σημείωνε ότι 
αναμένεται η οριστικοποίηση αναπτυξιακών σχεδίων 
του Ιδρύματος, ειδικά σε ότι αφορά τη Λήμνο και την 
Κω, παράλληλα όμως επισήμαινε και την πραγματικό-
τητα, σύμφωνα με την οποία το Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
γνώρισε μία ραγδαία ανάπτυξη στη διάρκεια των τε-
λευταίων πέντε χρόνων, καθώς ο αριθμός των Τμημά-
των του αυξήθηκε από 7 σε 16, γεγονός το οποίο πι-
στοποιεί και το συνεχώς αυξανόμενο ενδιαφέρον της 
Πολιτείας απέναντι στο Ίδρυμα. 
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου οριστικοποίησε τελικά τις 
προτάσεις-μελέτες του για τη Λήμνο και την Κω, προ-
τείνοντας την ίδρυση Τμήματος Μηχανικών Αγροκαλ-
λιέργειας και Βιοσυστημάτων στη Λήμνο και Τμήματος 
Ιατρικής Πληροφορικής και Ιατρικής Τεχνολογίας στην 
Κω. Η Κυβέρνηση, παίρνοντας υπόψη όλα τα παραπά-
νω στοιχεία και συνεκτιμώντας την εμπειρία που έχει 
αποκτηθεί στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου σε ότι αφορά 
την πολυεδρική λειτουργία του, και μάλιστα σε πολλές 
νησιωτικές έδρες, εγκρίνει την ίδρυση των δύο αυτών 
Τμημάτων, με έναρξη λειτουργίας τους από το ακαδη-
μαϊκό έτος 2005-06. 
Στο Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο είχε γίνει επίσης ειδική 
αναφορά στην απόφαση του ΥΠΕΠΘ για τη δημιουρ-
γία ενός Τμήματος ΤΕΙ στη Ναύπακτο με έναρξη λει-
τουργίας από το ακαδημαϊκό έτος 2004-05. Εκείνο που 
αποσαφηνίζεται τώρα είναι ότι το εν λόγω Τμήμα θα 
ιδρυθεί ως Παράρτημα του ΤΕΙ Μεσολογγίου, με το 
οποίο και θα συζητήσει το ΥΠΕΠΘ προκειμένου να 
προσδιοριστεί το γνωστικό αντικείμενο του νέου Τμή-
ματος όπως επίσης και ο χρόνος έναρξης λειτουργίας 
του σε συνάρτηση με τις απαιτούμενες υποδομές. 
Ένα πρώτο ζήτημα που κρίνεται αναγκαίο να αντιμε-
τωπιστεί άμεσα, παρόλο που δεν είχε περιληφθεί στο 
Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο, είναι το σχετικό με τη δη-
μιουργία Τμήματος Κινηματογράφου. Η ονομασία αυ-
τή του Τμήματος είναι εντελώς ενδεικτική και είναι 
αυτονόητο ότι θα πρέπει να υπάρξει ολοκληρωμένη 
μελέτη για το περιεχόμενο ενός τέτοιου Τμήματος. Η 
Κυβέρνηση όμως θεωρεί ότι το ζήτημα είναι πλέον ώ-
ριμο και ότι δεν είναι δυνατό να εξακολουθεί να εμ-
φανίζει έλλειμμα η Ελλάδα στο συγκεκριμένο γνωστι-
κό πεδίο συγκρινόμενη με τις άλλες Ευρωπαϊκές χώ-
ρες. 
Πρέπει δε να σημειωθεί επ’ αυτού ότι αρκετά Πανεπι-
στήμια έχουν περιλάβει στα στρατηγικά και επιχειρη-
σιακά σχέδια ανάπτυξής τους προτάσεις ίδρυσης Τμή-
ματος Κινηματογράφου (ή συναφούς γνωστικού αντι-
κειμένου). Το πρόβλημα όμως για την Κυβέρνηση έ-
γκειται στην ιδιαιτερότητα του γνωστικού αντικειμέ-
νου, ιδίως σε ότι αφορά τις ειδικές και αυξημένες α-
παιτήσεις που έχουν οι σπουδές αυτές από το χώρο 
της εφαρμογής της τέχνης. Οι απαιτήσεις αυτές είναι 
που επιβάλλουν την ανάπτυξη του εν λόγω γνωστικού 
αντικειμένου σε μία γεωγραφική περιοχή που να εξα-
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σφαλίζει τις απαιτούμενες προϋποθέσεις στήριξης 
από το χώρο της εφαρμογής, και αυτή η περιοχή κατ’ 
εξοχήν είναι η Αθήνα. Για το λόγο αυτό άλλωστε, η αρ-
χική πρόταση του Ιονίου Πανεπιστημίου για ίδρυση 
Τμήματος Τεχνών της Εικόνας και του Κινηματογρά-
φου τροποποιήθηκε τελικά σε πρόταση ίδρυσης Τμή-
ματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας. 
Με βάση την παραπάνω ανάλυση, το ΥΠΕΠΘ θεωρεί 
ότι το καταλληλότερο περιβάλλον για την ανάπτυξη 
ενός Τμήματος Κινηματογράφου είναι το Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, όπου το νέο Τμήμα θα 
αποτελέσει την τέταρτη συνιστώσα του Ιδρύματος στο 
χώρο της Σχολής Καλών Τεχνών μαζί με τα ήδη λει-
τουργούντα τρία Τμήματα Εικαστικών και Εφαρμο-
σμένων Τεχνών, Μουσικών Σπουδών και Θεάτρου. Εί-
ναι ιδιαίτερα σημαντικό να επισημανθεί εν προκειμέ-
νω η τάση των Τμημάτων της Σχολής Καλών Τεχνών 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης να 
αναπτύσσουν ιδιαίτερα την εφαρμοσμένη διάσταση 
των γνωστικών αντικειμένων τους, γεγονός το οποίο 
αποτελεί σημαντικό στήριγμα για ένα Τμήμα Κινημα-
τογράφου. Κατόπιν αυτών, το ΥΠΕΠΘ θα συζητήσει το 
όλο θέμα με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλο-
νίκης και στόχος θα είναι να μπορέσουν να ολοκλη-
ρωθούν εγκαίρως οι παραπάνω συνεννοήσεις και να 
διασφαλιστούν οι απαιτούμενες προϋποθέσεις ώστε 
να γίνει δυνατή η έναρξη του νέου Τμήματος από το 
ακαδημαϊκό έτος 2004-05. 

Ένα δεύτερο ζήτημα που κρίνεται επίσης αναγκαίο να 
αντιμετωπιστεί άμεσα, παρόλο που δεν είχε περιληφ-
θεί στο Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο, είναι το σχετικό με 
τη δημιουργία δύο νέων Τμημάτων ΤΕΙ. Το πρώτο από 
αυτά σχετίζεται με την αναγκαιότητα μίας επέκτασης 
του ΤΕΙ Πειραιά στο χώρο των νησιών του Αργοσαρω-
νικού και μάλιστα ειδικότερα στις Σπέτσες, όπου με 
την αξιοποίηση των υπαρχουσών εγκαταστάσεων της 
Κοργιαλένειου Σχολής εξασφαλίζεται η αναγκαία κτι-
ριακή υποδομή. Στην κατεύθυνση αυτή υπάρχει ήδη 
σχετική συνεννόηση με το ΤΕΙ Πειραιά για τη δημιουρ-
γία ενός Τμήματος Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρή-
σεων. Το δεύτερο Τμήμα σχετίζεται με την αναγκαιό-
τητα ολοκλήρωσης της φυσιογνωμίας του Παραρτή-
ματος Καστοριάς του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας με τη 
δημιουργία και ενός τρίτου Τμήματος. Στην περίπτωση 
αυτή θα υπάρξει σχετική συνεννόηση με το ΤΕΙ Δυτι-
κής Μακεδονίας για την οργάνωση Τμήματος Πληρο-
φορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστικών Συστημάτων, 
το οποίο θα δώσει την αναγκαία διάσταση των σύγ-
χρονων τεχνολογιών στα ήδη λειτουργούντα στην Κα-
στοριά Τμήματα Διεθνούς Εμπορίου και Δημοσίων 
Σχέσεων και Επικοινωνίας. 

Τα σχετικά με την υλοποίηση του Εθνικού Χωροταξι-
κού Σχεδίου από το ακαδημαϊκό έτος 2004-05 στοιχεία 
αποτυπώνονται στον επισυναπτόμενο Πίνακα 2. 

Πίνακας 2: Υλοποίηση Εθνικού Χωροταξικού Σχεδίου Ανάπτυξης της Ανώτατης Εκπαίδευσης από το ακαδημαϊκό έτος 2004-2005 

Ίδρυμα Πόλη Γνωστικό αντικείμενο Τμήματος Έναρξη 
λειτουργίας 

    Πανεπιστήμιο 
Στερεάς Ελλάδας Λαμία Γνωστικό αντικείμενο πρώτου Τμήματος υπό καθορισμό από τη Διοικούσα Επιτροπή 2004-05 

Πανεπιστήμιο  
Ιωαννίνων 

Αγρίνιο Τμήμα Κλιματολογίας, Οικολογίας και Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης 2004-05 

Αγρίνιο Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών 2005-06 ή 
2006-07 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης Βέροια Γνωστικό αντικείμενο Τμήματος υπό επανεξέταση από το Ίδρυμα 2004-05 

Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας 

Έδεσσα Γνωστικό αντικείμενο Τμήματος υπό επανεξέταση από το Ίδρυμα 2004-05 

Νάουσα Γνωστικό αντικείμενο Τμήματος υπό επανεξέταση από το Ίδρυμα 2004-05 

Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας Λάρισα Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας (σε εξέλιξη συνεννόηση με το Ίδρυμα) 2004-05 

Πολυτεχνείο 
Κρήτης 

Χανιά Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 2004-05 

Χανιά Τμήμα Καλών Τεχνών 2005-06 ή 
2006-07 

Ιόνιο 
Πανεπιστήμιο 

Κέρκυρα Τμήμα Πληροφορικής 2004-05 

Κέρκυρα Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας 2004-05 

Πανεπιστήμιο  
Αιγαίου 

Κως Τμήμα Ιατρικής Πληροφορικής και Ιατρικής Τεχνολογίας 2005-06 

Λήμνος Τμήμα Μηχανικών Αγροκαλλιέργειας και Βιοσυστημάτων 2005-06 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη Τμήμα Κινηματογράφου 2004-05 

ΤΕΙ Πειραιά Σπέτσες Τμήμα Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων 2004-05 

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Καστοριά Τμήμα Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστικών Συστημάτων 2004-05 

ΤΕΙ Μεσολογγίου Ναύπακτος Γνωστικό αντικείμενο Τμήματος υπό συζήτηση με το Ίδρυμα 2004-05 
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3.1.4 Βασικά μεγέθη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε επίπεδο νομού (2001-2011) 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα βασικά μεγέθη 
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε επίπεδο νομού 
σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία 
από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. τα οποία χρησιμοποιούνται και στο 
μεγαλύτερο μέρος της παρούσας έκθεσης. 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος των 
τμημάτων που λειτουργούσαν ανά νομό κατά τα έτη 
2001-02 και 2011-12. Με το σχήμα του ρόμβου (και με 
το διαφοροποιημένο χρώμα γεμίσματος και περι-
γράμματος του ρόμβου) που αντιστοιχεί σε κάθε νομό 
σημαίνεται η κατηγορία του ιδρύματος/των ιδρυμά-
των στο οποίο λειτουργούν τα τμήματα ανά νομό κατά 
το τελευταίο έτος αναφοράς (2011) και συγκεκριμένα: 
α) Πανεπιστημιακά ιδρύματα & Πολυτεχνεία (σκούρο 
πράσινο χρώμα), β) Τεχνολογικά ιδρύματα (μωβ χρώ-
μα) και γ) Επαγγελματική & Εκκλησιαστική Εκπαίδευ-
σης (μπεζ χρώμα) και οι μεταξύ τους συνδυασμοί. 
Το ακαδημαϊκό έτος 2011-12 λειτουργούν 507 τμήμα-
τα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο σύνολο της χώρας. 
Από αυτά τα περισσότερα (58,6%) εδρεύουν σε 6 από 
τους 51 νομούς της χώρας. Πιο συγκεκριμένα, στην 
Αττική λειτουργούν 136 τμήματα τριτοβάθμιας εκπαί-
δευσης, που αντιστοιχεί στο 26,8% των τμημάτων, στο 
νομό Θεσσαλονίκης 72 τμήματα (14,2%), στο νομό 
Αχαΐας 34 τμήματα (6,7%), στο νομό Ηρακλείου 21 
τμήματα (4,1%), στο νομό Ιωαννίνων 19 τμήματα 

(3,7%) και στο νομό Λαρίσης 15 τμήματα (3,0%). Στον 
αντίποδα βρίσκονται 7 νομοί όπου λειτουργεί μόνο 1 
τμήμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπως οι νομοί 
Αργολίδας και Πέλλας (τμήματα του Πανεπιστημιακού 
τομέα) και οι νομοί Χαλκιδικής, Κιλκίς, Φωκίδος, Πιε-
ρίας και Ευρυτανίας (τμήματα του Τεχνολογικού το-
μέα). 
Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2011) στο σύνολο 
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ιδρύθηκαν 72 νέα τμή-
ματα σε 36 από τους 51 νομούς της χώρας, εκ των ο-
ποίων: 
 τα 8 ιδρύθηκαν σε εκπαιδευτικά ιδρύματα του νο-

μού Αττικής, 
 4 τμήματα ιδρύθηκαν στο νομό Ηλείας, 
 από 3 τμήματα ιδρύθηκαν στους νομούς: Γρεβενών, 

Αρκαδίας, Λακωνίας, Λασιθίου, Μεσσηνίας, Αιτω-
λοακαρνανίας, 
 από 2 τμήματα ιδρύθηκαν στους νομούς: Ζακύνθου, 

Λευκάδος, Ημαθίας, Κορινθίας, Βοιωτίας, Δράμας, 
Τρικάλων, Κεφαλληνίας, Καρδίτσας, Κέρκυρας, Ρο-
δόπης, Κοζάνης, Αχαΐας, Θεσσαλονίκης, 
 ενώ από 1 τμήμα ιδρύθηκε στους νομούς: Πιερίας, 

Αργολίδας, Πέλλας, Καστοριάς, Φθιώτιδας, Ευβοί-
ας, Λέσβου, Έβρου, Φλώρινας, Σερρών, Χανίων, 
Μαγνησίας, Ιωαννίνων και Ηρακλείου. 

Γράφημα 3.1: Πλήθος τμημάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ανά νομό τα έτη 2001 και 2011 

 
Πανεπιστημιακά ιδρύματα & Πολυτεχνεία Τεχνολογικά ιδρύματα  Επαγγελματική και Εκκλησιαστική Εκπαίδευση 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.  Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ  

 128    

 70    

 32    

 20     18     15    
 11     9     8     10     7     6     8     7     7     6     6     6     6     4     5     5     3     5     3     5    

 136    

 72    

 34    

 21     19    
 15     12    

 11    
 11     10     9     9     9     8     7     7     7     7     7     6     6     5     5     5     5     5    

0

20

40

60

80

100

120

140

 2    

 4    

 2    

 3     3     3    

 1     1    

 2    

 1     1     1     1    

 5    

 4     4    

 3     3     3     3     3     3     3     3     3    

 2     2     2     2     2     2    

 1     1     1     1     1     1     1    

0

1

2

3

4

5

6

2001 2011



 

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ 

 104 

Στους υπόλοιπους 15 νομούς της χώρας το πλήθος των 
τμημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης παρέμεινε στα-
θερό κατά τη διάρκεια της δεκαετίας 2001-2010. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2001 σε 12 νομούς της χώ-
ρας δεν λειτουργούσε κανένα τμήμα της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης (Ηλείας, Γρεβενών, Αρκαδίας, Λακωνίας, 
Ζακύνθου, Λευκάδας, Ημαθίας, Κορινθίας, Βοιωτίας, 
Πιερίας, Αργολίδας, Πέλλας), ενώ το 2011 όλοι οι νο-
μοί της χώρας διαθέτουν πλέον έστω κι ένα τμήμα τρι-
τοβάθμιας εκπαίδευσης. 
Στο ακόλουθο γράφημα συσχετίζεται ο συνολικός 
πληθυσμός με το πλήθος των τμημάτων τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης κατά το 2011 σε επίπεδο νομού.  
Για λόγους ευκρίνειας του γραφήματος οι νομοί Αττι-
κής και Θεσσαλονίκης, των οποίων οι τιμές είναι ιδιαί-
τερα υψηλές σε σχέση με τους υπόλοιπους νομούς, 
αποτυπώνονται στα περιθώρια (άνω ή δεξιά) του 
γραφήματος, ενώ σε παρένθεση καταγράφονται οι τι-
μές τους ανά μεταβλητή. Επιπλέον στο γράφημα ση-
μειώνονται και οι ονομασίες των 6 νομών με τα πε-
ρισσότερα σε αριθμό τμήματα.  
Γράφημα 3.2: Συσχετισμός του συνολικού πληθυσμού με το πλήθος των 
τμημάτων σε επίπεδο νομού το 2011 

 
  Συντελεστής συσχετισμού Pearson 0,957 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.  Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Στο γράφημα αποτυπώνεται μια ισχυρή θετική γραμ-
μική σχέση (τιμή του συντελεστή συσχετισμού Pearson 
0,957) μεταξύ του πληθυσμιακού μεγέθους των νομών 
και του πλήθους των τμημάτων τριτοβάθμιας εκπαί-
δευσης που λειτουργούν σε αυτούς. 
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο φοιτητικός 
πληθυσμός της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ανά νομό, 
με βάση την έδρα του τμήματος φοίτησης, κατά τα έτη 
2001 και 2011. Με το σχήμα του ρόμβου (και με το δι-
αφοροποιημένο χρώμα γεμίσματος και περιγράμμα-
τος του ρόμβου) που αντιστοιχεί σε κάθε νομό σημαί-
νεται η κατηγορία του ιδρύματος/των ιδρυμάτων στο 
οποίο λειτουργούν τα τμήματα ανά νομό το 2011 και 
συγκεκριμένα: α) Πανεπιστημιακά ιδρύματα & Πολυ-

τεχνεία (σκούρο πράσινο χρώμα), β) Τεχνολογικά ι-
δρύματα (μωβ χρώμα) και γ) Επαγγελματική & Εκκλη-
σιαστική Εκπαίδευσης (μπεζ χρώμα) και οι μεταξύ 
τους συνδυασμοί. 
Το ακαδημαϊκό έτος 2011-12 καταγράφονται στην τρι-
τοβάθμια εκπαίδευση της χώρας συνολικά 280.624 
τακτικοί1 φοιτητές/-τριες. Από αυτούς, περισσότεροι 
από τους μισούς (65,9%) φοιτούν σε τμήματα που ε-
δρεύουν σε 6 από τους 51 νομούς της χώρας. Συγκε-
κριμένα, στην Αττική καταγράφονται 82.796 τακτικοί 
φοιτητές/-τριες, που αντιστοιχούν στο 29,5% του συ-
νολικού πληθυσμού των τακτικών φοιτητών, στο νομό 
Θεσσαλονίκης καταγράφονται 48.211 τακτικοί φοιτη-
τές/-τριες (17,2%), στο νομό Αχαΐας καταγράφονται 
21.832 τακτικοί φοιτητές/-τριες (7,8%), στο νομό Ιω-
αννίνων καταγράφονται 12.821 τακτικοί φοιτητές/-
τριες (4,6%), στο νομό Ηρακλείου καταγράφονται 
10.510 τακτικοί φοιτητές/-τριες (3,7%) και στο νομό 
Λαρίσης καταγράφονται 8.691 τακτικοί φοιτητές/-
τριες (3,1%). 
Στον αντίποδα βρίσκονται οι 10 νομοί με το μικρότερο 
πλήθος τακτικών φοιτητών, και συγκεκριμένα: ο νομός 
Χαλκιδικής (με 94 φοιτητές/-τριες), ο νομός Ευρυτα-
νίας (με 227 φοιτητές/-τριες), ο νομός Πέλλας (με 264 
φοιτητές/-τριες), ο νομός Αργολίδας (με 310 φ φοιτη-
τές/-τριες), νομός Ζακύνθου (με 374 φοιτητές/-τριες), 
ο νομός Κιλκίς (με 387 φοιτητές/-τριες), ο νομός Πιε-
ρίας (με 444 φοιτητές/-τριες), ο νομός Ημαθίας (με 
491 φοιτητές/-τριες), ο νομός Κυκλάδων (με 543 φοι-
τητές/-τριες) και ο νομός Δράμας (με 525 φοιτητές/-
τριες). 
Κατά την περίοδο αναφοράς 2001-2011 ο τακτικός 
φοιτητικός πληθυσμός της χώρας παρουσίασε οριακή 
μείωση κατά 127 φοιτητές/-τριες. Τη συγκεκριμένη 
περίοδο, σε 28 από τους 51 νομούς της χώρας κατα-
γράφεται αύξηση του φοιτητικού πληθυσμού με την 
υψηλότερη (κατά 266,5%) να σημειώνεται στο νομό 
Λασιθίου, ενώ κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι 
νομοί: Σάμου (117,9%), Κυκλάδων (113,8%), Κέρκυ-
ρας (111,9%), Τρικάλων (95,6%), Έβρου (91,0%), Κε-
φαλληνίας (89,1%), Καρδίτσας (76,1%), Μαγνησίας 
(69,9%), Λέσβου (56,6%), Δωδεκανήσου και Χίου 
(47,7%), Ιωαννίνων (38,3%), Ρεθύμνου (36,1%), Κα-
στοριάς (35,9%), Ροδόπης (28,6%), Σερρών (28,3%), 
Ευβοίας (24,0%), Ξάνθης (22,2%), Χανίων (17,6%), 
Κιλκίς (14,5%), Πρεβέζης (12,7%), Αιτωλοακαρνανίας 
(11,2%), Φθιώτιδας (5,8%), Ηρακλείου (5,2%), Δράμας 
(4,0%), Αχαΐας (1,6%) και Φλωρίνης με οριακή αύξηση 
κατά 0,5%. Στο γράφημα, καταγράφονται επιπλέον και 
οι 12 νομοί οι οποίοι το 2001 δεν είχαν τακτικό φοιτη-
                                                                 
1 Ο όρος «τακτικοί» φοιτητές αναφέρεται στους προπτυχιακούς 

φοιτητές που φοιτούν σε κανονικό εξάμηνο σπουδών και δεν έ-
χουν υπερβεί την προβλεπόμενη διάρκεια σπουδών. Η κατηγορία 
δεν περιλαμβάνει τους φοιτητές «πέραν των κανονικών εξαμή-
νων», ούτε εκείνους που φοιτούν σε μεταπτυχιακό ή διδακτορικό 
πρόγραμμα.  
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τικό πληθυσμό, αφού δεν λειτουργούσε σε αυτούς 
κάποιο τμήμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (βλ. και 
Γράφημα 3.1), ενώ το 2011 σε όλους τους νομούς της 

χώρας λειτουργεί τουλάχιστον ένα τμήμα τριτοβάθμι-
ας εκπαίδευσης. 

Γράφημα 3.3: Φοιτητικός πληθυσμός της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ανά νομό (με βάση την έδρα του τμήματος) τα έτη 2001 και 2011 

 
Πανεπιστημιακά ιδρύματα & Πολυτεχνεία Τεχνολογικά ιδρύματα  Επαγγελματική και Εκκλησιαστική Εκπαίδευση 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.  Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Στον αντίποδα βρίσκονται οι υπόλοιποι 11 νομοί της 
χώρας στους οποίους καταγράφεται μείωση του τα-
κτικού φοιτητικού πληθυσμού κατά την περίοδο 2001-
2011, με την υψηλότερη (κατά 68,7%) να σημειώνεται 
στο νομό Χαλκιδικής και ακολουθούν οι νομοί: Ευρυ-
τανίας (56,0%), Μεσσηνίας (34,5%), Άρτας (34,1%), 
Λάρισας (21,4%), Αττικής (20,1%), Καβάλας (14,3%), 
Κοζάνης (12,2%), Θεσσαλονίκης (9,2%), Θεσπρωτίας 
(7,2%) και Φωκίδας (4,3%).  
 

Στο ακόλουθο γράφημα συσχετίζεται ο συνολικός 
πληθυσμός με το πλήθος των τακτικών φοιτητών σε 
επίπεδο νομού κατά το 2011. Θα πρέπει να σημειωθεί 
ότι για λόγους ευκρίνειας του γραφήματος οι νομοί 
Αττικής και Θεσσαλονίκης, των οποίων οι τιμές είναι 
ιδιαίτερα υψηλές σε σχέση με τους υπόλοιπους νο-
μούς, αποτυπώνονται στα περιθώρια (άνω ή δεξιά) 
του γραφήματος, ενώ σε παρένθεση καταγράφονται 
οι τιμές τους ανά μεταβλητή. Επιπλέον σημειώνονται 
και οι ονομασίες των 6 νομών με τους περισσότερους 
τακτικούς φοιτητές/-τριες. 
Στο γράφημα καταγράφεται μια ισχυρή θετική γραμ-
μική σχέση (τιμή του συντελεστή συσχετισμού Pearson 
0,944) μεταξύ του πληθυσμιακού μεγέθους των νομών 

και του πλήθους των φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαί-
δευσης που σπουδάζουν σε τμήματα που έχουν την 
έδρα τους στους συγκεκριμένους νομούς.  
Γράφημα 3.4: Συσχετισμός του συνολικού πληθυσμού με το πλήθος των φοι-
τητών σε επίπεδο νομού το 2011 

 
Συντελεστής συσχετισμού Pearson 0,944  
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Δεδομένου ότι η διακεκομμένη διαγώνια γραμμή στο 
γράφημα (R2) περιγράφει με τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο την παρατηρούμενη σχέση μεταξύ του πληθυ-
σμού και του πλήθους των σπουδαστών στους νομούς 
της χώρας, όσο περισσότερο απέχουν οι νομοί από τη 
συγκεκριμένη γραμμή, τόσο περισσότερο αποκλίνουν 
από τη συγκεκριμένη σχέση. 
 
Το χαρακτηριστικό αυτό αποτυπώνεται ευκρινέστερα 
στο ακόλουθο γράφημα στο οποίο αποτυπώνεται ο 
δείκτης αριθμός φοιτητών ανά 1000 κατοίκους ανά 
νομό κατά τα έτη 2001 και 2011. Όπως φαίνεται από 

το γράφημα η κατάταξη των νομών εμφανίζεται ελα-
φρώς διαφοροποιημένη σε σύγκριση με την κατάταξη 
με βάση το πλήθος των φοιτητών τους. Με το σχήμα 
του ρόμβου (και με το διαφοροποιημένο χρώμα γεμί-
σματος και περιγράμματος του ρόμβου) που αντιστοι-
χεί σε κάθε νομό σημαίνεται η κατηγορία του ιδρύμα-
τος/των ιδρυμάτων στο οποίο λειτουργούν τα τμήμα-
τα ανά νομό το 2011 και συγκεκριμένα: α) Πανεπιστη-
μιακά ιδρύματα & Πολυτεχνεία (σκούρο πράσινο χρώ-
μα), β) Τεχνολογικά ιδρύματα (μωβ χρώμα) και γ) Ε-
παγγελματική & Εκκλησιαστική Εκπαίδευσης (μπεζ 
χρώμα) και οι μεταξύ τους συνδυασμοί.  

Γράφημα 3.5: Αριθμός φοιτητών ανά 1000 κατοίκους ανά νομό (με βάση την έδρα του τμήματος) τα έτη 2001 και 2011 
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Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.  Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Το ακαδημαϊκό έτος 2011-12 στο σύνολο της χώρας 
αντιστοιχούν 26,6 τακτικοί φοιτητές ανά 1000 κατοί-
κους, ενώ οι 51 νομοί της χώρας διαφοροποιούνται 
σημαντικά μεταξύ τους ως προς το συγκεκριμένο μέ-
γεθος. Οι πέντε νομοί με την υψηλότερη αναλογία 
(top5) είναι: Ιωαννίνων (με 76,4 φοιτητές/-τριες), Α-
χαΐας (με 70,5 φοιτητές/-τριες), Ρεθύμνης (με 69,0 
φοιτητές/-τριες), Ροδόπης (με 64,0 φοιτητές/-τριες) 
και Φλωρίνης (με 53,8 φοιτητές/-τριες), ενώ οι πέντε 
νομοί με τη χαμηλότερη αναλογία (bottom5) είναι: 
Χαλκιδικής (με 0,9 φοιτητές/-τριες), Πέλλας (με 1,9 
φοιτητές/-τριες), Αργολίδας (με 3,2 φοιτητές/-τριες), 
Ημαθίας και Πιερίας (με 3,5 φοιτητές/-τριες). Η τιμή 

του λόγου top5/bottom5 διαμορφώνεται σε ιδιαίτερα 
υψηλά επίπεδα διαφοροποίησης (25,7 φορές).  
Κατά την περίοδο αναφοράς 2001-2011 η αναλογία 
τακτικών φοιτητών ανά 1000 κατοίκους στο σύνολο 
της χώρας παρουσίασε οριακή αύξηση κατά 0,8%, από 
26,4 φοιτητές/-τριες το 2001, σε 26,6 φοιτητές/-τριες 
το 2011. Η συγκεκριμένη αύξηση οφείλεται κυρίως 
στη μείωση του πληθυσμού της χώρας, αφού την ίδια 
περίοδο ο τακτικός φοιτητικός πληθυσμός καταγράφει 
οριακή μείωση κατά 0,05%.  
Την ίδια περίοδο σε 28 από τους 51 νομούς της χώρας 
καταγράφεται αύξηση της αναλογίας τακτικών φοιτη-
τών ανά 1000 κατοίκους, με την υψηλότερη να ση-
μειώνεται στο νομό Λασιθίου (κατά 268,2%) και ακο-
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Κεφ
άλαιο 3

ο 
ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ Π

ΛΑΙΣΙΟ Α
Ν

ΑΦ
ΟΡΑΣ 

ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜ
ΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

λουθούν οι νομοί: Κέρκυρας (125,5%), Σάμου 
(122,9%), Κυκλάδων (99,1%), Τρικάλων (98,0%), Έ-
βρου (92,7%), Καρδίτσας (86,6%), Κεφαλληνίας 
(83,0%), Μαγνησίας (70,9%), Λέσβου (63,5%), Χίου 
(48,6%), Δωδεκανήσου (45,7%), Καστοριάς (45,1%), 
Σερρών (41,4%), Ιωαννίνων (32,6%), Ροδόπης (27,7%), 
Ρεθύμνης (25,6%), Κιλκίς (23,0%), Ευβοίας (22,0%), Αι-
τωλοακαρνανίας (15,6%), Πρεβέζης (14,0%), Φθιώτι-
δας (13,3%), Ξάνθης (13,1%), Χανίων (11,5%), Δράμας 
(8,1%), Φλωρίνης (5,8%), Αχαΐας (4,7%) και Ηρακλεί-
ου με οριακή αύξηση (0,3%). Στο γράφημα καταγρά-
φονται επιπλέον και οι 12 νομοί οι οποίοι το 2001 δεν 
είχαν φοιτητικό πληθυσμό, αφού σε αυτούς δεν λει-
τουργούσε κανένα τμήμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευ-
σης (βλ. και Γράφημα 3.1), ενώ το 2011 σε όλους τους 
νομούς λειτουργεί τουλάχιστον ένα τμήμα τριτοβάθ-
μιας εκπαίδευσης. 
Στον αντίποδα βρίσκονται οι 11 νομοί της χώρας στους 
οποίους κατά την περίοδο 2001-2011 καταγράφεται 
μείωση της αναλογίας των τακτικών φοιτητών ανά 
1000 κατοίκους, με τη μεγαλύτερη να σημειώνεται στο 
νομό Χαλκιδικής (κατά 71,3%) και ακολουθούν οι νο-
μοί: Ευρυτανίας (57,2%), Μεσσηνίας (31,8%), Άρτας 

(28,6%), Λάρισας (22,0%), Αττικής (18,7%), Καβάλας 
(12,5%), Θεσσαλονίκης (11,4%), Φωκίδας (10,2%), Κο-
ζάνης (10,0%) και Θεσπρωτίας (7,2%).  
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ανά νομό το 
ποσοστό των νεοεισερχόμενων2 φοιτητών που απο-
φοίτησαν από λύκειο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
που εδρεύει στον ίδιο νομό με το τμήμα εισαγωγής 
τους κατά τα έτη 2001 και 2011. Με το σχήμα του 
ρόμβου (και με το διαφοροποιημένο χρώμα γεμίσμα-
τος και περιγράμματος του ρόμβου) που αντιστοιχεί 
σε κάθε νομό σημαίνεται η κατηγορία του ιδρύμα-
τος/των ιδρυμάτων στο οποίο λειτουργούν τα τμήμα-
τα ανά νομό το 2011 και συγκεκριμένα: α) Πανεπιστη-
μιακά ιδρύματα & Πολυτεχνεία (σκούρο πράσινο χρώ-
μα), β) Τεχνολογικά ιδρύματα (μωβ χρώμα) και γ) Ε-
παγγελματική & Εκκλησιαστική Εκπαίδευσης (μπεζ 
χρώμα) και οι μεταξύ τους συνδυασμοί.  
                                                                 
2 Ως νεοεισερχόμενοι φοιτητές νοούνται: α) οι εγγραφόμενοι στο Α΄ 

έτος, β) οι μετεγγραφόμενοι από ξένα Πανεπιστήμια ή ισότιμες 
Σχολές και γ) οι κατατασσόμενοι πτυχιούχοι άλλων τμημάτων. 

Γράφημα 3.6: Ποσοστό των νεοεισερχόμενων φοιτητών που αποφοίτησαν από λύκειο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που εδρεύει στον ίδιο νομό με το τμήμα 
εισαγωγής τους ανά νομό τα έτη 2001 και 2011 
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Το ακαδημαϊκό έτος 2011-12 στο σύνολο της χώρας το 
32,9% του νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού 
σπουδάζει στον ίδιο νομό με το νομό του σχολείου 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από το οποίο αποφοί-

τησε, ενώ ως προς το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό δεί-
κτη οι 51 νομοί της χώρας διαφοροποιούνται σημαντι-
κά μεταξύ τους. Οι πέντε νομοί με τα υψηλότερα πο-
σοστά (top5) είναι: Αττικής (71,0%), Θεσσαλονίκης 
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(40,1%), Ηρακλείου (27,7%), Αχαΐας (23,6%) και Λαρί-
σης (20,4%), ενώ οι πέντε νομοί με τα χαμηλότερα πο-
σοστά (bottom5) είναι: Ευρυτανίας (0,0%), Φωκίδος 
(0,7%), Θεσπρωτίας (1,0%), Ροδόπης (2,2%) και Σάμου 
(2,3%). Η τιμή του λόγου top5/bottom5 διαμορφώνε-
ται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα διαφοροποίησης 
(29,5 φορές). 
Κατά την περίοδο αναφοράς 2001-2011 και στο σύνο-
λο της χώρας το ποσοστό των νεοεισερχόμενων φοιτη-
τών που εισάγονται σε τμήμα του νομού στο οποίο 
ανήκει και το λύκειο αποφοίτησής τους παρουσίασε 
αύξηση κατά 14,9%, από 28,6% το 2001 σε 32,9% το 
2011. Την ίδια περίοδο σε 32 από τους 51 νομούς της 
χώρας καταγράφεται αύξηση του ποσοστού των νεο-
εισερχόμενων φοιτητών που αποφοίτησαν από λύκειο 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που εδρεύει στον ίδιο 
νομό με το τμήμα εισαγωγής τους, με την υψηλότερη 
να σημειώνεται στο νομό Λέσβου (κατά 633,9%) και 
ακολουθούν οι νομοί: Δράμας (485,3%), Κυκλάδων 
(431,5%), Κιλκίς (347,9%), Τρικάλων (308,1%), Ευβοί-
ας (169,1%), Μεσσηνίας (153,7%), Φλωρίνης 
(140,5%), Κοζάνης (100,7%), Λαρίσης (95,3%), Μα-
γνησίας (92,2%), Έβρου (86,8%), Καβάλας (73,3%), 
Χανίων (73,1%), Πρεβέζης (72,2%), Καρδίτσας 
(70,3%), Ρεθύμνης (67,5%), Αχαΐας (66,4%), Κερκύρας 
(64,6%), Δωδεκανήσου (58,6%), Σερρών (51,7%), Ξάν-
θης (49,7%), Αιτωλοακαρνανίας (49,4%), Σάμου 
(46,0%), Φθιώτιδος (42,2%), Ηρακλείου (41,1%), Κα-
στοριάς (40,0%), Χίου (37,8%), Ιωαννίνων (35,6%), 
Λασιθίου (30,0%), Θεσσαλονίκης (26,6%) και Αττικής 
(13,1%). Στο γράφημα καταγράφονται επιπλέον και οι 
12 νομοί οι οποίοι το 2001 δεν είχαν φοιτητικό πλη-
θυσμό, αφού σε αυτούς δεν λειτουργούσε κανένα 
τμήμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (βλ. Γράφημα 
3.1), ενώ πλέον το 2011 σε όλους τους νομούς λει-
τουργεί τουλάχιστον ένα τμήμα τριτοβάθμιας εκπαί-
δευσης3. 
Στον αντίποδα, τέλος, βρίσκονται 6 νομοί της χώρας 
στους οποίους κατά την περίοδο 2001-2011 καταγρά-
φεται μείωση του ποσοστού των νεοεισερχόμενων 
φοιτητών που αποφοίτησαν από λύκειο δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης που εδρεύει στον ίδιο νομό με το 
τμήμα εισαγωγής τους, με την υψηλότερη να σημειώ-
νεται στο νομό Ευρυτανίας (κατά 100,0%) και ακο-
λουθούν οι νομοί: Θεσπρωτίας (55,2%), Άρτας 
(42,0%), Κεφαλληνίας (16,8%), Ροδόπης (14,1%) και 
Φωκίδας (3,6%).  
 
Στο ακόλουθο γράφημα συσχετίζεται το πλήθος των 
τμημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με το ποσοστό 
των νεοεισερχόμενων φοιτητών που αποφοίτησαν 
                                                                 
3 Το ακαδημαϊκό έτος 2011-12 για το Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας & 

Υδατοκαλλιεργειών (Παρ. Μουδανίων) του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. 
Θεσσαλονίκης, το οποίο αποτελεί και το μοναδικό τμήμα της τρι-
τοβάθμιας εκπαίδευσης που λειτουργεί στο νομό Χαλκιδικής, δεν 
ορίστηκαν εισακτέοι (βλ. Παράρτημα V) και γι’ αυτό στο γράφημα 
δεν εμφανίζεται τιμή του δείκτη στο συγκεκριμένο νομό. 

από λύκειο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που ε-
δρεύει στον ίδιο νομό με το τμήμα εισαγωγής τους 
κατά το 2011 σε επίπεδο νομού. Θα πρέπει να σημει-
ωθεί ότι για λόγους ευκρίνειας του γραφήματος οι νο-
μοί Αττικής και Θεσσαλονίκης, των οποίων οι τιμές εί-
ναι ιδιαίτερα υψηλές σε σχέση με τους υπόλοιπους 
νομούς, αποτυπώνονται στα περιθώρια (άνω ή δεξιά) 
του γραφήματος, ενώ σε παρένθεση καταγράφονται 
οι τιμές τους ανά μεταβλητή. Επιπλέον σημειώνονται 
και οι ονομασίες των 6 νομών με τα περισσότερα τμή-
ματα. 
Γράφημα 3.7: Συσχετισμός του πλήθους το τμημάτων με το ποσοστό των 
νεοεισερχόμενων φοιτητών που αποφοίτησαν από λύκειο δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης που εδρεύει στον ίδιο νομό με το τμήμα εισαγωγής τους σε ε-
πίπεδο νομού το 2011 

 
  Συντελεστής συσχετισμού Pearson 0,913 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.  Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Παρατηρείται μια ισχυρή θετική γραμμική σχέση (τιμή 
του συντελεστή συσχετισμού Pearson 0,913) μεταξύ 
του πλήθους των τμημάτων που λειτουργούν στο νομό 
και του ποσοστού των νεοεισερχόμενων φοιτητών που 
αποφοίτησαν από λύκειο δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης που εδρεύει στον ίδιο νομό με το τμήμα εισαγω-
γής τους, με άλλα λόγια όσες περισσότερες δυνατότη-
τες φοίτησης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που παρέ-
χει ο νομός, τόσο υψηλότερο και το ποσοστό του φοι-
τητικού πληθυσμού που προέρχεται από τον ίδιο νο-
μό. 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ανά νομό το 
ποσοστό των νεοεισερχόμενων φοιτητών που απο-
φοίτησαν από λύκειο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
που εδρεύει σε όμορο νομό με το τμήμα εισαγωγής 
τους κατά τα έτη 2001 και 2011. Ως όμοροι ενός νομού 
αναφοράς έχουν οριστεί οι νομοί με κοινά χερσαία 
σύνορα με αυτόν. Με το σχήμα του ρόμβου (και με το 
διαφοροποιημένο χρώμα γεμίσματος και περιγράμμα-
τος του ρόμβου) που αντιστοιχεί σε κάθε νομό σημαί-
νεται η κατηγορία του ιδρύματος/των ιδρυμάτων στο 
οποίο λειτουργούν τα τμήματα ανά νομό το 2011 και 
συγκεκριμένα: α) Πανεπιστημιακά ιδρύματα & Πολυ-
τεχνεία (σκούρο πράσινο χρώμα), β) Τεχνολογικά ι-
δρύματα (μωβ χρώμα) και γ) Επαγγελματική & Εκκλη-

R² = 0,8313 

0%

6%

12%

18%

24%

30%

 -  7  14  21  28  35

%
 ν

εο
ει

σε
ρχ

όμ
εν

ω
ν 

φ
οι

τη
τώ

ν 
πο

υ 
πρ

οέ
ρχ

ον
τα

ι α
πό

 το
ν 

ίδ
ιο

 ν
ομ

ό 

Πλήθος τμημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

Θεσσαλονίκη (72 , 40,1%) 
Αττική (136 , 71,0%)  

Αχαΐας  

Ιωαννίνων 

Ηρακλείου 

Λαρίσης 



 

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2014 

 109 

Κεφ
άλαιο 3

ο 
ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ Π

ΛΑΙΣΙΟ Α
Ν

ΑΦ
ΟΡΑΣ 

ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜ
ΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

σιαστική Εκπαίδευσης (μπεζ χρώμα) και οι μεταξύ 
τους συνδυασμοί.  
Το ακαδημαϊκό έτος 2011-12 στο σύνολο της χώρας το 
10,7% του νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού 
σπουδάζει σε νομό όμορο με το νομό αποφοίτησης 
του σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ ως 
προς το συγκεκριμένο μέγεθος οι 51 νομοί της χώρας 
διαφοροποιούνται σημαντικά μεταξύ τους. Οι πέντε 

νομοί με τα υψηλότερα ποσοστά του δείκτη (top5) εί-
ναι: Βοιωτίας (83,2%), Πέλλας (67,8%), Κορινθίας 
(64,1%), Ημαθίας (51,6%) και Κιλκίς (37,1%), ενώ οι 
νομοί με τα χαμηλότερα ποσοστά είναι οι νησιωτικοί 
νομοί Λέσβου, Σάμου, Χίου, Δωδεκανήσου, Κυκλά-
δων, Κέρκυρας, Κεφαλληνίας και Ζακύνθου (0,0%), 
που δεν έχουν κοινά χερσαία σύνορα με κάποιο νομό. 

Γράφημα 3.8: Ποσοστό των νεοεισερχόμενων φοιτητών που αποφοίτησαν από λύκειο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που εδρεύει σε όμορο νομό με το τμήμα 
εισαγωγής τους ανά νομό τα έτη 2001 και 2011 
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Κατά την περίοδο αναφοράς 2001-2011 και στο σύνο-
λο της χώρας το ποσοστό των νεοεισερχόμενων φοιτη-
τών που εισάγονται σε τμήμα όμορου νομού με το 
νομό που ανήκει το λύκειο αποφοίτησής τους παρου-
σίασε αύξηση κατά 39,0%, από 7,7% το 2001 σε 10,7% 
το 2011. Την ίδια περίοδο σε 27 από τους 51 νομούς 
της χώρας καταγράφεται αύξηση του ποσοστού των 
νεοεισερχόμενων φοιτητών που αποφοίτησαν από 
λύκειο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που εδρεύει σε 
όμορο νομό με το τμήμα εισαγωγής τους, με την υψη-
λότερη να σημειώνεται στο νομό Ευβοίας (κατά 
268,8%) και κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι νο-
μοί: Καστοριάς (164,4%), Λασιθίου (158,3%), Φωκί-
δας (92,9%), Τρικάλων (85,5%), Πρεβέζης (80,9%), 
Καβάλας (79,4%), Χανίων (69,1%), Ηρακλείου 
(58,7%), Ρεθύμνης (58,5%), Αχαΐας (55,9%), Ροδόπης 

(52,6%), Μαγνησίας (49,0%), Ιωαννίνων (48,2%), Λα-
ρίσης (47,9%), Φλωρίνης (44,2%), Φθιώτιδος (41,8%), 
Αιτωλοακαρνανίας (34,0%), Θεσσαλονίκης και Κιλκίς 
(29,1%), Κοζάνης (28,3%), Καρδίτσας (23,0%), Ξάνθης 
(19,7%), Μεσσηνίας (17,8%), Έβρου (11,6%), Σερρών 
(10,2%) και Ευρυτανίας (3,3%). Στο γράφημα κατα-
γράφονται επιπλέον και οι 12 νομοί οι οποίοι το 2001 
δεν είχαν φοιτητικό πληθυσμό, αφού σε αυτούς δεν 
λειτουργούσε κανένα τμήμα της τριτοβάθμιας εκπαί-
δευσης (βλ. και Γράφημα 3.1), ενώ πλέον το 2011 σε 
όλους τους νομούς λειτουργεί τουλάχιστον ένα τμήμα 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 
Στον αντίποδα, τέλος, βρίσκονται οι υπόλοιποι 4 νομοί 
στους οποίους κατά την περίοδο 2001-2011 καταγρά-
φεται μείωση του ποσοστού των νεοεισερχόμενων 
φοιτητών που αποφοίτησαν από λύκειο δευτεροβάθ-
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μιας εκπαίδευσης με έδρα σε όμορο νομό με το τμήμα 
εισαγωγής τους, με τη μεγαλύτερη να σημειώνεται 
στο νομό Δράμας (κατά 62,2%) και ακολουθούν οι νο-
μοί: Θεσπρωτίας (25,8%), Αττικής (8,4%) και Άρτας 
(3,2%). 
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ανά νομό το 
ποσοστό των νεοεισερχόμενων φοιτητών που απο-
φοίτησαν από λύκειο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
που εδρεύει σε απομακρυσμένο νομό από το τμήμα 
εισαγωγής τους κατά τα έτη 2001 και 2011. Ως απο-
μακρυσμένοι ενός νομού αναφοράς έχουν οριστεί οι 

νομοί εκείνοι οι οποίοι δεν έχουν χερσαία σύνορα μα-
ζί του. Με το σχήμα του ρόμβου (και με το διαφορο-
ποιημένο χρώμα γεμίσματος και περιγράμματος του 
ρόμβου) που αντιστοιχεί σε κάθε νομό σημαίνεται η 
κατηγορία του ιδρύματος/των ιδρυμάτων στο οποίο 
λειτουργούν τα τμήματα ανά νομό το 2011 και συγκε-
κριμένα: α) Πανεπιστημιακά ιδρύματα & Πολυτεχνεία 
(σκούρο πράσινο χρώμα), β) Τεχνολογικά ιδρύματα 
(μωβ χρώμα) και γ) Επαγγελματική & Εκκλησιαστική 
Εκπαίδευσης (μπεζ χρώμα) και οι μεταξύ τους συνδυ-
ασμοί.  

Γράφημα 3.9: Ποσοστό των νεοεισερχόμενων φοιτητών που αποφοίτησαν από λύκειο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που εδρεύει σε απομακρυσμένο νομό 
από το τμήμα εισαγωγής τους ανά νομό τα έτη 2001 και 2011 
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Το ακαδημαϊκό έτος 2011-12 στο σύνολο της χώρας το 
52,3% του φοιτητικού πληθυσμού σπουδάζει σε νομό 
απομακρυσμένο από το νομό αποφοίτησης του σχο-
λείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ ως προς το 
συγκεκριμένο μέγεθος οι 51 νομοί της χώρας διαφο-
ροποιούνται σημαντικά μεταξύ τους. Οι πέντε νομοί 
που καταγράφουν τα υψηλότερα ποσοστά (top5) εί-
ναι: Θεσπρωτίας (93,3%), Σάμου (93,0%), Κεφαλληνί-
ας (92,6%), Λευκάδος (91,9%) και Φωκίδος (91,4%), 
ενώ οι νομοί με τα χαμηλότερα ποσοστά (bottom5) εί-
ναι: Βοιωτίας (12,2%), Πέλλας (22,0%), Αττικής 
(23,2%), Κορινθίας (30,0%) και Ημαθίας (39,8%). Η τι-

μή του λόγου top5/bottom5 διαμορφώνεται σε υψηλά 
επίπεδα διαφοροποίησης (3,6 φορές). 
Κατά την περίοδο αναφοράς 2001-2011 και στο σύνο-
λο της χώρας το ποσοστό των νεοεισερχόμενων φοιτη-
τών που εισάγονται σε τμήμα νομού απομακρυσμένου 
από το νομό που ανήκει το λύκειο αποφοίτησής τους 
παρουσίασε μείωση κατά 67,5%, από 59,0% το 2001 
σε 52,3% το 2011. Την ίδια περίοδο σε 34 από τους 51 
νομούς της χώρας καταγράφεται μείωση του ποσο-
στού των νεοεισερχόμενων φοιτητών που αποφοίτη-
σαν από λύκειο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που ε-
δρεύει σε απομακρυσμένο νομό από το τμήμα εισα-
γωγής τους, με την υψηλότερη να σημειώνεται στο 
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νομό Λαρίσης (κατά 38,3%) και κατά φθίνουσα σειρά 
ακολουθούν οι νομοί: Θεσσαλονίκης (20,3%), Αττικής 
(19,5%), Αχαΐας (19,2%), Μαγνησίας (17,6%), Κιλκίς 
(17,5%), Λασιθίου (16,7%), Σερρών (16,3%), Ηρακλεί-
ου και Τρικάλων (15,8%), Κοζάνης και Ρεθύμνης 
(15,2%), Αιτωλοακαρνανίας (14,7%), Πρεβέζης 
(13,9%), Καρδίτσας (13,5%), Καβάλας (13,2%), Δρά-
μας (12,3%), Μεσσηνίας (12,2%), Φλωρίνης (10,8%), 
Χανίων (10,2%), Κυκλάδων (9,4%), Ευβοίας (8,8%), 
Καστοριάς (8,7%), Έβρου (8,6%), Χίου (8,2%), Λέσβου 
(7,3%), Ιωαννίνων (6,4%), Δωδεκανήσου (5,3%), 
Φθιώτιδας (5,1%), Κεφαλληνίας και Φωκίδας (3,2%), 
Σάμου και Ευρυτανίας (1,7%) και Ξάνθης με οριακή 
μείωση (0,3%). 
Στο γράφημα καταγράφονται επιπλέον και οι 12 νομοί 
οι οποίοι το 2001 δεν είχαν φοιτητικό πληθυσμό, α-
φού σε αυτούς δεν λειτουργούσε κανένα τμήμα της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (βλ. και Γράφημα 3.1), ενώ 
πλέον το 2011 σε όλους τους νομούς λειτουργεί του-
λάχιστον ένα τμήμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 
Στον αντίποδα, τέλος, βρίσκονται οι υπόλοιποι 4 νομοί 
της χώρας όπου καταγράφεται αύξηση του ποσοστού 

των νεοεισερχόμενων φοιτητών που αποφοίτησαν 
από λύκειο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που εδρεύει 
σε νομό απομακρυσμένο από το τμήμα εισαγωγής 
τους κατά την περίοδο 2001-2011, με τη μεγαλύτερη 
να σημειώνεται στο νομό Άρτας (κατά 5,5%) και ακο-
λουθούν οι νομοί: Κέρκυρας (2,0%), Ροδόπης (1,4%) 
και Θεσπρωτίας (1,2%). 
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ανά νομό το 
ποσοστό των νεοεισερχόμενων φοιτητών που απο-
φοίτησαν από σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
του εξωτερικού κατά τα έτη 2001 και 2011. Με το 
σχήμα του ρόμβου (και με το διαφοροποιημένο χρώ-
μα γεμίσματος και περιγράμματος του ρόμβου) που 
αντιστοιχεί σε κάθε νομό σημαίνεται η κατηγορία του 
ιδρύματος/των ιδρυμάτων στο οποίο λειτουργούν τα 
τμήματα ανά νομό το 2011 και συγκεκριμένα: α) Πα-
νεπιστημιακά ιδρύματα & Πολυτεχνεία (σκούρο πρά-
σινο χρώμα), β) Τεχνολογικά ιδρύματα (μωβ χρώμα) 
και γ) Επαγγελματική & Εκκλησιαστική Εκπαίδευσης 
(μπεζ χρώμα) και οι μεταξύ τους συνδυασμοί. 

Γράφημα 3.10: Ποσοστό των νεοεισερχόμενων φοιτητών που αποφοίτησαν από σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του εξωτερικού ανά νομό τα έτη 2001 
και 2011 

 
Πανεπιστημιακά ιδρύματα & Πολυτεχνεία Τεχνολογικά ιδρύματα  Επαγγελματική και Εκκλησιαστική Εκπαίδευση 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.  Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Το ακαδημαϊκό έτος 2011-12 και στο σύνολο της χώ-
ρας το 4,1% των νεοεισερχόμενων φοιτητών αποφοί-
τησαν από σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του 
εξωτερικού, ενώ ως προς το συγκεκριμένο μέγεθος οι 

51 νομοί της χώρας διαφοροποιούνται σημαντικά με-
ταξύ τους. Οι πέντε νομοί με τα υψηλότερα ποσοστά 
του μεγέθους (top5) είναι: Αρκαδίας (14,2%), Λαρίσης 
(12,5%), Δράμας (9,8%), Λασιθίου (8,4%) και Αργολί-
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δας (7,2%), ενώ οι νομοί με τα χαμηλότερα ποσοστά 
(bottom5) είναι: Λευκάδας, Φωκίδας και Κιλκίς 
(0,0%), Πρεβέζης (0,2%) και Βοιωτίας (0,3%). Η τιμή 
του λόγου top5/bottom5 διαμορφώνεται σε ιδιαίτερα 
υψηλά επίπεδα διαφοροποίησης (102,6 φορές). 
Κατά την περίοδο αναφοράς 2001-2011 και στο σύνο-
λο της χώρας το ποσοστό των νεοεισερχόμενων φοιτη-
τών που αποφοίτησαν από σχολείο δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης του εξωτερικού παρουσίασε μείωση κα-
τά 13,5%, από 4,8% το 2001 σε 4,1% το 2011. Την ίδια 
περίοδο σε 19 από τους 51 νομούς της χώρας κατα-
γράφεται αύξηση του ποσοστού των νεοεισερχόμενων 
φοιτητών που αποφοίτησαν από σχολείο δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης του εξωτερικού, με την υψηλό-
τερη να σημειώνεται στο νομό Λαρίσης (κατά 715,8%) 
και κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι νομοί: Αιτω-
λοακαρνανίας (356,9%), Κοζάνης (175,4%), Καρδίτσας 
(140,8%), Ευβοίας (119,8%), Θεσπρωτίας (101,4%), 
Έβρου (80,4%), Λασιθίου (77,8%), Χανίων (50,6%), 
Φλωρίνης (48,8%), Χίου (43,5%), Σάμου (21,7%), Σερ-
ρών (8,6%) και Δωδεκανήσου και Καβάλας με οριακή 

αύξηση (κατά 0,8% και 0,2% αντίστοιχα). Επιπλέον, 
αύξηση καταγράφεται και στους νομούς Καστοριάς, 
Τρικάλων, Ευρυτανίας και Ζακύνθου, στους οποίους 
το 2001 το ποσοστό των νεοεισερχόμενων φοιτητών 
που αποφοίτησαν από σχολείο δευτεροβάθμιας εκ-
παίδευσης του εξωτερικού ήταν μηδενικό. 
Στον αντίποδα βρίσκονται οι υπόλοιποι 18 νομοί της 
χώρας στους οποίους κατά την περίοδο 2001-2011 κα-
ταγράφεται μείωση του ποσοστού των νεοεισερχόμε-
νων φοιτητών που αποφοίτησαν από σχολείο δευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευσης του εξωτερικού, με την υψη-
λότερη να σημειώνεται στους νομούς Φωκίδας και 
Κιλκίς (κατά 100,0%) και κατά φθίνουσα σειρά ακο-
λουθούν οι νομοί: Πρεβέζης (87,4%), Κέρκυρας 
(65,9%), Λέσβου (63,6%), Ρεθύμνης (53,6%), Άρτας 
(47,3%), Ροδόπης (47,0%), Ξάνθης (45,1%), Αττικής 
(39,0%), Ιωαννίνων (31,9%), Κυκλάδων (29,1%), 
Φθιώτιδας (28,1%), Αχαΐας (27,6%), Μεσσηνίας 
(22,1%), Μαγνησίας (14,1%), Ηρακλείου (10,4%) και 
Θεσσαλονίκης (8,8%). 

 

3.1.5 Το «Σχέδιο ΑΘΗΝΑ» (2013) 

Τον Μάρτιο του 2013 ψηφίστηκε από τη Βουλή τρο-
πολογία άρθρου του Νόμου 4009/2013, σε εφαρμογή 
του «Σχεδίου ΑΘΗΝΑ» για την ανώτατη εκπαίδευση 
που είχε επεξεργασθεί το Υπουργείο Παιδείας. Η τρο-
πολογία υιοθετεί νέα πρότυπα διαχείρισης των τμη-
μάτων των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, τα 
οποία μπορούν στο εξής να συγχωνεύονται, να μετο-
νομάζονται και να καταργούνται με την έκδοση σχετι-
κών Προεδρικών Διαταγμάτων. Σε κείμενο που δημο-
σιοποιήθηκε το 2013 από το Υπουργείο Παιδείας σχε-
τικά με το Σχέδιο ΑΘΗΝΑ, αναφέρονται τα ακόλουθα: 

«Η ίδρυση και η λειτουργία Τμημάτων Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης, πρωτίστως στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτι-
κά Ιδρύματα, διαμέσου του κατακερματισμού γνωστι-
κών αντικειμένων , ελλιπών προγραμμάτων σπουδών, 
οδηγούν σε πτυχία χωρίς αντίκρισμα. [..] Η αναδιάρ-
θρωση του Ακαδημαϊκού Χάρτη της χώρας είναι ένα 
εγχείρημα υψηλής σπουδαιότητας, εθνικής σπουδαιό-
τητας, διότι η παράταση της σημερινής απαράδεκτης, 
χωρίς ορθολογισμό πραγματικότητας, αδικεί τη νέα 
γενιά, την ελληνική οικογένεια, τη γνωστική διαδικα-
σία, την εκπαιδευτική διαδικασία που οφείλει η Πολι-
τεία στους πολίτες της, αλλά και την αναπτυξιακή 
προσπάθεια της χώρας, που απαιτεί πρωτίστως ένα 
ικανό και έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό. Εν μέσω οικο-
νομικής κρίσης, η αντιμετώπιση του φοιτητή ως απλού 
«καταναλωτή» ενδέχεται να είναι ζωτικής σημασίας 
για τις τοπικές κοινωνίες, αλλά δεν μπορεί να υπερκε-
ράσει, ούτε τον εθνικό σχεδιασμό, ούτε τις θυσίες, ού-
τε τις προσδοκίες των οικογενειών τους, πολύ δε πε-
ρισσότερο την απαίτηση για μια Δωρεάν Δημόσια Τρι-
τοβάθμια Εκπαίδευση, που οδηγεί στη γνώση, στην 

επαγγελματική αποκατάσταση και στην κοινωνική κα-
ταξίωση. 
Η ποσοτική ανεπάρκεια και η χαμηλή ποιότητα των 
παρεχόμενων υπηρεσιών, έχει ως αποτέλεσμα να μην 
εκπληρώνεται ο θεμελιώδης ρόλος της Ανώτατης Εκ-
παίδευσης και οφείλεται:  
 στον κατακερματισμό των γνωστικών αντικειμένων 

και στα ελλιπή Προγράμματα Σπουδών, 
 στην αναντιστοιχία Προγράμματος Σπουδών με το 

υπάρχον Ειδικό Διδακτικό & Εργαστηριακό προσωπι-
κό, εξαιτίας της απουσίας ή ελλιπούς στελέχωσης, 
 στη χωρική διασπορά Τμημάτων, αλλά και στον κα-

τακερματισμό συγγενών Τμημάτων εντός Ιδρυμάτων 
ή Σχολών Ιδρυμάτων, 
 στην ανυπαρξία ή στην ανακολουθία των γνωστικών 

αντικειμένων Τμημάτων με τα περιφερειακά συγκρι-
τικά Πλεονεκτήματα και τους Εθνικούς Στόχους, και 
 στην ανορθολογική ανάπτυξη κτιριολογικών και υλι-

κοτεχνικών υποδομών, εντός και εκτός Περιφερεια-
κών Προγραμμάτων. 

Οι στόχοι του Σχεδίου ΑΘΗΝΑ είναι:  

 η εκπλήρωση του θεμελιώδους ρόλου της Δημόσιας 
& Δωρεάν Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Εθνική 
Αναπτυξιακή Στρατηγική, 
 η προώθηση της Επιστημονικής και Τεχνολογικής Εκ-

παίδευσης, 
 η προώθηση της Έρευνας και της Καινοτομίας και η 

σύνδεσή τους με την αγορά εργασίας, την επιχειρη-
ματικότητα και την οικονομική γεωγραφία της χώ-
ρας, και 
 η εκπαίδευση και η ανάπτυξη ανταγωνιστικού αν-

θρώπινου δυναμικού που να μπορεί να σταθεί επά-
ξια στον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο. 
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Κεφ
άλαιο 3

ο 
ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ Π

ΛΑΙΣΙΟ Α
Ν

ΑΦ
ΟΡΑΣ 

ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜ
ΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Για να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι, εντάσσονται 
στην πρόταση οι παρακάτω επιμέρους ενέργειες: 
 Ενοποιούνται τα κατακερματισμένα γνωστικά αντι-

κείμενα σε νέα ισχυρά Τμήματα. Χαρακτηριστικό πα-
ράδειγμα η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και η ΠΛΗΡΟ-
ΦΟΡΙΚΗ στα ΤΕΙ  
 Εντάσσονται όλα ανεξαιρέτως τα Τμήματα Πανεπι-

στημίων και ΤΕΙ, σε Σχολές, ώστε να επιτευχθεί ο 
στόχος της σύνδεσης με τις αντίστοιχες κατευθύν-
σεις. 
 Αναδιατάσσουμε χωρικά τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτι-

κά Ιδρύματα, μέσα στις Διοικητικές Περιφέρειες που 
βρίσκονται, στην προσπάθεια, τα Τμήματα, τα οποία 
ανήκουν σε μία Σχολή, να στεγάζονται σε μία πόλη, 
ώστε να δημιουργηθεί μία κρίσιμη Ακαδημαϊκή μά-
ζα, καθώς και ένα σύνολο συνεργειών ανάμεσα σε 
συγγενή Τμήματα.  
 Συγχωνεύουμε τα Ιδρύματα, που διοικούνται από 

Διοικούσες Επιτροπές - και έχουν λιγότερα από τέσ-

σερα Τμήματα – με Ιδρύματα, που λειτουργούν εντός 
της ίδιας Περιφέρειας, προκειμένου να υπάρχει και 
να λειτουργεί ένα ισχυρό Ίδρυμα ανά Περιφέρεια ή 
ανά Αποκεντρωμένη Διοίκηση.  
 Εισάγουμε το θεσμό του Ομοσπονδιακού Πανεπι-

στήμιου στα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
της Αττικής, προκειμένου να δημιουργήσουμε κόμ-
βους αριστείας.  
 Επιδίωξη του Σχεδίου είναι στο πλαίσιο του εθνικού 

χάρτη τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που δημιουργεί-
ται, να αποφευχθεί η ύπαρξη ομοειδών Τμημάτων σε 
γειτονικές πόλεις ή εντός της ίδιας Διοικητικής Περι-
φέρειας» 

Η χωροταξική κατανομή των εκπαιδευτικών ιδρυμά-
των της ελληνικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σύμφω-
να με τα προβλεπόμενα από το «Σχέδιο ΑΘΗΝΑ» 
(2013) διαμορφώθηκε όπως αποτυπώνεται στον ακό-
λουθο χάρτη. 

Χάρτης 3.1: Χωροταξική κατανομή των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων σύμφωνα με το «Σχέδιο ΑΘΗΝΑ» 

 
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
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Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας και πριν την ε-
φαρμογή του Σχεδίου ΑΘΗΝΑ «Ο ακαδημαϊκός χάρτης 
της χώρας εμφάνιζε 40 Ιδρύματα Ανώτατα Εκπαίδευ-
σης, με κύριο χαρακτηριστικό την ύπαρξη 534 Τμημά-
των, διάσπαρτων σε 63 πόλεις. Κύρια χαρακτηριστικά 
αυτού του Χάρτη ήταν η τεράστια χωροταξική διασπο-
ρά των Τμημάτων, ο κατακερματισμός ομοειδών Τμη-
μάτων, αλλά και γνωστικών αντικειμένων, καθώς και η 
ανορθολογική ανάπτυξη των κτιριολογικών υποδομών 
τους. Όλα αυτά οδηγούν σε ποσοτική και – πολλές φο-
ρές - ποιοτική ανεπάρκεια, που έχει ως αποτέλεσμα τη 
χαμηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η α-
ναδιάρθρωση του Ακαδημαϊκού χάρτη, μέσα και από 
τις συγχωνεύσεις, προκαλεί αναβάθμιση - ποιοτική και 
ποσοτική - της παρεχόμενης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευ-
σης. Οι απλές αριθμητικές συγχωνεύσεις ή οι καταρ-
γήσεις τμημάτων που δεν λειτουργούν με ακαδημαϊκά 
κριτήρια και χωρίς αναβαθμίσεις των γνωστικών αντι-
κειμένων, δεν αποδίδουν μεσοπρόθεσμα ή μακρο-
πρόθεσμα οφέλη. Προκαλούν, όμως, τα ίδια προβλή-
ματα στη ζωή των φοιτητών και των οικογενειών τους. 
Η έκταση των παθογενειών είναι τέτοια, ώστε, αν πε-
ριοριζόταν εντός των Ιδρυμάτων η διαδικασία των 
συγχωνεύσεων, δεν θα απέδιδε αποτελέσματα. Πιθα-
νότατα, όμως, θα οδηγούσε σε ακαδημαϊκά εσφαλμέ-
νες ορθές επιλογές. Γεωγραφικά, ο μόνος περιορισμός 
που τέθηκε ήταν αυτός της υλοποίησης των συγχω-
νεύσεων εντός των ιδίων Περιφερειών, ώστε η μετά-
βαση να είναι όσο το δυνατόν ομαλότερη για όλους 
τους εμπλεκομένους.» 
Από τον χάρτη γίνεται σαφές ότι επί μια δεκαετία πε-
ρίπου (2002-2012) η χωροταξική και οργανική κατα-
νομή της ελληνικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ακο-
λούθησε τις βασικές προδιαγραφές που περιγράφη-
καν από το Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο Ανάπτυξης της 
Ελληνικής Ανώτατης εκπαίδευσης του 2002-2003, αλ-
λά με σχετικές παρεκκλίσεις/ τροποποιήσεις (κάποιες 
μετά την εφαρμογή του Σχεδίου ΑΘΗΝΑ). Επιπλέον, 
στον χάρτη σημειώνονται δύο μοναδικά για την ευρω-
παϊκή τριτοβάθμια εκπαίδευση μοντέλα νησιωτικών 
ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων: του νησιωτικού 
Πανεπιστημίου (Πανεπιστήμιο Αιγαίου με τμήματα σε 
6 νησιά), και του νησιωτικού Τεχνολογικού Ιδρύματος 
(ΤΕΙ Ιονίων νήσων με τμήματα σε 3 νησιά). Το πρώτο 
μοντέλο κοινό για δύο διοικητικές περιφέρειες (Βο-
ρείου & Νοτίου Αιγαίου) ποτέ δεν συμπληρώθηκε με 
αντίστοιχο Περιφερειακό πολυδύναμο ΤΕΙ, όπως συ-
νέβη με τις υπόλοιπες διοικητικές περιφέρειες της χώ-
ρας. Το δεύτερο μοντέλο συμπλήρωσε το σχεδιασμό 
για την ανώτατη εκπαίδευση στην διοικητική περιφέ-
ρεια των Ιονίων Νήσων, όπου ήδη λειτουργούσε το 
πανεπιστήμιο Ιονίων Νήσων με έδρα την Κέρκυρα (δι-
αφορετικό μοντέλο ανάπτυξης (χωρίς διασπορά τμη-
μάτων) από εκείνο του Πανεπιστημίου του Αιγαίου. 
Ο νησιωτικός χαρακτήρας των συγκεκριμένων ιδρυμά-
των θα έπρεπε να τύχει ιδιαίτερης προσοχής και στή-
ριξης στη χάραξη της εθνικής πολιτικής για την τριτο-
βάθμια εκπαίδευση. 

Ως προς το συνολικό χωροταξικό σχεδιασμό της τριτο-
βάθμιας εκπαίδευσης, με την εξαγγελία του «Σχεδίου 
ΑΘΗΝΑ»: 
 Η διοικητική περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στερείται 

πλέον το περιφερειακό της πανεπιστήμιο (ενσωμα-
τώθηκε στο πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με έδρα το Βό-
λο), και 
 Η διοικητική περιφέρεια Ιονίων Νήσων στερείται το 

περιφερειακό της ΤΕΙ (ενσωματώθηκε στο ΤΕΙ Δυτι-
κής Ελλάδας με έδρα την Πάτρα).  

Ως προς τους στόχους και τα κριτήρια το Σχέδιο ΑΘΗ-
ΝΑ προβλέπει: 
 Συγχωνεύσεις συγγενών (ως προς το γνωστικό αντι-

κείμενο) τμημάτων για την κάλυψη του αριθμού των 
αναγκαίων μελών Διδακτικό Ερευνητικού Προσωπι-
κού (ΔΕΠ) και Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΠ) και 
τη δημιουργία θυλάκων αριστείας. 

 Συγχωνεύσεις τμημάτων και σύσταση Σχολών με χω-
ρική συνοχή και αξιοποίηση όλων των υφιστάμενων 
κτιριακών και υλικοτεχνικών υποδομών (κυρίως Γε-
νικά Τμήματα και αντίστοιχα τμήματα ιδρυμά-
των/σχολών). 

 Συγχωνεύσεις τμημάτων για τη σύνδεση των γνωστι-
κών αντικειμένων με εθνική αναπτυξιακή στοχοθε-
σία και περιφερειακές αναπτυξιακές προοπτικές. 

 Συγχωνεύσεις ιδρυμάτων για ανάπτυξη θεματικών 
θυλάκων αριστείας και εφαρμογή οικονομιών κλί-
μακας. 

Με την εφαρμογή του Σχεδίου ΑΘΗΝΑ από το ακαδη-
μαϊκό έτος 2013-2014, η ελληνική τριτοβάθμια εκπαί-
δευση πλέον αποτελείται: 
 Από 36 ανώτατα ιδρύματα (έναντι 40), εκ των ο-

ποίων 22 Πανεπιστήμια/Πολυτεχνεία (έναντι 24) και 
14 ΤΕΙ (έναντι 16). Συγκεκριμένα, συγχωνεύτηκαν τα 
ακόλουθα ιδρύματα: το Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελ-
λάδας με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το Πανεπι-
στήμιο Δυτικής Ελλάδας με το Πανεπιστήμιο Πα-
τρών4 , το ΤΕΙ Μεσολογγίου με το ΤΕΙ Δυτικής Ελλά-
δας, το ΤΕΙ Χαλκίδας με το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας. 

 Από 147 Σχολές (έναντι 85), εκ των οποίων οι 99 σε 
Πανεπιστήμια/Πολυτεχνεία και οι 48 σε ΤΕΙ. 
Από 348 τμήματα (έναντι 534), εκ των οποίων τα 250 
σε Πανεπιστήμια/Πολυτεχνεία και τα 134 σε ΤΕΙ. Ε-
πιπλέον των 348 τμημάτων 28 τμήματα θα έχουν με-
ταβατική λειτουργία έως την ολοκλήρωση του ακα-
δημαϊκού έτους 2017-2018, για την αποφοίτηση των 
εισακτέων του 2012-2013 και προηγουμένων ετών. 
Σχετικά με την εφαρμογή του Σχεδίου Αθηνά, το Υ-
πουργείο Παιδείας ανακοινώσε συγκριτικά μεγέθη 
(πριν και μετά την εφαρμογή), με βάση τον αριθμό 

                                                                 
4 Υλοποίηση σχετικής πρότασης Ομάδα Στρατηγικού και Χωροταξι-

κού Σχεδιασμού (ΟΣΧΣ) της ανώτατης εκπαίδευσης (βλ. σελ 82 πα-
ράγραφος 61 και σελ. 89 περίπτωση α’ της παρούσας μελέτης) 
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των τμημάτων που περιλαμβάνονται στο μηχανο-
γραφικό έντυπο επιλογής που υπέβαλλαν οι υπο-
ψήφιοι για εισαγωγή στην τριτοβάθμιας εκπαίδευση 

το σχολικό έτος 2012-2013, καθώς και των αριθμό 
των νεοεισερχομένων σε αυτά φοιτητών/-τριών. 

Πίνακας 3.1: Αριθμός τμημάτων των ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης ανά επιστημονικό πεδίο (εφαρμογή του «Σχεδίου ΑΘΗΝΑ») 
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ΣΥΝΟΛΟ 269 250 -19 -7,1% 211 134 -77 -36,5% 480 384 -96 -20,0% 

(1ο) Ανθρωπιστικών, 
Νομικών & Κοινωνικών επιστημών 111 99 -12 -10,8% 16 10 -6 -37,5% 127 109 -18 -14,2% 

(2ο) Θετικών επιστημών 58 55 -3 -5,2% 23 11 -12 -52,2% 81 66 -15 -18,5% 

(3ο) Επιστημών Υγείας 21 21 0 0,0% 33 29 -4 -12,1% 54 50 -4 -7,4% 

(4ο) Τεχνολογικών επιστημών  47 46 -1 -2,1% 95 62 -33 -34,7% 142 108 -34 -23,9% 

(5ο) Επιστημών 
Οικονομίας & Διοίκησης 32 29 -3 -9,4% 44 22 -22 -50,0% 76 51 -25 -32,9% 

             
Πηγή: Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Μάρτιος 2013)  Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

Πίνακας 3.2: Αριθμός νεοεισερχομένων φοιτητών στα τμήματα των ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης ανά επιστημονικό πεδίο (εφαρμογή του «Σχεδίου 
ΑΘΗΝΑ») 
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ΣΥΝΟΛΟ 33.149 36.700 3.551 10,7% 18.336 12.975 -5.361 -29,2% 51.485 49.675 -1.810 -3,5% 

(1ο) Ανθρωπιστικών, 
Νομικών & Κοινωνικών επιστημών 15.305 13.325 -1.980 -12,9% 1.666 1.100 -566 -34,0% 16.971 14.425 -2.546 -15,0% 

(2ο) Θετικών επιστημών 6.370 8.500 2.130 33,4% 1.113 1.350 237 21,3% 7.483 9.850 2.367 31,6% 

(3ο) Επιστημών Υγείας 1.908 1.950 42 2,2% 2.717 2.650 -67 -2,5% 4.625 4.600 -25 -0,5% 

(4ο) Τεχνολογικών επιστημών  4.675 6.975 2.300 49,2% 8.208 5.100 -3.108 -37,9% 12.883 12.075 -808 -6,3% 

(5ο) Επιστημών 
Οικονομίας & Διοίκησης 4.891 5.950 1.059 21,7% 4.632 2.775 -1.857 -40,1% 9.523 8.725 -798 -8,4% 

             
Πηγή: Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Μάρτιος 2013)  Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Από την παρουσίαση και την επεξεργασία των αναλυ-
τικών στοιχείων (ανά τμήμα) που δημοσιοποίησε το 
Υπουργείο Παιδείας5 σχετικά με την εφαρμογή από το 
Σεπτέμβριο του 2013 του “Σχεδίου ΑΘΗΝΑ” προκύπτει 
ότι: 
 η συνολική μείωση των τμημάτων κατά -20,0% (96 

τμήματα) αφορά κυρίως στα ΤΕΙ (μείωση κατά 77 
τμήματα ή -36.5%) έναντι των Πανεπιστημίων/ Πο-
λυτεχνείων (μείωση κατά 19 τμήματα ή -7.1%),  
 η συνολική μείωση των νεοεισερχομένων φοιτητών 

κατά 1.810 φοιτητές/φοιτήτριες (ή-3,5%) αφορά α-
ποκλειστικά στα ΤΕΙ (μείωση κατά 5.361 φοιτητές/-

                                                                 
5 Υπουργείο Παιδείας, «Τελική πρόταση Σχεδίου ΑΘΗΝΑ για την α-

ναδιάρθρωση των ιδρυμάτων της ανώτατης εκπαίδευσης», Αθήνα, 
Μάρτιος 2013 

τριες ή -29.2%), αφού οι νεοεισερχόμενοι στα Πανε-
πιστήμια/Πολυτεχνεία καταγράφουν αύξηση κατά 
3.551 φοιτητές ή +10.7%),  
 η συνολική μείωση του διδακτικού προσωπικού κα-

τά 121 μέλη ΔΕΠ (ή 1,1%) αφορά κυρίως στο διδα-
κτικό προσωπικό των ΤΕΙ (μείωση κατά 258 μέλη ΔΕΠ 
ή -12.3%), έναντι αύξησης του αντίστοιχου προσωπι-
κού των Πανεπιστημίων/Πολυτεχνείων (αύξηση κατά 
137 μέλη ΔΕΠ ή +1.5%. 

Το γεγονός ότι το Υπουργείο Παιδείας δεν αναφέρθη-
κε σε κριτήρια λήψης της απόφασης ανά περίπτωση, ή 
στις εκθέσεις εξωτερικής αξιολόγησης των τμημάτων 
που διενήργησε η ΑΔΙΠ, και τελικά δεν τεκμηρίωσε με 
δείκτες την απόφασή του για τη συγχώνευση/ κατάρ-
γηση των συγκεκριμένων τμημάτων, σχολών και ιδρυ-
μάτων, δεν αξιολογείται ως θετικό.  



 

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ 
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Η διαφορετική αντιμετώπιση των ΤΕΙ με τα Πανεπι-
στήμια/ Πολυτεχνεία θα πρέπει να τεκμηριώνεται με 
σαφήνεια και επάρκεια προκειμένου να μη συμβάλλει 
στη διαχρονική αντιπαράθεση τους. Παρά την νομοθε-
τημένη από το 2001 ακαδημαϊκή ισοτιμία των δύο τύ-

πων ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, η α-
ντιπαράθεση για το κοινωνικό τους γόητρο εξακολου-
θεί να είναι ισχυρή τόσο στην εκπαιδευτική κοινότητα, 
όσο και στην κοινωνική συνείδηση.  
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 Χρηματοδότηση των Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων 3.2

Η συστηματική, επαρκής και με κριτήρια χρηματοδό-
τηση της λειτουργίας των ιδρυμάτων της Τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης αποτελεί βασικό μέγεθος των εισροών 
της, αλλά και δείκτη ποιότητας των παρεχόμενων εκ-
παιδευτικών υπηρεσιών της. 
Στη συγκεκριμένη ενότητα περιγράφεται το Ενιαίο Σύ-
στημα Κριτηρίων για την επιχορήγηση των Πανεπι-
στημιακών ιδρυμάτων, με αναλυτική αναφορά στη 
χρήση συγκεκριμένων δεικτών διαφοροποίησης ανά 
ίδρυμα ήδη από το 1999, όπως ανακοινώθηκε από το 
Υπουργείο Παιδείας (ΥΠΕΠΘ) στα πανεπιστημιακά ι-
δρύματα κατά το 2004. 
Η ενότητα συμπληρώνεται με την πρόταση Ομάδας 
Εργασίας της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) με θέμα «Ανάλυση 
του κόστους λειτουργίας Πανεπιστημίων», που δη-
μοσιοποιήθηκε το Δεκέμβριο του 2011, αποβλέποντας 
στην ορθολογική μέθοδο χρηματοδότησης των Α.Ε.Ι. 
ως βασικού παράγοντα ποιότητας των εκπαιδευτικών 

υπηρεσιών που παρέχουν. Αξίζει να σημειωθεί ότι κα-
τά την εφαρμογή του Ενιαίου Συστήματος Κριτηρίων 
για την επιχορήγηση των Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων 
(2004) η έλλειψη συγκεκριμένου δείκτη κόστους λει-
τουργίας των Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, είχε ανα-
πληρωθεί από το μέσο όρο των δεικτών κόστους λει-
τουργίας ανά γνωστικό πεδίο της Φινλανδίας, της Αυ-
στραλίας, της Σουηδίας και της Δανίας, ενώ ως δεί-
κτες ελέγχου ελήφθησαν υπόψη οι αντίστοιχοι δείκτες 
κόστους λειτουργίας ανά γνωστικό πεδίο της Τσεχίας.  
Στην ίδια ενότητα, τέλος, γίνεται αναφορά στο σχέδιο 
ανάπτυξης των κτιριακών υποδομών των Πανεπι-
στημιακών ιδρυμάτων την περίοδο (2001-2004) με 
διάκριση των υποδομών ανά Πανεπιστημιακό ίδρυμα 
σε πόρους για πανεπιστημιακά κτίρια και βιβλιοθήκες, 
αλλά και οι χρηματοδοτικές πηγές (έργα/ χρηματοδο-
τικά προγράμματα) από τις οποίες αντλούνται οι συ-
γκεκριμένοι πόροι. 

3.2.1 Ενιαίο Σύστημα Κριτηρίων επιχορήγησης των Πανεπιστημίων 

Το Ενιαίο Σύστημα Κριτηρίων (ΕΣΚ) για την κατανομή 
της ετήσιας τακτικής επιχορήγησης στα Πανεπιστήμια 
ίσχυσε για πρώτη φορά κατά το οικονομικό έτος 1999. 
Το σύστημα αυτό εφαρμόστηκε σταθερά και με συνέ-
πεια την περίοδο 1999-2004, εμπλουτισμένο στο με-
ταξύ και με προτάσεις της Συνόδου Πρυτάνεων (και 
συγκεκριμένα της 34ης συνεδρίασης στα Ιωάννινα, τον 
Νοέμβριο του 1999). 
Μεταξύ άλλων δεικτών το ΕΣΚ για την επιχορήγηση 
των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων λαμβάνει υπόψη 
την «περιφερειακότητα», την «πολυεδρικότητα», ό-
πως αναλύονται στο Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο Ανά-
πτυξης της Ελληνικής Ανώτατης εκπαίδευσης, αλλά 
και την «ηλικία» κάθε Ιδρύματος. 
Το 2004 τα συγκεκριμένα κριτήρια και δείκτες περι-
γράφηκαν αναλυτικά και εφαρμόστηκαν σε δύο περι-
πτώσεις, στην επιχορήγηση των λειτουργικών δαπα-
νών, και στην επιχορήγηση για τη σίτιση των φοιτητών 
των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. 
 

3.2.1.1 Επιχορήγηση των λειτουργικών δαπανών 
των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων 

Τον Ιανουάριο του 2004, το ΥΠΕΠΘ με έγγραφο του Ει-
δικού Γραμματέα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ανα-
κοίνωσε προς τα Πανεπιστήμια και την ΠΟΣΔΕΠ τη δι-
αδικασία κατανομής της τακτικής επιχορήγησης για τις 
λειτουργικές δαπάνες τους κατά το έτος 2004, δίνο-
ντας παράλληλα με μορφή Παραρτήματος τις λεπτο-
μέρειες του Ενιαίου Συστήματος Κριτηρίων βάσει του 
οποίου γίνεται η συγκεκριμένη κατανομή. Το κείμενο 
του εγγράφου και του Παραρτήματος, που διαρθρώ-
νεται σε 8 παραγράφους, με ένθεση σχετικών πινά-
κων, όπως δημοσιοποιήθηκαν μετά τις προσαρμογές 

του ΥΠΕΠΘ με νεώτερη εγκύκλιο του, έχει ως ακολού-
θως: 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ 
ΤΟ ΕΤΟΣ 2004 (έγγραφο με ΑΠ Α/278 από 15/01/2004) 
Όπως είχε δεσμευτεί στην τελευταία Σύνοδο Πρυτά-
νεων, το ΥΠΕΠΘ ανακοινώνει στα Πανεπιστήμια την 
κατανομή της τακτικής επιχορήγησης για τις λειτουρ-
γικές δαπάνες τους κατά το έτος 2004, δίνοντας πα-
ράλληλα εκ νέου με μορφή Παραρτήματος τις λεπτο-
μέρειες του Ενιαίου Συστήματος Κριτηρίων βάσει του 
οποίου γίνεται η συγκεκριμένη κατανομή. 
Τα βασικά στοιχεία της τακτικής επιχορήγησης 2004 
έχουν ως εξής: 
Το ποσό που έχει εγγραφεί στον Κρατικό Προϋπολογι-
σμό του 2004 ως επιχορήγηση του ΥΠΕΠΘ για την κά-
λυψη των λειτουργικών δαπανών των Πανεπιστημίων 
ανέρχεται στις 174.500 χιλ. €, είναι δηλαδή αυξημένο 
κατά 12,3% έναντι του αντίστοιχου ποσού του 2003 
(το οποίο ανερχόταν στις 155.378 χιλ. €). Παράλληλα, 
το ποσό αυτό είναι αυξημένο κατά 10,2% έναντι της 
τελικής διαμόρφωσης της τακτικής επιχορήγησης των 
Πανεπιστημίων για το 2003 (η οποία ανήλθε τελικώς 
στο ποσό των 158.378 χιλ. €, ύστερα από τη συμπλη-
ρωματική επιχορήγηση με ποσό ύψους 3.000 χιλ. € 
τον Νοέμβριο 2003). 
Όπως είναι γνωστό, η κατανομή της ετήσιας τακτικής 
επιχορήγησης στα Πανεπιστήμια περιέχει δύο σκέλη: 
Το πρώτο αφορά τη γενική επιχορήγηση για τις λει-
τουργικές δαπάνες των Ιδρυμάτων, ενώ το δεύτερο 
αφορά αφενός μεν τις ειδικές και έκτακτες επιχορηγή-
σεις των Ιδρυμάτων, αφετέρου δε την επιχορήγηση 
των δύο Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων (Αρεταίειου 
και Αιγινήτειου). 
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Η γενική επιχορήγηση για λειτουργικές δαπάνες των 
Πανεπιστημίων προβλέπεται να ανέλθει κατά το 2004 
στο ποσό των 140.990 χιλ. €, είναι δηλαδή υψηλότερη 
κατά 8,9% από το αντίστοιχο ποσό του 2003, το οποίο 
είχε ανέλθει τελικά στις 129.470 χιλ. €. 
Οι ειδικές και έκτακτες επιχορηγήσεις προβλέπεται να 
κατανεμηθούν ως εξής: Η επιχορήγηση των Πανεπι-
στημίων για τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (ΠΜΣ) προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό των 
3.891 χιλ. € (έναντι ποσού 1.439 χιλ. € το 2003), η επι-
χορήγηση για τα νέα Τμήματα, που λειτουργούν μετά 
το 1998 στο πλαίσιο τόσο της πρώτης όσο και της δεύ-
τερης φάσης της Διεύρυνσης της Ανώτατης Εκπαίδευ-
σης, προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό των 1.950 χιλ. 
€ (έναντι 1.650 χιλ. € το 2003), και, τέλος, η επιχορή-
γηση των Διδασκαλείων προβλέπεται να διατηρηθεί 
στο ύψος του 2003, ίση δηλαδή προς 1.320 χιλ. €. Η 
αύξηση της επιχορήγησης για τα ΠΜΣ οφείλεται στη 
μεγάλη αύξηση του αριθμού των ΠΜΣ που χρηματο-
δοτούνται πλέον από τον Τακτικό Προϋπολογισμό 
(191 το 2004 έναντι 69 το 2003), ενώ η αύξηση της ε-
πιχορήγησης για τα νέα Τμήματα οφείλεται στα 10 νέα 
Τμήματα που προβλέπεται να αρχίσουν να λειτουρ-
γούν από το ακαδημαϊκό έτος 2004-05. Το απομένον 
ποσό των 26.349 χιλ. €, αφενός μεν θα διατεθεί στα 
δύο Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία, αφετέρου δε θα 
καλύψει λοιπές ειδικές ή έκτακτες ανάγκες των Πανε-
πιστημίων. 
Η πλήρης εικόνα της κατανομής του συνόλου της τα-
κτικής επιχορήγησης για λειτουργικές δαπάνες για το 
έτος 2004, όπως προκύπτει αυτή από την εφαρμογή 
του Ενιαίου Συστήματος Κριτηρίων, αποτυπώνεται 
στον επισυναπτόμενο Πίνακα 6. Τα δε χαρακτηριστικά 
του Ενιαίου Συστήματος Κριτηρίων και οι λεπτομέρει-
ες εφαρμογής του για το 2004 περιγράφονται αναλυ-
τικά στο επισυναπτόμενο Παράρτημα. Κρίνεται σκόπι-
μο να σημειωθεί εν προκειμένω ότι η όλη ανάλυση και 
επεξεργασία του Ενιαίου Συστήματος Κριτηρίων, τόσο 
σε ότι αφορά την κατανομή της τακτικής επιχορήγη-
σης για λειτουργικές δαπάνες όσο και σε ότι αφορά 
την κατανομή της τακτικής επιχορήγησης για τη σίτιση 
των φοιτητών, έχει γίνει από το Γραφείο Τεκμηρίωσης 
Ανώτατης Εκπαίδευσης που έχει συσταθεί στην Ειδική 
Γραμματεία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης του Υ-
ΠΕΠΘ, σκοπός του οποίου είναι η υποστήριξη του έρ-
γου όχι μόνο της Ειδικής Γραμματείας αλλά και του 
υπό δημιουργία Εθνικού Συμβουλίου Διασφάλισης και 
Αξιολόγησης της Ποιότητας της ανώτατης εκπαίδευ-
σης, όπως επίσης και του Εθνικού Συμβουλίου Παι-
δείας του οποίου η λειτουργία αρχίζει μέσα στις επό-
μενες ημέρες. 
Το ΥΠΕΠΘ θεωρεί ότι έχει γίνει μία διεξοδική ανάλυση 
όλων των δεδομένων για την επίτευξη μίας ορθολογι-
κής προσέγγισης για την κατανομή στα Πανεπιστήμια 
της τακτικής επιχορήγησης για το έτος 2004. Προκει-
μένου όμως να είμαστε σε θέση να προωθήσουμε 
προς υπογραφή τις σχετικές αποφάσεις κατανομής 
από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 

μέχρι το τέλος Ιανουαρίου 2004, είναι αναγκαίο να έ-
χουμε τις απόψεις της Συνόδου των Πρυτάνεων επί 
των κατανομών αυτών, αλλά και επί των χαρακτηρι-
στικών του Ενιαίου Συστήματος Κριτηρίων, το αργότε-
ρο μέχρι την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2004. Εάν μέ-
χρι τότε δεν υπάρξει πρόταση για βελτιωτικές τροπο-
ποιήσεις, ή ακόμα και κάποια συνολική αντιπρόταση, 
από πλευράς Συνόδου Πρυτάνεων, το ΥΠΕΠΘ θα προ-
χωρήσει στην κατανομή της επιχορήγησης με βάση 
τον επισυναπτόμενο Πίνακα 6. Εξυπακούεται ότι δεν 
είναι εκ των πραγμάτων δυνατό να συζητήσει το Υ-
ΠΕΠΘ το όλο ζήτημα με το κάθε Πανεπιστήμιο χωρι-
στά. Θα πρέπει συνεπώς να υπάρξει κεντρική προσέγ-
γιση του ζητήματος από τη Σύνοδο των Πρυτάνεων, η 
οποία εξ όσων γνωρίζουμε έχει ορίσει ειδική επιτροπή 
για το σκοπό αυτό. Αυτονόητο είναι, βεβαίως, ότι εί-
μαστε στη διάθεση της επιτροπής αυτής για κάθε δι-
ευκρίνιση όπως επίσης και για κάθε σχετική συνεργα-
σία. 
Ειδική αναφορά πρέπει να γίνει τέλος στη νομοθετική 
ρύθμιση με την οποία χορηγείται επίδομα στέγασης 
ύψους 1.000 € ετησίως στους φοιτητές που πληρούν 
τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Σύμφωνα με τις ε-
κτιμήσεις μας, οι δικαιούχοι φοιτητές ανώτατης εκ-
παίδευσης ανέρχονται στους 50.000 περίπου, από 
τους οποίους οι μισοί τουλάχιστον (περί τους 25.000) 
αναμένεται να είναι φοιτητές Πανεπιστημίων. Η ρύθ-
μιση αυτή προβλέπεται να βαρύνει απευθείας τον 
κρατικό προϋπολογισμό με ποσό ύψους 50.000 χιλ. € 
ετησίως για το σύνολο της ανώτατης εκπαίδευσης. 
Παράλληλα όμως, η ρύθμιση αυτή συνεπάγεται και 
ουσιαστική μείωση των δαπανών σε αρκετά Πανεπι-
στήμια τα οποία εφαρμόζουν ήδη το σύστημα της επι-
δότησης ενοικίου για τους οικονομικά ασθενέστερους 
φοιτητές. Οι φοιτητές αυτοί πλέον θα λαμβάνουν το 
επίδομα στέγασης απευθείας από τον κρατικό προϋ-
πολογισμό μέσω των αρμοδίων ΔΟΥ και κατά συνέ-
πεια τα οικεία Πανεπιστήμια απαλλάσσονται από τη 
σχετική δαπάνη. Σύμφωνα με τα στοιχεία που τα ίδια 
τα Ιδρύματα έδωσαν στις υπηρεσίες του ΥΠΕΠΘ, ο α-
ριθμός των φοιτητών που έπαιρναν επιδότηση ενοικί-
ου μέχρι πέρυσι ανέρχεται στους 3.500 περίπου. Τού-
το σημαίνει ότι τα Ιδρύματα δαπανούσαν για το σκοπό 
αυτό από τον τακτικό προϋπολογισμό τους ένα ποσό 
γύρω στις 3.500 χιλ. € ετησίως. Κατά συνέπεια, οι δα-
πάνες των Ιδρυμάτων πρέπει να λογίζονται μειωμένες 
κατά το ποσό αυτό για το 2004, αφού η εν λόγω δα-
πάνη θα ενσωματωθεί στην πολύ μεγαλύτερη δαπάνη 
με την οποία θα επιβαρυνθεί απευθείας ο κρατικός 
προϋπολογισμός για τη χορήγηση του επιδόματος 
στέγασης σε 25.000 φοιτητές περίπου. Βεβαίως, η εν 
λόγω μείωση των δαπανών δεν κατανέμεται αναλογι-
κά μεταξύ των Ιδρυμάτων, αλλά εντοπίζεται μόνο σε 
εκείνα τα Ιδρύματα που χορηγούν ήδη επιδότηση ε-
νοικίου. 
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ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜ
ΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡ-
ΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2004 (έγγραφο με 
ΑΠ Α/282 από 16/02/2004) 

Σε συνέχεια των υπ’ αριθ. Α/278/15.1.04 και Α/279/ 
15.1.04 εγγράφων μας, το ΥΠΕΠΘ προχωρεί στην ορι-
στικοποίηση της κατανομής της τακτικής επιχορήγη-
σης των Πανεπιστημίων κατά το έτος 2004, τόσο για 
τις λειτουργικές τους δαπάνες όσο και για τις δαπάνες 
σίτισης των φοιτητών. Το ΥΠΕΠΘ κατανοεί τους προ-
βληματισμούς που διατυπώθηκαν από τη σχετική επι-
τροπή που έχει συγκροτήσει η Σύνοδος των Πρυτάνε-
ων, δεν είναι όμως δυνατό να συμφωνήσει στην πρό-
ταση για ακύρωση ουσιαστικά της εφετινής κατανο-
μής και για διατήρηση της περυσινής, προκειμένου να 
γίνει δυνατή μία εκ νέου προσέγγιση στην κατανομή 
της επιχορήγησης του 2004 ύστερα από την προσεχή 
Σύνοδο των Πρυτάνεων. 
Το ΥΠΕΠΘ δεν μπορεί να πάρει την ευθύνη μίας τέ-
τοιας καθυστέρησης στην οριστικοποίηση της επιχο-
ρήγησης του 2004, κατ’ επέκταση δε και των προϋπο-
λογισμών των Ιδρυμάτων. Άλλωστε, είναι γνωστό ότι 
κάθε χρόνο υπάρχει και συμπληρωματική επιχορήγη-
ση των Πανεπιστημίων μέσα στο καλοκαίρι ή αμέσως 
μετά, οπότε η Σύνοδος των Πρυτάνεων θα έχει τα χρο-
νικά περιθώρια να επεξεργαστεί μία βελτιωτική πρό-
ταση, η οποία να εφαρμοστεί κατά την κατανομή της 
συμπληρωματικής αυτής επιχορήγησης. 
Η παρούσα κατανομή αφορά πλέον το συνολικό ποσό 
της τακτικής επιχορήγησης του 2004, η οποία όπως εί-
ναι γνωστό ανέρχεται στο ποσό των 174.500 χιλ. €. 
Όπως είχαμε σημειώσει στο προηγούμενο έγγραφό 
μας, υπήρχε τότε ένα αδιάθετο ποσό ύψους 26.349 
χιλ. €, από όπου θα γινόταν και η επιχορήγηση των 
δύο Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων (Αρεταίειου και 
Αιγινήτειου). Το ποσό αυτό αυξάνεται στις 26.430 χιλ. 
€, λόγω του ότι η επιχορήγηση για τα Μεταπτυχιακά 
οριστικοποιήθηκε στις 3.752 χιλ. € αντί των 3.891 χιλ. 
€ που είχε αρχικώς εκτιμηθεί. Ήδη, έχει οριστικοποιη-
θεί η επιχορήγηση των δύο Νοσοκομείων στο ποσό 
των 23.000 χιλ. €. Κατά συνέπεια, το απομένον ποσό 
ανέρχεται στις 3.488 χιλ. €. 
Όπως σημειώνεται στον Πίνακα 6 που επισυνάπτεται 
στο προηγούμενο έγγραφό μας και όπως εξηγείται στο 
εδάφιο του Παραρτήματος που περιέγραφε το Ενιαίο 
Σύστημα Κατανομής, ήδη ένα ποσό ύψους 2.131 χιλ. € 
έχει κατανεμηθεί με τη μορφή των λοιπών ειδικών ή 
έκτακτων αναγκών. Το ποσό των 2.000 χιλ. € έχει κα-
τανεμηθεί στο ΑΠΘ για την κάλυψη των λειτουργικών 
δαπανών της Λέσχης του, ενώ τα ποσά των 80 χιλ. €, 
28 χιλ. € και 23 χιλ. € δίνονται αντιστοίχως στο Οικο-
νομικό Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 
και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, προκειμένου η αύξηση του 
συνόλου των επιχορηγήσεών τους σε σύγκριση με το 
2003 να μην υπολείπεται του 3,0%. 
Το απομένον πλέον τελικώς ποσό των 1.357 χιλ. € κα-
τανέμεται με το εξής σκεπτικό: 
Όπως εξηγούσαμε στην 7η παράγραφο του Παραρτή-
ματος στο προηγούμενο έγγραφό μας, έγιναν διορθω-

τικές κινήσεις προκειμένου να μην υπολείπεται το πο-
σοστό κατανομής κανενός Ιδρύματος του 50% του πο-
σοστού ιδεατής κατανομής. Σε μία προσπάθεια ακόμα 
μεγαλύτερης προσέγγισης στην ιδεατή κατανομή, κρί-
νεται αναγκαίο να «διορθωθεί» περαιτέρω η διορθω-
τική αυτή κίνηση, ώστε να τεθεί το όριο στο 60% αντί 
του 50%. Για να συμβεί αυτό, πρέπει αφενός μεν να 
περιληφθεί και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στα Ιδρύμα-
τα για τα οποία πρέπει να γίνει η νέα διόρθωση (το 
ποσοστό απόκλισής του είναι 56%), και οι νέες κατα-
νομές να γίνουν 0,7% (αντί 0,6%) για το Πανεπιστήμιο 
Πελοποννήσου, 0,8% (αντί 0,7%) για το Πανεπιστήμιο 
Δυτικής Μακεδονίας, και 3,9% (αντί 3,6%) για το Πα-
νεπιστήμιο Αιγαίου. Οι παραπάνω αλλαγές αποτυπώ-
νονται στον επισυναπτόμενο στο παρόν έγγραφο νέο 
Πίνακα 5 (Πίνακα 5Α). 
Οι παραπάνω αλλαγές συνεπάγονται πλέον νέα ποσά 
για τις διορθωτικές κατανομές. Η διορθωτική κατανο-
μή για μεν το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου αυξάνεται 
κατά 170 χιλ. € (σε 735 χιλ. € έναντι 565 χιλ. €), για δε 
το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας αυξάνεται κατά 
190 χιλ. € (σε 827 χιλ. € έναντι 637 χιλ. €). Επίσης, 
προστίθεται νέα διορθωτική κατανομή ύψους 384 χιλ. 
€ για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Οι νέες ή πρόσθετες 
αυτές διορθωτικές κατανομές αθροίζονται συνολικά 
στο ποσό των 744 χιλ. €. 
Ακολούθως, ποσό ύψους 540 χιλ. € κατανέμεται στο 
Πανεπιστήμιο Αθηνών (340 χιλ. €) και στο Αριστοτέ-
λειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (200 χιλ. €) για την 
κάλυψη έκτακτων αναγκών που έχουν προκύψει από 
την εγκατάσταση / μετεγκατάσταση Πανεπιστημιακών 
Κλινικών στα Νοσοκομεία «Αττικό» (Χαϊδάρι) και «Πα-
παγεωργίου» αντιστοίχως. Κατόπιν αυτών, το ποσό 
που παραμένει τελικώς ακατανέμητο ανέρχεται στις 
73 χιλ. €. 
Οι παραπάνω αλλαγές οδηγούν και στην αλλαγή των 
Πινάκων που είχαν επισυναφθεί στο προηγούμενο έγ-
γραφό μας.  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (1) 
Ενιαίο σύστημα κριτηρίων κατανομής της τακτικής επιχορήγησης 
των πανεπιστημίων για τις λειτουργικές τους δαπάνες το έτος 2004 

1. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ 
Το Ενιαίο Σύστημα Κριτηρίων (ΕΣΚ) εφαρμόζεται για 
την κατανομή στα Πανεπιστήμια του σκέλους εκείνου 
της ετήσιας τακτικής επιχορήγησής τους που χαρακτη-
ρίζεται ως «γενική επιχορήγηση για λειτουργικές δα-
πάνες» και που αντιδιαστέλλεται από το σκέλος που 
χαρακτηρίζεται ως «ειδικές ή έκτακτες επιχορηγή-
σεις». Εν τούτοις, στο Παράρτημα αυτό περιγράφεται 
το πλήρες σύστημα κατανομής του συνόλου της τακτι-
κής επιχορήγησης. 
Σύμφωνα με το Ενιαίο Σύστημα Κριτηρίων (ΕΣΚ), η κα-
τανομή στα Πανεπιστήμια της γενικής επιχορήγησής 
τους από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου 
Παιδείας για τις λειτουργικές δαπάνες τους γίνεται κα-
ταρχήν με βάση τρία κριτήρια, τα οποία αντιστοιχούν 
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σε συγκεκριμένα αριθμητικά μεγέθη που χαρακτηρί-
ζουν το κάθε Ίδρυμα. 
Κριτήριο Α: Το μέγεθος που προσδιορίζει το πρώτο 
κριτήριο κατανομής είναι ο αριθμός των ενεργών φοι-
τητών κάθε ιδρύματος σταθμισμένος με τον δείκτη 
κόστους σπουδών για τα διάφορα γνωστικά πεδία. 
Δεδομένου ότι τα διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με τον 
αριθμό των ενεργών φοιτητών κάθε ιδρύματος εμφα-
νίζουν περιορισμένη αξιοπιστία, η προσέγγιση του α-
ριθμού αυτού γίνεται με χρησιμοποίηση του αριθμού 
εισακτέων κάθε Τμήματος για το έτος 2003, ο οποίος 
πολλαπλασιάζεται με τον αριθμό των ετών σπουδών 
που λειτουργούν σε κάθε Τμήμα κατά το ακαδημαϊκό 
έτος 2003-04. Το αποτέλεσμα που προκύπτει με τον 
τρόπο αυτό χαρακτηρίζεται ως θεωρητικός αριθμός 
φοιτητών. Ο θεωρητικός αριθμός φοιτητών κάθε Τμή-
ματος, πολλαπλασιαζόμενος με τον δείκτη κόστους 
σπουδών για το αντίστοιχο Τμήμα (βλ. παράγραφο 2), 
παρέχει τον σταθμισμένο θεωρητικό αριθμό φοιτητών 
κάθε Τμήματος και αυτός με τη σειρά του οδηγεί στον 
υπολογισμό του σταθμισμένου θεωρητικού αριθμού 
φοιτητών για κάθε Ίδρυμα, του μεγέθους δηλαδή που 
προσδιορίζει το πρώτο κριτήριο κατανομής. Το πρώτο 
κριτήριο συσχετίζεται σε γενικές γραμμές με τις εκ-
παιδευτικές λειτουργικές δαπάνες του ιδρύματος και 
εκφράζεται ως δείκτης κατανομής Α. 
Κριτήριο Β:Το μέγεθος που προσδιορίζει το δεύτερο 
κριτήριο κατανομής είναι ο αριθμός των διδασκόντων, 
ο οποίος περιλαμβάνει αφενός μεν τον αριθμό των 
υπηρετούντων μελών ΔΕΠ κατά το ακαδημαϊκό έτος 
2002-03, προσαυξημένο κατά τον αριθμό των θέσεων 
για τις οποίες βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία προ-

κήρυξης και πλήρωσης αμέσως μετά τον Προγραμμα-
τισμό Θέσεων ΔΕΠ 2002-03, αφετέρου δε τον αριθμό 
πιστώσεων διδασκόντων βάσει ΠΔ 407/80 που κατα-
νεμήθηκαν στα Πανεπιστήμια κατά το ακαδημαϊκό έ-
τος 2003-04 πολλαπλασιασμένο με συντελεστή 0,5. 
Σημειώνεται εν προκειμένω ότι ο συνυπολογισμός των 
πιστώσεων για διδάσκοντες βάσει του ΠΔ 407/80 με 
συντελεστή βαρύτητας 0,5 αποτελεί πρόταση της 34ης 
Συνόδου των Πρυτάνεων η οποία υιοθετήθηκε από το 
ΥΠΕΠΘ. Το δεύτερο κριτήριο συσχετίζεται σε γενικές 
γραμμές με τις ερευνητικές λειτουργικές δαπάνες του 
ιδρύματος και εκφράζεται ως δείκτης κατανομής Β. 
Κριτήριο Γ: Το μέγεθος τέλος που προσδιορίζει το τρί-
το κριτήριο κατανομής είναι ο αριθμός των Τμημάτων 
που λειτουργούν σε κάθε Πανεπιστήμιο κατά το ακα-
δημαϊκό έτος 2003-04, συμπεριλαμβανομένων και των 
Γενικών Τμημάτων. Το κριτήριο αυτό συσχετίζεται σε 
γενικές γραμμές με τις διοικητικές - οργανωτικές λει-
τουργικές δαπάνες του ιδρύματος και εκφράζεται ως 
δείκτης κατανομής Γ.  
Στο παρόν Ενιαίο Σύστημα Κριτηρίων κατανομής πό-
ρων δεν χρησιμοποιείται κριτήριο σχετικό με τις μετα-
πτυχιακές σπουδές, λόγω του ότι τα Ιδρύματα λαμβά-
νουν χωριστή ειδική επιχορήγηση για τα λειτουργού-
ντα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, τα οποία 
δεν χρηματοδοτούνται από το ΕΠΕΑΕΚ, ή από ίδιους 
πόρους. 
Στον Πίνακα 1 απεικονίζονται τα κρίσιμα αριθμητικά 
μεγέθη για τα Πανεπιστήμια, ως προς τα ανωτέρω 
τρία κριτήρια και από τα οποία υπολογίζονται οι αντί-
στοιχοι τρεις δείκτες για την κατανομή της γενικής ε-
πιχορήγησης των λειτουργικών δαπανών του 2004.  

Πίνακας 1: Κρίσιμα αριθμητικά δεδομένα για τα Πανεπιστήμια για τον υπολογισμό των Δεικτών Κατανομής της γενικής επιχορήγησης για λειτουργικές δαπά-
νες του έτους 2004 

Ιδρύματα 
Αριθμός 

εισακτέων 
2003 

Κατανομή φοιτητών Κατανομή Διδασκόντων Κατανομή Τμημάτων 

Θεωρητικά μεγέθη Σταθμισμένα μεγέθη 
Αριθμός 

διδασκόντων(3) 
Ποσοστό 

διδασκόντων 
Αριθμός 

τμημάτων(4) 
Ποσοστό 
φοιτητών Αριθμός 

φοιτητών(1) 
Ποσοστό 
φοιτητών 

Αριθμός 
φοιτητών(2) 

Ποσοστό 
φοιτητών 

Πανεπιστήμιο Αθηνών 6.800 27.805 18,3% 42.196 16,7% 2.284 20,7% 30 12,0% 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 1.475 7.375 4,8% 16.225 6,4% 684 6,2% 9 3,6% 

Οικονομικό Πανεπιστήμιο 1.395 5.580 3,7% 7.634 3,0% 233 2,1% 8 3,2% 

Πάντειο Πανεπιστήμιο 1.605 6.420 4,2% 7.152 2,8% 284 2,6% 9 3,6% 

Πανεπιστήμιο Πειραιώς 1.705 6.820 4,5% 9.161 3,6% 251 2,3% 9 3,6% 

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο 430 2.150 1,4% 4.730 1,9% 218 2,0% 7 2,8% 

Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών 95 475 0,3% 1.900 0,8% 62 0,6% 1 0,4% 

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 135 540 0,4% 1.233 0,5% 72 0,7% 3 1,2% 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 6.750 29.230 19,2% 50.945 20,1% 2.474 22,5% 40 16,1% 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 1.030 4.120 2,7% 5.675 2,2% 222 2,0% 8 3,2% 

Πανεπιστήμιο Πατρών 2.880 12.785 8,4% 24.545 9,7% 863 7,8% 22 8,8% 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 2.375 10.080 6,6% 17.820 7,0% 674 6,1% 16 6,4% 

Πανεπιστήμιο Θράκης 2.955 12.940 8,5% 20.711 8,2% 668 6,1% 18 7,2% 

Πανεπιστήμιο Κρήτης 1.975 8.060 5,3% 12.618 5,0% 643 5,8% 17 6,8% 

Πολυτεχνείο Κρήτης 370 1.850 1,2% 4.070 1,6% 150 1,4% 5 2,0% 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου 1.790 7.390 4,9% 11.695 4,6% 411 3,7% 16 6,4% 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 1.065 4.800 3,2% 8.777 3,5% 518 4,7% 16 6,4% 

Ιόνιο Πανεπιστήμιο 330 1.370 0,9% 2.250 0,9% 116 1,1% 4 1,6% 

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 430 560 0,4% 1.085 0,4% 114 1,0% 7 2,8% 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 420 1.780 1,2% 2.622 1,0% 78 0,7% 4 1,6% 

Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 



 

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2014 

 121 

Κεφ
άλαιο 3

ο 
ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ Π

ΛΑΙΣΙΟ Α
Ν

ΑΦ
ΟΡΑΣ 

ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜ
ΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Ιδρύματα 
Αριθμός 

εισακτέων 
2003 

Κατανομή φοιτητών Κατανομή Διδασκόντων Κατανομή Τμημάτων 

Θεωρητικά μεγέθη Σταθμισμένα μεγέθη 
Αριθμός 

διδασκόντων(3) 
Ποσοστό 

διδασκόντων 
Αριθμός 

τμημάτων(4) 
Ποσοστό 
φοιτητών Αριθμός 

φοιτητών(1) 
Ποσοστό 
φοιτητών 

Αριθμός 
φοιτητών(2) 

Ποσοστό 
φοιτητών 

ΣΥΝΟΛΟ 36.010 152.130 100,0% 253.044 100,0% 11.019 100,0% 249 100,0% 

Σημειώσεις 
1. Ο θεωρητικός αριθμός φοιτητών έχει προκύψει ως άθροισμα των γινομένων του αριθμού εισακτέων κάθε Τμήματος επί τον αντίστοιχο αριθμό ετών σπουδών που λειτουργούν κατά το 
ακαδημαϊκό έτος 2003-04. 
2. Ο σταθμισμένος αριθμός φοιτητών έχει προκύψει ως άθροισμα των γινομένων του αριθμού εισακτέων κάθε Τμήματος επί τον αντίστοιχο αριθμό ετών σπουδών που λειτουργούν κατά το 
ακαδημαϊκό έτος 2003-04 και επί τον δείκτη κόστους σπουδών για κάθε Τμήμα. 
3. Ο αριθμός διδασκόντων περιλαμβάνει αφενός μεν τον αναμενόμενο αριθμό μελών ΔΕΠ μετά και τον Ετήσιο Προγραμματισμό 2002-03, αφετέρου δε τον αριθμό πιστώσεων διδασκόντων 
ΠΔ 407/80 που κατανεμήθηκαν στα Ιδρύματα κατά το ακαδημαϊκό έτος 2003-04 πολλαπλασιασμένο με συντελεστή 0,5. 
4. Στον αριθμό Τμημάτων περιλαμβάνονται τα Τμήματα που λειτουργούν το ακαδημαϊκό έτος 2003-04, όπως επίσης και τα Γενικά Τμήματα. 
 

2. ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 
Στην Ελλάδα δεν έχουν πραγματοποιηθεί ακόμα μελέ-
τες σχετικά με τον υπολογισμό των δεικτών κόστους 
σπουδών. Για το λόγο αυτό, οι δείκτες κόστους σπου-
δών για την Ελλάδα προσδιορίστηκαν ως στρογγυλο-
ποιημένοι μέσοι όροι των αντίστοιχων δεικτών που 
χρησιμοποιούνται κατά συστηματικό τρόπο σε τέσσε-
ρις χώρες: τη Φινλανδία, την Αυστραλία, τη Σουηδία 
και τη Δανία.  

Τα σχετικά στοιχεία παρουσιάζονται στον Πίνακα 2, 
όπου ενδεικτικά παρατίθενται και τα αντίστοιχα στοι-
χεία της Δημοκρατία της Τσεχίας, τα οποία όμως δεν 
λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό των σχετικών 
δεικτών στην Ελλάδα. Υπενθυμίζεται ότι ο ανωτέρω 
τρόπος υπολογισμού των δεικτών κόστους σπουδών 
στην Ελλάδα αποτελεί επίσης πρόταση της 34ης Συνό-
δου Πρυτάνεων που έχει υιοθετηθεί από το ΥΠΕΠΘ. 

Πίνακας 2: Δείκτες κόστους σπουδών για διάφορα γνωστικά πεδία 

Γνωστικά πεδία Φινλανδία(1) Αυστραλία(2) Σουηδία(3) Δανία(3) Τσεχία(4) 
 

Ελλάδα 

Νομική 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00  1,00 

Ανθρωπιστικές Επιστήμες 1,25 1,00 1,00 1,00 1,00  1,05 

Γλώσσες 1,25 1,45 1,00 1,20 1,00  1,20 

Κοινωνικές Επιστήμες 1,25 1,25 1,00 1,00 1,00  1,10 

Οικονομικές Επιστήμες 1,25 1,25 1,00 1,00 1,00  1,10 

Ψυχολογία 1,50 1,25 1,00 1,20 1,20  1,25 

Επιστήμες Εκπαίδευσης και Αγωγής 1,50 1,25 1,00 1,20 1,20  1,25 

Φυσικές Επιστήμες 1,75 2,20 2,70 2,00 2,25  2,15 

Τεχνολογικές Επιστήμες 1,75 2,20 2,70   1,65  2,20 

Αρχιτεκτονική 1,75 2,20 2,70   2,25  2,20 

Γεωπονικές Επιστήμες 1,75 2,20 2,70   2,25  2,20 

Επιστήμες Αθλητισμού 1,75       1,65  1,75 

Ιατρική 3,50 2,95 3,30 2,35 2,80  3,00 

Οδοντιατρική 3,50 2,95 2,45 2,35 2,80  2,80 

Κτηνιατρική 3,50 2,95 2,70 2,35 3,50  2,85 

Φαρμακευτική 1,75 2,20 2,70 2,35 2,25  2,25 

Νοσηλευτική            3,00 

Διαιτολόγια            2,60 

Εφαρμοσμένες Τέχνες 2,75       3,50  4,00 

Καλές Τέχνες - Μουσική 3,75       3,50  4,00 

Θέατρο - Χορός 5,50       3,50  4,00 
        

Αναφορές 
1. Ministry of Education, Finland, "Management by results in higher education", Helsinki 1998. 
2. G. Taylor, "New financial models in Australia", IMHE General Conference, OECD, Paris 1990. 
3. Geir Strom, "Financing higher education in Nordic countries", Higher Education Management, Vol. 8, No. 1, OECD, 1996. 
4. Daniel S. Fogel and Jan Winckler, "Financing higher education: Czech Republic 1990-1995", Higher Education Management, Vol. 8, No. 1, OECD, 1996. 
 
 

Ο δείκτης κόστους για τα διάφορα γνωστικά πεδία ο-
ρίζεται ως δείκτης κόστους σπουδών και όχι ως δεί-
κτης κόστους λειτουργίας εν γένει. Για το λόγο αυτό 
υπεισέρχεται σταθμιστικά στον υπολογισμό του δεί-
κτη κατανομής Α που αναφέρεται στον αριθμό των 
φοιτητών και όχι στον υπολογισμό του δείκτη κατα-
νομής Γ που αναφέρεται στον αριθμό των ακαδημαϊ-
κών μονάδων, δηλαδή των Τμημάτων. 
Δείκτης κόστους δεν χρησιμοποιείται σταθμιστικά ού-
τε για τον υπολογισμό του δείκτη κατανομής Β, δεδο-
μένου ότι η σύγχρονη τάση διεθνώς είναι να μη λαμ-
βάνονται υπόψη διαφοροποιήσεις κόστους ερευνητι-
κής δραστηριότητας μεταξύ των διαφορετικών γνω-
στικών πεδίων. Τούτο οφείλεται στο γεγονός ότι οι κα-

τανομές της κρατικής επιχορήγησης καλύπτουν μόνο 
ένα γενικό πλαίσιο ερευνητικών δαπανών, καθώς στην 
ουσία οι ερευνητικές δαπάνες καλύπτονται μέσω α-
πευθείας χρηματοδοτήσεων ερευνητικών προγραμμά-
των και, εν πάση περιπτώσει, ακολουθούν μία δική 
τους χωριστή και περίπου αυτόνομη λογική. 
Εξαίρεση από τον προαναφερθέντα τρόπο υπολογι-
σμού των δεικτών κόστους σπουδών αποτελούν τα 
γνωστικά πεδία των Τεχνών, για τα οποία καθορίστηκε 
ως δείκτης ο μέσος όρος των τριών δεικτών που χρη-
σιμοποιούνται στη Φινλανδία, δηλαδή 4,00. Επίσης, ο 
δείκτης κόστους σπουδών για το γνωστικό πεδίο της 
Νοσηλευτικής καθορίστηκε ίσος προς 3,00 (όσο δηλα-
δή και ο αντίστοιχος δείκτης της Ιατρικής), ο δείκτης 
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κόστους σπουδών για το γνωστικό πεδίο της Διαιτολο-
γίας καθορίστηκε ίσος προς 2,60 (ως μέσος όρος δη-
λαδή μεταξύ των δεικτών των Φυσικών επιστημών και 
της Ιατρικής), ο δείκτης κόστους σπουδών για το διε-
πιστημονικό γνωστικό πεδίο Διοίκησης και τεχνολογί-
ας καθορίστηκε ίσος προς 1,65 (ως μέσος όρος δηλα-
δή μεταξύ των δεικτών των Επιστημών διοίκησης και 
οικονομίας και των Τεχνολογικών επιστημών), ο δεί-
κτης κόστους σπουδών για το διεπιστημονικό γνωστι-
κό πεδίο Πολιτισμού και τεχνολογίας καθορίστηκε ί-
σος προς 1,60 (ως μέσος όρος δηλαδή μεταξύ των δει-
κτών των Ανθρωπιστικών επιστημών και των Τεχνολο-
γικών επιστημών). 
Ο υπολογισμός του σταθμισμένου θεωρητικού αριθ-
μού φοιτητών έχει γίνει για κάθε Ίδρυμα χωριστά και 
με βάση την κατάταξη των Τμημάτων του στα γνωστι-
κά πεδία που παρουσιάζονται στον Πίνακα 2. Οι υπο-
λογισμοί και οι σχετικοί Πίνακες είναι αρκετά σύνθετοι 
και για το λόγο αυτό δεν παρουσιάζονται εδώ. Όλα τα 
σχετικά στοιχεία πάντως βρίσκονται στη διάθεση κάθε 
ενδιαφερομένου. 

3. ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ 
Στον ακόλουθο Πίνακα 3 απεικονίζονται ανά Ίδρυμα 
τα τρία προαναφερθέντα κριτήρια κατανομής με μορ-
φή δεικτών κατανομής Α, Β και Γ. Οι δείκτες κατανο-
μής προσδιορίζουν το μερίδιο συμμετοχής του κάθε 
Ιδρύματος στο συγκεκριμένο κατά περίπτωση μέγε-
θος, κυμαίνονται από 0,0 έως 100,0 και απεικονίζονται 
με ακρίβεια δεκάτου.  

Ο Γενικός δείκτης κατανομής προκύπτει από τη σύν-
θεση των τριών επιμέρους δεικτών κατανομής Α, Β και 
Γ, οι οποίοι όμως υπολογίζονται με διαφορετικούς συ-
ντελεστές βαρύτητας. Ακριβώς λόγω της φύσης και 
του προορισμού της ετήσιας τακτικής επιχορήγησης 
των Πανεπιστημίων, δίνεται μεγαλύτερη βαρύτητα 
στο κριτήριο Α που συσχετίζεται με τις εκπαιδευτικές 
δαπάνες, ενδιάμεση βαρύτητα στο κριτήριο Β που συ-
σχετίζεται με τις γενικές ερευνητικές δαπάνες και μι-
κρότερη βαρύτητα στο κριτήριο Γ που σχετίζεται με τις 
διοικητικές - οργανωτικές δαπάνες.  
Οι συντελεστές βαρύτητας για κάθε δείκτη κατανομής 
έχουν επιλεγεί τελικώς ως εξής: 

Δείκτες 
κατανομής 

Συντελεστές 
βαρύτητας 

Α 0,6 

Β 0,3 

Γ 0,1 

Ο λόγος για τον οποίο δίνεται μικρότερη βαρύτητα στο 
κριτήριο Γ έχει να κάνει και με το γεγονός ότι ένα ση-
μαντικό μέρος των διοικητικών - οργανωτικών δαπα-
νών σχετίζεται άμεσα τόσο με τους αριθμούς των με-
λών ΔΕΠ όσο και με τους αριθμούς των φοιτητών. 
Ο Γενικός Δείκτης κατανομής για κάθε Ίδρυμα , που 
προκύπτει από τη σχέση 

ΓΔ = (Δείκτης Α x 0,6) + (Δείκτης Β x 0,3) + (Δείκτης Γ x 0,1) 

απεικονίζεται επίσης στον ακόλουθο Πίνακα 3. 

Πίνακας 3: Παράμετροι ΕΝΙΑΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ για τον υπολογισμό της ιδεατής κατανομής στα Πανεπιστήμια της γενικής επιχορήγησης για λει-
τουργικές δαπάνες κατά το οικονομικό έτος 2004 

 

Ιδρύματα 

Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ 

Γενικός 
ΔΕΙΚΤΗΣ 

Διορθωτικοί συντελεστές Ιδεατή κατανομή βάσει ΕΣΚ 

Αριθμός 
φοιτητών 

Αριθμός 
διδασκόντων 

Αριθμός 
τμημάτων Περιφε-

ρειακότητα 
Πολυεδρι-

κότητα Ηλικία 
Με ΑΣΚΤ Χωρίς ΑΣΚΤ 

Αριθμός 
Δείκτης Α 

Αριθμός 
Δείκτης Β 

Αριθμός 
Δείκτης Γ Τελικός 

ΔΕΙΚΤΗΣ 
Ποσοστό 

κατανομής 
Τελικός 
ΔΕΙΚΤΗΣ 

Ποσοστό 
κατανομής (x 0,6) (x 0,3) (x 0,1) 

Πανεπιστήμιο Αθηνών 42.196 16,7 2.284 20,7 30 12,0 17,43 1,00 1,00 1,00 17,43 15,2% 17,43 15,3% 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 16.225 6,4 684 6,2 9 3,6 6,07 1,00 1,00 1,00 6,07 5,3% 6,07 5,3% 

Οικονομικό Πανεπιστήμιο 7.634 3,0 233 2,1 8 3,2 2,77 1,00 1,00 1,00 2,77 2,4% 2,77 2,4% 

Πάντειο Πανεπιστήμιο 7.152 2,8 284 2,6 9 3,6 2,83 1,00 1,00 1,00 2,83 2,5% 2,83 2,5% 

Πανεπιστήμιο Πειραιώς 9.161 3,6 251 2,3 9 3,6 3,22 1,00 1,00 1,00 3,22 2,8% 3,22 2,8% 

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο 4.730 1,9 218 2,0 7 2,8 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,7% 2,00 1,8% 

Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών 1.900 0,8 62 0,6 1 0,4 0,66 1,00 1,00 1,00 0,66 0,6% 0,00 0,0% 

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 1.233 0,5 72 0,7 3 1,2 0,61 1,00 1,00 1,10 0,67 0,6% 0,67 0,6% 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 50.945 20,1 2.474 22,5 40 16,1 20,42 1,00 1,00 1,00 20,42 17,8% 20,42 18,0% 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 5.675 2,2 222 2,0 8 3,2 2,27 1,00 1,00 1,05 2,38 2,1% 2,38 2,1% 

Πανεπιστήμιο Πατρών 24.545 9,7 863 7,8 22 8,8 9,05 1,05 1,00 1,05 9,98 8,7% 9,98 8,8% 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 17.820 7,0 674 6,1 16 6,4 6,70 1,10 1,05 1,05 8,13 7,1% 8,13 7,1% 

Πανεπιστήμιο Θράκης 20.711 8,2 668 6,1 18 7,2 7,45 1,20 1,15 1,10 11,31 9,9% 11,31 9,9% 

Πανεπιστήμιο Κρήτης 12.618 5,0 643 5,8 17 6,8 5,43 1,15 1,10 1,05 7,21 6,3% 7,21 6,3% 

Πολυτεχνείο Κρήτης 4.070 1,6 150 1,4 5 2,0 1,57 1,15 1,00 1,00 1,81 1,6% 1,81 1,6% 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου 11.695 4,6 411 3,7 16 6,4 4,53 1,20 1,20 1,15 7,51 6,6% 7,51 6,6% 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 8.777 3,5 518 4,7 16 6,4 4,13 1,10 1,15 1,15 6,01 5,3% 6,01 5,3% 

Ιόνιο Πανεπιστήμιο 2.250 0,9 116 1,1 4 1,6 1,01 1,15 1,00 1,10 1,28 1,1% 1,28 1,1% 

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 1.085 0,4 114 1,0 7 2,8 0,85 1,05 1,15 1,20 1,23 1,1% 1,23 1,1% 

Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας 2.622 1,0 78 0,7 4 1,6 0,99 1,20 1,10 1,20 1,58 1,4% 1,58 1,4% 

Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,00 1,05 1,10 1,20 0,00 0,0% 0,00 0,0% 

ΣΥΝΟΛΟ 253.044 100,0 11.019 100,0 249 100,0 100,00   
  
  

114,49 100,0% 113,84 100,0% 
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Κεφ
άλαιο 3

ο 
ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ Π

ΛΑΙΣΙΟ Α
Ν

ΑΦ
ΟΡΑΣ 

ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜ
ΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

4. ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 
Για τον υπολογισμό των τελικών δεικτών κατανομής, 
πολλαπλασιάζονται οι γενικοί δείκτες κατανομής που 
έχουν προκύψει για κάθε Ίδρυμα με διορθωτικούς 
συντελεστές, οι οποίοι αφορούν την «περιφερειακό-
τητα», την «πολυεδρικότητα» και την «ηλικία» κάθε 
Ιδρύματος. Οι διορθωτικοί αυτοί συντελεστές κυμαί-
νονται από 1,00 έως 1,20 και αποσκοπούν στην ενί-
σχυση των εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης Ιδρυμά-
των, όπως επίσης και εκείνων που λειτουργούν σε πε-
ρισσότερες από μία γεωγραφικές έδρες, αλλά και ε-
κείνων που βρίσκονται στα πρώτα στάδια της ανάπτυ-
ξής τους. Ειδικά σε ότι αφορά τον συντελεστή ηλικίας, 
πρέπει να σημειωθεί ότι για τον προσδιορισμό του δεν 
έχει ληφθεί υπόψη μόνο το έτος ίδρυσης και έναρξης 
λειτουργίας του κάθε Ιδρύματος, αλλά και το έτος κα-
τά το οποίο απέκτησε αυτό την αυτοδυναμία του, ό-
πως ακόμη και το ποσοστό κατά το οποίο αυξήθηκαν 
τα Τμήματα του κάθε Ιδρύματος, στο πλαίσιο της πρώ-
της και της δεύτερης φάσης της διεύρυνσης της ανώ-
τατης εκπαίδευσης. Μία ουσιώδης διαφοροποίηση ως 
προς τα προηγούμενα έτη είναι ότι εφέτος το εύρος 
των διορθωτικών συντελεστών έχει περιοριστεί, έτσι 
ώστε να κυμαίνονται αυτοί μεταξύ 1,00 και 1,20, ενώ 
μέχρι πέρυσι κυμαίνονταν μεταξύ 1,00 και 1,25. 
Οι τιμές των διορθωτικών συντελεστών για κάθε Ίδρυ-
μα απεικονίζονται επίσης στον Πίνακα 3.  
Στον ίδιο Πίνακα απεικονίζεται και η τιμή που τελικώς 
λαμβάνει ο γενικός δείκτης κατανομής για κάθε Ίδρυ-
μα μετά την εφαρμογή των διορθωτικών συντελεστών. 
Η τιμή αυτή ορίζεται ως τελικός δείκτης κατανομής 
και απεικονίζεται καταρχήν με συνυπολογισμό και των 
ποσοστών που αναφέρονται στην Ανωτάτη Σχολή Κα-
λών Τεχνών. Για τους λόγους όμως που θα εξηγηθούν 
στην αμέσως επόμενη Παράγραφο 5, η ΑΣΚΤ εξαιρεί-
ται τελικώς του ΕΣΚ, οπότε στις δύο τελευταίες στήλες 
του Πίνακα 3 απεικονίζεται ο τελικός δείκτης κατανο-
μής μόνο για τα Ιδρύματα για τα οποία εφαρμόζεται 
τελικώς το ΕΣΚ, χωρίς δηλαδή να λαμβάνεται υπόψη η 
ΑΣΚΤ. Ο τελικός δείκτης κατανομής οδηγεί σε άθροι-
σμα μεγαλύτερο του 100, αφού ο γενικός δείκτης κα-
τανομής κάθε Ιδρύματος έχει πολλαπλασιαστεί με δι-
ορθωτικούς συντελεστές που έχουν τιμές ίσες ή μεγα-
λύτερες της μονάδας. Η αναγωγή όμως του τελικού 
δείκτη κατανομής σε ποσοστά «επί τοις εκατόν» δίνει 
τελικά το ποσοστό κατανομής της επιχορήγησης σε 
κάθε Ίδρυμα, το οποίο και απεικονίζεται στην τελευ-
ταία στήλη του Πίνακα 3. 
Όπως σημειώνεται και στον Πίνακα 3, η ανωτέρω πο-
σοστιαία κατανομή αποτελεί μία ιδεατή κατάσταση. 
Θα μπορούσε δηλαδή να εφαρμοστεί στην πράξη μό-
νο εάν υπήρχε μία γενικευμένη συμφωνία για κατα-
νομή της τακτικής επιχορήγησης στα Πανεπιστήμια 
από μηδενική βάση, χωρίς δηλαδή να λαμβάνονται 
υπόψη οι κατανομές και οι επιχορηγήσεις των προη-
γούμενων ετών. Κάτι τέτοιο όμως δεν είναι εφικτό ού-
τε και επιθυμητό. Έτσι, η ιδεατή κατανομή αποτελεί 
απλώς τον οδηγό για μία συνεχή και σταθερή πορεία 

εξορθολογισμού των ποσοστών κατανομής της επιχο-
ρήγησης χρόνο με τον χρόνο. Ο μηχανισμός μέσω του 
οποίου προσδιορίζεται τελικώς η πραγματική κατανο-
μή για το έτος 2004 απεικονίζεται στον διπλό Πίνακα 4 
που περιγράφεται στην Παράγραφο 6. 

5. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΣΚ 
Για λόγους που αφορούν την ιδιαιτερότητα της φυσιο-
γνωμίας τους, έχουν εξαιρεθεί του Ενιαίου Συστήμα-
τος Κριτηρίων κατανομής της τακτικής επιχορήγησης η 
Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών και το Ανοικτό Πανεπι-
στήμιο. Η εξαίρεση του Ανοικτού Πανεπιστημίου γίνε-
ται εξ αρχής, καθώς τα κριτήρια του ΕΣΚ δεν μπορούν 
να εφαρμοστούν κατά τρόπο συγκρίσιμο σε λειτουργί-
ες εκπαίδευσης από απόσταση. Η εξαίρεση όμως της 
ΑΣΚΤ γίνεται στην τελευταία φάση εφαρμογής του 
ΕΣΚ, καθώς διαπιστώνεται ότι οδηγεί αυτό σε ποσοστά 
κατανομής που δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις 
ειδικού χαρακτήρα ανάγκες ενός Ιδρύματος αμιγώς 
καλλιτεχνικού χαρακτήρα όπως είναι η ΑΣΚΤ. 
Ως ειδική περίπτωση αντιμετωπίζεται κατά το 2004 και 
το ένα από τα δύο νεοϊδρυθέντα Πανεπιστήμια, το 
Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας, το οποίο προβλέπεται 
να αρχίσει να λειτουργεί με ένα Τμήμα από το προσε-
χές ακαδημαϊκό έτος 2004-05. Είναι αυτονόητο ότι ού-
τε για το εν λόγω Ίδρυμα μπορούν να εφαρμοστούν τα 
κριτήρια του ΕΣΚ. Αντίθετα, το δεύτερο από τα δύο 
νεοϊδρυθέντα Πανεπιστήμια, το Πανεπιστήμιο Δυτικής 
Μακεδονίας, εντάσσεται από το 2004 στο ΕΣΚ, δεδο-
μένου ότι έχει πλέον ολοκληρωθεί η διαδικασία μετα-
φοράς των ήδη λειτουργούντων τεσσάρων Τμημάτων 
της Φλώρινας και της Κοζάνης από το Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στο Πανεπιστήμιο Δυτι-
κής Μακεδονίας. Αυτός άλλωστε είναι και ο λόγος για 
τον οποίο τα ποσοστά κατανομής της επιχορήγησης 
στο ΑΠΘ είναι γενικώς μειωμένα σε σύγκριση με το 
2003, αφού έχουν μειωθεί τα σχετικά αριθμητικά δε-
δομένα αλλά και ο συντελεστής πολυεδρικότητάς του. 
Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι από το 2004 εντάσσε-
ται στο ΕΣΚ και το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, το 
οποίο μέχρι και το 2003 αντιμετωπιζόταν ομοίως ως 
ειδική περίπτωση. 
Η γενική επιχορήγηση για τις λειτουργικές δαπάνες 
των τριών Ιδρυμάτων που έχουν χαρακτηριστεί ως ει-
δικές περιπτώσεις γίνεται με απευθείας μελέτη των 
προϋπολογισμών τους και της τεκμηρίωσης των ανα-
γκών τους από το ΥΠΕΠΘ, λαμβανομένων βεβαίως υ-
πόψη τόσο των δεδομένων του προηγουμένου έτους 
όσο και των προοπτικών του τρέχοντος έτους σε συ-
σχέτιση και με τις προτεραιότητες που το ίδιο το Υ-
ΠΕΠΘ θέτει. 
 

6. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟ-
ΜΗΣ 2004 
Ο μηχανισμός προσδιορισμού της πραγματικής κατα-
νομής για το έτος 2004 απεικονίζεται στον ακόλουθο 
διπλό Πίνακα 4. 
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Πίνακας 4: Εφαρμογή ΕΝΙΑΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ για τον υπολογισμό της πραγματικής κατανομής στα Πανεπιστήμια της γενικής επιχορήγησης για λει-
τουργικές δαπάνες κατά το οικονομικό έτος 2004 (Μέρος 1ο)  

Ιδρύματα 

Κατανομή γενικής επιχορήγησης για λειτουργικές δαπάνες 2003 Ιδεατή 
ποσοστιαία 
κατανομή 

για το 2004 
βάσει ΕΣΚ 

Συγκρίσεις 
μεταξύ 
Στηλών 

[6] και [2] 

Αφετηρία επιχορήγησης 2004 

Κατανομή 
βάσει ΕΣΚ 

Ποσοστιαία 
κατανομή 
βάσει ΕΣΚ 

Κατανομή 
εκτός ΕΣΚ 

ΣΥΝΟΛΟ 
κατανομής 

Συνολική 
ποσοστιαία 
κατανομή 

Αύξηση 
κατανομής 
2003 βάσει 

ΕΣΚ κατά 5% 

Κατανομή 
εκτός ΕΣΚ 

Συνολική 
αρχική 

κατανομή 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]=[9]+[8] 

Πανεπιστήμιο Αθηνών 25.120 20,0%   25.120 19,4% 15,3% -4,7% 26.376   26.376 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 6.770 5,4%   6.770 5,2% 5,3% -0,1% 7.109   7.109 

Οικονομικό Πανεπιστήμιο 2.960 2,4%   2.960 2,3% 2,4% 0,0% 3.108   3.108 

Πάντειο Πανεπιστήμιο 4.010 3,2%   4.010 3,1% 2,5% -0,7% 4.211   4.211 

Πανεπιστήμιο Πειραιώς 3.410 2,7%   3.410 2,6% 2,8% 0,1% 3.581   3.581 

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο 2.760 2,2%   2.760 2,1% 1,8% -0,4% 2.898   2.898 

Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών 0 0,0% 2.130 2.130 1,6% 0,0% 0,0% 0 2.237 2.237 

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 470 0,4%   470 0,4% 0,6% 0,2% 494   494 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 30.650 24,4%   30.650 23,7% 18,0% -6,4% 32.183   32.183 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 2.510 2,0%   2.510 1,9% 2,1% 0,1% 2.636   2.636 

Πανεπιστήμιο Πατρών 8.800 7,0%   8.800 6,8% 8,8% 1,8% 9.240   9.240 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 8.630 6,9%   8.630 6,7% 7,1% 0,2% 9.062   9.062 

Πανεπιστήμιο Θράκης 9.680 7,7%   9.680 7,5% 9,9% 2,2% 10.164   10.164 

Πανεπιστήμιο Κρήτης 6.040 4,8%   6.040 4,7% 6,3% 1,5% 6.342   6.342 

Πολυτεχνείο Κρήτης 2.510 2,0%   2.510 1,9% 1,6% -0,4% 2.636   2.636 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου 4.260 3,4%   4.260 3,3% 6,6% 3,2% 4.473   4.473 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 4.160 3,3%   4.160 3,2% 5,3% 2,0% 4.368   4.368 

Ιόνιο Πανεπιστήμιο 2.630 2,1%   2.630 2,0% 1,1% -1,0% 2.762   2.762 

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 0 0,0% 150 150 0,1% 1,1% 1,1% 0 0 0 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 0 0,0%   0 0,0% 1,4% 1,4% 0 0 0 

Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας 0 0,0%   0 0,0% 0,0% 0,0% 0 500 500 

Ανοικτό Πανεπιστήμιο 0 0,0% 1.820 1.820 1,4% 0,0% 0,0% 0 2.967 2.967 

ΣΥΝΟΛΟ 125.370 100,0%   129.470 100,0% 100,0%   131.639 5.704 137.342 
 

Οι στήλες [1] έως [5] του Πίνακα παρουσιάζουν τα δε-
δομένα της αντίστοιχης κατανομής του 2003. Υπενθυ-
μίζεται ότι το συνολικό ποσό που κατανεμήθηκε μέσω 
του ΕΣΚ κατά το 2003 ανήλθε στις 129.470 χιλ. €, ενώ 
το αντίστοιχο ποσό για το 2004 ανέρχεται στις 140.790 
χιλ. €, είναι δηλαδή αυξημένο κατά 8,7%. 
Στη στήλη [6] του Πίνακα 4 επαναλαμβάνεται η ιδεατή 
κατανομή για το 2004, σύμφωνα με τα στοιχεία της 
τελευταίας στήλης του Πίνακα 3, και στη στήλη [7] πα-
ρουσιάζεται η σύγκριση μεταξύ της ιδεατής αυτής κα-
τανομής του 2004 και της πραγματικής ποσοστιαίας 
κατανομής του 2003 (στήλη [2]) η οποία αφορά μόνο 
τα Ιδρύματα για τα οποία εφαρμόστηκαν τη χρονιά 
εκείνη τα κριτήρια του ΕΣΚ. Από τη σύγκριση αυτή 
φαίνεται ότι σε αρκετές περιπτώσεις οι αποκλίσεις εί-
ναι σημαντικές, γεγονός που πιστοποιεί την αδυναμία 
εφαρμογής της ιδεατής κατανομής. 
Για τον προσδιορισμό της πραγματικής κατανομής, το 
ΥΠΕΠΘ χρησιμοποιεί την ακόλουθη μέθοδο: Ορίζει ως 
αφετηρία της γενικής επιχορήγησης για λειτουργικές 
δαπάνες (κατανομή αφετηρίας) για όλα τα Ιδρύματα 
που επιχορηγούνται βάσει των κριτηρίων του ΕΣΚ μία 
ενιαία αύξηση 5% επί της κατανομής του 2003 (δηλα-
δή επί των ποσών της στήλης [1]). Στη συνέχεια καθο-
ρίζεται η αύξηση της γενικής επιχορήγησης για λει-
τουργικές δαπάνες σε σύγκριση με το 2003 των Ιδρυ-
μάτων που επιχορηγούνται εκτός κριτηρίων ΕΣΚ ως 
εξής: Για την ΑΣΚΤ ορίζεται ομοίως αύξηση 5%, ενώ 
για το Ανοικτό Πανεπιστήμιο ορίζεται αύξηση 10% επί 
της τελικής επιχορήγησης που έλαβε κατά το 2003, 
λαμβανομένης υπόψη της κατακόρυφης αύξησης του 
αριθμού των φοιτητών του κατά τα τελευταία δύο 
χρόνια. Για το Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας ορίζεται 

η πρώτη γενική επιχορήγησή του για λειτουργικές δα-
πάνες στο ποσό των 500 χιλ. €.  
 
Μετά τον καθορισμό της αφετηρίας αυτής, προσδιορί-
ζεται το ποσό που θα κατανεμηθεί στα Ιδρύματα ως 
γενική επιχορήγηση για λειτουργικές δαπάνες βάσει 
των κριτηρίων του ΕΣΚ σε ύψος 134.000 χιλ. €. Δεδο-
μένου ότι το ποσό που έχει ήδη κατανεμηθεί στα Ι-
δρύματα αυτά ως κατανομή αφετηρίας ανέρχεται στις 
131.639 χιλ. € (άθροισμα στήλης [8]), στην επόμενη 
φάση θα κατανεμηθεί στα Ιδρύματα αυτά ποσό ίσο 
προς 2.361 χιλ. €. Στην ουσία, το ποσό αυτό θα κατα-
νεμηθεί στα Ιδρύματα εκείνα τα οποία μετά την κατα-
νομή αφετηρίας λαμβάνουν επιχορήγηση χαμηλότερη 
από αυτή που θα τους αναλογούσε εάν το ποσό των 
134.000 χιλ. € κατανεμόταν βάσει της ιδεατής κατανο-
μής 2004 (Πίνακας 4, Μέρος 2ο, στήλη [11]). 
Τα ποσά των Ιδρυμάτων που λαμβάνουν κατανομή 
αφετηρίας μεγαλύτερη από την ιδεατή διατηρούνται 
σταθερά και καταχωρίζονται στη στήλη [12]. Στη στήλη 
[13] σημειώνονται τα ελλείμματα των υπολοίπων Ι-
δρυμάτων, τα οποία αθροίζονται στο ποσό των 19.430 
χιλ. €. Όπως όμως σημειώθηκε, το διαθέσιμο ποσό 
ανέρχεται στις 2.361 χιλ. €. Για το λόγο αυτό, τα ελ-
λείμματα ανάγονται στο άθροισμα των 2.361 χιλ. € και 
οι ανηγμένες τιμές καταχωρίζονται στη στήλη [14]. 
Στις στήλες [15] και [16] δίνονται πλέον τα ποσά και τα 
ποσοστά της τελικής κατανομής του ποσού των 
134.001 χιλ. € στα Ιδρύματα που επιχορηγούνται βά-
σει των κριτηρίων του ΕΣΚ. Στις στήλες [17] και [18] δί-
νονται τα ίδια στοιχεία, αλλά για το σύνολο πλέον των 
Ιδρυμάτων (οπότε το συνολικό ποσό ανέρχεται στις 
139.705 χιλ. €). 
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Πίνακας 4: Εφαρμογή ΕΝΙΑΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ για τον υπολογισμό της πραγματικής κατανομής στα Πανεπιστήμια της γενικής επιχορήγησης για λει-
τουργικές δαπάνες κατά το οικονομικό έτος 2004 (Μέρος 2ο)  

Ιδρύματα 

Υπολογισμός επιχορήγησης 2004 (συνολικό ποσό προς κατανομή βάσει ΕΣΚ = 134.000 χιλ. €) σε χιλ. € Διόρθωση ΤΕΛΙΚΗΣ κατανομής βάσει ΕΣΚ  
(σε χιλ. €) 

Ιδεατή 
κατανομή 

2004 
βάσει ΕΣΚ 

Διατήρηση 
των ποσών 
της στήλης 
[8], όταν 
[8]>[11] 

Πραγματική 
διαφορά 

μεταξύ πο-
σών των 
στηλών 

[8] και [11], 
όταν [8]<[11] 

Ανηγμένη 
διαφορά 

μεταξύ πο-
σών των 
στηλών 

[8] και [11], 
όταν [8]<[11] 

ΤΕΛΙΚΗ 
κατανομή 
βάσει ΕΣΚ 

και 
εκτός ΕΣΚ 

ΤΕΛΙΚΗ 
ποσοστιαία 
κατανομή 
βάσει ΕΣΚ 

και 
εκτός ΕΣΚ 

ΤΕΛΙΚΗ 
κατανομή 
βάσει ΕΣΚ 

και 
εκτός ΕΣΚ 

ΤΕΛΙΚΗ 
ποσοστιαία 
κατανομή 
βάσει ΕΣΚ 

και 
εκτός ΕΣΚ 

Επιδιωκόμε-
νη 

Διορθωμένη 
Ποσοστιαία 
κατανομή 

Ποσό που 
αντιστοιχεί 

στην επιδιω-
κόμενη διορ-

θωμένη ποσο-
στιαία 

κατανομή 

Απαιτούμενο 
ποσό 

διόρθωσης 

[11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] 

Πανεπιστήμιο Αθηνών 20.502 26.376     26.376 19,7% 26.376 18,9%       

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 7.102 7.109     7.109 5,3% 7.114 5,1%       

Οικονομικό Πανεπιστήμιο 3.216   108 13 3.121 2,3% 3.124 2,2% 2,3% 3.150 26 

Πάντειο Πανεπιστήμιο 3.350 4.211     4.211 3,1% 4.211 3,0%       

Πανεπιστήμιο Πειραιώς 3.752   172 21 3.601 2,7% 3.604 2,6%       

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο 2.412 2.898     2.898 2,2% 2.898 2,1%       

Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών 0       0 0,0% 2.237 1,6%       

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 804   311 38 531 0,4% 531 0,4%       

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 24.120 32.183     32.183 24,0% 32.183 23,0%       

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 2.814   179 22 2.657 2,0% 2.659 1,9%       

Πανεπιστήμιο Πατρών 11.792   2.552 310 9.550 7,1% 9.551 6,8%       

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 9.514   453 55 9.116 6,8% 9.123 6,5% 6,6% 9.180 57 

Πανεπιστήμιο Θράκης 13.266   3.102 377 10.541 7,9% 10.541 7,5%       

Πανεπιστήμιο Κρήτης 8.442   2.100 255 6.597 4,9% 6.597 4,7%       

Πολυτεχνείο Κρήτης 2.144 2.636     2.636 2,0% 2.636 1,9%       

Πανεπιστήμιο Αιγαίου 8.844   4.371 531 5.004 3,7% 4.996 3,6%  3,9% 5.380   384 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 7.102   2.734 332 4.700 3,5% 4.697 3,4%       

Ιόνιο Πανεπιστήμιο 1.474 2.762     2.762 2,1% 2.762 2,0%       

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 1.474   1.474 179 179 0,1% 175 0,1% 0,7% 910 735 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 1.876   1.876 228 228 0,2% 223 0,2% 0,8% 1.050 827 

Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας 0       0 0,0% 500 0,4%       

Ανοικτό Πανεπιστήμιο 0       0 0,0% 2.967 2,1%       

ΣΥΝΟΛΟ 134.000 78.175 19.430 2.361 134.001 100,0% 139.705 100,0%     2.029 

 

7. ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ 
Μία επιπλέον διόρθωση απαιτείται επί της ποσο-
στιαίας κατανομής που απεικονίζεται στη στήλη [16]. 
Η αναγκαιότητα αυτή φαίνεται από τη μελέτη των δε-
δομένων του επισυναπτόμενου Πίνακα 5. Ο Πίνακας 
αυτός απεικονίζει τη διαχρονική εξέλιξη της εφαρμο-

γής του ΕΣΚ και των αποτελεσμάτων του. Η εξέλιξη αυ-
τή παρακολουθείται τόσο μεταξύ των ενδιάμεσων ε-
τών από το 1999 (οπότε και εφαρμόστηκε για πρώτη 
φορά) μέχρι και το 2004, όσο και σε σύγκριση με το 
έτος 1998 (πριν από την έναρξη εφαρμογής του).  

Πίνακας 5: Διαχρονική εξέλιξη ποσοστιαίας κατανομής στα Πανεπιστήμια της γενικής επιχορήγησης για λειτουργικές ανάγκες την περίοδο 1999-2004 

Ιδρύματα 

Ιδεατή 
Ποσοστιαία 
κατανομή 

για το 2004 
 βάσει ΕΣΚ 

Εξέλιξη ποσοστιαίας κατανομής βάσει ΕΣΚ 
 της περιόδου 1999 και 2004 

Ποσοστιαία 
κατανομή 

για το 1998  
(πριν από την έ-

ναρξη εφαρμογής 
του ΕΣΚ) 

Απόκλιση μεταξύ  
προκύπτουσας  

& ιδεατής  
ποσοστιαίας  
κατανομής  
για το 2004 

Αναγκαία 
 διόρθωση 

προκύπτουσας 
 ποσοστιαίας 
κατανομής 

2004 2003 2001 1999 

Πανεπιστήμιο Αθηνών 15,3% 19,7% 20,0% 20,2% 20,5% 20,7% 129%  

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 5,3% 5,3% 5,4% 5,4% 5,4% 5,4% 100%  

Οικονομικό Πανεπιστήμιο 2,4% 2,3% 2,4% 2,4% 2,4% 2,4% 96% 2,4% 

Πάντειο Πανεπιστήμιο 2,5% 3,1% 3,2% 3,2% 3,4% 3,4% 124%  

Πανεπιστήμιο Πειραιώς 2,8% 2,7% 2,7% 2,7% 2,8% 2,8% 96%  

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο 1,8% 2,2% 2,2% 2,2% 2,3% 2,3% 122%  

Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%   

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 0,6% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 67%  

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 18,0% 24,0% 24,4% 24,7% 24,9% 25,1% 133%  

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 2,1% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 95%  

Πανεπιστήμιο Πατρών 8,8% 7,1% 7,0% 7,0% 6,8% 6,6% 81%  

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 7,1% 6,8% 6,9% 6,9% 7,0% 7,0% 96% 6,9% 

Πανεπιστήμιο Θράκης 9,9% 7,9% 7,7% 7,6% 7,5% 7,5% 80%  

Πανεπιστήμιο Κρήτης 6,3% 4,9% 4,8% 4,8% 4,8% 4,7% 78%  

Πολυτεχνείο Κρήτης 1,6% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 125%  

Πανεπιστήμιο Αιγαίου 6,6% 3,7% 3,4% 3,2% 2,6% 2,5% 56% 3,9% 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 5,3% 3,5% 3,3% 3,2% 3,0% 2,9% 66%  

Ιόνιο Πανεπιστήμιο 1,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,2% 2,3% 191%  

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 1,1% 0,1% 0,0% 0,0% — — 9% 0,7% 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 1,4% 0,2% — — — — 14% 0,8% 

Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας 0,0% 0,0% — — — —   

Ανοικτό Πανεπιστήμιο 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%   

ΣΥΝΟΛΟ 100,0% 100,0% 99,9% 100,0% 100,0% 100,0%   
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Από τη μελέτη του Πίνακα 5 μπορεί να συμπεράνει 
κανείς την έστω και πολύ αργή πορεία εξορθολογι-
σμού της κατανομής της γενικής επιχορήγησης για λει-
τουργικές δαπάνες. Η πορεία είναι όντως πολύ αργή 
για δύο απλούς λόγους: Ο πρώτος είναι ότι (όπως ήδη 
τονίστηκε) δεν είναι ούτε εφικτό, ούτε επιθυμητό, να 
επιχειρηθεί μία εξαρχής κατανομή από μηδενική βά-
ση. Και ο δεύτερος είναι ότι δύσκολα θα βρεθεί δια-
θέσιμο ποσό πολύ μεγαλύτερο των 2.361 χιλ. € που 
χρησιμοποιήθηκαν εφέτος για τις αναγκαίες διορθω-
τικές κινήσεις προς την ιδεατή κατεύθυνση, με παράλ-
ληλη όμως διασφάλιση και μιας ελάχιστης ενιαίας αύ-
ξησης για όλα τα Ιδρύματα σε σχέση με την προηγού-
μενη χρονιά. 
Η παρακολούθηση κατά τα ανωτέρω της διαχρονικής 
εξέλιξης της κατανομής της γενικής επιχορήγησης για 
λειτουργικές δαπάνες οδηγεί στην αναγκαιότητα τεσ-
σάρων συμπληρωματικών κινήσεων. Η πρώτη αφορά 
το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η ποσοστιαία 
κατανομή του είναι σταθερά ίση προς 2,4%, όση προ-
κύπτει ότι πρέπει να είναι και βάσει της ιδεατής κατα-
νομής. Κατά συνέπεια, πρέπει να διορθωθεί το απο-
κλίνον ποσοστό 2,3% που προκύπτει για την κατανομή 
του 2004 και να γίνει 2,4%. Η δεύτερη διορθωτική κί-
νηση αφορά το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Η ιδεατή κα-
τανομή του δίνει ποσοστό 7,1%, ελαφρώς υψηλότερο 
από τα επίπεδα στα οποία κινείται το Ίδρυμα μετά το 
1998 (μεταξύ 7,0% και 6,9%). Για το λόγο αυτό, το α-
ποκλίνον ποσοστό 6,8% που προκύπτει για την κατα-
νομή του 2004 πρέπει να διορθωθεί και να γίνει 6,9%. 
Όπως προκύπτει από την προτελευταία στήλη του Πί-
νακα 5, σε καμία περίπτωση δεν έχουμε απόκλιση 
προς τα κάτω μεγαλύτερη του 60% μεταξύ πραγματι-
κής και ιδεατής κατανομής 2004. Κανένα Πανεπιστή-
μιο δηλαδή δεν λαμβάνει μερίδιο επιχορήγησης χα-
μηλότερο του 60% εκείνου που του αναλογεί βάσει 
της ιδεατής κατανομής. Μοναδικές εξαιρέσεις είναι τα 
δύο νέα Πανεπιστήμια που εντάχθηκαν εφέτος στο 
ΕΣΚ, δηλαδή το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου το Πα-
νεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Οι δύο τελευταίες 
συνεπώς διορθωτικές κινήσεις αφορούν τα εν λόγω 
δύο Ιδρύματα, έτσι ώστε να φτάσουν οι κατανομές 
τους σε ποσοστά ίσα προς 0,7% (735 χιλ. €) και 0,8% 
(827 χιλ. €) αντίστοιχα ώστε να μην υπολείπονται και 
αυτά του 60% της ιδεατής κατανομής. Επίσης προστί-
θεται νέα διορθωτική κατανομή ύψους 384 χιλ. € 
(3,9%) στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Ακολούθως, ποσό 
ύψους 540 χιλ. € κατανέμεται στο Πανεπιστήμιο Αθη-

νών (340 χιλ. €) και στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης (200 χιλ. €) για την κάλυψη έκτακτων 
αναγκών που έχουν προκύψει από την εγκατάσταση/ 
μετεγκατάσταση Πανεπιστημιακών Κλινικών στα Νο-
σοκομεία «Αττικό» (Χαϊδάρι) και «Παπαγεωργίου» α-
ντίστοιχα. Κατόπιν αυτών, το ποσό που παραμένει τε-
λικώς ακατανέμητο ανέρχεται στις 73 χιλ. €. 
Πρέπει να σημειωθεί εν προκειμένω ότι οι τέσσερις 
αυτές διορθωτικές κινήσεις δεν γίνονται με ανακατα-
νομή του ποσού των 2.361 χιλ. € (στήλη [14] του Πίνα-
κα 4), γιατί κάτι τέτοιο θα οδηγούσε πιθανώς σε άλλες 
αποκλίσεις. Αντίθετα, το απαιτούμενο συμπληρωματι-
κό ποσό για τα τέσσερα αυτά Ιδρύματα δίνεται ως 
πρόσθετο ποσό διορθωτικής κατανομής επί του ΕΣΚ. 
Στη στήλη [20] του Πίνακα 4 προσδιορίζεται το ύψος 
στο οποίο θα έπρεπε να ανέλθει η επιχορήγηση των 
τεσσάρων Ιδρυμάτων προκειμένου να φτάσουν αυτά 
στα διορθωμένα ποσοστά, στη δε στήλη [21] αναγρά-
φονται τα απαιτούμενα πρόσθετα ποσά τα οποία α-
νέρχονται συνολικά στις 2.029 χιλ. €. Το ποσό αυτό 
προστίθεται στο αρχικώς καθορισμένο ποσό των 
134.000 χιλ. € (ή 134.001 χιλ. € μετά τις στρογγυλεύ-
σεις), οπότε το συνολικώς κατανεμόμενο ποσό στα Ι-
δρύματα που εφαρμόζουν τα κριτήρια του ΕΣΚ ανέρ-
χεται στις 136.030 χιλ. €. Εάν συνυπολογιστεί και το 
ποσό των 5.704 χιλ. € που κατανέμεται στα τρία Ιδρύ-
ματα που επιχορηγούνται εκτός ΕΣΚ, τότε το τελικώς 
κατανεμόμενο ποσό ως γενική επιχορήγηση για λει-
τουργικές δαπάνες ανέρχεται στις 141.734 χιλ. €. 

8. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Στον Πίνακα 6 αποτυπώνεται η συνολική εικόνα της 
κατανομής της τακτικής επιχορήγησης για το έτος 
2004. 
Το πρώτο μέρος του Πίνακα 6 περιλαμβάνει τη γενική 
επιχορήγηση για τις λειτουργικές δαπάνες των Ιδρυ-
μάτων. Ουσιαστικά, η επιχορήγηση αυτή αποτελείται 
από τρία σκέλη: Το πρώτο αναφέρεται στην κατανομή 
που γίνεται με βάση τα κριτήρια του ΕΣΚ, το δεύτερο 
αναφέρεται στην κατανομή του πρόσθετου διορθωτι-
κού ποσού επί του ΕΣΚ για τα προαναφερθέντα τέσσε-
ρα Ιδρύματα (Οικονομικό Πανεπιστήμιο, Πανεπιστή-
μιο Ιωαννίνων, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και Πα-
νεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας), και το τρίτο, τέλος, 
αναφέρεται στην γενική επιχορήγηση για τις λειτουρ-
γικές δαπάνες των τριών Ιδρυμάτων για τα οποία δεν 
εφαρμόζονται τα κριτήρια του ΕΣΚ (ΑΣΚΤ, Πανεπιστή-
μια Στερεάς Ελλάδας και Ανοικτό Πανεπιστήμιο). 

Πίνακας 6: Κατανομή συνολικής τακτικής επιχορήγησης στα Πανεπιστήμια για το οικονομικό έτος 2004 (ποσά σε χιλ. €) 

Ιδρύματα 

Γενική επιχορήγηση για λειτουργικές δαπάνες Ειδικές ή έκτακτες επιχορηγήσεις Σύνολο επιχορήγησης 

Κατανομή 
βάσει ΕΣΚ 

Ποσοστά 
κατανομής 
βάσει ΕΣΚ 

Διορθωτική 
κατανομή 

επί του ΕΣΚ 

Κατανομή 
εκτός ΕΣΚ 

Συνολική 
κατανομή 

Ποσοστά 
συνολικής 
κατανομής 

Νέα 
Τμήματα 

Προγράμματα 
Μεταπτυχιακών 

Σπουδών 

Διδασκα-
λεία 

Λοιπές 
ειδικές ή 
έκτακτες 
ανάγκες 

Συνολικό 
ποσό 

Ποσοστά 
κατανομής 

Πανεπιστήμιο Αθηνών 26.376 19,7%   26.376 18,6% 60 726 330 340 27.832 18,4% 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 7.114 5,3%   7.114 5,0% 30 238   7.382 4,9% 

Οικονομικό Πανεπιστήμιο 3.124 2,3% 26  3.150 2,2% 60   80 3.290 2,2% 

Πάντειο Πανεπιστήμιο 4.211 3,1%   4.211 3,0%  154   4.365 2,9% 

Πανεπιστήμιο Πειραιώς 3.604 2,7%   3.604 2,5% 60    3.664 2,4% 
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Κεφ
άλαιο 3

ο 
ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ Π

ΛΑΙΣΙΟ Α
Ν

ΑΦ
ΟΡΑΣ 

ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜ
ΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Ιδρύματα 

Γενική επιχορήγηση για λειτουργικές δαπάνες Ειδικές ή έκτακτες επιχορηγήσεις Σύνολο επιχορήγησης 

Κατανομή 
βάσει ΕΣΚ 

Ποσοστά 
κατανομής 
βάσει ΕΣΚ 

Διορθωτική 
κατανομή 

επί του ΕΣΚ 

Κατανομή 
εκτός ΕΣΚ 

Συνολική 
κατανομή 

Ποσοστά 
συνολικής 
κατανομής 

Νέα 
Τμήματα 

Προγράμματα 
Μεταπτυχιακών 

Σπουδών 

Διδασκα-
λεία 

Λοιπές 
ειδικές ή 
έκτακτες 
ανάγκες 

Συνολικό 
ποσό 

Ποσοστά 
κατανομής 

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο 2.898 2,2%   2.898 2,0%  78   2.976 2,0% 

Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών 0 0,0%  2.237 2.237 1,6%  16   2.253 1,5% 

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 531 0,4%   531 0,4% 30    561 0,4% 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 32.183 24,0%   32.183 22,7% 90 615 500 2.200 35.588 23,5% 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 2.659 2,0%   2.659 1,9% 120 23  28 2.830 1,9% 

Πανεπιστήμιο Πατρών 9.551 7,1%   9.551 6,7% 120 446 90  10.207 6,7% 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 9.123 6,8% 57  9.180 6,5% 210 288 140  9.818 6,5% 

Πανεπιστήμιο Θράκης 10.541 7,9%   10.541 7,4% 210 23   10.774 7,1% 

Πανεπιστήμιο Κρήτης 6.597 4,9%   6.597 4,7% 90 551 140  7.378 4,9% 

Πολυτεχνείο Κρήτης 2.636 2,0%   2.636 1,9% 30 104   2.770 1,8% 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου 4.996 3,7% 384  5.380 3,8% 270 177 120  5.947 3,9% 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 4.697 3,5%   4.697 3,3% 210 46   4.953 3,3% 

Ιόνιο Πανεπιστήμιο 2.762 2,1%   2.762 1,9% 60 85  23 2.930 1,9% 

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 175 0,1% 735  910 0,6% 210    1.120 0,7% 

Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας 223 0,2% 827  1.050 0,7% 60 46   1.156 0,8% 

Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας 0 0,0%  500 500 0,4% 30    530 0,4% 

Ανοικτό Πανεπιστήμιο 0 0,0%  2.967 2.967 2,1%     2.967 2,0% 
             

ΣΥΝΟΛΟ 134.001 100,0% 2.029 5.704 141.734 100,0% 1.950 3.616 1.320 2.671 151.291 100,0% 

 

Το δεύτερο μέρος του Πίνακα 6 περιλαμβάνει την κα-
τανομή όλων των ειδικών ή έκτακτων επιχορηγήσεων. 
Όπως προκύπτει από τον Πίνακα, οι ειδικές και έκτα-
κτες επιχορηγήσεις προβλέπεται να κατανεμηθούν ως 
εξής: Η επιχορήγηση των Πανεπιστημίων για τα Προ-
γράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) προβλέπε-
ται να ανέλθει στο ποσό των 3.616 χιλ. € (έναντι πο-
σού 1.439 χιλ. € το 2003), η επιχορήγηση για τα Νέα 
Τμήματα, που λειτουργούν μετά το 1998 στο πλαίσιο 
τόσο της πρώτης όσο και της δεύτερης φάσης της 
Διεύρυνσης της Ανώτατης Εκπαίδευσης, προβλέπεται 
να ανέλθει στο ποσό των 1.950 χιλ. € (έναντι ποσού 
1.650 χιλ. € το 2003), και, τέλος, η επιχορήγηση των 
Διδασκαλείων προβλέπεται να διατηρηθεί στο ύψος 
του 2003, ίση δηλαδή προς 1.320 χιλ. €.  
Η αύξηση της επιχορήγησης για τα ΠΜΣ οφείλεται στη 
μεγάλη αύξηση του αριθμού των ΠΜΣ που χρηματο-
δοτούνται πλέον από τον Τακτικό Προϋπολογισμό 
(191 προγράμματα το 2004 έναντι 69 προγραμμάτων 
το 2003), ενώ η αύξηση της επιχορήγησης για τα νέα 
Τμήματα οφείλεται στα 10 νέα Τμήματα που προβλέ-
πεται να αρχίσουν να λειτουργούν από το ακαδημαϊκό 
έτος 2004-05.  
Δεδομένου ότι το ποσό που έχει εγγραφεί στον Κρατι-
κό Προϋπολογισμό του 2004 ως επιχορήγηση του Υ-
ΠΕΠΘ για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των 
Πανεπιστημίων ανέρχεται στις 174.500 χιλ. €, το ποσό 
που απομένει μετά τις ανωτέρω κατανομές ανέρχεται 
στις 23.209 χιλ. €. Το ποσό αυτό αφενός θα διατεθεί 
στα δύο Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία (Αρεταίειο και 
Αιγινήτειο), αφετέρου θα καλύψει λοιπές ειδικές ή έ-
κτακτες ανάγκες των Πανεπιστημίων. Ήδη στον Πίνακα 
6 έχουν αναγραφεί ορισμένα πρώτα ποσά στη στήλη 
των λοιπών ειδικών ή έκτακτων αναγκών. Το ποσό των 
2.000 χιλ. € στο ΑΠΘ προορίζεται για την κάλυψη των 
λειτουργικών δαπανών της Λέσχης του, ενώ τα ποσά 
των 80 χιλ. €, 28 χιλ. € και 23 χιλ. € δίνονται αντιστοί-
χως στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο, στο Πανεπιστήμιο 

Μακεδονίας και στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, προκειμένου 
η αύξηση του συνόλου των επιχορηγήσεών τους σε 
σύγκριση με το 2003 (βλ. επόμενη τελευταία παρά-
γραφο και Πίνακα 7) να μην υπολείπεται του 3,0%. 
Στον ακόλουθο Πίνακα 7, τέλος, απεικονίζονται τα συ-
γκριτικά δεδομένα μεταξύ των κατανομών του συνό-
λου της τακτικής επιχορήγησης για τα έτη 2003 και 
2004. Σημειώνεται ότι ο Πίνακας αυτός αναφέρεται 
στο σύνολο των επιχορηγήσεων, συμπεριλαμβανομέ-
νων και των χαρακτηριζόμενων ως επιχορηγήσεων για 
την αντιμετώπιση λοιπών ειδικών ή έκτακτων ανα-
γκών. 
Πίνακας 7: Συγκρίσεις κατανομών συνολικής τακτικής επιχορήγησης στα 
Πανεπιστήμια των ετών 2003 και 2004 

Ιδρύματα 

2003 2004 Μετα-
βολή 

μεταξύ 
2003 και 

2004 

Ποσά 
σε χιλ. € 

Ποσοστιαία 
Κατανομή 

Ποσά 
σε χιλ. € 

Ποσοστιαία 
Κατανομή 

Πανεπιστήμιο Αθηνών 26.083 19,0% 27.832 18,4% 6,7% 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 6.892 5,0% 7.382 4,9% 7,1% 

Οικονομικό Πανεπιστήμιο 3.193 2,3% 3.290 2,2% 3,0% 

Πάντειο Πανεπιστήμιο 4.079 3,0% 4.365 2,9% 7,0% 

Πανεπιστήμιο Πειραιώς 3.470 2,5% 3.664 2,4% 5,6% 

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο 2.799 2,0% 2.976 2,0% 6,3% 

Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών 2.130 1,5% 2.253 1,5% 5,8% 

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 540 0,4% 561 0,4% 3,9% 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 31.878 23,2% 35.588 23,5% 11,6% 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 2.743 2,0% 2.830 1,9% 3,2% 

Πανεπιστήμιο Πατρών 9.148 6,7% 10.207 6,7% 11,6% 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 9.302 6,8% 9.818 6,5% 5,5% 

Πανεπιστήμιο Θράκης 10.173 7,4% 10.774 7,1% 5,9% 

Πανεπιστήμιο Κρήτης 6.452 4,7% 7.378 4,9% 14,4% 

Πολυτεχνείο Κρήτης 2.640 1,9% 2.770 1,8% 4,9% 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου 5.012 3,6% 5.947 3,9% 18,7% 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 4.640 3,4% 4.953 3,3% 6,7% 

Ιόνιο Πανεπιστήμιο 2.842 2,1% 2.930 1,9% 3,1% 

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 400 0,3% 1.120 0,7% 180,0% 

Παν/μιο Δυτ. Μακεδονίας 387 0,3% 1.156 0,8% 198,7% 

Πανεπιστήμιο Στ. Ελλάδας 0 0,0% 530 0,4%   

Ανοικτό Πανεπιστήμιο 2.697 2,0% 2.967 2,0% 6,7% 
      

ΣΥΝΟΛΟ 137.500 100,0% 151.291 100,0% 10,0% 
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Όπως είναι φυσικό, σε σχέση με το 2003 τα Ιδρύματα 
που είχαν λάβει σημαντικές έκτακτες ή ειδικές επιχο-
ρηγήσεις τέτοιου τύπου τη συγκεκριμένη χρονιά εμ-
φανίζουν σχετικά μικρή αύξηση. Με την πρόσθετη 
όμως επιχορήγηση που αναφέρθηκε στην προηγούμε-
νη παράγραφο, διασφαλίζεται ώστε σε καμία περί-
πτωση να μην προκύπτει αύξηση του συνόλου των ε-
πιχορηγήσεων του 2004 μικρότερη του 3% σε σύγκρι-
ση με το σύνολο των επιχορηγήσεων του 2003, έστω 
και αν οι έκτακτες ή ειδικές επιχορηγήσεις για τα συ-
γκεκριμένα Ιδρύματα ήταν υψηλές κατά το 2003. 
 

3.2.1.2 Επιχορήγηση των πανεπιστημιακών 
ιδρυμάτων για τη σίτιση των φοιτητών 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ 
ΕΤΟΣ 2004 (έγγραφο με ΑΠ Α/279 από 15/01/2004) 
Όπως είχε δεσμευτεί στην τελευταία Σύνοδο Πρυτά-
νεων, το ΥΠΕΠΘ ανακοινώνει στα Πανεπιστήμια την 
κατανομή της τακτικής επιχορήγησης για τη σίτιση 
των φοιτητών κατά το έτος 2004, δίνοντας εκ νέου σε 
Παράρτημα τις λεπτομέρειες του Ενιαίου Συστήματος 
Κριτηρίων βάσει του οποίου γίνεται η συγκεκριμένη 
κατανομή. 
Η ετήσια επιχορήγηση που θα κατανεμηθεί το 2004 
στα Πανεπιστήμια με το Ενιαίο Σύστημα Κριτηρίων 
(ΕΣΚ) αποκλειστικά για σίτιση φοιτητών ανέρχεται στο 
ποσό των 24.190 χιλ. €, είναι δηλαδή αυξημένη κατά 
10,0% της αντίστοιχης επιχορήγησης του 2003, η ο-
ποία είχε ανέλθει στο ποσό των 22.000 χιλ. €. Όπως 
είναι γνωστό, η επιχορήγηση για τη σίτιση ακολουθεί 
τα τελευταία χρόνια μία σταθερά ανοδική πορεία. Το 
ανωτέρω ποσό των 22.000 χιλ. € για το 2003 πρέπει 
να συγκριθεί με το αντίστοιχο ποσό των 19.950 χιλ. € 
για το 2002 (ετήσια αύξηση 10,3%), εκείνο με το αντί-
στοιχο ποσό των 18.107 χιλ. € για το 2001 (ετήσια αύ-
ξηση 10,2%) και εκείνο τέλος με το αντίστοιχο ποσό 
των 16.170 χιλ. € για το 2000 (ετήσια αύξηση 12,0%). 
Παράλληλα βέβαια πρέπει να ληφθεί υπόψη και ότι 
ήδη από το ακαδημαϊκό έτος 2001-02 έχει αρχίσει να 
μειώνεται ο αριθμός των εισακτέων, ενώ η σταδιακή 
μείωση του πληθωρισμού περιορίζει και την ετήσια 
αύξηση του κόστους της σίτισης. 
Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω ποσά αναφέρονται στο 
αρχικό ύψος της επιχορήγησης, το οποίο και κατανέ-
μεται στα Πανεπιστήμια βάσει του χρησιμοποιούμε-
νου Ενιαίου Συστήματος Κριτηρίων. Κάθε χρόνο όμως 
δίνεται και συμπληρωματική επιχορήγηση, με την ο-
ποία επιδιώκεται να καλυφθούν, είτε έκτακτες ανά-
γκες των Ιδρυμάτων, είτε ανάγκες που έχουν προκύ-
ψει από τη μετάβαση από το προ του 1999 σύστημα 
κατανομής της επιχορήγησης στο νέο σύστημα. Πρό-
κειται για τις λεγόμενες «επιχορηγήσεις προσαρμο-
γής», οι οποίες αφορούν ένα μικρό μόνο αριθμό Ιδρυ-
μάτων και οι οποίες εξακολουθούν να παρέχονται, 
παρόλο που η αρχική πρόθεση ήταν να μηδενιστούν 
μετά την πάροδο 2 – 3 ετών, ώστε το σύνολο της δια-

θέσιμης επιχορήγησης να κατανέμεται στο σύνολο 
των Ιδρυμάτων βάσει του Ενιαίου Συστήματος Κριτη-
ρίων. 
Το Ενιαίο Σύστημα Κριτηρίων (ΕΣΚ) χρησιμοποιείται 
από το ΥΠΕΠΘ για την κατανομή στα Πανεπιστήμια, 
τόσο της ετήσιας επιχορήγησης για τις λειτουργικές 
δαπάνες τους όσο και της ετήσιας επιχορήγησης για 
τη σίτιση των φοιτητών. Στο Παράρτημα παρουσιάζε-
ται η ανάλυση του ΕΣΚ και ειδικότερα των στοιχείων 
του που αφορούν την κατανομή της επιχορήγησης για 
τη σίτιση. Όπως είναι γνωστό, τα δύο τελευταία χρό-
νια υπήρξαν επιφυλάξεις από πλευράς ορισμένων Πα-
νεπιστημίων ως προς την αποτελεσματικότητα των 
κριτηρίων που χρησιμοποιούνται για τη σίτιση. Κυρί-
ως, οι επιφυλάξεις προέρχονται από τα εκτός Πανεπι-
στημίου Αθηνών και Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνεί-
ου Ιδρυμάτων του Νομού Αττικής, τα οποία θεωρούν 
ότι τα συγκεκριμένα κριτήρια δεν ανταποκρίνονται στη 
δική τους πραγματικότητα. Έτσι, τα εν λόγω Ιδρύματα 
εμφανίζουν κάθε χρόνο έντονες ανάγκες για συμπλη-
ρωματική επιχορήγηση για σίτιση των φοιτητών και 
προς αυτά ακριβώς τα Ιδρύματα κατευθύνονται οι 
προαναφερθείσες συμπληρωματικές ή διορθωτικές 
επιχορηγήσεις. 
Το ΥΠΕΠΘ, προσπαθώντας να διερευνήσει το πρόβλη-
μα, επιχειρεί εφέτος να παρουσιάσει πέντε (5) εναλ-
λακτικά σενάρια εφαρμογής του ΕΣΚ για τη σίτιση. Τα 
σενάρια αυτά αποτυπώνονται στους επισυναπτόμε-
νους Πίνακες 2Α, 2Β, 2Γ, 2ΑΑ, και 2ΒΒ. Στην ουσία, οι 
τρεις πρώτοι Πίνακες (2Α, 2Β, 2Γ) αποτυπώνουν τρία 
διαφορετικά σενάρια για τον συντελεστή σίτισης, ενώ 
οι Πίνακες 2ΑΑ και 2ΒΒ αποτελούν μία εναλλακτική 
εφαρμογή των Πινάκων 2Α και 2Β αντιστοίχως, με πε-
ριορισμό του συνολικού ποσού που κατανέμεται στα 
Ιδρύματα μέσω του ΕΣΚ και αύξηση του ποσού που 
κατανέμεται λόγω ειδικών αναγκών. Στο Παράρτημα 
δίνεται μία ανάλυση των πέντε αυτών εκδοχών. Αυτο-
νόητο είναι πάντως ότι η επιλογή ενός εκ των σεναρί-
ων που αντιστοιχούν στους Πίνακες 2ΑΑ ή 2ΒΒ οδηγεί 
σε μείωση κάτω των 24.190 χιλ. € του ποσού που κα-
τανέμεται στο σύνολο των Ιδρυμάτων βάσει του ΕΣΚ, 
με αποτέλεσμα η συνολική ετήσια αύξηση να είναι 
χαμηλότερη του 10,0%. 
Από τις πέντε αυτές εναλλακτικές εκδοχές, το ΥΠΕΠΘ 
θεωρεί ότι η εκδοχή του Πίνακα 2ΒΒ αποδίδει καλύτε-
ρα την πραγματική εικόνα. Το ΥΠΕΠΘ θα αναμείνει τα 
σχόλια της Συνόδου των Πρυτάνεων επί των πέντε αυ-
τών εκδοχών. Προκειμένου όμως να είμαστε σε θέση 
να προωθήσουμε προς υπογραφή τις σχετικές αποφά-
σεις κατανομής από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων μέχρι το τέλος Ιανουαρίου 2004, είναι 
αναγκαίο να έχουμε τις απόψεις της Συνόδου των 
Πρυτάνεων επί των κατανομών αυτών, αλλά και επί 
των χαρακτηριστικών του Ενιαίου Συστήματος Κριτη-
ρίων, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 23 Ιανουαρί-
ου 2004. Εάν μέχρι τότε δεν υπάρξει πρόταση για βελ-
τιωτικές τροποποιήσεις, ή ακόμα και κάποια συνολική 
αντιπρόταση, από πλευράς Συνόδου Πρυτάνεων, το 
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Κεφ
άλαιο 3

ο 
ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ Π

ΛΑΙΣΙΟ Α
Ν

ΑΦ
ΟΡΑΣ 

ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜ
ΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΥΠΕΠΘ θα προχωρήσει στην κατανομή της επιχορήγη-
σης με βάση τον επισυναπτόμενο Πίνακα 2ΒΒ. Εννοεί-
ται ότι δεν είναι εκ των πραγμάτων δυνατό να συζητή-
σει το ΥΠΕΠΘ το όλο ζήτημα με το κάθε Πανεπιστήμιο 
χωριστά. Θα πρέπει συνεπώς να υπάρξει κεντρική 
προσέγγιση του ζητήματος από τη Σύνοδο των Πρυτά-
νεων. 

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡ-
ΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2004 (έγγραφο με 
ΑΠ Α/282 από 16/02/2004) 

Δεδομένου ότι η επιτροπή της Συνόδου των Πρυτάνε-
ων δεν πήρε θέση επί των εναλλακτικών σεναρίων 
που είχαμε προτείνει στο προηγούμενο έγγραφό μας, 
το ΥΠΕΠΘ προχωρεί στη σχετική κατανομή με βάση το 
σενάριο 2ΒΒ, αλλά με μία μόνο μικρή αλλαγή. Στη 
στήλη των συμπληρωματικών επιχορηγήσεων λόγω 
ειδικών αναγκών, προστίθεται επιχορήγηση του Πολυ-
τεχνείου Κρήτης με ποσό ύψους 40 χιλ. €, προκειμέ-
νου να αναπληρωθούν οι απώλειες του Ιδρύματος λό-
γω λογιστικού σφάλματος που είχε γίνει από το Υ-
ΠΕΠΘ κατά την κατανομή της επιχορήγησης για σίτιση 
κατά το προηγούμενο έτος 2003. Το ποσό των 40 χιλ. € 
προκύπτει από τη μείωση των συμπληρωματικών επι-
χορηγήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου και του 
Παντείου Πανεπιστημίου κατά 20 χιλ. €. Ο νέος Πίνα-
κας 2ΒΒ επισυνάπτεται στο παρόν έγγραφο ως Πίνα-
κας 2ΒΒΑ, μαζί με τον παλιό Πίνακα 1. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (2)  
Ενιαίο σύστημα κριτηρίων κατανομής της τακτικής επιχορήγησης 
των Πανεπιστημίων για τη σίτιση των φοιτητών το έτος 2004 

1. Το βασικό στοιχείο για τον υπολογισμό των ποσο-
στών κατανομής για το έτος 2004 βάσει του Ενιαίου 
Συστήματος Κριτηρίων (ΕΣΚ) είναι ο θεωρητικός αριθ-
μός φοιτητών κάθε Ιδρύματος, όπως προκύπτει αυτός 
από τον αριθμό εισακτέων κάθε Τμήματος για το 
2003, πολλαπλασιαζόμενου με τον αριθμό των ετών 
σπουδών του αντίστοιχου Τμήματος που θα λειτουρ-
γούν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2003-04. Η ποσοστιαία 
κατανομή του θεωρητικού αριθμού των φοιτητών κά-
θε Ιδρύματος, υπολογιζόμενη με βάση αναφοράς τον 
αριθμό 100, δίνει την πρώτη κρίσιμη παράμετρο του 
συστήματος που είναι ο δείκτης φοιτητικού πληθυ-
σμού. Ο δείκτης αυτός υφίσταται στη συνέχεια διόρ-
θωση με την εφαρμογή δύο διορθωτικών συντελε-
στών, ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα στα πραγμα-
τικά δεδομένα. 

Πίνακας 1: Κρίσιμα αριθμητικά δεδομένα για τα Πανεπιστήμια για την κα-
τανομή της τακτικής επιχορήγησης για τη σίτιση των φοιτητών κατά το έτος 
2004 

Ιδρύματα 

Αριθμητικά δεδομένα φοιτητών 2003-04 

Αριθμός 
εισακτέων  

2003 

Θεωρητικός 
 αριθμός 

 φοιτητών 

Ποσοστιαία 
 κατανομή 

θεωρητικού 
 αριθμού 
φοιτητών 

Δείκτης 
φοιτητικού 
 πληθυσμού 

Πανεπιστήμιο Αθηνών 6.800 27.805 18,3% 18,3 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 1.475 7.375 4,8% 4,8 

Οικονομικό Πανεπιστήμιο 1.395 5.580 3,7% 3,7 

Πάντειο Πανεπιστήμιο 1.605 6.420 4,2% 4,2 

Ιδρύματα 

Αριθμητικά δεδομένα φοιτητών 2003-04 

Αριθμός 
εισακτέων  

2003 

Θεωρητικός 
 αριθμός 

 φοιτητών 

Ποσοστιαία 
 κατανομή 

θεωρητικού 
 αριθμού 
φοιτητών 

Δείκτης 
φοιτητικού 
 πληθυσμού 

Πανεπιστήμιο Πειραιώς 1.705 6.820 4,5% 4,5 

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο 430 2.150 1,4% 1,4 

Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών 95 475 0,3% 0,3 

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 135 540 0,4% 0,4 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 6.750 29.230 19,2% 19,2 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 1.030 4.120 2,7% 2,7 

Πανεπιστήμιο Πατρών 2.880 12.785 8,4% 8,4 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 2.375 10.080 6,6% 6,6 

Πανεπιστήμιο Θράκης 2.955 12.940 8,5% 8,5 

Πανεπιστήμιο Κρήτης 1.975 8.060 5,3% 5,3 

Πολυτεχνείο Κρήτης 370 1.850 1,2% 1,2 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου 1.790 7.390 4,9% 4,9 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 1.065 4.800 3,2% 3,2 

Ιόνιο Πανεπιστήμιο 330 1.370 0,9% 0,9 

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 430 560 0,4% 0,4 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 420 1.780 1,2% 1,2 

Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας 0 0 0,0% 0,0 

ΣΥΝΟΛΟ 36.010 152.130 100,0% 100,0 
 

2. Ο πρώτος διορθωτικός συντελεστής είναι ο συντε-
λεστής διαρροής, ο οποίος αποτελεί ένα προσεγγιστι-
κό μέτρο της διαρροής φοιτητών κυρίως λόγω μετεγ-
γραφών εσωτερικού. Προφανώς, ο συντελεστής διαρ-
ροής ποικίλλει μεταξύ των διαφόρων Ιδρυμάτων.  
Στο εφαρμοζόμενο ΕΣΚ χρησιμοποιούνται οι εξής τιμές 
για τον συντελεστή διαρροής ανάλογα με την έδρα του 
κάθε Ιδρύματος: 

Πανεπιστημιακά ιδρύματα Συντελεστής 
διαρροής 

Ιδρύματα Νομού Αττικής 1,00 

Ιδρύματα Θεσσαλονίκης 1,00 

Πανεπιστήμιο Πατρών 1,00 

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 1,00 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 0,90 

Πανεπιστήμιο Κρήτης 0,90 

Πολυτεχνείο Κρήτης 0,90 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 0,90 

Πανεπιστήμιο Θράκης 0,75 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου 0,75 

Ιόνιο Πανεπιστήμιο 0,75 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 0,75 

  

Η αύξηση του θεωρητικού αριθμού φοιτητών στα Ι-
δρύματα των περιοχών Αττικής, Θεσσαλονίκης και Πά-
τρας λόγω μετεγγραφών δεν λαμβάνεται υπόψη στους 
υπολογισμούς, καθώς οι εν λόγω μετεγγραφές φέρ-
νουν τους συγκεκριμένους φοιτητές κοντά στις οικο-
γένειές τους και, κατά συνέπεια, δεν μπορεί να θεω-
ρηθεί ότι επιβαρύνουν το σύστημα σίτισης. 
3. Ο δεύτερος διορθωτικός συντελεστής είναι ο συντε-
λεστής σίτισης, ο οποίος αποτελεί επίσης ένα προσεγ-
γιστικό μέτρο του ποσοστού των δικαιούχων σίτισης οι 
οποίοι πραγματικά ασκούν το δικαίωμα αυτό. Αποτε-
λεί κοινή διαπίστωση ότι στην Αθήνα ένα μέρος μόνο 
των δικαιούχων σίτισης ασκούν το δικαίωμά τους αυ-
τό, ενώ αντίθετα στην Αλεξανδρούπολη π.χ. ασκούν το 
δικαίωμά τους αυτό όλοι οι δικαιούχοι. Ο συντελεστής 
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σίτισης ποικίλλει επίσης μεταξύ των διαφόρων Ιδρυ-
μάτων.  
Στο εφαρμοζόμενο ΕΣΚ χρησιμοποιούνται οι εξής τιμές 
για τον συντελεστή διαρροής ανάλογα με την έδρα του 
κάθε Ιδρύματος: 

Πανεπιστημιακά ιδρύματα Συντελεστής 
σίτισης 

Ιδρύματα Νομού Αττικής 0,20 

Ιδρύματα Θεσσαλονίκης 0,30 

Πανεπιστήμιο Πατρών 0,30 

Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών 0,40 

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 0,40 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 0,40 

Πανεπιστήμιο Κρήτης 0,40 

Πολυτεχνείο Κρήτης 0,40 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 0,40 

Πανεπιστήμιο Θράκης 0,50 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου 0,50 

Ιόνιο Πανεπιστήμιο 0,50 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 0,50 

  

Η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών παρουσιάζεται με συ-
ντελεστή σίτισης ίδιο με αυτόν των Πανεπιστημίων 
των περιοχών Ιωαννίνων, Κρήτης και Θεσσαλίας, δε-
δομένου ότι, λόγω γνωστικού αντικειμένου, προσελ-
κύει μεγάλο αριθμό φοιτητών εκτός Αττικής σε σύ-
γκριση με τα άλλα Πανεπιστήμια του Νομού Αττικής. 
4. Η εφαρμογή των δύο διορθωτικών συντελεστών 
επί του δείκτη φοιτητικού πληθυσμού παρέχει τη δι-
ορθωμένη τιμή του, η οποία και καθορίζει πλέον την 
ποσοστιαία αλλά και την αριθμητική κατανομή της δι-
αθέσιμης επιχορήγησης στα επιμέρους Ιδρύματα. Η 
προς κατανομή βάσει του ΕΣΚ επιχορήγηση ανέρχεται 
για το 2004 στο ποσό των 24.190 χιλ. €.  
5. Τούτο σημαίνει ότι απομένει ένα μικρό ποσό ύψους 
300 χιλ. € για την αντιμετώπιση ειδικών αναγκών. Τέ-
τοιες είναι π.χ. οι περιπτώσεις Ιδρυμάτων στα οποία 
θα αλλοιωθεί σημαντικά ο φοιτητικός πληθυσμός από 
τον Σεπτέμβριο 2004 με την εισαγωγή μεγάλου αριθ-
μού νέων φοιτητών σε σύγκριση με τον ήδη υπάρχο-
ντα φοιτητικό πληθυσμό. Από τα δεδομένα που γνωρί-
ζουμε σήμερα, τέτοια περίπτωση αποτελεί μόνο το 

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, στο σύνολο των Τμημά-
των του οποίου θα προστεθεί νέο έτος φοιτητών. Η 
περίπτωση αυτή υπολογίζεται ότι θα απαιτήσει πρό-
σθετη επιχορήγηση του Πανεπιστημίου Πελοποννή-
σου με ποσό ίσιο προς το 30% περίπου της επιχορή-
γησης που θα προκύψει από την εφαρμογή του ΕΣΚ. 
Ένα μικρό ποσό είναι πιθανό να χρειαστεί και για το 
νεοϊδρυθέν Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας για τις α-
νάγκες των πρώτων φοιτητών που θα εισαχθούν σε 
αυτό τον Σεπτέμβριο 2004. 
6. Προκειμένου ειδικότερα να διερευνηθεί το πρόβλη-
μα που έχει ανακύψει με τις επιφυλάξεις ορισμένων 
Ιδρυμάτων της περιοχής Αττικής, ως προς την αποτε-
λεσματικότητα των χρησιμοποιούμενων κριτηρίων, ε-
πιχειρείται η παρουσίαση εφέτος πέντε (5) διαφορετι-
κών εναλλακτικών σεναρίων εφαρμογής του ΕΣΚ, τα 
οποία στην ουσία περιστρέφονται γύρω από τον συ-
ντελεστή σίτισης. Τα σενάρια αυτά αποτυπώνονται 
στους επισυναπτόμενους Πίνακες 2Α, 2Β, 2Γ, 2ΑΑ, και 
2ΒΒ. Στην ουσία, οι τρεις πρώτοι Πίνακες (2Α, 2Β, 2Γ) 
αποτυπώνουν τρία διαφορετικά σενάρια για τις τιμές 
που πρέπει να έχει ο συντελεστής σίτισης για τα Ιδρύ-
ματα του Νομού Αττικής. Συγκεκριμένα, ο Πίνακας 2Α 
αντιστοιχεί σε τιμή 0,20, ο Πίνακας 2Β σε τιμή 0,25 και 
ο Πίνακας 2Γ σε τιμή 0,30.  
Σε ότι αφορά δε τους Πίνακες 2ΑΑ και 2ΒΒ, αυτοί απο-
τελούν μία εναλλακτική εφαρμογή των Πινάκων 2Α 
και 2Β αντιστοίχως, με περιορισμό του συνολικού πο-
σού που κατανέμεται στα Ιδρύματα μέσω του ΕΣΚ και 
αύξηση του ποσού που κατανέμεται λόγω ειδικών 
αναγκών. Συγκεκριμένα, στην περίπτωση του Πίνακα 
2ΑΑ, το ποσό που κατανέμεται μέσω του ΕΣΚ ανέρχε-
ται στις 22.790 χιλ. €, οπότε το ποσό που κατανέμεται 
λόγω ειδικών αναγκών ανέρχεται στις 1.700 χιλ. €, 
ενώ στην περίπτωση του Πίνακα 2ΒΒ, τα ανάλογα πο-
σά ανέρχονται στις 23.490 χιλ. € και 1.000 χιλ. € αντι-
στοίχως.  
Στον ακόλουθο Πίνακα παρατίθεται η οριστική κατα-
νομή της επιχορήγησης των Πανεπιστημίων για σίτιση 
των φοιτητών κατά το έτος 2004, η οποία αποτελεί ε-
λαφρά τροποποίηση του εναλλακτικού σεναρίου 2ΒΒ). 

Πίνακας 2ΒΒΑ: Εφαρμογή ενιαίου συστήματος κριτηρίων (ΕΣΚ) για την κατανομή στα πανεπιστήμια της τακτικής επιχορήγησης για τη σίτιση των φοιτητών 
κατά το έτος 2004 

Ιδρύματα 

Παράμετροι Ενιαίου Συστήματος Κριτηρίων 
για τη σίτιση των φοιτητών 2003-2004 Επιχορήγηση 2004 Επιχορήγηση 2003 

Μεταβολή 
τελικής 

 επιχορήγησης 
μεταξύ  
2003 
Και 

2004 

Δείκτης 
φοιτητικού 
πληθυσμού 

Διορθωτικοί 
συντελεστές 

διαρροής 

Διορθωτικοί 
συντελεστές 

σίτισης 

Διορθωμένος 
δείκτης 

αριθμού 
φοιτητών 

Ποσοστιαία 
κατανομή 

βάσει  
διορθωμένου 

δείκτη 
αριθμού 
φοιτητών 

Αρχική 
επιχορήγηση 

βάσει 
ποσοστιαίας 
κατανομής 

Συμπληρωμα-
τική 

επιχορήγηση 
λόγω 

ειδικών 
αναγκών 

ΤΕΛΙΚΗ 
επιχορήγηση 

Ποσοστιαία 
κατανομή 

 τελικής 
επιχορήγησης 

ΤΕΛΙΚΗ 
επιχορήγηση 

Ποσοστιαία 
κατανομή 

 τελικής 
επιχορήγησης 

Πανεπιστήμιο Αθηνών 18,3 1,00 0,25 4,58 15,1% 3.540  3.540 14,5% 2.995 13,2% 18,2% 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 4,8 1,00 0,25 1,20 4,0% 928  928 3,8% 713 3,1% 30,2% 

Οικονομικό Πανεπιστήμιο 3,7 1,00 0,25 0,93 3,0% 716 280 996 4,1% 793 3,5% 25,6% 

Πάντειο Πανεπιστήμιο 4,2 1,00 0,25 1,05 3,5% 812 280 1.092 4,5% 785 3,5% 39,2% 

Πανεπιστήμιο Πειραιώς 4,5 1,00 0,25 1,13 3,7% 870 200 1.070 4,4% 867 3,8% 23,5% 

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο 1,4 1,00 0,25 0,35 1,2% 271 90 361 1,5% 309 1,4% 16,8% 

Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών 0,3 1,00 0,40 0,12 0,4% 93 50 143 0,6% 137 0,6% 4,3% 

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 0,4 1,00 0,25 0,10 0,3% 77 10 87 0,4% 68 0,3% 28,5% 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 19,2 1,00 0,30 5,76 19,0% 4.457  4.457 18,2% 4.900 21,6% -9,0% 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 2,7 1,00 0,30 0,81 2,7% 627  627 2,6% 632 2,8% -0,8% 



 

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2014 

 131 

Κεφ
άλαιο 3

ο 
ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ Π

ΛΑΙΣΙΟ Α
Ν

ΑΦ
ΟΡΑΣ 

ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜ
ΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Ιδρύματα 

Παράμετροι Ενιαίου Συστήματος Κριτηρίων 
για τη σίτιση των φοιτητών 2003-2004 Επιχορήγηση 2004 Επιχορήγηση 2003 

Μεταβολή 
τελικής 

 επιχορήγησης 
μεταξύ  
2003 
Και 

2004 

Δείκτης 
φοιτητικού 
πληθυσμού 

Διορθωτικοί 
συντελεστές 

διαρροής 

Διορθωτικοί 
συντελεστές 

σίτισης 

Διορθωμένος 
δείκτης 

αριθμού 
φοιτητών 

Ποσοστιαία 
κατανομή 

βάσει  
διορθωμένου 

δείκτη 
αριθμού 
φοιτητών 

Αρχική 
επιχορήγηση 

βάσει 
ποσοστιαίας 
κατανομής 

Συμπληρωμα-
τική 

επιχορήγηση 
λόγω 

ειδικών 
αναγκών 

ΤΕΛΙΚΗ 
επιχορήγηση 

Ποσοστιαία 
κατανομή 

 τελικής 
επιχορήγησης 

ΤΕΛΙΚΗ 
επιχορήγηση 

Ποσοστιαία 
κατανομή 

 τελικής 
επιχορήγησης 

Πανεπιστήμιο Πατρών 8,4 1,00 0,30 2,52 8,3% 1.950  1.950 8,0% 1.924 8,5% 1,3% 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 6,6 0,90 0,40 2,38 7,8% 1.838  1.838 7,5% 1.872 8,2% -1,8% 

Πανεπιστήμιο Θράκης 8,5 0,75 0,50 3,19 10,5% 2.466  2.466 10,1% 2.382 10,5% 3,5% 

Πανεπιστήμιο Κρήτης 5,3 0,90 0,40 1,91 6,3% 1.476  1.476 6,0% 1.489 6,6% -0,9% 

Πολυτεχνείο Κρήτης 1,2 0,90 0,40 0,43 1,4% 334 40 374 1,5% 307 1,4% 21,9% 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου 4,9 0,75 0,50 1,84 6,1% 1.422  1.422 5,8% 1.373 6,0% 3,5% 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 3,2 0,90 0,40 1,15 3,8% 891  891 3,6% 831 3,7% 7,3% 

Ιόνιο Πανεπιστήμιο 0,9 0,75 0,50 0,34 1,1% 261  261 1,1% 263 1,2% -0,7% 

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 0,4 0,90 0,40 0,14 0,5% 111 40 151 0,6% 60 0,3% 152,4% 

Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας 1,2 0,75 0,50 0,45 1,5% 348  348 1,4% 0 0,0%  

Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας 0,0   0,00 0,0% 0 10 10 0,0% 0 0,0%  

ΣΥΝΟΛΟ 100,0   30,4 100,0% 23.490 1.000 24.490 100,0% 22.700 100,0% 7,9% 

 
7. Η εφαρμογή των ανωτέρω πέντε εναλλακτικών σε-
ναρίων οδηγεί στα εξής συμπεράσματα: 

 (α) Τα σενάρια 2ΑΑ και 2ΒΒ οδηγούν, όπως αναμε-
νόταν σε μείωση της ετήσιας αύξησης της επιχορή-
γησης που κατανέμεται στα Ιδρύματα βάσει του 
ΕΣΚ. Η αύξηση περιορίζεται πλέον σε 3,6% και 6,8% 
αντιστοίχως αντί της προβλεπόμενης αρχικώς αύξη-
σης 10,0%. Το ποσό που περικόπτεται από τη γενική 
κατανομή κατευθύνεται, όπως και τα προηγούμενα 
χρόνια, στα εκτός ΕΚΠΑ και ΕΜΠ Ιδρύματα του Νο-
μού Αττικής. 
 (β) Τα σενάρια 2Β και 2Γ, με αύξηση του χαμηλότε-

ρου συντελεστή σίτισης σε 0,25 και σε 0,30 αντι-
στοίχως, οδηγούν σε σημαντική αύξηση του μεριδί-
ου επιχορήγησης όλων των Ιδρυμάτων του Νομού 
Αττικής, εκτός μόνο της ΑΣΚΤ (λόγω του ότι είχε ού-
τως ή άλλως υψηλότερο συντελεστή σίτισης και τώ-
ρα την πλησιάζουν και τα άλλα Ιδρύματα της Αττι-
κής). Προφανώς, μειώνεται το μερίδιο επιχορήγη-
σης όλων των εκτός Αττικής Ιδρυμάτων. 
 (γ) Εντούτοις, ούτε το σενάριο 2Β ούτε το σενάριο 2Γ 

αρκούν από μόνα τους να λύσουν το πρόβλημα που 
εμφανίζουν τα προαναφερθέντα εκτός ΕΚΠΑ και 
ΕΜΠ Ιδρύματα της Αττικής. Αυτό σημαίνει με απλά 
λόγια ότι δεν είναι εύκολο να γίνει κατανοητή η δο-
μική διάσταση του προβλήματος. Εάν θεωρηθεί ότι 
το πρόβλημα έχει μεταβατικά χαρακτηριστικά, τα 
οποία σταδιακά εξαφανίζονται, μπορεί να δοκιμα-
στεί, με συμφωνία όμως της Συνόδου Πρυτάνεων, 
για τελευταία φορά μία συνδυαστική ρύθμιση. Θα 
πρόκειται για μία ρύθμιση η οποία θα συνδυάζει, 
αφενός μεν την πάγια δομική βελτίωση της θέσης 
των Ιδρυμάτων της Αττικής βάσει του σεναρίου 2Β, 
αφετέρου δε μία παρεμβατική ρύθμιση που θα γίνει 
για τελευταία φορά και που θα δίνει στο σενάριο 2Β 
τη μορφή του σεναρίου 2ΒΒ. Η ρύθμιση αυτή στην 
ουσία αποσκοπεί στην κάλυψη των ελλειμμάτων 
των Ιδρυμάτων αυτών κατά τα προηγούμενα έτη. 
Αυτονόητο είναι όμως ότι δεν θα υπάρξει ανάλογη 
παρεμβατική ρύθμιση για το 2005. Τούτο θα αποτε-
λέσει πλέον δέσμευση της Συνόδου των Πρυτάνεων. 

Τα δε συγκεκριμένα Ιδρύματα θα πρέπει να προ-
σαρμόσουν την οικονομική τους στρατηγική στο θέ-
μα της σίτισης στα νέα δεδομένα, αξιοποιώντας και 
τις καλύτερες θέσεις στις οποίες έρχονται με το σε-
νάριο 2Β. 
 (δ) Σε όλα τα σενάρια, οι συμπληρωματικές επιχο-

ρηγήσεις λόγω ειδικών αναγκών αποσκοπούν στην 
αντιμετώπιση συγκεκριμένων προβλημάτων, όπως 
όλα αυτά που έχουν ήδη αναφερθεί. 
 (ε) Ένα τελευταίο σημείο που πρέπει να διευκρινι-

στεί είναι το σχετικό με την ετήσια μείωση που πα-
ρατηρείται στο ΑΠΘ με όλα τα δυνατά σενάρια. Η 
μείωση αυτή οφείλεται στην αλλαγή των αριθμητι-
κών δεδομένων του ΑΠΘ ως προς τον δείκτη φοιτη-
τικού πληθυσμού, λόγω της μεταφοράς των τεσσά-
ρων Τμημάτων της Φλώρινας και της Κοζάνης στο 
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Κατά συνέπεια, 
για τις όποιες συγκρίσεις με το 2003 θα πρέπει να 
προστίθενται οι επιχορηγήσεις των δύο Ιδρυμάτων. 

 

3.2.2 Ανάλυση κόστους λειτουργίας των 
Πανεπιστημίων 

Το Δεκέμβριο του 2011, η ανεξάρτητη Αρχή για τη Δια-
σφάλιση της Ποιότητας στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση 
(Α.ΔΙ.Π.) δημοσιοποίησε μελέτη σχετικής Ομάδας Ερ-
γασίας της ΑΔΙΠ6με αντικείμενο την αποτίμηση του 
Κόστους Λειτουργίας των πανεπιστημιακών ιδρυμά-
των. Η συγκεκριμένη μελέτη εκ των πραγμάτων προ-
τείνει σχέδιο προκειμένου να καλυφθεί η έλλειψη σα-
φούς και εστιασμένο στην ελληνική τριτοβάθμια δεί-
κτη σχετικό με το ετήσιο Κόστος Λειτουργίας των Πα-
νεπιστημιακών ιδρυμάτων, η οποία ήδη αναφέρθηκε 
στην προηγούμενη ενότητα σχετικά με το σχεδιασμό 
και εφαρμογή ενός Ενιαίου Συστήματος Κριτηρίων για 
την κατανομή των ετήσιων τακτικών επιχορηγήσεων 
                                                                 
6 Αποτελούμενη από τους/τις: Καθηγητή Σπυρίδωνα Αμούργη, ΑΙΑ 

Πρόεδρο της ΑΔΙΠ, Καθηγητή Κλεομένη Οικονόμου Μέλους της 
ΑΔΙΠ, Βασιλική Κυριακούση Μαθηματικό-Στατιστικολόγο ΑΔΙΠ και 
Ιωάννα Λεράκη Μαθηματικός ΑΔΙΠ  
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των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων την περίοδο 1999-
2004. Στο συγκεκριμένο σχέδιο η έλλειψη δεδομένων 
για τον υπολογισμό συγκεκριμένου δείκτη Κόστους 
Λειτουργίας των Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της χώ-
ρας, καλυπτόταν από ένα προσεγγιστικό δείκτη ο ο-
ποίος προέκυπτε από το μέσο ετήσιο κόστος ανά γνω-
στικό πεδίο 4 ευρωπαϊκών συστημάτων τριτοβάθμιας 
εκπαίδευση (της Φινλανδίας, της Αυστραλίας, της 
Σουηδίας και της Δανίας) ενώ ως δείκτες ελέγχου αξι-
οποιήθηκαν οι αντίστοιχοι δείκτες ανά γνωστικό πεδίο 
της Δημοκρατίας της Τσεχίας. 
Η παράθεση των σχετικών δεικτών και πινάκων, της 
συγκεκριμένης μελέτης σε επεξεργασία παρουσίασης 
από το ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ έχει ως ακολούθως: 

3.2.2.1 Υπολογισμός του κόστους λειτουργίας 

Η ορθολογική μέθοδος χρηματοδότησης των Α.Ε.Ι. εί-
ναι βασικός παράγοντας που επηρεάζει την ποιότητα 
των εκπαιδευτικών υπηρεσιών που παρέχουν. 
Η ΑΔΙΠ έχοντας διαπιστώσει σημαντικές διαφορές στα 
ποσοτικά στοιχεία λειτουργίας διαφόρων Τμημάτων 
ΑΕΙ, καθώς και τις ελλείψεις που αναφέρονται στις Εκ-
θέσεις Αξιολόγησης, προχώρησε σε μία πρώτη απει-
κόνιση του κόστους λειτουργίας των εκπαιδευτικών 
υπηρεσιών που προσφέρονται. 
Το κόστος λειτουργίας του εκπαιδευτικού έργου ενός 
ΑΕΙ υπολογίστηκε, όπως συμβαίνει σε άλλες χώρες, με 
βάση τις ακόλουθες δαπάνες: 

 τη Μισθοδοσία του εκπαιδευτικού προσωπικού, 
 τη Μισθοδοσία του διοικητικού προσωπικού, 
 τις Λειτουργικές δαπάνες. 
Η ποιότητα της εκπαίδευσης βασίζεται σε παιδαγωγι-
κά κριτήρια όπως, μεταξύ άλλων, η σχέση εύλογου α-
ριθμού φοιτητών ανά διδάσκοντα και η παρακολού-
θηση της διδασκαλίας από τους φοιτητές. Τα ανωτέρω 
αφορούν τους συντελεστές που προσδιορίζουν το με-
γαλύτερο μέρος του κόστους της εκπαίδευσης. 
Στους πίνακες που ακολουθούν αποτυπώνονται: 

 το μέσο κόστος ανά φοιτητή και ανά έτος για τα Πα-
νεπιστήμια, 
 οι συγκρίσεις του κόστους αυτού για ομοειδή Πανε-

πιστήμια και Σχολές, 
 οι συγκρίσεις του κόστους αυτού για δύο έτη (2009 

και 2011), 
 το πλήθος των φοιτητών που αντιστοιχούν σε κάθε 

μέλος του Διοικητικού και Διδακτικού Προσωπικού. 
Στον υπολογισμό του κόστους λειτουργίας δεν συνυ-
πολογίζονται: 

 οι επιχορηγήσεις (σίτιση, δωρεάν παροχή βιβλίων 
και παροχή στέγης), που εξαρτώνται από την πολιτι-
κή βούληση και τη διαθεσιμότητα κονδυλίων, 
 η χρηματοδότηση νέων κτηρίων ή νέων υπηρεσιών, 

που αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης από 
την πολιτεία βάσει αναγκών και διαθέσιμων πόρων, 
και 

 η χρηματοδότηση της έρευνας, η οποία θα πρέπει 
να είναι ανταγωνιστική μεταξύ των πλέον τεκμηρι-
ωμένων προτάσεων. 

Ο οικονομικός προγραμματισμός πρέπει να βασίζεται 
σε εκτιμήσεις πραγματικών μεγεθών, όπως είναι: 

 το σύνολο των φοιτητών πλήρους φοίτησης, 
 το χρόνο και το κόστος απασχόλησης του διδακτικού 

προσωπικού, καθώς και 
 ποιοτικών δεικτών, όπως τον ενδεδειγμένο αριθμό 

φοιτητών ανά διδάσκοντα, ανάλογα με το αντικεί-
μενο διδασκαλίας. 

Με βάση τα πραγματικά δεδομένα της λειτουργίας 
των ΑΕΙ θα πρέπει να προσδιοριστεί το κόστος ανά 
φοιτητή στα διάφορα γνωστικά αντικείμενα, ανάλογα 
με τις ειδικότερες απαιτήσεις σε υποδομή, εξοπλισμό 
και μεθόδους διδασκαλίας. 
Οι διαφορές στο κόστος, που παρατηρούνται στους 
πίνακες που ακολουθούν, δεν πρέπει να αποτελέσουν 
αντικείμενο κριτικής ως έχουν, αλλά επιβάλλουν την 
ανάγκη να μελετηθούν σε βάθος, προκειμένου να 
προσεγγιστεί ουσιαστικότερα η έννοια του αντικειμε-
νικού λειτουργικού κόστους ανά φοιτητή του ιδρύμα-
τος, και να προσαρμοστεί ανάλογα η χρηματοδότησή 
του. 
Σχετικά με τις παρατηρούμενες διαφορές ως προς το 
κόστος λειτουργίας των Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων 
θα πρέπει να σημειωθεί ότι υπάρχουν ιδιαιτερότητες, 
όπως για παράδειγμα στις Ιατρικές Σχολές, όπου ε-
μπλέκονται υποχρεώσεις δύο Υπουργείων (Παιδείας 
και Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης) με αποτέλεσμα 
να επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός ενός ΑΕΙ με δαπά-
νες που κανονικά θα έπρεπε να επιβαρύνουν το άλλο 
Υπουργείο, καθώς και άλλα αντίστοιχα παραδείγματα 
κακού σχεδιασμού των διαδικασιών και αρμοδιοτήτων 
διαφόρων Υπηρεσιών. 
Ειδικότερα, το μέσο κόστος χρηματοδότησης του ι-
δρύματος θα πρέπει να προσδιοριστεί ανά φοιτητή 
και ανά γνωστικό αντικείμενο. Ανάλογα με τη σύνθεση 
των ειδικοτήτων και τον αριθμό των εισακτέων ανά 
ειδικότητα, υπολογίζεται και το μέσο κόστος ανά φοι-
τητή ανά ΑΕΙ (δηλαδή ο Μ.Ο. του αντίστοιχου κόστους 
όλων των Τμημάτων του Ιδρύματος), βάσει του οποίου 
πρέπει να χρηματοδοτείται κάθε Ίδρυμα για το εκπαι-
δευτικό έργο που προσφέρει. 
Σημειώνεται ότι το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και 
το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθήνας παρουσιάζουν 
υψηλό κόστος ανά φοιτητή και έτος. Ως εκ τούτου, 
στους Πίνακες 5 και 6 γίνεται μια πρώτη διερεύνηση 
της διαφοράς που προκύπτει μεταξύ των διαφόρων 
Πολυτεχνικών και Γεωπονικών Σχολών ως προς το κό-
στος ανά φοιτητή. Η ανάλυση του κόστους βασίζεται 
σε διαθέσιμα στοιχεία των Πανεπιστημίων που ανα-
φέρονται στους πίνακες και ως εκ τούτου είναι ενδει-
κτική. Απομένει η συγκέντρωση και η συνολική επε-
ξεργασία των δεδομένων από τα υπόλοιπα ομοειδή 
Τμήματα και Σχολές προκειμένου να προσδιορισθεί το 
κόστος ανά φοιτητή για τις Πολυτεχνικές και Γεωπονι-
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κές Σχολές. Επίσης οι υπολογισμοί έγιναν με βάση 
τους εισακτέους, με την προϋπόθεση ότι όλοι παρα-
κολουθούν και βρίσκονται στην κανονική διάρκεια 
σπουδών. 

3.2.2.2 Προσέγγιση του κόστους λειτουργίας ανά ίδρυμα 

Στους ακόλουθους Πίνακες 1(α) & 1(β) αποτυπώνονται 
τα συγκεντρωτικά στοιχεία για τον υπολογισμό του 
συνολικού ετήσιου κόστους λειτουργίας των Πανεπι-
στημιακών ιδρυμάτων και η αναγωγή του στον οικο-
νομικό δείκτη κόστος λειτουργίας ανά φοιτητή για τα 
έτη 2009 και 2011, όπως ανακοινώθηκαν στην μελέτη 
της ΑΔΙΠ. Για την περαιτέρω αξιοποίηση των στοιχείων 

το ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ προσέθεσε την τελευταία στήλη στην 
οποία αποδίδεται η σχέση του Μέσου Κόστους Λει-
τουργίας ανά φοιτητή ενός ιδρύματος από τη Μέση 
Τιμή του Μέσου ετήσιου Κόστους Λειτουργίας ανά 
φοιτητή των ιδρυμάτων.  
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Μέση Τιμή του Μέσου 
Κόστους ανά φοιτητή ανά ίδρυμα διαφοροποιείται 
από τη Μέση Τιμή που προκύπτει για το σύνολο των 
πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, ακριβώς επειδή αντιμε-
τωπίζει ισοδύναμα τα πανεπιστημιακά ιδρύματα ανε-
ξάρτητα από το μερίδιο τους (φοιτητικός πληθυσμός, 
προσωπικό υπηρετεί κ.α.) στο σύνολο του πανεπιστη-
μιακού τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

Πίνακας 1(α): Πανεπιστήμια - Συγκεντρωτικά στοιχεία κόστους λειτουργίας - 2009(1) 

(1) Τακτικός Προϋπολογισμός Οικονομικού Έτους 2009 
(2) Μόνιμοι διδάσκοντες ΕΕΔΙΠ, Διοικητικό Προσωπικό 
(3) Συμπεριλαμβάνονται όλες οι δαπάνες λειτουργίας του ιδρύματος εκτός από σίτιση και συγγράμματα 
(4) Περιλαμβάνονται και οι Δαπάνες του Αιγινήτειου Παν. Νοσοκομείου και του Αρεταίειου Παν. Νοσοκομείου 
(5) Ίδρυση : Αυγ 2009 
Επισημαίνεται ότι στους υπολογισμούς χρησιμοποιήθηκε ο αριθμός φοιτητών κάθε τμήματος στην κανονική διάρκεια φοίτησης. 
Πηγή: Οικονομική Υπηρεσία Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων 
O υπολογισμός του Μέσου Ετήσιου Κόστους ανά φοιτητή πραγματοποιήθηκε από την ΑΔΙΠ 
 

Το 2009 και επί συνόλου 24 Πανεπιστημιακών ιδρυμά-
των το συνολικό Κόστος Λειτουργίας τους ήταν 969,5 
εκ.€, ενώ το αντίστοιχο ετήσιο Κόστος Λειτουργίας (α-
νά φοιτητή) επί συνόλου 157.116 φοιτητών/-τριών 

ήταν 6.170€, ελαφρά υψηλότερο (101,3%) από την 
Μέση Τιμή του Κόστους Λειτουργίας (ανά φοιτητή) 
των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων που ήταν 6.092 €. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι το 74,5% (722,0 εκ.€) του συ-
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Σπουδών 

Διάφορες 
Επιχορηγήσεις 

ΣΥΝΟΛIKΟ 
ΕΤΗΣΙΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Πανεπιστήμιο Αθηνών(4) 33 130.209.145€ 1.000.000€ 69.000.000€ 400.000€ 907.000€ 294.033€ 201.810.178€ 25.876 7.799€ 128,0% 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης 40 189.006.217€ 2.000.000€ 44.700.000€ 400.000€ 1.020.100€ - 237.126.317€ 27.100 8.750€ 143,6% 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτε-
χνείο 9 60.183.141€ 500.000€ 10.400.000€ - 265.000€ - 71.348.141€ 6.040 11.813€ 193,9% 

Οικονομικό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών 8 14.071.380€ 800.000€ 5.600.000€ - - - 20.471.380€ 5.415 3.780€ 62,1% 

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών 6 16.945.015€ 100.000€ 4.600.000€ - 23.000€ - 21.668.015€ 2.045 10.596€ 173,9% 

Ανωτάτη Σχολή Καλών 
Τεχνών 2 3.496.693€ 350.000€ 3.200.000€ - 35.000€ - 7.081.693€ 545 12.994€ 213,3% 

Πάντειο Πανεπιστήμιο 9 16.057.378€ 300.000€ 5.700.000€ - 254.000€ - 22.311.378€ 6.440 3.464€ 56,9% 

Πανεπιστήμιο Πειραιά 9 12.266.791€ 200.000€ 5.700.000€ - - - 18.166.791€ 6.575 2.763€ 45,4% 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 10 12.363.335€ 1.000.000€ 4.900.000€ - 46.000€ - 18.309.335€ 4.590 3.989€ 65,5% 

Πανεπιστήμιο Πατρών 21 50.477.555€ 2.800.000€ 15.000.000€ 160.000€ 630.000€ - 69.067.555€ 13.035 5.299€ 87,0% 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 14 35.673.537€ 2.400.000€ 13.800.000€ 280.000€ 479.000€ - 52.632.537€ 10.245 5.137€ 84,3% 

Πανεπιστήμιο Κρήτης 17 34.365.417€ 2.900.000€ 9.100.000€ 280.000€ 646.000€ - 47.291.417€ 9.370 5.047€ 82,9% 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου 17 20.906.340€ 3.800.000€ 8.500.000€ 280.000€ 97.000€ - 33.583.340€ 8.815 3.810€ 62,5% 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 16 28.601.100€ 4.000.000€ 8.200.000€ - 153.000€ - 40.954.100€ 5.610 7.300€ 119,8% 

Δημοκρίτειο Παν Θράκης 20 37.437.039€ 2.500.000€ 15.650.000€ 100.000€ 46.000€ 150.000€ 55.883.039€ 13.160 4.246€ 69,7% 

Πολυτεχνείο Κρήτης 5 11.361.861€ 1.900.000€ 3.950.000€ - 115.000€ - 17.326.861€ 2.090 8.290€ 136,1% 

Ιόνιο Πανεπιστήμιο 6 6.048.200€ 1.900.000€ 4.300.000€ - 165.000€ - 12.413.200€ 1.975 6.285€ 103,2% 

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 4 3.675.300€ 450.000€ 1.200.000€ - - - 5.325.300€ 605 8.802€ 144,5% 

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 10 3.801.332€ 1.600.000€ 2.350.000€ - - - 7.751.332€ 3.320 2.335€ 38,3% 

Πανεπιστήμιο 
Δυτικής Μακεδονίας 5 3.325.912€ 900.000€ 2.300.000€ - 69.000€ - 6.594.912€ 2.520 2.617€ 43,0% 

Πανεπιστήμιο 
Στερεάς Ελλάδας 2 93.115€ 200.000€ 1.250.000€ - - - 1.543.115€ 550 2.806€ 46,1% 

Διεθνές Πανεπιστήμιο 
Ελλάδας 3 - - 800.000€ - - - 800.000€   0,0% 

Πανεπιστήμιο 
Δυτικής Ελλάδας(5)  - -  - - -  1.195 -  

ΣΥΝΟΛΟ 266 690.365.803€ 31.600.000€ 240.200.000€ 1.900.000€ 4.950.100€ 444.033€ 969.459.936€ 157.116 6.170€ 101,3% 

Ποσοστιαία Συμμετοχή:   71,2% 3,3% 24,8% 0,2% 0,5% 0,0% 100,0% Μέσος όρος 6.092€ 100,0% 



 

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ 

 134 

νολικού κόστους λειτουργίας αφορά σε δαπάνες Μι-
σθοδοσίας προσωπικού, εκ των οποίων το 71,2% 
(690,4 εκ.€) αφορά σε Μισθοδοσία των Μόνιμων δι-
δασκόντων, ΕΕΔΙΠ, Διοικητικό Προσωπικό και το 3,3% 
(31,3 εκ.€) σε δαπάνες Μισθοδοσίας έκτακτου προ-
σωπικού, το 24,8% (240,2 εκ.€) σε Λειτουργικές δαπά-
νες (εκτός της δαπάνης για σίτιση και συγγράμματα), 
το 0,7% αφορά την επιχορήγηση των Προγραμμάτων 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (5,0 εκ.€), την επιχορήγηση 
των Διδασκαλείων (1,9 εκ.€) και διάφορες άλλες επι-
χορηγήσεις (0,8 εκ.€). 
Τη συγκεκριμένη χρονιά, το υψηλότερο Μέσο Ετήσιο 
Κόστος Λειτουργίας (ανά φοιτητή) μεταξύ των Πανε-
πιστημιακών ιδρυμάτων, καταγράφεται στην Ανωτάτη 
Σχολή Καλών Τεχνών με τιμή 12.994€ ανά φοιτητή, 
που αντιστοιχεί στο 213,3% της αντίστοιχης μέσης τι-
μής των 22 Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, και κατά 
φθίνουσα τιμή κόστους λειτουργίας (ανά φοιτητή) α-
κολουθούν τα ιδρύματα: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτε-
χνείο (11.813€), Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

(10.596€), Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (8.802€), Αρι-
στοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (8.750€), Πο-
λυτεχνείο Κρήτης (8.290€), Πανεπιστήμιο Αθηνών 
(7.799€), Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (7.300€) και Ιόνιο 
Πανεπιστήμιο (6.285€). 
Την ίδια χρονιά το χαμηλότερο Μέσο Ετήσιο Κόστος 
Λειτουργίας (ανά φοιτητή) καταγράφεται στο Πανεπι-
στήμιο Πελοποννήσου με τιμή 2.335€ ανά φοιτητή, 
που αντιστοιχεί στο 38,3% της αντίστοιχης μέσης τιμής 
των 22 Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, και κατά αύξου-
σα τιμή κόστους λειτουργίας (ανά φοιτητή) ακολου-
θούν τα ιδρύματα: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 
(2.617€), Πανεπιστήμιο Πειραιά (2.763€), Πανεπιστή-
μιο Στερεάς Ελλάδας (2.763€), Πάντειο Πανεπιστήμιο 
(3.464€), Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (3.780€), 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου (3.810€), Πανεπιστήμιο Μακε-
δονίας (3.989€), Πανεπιστήμιο Θράκης (4.246€), Πα-
νεπιστήμιο Κρήτης (5.047€), Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 
(5.137€) και Πανεπιστήμιο Πατρών (5.299€). 

Πίνακας 1(β): Πανεπιστήμια - Συγκεντρωτικά στοιχεία κόστους λειτουργίας - 2011(1) 

(1)Τακτικός Προϋπολογισμός Οικονομικού Έτους 2011 
(2) Μόνιμοι διδάσκοντες ΕΕΔΙΠ, Διοικητικό Προσωπικό 
(3) Συμπεριλαμβάνονται όλες οι δαπάνες λειτουργίας του ιδρύματος εκτός από σίτιση και συγγράμματα 
(4) Περιλαμβάνονται και οι Δαπάνες του Αιγινήτειου Παν. Νοσοκομείου και του Αρεταίειου Παν. Νοσοκομείου 
(5) Ίδρυση : Αυγ2009 
Επισημαίνεται ότι στους υπολογισμούς χρησιμοποιήθηκε ο αριθμός φοιτητών κάθε τμήματος στην κανονική διάρκεια φοίτησης. 
Πηγή: Οικονομική Υπηρεσία Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων 
O υπολογισμός του Μέσου Ετήσιου Κόστους ανά φοιτητή πραγματοποιήθηκε από την ΑΔΙΠ 
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Προγραμμάτων 
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ΣΥΝΟΛIKΟ 
ΕΤΗΣΙΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Πανεπιστήμιο Αθηνών(4) 33 117.491.121€ 950.000€ 48.600.000€ 500.000€ 2.000.000€ - 169.541.121€ 24.360 6.960€ 144,5% 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης 40 126.628.971€ 900.000€ 29.500.000€ - - - 157.028.971€ 25.315 6.203€ 128,8% 

Εθνικό Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο 9 58.599.090€ 260.000€ 6.150.000€ - - - 65.009.090€ 5.490 11.841€ 245,9% 

Οικονομικό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών 8 12.838.013€ 220.000€ 4.150.000€ - - - 17.208.013€ 5.200 3.309€ 68,7% 

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών 6 15.093.896€ 60.000€ 3.100.000€ - - - 18.253.896€ 2.020 9.037€ 187,6% 

Ανωτάτη Σχολή Καλών 
Τεχνών 2 3.427.812€ 160.000€ 2.250.000€ - - - 5.837.812€ 570 10.242€ 212,7% 

Πάντειο Πανεπιστήμιο 9 17.239.925€ - 3.100.000€ - - - 20.339.925€ 6.170 3.297€ 68,4% 

Πανεπιστήμιο Πειραιά 9 11.586.612€ - 4.000.000€ - - - 15.586.612€ 6.270 2.486€ 51,6% 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 10 12.571.671€ 860.000€ 3.900.000€ - - - 17.331.671€ 4.465 3.882€ 80,6% 

Πανεπιστήμιο Πατρών 21 46.862.354€ 2.100.000€ 11.150.000€ - - - 60.112.354€ 14.465 4.156€ 86,3% 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 14 33.077.106€ 900.000€ 8.600.000€ - - - 42.577.106€ 11.610 3.667€ 76,1% 

Πανεπιστήμιο Κρήτης 17 33.518.383€ 2.800.000€ 6.350.000€ - - - 42.668.383€ 10.830 3.940€ 81,8% 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου 17 17.798.120€ 2.800.000€ 5.800.000€ - - - 26.398.120€ 10.480 2.519€ 52,3% 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 16 26.118.700€ 2.800.000€ 6.250.000€ - - - 35.168.700€ 6.470 5.436€ 112,9% 

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο 
Θράκης 20 35.010.156€ 2.450.000€ 10.300.000€ - - - 47.760.156€ 15.275 3.127€ 64,9% 

Πολυτεχνείο Κρήτης 5 10.672.519€ 1.400.000€ 2.650.000€ - - - 14.722.519€ 2.325 6.332€ 131,5% 

Ιόνιο Πανεπιστήμιο 6 5.897.208€ 850.000€ 2.600.000€ - - - 9.347.208€ 2.285 4.091€ 84,9% 

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 4 3.765.084€ - 1.150.000€ - - - 4.915.084€ 655 7.504€ 155,8% 

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 10 7.304.197€ 700.000€ 1.650.000€ - - - 9.654.197€ 4.115 2.346€ 48,7% 

Πανεπιστήμιο Δυτικής 
Μακεδονίας 5 4.504.872€ 640.000€ 1.600.000€ - - - 6.744.872€ 2.905 2.322€ 48,2% 

Πανεπιστήμιο Στερεάς 
Ελλάδας 2 632.809€ - 600.000€ - - - 1.232.809€ 610 2.021€ 42,0% 

Διεθνές Πανεπιστήμιο 
Ελλάδας 3 59.133€ - 450.000€ - - - 509.133€    

Πανεπιστήμιο Δυτικής 
Ελλάδας(5)  - 350.000€ 1.500.000€ - - - 1.850.000€ 1.495 1.238€ 25,7% 

ΣΥΝΟΛΟ 266 600.697.752€ 21.200.000€ 165.400.000€ 500.000€ 2.000.000€ 0€ 789.797.752€ 163.380 4.834€ 100,4% 

Ποσοστιαία Συμμετοχή:   76,1% 2,7% 20,9% 0,1% 0,3% 0,0% 100,0% Μέσος όρος 4.816€ 100,0% 
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ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜ
ΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Το 2011 και επί των ιδίων 23 Πανεπιστημιακών ιδρυ-
μάτων το συνολικό Κόστος Λειτουργίας τους ήταν 
789,8 εκ.€ μειωμένο κατά -18,5% ή 179,7 εκ.€ έναντι 
του 2009, ενώ επί συνόλου 163.380 φοιτητών/-τριών 
(αυξημένου κατά 4,0% ή 6.264 φοιτητές/-τριες έναντι 
του 2009) το αντίστοιχο ετήσιο Κόστος Λειτουργίας 
(ανά φοιτητή) ήταν 4.834€ ελαφρά υψηλότερο 
(100,4%) από την Μέση Τιμή του Κόστους Λειτουργίας 
(ανά φοιτητή) των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων που 
ήταν 4.816 €. Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2009-
2011 το ετήσιο Κόστος Λειτουργίας (ανά φοιτητή) κα-
ταγράφει συνολική μείωση κατά 21,7% (ή 1.336€) κυ-
ρίως λόγω της μείωσης του συνολικού ετήσιου κό-
στους λειτουργίας (κατά -18,5%), αλλά και της παράλ-
ληλης αύξησης του πλήθους των φοιτητών (κανονικής 
διάρκειας φοίτησης) κατά 4,0%. 
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το 78,9% (621,9 εκ.€) του 
συνολικού κόστους λειτουργίας αφορά σε δαπάνες 
Μισθοδοσίας προσωπικού, εκ των οποίων το 76,1% 
(600,7 εκ.€) αφορά σε Μισθοδοσία των Μόνιμων δι-
δασκόντων, ΕΕΔΙΠ, Διοικητικό Προσωπικό (που κατα-
γράφει μείωση κατά -13,0% ή 89,7 εκ.€ την περίοδο 
2009-2011) και το 2,7% (21,2 εκ.€) σε δαπάνες Μισθο-
δοσίας έκτακτου προσωπικού (που καταγράφει μείω-
ση κατά -32,9% ή 10,4 εκ.€ την ίδια περίοδο 2009-
2011). Το 20,9% (74,8 εκ.€) του συνολικού κόστους 
λειτουργίας αφορά σε Λειτουργικές δαπάνες (εκτός 
της δαπάνης για σίτιση και συγγράμματα) που κατα-
γράφει μείωση κατά -31,1,0% ή 74,8 εκ.€ την περίοδο 
2009-2011, ενώ το 0,4% αφορά την επιχορήγηση των 
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (2,0 εκ.€) 
μειωμένη κατά 59,5% (ή 2,9 εκ. €) από το 2009, την ε-
πιχορήγηση των Διδασκαλείων (0,5 εκ.€) μειωμένη 
σημαντικά κατά -73,7% (ή 1,4 εκ. €) έναντι του 2009, 
ενώ μηδενίστηκαν οι διάφορες άλλες επιχορηγήσεις 
(έναντι 0,8 εκ.€ το 2009). 
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποδίδεται το συνολικό ετή-
σιο Κόστος Λειτουργίας (ανά φοιτητή) ανά Πανεπι-
στημιακό ίδρυμα των Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων τα 
έτη 2009 και 2011 και ο ρυθμός μεταβολής του συγκε-
κριμένου οικονομικού δείκτη την περίοδο 2009-2011. 
Το 2011, το υψηλότερο Μέσο Ετήσιο Κόστος Λειτουρ-
γίας (ανά φοιτητή) μεταξύ των Πανεπιστημιακών ι-
δρυμάτων, καταγράφεται στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυ-
τεχνείο με τιμή 11.813€ ανά φοιτητή (οριακά αυξημέ-
νο -κατά 0,2%- έναντι του 2009), που αντιστοιχεί στο 
245,9% της αντίστοιχης μέσης τιμής των 22 Πανεπι-
στημιακών ιδρυμάτων (4.816€). Κατά φθίνουσα τιμή 
κόστους λειτουργίας (ανά φοιτητή) ακολουθούν τα ι-
δρύματα: Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών με κόστος 
10.242€ ανά φοιτητή (μειωμένο κατά -21,2% έναντι 
του 2009), Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 9.037€ 
(μείωση κατά -14,7% έναντι του 2009), Χαροκόπειο 
Πανεπιστήμιο 7.504€ (μείωση κατά -14,7% έναντι του 
2009), Πανεπιστήμιο Αθηνών 6.960€ (μείωση κόστους 
κατά -10,8% έναντι του 2009), Πολυτεχνείο Κρήτης 
6.332€ (μείωση κατά -23,6% έναντι του 2009), Αριστο-

τέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 6.203€ (μείωση 
κατά -29,1% έναντι του 2009) και Πανεπιστήμιο Θεσ-
σαλίας 5.436€ (μείωση κατά -25,5% έναντι του 2009).  

Γράφημα 3.11: Συνολικό Ετήσιο Κόστος Λειτουργίας (ανά φοιτητή) των Πα-
νεπιστημιακών ιδρυμάτων τα έτη 2009 και 2011 και ρυθμός μεταβολής της 
περιόδου 2009-2011 

 
Πηγή: ΑΔΙΠ (2011) Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Την ίδια χρονιά το χαμηλότερο Μέσο Ετήσιο Κόστος 
Λειτουργίας (ανά φοιτητή) καταγράφεται στο Πανεπι-
στήμιο Στερεάς Ελλάδας με τιμή 2.335€ ανά φοιτητή 
(μειωμένο κατά -28,0% έναντι του 2009), που αντι-
στοιχεί στο 42,0% της αντίστοιχης μέσης τιμής των 22 
Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, και κατά αύξουσα τιμή 
κόστους λειτουργίας (ανά φοιτητή) ακολουθούν τα ι-
δρύματα: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας με τιμή 
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-26,4% 

-4,8% 

-12,5% 

-28,6% 

-2,7% 

-21,9% 

-34,9% 

-21,6% 

-25,5% 

-29,1% 

-23,6% 

-10,8% 

-14,7% 

-14,7% 

-21,2% 

+0,2% 

Πανεπιστήμιο 
Στερεάς Ελλάδας 

Πανεπιστήμιο 
Δυτικής  Μακεδονίας 

Πανεπιστήμιο 
Πελοποννήσου 

Πανεπιστήμιο 
Πειραιά 

Πανεπιστήμιο 
Αιγαίου 

Πανεπιστήμιο 
Θράκης 

Πάντειο 
Πανεπιστήμιο 

Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο 

Αθηνών 

Πανεπιστήμιο 
Ιωαννίνων 

Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας 

Πανεπιστήμιο 
Κρήτης 

Ιόνιο 
Πανεπιστήμιο 

Πανεπιστήμιο 
Πατρών 

Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας 

Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης 

Πολυτεχνείο 
Κρήτης 

Πανεπιστήμιο 
Αθηνών 

Χαροκόπειο 
Πανεπιστήμιο 

Γεωπονικό 
Πανεπιστήμιο 

Αθηνών 

Ανωτάτη Σχολή 
Καλών Τεχνών 

Εθνικό Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο 

2009 2011  % Μεταβολή 
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2.322€ ανά φοιτητή (μείωση κατά -11,3% έναντι του 
2009), Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 2.346€ (οριακή 
αύξηση κατά 0,5% έναντι του 2009), Πανεπιστήμιο 
Πειραιά 2.486€ (μείωση κατά -10,0% έναντι του 2009), 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου 2.519€ (σημαντική μείωση κατά 
-33,9% έναντι του 2009), Πανεπιστήμιο Θράκης 3.127€ 
(μείωση κατά -26,4% έναντι του 2009), Πάντειο Πανε-
πιστήμιο 3.297€ (μείωση κατά -4,8% έναντι του 2009), 
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 3.309€ (μείωση κα-
τά -12,5% έναντι του 2009), Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 
3.667€ (μείωση κατά -28,6% έναντι του 2009), Πανε-
πιστήμιο Μακεδονίας 3.882€ (μείωση κατά -2,7% ένα-
ντι του 2009), Πανεπιστήμιο Κρήτης 3.940€ (μείωση 
κατά -21,9% έναντι του 2009), Ιόνιο Πανεπιστήμιο 
4.091€ (σημαντική μείωση κατά -34,9% έναντι του 
2009) και Πανεπιστήμιο Πατρών 4.156€ (μείωση κατά 
-21,6% έναντι του 2009).  
Το υψηλό εύρος διαφοροποίησης του ετήσιου Μέσου 
Κόστους λειτουργίας μεταξύ των Πανεπιστημιακών ι-
δρυμάτων, που το 2009 αντιστοιχούσε στο 183,3% της 
μέσης τιμής του δείκτη επί των Πανεπιστημιακών ι-
δρυμάτων (τιμή εύρους 10.659€) και το 2011 αντιστοι-
χούσε στο 203,9% της μέσης τιμής του δείκτη (τιμή 
εύρους 9.820€ μειωμένη κατά 7,9% έναντι του 2009), 
υποδεικνύει την ανάγκη περαιτέρω διερεύνησης των 
χαρακτηριστικών των ιδρυμάτων με Υψηλή και Χαμη-
λή τιμή του συγκεκριμένου οικονομικού δείκτη. 
 
3.2.2.3 Διαφοροποίηση του κόστους λειτουργίας 

ανά ίδρυμα 
Για τη διερεύνηση των χαρακτηριστικών των ιδρυμά-
των με υψηλή/χαμηλή διαφοροποίηση του δείκτη 
Μέσο Ετήσιο Κόστος Λειτουργίας (ανά φοιτητή) το έ-
τος 2009, η ΑΔΙΠ επεξεργάστηκε τις ακόλουθες 7 δια-
φορετικές κατηγορίες ομοειδών πανεπιστημιακών ι-
δρυμάτων: 
1η Κατηγορία: Πανεπιστήμια που περιλαμβάνουν Πο-
λυτεχνικές, Ιατρικές Σχολές και άλλα αντικείμενα. Στη 
συγκεκριμένη κατηγορία ανήκουν 4 Πανεπιστημιακά 
ιδρύματα (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 
Πανεπιστήμιο Πατρών, Πανεπιστήμιο Θράκης και Πα-
νεπιστήμιο Θεσσαλίας), που καλύπτουν το 36,9% του 
συνόλου των Τμημάτων των 22 ιδρυμάτων (97 τμ.), το 
41,4% του συνολικού Ετήσιου Κόστους Λειτουργίας 
(403,0 εκ.€) και το 37,5% του συνολικού φοιτητικού 
πληθυσμού τους (58.905 φοιτητές/-τριες).  
2η Κατηγορία: Πανεπιστήμια που περιλαμβάνουν Ια-
τρικές Σχολές και άλλα αντικείμενα. Στη συγκεκριμέ-
νη κατηγορία ανήκουν 3 Πανεπιστημιακά ιδρύματα 
(Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και 
Πανεπιστήμιο Κρήτης), που καλύπτουν το 24,3% του 
συνόλου των Τμημάτων των 22 ιδρυμάτων (46 τμ.), το 
31,1% του συνολικού Ετήσιου Κόστους Λειτουργίας 
(301,7 εκ.€) και το 29,0% του συνολικού φοιτητικού 
πληθυσμού τους (45.490 φοιτητές/-τριες). 
3η Κατηγορία: Πανεπιστήμια που δεν περιλαμβάνουν 
Πολυτεχνικές και Ιατρικές Σχολές. Στη συγκεκριμένη 
κατηγορία ανήκουν 3 Πανεπιστημιακά ιδρύματα (Πα-

νεπιστήμιο Αιγαίου, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και Πανεπι-
στήμιο Πελοποννήσου), που καλύπτουν το 12,5% του 
συνόλου των Τμημάτων των 22 ιδρυμάτων (33 τμ.), το 
5,5% του συνολικού Ετήσιου Κόστους Λειτουργίας 
(53,7 εκ.€) και το 9,0% του συνολικού φοιτητικού πλη-
θυσμού τους (14.110 φοιτητές/-τριες). 
4η Κατηγορία: Πολυτεχνεία. Στη συγκεκριμένη κατη-
γορία ανήκουν 2 ιδρύματα (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτε-
χνείο και Πολυτεχνείο Κρήτης), που καλύπτουν το 
5,3% του συνόλου των Τμημάτων των 22 ιδρυμάτων 
(14 τμ.), το 9,1% του συνολικού Ετήσιου Κόστους Λει-
τουργίας (88,7 εκ.€) και το 5,2% του συνολικού φοιτη-
τικού πληθυσμού τους (8.130 φοιτητές/-τριες). 
5η Κατηγορία: Πρώην Ανώτατες Σχολές. Στη συγκεκρι-
μένη κατηγορία ανήκουν 6 Πανεπιστημιακά ιδρύματα 
(Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γεωπονικό Πανε-
πιστήμιο Αθηνών, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Πανεπιστή-
μιο Πειραιά, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και Χαροκό-
πειο Πανεπιστήμιο), που καλύπτουν το 17,5% του συ-
νόλου των Τμημάτων των 22 ιδρυμάτων (46 τμ.), το 
11,0% του συνολικού Ετήσιου Κόστους Λειτουργίας 
(106,3 εκ.€) και το 16,3% του συνολικού φοιτητικού 
πληθυσμού τους (25.670 φοιτητές/-τριες). 
6η Κατηγορία: Ανώτατες Σχολές. Στη συγκεκριμένη κα-
τηγορία ανήκει μόνο η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, 
που καλύπτει το 0,8% του συνόλου των Τμημάτων των 
22 ιδρυμάτων (2 τμ.), το 0,7% του συνολικού Ετήσιου 
Κόστους Λειτουργίας (6,7 εκ.€) και το 0,3% του συνο-
λικού φοιτητικού πληθυσμού τους (545 φοιτητές/-
τριες). 
7η Κατηγορία: Νεοσύστατα Πανεπιστήμια. Στη συγκε-
κριμένη κατηγορία ανήκουν 4 Πανεπιστημιακά ιδρύ-
ματα (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Πανεπιστή-
μιο Στερεάς Ελλάδας, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας 
και Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας). Πλήρη στοιχεία, 
όμως, για το 2009 υπάρχουν μόνο για τα 2 πρώτα ι-
δρύματα, που καλύπτουν το 2,7% του συνόλου των 
Τμημάτων των 22 ιδρυμάτων (10 τμ. εκ των οποίων τα 
3 αφορούν το Διεθνές Πανεπιστήμιο), το 0,9% του συ-
νολικού Ετήσιου Κόστους Λειτουργίας (8,9 εκ.€ εκ των 
οποίων τα 0,8 εκ.€ αφορούν το Διεθνές Πανεπιστήμιο) 
και το 2,7% του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού 
τους (4.265 φοιτητές/-τριες εκ των οποίων οι 1.195 
φοιτητές/-τριες αφορούν το Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελ-
λάδας). 
Στον ακόλουθο συνθετικό Πίνακα 2(α) αποτυπώνονται 
τα συγκεντρωτικά στοιχεία για τον υπολογισμό του 
συνολικού ετήσιου Κόστους Λειτουργίας των 7 Κατη-
γοριών ομοειδών Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και 
την αντίστοιχη αναγωγή του στον οικονομικό δείκτη 
Κόστος λειτουργίας ανά φοιτητή το έτος 2009, όπως 
ανακοινώθηκαν στη μελέτη της ΑΔΙΠ. Για την περαιτέ-
ρω αξιοποίηση των στοιχείων το ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ προσέ-
θεσε την τελευταία στήλη στην οποία αποδίδεται η 
σχέση του Μέσου Κόστους Λειτουργίας ανά φοιτητή 
ενός ιδρύματος από τη Μέση Τιμή του Μέσου ετήσιου 
Κόστους Λειτουργίας ανά φοιτητή των ιδρυμάτων.  
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ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜ
ΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Πίνακας 2(α): Συγκριτική παράθεση ανά κατηγορία ομοειδών Πανεπιστημίων - Συγκεντρωτικά στοιχεία κόστους λειτουργίας - 2009(1) 

Πανεπιστημιακά 
Ιδρύματα 

Αρ
ιθ

μό
ς 

Τμ
ημ

άτ
ω

ν Ετήσια μεγέθη κόστους λειτουργίας των ιδρυμάτων το 2009(1) Αριθμός  
φοιτητών 

στην  
κανονική 
διάρκεια 
φοίτησης 

Μέσο 
Ετήσιο 
Κόστος 

ανά 
φοιτητή 

% ως προς 
το Μέσο 
Κόστος 

Λειτουργίας 
του συνόλου 

των ιδρυμάτων 
Μισθοδοσία (2) 

Μισθοδοσία 
έκτακτου 

προσωπικού 
Λειτουργικές 
Δαπάνες (3) 

Επιχορήγηση 
Διδασκαλείων 

Επιχορήγηση 
Προγραμμάτων 
Μεταπτυχιακών 

Σπουδών 

Διάφορες 
Επιχορηγήσεις 

ΣΥΝΟΛIKΟ 
ΕΤΗΣΙΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Κατηγορία 1η: Πανεπιστήμια που περιλαμβάνουν Πολυτεχνικές, Ιατρικές Σχολές και άλλα αντικείμενα 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης 40 189.006.217€ 2.000.000€ 44.700.000€ 400.000€ 1.020.100€ - 237.126.317€ 27.100 8.750€ 143,6% 

Πανεπιστήμιο Πατρών 21 50.477.555€ 2.800.000€ 15.000.000€ 160.000€ 630.000€ - 69.067.555€ 13.035 5.299€ 87,0% 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 16 28.601.100€ 4.000.000€ 8.200.000€ - 153.000€ - 40.954.100€ 5.610 7.300€ 119,8% 

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο 
Θράκης 20 37.437.039€ 2.500.000€ 15.650.000€ 100.000€ 46.000€ 150.000€ 55.883.039€ 13.160 4.246€ 69,7% 

ΣΥΝΟΛΟ 97 305.521.911€ 11.300.000€ 83.550.000€ 660.000€ 1.849.100€ 150.000€ 403.031.011€ 58.905 6.842€ 106,9% 

Ποσοστιαία Συμμετοχή:  75,8% 2,8% 20,7% 0,2% 0,5% 0,0% 100,0% Μέσος όρος 6.399€ 100,0% 

Κατηγορία 2η: Πανεπιστήμια που περιλαμβάνουν Ιατρικές Σχολές και άλλα αντικείμενα 

Πανεπιστήμιο Αθηνών(4) 33 130.209.145€ 1.000.000€ 69.000.000€ 400.000€ 907.000€ 294.033€ 201.810.178€ 25.876 7.799€ 128,0% 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 14 35.673.537€ 2.400.000€ 13.800.000€ 280.000€ 479.000€ - 52.632.537€ 10.245 5.137€ 84,3% 

Πανεπιστήμιο Κρήτης 17 34.365.417€ 2.900.000€ 9.100.000€ 280.000€ 646.000€ - 47.291.417€ 9.370 5.047€ 82,9% 

ΣΥΝΟΛΟ 64 200.248.099€ 6.300.000€ 91.900.000€ 960.000€ 2.032.000€ 294.033€ 301.734.132€ 45.490 6.633€ 110,6% 

Ποσοστιαία Συμμετοχή:  66,4% 2,1% 30,5% 0,3% 0,7% 0,1% 100,0% Μέσος όρος 5.995€ 100,0% 

Κατηγορία 3η: Πανεπιστήμια που δεν περιλαμβάνουν Πολυτεχνικές, Ιατρικές Σχολές και άλλα αντικείμενα 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου 17 20.906.340€ 3.800.000€ 8.500.000€ 280.000€ 97.000€ - 33.583.340€ 8.815 3.810€ 62,5% 

Ιόνιο Πανεπιστήμιο 6 6.048.200€ 1.900.000€ 4.300.000€ - 165.000€ - 12.413.200€ 1.975 6.285€ 103,2% 

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 10 3.801.332€ 1.600.000€ 2.350.000€ - - - 7.751.332€ 3.320 2.335€ 38,3% 

ΣΥΝΟΛΟ 33 30.755.872€ 7.300.000€ 15.150.000€ 280.000€ 262.000€ 0€ 53.747.872€ 14.110 3.809€ 63,5% 

Ποσοστιαία Συμμετοχή:  57,2% 13,6% 28,2% 0,5% 0,5% 0,0% 100,0% Μέσος όρος 4.143€ 100,0% 

Κατηγορία 4η: Πολυτεχνεία 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 9 60.183.141€ 500.000€ 10.400.000€ - 265.000€ - 71.348.141€ 6.040 11.813€ 193,9% 

Πολυτεχνείο Κρήτης 5 11.361.861€ 1.900.000€ 3.950.000€ - 115.000€ - 17.326.861€ 2.090 8.290€ 136,1% 

ΣΥΝΟΛΟ 14 71.545.002€ 2.400.000€ 14.350.000€ 0€ 380.000€ 0€ 88.675.002€ 8.130 10.907€ 108,5% 

Ποσοστιαία Συμμετοχή:  80,7% 2,7% 16,2% 0,0% 0,4% 0,0% 100,0% Μέσος όρος 10.051€ 100,0% 

Κατηγορία 5η: Πρώην Ανώτερες Σχολές 
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

(Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και 
Εμπορικών Επιστημών) 

8 14.071.380€ 800.000€ 5.600.000€ - - - 20.471.380€ 5.415 3.780€ 62,1% 

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
(Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή Αθη-

νών) 
6 16.945.015€ 100.000€ 4.600.000€ - 23.000€ - 21.668.015€ 2.045 10.596€ 173,9% 

Πάντειο Πανεπιστήμιο  
(Πάντειος Ανωτάτη Σχολή Πολιτι-

κών Επιστημών) 
9 16.057.378€ 300.000€ 5.700.000€ - 254.000€ - 22.311.378€ 6.440 3.464€ 56,9% 

Πανεπιστήμιο Πειραιά 
 (Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή Πει-

ραιώς) 
9 12.266.791€ 200.000€ 5.700.000€ - - - 18.166.791€ 6.575 2.763€ 45,4% 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 
 (Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή 

 Θεσσαλονίκης) 
10 12.363.335€ 1.000.000€ 4.900.000€ - 46.000€ - 18.309.335€ 4.590 3.989€ 65,5% 

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 
 (Χαροκόπειος Ανώτατη Σχολή Οι-

κιακής Οικονομίας) 
4 3.675.300€ 450.000€ 1.200.000€ - - - 5.325.300€ 605 8.802€ 144,5% 

ΣΥΝΟΛΟ 46 75.381.199€ 2.850.000€ 27.700.000€ 0€ 323.000€ 0€ 106.254.199€ 25.670  4.139 €  74,4% 

Ποσοστιαία Συμμετοχή:  70,9% 2,7% 26,1% 0,0% 0,3% 0,0% 100,0% Μέσος όρος  5.566 €  100,0% 

Κατηγορία 6η: Ανώτατες Σχολές 

Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών 2 3.496.693€ 350.000€ 3.200.000€ - 35.000€ - 7.081.693€ 545 12.994€ 100,0% 

ΣΥΝΟΛΟ 2 3.496.693€ 350.000€ 3.200.000€ 0€ 35.000€ 0€ 7.081.693€ 545 12.994€ 100,0% 

Ποσοστιαία Συμμετοχή:  49,4% 4,9% 45,2% 0,0% 0,5% 0,0% 100,0% Μέσος όρος 12.994€ 100,0% 

Κατηγορία 7η: Νεοσύστατα Πανεπιστήμια 
Πανεπιστήμιο 

Δυτικής Μακεδονίας 5 3.325.912€ 900.000€ 2.300.000€ - 69.000€ - 6.594.912€ 2.520 2.617€ 43,0% 

Πανεπιστήμιο 
Στερεάς Ελλάδας 2 93.115€ 200.000€ 1.250.000€ - - - 1.543.115€ 550 2.806€ 46,1% 

Διεθνές Πανεπιστήμιο 
Ελλάδας(5) 3 - - 800.000€ - - - 800.000€    

Πανεπιστήμιο 
Δυτικής Ελλάδας(5)  - -  - - -  1.195   

ΣΥΝΟΛΟ 10 3.419.027€ 1.100.000€ 4.350.000€ 0€ 69.000€ 0€ 8.138.027€ 3.070 2.651€ 97,8% 

Ποσοστιαία Συμμετοχή:  38,3% 12,3% 48,7% 0,0% 0,8% 0,0% 100,0% Μέσος όρος 2.711€ 100,0% 
(1)Τακτικός Προϋπολογισμός Οικονομικού Έτους 2009 
(2) Μόνιμοι διδάσκοντες ΕΕΔΙΠ, Διοικητικό Προσωπικό 
(3) Συμπεριλαμβάνονται όλες οι δαπάνες λειτουργίας του ιδρύματος εκτός από σίτιση και συγγράμματα 
(4) Περιλαμβάνονται και οι Δαπάνες του Αιγινήτειου Παν. Νοσοκομείου και του Αρεταίειου Παν. Νοσοκομείου 
(5) Δεν συμπεριλαμβάνεται στην αποτίμηση του Μέσου Κόστους Λειτουργίας (ανά φοιτητή) ως Σύνολο και ως Μέσος όρος 
Επισημαίνεται ότι στους υπολογισμούς χρησιμοποιήθηκε ο αριθμός φοιτητών κάθε τμήματος στην κανονική διάρκεια φοίτησης. 

Πηγή: Οικονομική Υπηρεσία Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων 
O υπολογισμός του Μέσου Ετήσιου Κόστους ανά φοιτητή πραγματοποιήθηκε από την ΑΔΙΠ 
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Υπενθυμίζεται ότι το 2009 και επί συνόλου 22 Πανεπι-
στημιακών ιδρυμάτων (εκτός του Πανεπιστημίου Δυ-
τικής Ελλάδας) το συνολικό Κόστος Λειτουργίας τους 
ήταν 969,5 εκ.€, ενώ το αντίστοιχο ετήσιο Κόστος Λει-
τουργίας (ανά φοιτητή) επί συνόλου 157.115 φοιτη-
τών/-τριών ήταν 6.170€ ελαφρά υψηλότερο (101,3%) 
από την Μέση Τιμή του Κόστους Λειτουργίας (ανά 
φοιτητή) των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων (6.092 €).  
Μεταξύ των 7 Κατηγοριών ομοειδών Πανεπιστημια-
κών ιδρυμάτων τη συγκεκριμένη χρονιά το υψηλότερο 
Μέσο Ετήσιο Κόστος Λειτουργίας (ανά φοιτητή) κατα-
γράφεται στην 6η κατηγορία (Ανώτατες Σχολές, που 
περιλαμβάνει μόνο την ΑΣΚΤ) με τιμή 12.994€ ανά 
φοιτητή, που αντιστοιχεί στο 213,3% της αντίστοιχης 
μέσης τιμής των 22 Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, και 
κατά φθίνουσα τιμή κόστους λειτουργίας (ανά φοιτη-
τή) ακολουθούν: η 4η κατηγορία – Πολυτεχνεία με τι-
μή δείκτη 10.051€ που αντιστοιχεί στο 165,0% της α-
ντίστοιχης μέσης τιμής του συνόλου των ιδρυμάτων 
και με εύρος κόστους λειτουργίας 8.290€ - 11.813€ 
ανά φοιτητή, η 1η κατηγορία – Πανεπιστήμια που πε-
ριλαμβάνουν Πολυτεχνικές, Ιατρικές Σχολές και άλλα 
αντικείμενα με τιμή δείκτη 6.339€ που αντιστοιχεί στο 
105,0% της αντίστοιχης μέσης τιμής του συνόλου των 
ιδρυμάτων και με εύρος κόστους λειτουργίας 4.246€ - 
8.750€ ανά φοιτητή, η 2η κατηγορία – Πανεπιστήμια 
που περιλαμβάνουν Ιατρικές Σχολές και άλλα αντι-

κείμενα με τιμή δείκτη 5.995€ που αντιστοιχεί στο 
98,4% της αντίστοιχης μέσης τιμής του συνόλου των 
ιδρυμάτων (η πλησιέστερη τιμή ως προς τη μέση τιμή 
των 22 πανεπιστημιακών ιδρυμάτων) και με εύρος κό-
στους λειτουργίας 5.047€ - 7.799€ ανά φοιτητή, η 5η 
κατηγορία – Πρώην Ανώτατες Σχολές με τιμή δείκτη 
5.566€ που αντιστοιχεί στο 91,4% της αντίστοιχης μέ-
σης τιμής του συνόλου των ιδρυμάτων και με εύρος 
κόστους λειτουργίας 2.763€ - 10.596€ ανά φοιτητή, η 
3η κατηγορία – Πανεπιστήμια που δεν περιλαμβά-
νουν Πολυτεχνικές και Ιατρικές Σχολές με τιμή δείκτη 
4.143€ που αντιστοιχεί στο 68,0% της αντίστοιχης μέ-
σης τιμής του συνόλου των ιδρυμάτων και με εύρος 
κόστους λειτουργίας 2.335€ - 6.285€ ανά φοιτητή, και 
η 7η κατηγορία – Νεοσύστατα Πανεπιστήμια με (ανα-
μενόμενη) χαμηλή τιμή δείκτη 2.711€ που αντιστοιχεί 
στο 46,6% της αντίστοιχης μέσης τιμής του συνόλου 
των ιδρυμάτων και με εύρος κόστους λειτουργίας 
2.617€ - 2.806€ ανά φοιτητή. 
 
Στον ακόλουθο συνθετικό Πίνακα 2(β) αποτυπώνονται 
τα συγκεντρωτικά στοιχεία για τον υπολογισμό του 
συνολικού ετήσιου Κόστους Λειτουργίας των συγκρι-
μένων 7 Κατηγοριών ομοειδών Πανεπιστημιακών ι-
δρυμάτων και η αναγωγή του στον οικονομικό δείκτη 
Κόστος λειτουργίας ανά φοιτητή το έτος 2011, όπως 
ανακοινώθηκε στη μελέτη της ΑΔΙΠ.  

Πίνακας 2(β): Συγκριτική παράθεση ανά κατηγορία ομοειδών Πανεπιστημίων - Συγκεντρωτικά στοιχεία κόστους λειτουργίας - 2011(1) 
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ν Ετήσια μεγέθη κόστους λειτουργίας των ιδρυμάτων το 2011(1) Αριθμός  
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στην  
κανονική 
διάρκεια 
φοίτησης 

Μέσο 
Ετήσιο 
Κόστος 
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φοιτητή 

% ως προς 
το Μέσο 
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Λειτουργίας 
του συνόλου 

των ιδρυμάτων 
Μισθοδοσία (2) 

Μισθοδοσία 
έκτακτου 

προσωπικού 
Λειτουργικές 
Δαπάνες (3) 

Επιχορήγηση 
Διδασκαλείων 

Επιχορήγηση 
Προγραμμάτων 
Μεταπτυχιακών 

Σπουδών 

Διάφορες 
Επιχορηγήσεις 

ΣΥΝΟΛIKΟ 
ΕΤΗΣΙΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Κατηγορία 1η: Πανεπιστήμια που περιλαμβάνουν Πολυτεχνικές, Ιατρικές Σχολές και άλλα αντικείμενα 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης 40 126.628.971€ 900.000€ 29.500.000€ - - - 157.028.971€ 25.315 6.203€ 131,1% 

Πανεπιστήμιο Πατρών 21 46.862.354€ 2.100.000€ 11.150.000€ - - - 60.112.354€ 14.465 4.156€ 87,9% 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 16 26.118.700€ 2.800.000€ 6.250.000€ - - - 35.168.700€ 6.470 5.436€ 114,9% 

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο 
Θράκης 20 35.010.156€ 2.450.000€ 10.300.000€ - - - 47.760.156€ 15.275 3.127€ 66,1% 

ΣΥΝΟΛΟ 97 234.620.181€ 8.250.000€ 57.200.000€ 0€ 0€ 0€ 300.070.181€ 61.525 4.877€ 103,1% 

Ποσοστιαία Συμμετοχή:  78,2% 2,7% 19,1% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% Μέσος όρος 4.730€ 100,0% 

Κατηγορία 2η: Πανεπιστήμια που περιλαμβάνουν Ιατρικές Σχολές και άλλα αντικείμενα 

Πανεπιστήμιο Αθηνών(4) 33 117.491.121€ 950.000€ 48.600.000€ 500.000€ 2.000.000€ - 169.541.121€ 24.360 6.960€ 143,3% 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 14 33.077.106€ 900.000€ 8.600.000€ - - - 42.577.106€ 11.610 3.667€ 75,5% 

Πανεπιστήμιο Κρήτης 17 33.518.383€ 2.800.000€ 6.350.000€ - - - 42.668.383€ 10.830 3.940€ 81,1% 

ΣΥΝΟΛΟ 64 184.086.610€ 4.650.000€ 63.550.000€ 500.000€ 2.000.000€ 0€ 254.786.610€ 46.800 5.444€ 112,1% 

Ποσοστιαία Συμμετοχή:  72,3% 1,8% 24,9% 0,2% 0,8% 0,0% 100,0% Μέσος όρος 4.856€ 100,0% 

Κατηγορία 3η: Πανεπιστήμια που δεν περιλαμβάνουν Πολυτεχνικές, Ιατρικές Σχολές και άλλα αντικείμενα 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου 17 17.798.120€ 2.800.000€ 5.800.000€ - - - 26.398.120€ 10.480 2.519€ 84,4% 

Ιόνιο Πανεπιστήμιο 6 5.897.208€ 850.000€ 2.600.000€ - - - 9.347.208€ 2.285 4.091€ 137,0% 

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 10 7.304.197€ 700.000€ 1.650.000€ - - - 9.654.197€ 4.115 2.346€ 78,6% 

ΣΥΝΟΛΟ 33 30.999.525€ 4.350.000€ 10.050.000€ 0€ 0€ 0€ 45.399.525€ 16.880 2.690€ 90,1% 

Ποσοστιαία Συμμετοχή:  68,3% 9,6% 22,1% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% Μέσος όρος 2.985€ 100,0% 

Κατηγορία 4η: Πολυτεχνεία 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 9 58.599.090€ 260.000€ 6.150.000€ - - - 65.009.090€ 5.490 11.841€ 130,3% 

Πολυτεχνείο Κρήτης 5 10.672.519€ 1.400.000€ 2.650.000€ - - - 14.722.519€ 2.325 6.332€ 69,7% 

ΣΥΝΟΛΟ 14 69.271.609€ 1.660.000€ 8.800.000€ 0€ 0€ 0€ 79.731.609€ 7.815 10.202€ 112,3% 

Ποσοστιαία Συμμετοχή:  86,9% 2,1% 11,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% Μέσος όρος 9.087€ 100,0% 



 

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2014 

 139 

Κεφ
άλαιο 3

ο 
ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ Π

ΛΑΙΣΙΟ Α
Ν

ΑΦ
ΟΡΑΣ 

ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜ
ΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Πανεπιστημιακά 
Ιδρύματα 

Αρ
ιθ

μό
ς 

Τμ
ημ

άτ
ω

ν Ετήσια μεγέθη κόστους λειτουργίας των ιδρυμάτων το 2011(1) Αριθμός  
φοιτητών 

στην  
κανονική 
διάρκεια 
φοίτησης 

Μέσο 
Ετήσιο 
Κόστος 

ανά 
φοιτητή 

% ως προς 
το Μέσο 
Κόστος 

Λειτουργίας 
του συνόλου 

των ιδρυμάτων 
Μισθοδοσία (2) 

Μισθοδοσία 
έκτακτου 

προσωπικού 
Λειτουργικές 
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Προγραμμάτων 
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Διάφορες 
Επιχορηγήσεις 

ΣΥΝΟΛIKΟ 
ΕΤΗΣΙΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Κατηγορία 5η: Πρώην Ανώτερες Σχολές 
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

(Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και 
Εμπορικών Επιστημών) 

8 12.838.013€ 220.000€ 4.150.000€ - - - 17.208.013€ 5.200 3.309€ 67,3% 

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
(Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή Αθη-

νών) 
6 15.093.896€ 60.000€ 3.100.000€ - - - 18.253.896€ 2.020 9.037€ 183,7% 

Πάντειο Πανεπιστήμιο 
(Πάντειος Ανωτάτη Σχολή Πολιτι-

κών Επιστημών) 
9 17.239.925€ - 3.100.000€ - - - 20.339.925€ 6.170 3.297€ 67,0% 

Πανεπιστήμιο Πειραιά 
(Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή Πει-

ραιώς) 
9 11.586.612€ - 4.000.000€ - - - 15.586.612€ 6.270 2.486€ 50,5% 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 
(Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή 

Θεσσαλονίκης) 
10 12.571.671€ 860.000€ 3.900.000€ - - - 17.331.671€ 4.465 3.882€ 78,9% 

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο  
(Χαροκόπειος Ανώτατη Σχολή Οικι-

ακής Οικονομίας) 
4 3.765.084€ - 1.150.000€ - - - 4.915.084€ 655 7.504€ 152,6% 

ΣΥΝΟΛΟ 46 73.095.201€ 1.140.000€ 19.400.000€ 0€ 0€ 0€ 93.635.201€ 24.780 3.779€ 76,8% 

Ποσοστιαία Συμμετοχή:  78,1% 1,2% 20,7% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% Μέσος όρος 4.919€ 100,0% 

Κατηγορία 6η: Ανώτατες Σχολές 

Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών 2 3.427.812€ 160.000€ 2.250.000€ - - - 5.837.812€ 570 10.242€ 100,0% 

ΣΥΝΟΛΟ 2 3.427.812€ 160.000€ 2.250.000€ 0€ 0€ 0€ 5.837.812€ 570 10.242€ 100,0% 

Ποσοστιαία Συμμετοχή:  58,7% 2,7% 38,5% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% Μέσος όρος 10.242€ 100,0% 

Κατηγορία 7η: Νεοσύστατα Πανεπιστήμια 
Πανεπιστήμιο 

Δυτικής Μακεδονίας 5 4.504.872€ 640.000€ 1.600.000€ - - - 6.744.872€ 2.905 2.322€ 124,8% 

Πανεπιστήμιο 
Στερεάς Ελλάδας 2 632.809€ - 600.000€ - - - 1.232.809€ 610 2.021€ 108,7% 

Διεθνές Πανεπιστήμιο 
Ελλάδας(5) 3 59.133€ - 450.000€ - - - 509.133€    

Πανεπιστήμιο 
Δυτικής Ελλάδας(5)  : 350.000€ 1.500.000€ - - - 1.850.000€ 1.495   

ΣΥΝΟΛΟ 10 5.196.814€ 990.000€ 4.150.000€ 0€ 0€ 0€ 7.977.681€ 3.515 2.270€ 104,5% 

Ποσοστιαία Συμμετοχή:  50,3% 9,6% 40,1% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% Μέσος όρος 2.171€ 100,0% 
(1)Τακτικός Προϋπολογισμός Οικονομικού Έτους 2011 
(2) Μόνιμοι διδάσκοντες ΕΕΔΙΠ, Διοικητικό Προσωπικό 
(3) Συμπεριλαμβάνονται όλες οι δαπάνες λειτουργίας του ιδρύματος εκτός από σίτιση και συγγράμματα 
(4) Περιλαμβάνονται και οι Δαπάνες του Αιγινήτειου Παν. Νοσοκομείου και του Αρεταίειου Παν. Νοσοκομείου 
(5) Δεν συμπεριλαμβάνεται στην αποτίμηση του Μέσου Κόστους Λειτουργίας (ανά φοιτητή) ως Σύνολο και ως Μέσος όρος 
Επισημαίνεται ότι στους υπολογισμούς χρησιμοποιήθηκε ο αριθμός φοιτητών κάθε τμήματος στην κανονική διάρκεια φοίτησης. 

Πηγή: Οικονομική Υπηρεσία Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων 
O υπολογισμός του Μέσου Ετήσιου Κόστους ανά φοιτητή πραγματοποιήθηκε από την ΑΔΙΠ 
 

Υπενθυμίζεται ότι το 2011 και επί συνόλου 23 Πανεπι-
στημιακών ιδρυμάτων το συνολικό Κόστος Λειτουργί-
ας τους ήταν 789,8 εκ.€, μειωμένο κατά -18,5% ή 
179,7 εκ.€ έναντι του 2009, ενώ επί συνόλου 163.380 
φοιτητών/-τριών (αυξημένου κατά 4,0% ή 6.264 φοι-
τητές/-τριες έναντι του 2009) το αντίστοιχο ετήσιο Κό-
στος Λειτουργίας (ανά φοιτητή) ήταν 4.834€ ελαφρά 
υψηλότερο (100,4%) από την Μέση Τιμή του Κόστους 
Λειτουργίας (ανά φοιτητή) των πανεπιστημιακών ι-
δρυμάτων που ήταν 4.816 €.  
Μεταξύ των 7 Κατηγοριών ομοειδών Πανεπιστημια-
κών ιδρυμάτων τη συγκεκριμένη χρονιά το υψηλότερο 
Μέσο Ετήσιο Κόστος Λειτουργίας (ανά φοιτητή) κατα-
γράφεται στην 6η κατηγορία (Ανώτατες Σχολές7) με τι-
μή 10,242€ ανά φοιτητή, που αντιστοιχεί στο 212,7% 
της αντίστοιχης μέσης τιμής των 23 Πανεπιστημιακών 
ιδρυμάτων, και κατά φθίνουσα τιμή κόστους λειτουρ-
γίας (ανά φοιτητή) ακολουθούν: η 4η κατηγορία – Πο-
λυτεχνεία με τιμή δείκτη 9.087€ που αντιστοιχεί στο 
188,7% της αντίστοιχης μέσης τιμής του συνόλου των 
ιδρυμάτων και με εύρος κόστους λειτουργίας 6.332€ - 
11.841€ ανά φοιτητή, η 5η κατηγορία – Πρώην Ανώτα-
τες Σχολές με τιμή δείκτη 4.919€ που αντιστοιχεί στο 
                                                                 
7 Η κατηγορία περιλαμβάνει μόνο την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών 

102,1% της αντίστοιχης μέσης τιμής του συνόλου των 
ιδρυμάτων και με εύρος κόστους λειτουργίας 2.486€ - 
9.037€ ανά φοιτητή, η 2η κατηγορία – Πανεπιστήμια 
που περιλαμβάνουν Ιατρικές Σχολές και άλλα αντι-
κείμενα με τιμή δείκτη 4.856€ που αντιστοιχεί στο 
100,8% της αντίστοιχης μέσης τιμής του συνόλου των 
ιδρυμάτων (η πλησιέστερη τιμή ως προς τη μέση τιμή 
των 22 πανεπιστημιακών ιδρυμάτων) και με εύρος κό-
στους λειτουργίας 3.667€ - 6.960€ ανά φοιτητή, η 1η 
κατηγορία – Πανεπιστήμια που περιλαμβάνουν Πο-
λυτεχνικές, Ιατρικές Σχολές και άλλα αντικείμενα με 
τιμή δείκτη 4.730€ που αντιστοιχεί στο 98,2% της α-
ντίστοιχης μέσης τιμής του συνόλου των ιδρυμάτων 
και με εύρος κόστους λειτουργίας 3.127€ - 6.203€ ανά 
φοιτητή, η 3η κατηγορία – Πανεπιστήμια που δεν πε-
ριλαμβάνουν Πολυτεχνικές και Ιατρικές Σχολές με τι-
μή δείκτη 2.985€ που αντιστοιχεί στο 62,0% της αντί-
στοιχης μέσης τιμής του συνόλου των ιδρυμάτων και 
με εύρος κόστους λειτουργίας 2.346€ - 4.091€ ανά 
φοιτητή, και η 7η κατηγορία – Νεοσύστατα Πανεπι-
στήμια με χαμηλή τιμή δείκτη 2.171€ που αντιστοιχεί 
στο 45,1% της αντίστοιχης μέσης τιμής του συνόλου 
των ιδρυμάτων και με εύρος κόστους λειτουργίας 
2.021€ - 2.322€ ανά φοιτητή. 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2009-2011 η κατάταξη 
των 7 Κατηγοριών ομοειδών Πανεπιστημιακών ιδρυ-
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μάτων παρέμεινε ουσιαστικά η ίδια εκτός της εναλλα-
γής θέσης (από την 3η στην 5η θέση κατάταξης) μεταξύ 
της 1ης Κατηγορίας - Πανεπιστήμια που περιλαμβά-
νουν Πολυτεχνικές, Ιατρικές Σχολές και άλλα αντικεί-
μενα και της 5ης Κατηγορίας - Πρώην Ανώτατες Σχολές 
αντίστοιχα, κυρίως λόγω της υψηλότερης μείωσης της 
μέσης τιμής κόστους (ανά φοιτητή) που κατέγραψε η 
1η Κατηγορία (-26,1%) έναντι της 5ης Κατηγορίας (-
11,6%).  
Πιο συγκεκριμένα, την περίοδο 2009-2011 όλες οι κα-
τηγορίες ομοειδών πανεπιστημίων καταγράφουν μεί-
ωση του Μέσου Κόστους Λειτουργίας (ανά φοιτητή), 
με τη μεγαλύτερη, κατά -31,4%, να καταγράφεται στην 
7η Κατηγορία - Νεοσύστατα Πανεπιστήμια από 2.711€ 
ανά φοιτητή το 2009 σε 2.171€ το 2011, και κατά φθί-
νουσα σειρά ακολουθούν οι κατηγορίες: η 3η Κατηγο-
ρία - Πανεπιστήμια που δεν περιλαμβάνουν Πολυτε-
χνικές και Ιατρικές Σχολές (κατά -27,9%, από 4.143€ 
ανά φοιτητή το 2009 σε 2.985€ το 2011), η 1η Κατηγο-
ρία - Πανεπιστήμια που περιλαμβάνουν Πολυτεχνι-
κές, Ιατρικές Σχολές και άλλα αντικείμενα (κατά -
26,1%, από 6.399€ ανά φοιτητή το 2009 σε 4.730€ το 
2011), η 6η Κατηγορία - Ανώτατες Σχολές (μείωση κα-
τά -21,2%, από 12.994€ ανά φοιτητή το 2009 σε 
10.242€ το 2011), η 2η Κατηγορία - Πανεπιστήμια που 
περιλαμβάνουν Ιατρικές Σχολές και άλλα αντικείμε-
να (μείωση κατά -19,0%, από 5.995€ ανά φοιτητή το 
2009 σε 4.856€ το 2011), η 5η Κατηγορία - Πρώην Α-
νώτατες Σχολές (μείωση κατά -11,6%, από 5.566€ ανά 
φοιτητή το 2009 σε 4.919€ το 2011) και η 4η Κατηγορία 
- Πολυτεχνεία (μείωση κατά -9,6%, από 10.051€ ανά 
φοιτητή το 2009 σε 9.087€ το 2011). 
Η εργαστηριακή υποδομή των Πολυτεχνικών και των 
Ιατρικών Σχολών, όπως και των Ανώτατων Σχολών Τέ-
χνης, προφανώς αυξάνουν το κόστος λειτουργίας. Στις 
περιπτώσεις της 1ης Κατηγορίας (Πανεπιστήμια που 
περιλαμβάνουν Πολυτεχνικές, Ιατρικές Σχολές και άλ-
λα αντικείμενα) και της 2ης Κατηγορίας (Πανεπιστήμια 
που περιλαμβάνουν Ιατρικές Σχολές και άλλα αντικεί-
μενα) θα πρέπει επίσης να σημειωθεί το χαμηλό μερί-
διο που τα συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα έχουν 
στο προσωπικό και στο φοιτητικό πληθυσμό του ιδρύ-
ματος έναντι του υψηλότερου κόστους λειτουργίας 
τους σε σχέση με τα υπόλοιπα γνωστικά πεδία (ο δεί-
κτης αποδίδει το κόστος ανά φοιτητή), γεγονός που 
επιβεβαιώνεται και από τη χαμηλότερη τιμή της 3ης 
Κατηγορίας (Πανεπιστήμια που δεν περιλαμβάνουν 
Πολυτεχνικές και Ιατρικές Σχολές). 
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποδίδεται το συνολικό Ετή-
σιο Κόστος Λειτουργίας των Πανεπιστημιακών ιδρυ-
μάτων, για κάθε μία από τις 7 κατηγορίες ομοειδών 
Πανεπιστημίων τα έτη 2009 και 20011. 
Το 2011 το συνολικό Ετήσιο Κόστος Λειτουργίας των 
Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων ήταν 787,4 εκ.€, το ο-
ποίο ανά κατηγορία ομοειδών πανεπιστημίων επιμε-
ρίζεται ως εξής: το 38,1% του συνολικού κόστους (ύ-
ψους 300,1 εκ.€) αφορά σε δαπάνες της 1ης Κατηγορί-

ας - Πανεπιστήμια που περιλαμβάνουν Πολυτεχνι-
κές, Ιατρικές Σχολές και άλλα αντικείμενα, το 32,4% 
(254,8 εκ.€) αφορά σε δαπάνες της 2ης Κατηγορίας - 
Πανεπιστήμια που περιλαμβάνουν Ιατρικές Σχολές 
και άλλα αντικείμενα, το 11,9% (93,6 εκ.€) αφορά σε 
δαπάνες της 5ης Κατηγορίας - Πρώην Ανώτατες Σχο-
λές, το 10,1% (79,7 εκ.€) αφορά σε δαπάνες της 4ης 
Κατηγορίας - Πολυτεχνεία, το 5,8% (45,4 εκ.€) αφορά 
σε δαπάνες της 3ης Κατηγορίας - Πανεπιστήμια που 
δεν περιλαμβάνουν Πολυτεχνικές και Ιατρικές Σχο-
λές, το 1,0% (8,0 εκ.€) αφορά σε δαπάνες της 7ης Κα-
τηγορίας – Νεοσύστατα Πανεπιστήμια, και το 0,7% 
(5,8 εκ.€) αφορά σε δαπάνες της 6ης Κατηγορίας - Α-
νώτατες Σχολές. 

Γράφημα 3.12: Συνολικό Ετήσιο Κόστος Λειτουργίας των Πανεπιστημιακών 
ιδρυμάτων ανά κατηγορία ομοειδών Πανεπιστημίων (σε εκατομμύρια €) τα 
έτη 2009 και 2011 

 
Πηγή: ΑΔΙΠ (2011) Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Κατά την περίοδο 2009-2011 το συνολικό ετήσιο Κό-
στος Λειτουργίας των Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων 
καταγράφει μείωση κατά -18,8% (ή 182,0 εκ.€) από 
969,5 εκ.€ το 2009 σε 787,4 εκ.€ το 2011. Ωστόσο, η 
αντίστοιχη μεταβολή ανά κατηγορία ομοειδών Πανε-
πιστημίων δεν ήταν αναλογική του μεριδίου της στο 
συνολικό ετήσιο Κόστος Λειτουργίας των πανεπιστη-
μιακών ιδρυμάτων, αλλά σημαντικά διαφοροποιημέ-
νη. 
 
Στο ακόλουθο γράφημα καταγράφεται ο επιμερισμός 
ανά κατηγορία ομοειδών Πανεπιστημίων της συνολι-
κής απόλυτης (κατά 182,0 εκ.€) και ποσοστιαίας μετα-
βολής του Ετήσιου Κόστους Λειτουργίας των Πανεπι-
στημιακών ιδρυμάτων την περίοδο 2009-2011.  
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Γράφημα 3.13: Απόλυτη (σε εκατομμύρια €) και Ποσοστιαία μεταβολή του 
συνολικού Ετήσιου Κόστους Λειτουργίας των Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων 
ανά κατηγορία ομοειδών Πανεπιστημίων την περίοδο 2009-2011 

 

Πηγή: ΑΔΙΠ (2011) Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Το 56,6% (έναντι μεριδίου 38,1%) της συνολικής μείω-
σης (103,0 εκ.€) αφορά σε μείωση των δαπανών λει-
τουργίας της 1ης Κατηγορίας - Πανεπιστήμια που πε-
ριλαμβάνουν Πολυτεχνικές, Ιατρικές Σχολές και άλλα 
αντικείμενα (από 403,0 εκ.€ το 2009 σε 300,1 εκ.€ το 
2011), το 25,8% (έναντι μεριδίου 32,4%) της συνολικής 
μείωσης (46,9 εκ.€) αφορά σε μείωση των δαπανών 
λειτουργίας της 2ης Κατηγορίας - Πανεπιστήμια που 

περιλαμβάνουν Ιατρικές Σχολές και άλλα αντικείμε-
να (από 301,7 εκ.€ το 2009 σε 254,8 εκ.€ το 2011), το 
6,9% (έναντι μεριδίου 11,9%) της συνολικής μείωσης 
(12,6 εκ.€) αφορά σε μείωση των δαπανών λειτουργί-
ας της 5ης Κατηγορίας - Πρώην Ανώτατες Σχολές (από 
106,3 εκ.€ το 2009 σε 93,6 εκ.€ το 2011), το 4,9% (ένα-
ντι μεριδίου 10,1%) της συνολικής μείωσης (8,9 εκ.€) 
αφορά σε μείωση των δαπανών λειτουργίας της 4ης 
Κατηγορίας - Πολυτεχνεία (από 88,7 εκ.€ το 2009 σε 
79,7 εκ.€ το 2011), το 4,6% (έναντι μεριδίου 5,8%) της 
συνολικής μείωσης (8,9 εκ.€) αφορά σε μείωση των 
δαπανών λειτουργίας της 3ης Κατηγορίας - Πανεπι-
στήμια που δεν περιλαμβάνουν Πολυτεχνικές και Ια-
τρικές Σχολές (από 53,7 εκ.€ το 2009 σε 45,4 εκ.€ το 
2011), το 0,7% (έναντι μεριδίου 0,7%) της συνολικής 
μείωσης (1,2 εκ.€) αφορά σε μείωση των δαπανών 
λειτουργίας της 6ης Κατηγορίας - Ανώτατες Σχολές (α-
πό 7,1 εκ.€ το 2009 σε 5,8 εκ.€ το 2011) και το 0,5% (έ-
ναντι μεριδίου 1,0%) της συνολικής μείωσης (1,0 εκ.€) 
αφορά σε μείωση των δαπανών λειτουργίας της 7ης 
Κατηγορίας - Νεοσύστατα Πανεπιστήμια (από 8,9 εκ.€ 
το 2009 σε 8,0 εκ.€ το 2011). 
 
Στο ακόλουθο γράφημα καταγράφεται η απόλυτη και 
ποσοστιαία κατανομή των επιμέρους κατηγοριών δα-
πάνης του συνολικού ετήσιου Κόστους Λειτουργίας 
των Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων ανά κατηγορία ομο-
ειδών Πανεπιστημίων την περίοδο 2009-2011.  

Γράφημα 3.14: Απόλυτη (σε εκατομμύρια €) και ποσοστιαία μεταβολή των επιμέρους κατηγοριών δαπάνης του συνολικού Ετήσιου Κόστους Λειτουργίας των 
Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων ανά κατηγορία ομοειδών Πανεπιστημίων την περίοδο 2009-2011 

 

 
Πηγή: ΑΔΙΠ (2011) Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Το 2011 το 78,7% (ή 621,9 εκ.€) του συνολικού Ετήσι-
ου Κόστους Λειτουργίας των Πανεπιστημιακών ιδρυ-
μάτων αφορούσε σε Δαπάνες Μισθοδοσίας του τα-
κτικού (600,7 εκ.€) και έκτακτου (21,2 εκ.€) προσωπι-
κού που υπηρετούσε κατά το συγκεκριμένο οικονομι-
κό έτος στα Πανεπιστημιακά ιδρύματα.  
Κατά την περίοδο 2009-2011 οι συνολικές ετήσιες Δα-
πάνες Μισθοδοσίας των Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων 

καταγράφουν μείωση κατά -13,9% (ή 100,1 εκ.€) από 
722,0 εκ.€ το 2009 σε 621,9 εκ.€ το 2011. Ωστόσο, η 
αντίστοιχη μεταβολή ανά κατηγορία ομοειδών Πανε-
πιστημίων δεν ήταν ούτε ενιαία στην κατεύθυνση της 
μεταβολής (μείωση/ αύξηση), ούτε αναλογική του με-
ριδίου της στις συνολικές ετήσιες Δαπάνες Μισθοδο-
σίας των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων τη συγκεκριμέ-
νη χρονιά, αλλά σημαντικά διαφοροποιημένη. 
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Συγκεκριμένα, το 73,9% (έναντι μεριδίου 39,1%) της 
συνολικής μείωσης (-74,0 εκ.€) αφορά σε μείωση των 
δαπανών λειτουργίας της 1ης Κατηγορίας - Πανεπι-
στήμια που περιλαμβάνουν Πολυτεχνικές, Ιατρικές 
Σχολές και άλλα αντικείμενα (από 316,8 εκ.€ το 2009 
σε 242,9 εκ.€ το 2011), το 17,8% (έναντι μεριδίου 
30,3%) της συνολικής μείωσης (17,8 εκ.€) αφορά σε 
μείωση των δαπανών λειτουργίας της 2ης Κατηγορίας - 
Πανεπιστήμια που περιλαμβάνουν Ιατρικές Σχολές 
και άλλα αντικείμενα (από 206,5 εκ.€ το 2009 σε 
188,7 εκ.€ το 2011), το 4,0% (έναντι μεριδίου 11,9%) 
της συνολικής μείωσης (4,0 εκ.€) αφορά σε μείωση 
των δαπανών λειτουργίας της 5ης Κατηγορίας - Πρώην 
Ανώτατες Σχολές (από 78,2 εκ.€ το 2009 σε 74,2 εκ.€ 
το 2011), το 3,0% (έναντι μεριδίου 11,4%) της συνολι-
κής μείωσης (3,0 εκ.€) αφορά σε μείωση των δαπανών 
λειτουργίας της 4ης Κατηγορίας - Πολυτεχνεία (από 
73,9 εκ.€ το 2009 σε 70,9 εκ.€ το 2011), το 2,7% (ένα-
ντι μεριδίου 5,7%) της συνολικής μείωσης (2,7 εκ.€) 
αφορά σε μείωση των δαπανών λειτουργίας της 3ης 
Κατηγορίας - Πανεπιστήμια που δεν περιλαμβάνουν 
Πολυτεχνικές και Ιατρικές Σχολές (από 38,1 εκ.€ το 
2009 σε 35,3 εκ.€ το 2011) και το 0,3% (έναντι μεριδί-
ου 0,6%) της συνολικής μείωσης (0,3 εκ.€) αφορά σε 
μείωση των δαπανών λειτουργίας της 6ης Κατηγορίας - 
Ανώτατες Σχολές (από 3,8 εκ.€ το 2009 σε 3,6 εκ.€ το 
2011). Αντίθετα, η 7η Κατηγορία - Νεοσύστατα Πανε-
πιστήμια καταγράφει αύξηση της συγκεκριμένης κα-
τηγορίας δαπάνης κατά 1,7 εκ.€ από 4,5 εκ.€ το 2009 
σε 6,2 εκ.€ το 2011. 
Την ίδια χρονιά το 20,9% (ή 165,4 εκ.€) του συνολικού 
Ετήσιου Κόστους Λειτουργίας των Πανεπιστημιακών 
ιδρυμάτων αφορούσε σε Λειτουργικές Δαπάνες των 
Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων κατά το συγκεκριμένο 
οικονομικό έτος.  
Κατά την περίοδο 2009-2011 οι συνολικές ετήσιες Λει-
τουργικές Δαπάνες των Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων 
καταγράφουν σημαντική μείωση κατά -31,1% (ή 74,8 
εκ.€) από 240,2 εκ.€ το 2009 σε 165,4 εκ.€ το 2011. Θα 
πρέπει να σημειωθεί, ότι η αντίστοιχη μεταβολή ανά 
κατηγορία ομοειδών Πανεπιστημίων είναι σημαντικά 
αναλογική του μεριδίου της στις συνολικές ετήσιες 
Δαπάνες Μισθοδοσίας των πανεπιστημιακών ιδρυμά-
των τη συγκεκριμένη χρονιά. 
Συγκεκριμένα, το 35,2% (έναντι μεριδίου 34,6%) της 
συνολικής μείωσης (-26,4 εκ.€) αφορά σε μείωση των 
δαπανών λειτουργίας της 1ης Κατηγορίας - Πανεπι-
στήμια που περιλαμβάνουν Πολυτεχνικές, Ιατρικές 
Σχολές και άλλα αντικείμενα (από 83,6 εκ.€ το 2009 
σε 57,2 εκ.€ το 2011), το 37,9% (έναντι μεριδίου 
38,4%) της συνολικής μείωσης (28,4 εκ.€) αφορά σε 
μείωση των δαπανών λειτουργίας της 2ης Κατηγορίας - 
Πανεπιστήμια που περιλαμβάνουν Ιατρικές Σχολές 
και άλλα αντικείμενα (από 91,9 εκ.€ το 2009 σε 63,6 
εκ.€ το 2011), το 11,1% (έναντι μεριδίου 11,7%) της 
συνολικής μείωσης (8,3 εκ.€) αφορά σε μείωση των 
δαπανών λειτουργίας της 5ης Κατηγορίας - Πρώην Α-
νώτατες Σχολές (από 27,7 εκ.€ το 2009 σε 19,4 εκ.€ το 

2011), το 7,4% (έναντι μεριδίου 5,3%) της συνολικής 
μείωσης (5,6 εκ.€) αφορά σε μείωση των δαπανών 
λειτουργίας της 4ης Κατηγορίας - Πολυτεχνεία (από 
14,4 εκ.€ το 2009 σε 8,4 εκ.€ το 2011), το 6,8% (έναντι 
μεριδίου 6,1%) της συνολικής μείωσης (5,1 εκ.€) αφο-
ρά σε μείωση των δαπανών λειτουργίας της 3ης Κατη-
γορίας - Πανεπιστήμια που δεν περιλαμβάνουν Πο-
λυτεχνικές και Ιατρικές Σχολές (από 15,2 εκ.€ το 2009 
σε 10,1 εκ.€ το 2011), το 1,3% (έναντι μεριδίου 1,4%) 
της συνολικής μείωσης (1,0 εκ.€) αφορά σε μείωση 
των δαπανών λειτουργίας της 6ης Κατηγορίας - Ανώτα-
τες Σχολές (από 3,2 εκ.€ το 2009 σε 2,3 εκ.€ το 2011) 
και το 0,3% (έναντι μεριδίου 2,5%) της συνολικής μεί-
ωσης (0,2 εκ.€) αφορά σε μείωση των δαπανών λει-
τουργίας της 7ης Κατηγορίας - Νεοσύστατα Πανεπι-
στήμια (από 4,4 εκ.€ το 2009 σε 4,2 εκ.€ το 2011). 
Τέλος, το 2011 το 0,4% (ή 2,5 εκ.€) του συνολικού Ε-
τήσιου Κόστους Λειτουργίας των Πανεπιστημιακών 
ιδρυμάτων αφορούσε σε Λοιπές επιχορηγήσεις των 
Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων κατά το συγκεκριμένο 
οικονομικό έτος. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 80,0& των 
Λοιπών επιχορηγήσεων αφορά σε επιχορήγηση των 
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (2,0 εκ.€) 
ποσό σημαντικά μειωμένο έναντι του 2009 (5,0 εκ.€), 
το 20%,0 αφορά σε επιχορήγηση των Διδασκαλείων 
(0,5 εκ.€) ποσό σημαντικά μειωμένο έναντι του 2009 
(1,9 εκ.€), ενώ μηδενική ήταν η κατηγορία Διάφορες 
επιχορηγήσεις έναντι ποσού 0,4 εκ.€ το 2009. 
Πιο συγκεκριμένα, κατά την περίοδο 2009-2011 οι συ-
νολικές ετήσιες Λοιπές επιχορηγήσεις των Πανεπιστη-
μιακών ιδρυμάτων καταγράφουν σημαντικότατη μεί-
ωση κατά -65,7% (ή 4,8 εκ.€) από 7,3 εκ.€ το 2009 σε 
2,5 εκ.€ το 2011. Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι τη συ-
γκεκριμένη περίοδο σε όλες τις κατηγορίες ομοειδών 
πανεπιστημίων η συγκεκριμένη κατηγορία δαπάνης 
μηδενίστηκε, εκτός από την περίπτωση της 2ης Κατη-
γορίας - Πανεπιστήμια που περιλαμβάνουν Ιατρικές 
Σχολές και άλλα αντικείμενα που κατέγραψε μείωση 
κατά 23,9% (ή 0,8%) από 3,3 εκ.€ το 2009 σε 2,5 εκ.€ 
το 2011). Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη 
μεταβολή αφορά αποκλειστικά το Πανεπιστήμιο Αθη-
νών, αφού στα υπόλοιπα Πανεπιστημιακά ιδρύματα 
αυτής της κατηγορίας η συγκεκριμένη δαπάνη μηδενί-
στηκε. 
 
3.2.2.4 Δυναμικότητα και κόστος λειτουργίας 

επιμέρους ομάδων πανεπιστημιακών 
ιδρυμάτων 

Για την περαιτέρω διερεύνηση των χαρακτηριστικών 
των ιδρυμάτων με υψηλή διαφοροποίηση του δείκτη 
Μέσο Ετήσιο Κόστος Λειτουργίας (ανά φοιτητή) κατά 
τα έτη 2009 και 2011, η ΑΔΙΠ αντιπαρέβαλλε τους δεί-
κτες κόστους λειτουργίας του εκπαιδευτικού έργου, με 
βάση τον αριθμό των τμημάτων και του αριθμού των 
φοιτητών (κανονικής φοίτησης), με επιπλέον δείκτες 
δυναμικότητας των ιδρυμάτων, όπως το πλήθος του 
υπηρετούντος προσωπικού και συγκεκριμένα του 
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πλήθους των Μόνιμων Διδασκόντων και του πλήθους 
του Διοικητικού Προσωπικού αναλυμένου σε Μονί-
μους και σε Προσωπικό Ι.Δ.Α.Χ (εργαζόμενοι με σχέση 
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου) κατά το 
2011, σε 3 δείγματα Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, δι-
ατυπώνοντας την πρόθεσή της να γενικεύσει τη συ-
γκεκριμένη συσχέτιση στο σύνολο των Πανεπιστημια-
κών ιδρυμάτων σε μεταγενέστερο χρόνο. Θα πρέπει, 
τέλος, να επισημανθεί ότι αντίστοιχη μελέτη/αναφορά 
της ΑΔΙΠ, είτε συνολική, είτε στοχευμένη επί δείγμα-
τος ιδρυμάτων, για τα ανώτατα Τεχνολογικά Ιδρύματα 
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης δεν έχει δημοσιοποιη-
θεί. 
Η σύνθεση των τριών δειγμάτων της μελέτης, με διευ-
ρυμένο αριθμό δεικτών παρακολούθησης, έχει ως ε-
ξής: 
Στο 1ο Δείγμα περιλαμβάνονται 5 Πανεπιστημιακά ι-
δρύματα: ένα Πανεπιστήμιο που περιλαμβάνει Πολυ-
τεχνική και Ιατρική Σχολή και άλλα αντικείμενα (Αρι-
στοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης), δύο Πολυτε-
χνεία (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και Πολυτεχνείο 
Κρήτης) και δύο Πρώην Ανώτατες Σχολές (Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών και Γεωπονικό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών). Τα συγκεκριμένα ιδρύματα καλύπτουν το 
25,9% του συνόλου των Τμημάτων των 22 Πανεπιστη-
μιακών ιδρυμάτων (68 τμ.), το 34,5% του συνολικού 
Ετήσιου Κόστους Λειτουργίας των Πανεπιστημιακών 
ιδρυμάτων (272,2 εκ.€) και το 37,5% του συνολικού 
φοιτητικού πληθυσμού τους (58.905 φοιτητές/-τριες). 
Κατά το (1ο τρίμηνο) του 2011 στο συγκεκριμένο Δείγ-
μα ιδρυμάτων υπηρετούσαν 3.327 Μόνιμοι Διδάσκο-
ντες και 2.863 μέλη Διοικητικού προσωπικού εκ των 
οποίων το 42,0% ήταν Μόνιμοι (1.202 μέλη) και το 
58,0% (1.661) ήταν εργαζόμενοι με σχέση εργασίας 
ΙΔΑΧ. 
Στο 2ο Δείγμα (Γεωπονικές Σχολές) περιλαμβάνονται: 
ένα Πανεπιστήμιο (Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών) 
και 2 ομοθεματικές του ιδρύματος Σχολές (η Γεωπονι-
κή Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλο-
νίκης και η Σχολή Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπι-

στημίου Θεσσαλίας). Τα συγκεκριμένα ιδρύματα κα-
λύπτουν το 3,4% του συνόλου των Τμημάτων των 22 
Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων (9 τμ.), το 3,4% του συ-
νολικού Ετήσιου Κόστους Λειτουργίας των Πανεπιστη-
μιακών ιδρυμάτων (26,5 εκ.€) και το 2,3% του συνολι-
κού φοιτητικού πληθυσμού τους (3.755 φοιτητές/-
τριες). Κατά το (1ο τρίμηνο) του 2011 στο συγκεκριμέ-
νο Δείγμα ιδρυμάτων υπηρετούσαν 334 Μόνιμοι Δι-
δάσκοντες και 315 μέλη Διοικητικού προσωπικού εκ 
των οποίων το 43,8% ήταν Μόνιμοι (138 μέλη) και το 
56,2% (177 μέλη) ήταν εργαζόμενοι με σχέση εργασίας 
ΙΔΑΧ. 
Στο 3ο Δείγμα (Πολυτεχνικές Σχολές) περιλαμβάνονται: 
2 Πολυτεχνεία (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και Πο-
λυτεχνείο Κρήτης) και 1 ομοθεματική των ιδρυμάτων 
Σχολή (η Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανε-
πιστημίου Θεσσαλονίκης). Τα συγκεκριμένα ιδρύματα 
καλύπτουν το 8,0% του συνόλου των Τμημάτων των 
22 Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων (21 τμ.), το 12,8% του 
συνολικού Ετήσιου Κόστους Λειτουργίας των Πανεπι-
στημιακών ιδρυμάτων (101,0 εκ.€) και το 7,1% του συ-
νολικού φοιτητικού πληθυσμού τους (11.660 φοιτη-
τές/-τριες). Κατά το (1ο τρίμηνο) του 2011 στο συγκε-
κριμένο Δείγμα ιδρυμάτων υπηρετούσαν 1.028 Μόνι-
μοι Διδάσκοντες και 1.337 μέλη Διοικητικού προσωπι-
κού εκ των οποίων το 29,2% ήταν Μόνιμοι (391 μέλη) 
και το 70,8% (946 μέλη) ήταν εργαζόμενοι με σχέση 
εργασίας ΙΔΑΧ. 

1ο Δείγμα 
Στον ακόλουθο πίνακα αποδίδονται βασικοί δείκτες 
σχετικοί με το πλήθος των τμημάτων, του αριθμού των 
φοιτητών (στην κανονική διάρκεια φοίτησης), των Δι-
δασκόντων (Μονίμων) και του Διοικητικού Προσωπι-
κού (Μονίμων και ΙΔΑΧ) των 5 ιδρυμάτων του 1ου 
Δείγματος Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων το έτος 2011 
καθώς και οι σχετικοί οικονομικοί δείκτες που περι-
γράφουν το συνολικό Ετήσιο Κόστος Λειτουργίας τους 
το συγκεκριμένο έτος αναφοράς. 

Πίνακας (4α & 4β): Συγκριτική παράθεση δεικτών του 1ου Δείγματος Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων - 2011(1) 

Πανεπιστημιακά 
Ιδρύματα 

Αρ
ιθ

μό
ς 

Τμ
ημ

άτ
ω

ν 

Προσωπικό που υπηρετεί (Α τρίμηνο. 2011) 
Ετήσια μεγέθη κόστους λειτουργίας των ιδρυμάτων Αριθμός 

φοιτητών 
στην 

 κανονική 
διάρκεια 
φοίτησης  

Μέσο 
Ετήσιο 
Κόστος 

 ανά  
φοιτητή 

% ως προς 
το Μέσο 
Κόστος 

Λειτουργίας 
του συνόλου 

των ιδρυμάτων 

Διδάσκοντες Διοικητικό 
Προσωπικό 

Μόνιμοι Μόνιμοι ΙΔΑΧ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ 
Μισθοδοσίας(2) 

ΣΥΝΟΛΟ 
Λειτουργικών 

Δαπανών(3) 
ΣΥΝΟΛΟ 

Επιχορηγήσεων 

ΣΥΝΟΛIKΟ  
ΕΤΗΣΙΟ  
ΚΟΣΤΟΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Ι) 9 575 284 738 1.022 58.859.090€ 6.150.000€ 0€ 65.009.090€ 5.490 11.841€ 161,2% 

Πολυτεχνείο Κρήτης (Ι) 5 126 79 125 204 12.072.519€ 2.650.000€ 0€ 14.722.519€ 2.325 6.332€ 86,2% 

Αριστοτέλειο Παν Θεσσαλονίκης (ΙΙ) 40 2.230 634 532 1.166 127.528.971€ 29.500.000€ 0€ 157.028.971€ 25.315 6.203€ 84,5% 

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
(ΙΙΙ) 8 204 86 124 210 13.058.013€ 4.150.000€ 0€ 17.208.013€ 5.200 3.309€ 45,1% 

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
(ΙΙΙ) 6 192 119 142 261 15.153.896€ 3.100.000€ 0€ 18.253.896€ 2.020 9.037€ 123,0% 

ΣΥΝΟΛΟ 54 3.327 1.202 1.661 2.863 226.672.489€ 45.550.000€ 0€ 272.222.489€ 40.350 6.747€ 91,9% 

Ποσοστιαία Συμμετοχή:   42,0% 58,0% 100,0% 83,3% 16,7% 0,0% 100,0% Μέση Τιμή 7.344€ 100,0% 

(Ι) Πολυτεχνεία, (ΙΙ) Πανεπιστήμιο με Ιατρική και Πολυτεχνική Σχολή, και (ΙΙΙ) Πρώην Ανώτατες Σχολές 
(1) Τακτικός Προϋπολογισμός Οικονομικού Ετών 2009 και 2011 
(2) Μόνιμοι διδάσκοντες ΕΕΔΙΠ, Διοικητικό Προσωπικό 
(3) Συμπεριλαμβάνονται όλες οι δαπάνες λειτουργίας του ιδρύματος εκτός από σίτιση και συγγράμματα 
Επισημαίνεται ότι στους υπολογισμούς χρησιμοποιήθηκε ο αριθμός φοιτητών κάθε τμήματος στην κανονική διάρκεια φοίτησης. 

Πηγή: Οικονομική Υπηρεσία Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων 
O υπολογισμός του Μέσου Ετήσιου Κόστους ανά φοιτητή , των αναλογιών φοιτητών προς προσωπικό και των ποσοστιαίων μειώσεων πραγματοποιήθηκαν από την ΑΔΙΠ 
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Υπενθυμίζεται ότι το 2011 και επί συνόλου 23 Πανεπι-
στημιακών ιδρυμάτων το συνολικό Κόστος Λειτουργί-
ας τους ήταν 789,8 εκ.€, μειωμένο κατά -18,5% ή 
179,7 εκ.€ έναντι του 2009, ενώ επί συνόλου 163.380 
φοιτητών/-τριών (αυξημένου κατά 4,0% ή 6.264 φοι-
τητές/-τριες έναντι του 2009) το αντίστοιχο ετήσιο Κό-
στος Λειτουργίας (ανά φοιτητή) ήταν 4.834€ ελαφρά 
υψηλότερο (100,4%) από την Μέση Τιμή του Κόστους 
Λειτουργίας (ανά φοιτητή) των 22 εκ των 23 πανεπι-
στημιακών ιδρυμάτων (επί των οποίων υπολογίστηκε 
η μέση τιμή) ήταν 4.816 €. 
Το 2011 και στο σύνολο των 5 Πανεπιστημιακών ιδρυ-
μάτων του 1ου Δείγματος το συνολικό Κόστος Λειτουρ-
γίας των ιδρυμάτων ήταν 272,2 εκ.€, καταγράφοντας 
μείωση κατά -26,0% ή 95,7 εκ.€ έναντι του 2009 
(367,9 εκ.€). Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλο-
νίκης τη συγκεκριμένη χρονιά κατείχε το υψηλότερο 
μερίδιο (57,7%) του συγκεκριμένου κόστους με Κόστος 
Λειτουργίας 157,0 εκ.€, μειωμένο κατά 80,1 εκ.€ ή -
33,8% έναντι του 2009 που αντιστοιχεί στο 83,7% της 
συνολικής μείωσης του συγκεκριμένου δείγματος. Κα-
τά φθίνουσα σειρά μεριδίου Κόστους λειτουργίας α-
κολουθούν τα ιδρύματα: Εθνικό Μετσόβειο Πολυτε-
χνείο (με μερίδιο 23,9% ή 65,0 εκ.€ του συνολικού κό-
στους μειωμένο κατά 6,3 εκ.€ ή -8,9% έναντι του 2009 
που αντιστοιχεί στο 6,6% της συνολικής μείωσης του 
δείγματος), Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (με με-
ρίδιο 6,7% ή 18,3 εκ.€ του συνολικού κόστους μειωμέ-
νο κατά 3,4 εκ.€ ή -15,8% έναντι του 2009 που αντι-
στοιχεί στο 3,6% της συνολικής μείωσης του δείγμα-
τος), Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (με μερίδιο 
6,3% ή 17,20 εκ.€ του συνολικού κόστους μειωμένο 
κατά 3,3 εκ.€ ή -15,9% έναντι του 2009 μείωση που 
αντιστοιχεί στο 3,4% της συνολικής) και Πολυτεχνείο 
Κρήτης (με μερίδιο 5,4% ή 14,7 εκ.€ του συνολικού 
κόστους μειωμένο κατά 2,6 εκ.€ ή -15,0% έναντι του 
2009 μείωση που αντιστοιχεί στο 2,7% της συνολικής). 
Την ίδια χρονιά και στο σύνολο των 5 Πανεπιστημια-
κών ιδρυμάτων του 1ου Δείγματος το συνολικό Κόστος 
Μισθοδοσίας των ιδρυμάτων ήταν 226,7 εκ.€, που α-
ντιστοιχεί στο 83,3% του συνολικού ετήσιου Κόστους 
Λειτουργίας, καταγράφοντας μείωση κατά -26,0% ή 
95,7 εκ.€ έναντι του 2009 (367,9 εκ.€). Το 98,7% (223,8 
εκ.€) του Κόστους Μισθοδοσίας αφορά στη Μισθοδο-
σία των Μονίμων υπαλλήλων (Διδάσκοντες, ΕΕΔΙΠ και 
Διοικητικό Προσωπικό) και το 1,3% (2,8 εκ.€) αφορά 
στη Μισθοδοσία των Εκτάκτων υπαλλήλων. Το κόστος 
των Λειτουργικών Δαπανών των 5 Πανεπιστημιακών 
ιδρυμάτων του 1ου Δείγματος τη συγκεκριμένη χρονιά, 
που αντιστοιχεί στο 16,7% (ή 45,6 εκ.€) του συνολικού 
ετήσιου Κόστους Λειτουργίας, κατέγραψε σημαντική 
μείωση κατά -34,2% ή 23,7 εκ.€ έναντι του 2009 (69,3 
εκ.€). 
Το 2011 το μέσο ετήσιο Κόστος Λειτουργίας ανά φοι-
τητή των 5 Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων του 1ου Δείγ-
ματος ήταν 7.344€ (που αντιστοιχεί στο 152,5% της 
μέσης τιμής των 22 πανεπιστημιακών ιδρυμάτων) 
μειωμένο κατά -15,1% από 8.646€ το 2009 σε 7.344€ 

το 2011. Τη συγκεκριμένη χρονιά το υψηλότερο μέσο 
ετήσιο Κόστος Λειτουργίας (ανά φοιτητή) μεταξύ των 
5 Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων του 1ου Δείγματος κα-
ταγράφεται στην Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο με τι-
μή 11.841€ ανά φοιτητή, που αντιστοιχεί στο 161,2% 
της αντίστοιχης μέσης τιμής των 5 Πανεπιστημιακών 
ιδρυμάτων, οριακά αυξημένο κατά 0,2% έναντι του 
2009. Κατά φθίνουσα τιμή κόστους λειτουργίας ακο-
λουθούν τα ιδρύματα: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθη-
νών με τιμή 9.037€ που αντιστοιχεί στο 123,0% της 
αντίστοιχης μέσης τιμής (μειωμένη κατά -14,7% έναντι 
του 2009), Πολυτεχνείο Κρήτης με τιμή 6.332€ που α-
ντιστοιχεί στο 86,2% της αντίστοιχης μέσης τιμής 
(μειωμένη κατά -23,6% έναντι του 2009), Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με τιμή 6.203€ που αντι-
στοιχεί στο 84,5% της αντίστοιχης μέσης τιμής (μειω-
μένη κατά -29,1% έναντι του 2009) και Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών με τιμή 3.309€ που αντιστοιχεί 
στο 45,1% της αντίστοιχης μέσης τιμής (μειωμένη κατά 
-12,5% έναντι του 2009).  
Την ίδια χρονιά, και στο σύνολο των πέντε Πανεπιστη-
μιακών ιδρυμάτων του 1ου Δείγματος αντιστοιχούσαν 
593,4 φοιτητές ανά τμήμα, 12,1 φοιτητές ανά διδά-
σκοντα και 14,1 φοιτητές ανά μέλος διοικητικού προ-
σωπικού. Οι αντίστοιχοι δείκτες ανά ίδρυμα αποτυπώ-
νονται στον ακόλουθο πίνακα.  
Πίνακας (4α & 4β): Συγκριτική παράθεση δεικτών δυναμικότητας των Πανε-
πιστημιακών ιδρυμάτων του 1ου Δείγματος - 2011(1) 

Πανεπιστημιακά Ιδρύματα 
1ος Δείκτης 
Φοιτητές 

ανά τμήμα(2) 

2ος Δείκτης 
Φοιτητές 

ανά 
 Διδάσκοντα 

3ος Δείκτης 
Φοιτητές 

ανά μέλος 
Διοικητικού 
προσωπικού 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 610,0 φ/τμ 9,5 φ/διδ 5,4 φ/διοικ.πρ 

Πολυτεχνείο Κρήτης  465,0 φ/τμ 18,5 φ/διδ 11,4 φ/διοικ.πρ 

Αριστοτέλειο Παν Θεσσαλονίκης 632,9 φ/τμ 11,4 φ/διδ 21,7 φ/διοικ.πρ 

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 650,0 φ/τμ 25,5 φ/διδ 24,8 φ/διοικ.πρ 

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 336,7 φ/τμ 10,5 φ/διδ 7,7 φ/διοικ.πρ 

ΣΥΝΟΛΟ 593,4 φ/τμ 12,1 φ/διδ 14,1 φ/διοικ.πρ 
(1) 1ο τρίμηνο 2011 
(2) Ο υπολογισμός του δείκτη φοιτητές ανά τμήμα έγινε από το ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ με βάση τα 
στοιχεία που δημοσιοποίησε η σχετική Ομάδα Εργασίας της ΑΔΙΠ (2011) 
 

Από τον πίνακα, είναι εμφανές ότι τα ομοθεματικά και 
με χαμηλή ανάγκη για εργαστηριακή υποδομή Πανε-
πιστημιακά ιδρύματα του συγκεκριμένου δείγματος 
(Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με μέσο ετήσιο 
Κόστος Λειτουργίας ανά φοιτητή 3.309€), καταγρά-
φουν: (α) σημαντικά υψηλότερο δείκτη φοιτητών ανά 
διδάσκοντα και ανά διοικητικό προσωπικό έναντι των 
ομοθεματικών αλλά με υψηλή ανάγκη για εργαστηρι-
ακή υποδομή ιδρυμάτων (Εθνικό Μετσόβειο Πολυτε-
χνείο, Πολυτεχνείο Κρήτης και Γεωπονικό Πανεπιστή-
μιο Αθηνών) που καταγράφουν περίπου τριπλάσιο 
μέσο ετήσιο Κόστος Λειτουργίας ανά φοιτητή 9.070€), 
και (β) αντίστοιχα υψηλότερο δείκτη φοιτητών ανά 
διδάσκοντα και οριακά υψηλότερο δείκτη ανά διοικη-
τικό προσωπικό έναντι των πολυθεματικών Πανεπι-
στημιακών ιδρυμάτων με Πολυτεχνικές/ Ιατρικές ή/ 
και Γεωπονικές Σχολές που απαιτούν υψηλή εργαστη-
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Κεφ
άλαιο 3

ο 
ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ Π

ΛΑΙΣΙΟ Α
Ν

ΑΦ
ΟΡΑΣ 

ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜ
ΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ριακή υποδομή, όπως είναι η περίπτωση του Αριστο-
τελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με περίπου δι-
πλάσιο μέσο ετήσιο Κόστος Λειτουργίας ανά φοιτητή 
(6.203€). 
Ως προς την Ομοθεματικότητα/ Πολυθεματικότητα 
των Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων του συγκεκριμένου 
δείγματος και της απαίτησης του Προγράμματος 
Σπουδών τους για υψηλή/ χαμηλή αντίστοιχα εργα-
στηριακή υποδομή/λειτουργία οι δείκτες δυναμικότη-
τας την τριών υποκατηγοριών του συγκεκριμένου 
δείγματος αποδίδονται στον ακόλουθο πίνακα. 
Πίνακας (4α & 4β): Συγκριτική παράθεση δεικτών δυναμικότητας των Πανε-
πιστημιακών ιδρυμάτων του 1ου Δείγματος - 2011(1) 

Πανεπιστημιακά Ιδρύματα 

1ος Δείκτης 
Φοιτητές 

Ανά 
τμήμα(2) 

2ος Δείκτης 
Φοιτητές 

ανά 
Διδάσκοντα 

3ος Δείκτης 
Φοιτητές 

ανά μέλος 
Διοικητικού 
προσωπικού 

 Ομοθεματικά ιδρύματα με Σχολές 
χαμηλής εργαστηριακής υποδομής 

(Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών) 
650,0 φ/τμ 25,5 φ/διδ 24,8 φ/διοικ.πρ 

Πολυθεματικά ιδρύματα με Σχολές 
υψηλής εργαστηριακής υποδομής 

(Αριστοτέλειο Παν Θεσσαλονίκης) 
632,9 φ/τμ 11,4 φ/διδ 21,7 φ/διοικ.πρ 

 Ομοθεματικά ιδρύματα με Σχολές 
υψηλής εργαστηριακής υποδομής 

(Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 
 Πολυτεχνείο Κρήτης,  

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών) 

491,8 φ/τμ 11,0 φ/διδ 9,1 φ/διοικ.πρ 

ΣΥΝΟΛΟ 593,4 φ/τμ 12,1 φ/διδ 14,1 φ/διοικ.πρ 
(1) 1ο τρίμηνο 2011 
(2) Ο υπολογισμός του δείκτη φοιτητές ανά τμήμα έγινε από το ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ με βάση τα 
στοιχεία που δημοσιοποίησε η σχετική Ομάδα Εργασίας της ΑΔΙΠ (2011) 
 

Την περίοδο 2009-2011 η υψηλότερη μείωση του συ-
νολικού Κόστους Λειτουργίας των ιδρυμάτων κατα-
γράφεται στην υποκατηγορία των πολυθεματικών 
Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων με Πολυτεχνικές/ Ιατρι-
κές ή/και Γεωπονικές Σχολές που απαιτούν υψηλή ερ-
γαστηριακή υποδομή (Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης) κατά 80,1 εκ.€ (-33,8%), ενώ επί συνό-
λου 25.315 φοιτητών/-τριών (μειωμένου κατά -6,6% ή 
1.785 φοιτητές/-τριες έναντι του 2009) το αντίστοιχο 
ετήσιο Κόστος Λειτουργίας (ανά φοιτητή) ήταν 
6.203€ χαμηλότερο (84,5%) από την Μέση Τιμή του 
Κόστους Λειτουργίας (ανά φοιτητή) των πανεπιστημι-
ακών ιδρυμάτων του συγκεκριμένου δείγματος (7.344 
€). 
Την ίδια περίοδο η χαμηλότερη μείωση του συνολικού 
Κόστους Λειτουργίας των ιδρυμάτων καταγράφεται 
στην υποκατηγορία των ομοθεματικών και με χαμηλή 
ανάγκη για εργαστηριακή υποδομή Πανεπιστημιακών 
ιδρυμάτων του συγκεκριμένου δείγματος (Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών) κατά 3,3 εκ.€ (-15,9%), ενώ επί 
συνόλου 5.200 φοιτητών/-τριών (μειωμένου κατά -
4,0% ή 215 φοιτητές/-τριες έναντι του 2009) το αντί-
στοιχο ετήσιο Κόστος Λειτουργίας (ανά φοιτητή) ήταν 
3.309€ σημαντικά χαμηλότερο (45,1%) από την Μέση 
Τιμή του Κόστους Λειτουργίας (ανά φοιτητή) των πα-
νεπιστημιακών ιδρυμάτων του συγκεκριμένου δείγμα-
τος (7.344 €). 
Τέλος, η δεύτερη χαμηλότερη μείωση του συνολικού 
Κόστους Λειτουργίας των ιδρυμάτων, την περίοδο 
2009-2011, καταγράφεται στην υποκατηγορία των 
τριών ομοθεματικών αλλά με υψηλή ανάγκη για ερ-
γαστηριακή υποδομή ιδρυμάτων (Εθνικό Μετσόβιο 

πολυτεχνείο, Πολυτεχνείο Κρήτης και Γεωπονικό Πα-
νεπιστήμιο Αθηνών) συνολικά κατά 12,4 εκ.€ (-11,2%), 
ενώ επί συνόλου 9.835 φοιτητών/-τριών (μειωμένου 
κατά -3,3% ή 340 φοιτητές/-τριες έναντι του 2009) το 
αντίστοιχο ετήσιο Κόστος Λειτουργίας (ανά φοιτητή) 
ήταν 9.963€ υψηλότερο (135,7%) από την Μέση Τιμή 
του Κόστους Λειτουργίας (ανά φοιτητή) των πανεπι-
στημιακών ιδρυμάτων του συγκεκριμένου δείγματος 
(7.344 €).  
Θα πρέπει να σημειωθεί, ωστόσο, ότι το εύρος του ε-
τήσιου Κόστους Λειτουργίας (ανά φοιτητή) μεταξύ 
των τριών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της τελευταί-
ας υποκατηγορίας Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων του 
1ου Δείγματος είναι υψηλό (αντιστοιχεί στο 75,0% την 
Μέσης Τιμής του Κόστους Λειτουργίας (ανά φοιτητή) 
των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων του συγκεκριμένου 
δείγματος (7.344 €). Το γεγονός αυτό δικαιολογεί την 
περαιτέρω ανάλυση των ομοθεματικών ιδρυμάτων με 
υψηλή απαίτηση της εργαστηριακής υποστήριξης/ 
λειτουργίας του Προγράμματος Σπουδών τους με βά-
ση τη διαφοροποίησή τους ως προς το γνωστικό τους 
πεδίο (Γεωπονικές, Πολυτεχνικές Σχολές). Ωστόσο, θα 
πρέπει να σημειωθεί ότι η απευθείας σύγκριση ενός 
ομοθεματικού ιδρύματος με μια αντίστοιχη ως προς 
το γνωστικό πεδίο Σχολή ενός πολυθεματικού Πανεπι-
στημιακού ιδρύματος ως προς τους δείκτες Κόστους 
Λειτουργίας είναι εξ ορισμού σχετική, αφού στη δεύ-
τερη περίπτωση οι κοινές δαπάνες του ιδρύματος είτε 
δεν επιμερίζονται σε επίπεδο Σχολής/Τμήματος, είτε 
επιμερίζονται σε περισσότερες από μια Σχολές και ε-
πιτυγχάνουν οικονομία κλίμακας. 

2ο Δείγμα 
Στον ακόλουθο πίνακα αποδίδονται βασικοί δείκτες 
σχετικοί με το πλήθος των τμημάτων, του αριθμού των 
φοιτητών (στην κανονική διάρκεια φοίτησης), των Δι-
δασκόντων (Μονίμων) και του Διοικητικού Προσωπι-
κού (Μονίμων και ΙΔΑΧ) των 3 ιδρυμάτων και Σχολών 
του 2ου Δείγματος Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων (Γε-
ωπονικές Σχολές) το έτος 2011 καθώς και οι σχετικοί 
οικονομικού δείκτες που περιγράφουν το συνολικό 
Ετήσιο Κόστος Λειτουργίας τους το συγκεκριμένο έτος. 
Το 2011 και στο σύνολο των 3 Πανεπιστημιακών ιδρυ-
μάτων και Σχολών του 2ου Δείγματος το συνολικό Κό-
στος Λειτουργίας των ιδρυμάτων ήταν 26,5 εκ.€, κα-
ταγράφοντας μείωση κατά -18,2% ή 5,9 εκ.€ έναντι 
του 2009 (32,4εκ.€). Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθη-
νών κατείχε τη συγκεκριμένη χρονιά το υψηλότερο 
μερίδιο (69,0%) του συγκεκριμένου κόστους με Κόστος 
Λειτουργίας 18,3 εκ.€, μειωμένο κατά 3,4 εκ.€ ή -
15,8% έναντι του 2009 που αντιστοιχεί στο 57,9% της 
συνολικής μείωσης του συγκεκριμένου δείγματος. Κα-
τά φθίνουσα σειρά μεριδίου κόστους λειτουργίας α-
κολουθούν: η Γεωπονική Σχολή του Αριστοτελείου Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης (με μερίδιο 20,9% ή 5,5 
εκ.€ του συνολικού κόστους μειωμένο κατά 2,2 εκ.€ ή 
-28,8% έναντι του 2009 που αντιστοιχεί στο 38,0% της 
συνολικής μείωσης του δείγματος) και η Γεωπονική 
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Σχολή του Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (με μερίδιο 10,2% 
ή 2,7 εκ.€ του συνολικού κόστους μειωμένο κατά 0,2 

εκ.€ ή -8,3% έναντι του 2009 που αντιστοιχεί στο 4,1% 
της συνολικής μείωσης του δείγματος). 

Πίνακας (5α & 5β): Συγκριτική παράθεση δεικτών του 2ου Δείγματος Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και Σχολών (Γεωπονικές Σχολές) - 2011(1) 

Πανεπιστημιακά 
Ιδρύματα 

Αρ
ιθ

μό
ς 

Τμ
ημ

άτ
ω

ν 

Προσωπικό που υπηρετεί (Α τρίμηνο. 2011) 
Ετήσια μεγέθη κόστους λειτουργίας των ιδρυμάτων Αριθμός 

φοιτητών 
στην 

 κανονική 
διάρκεια 
φοίτησης  

Μέσο 
Ετήσιο 
Κόστος 

 ανά  
φοιτητή 

% ως προς 
το Μέσο 
Κόστος 

Λειτουργίας 
του συνόλου 

των ιδρυμάτων 

Διδάσκοντες Διοικητικό 
Προσωπικό 

Μόνιμοι Μόνιμοι ΙΔΑΧ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ 
Μισθοδοσίας(2) 

ΣΥΝΟΛΟ 
Λειτουργικών 

Δαπανών(3) 
ΣΥΝΟΛΟ 

Επιχορηγήσεων 

ΣΥΝΟΛIKΟ  
ΕΤΗΣΙΟ  
ΚΟΣΤΟΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 6 192 119 142 261 15.153.896€ 3.100.000€ 0€ 18.253.896€ 2.020 9.037€ 144,3% 

Γεωπονική Σχολή Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 1 95 16 20 36 5.499.947€ 25.223€ 0€ 5.525.170€ 1.220 4.529€ 72,3% 

Σχολή Γεωπονικών Επιστημών 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 2 47 3 15 18 2.504.815€ 185.404€ 0€ 2.690.219€ 515 5.224€ 83,4% 

ΣΥΝΟΛΟ 9 334 138 177 315 23.158.658€ 3.310.627€ 0€ 26.469.285€ 3.755 7.049€ 112,6% 

Ποσοστιαία Συμμετοχή: 
  43,8% 56,2% 100,0% 87,5% 12,5% 0,0% 100,0% Μέση Τιμή 6.263€ 100,0% 

(1) Τακτικός Προϋπολογισμός Οικονομικού Ετών 2009 και 2011 
(2) Μόνιμοι διδάσκοντες ΕΕΔΙΠ, Διοικητικό Προσωπικό 
(3) Συμπεριλαμβάνονται όλες οι δαπάνες λειτουργίας του ιδρύματος εκτός από σίτιση και συγγράμματα 
Επισημαίνεται ότι στους υπολογισμούς χρησιμοποιήθηκε ο αριθμός φοιτητών κάθε τμήματος στην κανονική διάρκεια φοίτησης. 
Πηγή: Οικονομική Υπηρεσία Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων 
O υπολογισμός του Μέσου Ετήσιου Κόστους ανά φοιτητή πραγματοποιήθηκε από την ΑΔΙΠ 
 

Την ίδια χρονιά και στο σύνολο των 3 Πανεπιστημια-
κών ιδρυμάτων και Σχολών του 2ου Δείγματος το συνο-
λικό Κόστος Μισθοδοσίας των ιδρυμάτων ήταν 23,2 
εκ.€, που αντιστοιχεί στο 87,5% του συνολικού ετήσι-
ου Κόστους Λειτουργίας, καταγράφοντας μείωση κατά 
-13,8% ή 3,7 εκ.€ έναντι του 2009 (26,9 εκ.€). Το 98,3% 
(22,8 εκ.€) του Κόστους Μισθοδοσίας αφορά στη Μι-
σθοδοσία των Μονίμων υπαλλήλων (Διδάσκοντες, ΕΕ-
ΔΙΠ και Διοικητικό Προσωπικό) και το 1,7% (0,4 εκ.€) 
αφορά στη Μισθοδοσία των Εκτάκτων υπαλλήλων. Το 
κόστος των Λειτουργικών Δαπανών των 3 Πανεπιστη-
μιακών ιδρυμάτων του 2ου Δείγματος τη συγκεκριμένη 
χρονιά, που αντιστοιχεί στο 12,5% (ή 3,3 εκ.€) του συ-
νολικού ετήσιου Κόστους Λειτουργίας, κατέγραψε ση-
μαντική μείωση κατά -39,4% ή 2,2 εκ.€ έναντι του 
2009 (5,5 εκ.€). 
Το 2011 το μέσο ετήσιο Κόστος Λειτουργίας ανά φοι-
τητή των 3 Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και Σχολών 
του 2ου Δείγματος ήταν 6.263€, που αντιστοιχεί στο 
130,0% της μέσης τιμής των 22 πανεπιστημιακών ι-
δρυμάτων, καταγράφοντας οριακή μείωση κατά -1,7% 
από 6.369€ το 2009 σε 6.263€ το 2011. Τη συγκεκριμέ-
νη χρονιά το υψηλότερο μέσο ετήσιο Κόστος Λειτουρ-
γίας (ανά φοιτητή) μεταξύ των ιδρυμάτων και Σχολών 
του 2ου Δείγματος καταγράφεται στο Γεωπονικό Πανε-
πιστήμιο Αθηνών με τιμή 9.037€ ανά φοιτητή, που α-
ντιστοιχεί στο 144,3% της αντίστοιχης μέσης τιμής των 
ιδρυμάτων του δείγματος μειωμένη κατά -14,7% ένα-
ντι του 2009. Κατά φθίνουσα τιμή κόστους λειτουργίας 
ακολουθούν: η Γεωπονική Σχολή του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας με τιμή 5.224€ ανά φοιτητή που αντιστοι-
χεί στο 83,4% της αντίστοιχης μέσης τιμής των ιδρυ-
μάτων του δείγματος (μειωμένη κατά -22,4% έναντι 
του 2009) και η Γεωπονική Σχολή του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με τιμή δείκτη 4.529€ 
ανά φοιτητή που αντιστοιχεί στο 72,3% της αντίστοι-
χης μέσης τιμής των ιδρυμάτων του δείγματος (μειω-
μένη έναντι του 2009 κατά -12,5%).  
Την ίδια χρονιά, και στο σύνολο των Πανεπιστημιακών 
ιδρυμάτων και Σχολών του 2ου Δείγματος αντιστοι-
χούσαν 227,3 φοιτητές ανά τμήμα, 8,8 φοιτητές ανά 

διδάσκοντα και 9,4 φοιτητές ανά μέλος διοικητικού 
προσωπικού. Οι αντίστοιχοι δείκτες ανά ίδρυμα απο-
τυπώνονται στον ακόλουθο πίνακα.  
Πίνακας (5α & 5β): Συγκριτική παράθεση δεικτών δυναμικότητας των Πανε-
πιστημιακών ιδρυμάτων και Σχολών του 2ου Δείγματος - 2011(1) 

Πανεπιστημιακά Ιδρύματα 
1ος Δείκτης 
Φοιτητές 

ανά τμήμα(2) 

2ος Δείκτης 
Φοιτητές 

ανά 
 Διδάσκοντα 

3ος Δείκτης 
Φοιτητές 

ανά μέλος 
Διοικητικού 
προσωπικού 

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών 203,3 φ/τμ 6,4 φ/διδ 4,7 φ/διοικ.πρ 

Γεωπονική Σχολή Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (3) 244,0 φ/τμ 12,8 φ/διδ 33,9 φ/διοικ.πρ 

Σχολή Γεωπονικών Επιστημών 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 257,5 φ/τμ 11,0 φ/διδ 28,6 φ/διοικ.πρ 

ΣΥΝΟΛΟ 227,3 φ/τμ 8,8 φ/διδ 9,4 φ/διοικ.πρ 
(1) 1ο τρίμηνο 2011 
(2) Ο υπολογισμός του δείκτη φοιτητές ανά τμήμα έγινε από το ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ με βάση τα 
στοιχεία που δημοσιοποίησε η σχετική Ομάδα Εργασίας της ΑΔΙΠ (2011) 
(3) Στη Σχολή λειτουργεί 1 Τμήμα με 5 κατευθύνσεις. Ο δείκτης έχει υπολογιστεί σε επίπεδο 
Κατεύθυνσης. 

 
Από τον πίνακα, είναι εμφανής η σύγκλιση των δει-
κτών των δύο ομοθεματικών Σχολών του Αριστοτελεί-
ου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλίας, έναν του 2ου και 3ου Δείκτη αντίστοι-
χα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η απόκλι-
ση στους συγκεκριμένους δείκτες επηρεάζει ομότροπα 
τις αποκλίσεις του οικονομικού δείκτη συνολικό ετή-
σιο Κόστος Λειτουργίας και της αντίστοιχης αναγωγής 
του ανά φοιτητή. 

3ο Δείγμα 
Στον ακόλουθο πίνακα αποδίδονται βασικοί δείκτες 
σχετικοί με το πλήθος των τμημάτων, του αριθμού των 
φοιτητών (στην κανονική διάρκεια φοίτησης), των Δι-
δασκόντων (Μονίμων) και του Διοικητικού Προσωπι-
κού (Μονίμων και ΙΔΑΧ) των 3 ιδρυμάτων του 3ου 
Δείγματος Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και Σχολών 
(Πολυτεχνικές Σχολές) το έτος 2011 καθώς και οι σχε-
τικοί οικονομικού δείκτες που περιγράφουν το συνο-
λικό Ετήσιο Κόστος Λειτουργίας τους το συγκεκριμένο 
έτος αναφοράς. 
Το 2011 και στο σύνολο των 3 Πανεπιστημιακών ιδρυ-
μάτων και Σχολών του 3ου Δείγματος το συνολικό Κό-
στος Λειτουργίας των ιδρυμάτων ήταν 101,0 εκ.€, κα-
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ταγράφοντας μείωση κατά -13,4% ή 15,6 εκ.€ έναντι 
του 2009 (32,4εκ.€). Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 
κατείχε τη συγκεκριμένη χρονιά το υψηλότερο μερίδιο 
(64,4%) του συγκεκριμένου κόστους με Κόστος Λει-
τουργίας 65,0 εκ.€, μειωμένο κατά 6,3 εκ.€ ή -8,9% 
έναντι του 2009 που αντιστοιχεί στο 40,7% της συνο-
λικής μείωσης του συγκεκριμένου δείγματος. Κατά 
φθίνουσα σειρά μεριδίου κόστους λειτουργίας ακο-
λουθούν: η Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης (με μερίδιο 21,0% ή 21,2 
εκ.€ του συνολικού κόστους μειωμένο κατά 6,6 εκ.€ ή 

-23,8% έναντι του 2009 που αντιστοιχεί στο 42,6% της 
συνολικής μείωσης του δείγματος) και το Πολυτεχνείο 
Κρήτης (με μερίδιο 14,6% ή 14,7 εκ.€ του συνολικού 
κόστους μειωμένο κατά 2,6 εκ.€ ή -15,0% έναντι του 
2009 που αντιστοιχεί στο 16,7% της συνολικής μείω-
σης του δείγματος, τιμή που αν και υπερτερεί συγκλί-
νει σημαντικά στο αντίστοιχο μερίδιο του ιδρύματος 
στο ετήσιο συνολικό Κόστος Λειτουργίας του 3ου Δείγ-
ματος σε αντιδιαστολή με τα άλλα δύο ιδρύματα που 
αποκλίνουν σημαντικά). 

Πίνακας (6α & 6β): Συγκριτική παράθεση δεικτών του 3ου Δείγματος Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και Σχολών (Πολυτεχνικές Σχολές) - 2011(1) 

Πανεπιστημιακά 
Ιδρύματα 

Αρ
ιθ

μό
ς 

Τμ
ημ

άτ
ω

ν 

Προσωπικό που υπηρετεί (Α τρίμηνο. 2011) 
Ετήσια μεγέθη κόστους λειτουργίας των ιδρυμάτων Αριθμός 

φοιτητών 
στην 

 κανονική 
διάρκεια 
φοίτησης  

Μέσο 
Ετήσιο 
Κόστος 

 ανά  
φοιτητή 

% ως προς 
το Μέσο 
Κόστος 

Λειτουργίας 
του συνόλου 

των ιδρυμάτων 

Διδάσκοντες Διοικητικό 
Προσωπικό 

Μόνιμοι Μόνιμοι ΙΔΑΧ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ 
Μισθοδοσίας(2) 

ΣΥΝΟΛΟ 
Λειτουργικών 

Δαπανών(3) 
ΣΥΝΟΛΟ 

Επιχορηγήσεων 

ΣΥΝΟΛIKΟ  
ΕΤΗΣΙΟ  
ΚΟΣΤΟΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 9 575 284 738 1.022 58.859.090€ 6.150.000€ 0€ 65.009.090€ 5.490 11.841€ 149,9% 

Πολυτεχνείο Κρήτης 5 126 79 125 204 12.072.519€ 2.650.000€ 0€ 14.722.519€ 2.325 6.332€ 80,2% 

Πολυτεχνική Σχολή Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 

7 327 28 83 111 21.096.298€ 153.230€ 0€ 21.249.528€ 3.845 5.527€ 70,0% 

ΣΥΝΟΛΟ 21 1.028 391 946 1.337 92.027.907€ 8.953.230€ 0€ 100.981.137€ 11.660 8.660€ 109,6% 

Ποσοστιαία Συμμετοχή:   29,2% 70,8% 100,0% 91,1% 8,9% 0,0% 100,0% Μέση Τιμή 7.900€ 100,0% 
(1) Τακτικός Προϋπολογισμός Οικονομικού Ετών 2009 και 2011 
(2) Μόνιμοι διδάσκοντες ΕΕΔΙΠ, Διοικητικό Προσωπικό 
(3) Συμπεριλαμβάνονται όλες οι δαπάνες λειτουργίας του ιδρύματος εκτός από σίτιση και συγγράμματα 
Επισημαίνεται ότι στους υπολογισμούς χρησιμοποιήθηκε ο αριθμός φοιτητών κάθε τμήματος στην κανονική διάρκεια φοίτησης. 

Πηγή: Οικονομική Υπηρεσία Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων 
O υπολογισμός του Μέσου Ετήσιου Κόστους ανά φοιτητή πραγματοποιήθηκε από την ΑΔΙΠ 
 

Την ίδια χρονιά και στο σύνολο των 3 Πανεπιστημια-
κών ιδρυμάτων και Σχολών του 3ου Δείγματος το συνο-
λικό Κόστος Μισθοδοσίας των ιδρυμάτων ήταν 92,0 
εκ.€, που αντιστοιχεί στο 91,1% του συνολικού ετήσι-
ου Κόστους Λειτουργίας, καταγράφοντας μείωση κατά 
-7,8% ή 3,7 εκ.€ έναντι του 2009 (99,8 εκ.€). Το 97,5% 
(89,7 εκ.€) του Κόστους Μισθοδοσίας αφορά στη Μι-
σθοδοσία των Μονίμων υπαλλήλων (Διδάσκοντες, ΕΕ-
ΔΙΠ και Διοικητικό Προσωπικό) και το 2,5% (2,3 εκ.€) 
αφορά στη Μισθοδοσία των Εκτάκτων υπαλλήλων. Το 
κόστος των Λειτουργικών Δαπανών των 3 Πανεπιστη-
μιακών ιδρυμάτων του 3ου Δείγματος τη συγκεκριμένη 
χρονιά, που αντιστοιχεί στο 8,9% (ή 9,0 εκ.€) του συ-
νολικού ετήσιου Κόστους Λειτουργίας, κατέγραψε ση-
μαντική μείωση κατά -44,5% ή 7,2 εκ.€ έναντι του 
2009 (16,1 εκ.€). 
Το 2011 το μέσο ετήσιο Κόστος Λειτουργίας ανά φοι-
τητή των 3 Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και Σχολών 
του 3ου Δείγματος ήταν 7.900€, που αντιστοιχεί στο 
164,0% της μέσης τιμής των 22 πανεπιστημιακών ι-
δρυμάτων, καταγράφοντας μείωση κατά -11,4% από 
8.913€ το 2009 σε 7.900€ το 2011. Τη συγκεκριμένη 
χρονιά το υψηλότερο μέσο ετήσιο Κόστος Λειτουργίας 
(ανά φοιτητή) μεταξύ των ιδρυμάτων και Σχολών του 
δείγματος καταγράφεται στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυ-
τεχνείο με τιμή 11.841€ ανά φοιτητή, που αντιστοιχεί 
στο 149,9% της αντίστοιχης μέσης τιμής των ιδρυμά-
των του δείγματος οριακά αυξημένη κατά 0,2% έναντι 
του 2009. Κατά φθίνουσα τιμή κόστους λειτουργίας 
ακολουθούν: το Πολυτεχνείο Κρήτης με τιμή 6.332€ 
ανά φοιτητή που αντιστοιχεί στο 80,2% της αντίστοι-

χης μέσης τιμής των ιδρυμάτων του δείγματος (μειω-
μένο κατά -23,6% έναντι του 2009) και η Πολυτεχνική 
Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου με τιμή δεί-
κτη 5.527€ ανά φοιτητή που αντιστοιχεί στο 70,0% της 
αντίστοιχης μέσης τιμής των ιδρυμάτων του δείγματος 
(μειωμένο έναντι του 2009 κατά -16,7%).  
Την ίδια χρονιά, και στο σύνολο των Πανεπιστημιακών 
ιδρυμάτων και Σχολών του 3ου Δείγματος αντιστοι-
χούσαν 555,2 φοιτητές ανά τμήμα, 11,3 φοιτητές ανά 
διδάσκοντα και 8,7 φοιτητές ανά μέλος διοικητικού 
προσωπικού. Οι αντίστοιχοι δείκτες ανά ίδρυμα απο-
τυπώνονται στον ακόλουθο πίνακα.  
Πίνακας (6α & 6β): Συγκριτική παράθεση δεικτών δυναμικότητας των Πανε-
πιστημιακών ιδρυμάτων και Σχολών του 2ου Δείγματος - 2011(1) 

Πανεπιστημιακά Ιδρύματα 
1ος Δείκτης 
Φοιτητές 

ανά τμήμα(2) 

2ος Δείκτης 
Φοιτητές 

ανά 
Διδάσκοντα 

3ος Δείκτης 
Φοιτητές 

ανά μέλος 
Διοικητικού 
προσωπικού 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο  610,0 φ/τμ 9,5 φ/διδ 4,7 φ/διοικ.πρ 

Πολυτεχνείο Κρήτης  465,0 φ/τμ 18,5 φ/διδ 11,4 φ/διοικ.πρ 

Πολυτεχνική Σχολή Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης  549,3 φ/τμ 11,8 φ/διδ 34,6 φ/διοικ.πρ 

ΣΥΝΟΛΟ 555,2 φ/τμ 11,3 φ/διδ 8,7 φ/διοικ.πρ 
(1) 1ο τρίμηνο 2011 
(2) Ο υπολογισμός του δείκτη φοιτητές ανά τμήμα έγινε από το ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ με βάση τα 
στοιχεία που δημοσιοποίησε η σχετική Ομάδα Εργασίας της ΑΔΙΠ (2011) 
(3) Στη Σχολή λειτουργεί 1 Τμήμα με 5 κατευθύνσεις. Ο δείκτης έχει υπολογιστεί σε επίπεδο 
Κατεύθυνσης. 
 

Από τον πίνακα, είναι εμφανής η σύγκλιση των δει-
κτών του Πολυτεχνείου Κρήτης και της Πολυτεχνικής 
Σχολής του Πανεπιστημίου Αριστοτελείου Πανεπιστη-
μίου Κρήτης, έναντι κυρίως του 2ου και 3ου Δείκτη του 
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Η απόκλιση στους 
συγκεκριμένους δείκτες επηρεάζει ομότροπα τις απο-
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κλίσεις του συνολικού δείκτη Μισθοδοσίας, το δείκτη 
του συνολικού ετήσιου Κόστους Λειτουργίας του ι-
δρύματος και της αντίστοιχης αναγωγής του σε Κόστος 
Λειτουργίας (ανά φοιτητή). 

3.2.2.5 Προϋπολογισμός της ετήσιας χρηματοδότη-
σης των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων 

Ο καθορισμός του δείκτη κόστους λειτουργίας των 
πανεπιστημίων, αξιοποιείται από την Ομάδα Εργασίας 
της ΑΔΙΠ στη μέθοδο υπολογισμού της χρηματοδότη-
σης του εκπαιδευτικού έργου των ιδρυμάτων της τρι-
τοβάθμιας εκπαίδευσης, στην κατεύθυνση του εξορ-
θολογισμού της κατανομής της τακτικής επιχορήγησης 
των ιδρυμάτων.  
Σύμφωνα, με τη μελέτη της ΑΔΙΠ, ο Προϋπολογισμός 
χρηματοδότησης (Π) ενός Πανεπιστημιακού ιδρύμα-
τος για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος, προκύπτει ως το 
γινόμενο του Μέσου ετήσιου κόστους λειτουργίας ανά 
φοιτητή (ΜΚ) επί το Πλήθος των Φοιτητών Πλήρους 
Φοίτησης (ΦΠΦ) του ιδρύματος, όπως υποδεικνύει ο 
ακόλουθος τύπος: 

 
όπου, το μέσο κόστος ανά φοιτητή/έτος (ΜΚ) υπολο-
γίζεται με τον τρόπο που περιγράφηκε σε προηγούμε-
νη υποενότητα, και ο αριθμός των φοιτητών «πλή-
ρους φοίτησης» (ΦΠΦ) υπολογίζεται με βάση το συ-
νολικό αριθμό των φοιτητών που ενεγράφησαν στα 
μαθήματα των 2 εξαμήνων του προηγούμενου ακα-
δημαϊκού έτους διά του αριθμού των εξαμηνιαίων 
μαθημάτων που θα έπρεπε να παρακολουθήσουν (ν), 
σύμφωνα με το τύπο: 

𝚽𝚽𝚽 =
∑ 𝑖 ∙𝜈
𝑖=0 ΕΦ𝑖

𝜈
 

όπου,  
ΕΦ𝑖 = πλήθος Εγγεγραμμένων Φοιτητών που παρακο-
λουθούν i από τα ν μαθήματα του έτους (i = 0,1,...,ν), 
ενώ το πλήθος των Εγγεγραμμένων Φοιτητών (ΕΦ) 
υπολογίζεται από τον τύπο: 

𝚬𝚽 = �ΕΦ𝑖
𝜈

𝑖=0

 

Εννοείται ότι όταν υιοθετείται αυτή η μέθοδος τα α-
ναγκαία στατιστικά στοιχεία που παρακολουθούν την 
λειτουργία του Ιδρύματος, βοηθούν στην καλύτερη 
προσέγγιση των προϋπολογισμών από έτος σε έτος. 

Η εφαρμογή της συγκεκριμένης μεθόδου αποσαφηνί-
ζεται με το ακόλουθο παράδειγμα. 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: 
Έστω ότι σε κάποιο πανεπιστημιακό ίδρυμα: 
(α) είναι εγγεγραμμένοι 1.000 φοιτητές (ΕΦ=1000).  
(β) για την απόκτηση πτυχίου θα πρέπει να εγγραφούν 

και να παρακολουθήσουν 5 μαθήματα ανά εξάμη-
νο, ή αλλιώς 10 μαθήματα σε κάθε ακαδημαϊκό έ-
τος (ν=10), και 

(γ) ότι το μέσο κόστος ανά φοιτητή ανά έτος είναι 
10.000€ (ΜΚ = 10.000€) 

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο Προϋπολογισμός της τα-
κτικής επιχορήγησης του ιδρύματος θα υπολογιστεί 
ως ακολούθως: 
Περίπτωση (Ι): Εάν και οι 1000 φοιτητές εγγράφονται 
και παρακολουθούν 5 μαθήματα κάθε εξάμηνο, ή 10 
ολόκληρο το ακαδημαϊκό έτος, τότε ο Προϋπολογι-
σμός της τακτικής επιχορήγησης του ιδρύματος θα 
προκύψει από το γινόμενο του πλήθους των 1000 φοι-
τητών πλήρους φοίτησης (ΦΠΦ) επί το μέσο κόστος 
ανά φοιτητή της λειτουργίας του ιδρύματος (10.000€), 
δηλαδή:  

Π = ΜΚ ∙ 𝚽𝚽𝚽 = 1.000 ∙ 10.000€ = 10.000.000€ 
Περίπτωση (ΙΙ): Εάν οι φοιτητές πλήρους φοίτησης 
(ΦΠΦ) είναι μόνο 600 και οι υπόλοιποι 400 είναι μερι-
κής φοίτησης (ΦΜΦ) εκ των οποίων: οι 200 έχουν εγ-
γραφεί μόνο σε 3 μαθήματα κάθε εξάμηνο (ή 6 για 
ολόκληρο το ακαδημαϊκό έτος), οι 50 έχουν εγγραφεί 
σε 7 μαθήματα ολόκληρο το ακαδημαϊκό έτος και οι 
υπόλοιποι 150 σε 9 μαθήματα ολόκληρο το ακαδημαϊ-
κό έτος, τότε ο υπολογισμός αντιστοίχησης των φοιτη-
τών μερικής φοίτησης με πλήρους φοίτησης θα έχει 
ως εξής : 

𝚽𝚽𝚽 = ∑ 𝑖∙𝜈
𝑖=0 ΕΦ𝑖

𝜈
= 6∙200+7∙50+9∙150+10∙600

10
=890 

Επομένως, ο Προϋπολογισμός της τακτικής επιχορή-
γησης του ιδρύματος θα είναι: 

Π = ΜΚ ∙ 𝚽𝚽𝚽 = 890 ∙ 10.000€ = 8.900.000€ 
Η Ομάδα Εργασίας της ΑΔΙΠ στον επίλογο της μελέτης 
καταλήγει ως εξής: «Τα εκπαιδευτικά κριτήρια λει-
τουργίας της εκπαίδευσης εξασφαλίζουν την ποιότητα 
των υπηρεσιών και προσδιορίζουν το αναγκαίο κόστος 
λειτουργίας. Όπως φαίνεται και από το παράδειγμα, 
εάν υιοθετηθούν ενιαίοι, με παιδαγωγικά κριτήρια, 
κανόνες λειτουργίας του εκπαιδευτικού έργου των Α-
ΕΙ, θα οδηγήσουν σε καλύτερη κατανομή και εξοικονό-
μηση των δημοσίων πόρων». 

3.2.3 Διαφοροποίηση της κατανομής της επιχορήγησης ανά πανεπιστημιακό ίδρυμα ως προς την αντίστοιχη 
βάσει του ΕΣΚ (2004)  

Στον ακόλουθο πίνακα επιχειρείται μια πρώτη σύγκρι-
ση της ποσοστιαίας κατανομής της Τακτικής Επιχορή-
γησης των Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων τα έτη 2009 
και 2011 με την αντίστοιχη που προέκυψε από την 

εφαρμογή του Ενιαίου Συστήματος Κριτηρίων (ΕΣΚ) 
για την ετήσια κατανομή της τακτικής επιχορήγησης 
των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων που εφαρμόστηκε 
το 2004 για την κάλυψη των Λειτουργικών Δαπανών 

Π = ΜΚ ∙ ΦΠΦ 
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των ιδρυμάτων και των δαπανών σίτισης των φοιτη-
τών τους.  
Από τις συνολικές ετήσιες Δαπάνες των Πανεπιστημι-
ακών ιδρυμάτων για τα έτη 2009 και 2011 έχουν εξαι-
ρεθεί οι δαπάνες Μισθοδοσίας του προσωπικού, κα-
θώς και οι επιχορηγήσεις των Μεταπτυχιακών Προ-
γραμμάτων Σπουδών, που δεν είχαν συμπεριληφθεί 
στη μεθοδολογική προσέγγιση του ΕΣΚ το 2004.  

Στον πίνακα και ανά έτος και Πανεπιστημιακό ίδρυμα 
καταγράφονται το ετήσιο ποσό της επιχορήγησης (σε 
εκατομμύρια €) και το μερίδιο (ποσοστιαία κατανομή) 
του ιδρύματος στο σύνολο της επιχορήγησης. Για τα 
έτη 2009 και 2011 παρατίθεται σε ιδιαίτερη στήλη η 
απόκλιση σε ποσοστιαίες μονάδες (πμ) από το αντί-
στοιχο μερίδιο του ιδρύματος το 2004. Τέλος, στον πί-
νακα καταγράφεται ανά ίδρυμα η απόλυτη και ποσο-
στιαία μεταβολή της περιόδου αναφοράς (2003-2011). 

Πίνακας 3.3: Σύγκριση ποσοστιαίας κατανομής της Τακτικής Επιχορήγησης (δεν περιλαμβάνονται δαπάνες Μισθοδοσίας) ανά Πανεπιστημιακό ίδρυμα των 
ετών 2009 και 2011 ως προς την ποσοστιαία κατανομή βάσει του Ενιαίου Συστήματος Κριτηρίων του 2004(1) και ρυθμός μεταβολής της περιόδου 2003-2011 

Πανεπιστημιακά Ιδρύματα 

2003 2004 2009 2011 
ΑΠΟΛΥΤΗ 
Μεταβολή 
περιόδου 
2003-2011 

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ 
Μεταβολή 
περιόδου 
2003-2011 

Ποσό 
Επιχορήγησης 

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ 

Ποσό 
Επιχορήγησης 

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ 

Ποσό 
Επιχορήγησης 

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ 

Απόκλιση 
από την 

κατανομή 
 του 2004 

Ποσό 
Επιχορήγησης 

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ 

Απόκλιση 
από την 

κατανομή 
 του 2004 

Πανεπιστήμιο Αθηνών 26,1 εκ.€ 19,3% 27,9 εκ.€ 18,8% 69,7 εκ.€ 28,8% 10,0 πμ 49,1 εκ.€ 29,9% 11,1 πμ 23,0 εκ.€ 88,2% 

Αριστοτέλειο Παν/μιο Θεσσαλονίκης 31,9 εκ.€ 23,6% 35,6 εκ.€ 24,0% 45,1 εκ.€ 18,7% -5,3 πμ 29,5 εκ.€ 18,0% -6,0 πμ -2,4 εκ.€ -7,5% 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 6,9 εκ.€ 5,1% 7,4 εκ.€ 5,0% 10,4 εκ.€ 4,3% -0,7 πμ 6,2 εκ.€ 3,8% -1,2 πμ -0,7 εκ.€ -10,8% 

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 3,2 εκ.€ 2,4% 3,3 εκ.€ 2,2% 5,6 εκ.€ 2,3% 0,1 πμ 4,2 εκ.€ 2,5% 0,3 πμ 1,0 εκ.€ 30,0% 

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 2,8 εκ.€ 2,1% 3,0 εκ.€ 2,1% 4,6 εκ.€ 1,9% -0,1 πμ 3,1 εκ.€ 1,9% -0,2 πμ 0,3 εκ.€ 10,8% 

Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών 2,1 εκ.€ 1,6% 2,3 εκ.€ 1,5% 3,2 εκ.€ 1,3% -0,2 πμ 2,3 εκ.€ 1,4% -0,1 πμ 0,1 εκ.€ 5,6% 

Πάντειο Πανεπιστήμιο 4,1 εκ.€ 3,0% 4,4 εκ.€ 3,0% 5,7 εκ.€ 2,4% -0,6 πμ 3,1 εκ.€ 1,9% -1,1 πμ -1,0 εκ.€ -24,0% 

Πανεπιστήμιο Πειραιά 3,5 εκ.€ 2,6% 3,7 εκ.€ 2,5% 5,7 εκ.€ 2,4% -0,1 πμ 4,0 εκ.€ 2,4% 0,0 πμ 0,5 εκ.€ 15,3% 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 2,7 εκ.€ 2,0% 2,8 εκ.€ 1,9% 4,9 εκ.€ 2,0% 0,1 πμ 3,9 εκ.€ 2,4% 0,5 πμ 1,2 εκ.€ 42,2% 

Πανεπιστήμιο Πατρών 9,1 εκ.€ 6,8% 10,2 εκ.€ 6,9% 15,2 εκ.€ 6,3% -0,6 πμ 11,2 εκ.€ 6,8% -0,1 πμ 2,0 εκ.€ 21,9% 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 9,3 εκ.€ 6,9% 9,8 εκ.€ 6,6% 14,1 εκ.€ 5,8% -0,8 πμ 8,6 εκ.€ 5,2% -1,4 πμ -0,7 εκ.€ -7,5% 

Πανεπιστήμιο Κρήτης 6,5 εκ.€ 4,8% 7,3 εκ.€ 4,9% 9,4 εκ.€ 3,9% -1,1 πμ 6,4 εκ.€ 3,9% -1,1 πμ -0,1 εκ.€ -1,6% 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου 5,0 εκ.€ 3,7% 5,9 εκ.€ 4,0% 8,8 εκ.€ 3,6% -0,3 πμ 5,8 εκ.€ 3,5% -0,4 πμ 0,8 εκ.€ 15,7% 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 4,6 εκ.€ 3,4% 5,0 εκ.€ 3,3% 8,2 εκ.€ 3,4% 0,1 πμ 6,3 εκ.€ 3,8% 0,5 πμ 1,6 εκ.€ 34,7% 

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 10,2 εκ.€ 7,5% 10,8 εκ.€ 7,3% 15,9 εκ.€ 6,6% -0,7 πμ 10,3 εκ.€ 6,3% -1,0 πμ 0,1 εκ.€ 1,2% 

Πολυτεχνείο Κρήτης 2,6 εκ.€ 2,0% 2,8 εκ.€ 1,9% 4,0 εκ.€ 1,6% -0,2 πμ 2,7 εκ.€ 1,6% -0,2 πμ 0,0 εκ.€ 0,4% 

Ιόνιο Πανεπιστήμιο 2,8 εκ.€ 2,1% 2,9 εκ.€ 2,0% 4,3 εκ.€ 1,8% -0,2 πμ 2,6 εκ.€ 1,6% -0,4 πμ -0,2 εκ.€ -8,5% 

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 0,5 εκ.€ 0,4% 0,6 εκ.€ 0,4% 1,2 εκ.€ 0,5% 0,1 πμ 1,2 εκ.€ 0,7% 0,3 πμ 0,6 εκ.€ 113,0% 

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 0,4 εκ.€ 0,3% 1,1 εκ.€ 0,8% 2,4 εκ.€ 1,0% 0,2 πμ 1,7 εκ.€ 1,0% 0,3 πμ 1,3 εκ.€ 312,5% 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 0,4 εκ.€ 0,3% 1,2 εκ.€ 0,8% 2,3 εκ.€ 1,0% 0,2 πμ 1,6 εκ.€ 1,0% 0,2 πμ 1,2 εκ.€ 313,4% 

Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας (2) 0,0 εκ.€ 0,0% 0,5 εκ.€ 0,4% 1,3 εκ.€ 0,5% 0,2 πμ 0,6 εκ.€ 0,4% 0,0 πμ 0,1 εκ.€ 13,2% 

ΣΥΝΟΛΟ 134,8 εκ.€ 100,0% 148,5 εκ.€ 100,0% 241,7 εκ.€ 100,0%  164,0 εκ.€ 100,0%  28,6 εκ.€ 21,6% 

(1) Βλέπε ενότητα 2.4.1 του παρόντος Κεφαλαίου 
(2) Η μεταβολή αφορά την περίοδο 2004-2011 
 

Το 2009 τα 23 Πανεπιστημιακά ιδρύματα του Πίνακα 
επιχορηγήθηκαν με το συνολικό ποσό των 241,7 εκ.€ 
καταγράφοντας σημαντική αύξηση κατά 93,3 εκ.€ (ή 
κατά 62,8%) έναντι της αντίστοιχης επιχορήγησης του 
2004. Κατά τη σύγκριση της κατανομής ανά ίδρυμα 
της Τακτικής Επιχορήγησης για Λειτουργικές Δαπάνες 
των Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων το 2009 ως προς την 
αντίστοιχη του 2004 εντοπίζεται μια συνολική απόλυ-
τη απόκλιση 11,0 ποσοστιαίων μονάδων, που ισόποσα 
αύξησαν ή μείωσαν το μερίδιο των ιδρυμάτων. Ωστό-
σο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι σε 17 από τα 21 Πανε-
πιστημιακά ιδρύματα η προκύπτουσα απόκλιση της 
ποσοστιαίας κατανομής είναι μικρότερη των 0,8 πο-
σοστιαίων μονάδων κατά απόλυτη τιμή. 
Πιο συγκεκριμένα, το 2009 σε 8 από τα 21 Πανεπιστη-
μιακά ιδρύματα καταγράφεται θετική απόκλιση 11,0 
ποσοστιαίων μονάδων, που αντιστοιχεί σε 26,6 εκ.€ 
της επιχορήγησης του 2009, με την σημαντικά υψηλό-
τερη να καταγράφεται στο Πανεπιστήμιο Αθηνών κατά 
10,0 πμ (από 18,8% το 2004 σε 28,8% το 2009) και κα-

τά φθίνουσα σειρά ακολουθούν τα ιδρύματα Πανεπι-
στήμιο Πελοποννήσου, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακε-
δονίας, και Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας (απόκλιση 
κατά 0,2 πμ) και Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 
Πανεπιστήμιο Μακεδονία, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
και Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (απόκλιση κατά 0,1 πμ). 
Την ίδια χρονιά, σε 13 από τα 21 Πανεπιστημιακά ι-
δρύματα καταγράφεται συνολική αρνητική απόκλιση 
11,0 ποσοστιαίων μονάδων με την υψηλότερη να κα-
ταγράφεται στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλο-
νίκης κατά -5,3 πμ (από 24,0% το 2004 σε 18,7% το 
2009) και κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν τα ιδρύ-
ματα: Πανεπιστήμιο Κρήτης (απόκλιση κατά -1,1 πμ), 
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (απόκλιση κατά -0,8 πμ), Ε-
θνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και Πανεπιστήμιο Θρά-
κης (απόκλιση κατά -0,7 πμ), Πάντειο Πανεπιστήμιο 
και Πανεπιστήμιο Πατρών (απόκλιση κατά -0,6 πμ), 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου (απόκλιση κατά -0,3 πμ), Ανω-
τάτη Σχολή Καλών Τεχνών, Πολυτεχνείο Κρήτης και Ιό-
νιο Πανεπιστήμιο (απόκλιση κατά -0,2 πμ), Γεωπονικό 
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Πανεπιστήμιο Αθηνών και Πανεπιστήμιο Πειραιά, (α-
πόκλιση κατά -0,1 πμ). 
 
Δύο χρόνια μετά, το 2011 τα 23 Πανεπιστημιακά ιδρύ-
ματα του Πίνακα επιχορηγήθηκαν με το συνολικό πο-
σό των 164,0 εκ.€ καταγράφοντας σημαντική μείωση 
κατά 77,8 εκ.€ (ή κατά 47,4%) έναντι της αντίστοιχης 
επιχορήγησης του 2009 και αύξηση μόλις κατά 15,5 
εκ.€ (ή κατά 10,4%) έναντι της αντίστοιχης επιχορήγη-
σης του 2004. Κατά τη σύγκριση της κατανομής ανά 
ίδρυμα της Τακτικής Επιχορήγησης για Λειτουργικές 
Δαπάνες των Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων το 2011 ως 
προς την αντίστοιχη του 2004 εντοπίζεται μια συνολι-
κή απόλυτη απόκλιση 13,2 ποσοστιαίων μονάδων, δι-
ευρυμένης της αντίστοιχης του 2009, που ισόποσα αύ-
ξησαν ή μείωσαν το μερίδιο των ιδρυμάτων. Ωστόσο, 
θα πρέπει να σημειωθεί ότι σε 14 από τα 21 Πανεπι-
στημιακά ιδρύματα η προκύπτουσα απόκλιση της πο-
σοστιαίας κατανομής είναι μικρότερη των 0,8 ποσο-
στιαίων μονάδων κατά απόλυτη τιμή. 
Πιο συγκεκριμένα, το 2009 σε 7 από τα 21 Πανεπιστη-
μιακά ιδρύματα καταγράφεται θετική απόκλιση 13,2 
ποσοστιαίων μονάδων, που αντιστοιχεί σε 21,6 εκ.€ 
της επιχορήγησης του 2009, με την σημαντικά υψηλό-
τερη να καταγράφεται στο Πανεπιστήμιο Αθηνών κατά 
11,1 πμ (από 18,8% το 2004 σε 29,9% το 2009) και κα-
τά φθίνουσα σειρά ακολουθούν τα ιδρύματα: Πανεπι-
στήμιο Μακεδονία και Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (από-
κλιση κατά 0,5 πμ), Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και Χαροκόπειο Πανεπι-
στήμιο (απόκλιση κατά 0,3 πμ), Πανεπιστήμιο Δυτικής 
Μακεδονία (απόκλιση κατά 0,2 πμ), ενώ σε 2 από τα 
21 Πανεπιστημιακά ιδρύματα (Πανεπιστήμιο Πειραιά 
και Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας) καταγράφεται 
συνολική μηδενική απόκλιση μεταξύ των μεριδίων 
τους τα έτη 2004 και 2011. 
Τέλος, το 2011, σε 12 από τα 21 Πανεπιστημιακά ι-
δρύματα καταγράφεται συνολική αρνητική απόκλιση 
11,0 ποσοστιαίων μονάδων με την υψηλότερη να κα-
ταγράφεται στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλο-
νίκης κατά -6,0 πμ (από 24,0% το 2004 σε 18,0% το 
2009) και κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν τα ιδρύ-
ματα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (απόκλιση κατά -1,4 
πμ), Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (απόκλιση -1,2 πμ), 
Πανεπιστήμιο Κρήτης και Πάντειο Πανεπιστήμιο (από-
κλιση κατά -1,1 πμ), Πανεπιστήμιο Θράκης (απόκλιση 
κατά -1,0 πμ), Πανεπιστήμιο Αιγαίου και Ιόνιο Πανε-
πιστήμιο (απόκλιση κατά -0,4 πμ), Γεωπονικό Πανεπι-
στήμιο Αθηνών και Πολυτεχνείο Κρήτης (απόκλιση κα-
τά -0,2 πμ), Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών και Πανεπι-
στήμιο Πατρών (απόκλιση κατά -0,1 πμ). 
 

Κατά την περίοδο αναφοράς 2003-2011 η Τακτική επι-
χορήγηση των Λειτουργικών Δαπανών των 23 Πανεπι-
στημιακών ιδρυμάτων κατέγραψε αύξηση κατά 28,6 
εκ.€ (ή κατά 21,6%) έναντι της αντίστοιχης επιχορήγη-
σης του 2003. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της περιόδου 
καταγράφονται σημαντικές αυξομειώσεις του συγκε-
κριμένου οικονομικού δείκτη. Συγκεκριμένα την περί-
οδο 2003-2009 (προ της κρίσης) η Τακτική επιχορήγη-
ση των Λειτουργικών Δαπανών των πανεπιστημιακών 
ιδρυμάτων καταγράφει σημαντική αύξηση κατά 79,3% 
(ή 106,9 εκ.€), ενώ κατά την επόμενη περίοδο 2009-
2011 (εντός της κρίσης) καταγράφει σημαντική μείω-
ση κατά 32,2% (ή 77,8 εκ.€), υπερβαίνοντας μόλις κα-
τά 11,5 εκ.€ την αντίστοιχη συνολική επιχορήγηση του 
2004 (148,5 εκ. €).  
Την περίοδο 2009-2011 σε όλα τα Πανεπιστημιακά ι-
δρύματα καταγράφεται μείωση της Τακτικής επιχορή-
γησης των Λειτουργικών τους Δαπανών με την υψηλό-
τερη να καταγράφεται στο Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελ-
λάδας (κατά -52,0% ή 0,7 εκ.€) και κατά φθίνουσα 
σειρά μεταβολής ακολουθούν τα ιδρύματα: Πάντειο 
Πανεπιστήμιο (κατά -45,6% ή 2,6 εκ.€), Εθνικό Μετσό-
βιο Πολυτεχνείο (κατά -40,9% ή 4,3 εκ.€), Ιόνιο Πανε-
πιστήμιο (κατά -39,5% ή 1,7 εκ.€), Πανεπιστήμιο Ιωαν-
νίνων (κατά -38,9% ή 5,5 εκ.€), Πανεπιστήμιο Θράκης 
(κατά -35,2% ή 5,6 εκ.€), Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης (κατά -34,6% ή 15,6 εκ.€), Πανεπιστή-
μιο Αιγαίου (κατά -33,9% ή 3,0 εκ.€), Πολυτεχνείο 
Κρήτης (κατά -32,9% ή 1,3 εκ.€), Γεωπονικό Πανεπι-
στήμιο Αθηνών (κατά -32,6% ή 1,5 εκ.€), Πανεπιστήμιο 
Κρήτης (κατά -32,3% ή 3,0 εκ.€), Πανεπιστήμιο Δυτικής 
Μακεδονίας (κατά -30,4% ή 0,7 εκ.€), Πανεπιστήμιο 
Πειραιά (κατά -29,8% ή 1,7 εκ.€), Πανεπιστήμιο Πελο-
ποννήσου (κατά -29,8% ή 0,7 εκ.€), Ανωτάτη Σχολή 
Καλών Τεχνών (κατά -29,7% ή 1,0 εκ.€), Πανεπιστήμιο 
Αθηνών (κατά -29,5% ή 20,6 εκ.€), Πανεπιστήμιο Πα-
τρών (κατά -26,5% ή 4,0 εκ.€), Οικονομικό Πανεπιστή-
μιο Αθηνών (κατά -25,9% ή 1,5 εκ.€), Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας (κατά -23,8% ή 2,0 εκ.€), Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας (κατά -20,4% ή 1,0 εκ.€) και Χαροκόπειο 
Πανεπιστήμιο (κατά -4,2% ή 0,1 εκ.€). 
 
Από τα όσα έχουν ήδη αναφερθεί στη συγκεκριμένη 
ενότητα, σχετικά με τη μελέτη και το διάλογο που έχει 
αναπτυχθεί για την επιχορήγηση των Λειτουργικών 
δαπανών της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, είναι 
εμφανής και επιτακτική η ανάγκη εφαρμογής μιας συ-
στηματικότερης, με κριτήρια, διαφανούς και τεκμηρι-
ωμένης κατανομής των σχετικών επιχορηγήσεων όχι 
μόνο των Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων αλλά ευρύτε-
ρα των ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

3.2.4 Χρηματοδότηση των κτιριακών υποδομών των Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων 

Τον Ιούνιο του 2001, το ΥΠΕΠΘ με εγκύκλιο του Ειδι-
κού Γραμματέα Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΑΠ 
Α/158 από 27/06/2001) ανακοίνωσε στα Πανεπιστή-
μια την ολοκλήρωση του Σχεδίου ανάπτυξης των κτι-

ριακών υποδομών των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων 
και την προκύπτουσα κατανομή των διατιθέμενων πό-
ρων κατά έργο ή κατηγορία έργων για τα έτη 2001, 
2002, 2003 και 2004, καθώς και τον επιμερισμό της 
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συγκεκριμένης κατανομής ανά χρηματοδοτική πηγή 
(πόροι Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ, 
πόροι Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και 
Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση ΕΠΕΑΕΚ (Β) και πό-
ροι των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμά-
των ΠΕΠ των διοικητικών περιφερειών της χώρας). 
Σύμφωνα με την εγκύκλιο με το συγκεκριμένο Σχέδιο 
«που για πρώτη φορά ακολουθήθηκε στην Ελλάδα, έ-
γινε δυνατό να αναλυθούν από όλες τις δυνατές πλευ-
ρές οι ανάγκες των Ιδρυμάτων σε κτιριακές υποδομές 
και να προσεγγιστούν οι βέλτιστες δυνατές λύσεις, στο 
πλαίσιο πάντοτε των υφισταμένων οικονομικών δυνα-
τοτήτων του ΥΠΕΠΘ».  
Το 2001 το ποσό που εγκρίθηκε για την ανάπτυξη συ-
νολικά των κτιριακών υποδομών των Πανεπιστημια-
κών ιδρυμάτων κατά την τετραετία 2001-2004 ανερχό-
ταν στα 527,41 εκ.€ περίπου, εκ των οποίων το 94,3% 
(497,2 εκ.€) αφορούσε στην ανάπτυξη των Πανεπι-
στημιακών κτιρίων (πλην των Βιβλιοθηκών), ενώ το 
υπόλοιπο 5,7% (30,17 εκ.€) αφορούσε ειδικά στην α-
νάπτυξη των κτιρίων των Πανεπιστημιακών Βιβλιοθη-
κών. Τη συγκεκριμένη περίοδο αναφοράς και στην κα-
τηγορία των Πανεπιστημιακών Βιβλιοθηκών προϋπο-
λογίστηκε και εγκρίθηκε δαπάνη σε 8 από τα 19 Πανε-
πιστημιακά ιδρύματα (Πανεπιστήμιο Αθηνών, Οικονο-
μικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ανωτάτη Σχολή Καλών Τε-
χνών, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πανεπιστήμιο Ιωαννί-

νων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου και 
Ιόνιο Πανεπιστήμιο). Θα πρέπει να σημειωθεί στην 
παραπάνω κατανομή έχουν συνυπολογισθεί: (α) πρό-
σθετο ποσό 5,87 εκ. € προς το Πανεπιστήμιο Θράκης 
από πόρους της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης, αλλά από άλλα Μέτρα και όχι από το Μέ-
τρο για την Εκπαίδευση, και (β) ποσό 11,74 εκ.€ προς 
το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου που κατά την έκδοση 
της εγκυκλίου δεν είχε συμπεριληφθεί στους Πίνακες, 
γιατί δεν ήταν γνωστή ακόμα η ανάλυσή του και η πη-
γή χρηματοδότησης. 
Το ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ για τις ανάγκες της συγκεκριμένης με-
λέτης επεξεργάστηκε μεταγενέστερο της εγκυκλίου 
αναλυτικό Πίνακα (EXCEL) με τον προϋπολογισμό και 
το εγκριθέν ποσό συνολικά και ανά Πανεπιστημιακό 
ίδρυμα τον επιμερισμό του, σε κατηγορία κτιρίων 
(Πανεπιστημιακά κτίρια γενικά, Πανεπιστημιακές Βι-
βλιοθήκες), την ανάλυσή τους κατά έργο ή κατηγορία 
έργων, την ετήσια κατανομή τους ανά έτος την περίο-
δο αναφοράς (2001-2004), ανά πηγή χρηματοδότησης 
και την αντίστοιχη ανάλυσή τους ανά εγκριθέν ποσό. 
 
Στον ακόλουθο πίνακα καταγράφεται η προϋπολογι-
σμένη ανά Πανεπιστημιακό ίδρυμα κατανομή χρημα-
τοδότησης για ανάπτυξη των κτιριακών υποδομών 
τους την περίοδο 2001-2004. 

Πίνακας 3.4: Προϋπολογισμένη κατανομή της χρηματοδότησης για κτιριακές υποδομές Πανεπιστημίων ανά κατηγορία υποδομών και πηγή χρηματοδότησης 
την περίοδο 2001-2004 

Ιδρύματα 

Κτίρια Βιβλιοθηκών Πανεπιστημιακά κτίρια Άλλες 
Υποδομές ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΠΕΠ ΣΥΝΟΛΟ ΠΔΕ ΠΕΠ ΕΠΕΑΕΚ Έργα μη 

ενταγμένα ΣΥΝΟΛΟ Έργα μη 
ενταγμένα 

Πανεπιστήμιο Αθηνών 17,6 εκ.€  17,6 εκ.€ 57,9 εκ.€    57,9 εκ.€ 38,2 εκ.€ 113,7 εκ.€ 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο    87,8 εκ.€    87,8 εκ.€  87,8 εκ.€ 

Οικονομικό Πανεπιστήμιο 4,9 εκ.€  4,9 εκ.€ 9,9 εκ.€    9,9 εκ.€  14,8 εκ.€ 

Πάντειο Πανεπιστήμιο    11,4 εκ.€    11,4 εκ.€  11,4 εκ.€ 

Πανεπιστήμιο Πειραιώς    8,3 εκ.€ 2,1 εκ.€ 2,8 εκ.€  13,1 εκ.€  13,1 εκ.€ 

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών    3,3 εκ.€  8,8 εκ.€  12,1 εκ.€  12,1 εκ.€ 

Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών  1,2 εκ.€ 1,2 εκ.€ 11,2 εκ.€    11,2 εκ.€  12,4 εκ.€ 

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο    2,2 εκ.€ 2,6 εκ.€   4,8 εκ.€  4,8 εκ.€ 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονί-

 
   31,9 εκ.€ 7,9 εκ.€ 8,4 εκ.€  48,2 εκ.€ 2,9 εκ.€ 51,2 εκ.€ 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας    3,8 εκ.€ 2,6 εκ.€   6,5 εκ.€  6,5 εκ.€ 

Πανεπιστήμιο Πατρών 3,5 εκ.€  3,5 εκ.€ 34,1 εκ.€ 5,8 εκ.€ 7,3 εκ.€  47,2 εκ.€  50,7 εκ.€ 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 1,5 εκ.€  1,5 εκ.€ 29,5 εκ.€ 4,5 εκ.€ 1,5 εκ.€  35,5 εκ.€  37,0 εκ.€ 

 Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης    62,5 εκ.€ 5,9 εκ.€ 45,5 εκ.€  113,9 εκ.€  113,9 εκ.€ 

Πανεπιστήμιο Κρήτης    36,8 εκ.€ 6,8 εκ.€ 4,7 εκ.€ 1,2 εκ.€ 49,5 εκ.€  49,5 εκ.€ 

Πολυτεχνείο Κρήτης 2,3 εκ.€  2,3 εκ.€ 11,9 εκ.€ 2,6 εκ.€   14,6 εκ.€  16,9 εκ.€ 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου 5,9 εκ.€  5,9 εκ.€ 37,4 εκ.€ 11,4 εκ.€ 2,3 εκ.€  51,2 εκ.€  57,1 εκ.€ 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας    67,2 εκ.€ 23,5 εκ.€   90,7 εκ.€ 1,2 εκ.€ 91,9 εκ.€ 

Ιόνιο Πανεπιστήμιο 2,1 εκ.€  2,1 εκ.€ 15,3 εκ.€  5,3 εκ.€ 0,6 εκ.€ 21,1 εκ.€ 2,9 εκ.€ 26,1 εκ.€ 

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου     11,7 εκ.€   11,7 εκ.€  11,7 εκ.€ 

ΣΥΝΟΛΟ 37,8 εκ.€ 1,2 εκ.€ 39,0 εκ.€ 522,7 εκ.€ 87,5 εκ.€ 86,6 εκ.€ 1,8 εκ.€ 698,6 εκ.€ 45,2 εκ.€ 782,8 εκ.€ 

Ποσοστιαία Συμμετοχή: 97,0% 3,0% 5,0% 74,8% 12,5% 12,4% 0,3% 89,2% 5,8% 100,0% 

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (2001)  Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Σύμφωνα με την ανάλυση του Σχεδίου ανάπτυξης των 
κτιριακών υποδομών των ιδρυμάτων του Πανεπιστη-
μιακού τομέα της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης συνολι-
κά είχαν προϋπολογισθεί δαπάνες 782,8 εκ. € εκ των 
οποίων το 89,2% (698,6 εκ.€) αφορούσε σε δαπάνες 
για την ανάπτυξη των Πανεπιστημιακών κτιρίων (πλην 
Βιβλιοθηκών), το 5,0% (39,0 εκ.€) αφορούσε σε δαπά-
νες για την ανάπτυξη των Πανεπιστημιακών Βιβλιοθη-

κών και το 5,8% (45,2 εκ.€) αφορούσε σε άλλες κτιρια-
κές υποδομές των Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Το 
υψηλότερο μερίδιο επί της κατανομής του συνολικού 
προϋπολογισμού για την ανάπτυξη των κτιριακών υ-
ποδομών ανά Πανεπιστημιακό ίδρυμα κατέχει το Πα-
νεπιστήμιο Θράκης (14,55%) με το ποσό των 113,9 
εκ.€, και κατά φθίνουσα σειρά μεριδίου ακολουθούν: 
το Πανεπιστήμιο Αθηνών (14,52%) με 113,7 εκ.€ όπου 
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η κατηγορία άλλες υποδομές αφορούσε στο Πανεπι-
στημιακό Νοσοκομείο Χαϊδαρίου, το Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας (11,74%) με 91,9 εκ.€ όπου η κατηγορία 
άλλες υποδομές αφορούσε σε αγορά του κτιρίου του 
Γαλλικού Ινστιτούτου, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτε-
χνείο (11,22%) με 87,8 εκ.€, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
(7,3%) με 57,1 εκ.€, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης (6,54%) με 51,2 εκ.€ όπου η κατηγορία 
άλλες υποδομές αφορούσε σε έργα φυσικού αερίου 
και ΔΕΗ, το Πανεπιστήμιο Πατρών (6,48%) με 50,7 
εκ.€, το Πανεπιστήμιο Κρήτης (6,33%) με 49,5 εκ.€, το 
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (4,73%) με 37,0 εκ.€, το Ιόνιο 
Πανεπιστήμιο (3,34%) με 26,1 εκ.€ όπου η κατηγορία 
άλλες υποδομές αφορούσε σε ανακαίνιση του κτιρίου 
Καποδίστρια, το Πολυτεχνείο Κρήτης (2,16%) με 16,9 
εκ.€, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (1,90%) με 
14,8 εκ.€, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (1,68%) 
με 13,1 εκ.€, η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (1,58%) 
με 12,4 εκ.€, το Πανεπιστήμιο Πειραιώς (1,54%) με 
12,1 εκ.€, το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (1,50%) με 
11,7 εκ.€, το Πάντειο Πανεπιστήμιο (1,46%) με 11,4 
εκ.€, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (0,83%) με 6,5 εκ.€ 
και το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (0,62%) με 4,8 εκ.€. 
Από το σύνολο των 782,8 εκ. € συνολικής επιχορήγη-
σης για την ανάπτυξη των κτιριακών υποδομών των 
Πανεπιστημίων το 66,8% (522,7 εκ.€) προϋπολογίστη-
κε να καλυφθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύ-
σεων (ΠΔΕ), το 15,9% (124,4 εκ.€) από το Επιχειρησια-

κό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική 
Κατάρτιση ΕΠΕΑΕΚ (Β), το 11,3% (88,7 εκ.€) από τα 
Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ), 
ενώ το 6,0% (47,0 εκ.€) που αφορούσε σε άλλες κτιρι-
ακές υποδομές των Πανεπιστημίων δεν είχαν ως τότε 
ενταχθεί σε κάποια από τις προαναφερθείσες πηγές 
χρηματοδότησης. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 97,0% 
(37,8 εκ.€) της προϋπολογισμένης κατανομής ανά ί-
δρυμα για ανάπτυξη των Πανεπιστημιακών Βιβλιοθη-
κών είχε προϋπολογισθεί να ενταχθεί στο ΕΠΕΑΕΚ (Β), 
ενώ το υπόλοιπο 3,0% (1,2 εκ.€) για την Ανωτάτη Σχο-
λή Καλών Τεχνών είχε προϋπολογισθεί να ενταχθεί 
στο ΠΕΠ Αττικής. Αντίστοιχα, το 74,8% (522,7 εκ.€) της 
προϋπολογισμένης κατανομής ανά ίδρυμα για ανά-
πτυξη των Πανεπιστημιακών Κτιρίων (πλην Βιβλιοθη-
κών) είχε προϋπολογισθεί να ενταχθεί στο ΠΔΕ, το 
12,5% (87,5 εκ.€) στα ΠΕΠ και το 12,4% (86,6 εκ.€) στο 
ΕΠΕΑΕΚ (Β), ενώ το 0,3% (1,8 εκ.€) δεν είχαν ως τότε 
ενταχθεί σε κάποια από τις προαναφερθείσες πηγές 
χρηματοδότησης (Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ιόνιο Πανεπι-
στήμιο και Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου). 
Στον ακόλουθο πίνακα καταγράφεται η προϋπολογι-
σμένη ανά Πανεπιστημιακό ίδρυμα κατανομή χρημα-
τοδότησης για ανάπτυξη της κατηγορίας Πανεπιστη-
μιακά Κτίρια την περίοδο 2001-2004, αναλυμένη στις 
διάφορες 5 κατηγορίες έργων (Συντηρήσεις και έργα 
υποδομής, Συνεχιζόμενα έργα, Αγορές και απαλλο-
τριώσεις, Νέες μελέτες και Νέα έργα). 

Πίνακας 3.5: Προϋπολογισμένη κατανομή της χρηματοδότησης για υποδομές Πανεπιστημιακών Κτιρίων ανά κατηγορία έργου την περίοδο 2001-2004 

Ιδρύματα 
Συντήρηση 

και έργα 
υποδομής 

Συνεχιζόμενα 
έργα 

Αγορές και 
απαλλοτριώσεις Νέες μελέτες Νέα έργα ΣΥΝΟΛΟ 

 ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ 
(Μερίδιο %) 

Πανεπιστήμιο Αθηνών 22,0 εκ.€ 9,5 εκ.€  4,0 εκ.€ 22,4 εκ.€ 57,9 εκ.€  8,29% 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 20,1 εκ.€ 6,1 εκ.€   61,6 εκ.€ 87,8 εκ.€  12,57% 

Οικονομικό Πανεπιστήμιο  2,5 εκ.€ 2,0 εκ.€  5,4 εκ.€ 9,9 εκ.€  1,42% 

Πάντειο Πανεπιστήμιο 1,9 εκ.€    9,5 εκ.€ 11,4 εκ.€  1,64% 

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών  1,8 εκ.€ 1,8 εκ.€   9,5 εκ.€ 13,1 εκ.€  1,88% 

Πανεπιστήμιο Πειραιώς 2,3 εκ.€ 0,9 εκ.€   8,8 εκ.€ 12,1 εκ.€  1,73% 

Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών 2,3 εκ.€ 0,9 εκ.€ 0,6 εκ.€ 0,6 εκ.€ 6,7 εκ.€ 11,2 εκ.€  1,60% 

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 1,3 εκ.€ 0,9 εκ.€ 1,2 εκ.€  1,5 εκ.€ 4,8 εκ.€  0,69% 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 18,5 εκ.€ 7,6 εκ.€  1,5 εκ.€ 20,7 εκ.€ 48,2 εκ.€  6,91% 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 0,9 εκ.€   0,5 εκ.€ 5,1 εκ.€ 6,5 εκ.€  0,93% 

Πανεπιστήμιο Πατρών 14,5 εκ.€ 8,7 εκ.€  0,5 εκ.€ 23,5 εκ.€ 47,2 εκ.€  6,75% 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 12,5 εκ.€ 2,6 εκ.€  3,5 εκ.€ 16,9 εκ.€ 35,5 εκ.€  5,09% 

 Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 8,5 εκ.€ 9,4 εκ.€ 1,5 εκ.€  94,5 εκ.€ 113,9 εκ.€  16,30% 

Πανεπιστήμιο Κρήτης 9,4 εκ.€ 22,2 εκ.€ 0,9 εκ.€  17,1 εκ.€ 49,5 εκ.€  7,09% 

Πολυτεχνείο Κρήτης 2,0 εκ.€ 2,2 εκ.€  1,3 εκ.€ 9,1 εκ.€ 14,6 εκ.€  2,08% 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου 6,2 εκ.€ 14,3 εκ.€ 7,3 εκ.€ 0,6 εκ.€ 22,9 εκ.€ 51,2 εκ.€  7,33% 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 18,5 εκ.€ 1,0 εκ.€ 12,9 εκ.€ 6,2 εκ.€ 52,1 εκ.€ 90,7 εκ.€  12,98% 

Ιόνιο Πανεπιστήμιο  0,6 εκ.€ 9,4 εκ.€  11,2 εκ.€ 21,1 εκ.€  3,02% 

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (1)     11,7 εκ.€ 11,7 εκ.€  1,68% 

ΣΥΝΟΛΟ 142,8 εκ.€ 91,1 εκ.€ 35,8 εκ.€ 18,6 εκ.€ 410,3 εκ.€ 698,6 εκ.€  100,00% 

Ποσοστιαία Συμμετοχή: 20,4% 13,0% 5,1% 2,7% 58,7% 100,00%   

(1) Το ποσό των 11,7 εκ.€ (4.000 εκ. δρχ.) προς το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου εντάχθηκε από το ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ στην κατηγορία Νέα Έργα χωρίς περαιτέρω επιμερισμό 
Πηγή: Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (2001)  Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Σύμφωνα το σχέδιο ανάπτυξης των κτιριακών υποδο-
μών των Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων συνολικά είχαν 
προϋπολογισθεί για υποδομές Πανεπιστημιακών κτι-
ρίων (πλην Βιβλιοθηκών) δαπάνες 698,6 εκ. € εκ των 
οποίων το 58,7% (410,3 εκ.€) αφορούσε σε δαπάνες 
Νέα έργα, το 20,4% (142,8 εκ.€) αφορούσε σε δαπά-

νες για Συντήρηση και έργα υποδομής, το 13,0% (91,1 
εκ.€) αφορούσε σε δαπάνες για Συνεχιζόμενα έργα, το 
5,1% (35,8 εκ.€) αφορούσε σε δαπάνες για Αγορές και 
απαλλοτριώσεις και το 2,7% (18,6 εκ.€) αφορούσε σε 
δαπάνες για Νέες μελέτες. Το υψηλότερο μερίδιο επί 
της κατανομής του συνολικού προϋπολογισμού για 
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Κεφ
άλαιο 3

ο 
ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ Π

ΛΑΙΣΙΟ Α
Ν

ΑΦ
ΟΡΑΣ 

ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜ
ΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

την ανάπτυξη των Πανεπιστημιακών κτιρίων (πλην Βι-
βλιοθηκών) ανά Πανεπιστημιακό ίδρυμα κατέχει το 
Πανεπιστήμιο Θράκης (16,3%) με το ποσό των 113,9 
εκ.€ και κατά φθίνουσα σειρά μεριδίου ακολουθούν: 
το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (13,0%) με 90,7 εκ.€, το 
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (12,6%) με 87,8 εκ.€, το 
Πανεπιστήμιο Αθηνών (8,3%) με 57,9 εκ.€, το Πανεπι-
στήμιο Αιγαίου (7,3%) με 51,2 εκ.€, το Πανεπιστήμιο 
Κρήτης (7,1%) με 49,5 εκ.€, το Αριστοτέλειο Πανεπι-
στήμιο Θεσσαλονίκης (6,9%) με 48,2 εκ.€, το Πανεπι-
στήμιο Πατρών (6,8%) με 47,2 εκ.€, το Πανεπιστήμιο 
Ιωαννίνων (5,1%) με 35,5 εκ.€, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο 
(3,0%) με 21,1 εκ.€, το Πολυτεχνείο Κρήτης (2,1%) με 
14,6 εκ.€, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (1,9%) 
με 13,1 εκ.€, το Πανεπιστήμιο Πειραιώς (1,7%) με 12,1 
εκ.€, το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (1,70%) με 11,7 
εκ.€, το Πάντειο Πανεπιστήμιο (1,6%) με 11,4 εκ.€, η 
Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (1,6%) με 11,2 εκ.€, το 
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (1,4%) με 9,9 εκ.€, 
το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (0,9%) με 6,5 εκ.€ και το 
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (0,7%) με 4,8 εκ.€. 
 

Όπως προαναφέρθηκε, το ποσό που εγκρίθηκε το 
2001 σύμφωνα με το σχέδιο του ΥΠΕΠΘ για την ανά-
πτυξη των Πανεπιστημιακών κτιρίων (πλην των Βιβλι-

οθηκών) για την τετραετία 2001-2004 ανερχόταν στα 
497,2 εκ.€ και αντιστοιχούσε στο 71,2% της προϋπο-
λογισμένης χρηματοδότησης ύψους 698,6 εκ.€, μειω-
μένη κατά 201,4 εκ.€ ή -28,8%. Το 45,5% (226,4 εκ.€) 
της εγκεκριμένης χρηματοδότησης για την περίοδο 
2001-2004 αφορούσε σε δαπάνες για Νέα έργα και 
αντιστοιχούσε στο 55,2% του προϋπολογισμού της κα-
τηγορίας (μείωση κατά 183,9 εκ.€ ή -44,8% που απο-
τελεί και την υψηλότερη μείωση ως προς τον προϋπο-
λογισμό των κατηγοριών έργου), το 26,0% (129,3 εκ.€) 
αφορούσε σε δαπάνες για Συντήρηση και έργα υπο-
δομής και αντιστοιχούσε στο 90,5% του προϋπολογι-
σμού της κατηγορίας (μείωση κατά 13,5 εκ.€ ή -9,5%), 
το 18,3% (33,2 εκ.€) αφορούσε σε δαπάνες για Συνεχι-
ζόμενα έργα και αντιστοιχούσε στο 99,7% του προϋ-
πολογισμού της κατηγορίας (μείωση κατά 0,3 εκ.€ ή -
0,3% που αποτελεί και τη χαμηλότερη μείωση ως προς 
τον προϋπολογισμό των κατηγοριών έργου), το 6,7% 
(33,2 εκ.€) αφορούσε σε δαπάνες για Αγορές και α-
παλλοτριώσεις και αντιστοιχούσε στο 92,6% του προ-
ϋπολογισμού της κατηγορίας (μείωση κατά 2,6 εκ.€ ή -
7,4%) και, τέλος, το 3,5% (17,5 εκ.€) αφορούσε σε δα-
πάνες για Νέες μελέτες και αντιστοιχούσε στο 94,2% 
του προϋπολογισμού της κατηγορίας (μείωση κατά 1,1 
εκ.€ ή -5,8%). 

Πίνακας 3.6: Εγκεκριμένη κατανομή της χρηματοδότησης για υποδομές Πανεπιστημιακών Κτιρίων ανά κατηγορία έργου την περίοδο 2001-2004 

Ιδρύματα 
Συντήρηση 

και έργα 
υποδομής 

Συνεχιζόμενα 
έργα 

Αγορές και 
απαλλοτριώσεις Νέες μελέτες Νέα έργα ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

 ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ 
(Μερίδιο %) 

Πανεπιστήμιο Αθηνών 14,7 εκ.€ 9,5 εκ.€   2,9 εκ.€ 11,2 εκ.€ 38,3 εκ.€  7,7% 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 18,6 εκ.€ 6,1 εκ.€     13,2 εκ.€ 37,9 εκ.€  7,6% 

Οικονομικό Πανεπιστήμιο   2,5 εκ.€ 2,0 εκ.€   5,4 εκ.€ 9,9 εκ.€  2,0% 

Πάντειο Πανεπιστήμιο 1,9 εκ.€       9,5 εκ.€ 11,4 εκ.€  2,3% 

Πανεπιστήμιο Πειραιώς 2,3 εκ.€ 0,9 εκ.€     8,8 εκ.€ 12,1 εκ.€  2,4% 

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 1,8 εκ.€ 1,8 εκ.€     9,5 εκ.€ 13,1 εκ.€  2,6% 

Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών 2,3 εκ.€ 0,9 εκ.€ 0,6 εκ.€ 0,6 εκ.€ 3,8 εκ.€ 8,3 εκ.€  1,7% 

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 1,3 εκ.€ 0,9 εκ.€ 1,2 εκ.€   1,5 εκ.€ 4,8 εκ.€  1,0% 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 17,6 εκ.€ 7,6 εκ.€   1,5 εκ.€ 18,6 εκ.€ 45,3 εκ.€  9,1% 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 0,9 εκ.€     0,5 εκ.€ 5,1 εκ.€ 6,5 εκ.€  1,3% 

Πανεπιστήμιο Πατρών 14,5 εκ.€ 8,7 εκ.€   0,5 εκ.€ 12,2 εκ.€ 35,9 εκ.€  7,2% 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 12,5 εκ.€ 2,6 εκ.€   3,5 εκ.€ 11,0 εκ.€ 29,7 εκ.€  6,0% 

 Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 8,5 εκ.€ 9,1 εκ.€ 1,5 εκ.€   41,1 εκ.€ 60,2 εκ.€  12,1% 

Πανεπιστήμιο Κρήτης 9,4 εκ.€ 22,2 εκ.€ 0,9 εκ.€   10,0 εκ.€ 42,5 εκ.€  8,5% 

Πολυτεχνείο Κρήτης 2,0 εκ.€ 2,2 εκ.€   1,3 εκ.€ 9,1 εκ.€ 14,6 εκ.€  2,9% 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου 6,2 εκ.€ 14,3 εκ.€ 7,3 εκ.€ 0,6 εκ.€ 13,2 εκ.€ 41,6 εκ.€  8,4% 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 14,7 εκ.€ 1,0 εκ.€ 10,3 εκ.€ 6,2 εκ.€ 20,2 εκ.€ 52,4 εκ.€  10,5% 

Ιόνιο Πανεπιστήμιο   0,6 εκ.€ 9,4 εκ.€   11,2 εκ.€ 21,1 εκ.€  4,2% 

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (1)         11,7 εκ.€ 11,7 εκ.€  2,4% 

ΣΥΝΟΛΟ 129,3 εκ.€ 90,8 εκ.€ 33,2 εκ.€ 17,5 εκ.€ 226,4 εκ.€ 497,2 εκ.€  100,00% 

Ποσοστιαία Συμμετοχή: 26,0% 18,3% 6,7% 3,5% 45,5% 100,0%   

(1) Το ποσό των 11,7 εκ.€ (4.000 εκ. δρχ.) προς το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου εντάχθηκε από το ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ στην κατηγορία Νέα Έργα χωρίς περαιτέρω επιμερισμό 
Πηγή: Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (2001)  Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Το υψηλότερο μερίδιο επί της εγκεκριμένης κατανο-
μής για την ανάπτυξη των Πανεπιστημιακών κτιρίων 
(πλην Βιβλιοθηκών) ανά Πανεπιστημιακό ίδρυμα την 
περίοδο 2001-2004 κατέχει το Πανεπιστήμιο Θράκης 
(12,1%) με το ποσό των 60,2εκ.€ που αντιστοιχεί στο 
52,8% του προϋπολογισμού (μείωση κατά 53,7 εκ.€ ή -
47,2%) και κατά φθίνουσα σειρά μεριδίου ακολου-
θούν: το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (10,5%) με 52,4 
εκ.€ που αντιστοιχεί στο 57,7% του προϋπολογισμού 
(μείωση κατά 38,4 εκ.€ ή -42,3%), το Αριστοτέλειο Πα-

νεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (9,1%) με 45,3 εκ.€ που α-
ντιστοιχεί στο 93,9% του προϋπολογισμού (μείωση 
κατά 2,9 εκ.€ ή -6,1%), το Πανεπιστήμιο Κρήτης (8,5%) 
με 42,5 εκ.€ που αντιστοιχεί στο 85,7% του προϋπο-
λογισμού (μείωση κατά 7,1 εκ.€ ή -14,3%), το Πανεπι-
στήμιο Αιγαίου (8,4%) με 41,6 εκ.€ που αντιστοιχεί 
στο 81,1% του προϋπολογισμού (μείωση κατά 9,7 εκ.€ 
ή -18,9%), το Πανεπιστήμιο Αθηνών (7,7%) με 38,3 
εκ.€ που αντιστοιχεί στο 66,1% του προϋπολογισμού 
(μείωση κατά 19,6 εκ.€ ή -33,9%), το Εθνικό Μετσόβιο 
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Πολυτεχνείο (7,6%) με 37,9 εκ.€ που αντιστοιχεί στο 
43,2% του προϋπολογισμού (μείωση 49,9 εκ.€ ή -
56,8%) και καταγράφει την υψηλότερη μείωση επί του 
αντίστοιχου προϋπολογισμού μεταξύ των Πανεπιστη-
μιακών τμημάτων, το Πανεπιστήμιο Πατρών (7,2%) με 
35,9 εκ.€ που αντιστοιχεί στο 76,1% του προϋπολογι-
σμού (μείωση κατά 11,3 εκ.€ ή -23,9%), το Πανεπιστή-
μιο Ιωαννίνων (6,0%) με 29,7 εκ.€ που αντιστοιχεί στο 
83,5% του προϋπολογισμού (μείωση κατά 5,9 εκ.€ ή -
16,5%), το Ιόνιο Πανεπιστήμιο (4,2%) με 21,1 εκ.€ που 
αντιστοιχεί στο 100,0% του προϋπολογισμού, το Πο-
λυτεχνείο Κρήτης (2,9%) με 14,6 εκ.€ που αντιστοιχεί 
στο 100,0% του προϋπολογισμού, το Γεωπονικό Πανε-
πιστήμιο Αθηνών (2,6%) με 13,1 εκ.€ που αντιστοιχεί 
στο 100,0% του προϋπολογισμού, το Πανεπιστήμιο 
Πειραιώς (2,43%) με 12,1 εκ.€ που αντιστοιχεί στο 
100,0% του προϋπολογισμού, το Πανεπιστήμιο Πελο-
ποννήσου (2,36%) με 11,7 εκ.€ που αντιστοιχεί στο 
100,0% του προϋπολογισμού, το Πάντειο Πανεπιστή-
μιο (2,3%) με 11,4 εκ.€ που αντιστοιχεί στο 100,0% 
του προϋπολογισμού, η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών 
(1,7%) με 8,3 εκ.€ που αντιστοιχεί στο 73,8% του προ-
ϋπολογισμού (μείωση κατά 2,9 εκ.€ ή -26,25%), το Οι-
κονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2,0%) με 9,9 εκ.€ που 
αντιστοιχεί στο 100,0% του προϋπολογισμού, το Πα-
νεπιστήμιο Μακεδονίας (1,3%) με 6,5 εκ.€ που αντι-
στοιχεί στο 100,0% του προϋπολογισμού, και το Χαρο-
κόπειο Πανεπιστήμιο (1,0%) με 4,8 εκ.€ που αντιστοι-
χεί στο 100,0% του προϋπολογισμού. 

Όπως προαναφέρθηκε, το σύνολο της προϋπολογι-
σμένης χρηματοδότησης των Πανεπιστημιακών ιδρυ-
μάτων για τν ανάπτυξη συνολικά των κτιριακών υπο-
δομών τους ανερχόταν στα 782,8 εκ.€. Με την εφαρ-

μογή του συγκεκριμένου σχεδίου του ΥΠΕΠΘ για την 
ανάπτυξη των κτιριακών υποδομών των πανεπιστημί-
ων εγκρίθηκε η συγκεκριμένη χρηματοδότηση με το 
ποσό των 671,8 εκ.€, που αντιστοιχεί στο 85,8% επί 
της προϋπολογισθείσα χρηματοδότησης, ενώ το υπό-
λοιπο 14,2% (111,0 εκ.€) δεν εγκρίθηκε. Ως προς τη 
περίοδο απόδοσης της χρηματοδότησης στα Πανεπι-
στημιακά ιδρύματα θα πρέπει να σημειωθεί ότι το 
84,2% της εγκεκριμένης χρηματοδότησης, που αντι-
στοιχεί σε 565,6 εκ.€, αποδίδεται στα Πανεπιστημιακά 
ιδρύματα εντός της περιόδου αναφοράς 2001-2004, 
με ετήσια εκτίμηση κατανομής της χρηματοδότησης 
(βάσει της προϋπολογισθείσας) όπου το 22,5% (127,2 
εκ.€) καταβάλλεται το 2001, το 26,0% (147,3 εκ.€) το 
2002, το 23,5% (133,1 εκ.€) το 2003 και το 27,9% 
(158,0 εκ.€) το 2004, ενώ το 15,8% της εγκεκριμένης 
χρηματοδότησης, που αντιστοιχεί σε 106,2 εκ.€, απο-
δίδεται στα Πανεπιστημιακά ιδρύματα σε μεταγενέ-
στερη περίοδο αναφοράς (μετά το 2005). 
Ως προς την κατανομή της συνολικής τελικής χρημα-
τοδότησης για την ανάπτυξη των κτιριακών υποδομών 
των Πανεπιστημίων (περίοδοι 2001-2004 και από το 
2005 και μετά), θα πρέπει να σημειωθεί ότι σε 7 από 
τα 19 Πανεπιστημιακά ιδρύματα δεν καταγράφεται 
μεταβολή της τελικής έναντι της προϋπολογισθείσας 
χρηματοδότησης, σε 8 Πανεπιστημιακά ιδρύματα κα-
ταγράφεται μείωση της τελικής χρηματοδότησης ένα-
ντι της προϋπολογισθείσας συνολικού ύψους 160,3 
εκ.€, ενώ σε 4 Πανεπιστημιακά ιδρύματα (Πανεπιστή-
μιο Αιγαίου, Πανεπιστήμιο Κρήτη, Πολυτεχνείο Κρήτης 
και Πανεπιστήμιο Πειραιώς) καταγράφεται αύξηση 
της τελικής χρηματοδότησης έναντι της προϋπολογι-
σθείσας συνολικού ύψους 49,3 εκ.€.  

Πίνακας 3.7: Εγκεκριμένη κατανομή της χρηματοδότησης για υποδομές των Πανεπιστημίων ανά έτος(1) και ίδρυμα τις περιόδους 2001-2004 & μετά το 2005 

Ιδρύματα 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ-

ΣΜΕΝΗΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ-

ΤΗΣΗΣ 

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2001-2004 
ΕΓΚΡΙΣΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ-
ΤΗΣΗΣ 

για μετά το 
2005 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ-

ΤΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ 

(Μερίδιο %) 

Υπολειπό-
μενο (-),  

 επιπλέον 
(+) 

ποσό 2001 2002 2003 2004 ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

Πανεπιστήμιο Αθηνών 113,7 εκ.€ 23,7 εκ.€ 29,3 εκ.€ 24,1 εκ.€ 8,1 εκ.€ 85,2 εκ.€  85,2 εκ.€ 12,7% -28,4 εκ.€ 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 87,8 εκ.€ 6,1 εκ.€ 9,9 εκ.€ 12,7 εκ.€ 9,3 εκ.€ 37,9 εκ.€  37,9 εκ.€ 5,6% -49,9 εκ.€ 

Οικονομικό Πανεπιστήμιο 14,8 εκ.€ 7,0 εκ.€ 3,4 εκ.€ 3,9 εκ.€ 0,5 εκ.€ 14,8 εκ.€  14,8 εκ.€ 2,2%  

Πάντειο Πανεπιστήμιο 11,4 εκ.€ 2,8 εκ.€ 4,5 εκ.€ 2,5 εκ.€ 1,6 εκ.€ 11,4 εκ.€  11,4 εκ.€ 1,7%  

Πανεπιστήμιο Πειραιώς 13,1 εκ.€ 4,3 εκ.€ 6,3 εκ.€ 2,3 εκ.€ 0,3 εκ.€ 13,1 εκ.€ 7,3 εκ.€ 20,5 εκ.€ 3,0% +7,3 εκ.€ 

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 12,1 εκ.€ 2,1 εκ.€ 2,6 εκ.€ 2,9 εκ.€ 4,4 εκ.€ 12,1 εκ.€  12,1 εκ.€ 1,8%  

Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών 12,4 εκ.€ 1,4 εκ.€ 2,0 εκ.€ 3,2 εκ.€ 2,9 εκ.€ 9,4 εκ.€ 2,9 εκ.€ 12,4 εκ.€ 1,8%  

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 4,8 εκ.€ 3,1 εκ.€ 1,2 εκ.€ 0,3 εκ.€ 0,3 εκ.€ 4,8 εκ.€  4,8 εκ.€ 0,7%  

Αριστοτέλειο Παν/μιο Θεσσαλονίκης 51,2 εκ.€ 7,7 εκ.€ 11,6 εκ.€ 11,7 εκ.€ 14,3 εκ.€ 45,3 εκ.€  45,3 εκ.€ 6,7% -5,9 εκ.€ 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 6,5 εκ.€ 0,5 εκ.€ 0,6 εκ.€ 1,9 εκ.€ 3,5 εκ.€ 6,5 εκ.€  6,5 εκ.€ 1,0%  

Πανεπιστήμιο Πατρών 50,7 εκ.€ 11,5 εκ.€ 14,9 εκ.€ 7,4 εκ.€ 5,6 εκ.€ 39,4 εκ.€  39,4 εκ.€ 5,9% -11,3 εκ.€ 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 37,0 εκ.€ 3,3 εκ.€ 6,4 εκ.€ 12,7 εκ.€ 8,6 εκ.€ 31,1 εκ.€  31,1 εκ.€ 4,6% -5,9 εκ.€ 

 Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 113,9 εκ.€ 6,2 εκ.€ 4,3 εκ.€ 1,4 εκ.€ 48,2 εκ.€ 60,2 εκ.€  60,2 εκ.€ 9,0% -53,7 εκ.€ 

Πανεπιστήμιο Κρήτης 49,5 εκ.€ 9,6 εκ.€ 13,6 εκ.€ 13,6 εκ.€ 5,7 εκ.€ 42,5 εκ.€ 17,3 εκ.€ 59,8 εκ.€ 8,9% +10,2 εκ.€ 

Πολυτεχνείο Κρήτης 16,9 εκ.€ 3,5 εκ.€ 5,6 εκ.€ 4,1 εκ.€ 3,7 εκ.€ 16,9 εκ.€ 7,6 εκ.€ 24,5 εκ.€ 3,7% +7,6 εκ.€ 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου 57,1 εκ.€ 18,6 εκ.€ 13,2 εκ.€ 11,2 εκ.€ 4,5 εκ.€ 47,4 εκ.€ 33,7 εκ.€ 81,2 εκ.€ 12,1% +24,1 εκ.€ 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 91,9 εκ.€ 8,8 εκ.€ 10,7 εκ.€ 12,0 εκ.€ 20,8 εκ.€ 52,4 εκ.€ 37,3 εκ.€ 89,6 εκ.€ 13,3% -2,3 εκ.€ 

Ιόνιο Πανεπιστήμιο 26,1 εκ.€ 6,8 εκ.€ 7,3 εκ.€ 5,2 εκ.€ 3,9 εκ.€ 23,2 εκ.€  23,2 εκ.€ 3,5% -2,9 εκ.€ 

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (2) 11,7 εκ.€    11,7 εκ.€ 11,7 εκ.€  11,7 εκ.€ 1,7%  

ΣΥΝΟΛΟ 782,8 εκ.€ 127,2 εκ.€ 147,3 εκ.€ 133,1 εκ.€ 158,0 εκ.€ 565,6 εκ.€ 106,2 εκ.€ 671,8 εκ.€ 100,0% -111,1 εκ.€ 

Ποσοστιαία Συμμετοχή: 100,0% 22,5% 26,0% 23,5% 27,9% 100,0%  85,8%  14,2% 

(1) Η ετήσια κατανομή της εγκεκριμένης επιχορήγησης προσεγγίστηκε από το ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ σε αναλογία με την ετήσια προϋπολογισθείσα επιχορήγηση ανά ίδρυμα 
(2) Το ποσό των 11,7 εκ.€ (4.000 εκ. δρχ.) προς το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου εντάχθηκε από το ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ στο έτος 2004 
Πηγή: Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (2001)  Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
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Σύμφωνα με την κατανομή της συνολικής εγκεκριμέ-
νης κατανομής για την ανάπτυξη των κτιριακών υπο-
δομών μεταξύ των Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων 
(671,8 εκ.€) το υψηλότερο μερίδιο κατέχει το Πανεπι-
στήμιο Θεσσαλίας (13,3%) με το ποσό των 89,6 εκ.€ 
έναντι μεριδίου 11,7% επί του προϋπολογισμού (αύ-
ξηση κατά 1,6 ποσοστιαίες μονάδες), ενώ κατά φθί-
νουσα σειρά μεριδίου ακολουθούν: το Πανεπιστήμιο 
Αθηνών (12,7% ή 85,2 εκ.€) έναντι μεριδίου 14,5% επί 
του προϋπολογισμού (μείωση κατά -1,8 πμ), το Πανε-
πιστήμιο Αιγαίου (12,1% ή 81,2 εκ.€) έναντι μεριδίου 
7,3% επί του προϋπολογισμού (καταγράφοντας την 
υψηλότερη αύξηση κατά 4,8 πμ), το Πανεπιστήμιο 
Θράκης (9,0% ή 60,2 εκ.€) έναντι μεριδίου 14,5% επί 
του προϋπολογισμού (μείωση κατά -5,6 πμ), το Πανε-
πιστήμιο Κρήτης (8,9% ή 59,8 εκ.€) έναντι μεριδίου 
6,3% επί του προϋπολογισμού (αύξηση κατά 2,6 πμ), 
το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (6,7% ή 
45,3 εκ.€) έναντι μεριδίου 6,5% επί του προϋπολογι-
σμού (οριακή αύξηση κατά 0,2 πμ), το Πανεπιστήμιο 
Πατρών (5,9% ή 39,4 εκ.€) έναντι μεριδίου 6,5% επί 
του προϋπολογισμού (μείωση κατά -0,6 πμ), το Εθνικό 
Μετσόβιο Πολυτεχνείο (5,6% ή 37,9 εκ.€) έναντι μερι-
δίου 11,2% επί του προϋπολογισμού (καταγράφοντας 
την υψηλότερη μείωση κατά -5,6 πμ), το Πανεπιστήμιο 
Ιωαννίνων (4,6% ή 31,1 εκ.€) έναντι μεριδίου 4,7% επί 
του προϋπολογισμού (καταγράφοντας τη χαμηλότερη 
μείωση κατά -0,1 πμ), το Πολυτεχνείο Κρήτης (3,7% ή 
24,5 εκ.€) έναντι μεριδίου 2,2% επί του προϋπολογι-
σμού (αύξηση κατά 1,5 πμ), το Ιόνιο Πανεπιστήμιο 
(3,5% ή 23,2 εκ.€) έναντι μεριδίου 3,3% επί του προϋ-
πολογισμού (οριακή αύξηση κατά 0,1 πμ), το Γεωπονι-
κό Πανεπιστήμιο Αθηνών (3,0% ή 20,5 εκ.€) έναντι με-
ριδίου 1,7% επί του προϋπολογισμού (αύξηση κατά 
1,4 πμ), το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2,2% ή 
14,8 εκ.€) έναντι μεριδίου 1,9% επί του προϋπολογι-
σμού (αύξηση κατά 0,3 πμ), η Ανωτάτη Σχολή Καλών 
Τεχνών (1,8% ή 12,4 εκ.€) έναντι μεριδίου 1,6% επί 
του προϋπολογισμού (οριακή αύξηση κατά 0,2 πμ), το 

Πανεπιστήμιο Πειραιώς (1,8% ή 12,1 εκ.€) έναντι με-
ριδίου 1,5% επί του προϋπολογισμού (αύξηση κατά 
0,3 πμ), το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (1,7% ή 11,4 
εκ.€) έναντι μεριδίου 1,5% επί του προϋπολογισμού 
(οριακή αύξηση κατά 0,2 πμ), το Πάντειο Πανεπιστή-
μιο (1,7% ή 11,4 εκ.€) έναντι μεριδίου 1,5% επί του 
προϋπολογισμού (οριακή αύξηση κατά 0,2 πμ), το Πα-
νεπιστήμιο Μακεδονίας (1,0% ή 6,5 εκ.€) έναντι μερι-
δίου 0,8% επί του προϋπολογισμού (οριακή αύξηση 
κατά 0,1 πμ), και το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (0,7% 
4,8 εκ.€) έναντι μεριδίου 0,6% επί του προϋπολογι-
σμού (οριακή αύξηση κατά 0,1 πμ). 

Από τα όσα έχουν ήδη αναλύθηκαν στη συγκεκριμένη 
ενότητα, σχετικά με την επιχορήγηση των Κτιριακών 
υποδομών της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, είναι 
εμφανές ότι η κατανομή της χρηματοδότησης ανά ί-
δρυμα παρότι θα λαμβάνει υπόψη της συγκεκριμέ-
νους δείκτες ως προς τη δυναμικότητα και τα χαρα-
κτηριστικά κάθε ιδρύματος όπως: ο αριθμός τμημά-
των, το πλήθος του φοιτητικού πληθυσμού, ο αριθμός 
του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και διοικητικού προ-
σωπικό που υπηρετεί, την «περιφερειακότητα», την 
«πολυεδρικότητα» και την «ηλικία» κάθε ιδρύματος 
(όπως περιγράφεται στο Ενιαίο Σύστημα κριτηρίων για 
την επιχορήγηση των Πανεπιστημίων), θα πρέπει κατά 
κύριο να προκύπτει από τη αναλυτική, σαφή και τεκ-
μηριωμένη αξιολόγηση των προτάσεων έργου κάθε 
φακέλου ανά κατηγορία (Συντηρήσεις και έργα υπο-
δομής, Συνεχιζόμενα έργα, Αγορές και απαλλοτριώ-
σεις, Νέες μελέτες και Νέα έργα κ.α.), σε συνάρτηση 
με τις ανάγκες του συνόλου των προγραμμάτων 
σπουδών που παρέχονται από το ίδρυμα, τη διαφο-
ροποιημένη ανά πρόγραμμα σπουδών εργαστηριακή 
του υποστήριξη, την ανάγκη εκσυγχρονισμού των πα-
λαιότερων ή/και δημιουργίας νέων κτιριακών υποδο-
μών κ.α. ευρύτερα των ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης και όχι μόνο των Πανεπιστημιακών της 
ιδρυμάτων. 
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 Μέριμνα για την υποστήριξη των φοιτητών 3.3

Αναλύοντας το ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς της ελ-
ληνικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Α τόμος) της Ετή-
σιας έκθεσης για την εκπαίδευση 2012-2013 του ΚΑ-
ΝΕΠ/ΓΣΕΕ, υπήρχε σαφής αναφορά στην κοινωνική 
διάσταση της πολιτικής για την τριτοβάθμια εκπαί-
δευση, η οποία υπηρετείται κυρίως από την υιοθέτη-
ση μέτρων για την υποστήριξη  των φοιτητών προκει-
μένου να εισαχθούν, να φοιτήσουν και να ολοκληρώ-
σουν τις σπουδές τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. 
Στη συγκεκριμένη αναφορά σημειώνονταν τα ακόλου-
θα: Η πιο ξεκάθαρη διασύνδεση της έννοιας της «κοι-
νωνικής διάστασης» με το ρόλο της τριτοβάθμιας εκ-
παίδευσης δόθηκε το 2007 στο ανακοινωθέν του Λον-
δίνου (Communiqué of the Ministers of Education of 
the Bologna Process, 2007), στο οποίο οι Υπουργοί 
Παιδείας αναγνωρίζουν ότι η τριτοβάθμια εκπαίδευση 
πρέπει να διαδραματίσει ισχυρό ρόλο στην ενδυνά-
μωση της κοινωνικής συνοχής, στη μείωση των ανισο-
τήτων και στην αύξηση του επιπέδου των γνώσεων, 
δεξιοτήτων και ικανοτήτων της κοινωνίας. Στα αποτε-
λέσματα της συγκεκριμένης συνόδου των υπουργών 
αποτυπώνεται με σαφήνεια ότι «οι πολιτικές πρέπει 
να στοχεύσουν στη μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων 
των ατόμων όσον αφορά την προσωπική τους ανάπτυ-
ξη αλλά και τη συμβολή τους σε μια βιώσιμη, δημο-
κρατική και βασισμένη στη γνώση κοινωνία. Μοιραζό-
μαστε την κοινωνική φιλοδοξία ότι το σώμα των φοι-
τητών που εισέρχονται, μετέχουν και ολοκληρώνουν 
την ανώτατη εκπαίδευση, σε όλα τα επίπεδα, πρέπει 
να αντικατοπτρίζει την ποικιλομορφία και τη διαφο-
ρετικότητα του πληθυσμού. Επαναβεβαιώνουμε τη 
σημασία οι φοιτητές να μπορούν να ολοκληρώσουν τις 
σπουδές τους χωρίς εμπόδια που να σχετίζονται με το 
κοινωνικοοικονομικό τους υπόβαθρο. Επομένως, συ-
νεχίζουμε τις προσπάθειές μας για παροχή κατάλλη-
λων υπηρεσιών στους φοιτητές, για δημιουργία πε-
ρισσότερο ευέλικτων τρόπων εισαγωγής στην τριτο-
βάθμια εκπαίδευση και για διεύρυνση της συμμετοχής 
σε όλα τα επίπεδα στη βάση της εξασφάλισης ίσων 
ευκαιριών» (ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ, 2013: 48). 

Σε αναφορά με το ευρωπαϊκό και διεθνές πλαίσιο α-
ναφοράς των συστημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
θα πρέπει να σημειωθεί ότι στην ελληνική τριτοβάθ-
μιας εκπαίδευση: 
 Η φοίτηση παρέχεται δωρεάν από τα δημόσια εκ-

παιδευτικά ιδρύματα, εκτός λίγων εξαιρέσεων που 
αφορούν στα προγράμματα μεταπτυχιακών σπου-
δών. Συγκεκριμένα, όλα τα προπτυχιακά προγράμ-
ματα παρέχονται δωρεάν, με εξαίρεση το Ελληνικό 
Διεθνές Πανεπιστήμιο και το Ελληνικό Ανοικτό Πα-
νεπιστήμιο. Τα δύο τρίτα των μεταπτυχιακών προ-
γραμμάτων χρηματοδοτούνται από τον τακτικό προ-
ϋπολογισμό και το υπόλοιπο ένα τρίτο χρηματοδο-
τείται από πόρους των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαί-
δευσης, ή από τα δίδακτρα που απαιτούνται για τη 
φοίτηση σε κάποια μεταπτυχιακά προγράμματα. Τέ-

λος, σχεδόν όλα τα διδακτορικά προγράμματα 
σπουδών παρέχονται δωρεάν (Kyriazis, 2009).  
 Τα πανεπιστημιακά συγγράμματα παρέχονται δω-

ρεάν στους φοιτητές. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 
κονδύλι από τον τακτικό προϋπολογισμό για τα πα-
νεπιστημιακά συγγράμματα αυξήθηκε κατά 44,6% 
την περίοδο 2004-2008, από 22,6 εκατ.€ το 2004 σε 
40,8εκατ.€ το 2008 (Kyriazis, 2009).  
 Όλοι οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές 

δικαιούνται δωρεάν υγειονομική περίθαλψη μέχρι 
την ολοκλήρωση των σπουδών τους.  
 Παρέχονται σε όλους τους φοιτητές μειωμένες τιμές 

εισιτηρίων (κατά 50,0%) για τα μέσα μαζικής μετα-
φοράς, για επισκέψεις σε μουσεία και αρχαιολογι-
κούς χώρους και για πολιτιστικές και ψυχαγωγικές 
εκδηλώσεις, ενώ σε κάποια ιδρύματα της περιφέ-
ρειας εξασφαλίζεται η δωρεάν μεταφορά σε όλους 
τους φοιτητές . 

 
Η δωρεάν φοίτηση, η δωρεάν παροχή συγγραμμάτων, 
και τα μειωμένα φοιτητικά εισιτήρια στους φοιτητές  
του προπτυχιακού κύκλου αποτελεί τον βασικό δείκτη 
της κρατικής μέριμνας για την ανάπτυξη της κοινωνική 
διάστασης στην ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση. 
Ωστόσο, το κόστος διαβίωσης των φοιτητών, η πλειο-
νότητα των οποίων φοιτά σε περιοχές μακριά από την 
έδρα της οικογένειάς τους, είναι ιδιαίτερα υψηλό, και 
αναπόφευκτα απειλεί τις περισσότερο ευάλωτες κοι-
νωνικές ομάδες, που επείγονται να βγουν στην αγορά 
εργασίας, αφού δεν διαθέτουν τους αναγκαίους πό-
ρους αλλά και τον αναγκαίο χρόνο για να επενδύσουν 
σε πολυετείς σπουδές. 
Στην κατεύθυνση αυτή και σύμφωνα με την τελευταία 
έκθεση της Ελλάδας (Papazoglou, 2012) προβλέπονται 
για συγκεκριμένες και ειδικές ομάδες φοιτητών, τα 
ακόλουθα: 
 Ειδικές διαδικασίες για την εισαγωγή στην ανώτατη 

εκπαίδευση. Πιο συγκεκριμένα, παρόλο που δεν 
υπάρχουν στοιχεία για την ύπαρξη υποεκπροσω-
πούμενων ομάδων, παρέχονται επιπλέον θέσεις για 
τους Έλληνες που ζουν/έχουν ζήσει στο εξωτερικό 
(8%), για ξένους φοιτητές (8%), για τη μουσουλμανι-
κή μειονότητα της Θράκης (0,5%) και για τα άτομα 
με σοβαρές ασθένειες ή αναπηρία (5%).  
 Δυνατότητα μετεγγραφής στο κοντινότερο της μό-

νιμης κατοικίας τους εκπαιδευτικό ίδρυμα σε φοι-
τητές που προέρχονται από οικογένειες με τουλάχι-
στον 3 παιδιά ηλικίας κάτω των 25 ετών, ή από οικο-
γένειες με σοβαρά προβλήματα υγείας, ή από μονο-
γονεϊκές οικογένειες, είναι ορφανοί από γονείς, ή 
φοιτητές με προβλήματα υγείας, έχουν το δικαίωμα 
να μεταφερθούν. 
 Δωρεάν υπηρεσίες σίτισης (3 γεύματα ημερησίως) 

σε συγκεκριμένες ομάδες φοιτητών με χαμηλό οικο-
γενειακό ή ατομικό εισόδημα.  
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 Δωρεάν υπηρεσίες στέγασης (σε φοιτητική εστία, ή 
σε μισθωμένο ξενοδοχειακό κατάλυμα) ή επιδότη-
σης ενοικίου (ύψους 1.000€ το έτος) σε συγκεκριμέ-
νες ομάδες φοιτητών με χαμηλό οικογενειακό ή α-
τομικό εισόδημα που διαμένουν σε πόλη άλλη από 
αυτή της μόνιμης κατοικίας  τους.  

Στη συνέχεια αναλύονται περαιτέρω και ανά κατηγο-
ρία οι θεσμοθετημένες οικονομικές ενισχύσεις των 
φοιτητών, αλλά και οι παρεχόμενες ειδικές υπηρεσίες 
της τριτοβάθμιας προς τους φοιτητές με αναπηρία. 
 

3.3.1 Οικονομική ενίσχυση των φοιτητών 

Η οικονομική ενίσχυση των φοιτητών προβλέπεται 
από το άρθρο 13 του Ν. 3549/2007, καθώς και από τα 
άρθρα 51 και 52 του Π.Δ.160/2008. 
Πιο συγκεκριμένα, και με βάση το ανωτέρω νομοθετι-
κό πλαίσιο αναφοράς: 
 Παρέχονται ανταποδοτικές υποτροφίες σε σπουδα-

στές προπτυχιακού επιπέδου, με υποχρέωση από 
μέρους των σπουδαστών να προσφέρουν εργασία 
σε υπηρεσίες του Πανεπιστημίου ή του  Τ.Ε.Ι. Η ερ-
γασία προσφέρεται με μορφή μερικής απασχόλησης 
και δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 40 ώρες το μήνα. Η 
έκταση και οι προϋποθέσεις χορήγησης αυτών των 
ανταποδοτικών υποτροφιών καθορίζονται από το 
Τμήμα σύμφωνα και με τον εσωτερικό τους κανονι-
σμό.  
 Χορηγούνται από το  Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών 

(Ι.Κ.Υ) υποτροφίες σε φοιτητές οι οποίοι διακρίθη-
καν σε εξετάσεις οι οποίες αφορούν είτε στην εισα-
γωγή τους στα ιδρύματα της Τριτοβάθμιας Εκπαί-
δευσης, είτε στην επίδοση τους στα εξάμηνα σπου-
δών του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους. Το ύ-
ψος της υποτροφίας καθορίζεται κάθε έτος από το 
Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Κ.Υ. Επιπλέον, χορηγείται 
ορισμένος αριθμός υποτροφιών, παροχών και οικο-
νομικών ενισχύσεων σε φοιτητές και ιδρύματα όλων 
των εκπαιδευτικών βαθμίδων, μέσω διαφόρων κλη-
ροδοτημάτων και δωρεών από ιδιώτες και Νομικά 
Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ).  
 Προβλέπεται η παροχή άτοκων εκπαιδευτικών δα-

νείων στους φοιτητές που αντιμετωπίζουν σοβαρά 
οικονομικά προβλήματα, εφόσον έχουν εξετασθεί 
επιτυχώς σε όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα του 
προηγούμενου εξαμήνου από το εξάμηνο φοίτησης 
και δεν έχουν υπερβεί τον ανώτατο χρόνο σπουδών 
(άρθρο 3 του Νόμου 3549/2007). Η καταβολή του 
δανείου γίνεται τμηματικά ανάλογα με την πρόοδο 
των σπουδών τους. Η αποπληρωμή των δανείων γί-
νεται επίσης τμηματικά με ευνοϊκούς όρους μετά 
από πενταετή άσκηση επαγγέλματος και σε κάθε 
περίπτωση σε 15 έτη από τη λήψη του συνολικού 
ποσού του δανείου. Το κόστος των επιτοκίων καλύ-
πτεται από το Υπουργείο Παιδείας, με την προϋπό-
θεση ότι ο φοιτητής ολοκληρώνει επιτυχώς κάθε ε-
ξάμηνο σπουδών και δεν υπερβαίνει την ανώτατη 

χρονική διάρκεια σπουδών που προβλέπεται από το 
πρόγραμμα. Ειδικά στην  περίπτωση των μεταπτυχι-
ακών σπουδών προβλέπεται επιδότηση του επιτο-
κίου της τάξης του 50%. 
 Χορηγείται στεγαστικό επίδομα 1.000 ευρώ ετησίως 

σε φοιτητές που σπουδάζουν σε άλλη πόλη, ενώ συ-
γκεκριμένες ομάδες, όπως φοιτητές από οικογένειες 
με τουλάχιστον 3 παιδιά ηλικίας κάτω των 25 ετών, ή 
από οικογένειες με σοβαρά προβλήματα υγείας, ή 
από μονογονεϊκές οικογένειες, ορφανοί φοιτητές, ή 
φοιτητές με προβλήματα υγείας, έχουν το δικαίωμα 
να μεταφερθούν στο κοντινότερο της μόνιμης κατοι-
κίας τους εκπαιδευτικό ίδρυμα. 
 Παρέχονται επιπλέον φορολογικές ελαφρύνσεις για 

τις οικογένειες με φοιτητές ηλικίας έως 25 ετών. 
 Χρηματοδοτείται επιλεκτικά η μεταδιδακτορική έ-

ρευνα και, γενικότερα, η εκπόνηση ερευνητικού έρ-
γου από Πανεπιστήμια και ΤΕΙ σε τομείς προτεραιό-
τητας της χώρας, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 
2007-2013. 

Σύμφωνα με την τελευταία δημοσιοποιημένη απολο-
γιστική έκθεση της Διαδικασίας της Μπολόνια το πο-
σοστό της δημόσιας χρηματοδότησης της τριτοβάθμι-
ας εκπαίδευσης που αφορά στην οικονομική στήριξη 
των φοιτητών στην Ελλάδα το 2008 ήταν μόλις 1,4%, 
με τη χώρα να κατατάσσεται στην προτελευταία θέση 
(30η μεταξύ 31 χωρών του ΕΧΑΕ), ενώ οι υπόλοιπες 
χώρες αφιέρωναν κατά μέσο όρο το 14,4% της δαπά-
νης τους για οικονομική στήριξη των φοιτητών. Αξίζει 
να σημειωθεί ότι την περίοδο 2000-2008 η Ελλάδα 
μείωσε το ποσοστό αυτό από 5,8% που ήταν το 2000 
στο 1,4% το 2008, καταγράφοντας τη 2η μεγαλύτερη 
μείωση ανάμεσα στις 31 χώρες του ΕΧΑΕ. (EACEA, 
2012: 97) 
 

3.3.2 Φοιτητές με αναπηρία 

H Ειδική Αγωγή στην Ελλάδα αποτελεί αρμοδιότητα 
του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων. Η Διεύ-
θυνση Ειδικής Αγωγής της Κεντρικής Υπηρεσίας του 
Υπουργείου Παιδείας, έχει στην αρμοδιότητά της όλα 
τα θέματα που αφορούν στα άτομα με Ειδικές Εκπαι-
δευτικές Ανάγκες8.  
Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑΕ-
Α) αποτελεί τον τριτοβάθμιο κοινωνικο- συνδικαλιστι-
κό φορέα του αναπηρικού κινήματος της χώρας, κατέ-
χει επίσημα τη θέση του κοινωνικού εταίρου σε ζητή-
ματα που αφορούν έμμεσα ή άμεσα στα άτομα με α-
ναπηρίες και αγωνίζεται για την προώθηση πολιτικών 
που συμβάλλουν στην πλήρη συμμετοχή στην κοινω-
νική, οικονομική, πολιτική και πολιτιστική ζωή της χώ-
ρας. Οι βασικές αξίες της Συνομοσπονδίας είναι αυτο-
                                                                 
8 Το κείμενο προέρχεται από την ιστοσελίδα Τhe European Agency 

for Development in Special Needs Education 

http://ea-demo.ilrt.bris.ac.uk/agency-projects/heag/country-pages/greece/disability-and-higher-education-el
http://ea-demo.ilrt.bris.ac.uk/agency-projects/heag/country-pages/greece/disability-and-higher-education-el
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εκπροσώπηση, συμμετοχή, αλληλεγγύη και εταιρότη-
τα. Εκτός από την ΕΣΑΕΑ, κάθε αναπηρία υποστηρίζε-
ται και από τον δικό της σύλλογο, ομοσπονδία ή σω-
ματείο, στο οποίο μπορεί το άτομο να ανατρέξει για 
πληροφόρηση, ενημέρωση και καθοδήγηση, όπως η 
Εθνική Ομοσπονδία Τυφλών, η Ομοσπονδία Κωφών 
Ελλάδος κ.α.. 
Ειδικά για τους φοιτητές με αναπηρία ή /και με ειδι-
κές εκπαιδευτικές ανάγκες, προβλέπονται, σύμφωνα 
με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, ειδικές διευ-
κολύνσεις όπως: 
 Κατά την περίοδο των σπουδών τους να ενημερώνο-

νται έγκαιρα από εντεταλμένο υπάλληλο των Γραμ-
ματειών των Τμημάτων για το πρόγραμμα, τον χρόνο 
και τον χώρο των μαθημάτων και για κάθε μεταβολή 
που έχει σχέση με τη φοιτητική τους κατάσταση. 
 Κατά την περίοδο των εξετάσεων να διαγωνίζονται 

σε χώρους προσβάσιμους, να συνοδεύονται -εάν 
χρειάζεται- στους χώρους των εξετάσεων από υπαλ-
λήλους του Πανεπιστημίου, ή από δικά τους πρόσω-
πα, και να εξετάζονται με τους τρόπους που επιβάλ-
λονται ανάλογα με την περίπτωση. 
 Σε όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους να υπάρ-

χει καθηγητής, ή καθηγητές, στους οποίους θα α-
πευθύνονται οι φοιτητές για να συζητούν τα προ-
βλήματά τους και οι οποίοι μπορούν να μεσολαβούν 
στις πανεπιστημιακές αρχές για την επίλυση των 
προβλημάτων αυτών. 
 Επίσης, η πολιτεία παρέχει στους φοιτητές με ανα-

πηρία επίδομα που διαφοροποιείται ανάλογα με το 
είδος της αναπηρίας. 

Άλλοι υποστηρικτικοί φορείς για τους φοιτητές με α-
ναπηρία ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι 
τα Συμβουλευτικά Κέντρα τα οποία λειτουργούν σε 
αρκετά Τμήματα των Πανεπιστημίων και των Ανώτα-
των Τεχνολογικών Ιδρυμάτων. Στόχος των Κέντρων αυ-
τών είναι η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και 
άμεσης ψυχοκοινωνικής υποστήριξης σε όλους τους 
φοιτητές. Επιπλέον, σε ορισμένα Τμήματα των Πανε-
πιστημίων έχουν ιδρυθεί Μονάδες Προσβασιμότητας 
Φοιτητών με Αναπηρία, όπως : (η “Μονάδα Προσβα-
σιμότητας Φοιτητών με Αναπηρία» του Πανεπιστημί-
ου Αθηνών, που λειτουργεί από το 2007 και το  «Γρα-
φείο Προσβασιμότητας Ατόμων με Αναπηρία» του Α-
ριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και έχουν 
ως στόχο την ισότιμη πρόσβαση στις ακαδημαϊκές 
σπουδές των φοιτητών με διαφορετικές ικανότητες 
και απαιτήσεις, μέσω της παροχής υποστηρικτικών τε-
χνολογιών πληροφορικής, προσαρμογών στο περιβάλ-
λον και υπηρεσιών πρόσβασης.  
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το σύνολο των εκπαιδευ-
τικών δομών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, επιδο-
τούνται πλήρως από τον προϋπολογισμό του Υπουρ-
γείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμά-
των. Ωστόσο, οι δομές που έχουν ιδρυθεί και παρέ-
χουν υποστηρικτικές υπηρεσίες στα άτομα με ειδικές 
ανάγκες, όπως είναι τα Σωματεία Γονέων Ατόμων με 
Αναπηρία ή τα Σωματεία Ατόμων με Αναπηρία, είναι 
κατά ως ένα βαθμό αυτοχρηματοδοτούμενα, ενώ επι-
δοτούνται και από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 
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ΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 Διαδικασία εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 3.4

Η ελκυστικότητα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ως 
επιθυμητής βαθμίδας εξόδου προς την αγορά εργασί-
ας, αποτελεί ίσως και το κοινωνικά κυρίαρχο χαρακτη-
ριστικό της. Η επιτυχία του αποφοίτου της ανώτερης 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (του Γενικού Λυκείου 
και πολύ περισσότερο του Επαγγελματικού Λυκείου) 
να εισαχθεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, στην κοι-
νωνική συνείδηση επιβεβαιώνει –εκ των υστέρων- την 
επιτυχή του πορεία στην προηγηθείσα σχολική (και 
εξωσχολική) εκπαίδευση και ζωή. 
Η διαδικασία εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευ-
ση αποτελεί πολύπλοκο κοινωνικό και πολιτικό «ετή-
σιο» γεγονός, που καθορίζεται από πεδία σπουδών, 
κατηγορίες υποψηφίων (ανά τύπο σχολείου) και ειδι-
κές περιπτώσεις. Γι αυτό και η αλλαγή του εθνικού 
συστήματος πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευ-
ση, επιδέχεται τις συχνότερες αλλαγές και μεταρρυθ-
μίσεις από οποιαδήποτε άλλη εκπαιδευτική αλλαγή. 
Οι αλλαγές, παρά το πλήθος τους, πρωτίστως επιχει-
ρούν να διασφαλίσουν τη διαφάνεια, το αδιάβλητο 
και την αντικειμενικότητα της λειτουργίας του συστή-
ματος, που μοιραία λειτουργεί σε βάρος της διασφά-
λισης της ισότητας των ευκαιριών στις εισροές του9, οι 
οποίες κατακερματίζονται σε περιπτώσεις και αγνοού-
                                                                 
9 Η ισότητα ευκαιριών επιχειρείται να αντιμετωπιστεί με θεσμοθε-

τημένες ποσοστώσεις ειδικών κοινωνικών ομάδων (παιδιά πολυ-
τέκνων, τριτέκνων ή άλλων κοινωνικών κριτηρίων) 

νται, και του ελέγχου της συνέπειας, της αποτελεσμα-
τικότητας και –κυρίως- της ποιότητας των εκροών του. 
Η λειτουργία του συστήματος καθορίζεται από την κε-
ντρική διοίκηση (καθορισμός αριθμού εισακτέων και 
προϋποθέσεις εισαγωγής) που ελέγχει και εποπτεύει 
τη λειτουργία της περιφερειακής διοίκησης και –στην 
καλύτερη των περιπτώσεων λαμβάνει υπόψη της τις 
σχετικές προτάσεις που διατυπώνουν τα ίδια τα ιδρύ-
ματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 
Για την εισαγωγή στην ελληνική τριτοβάθμια εκπαί-
δευση απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί το πτυχίο 
της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ο 
βαθμός πρόσβασης μέσω της διαδικασίας απόλυσης10 
(γραπτές πανελλήνιες εξετάσεις σε 6 μαθήματα της Γ 
τάξης με 2 από αυτά με αυξημένη βαρύτητα βαθμολο-
γίας ανά επιστημονικό επίπεδο) από την ανώτερη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 
Στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα δεν προβλέπονται 
εναλλακτικοί τρόποι για την εισαγωγή στην τριτοβάθ-
μια εκπαίδευση, εκτός της περιπτώσεως του Ελληνι-
κού Ανοικτού Πανεπιστημίου (σε προπτυχιακό και με-
ταπτυχιακό επίπεδο) και του Διεθνούς Πανεπιστημίου 
(σε μεταπτυχιακό κυρίως επίπεδο). 
                                                                 
10 Το συγκεκριμένο σύστημα πρόσβασης θα είναι σε ισχύ μέχρι την 

εφαρμογή του Νόμου 4186/2013 για την Γ τάξη του Γενικού Λυ-
κείου και ΕΠΑΛ το 2016 

 

3.4.1 Υποψήφιοι για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 

Το 2013 υπέβαλλαν μηχανογραφικό δελτίο για την ει-
σαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση συνολικά 
104.988 υποψήφιοι, κατά 11.185 υποψηφίους λιγότε-
ροι έναντι των 116.173 υποψηφίων του 2012 (μείωση 
κατά 9,6%).  
Σύμφωνα με σχετικό Δελτίο Τύπου του Υπουργείου 
Παιδείας (29/08/2013) το σύνολο των υποψηφίων της 
γενικής σειράς εισαγωγής το 2013, κατανέμεται στις 
ακόλουθες 8 κατηγορίες ως εξής:  

 σε 76.781 υποψήφιους (73,1%) της κατηγορίας 
90% (μαθητές της Γ τάξης και απόφοιτοι ημερήσι-
ων Γενικών Λυκείων του αυτού έτους), 

 σε 243 υποψήφιους (0,2%) της κατηγορίας 90% 
(μαθητές της Γ τάξης και απόφοιτοι ημερήσιων 
ΕΠΑΛ – Ομάδα Β του αυτού έτους), 

 σε 619 υποψήφιους (0,6%) της κατηγορίας 90% 
(μαθητές της Δ τάξης και απόφοιτοι εσπερινών Γε-
νικών Λυκείων του αυτού έτους),  

 σε 171 υποψήφιους (0,2%) της κατηγορίας 90% 
(μαθητές της Δ τάξης και απόφοιτοι εσπερινών 
ΕΠΑΛ – Ομάδα Β του αυτού έτους),  

 σε 14.257 υποψήφιους (13,6%) της κατηγορίας 
10% (απόφοιτοι των δύο προηγουμένων ετών ημε-

ρήσιων και εσπερινών Γενικών Λυκείων που διατη-
ρούν βαθμολογίες από τη συμμετοχή τους σε προ-
ηγούμενη εξέταση), 

 σε 39 υποψήφιους (0,04%) της κατηγορίας 10% 
(απόφοιτοι των δύο προηγουμένων ετών ημερή-
σιων και εσπερινών ΕΠΑΛ – Ομάδα Β που διατη-
ρούν βαθμολογίες από τη συμμετοχή τους σε προ-
ηγούμενη εξέταση), 

 σε 12.362 υποψήφιους (11,8%) της κατηγορίας των 
ημερήσιων ΕΠΑΛ – Ομάδα Α (δυνατότητα πρόσβα-
σης με ειδικές εξετάσεις στα ΑΤΕΙ στις Στρατιωτικές 
& Αστυνομικές Σχολές και στις Ακαδημίες Εμπορι-
κού Ναυτικού), και 

 σε 516 υποψήφιους (0,5%) της κατηγορίας των ε-
σπερινών ΕΠΑΛ – Ομάδα Α (δυνατότητα πρόσβα-
σης με ειδικές εξετάσεις στα ΑΤΕΙ στις Στρατιωτικές 
& Αστυνομικές Σχολές και στις Ακαδημίες Εμπορι-
κού Ναυτικού). 

Στον ακόλουθο πίνακα αποτυπώνεται το πλήθος των 
υποψηφίων για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαί-
δευση συνολικά και ανά κατηγορία υποψηφίων την 
περίοδο 2008-2013. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι πλή-
ρης ανάλυση ανά τύπο σχολείου της κατηγορίας 90% 
δεν διατίθεται για τα έτη 2008 και 2009. 
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Πίνακας 3.8: Υποψήφιοι για εισαγωγή στην τριτοβάθμια ανά κατηγορία υποψηφίων την περίοδο 2008-2013 

Κατηγορία Τύπος σχολείου 

Υποψήφιοι 
Μεταβολή 
περιόδου 

2010-2013 2008(*) 2009(*) 2010 2011 2012 
2013 

Πλήθος % 

Κατηγορία 90% 

Ημερήσια Γενικά Λύκεια 

64.725 64.236 

81.784 81.593 81.542 76.781 73,1% -6,1% ▼ 

Ημερήσια ΕΠΑΛ (Ομάδα Β) 1.167 393 336 243 0,2% -79,2% ▼ 

Εσπερινά Γενικά Λύκεια 662 770 602 619 0,6% -6,5% ▼ 

Εσπερινά ΕΠΑΛ (Ομάδα Β) 187 104 128 171 0,2% -8,6% ▼ 

Κατηγορία 10% 
Γενικά Λύκεια 

18.668 18.665 
8.288 26.399 18.880 14.257 13,6% 72,0% ▲ 

ΕΠΑΛ (Ομάδα Β) 20 71 61 39 0,0% 95,0% ▲ 

ΕΠΑΛ (Ομάδα Α) 
Ημερήσια 

14.014 9.525 
13.723 13.966 13.941 12.362 11,8% -9,9% ▼ 

Εσπερινά 358 620 683 516 0,5% 44,1% ▲ 

ΣΥΝΟΛΟ: 97.407 92.426 106.189 123.916 116.173 104.988 100,0% -1,1% ▼ 
Ετήσια απόλυτη διαφορά -2.466 

 
-4.981 13.763 17.727 -7.743 -11.185 

 
Ετήσια ποσοστιαία μεταβολή -2,5% -5,1% +14,9% +16,7% -6,2% -9,6% 

(*) Δεν διατίθεται η πλήρης ανάλυση της κατηγορίας 90% για το συγκεκριμένο έτος αναφοράς 

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας – Ετήσια Δελτία Τύπου αποτελεσμάτων εισαγωγής   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Κατά την περίοδο 2010-2013 το σύνολο των υποψη-
φίων καταγράφει οριακή μείωση κατά 1,1% (1.201 
υποψήφιοι).  
Τη συγκεκριμένη περίοδο μείωση καταγράφεται σε 5 
από τις 8 συνολικά κατηγορίες υποψηφίων ανά τύπο 
σχολείου, με τη μεγαλύτερη να καταγράφεται στην 
κατηγορία 90% Ημερήσια ΕΠΑΛ - Ομάδα Β κατά 
79,2% και κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι κατη-
γορίες υποψηφίων: Ημερήσια ΕΠΑΛ - Ομάδα Α 
(9,9%), 90% Εσπερινά ΕΠΑΛ – Ομάδα Β (8,6%), 90% 
Εσπερινά Γενικά Λύκεια (6,5%) και 90% Ημερήσια Γε-
νικά Λύκεια (6,1%).  
Αντίθετα, αύξηση καταγράφεται την ίδια περίοδο σε 3 
από τις 8 συνολικά κατηγορίες υποψηφίων ανά τύπο 
σχολείου, με τη μεγαλύτερη να καταγράφεται στην 
κατηγορία 10% ΕΠΑΛ – Ομάδα Β κατά 95,0% και κατά 
φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι κατηγορίες υποψηφί-
ων: 10% Γενικά Λύκεια (72,0%) και Εσπερινά ΕΠΑΛ – 
Ομάδα Α (44,1%). 
 
Στην ευρύτερη περίοδο αναφοράς 2008-2013 το πλή-
θος των υποψηφίων για εισαγωγή στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση αυξήθηκε κατά 7.581 υποψηφίους (ή 
7,8%) από 97.407 υποψηφίους το 2008 σε 104.998 
υποψηφίους το 2013. Κατά την περίοδο αναφοράς το 
πλήθος των υποψηφίων για εισαγωγή στην τριτοβάθ-
μιας κατέγραψε αυξομειώσεις. Συγκεκριμένα την πε-
ρίοδο 2008-2011 κατέγραψε αύξηση κατά 26.509 υ-
ποψηφίους (27,2%) από 97.407 υποψήφιους το 2008 
σε 123.916 υποψηφίους το 2011. Αντίθετα, κατά την 
επόμενη διετία (2011-2013) καταγράφεται μείωση 
των υποψηφίων κατά 18.928 υποψηφίους (15,3%) 
από 123.916 υποψήφιους το 2011 σε 104.998 υπο-
ψήφιους το 2013. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το 2010 
θεσμοθετείται η κατάργηση της βάσης 10 για την ει-
σαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, που πιθανόν 
συμβάλλει στην αναστροφή της πτωτικής του πλήθους 
των υποψηφίων κατά την προηγούμενη διετία διατη-
ρώντας έκτοτε ετήσια υπεροχή έναντι του πλήθους 
των υποψηφίων των ετών 2008 και 2009. 

Στο ακόλουθο γράφημα αποδίδεται το πλήθος των 
υποψηφίων, συνολικά και ανά κατηγορία, την περίοδο 
2008-2013.  

Γράφημα 3.15: Πλήθος υποψηφίων συνολικά και ανά κατηγορία την περίο-
δο 2008-2013 

 
Πηγή: Υπουργείο Παιδείας – Ετήσια Δελτία Τύπου αποτελεσμάτων εισαγωγής 
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Από το γράφημα γίνεται εμφανές ότι οι αυξομειώσεις 
του συνολικού πλήθους των υποψηφίων επηρεάζεται, 
αν και με μικρότερη ένταση, από την κατανομή κατά 
κύριο λόγο των υποψηφίων της κατηγορίας 90% (α-
πόφοιτοι του αυτού έτους) και λιγότερο από την κατη-
γορία των υποψηφίων της κατηγορίας ΤΕΕ/ΕΠΑΛ Ο-
μάδα Α (επίσης απόφοιτοι του αυτού έτους).  
Η κατανομή, ωστόσο των υποψηφίων της κατηγορίας 
10% (απόφοιτοι των δύο προηγουμένων ετών που δι-
ατηρούν βαθμολογία), που την περίοδο 2009-2010 
μειώθηκαν σημαντικά (κατά 55,5%), την αμέσως επό-
μενη χρονιά (2010-2011) υπερ-τριπλασιάζουν το πλή-
θος τους (αύξηση κατά 218,6%) καταγράφοντας την 
υψηλότερη τιμή της περιόδου (26.470 υποψήφιοι). Το 
πλήθος των υποψηφίων της κατηγορίας 10% την επό-
μενη χρονιά (2012) επανέρχεται στα επίπεδα του 
2008.  
Κατά τα τελευταία δύο έτη της περιόδου, και ιδιαίτερα 
στο τελευταίο (2013), καταγράφεται μείωση σε όλες 
τις κατηγορίες των υποψηφίων. Θα πρέπει να σημει-
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ωθεί ότι τη συγκεκριμένη διετία έχουν ήδη τεθεί σε 
εφαρμογή (α) οι περιορισμοί στις μετεγγραφές των 
φοιτητών από τα περιφερειακά στα κεντρικά ιδρύμα-
τα, αλλά και (β) τα μέτρα μείωσης μισθών/συντάξεων, 

που περιορίζουν τη δυνατότητα επιλογών ιδιαίτερα 
των υποψηφίων με χαμηλή επίδοση που προέρχονται 
από χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος νοικοκυριά και 
ευρύτερα ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. 

 

3.4.2 Επιτυχόντες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 

Το 2013 πέτυχαν την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση συνολικά 71.761 υποψήφιοι, κατά 8.854 
υποψηφίους λιγότεροι έναντι των 80.165 επιτυχόντων 
του 2012 (μείωση κατά 11,0%), ενώ παρέμειναν 836 
κενές θέσεις επιτυχόντων στην τριτοβάθμια εκπαίδευ-
ση έναντι 1.150 κενών θέσεων το 2012 (μείωση κατά 
27,3%).  
Το 2013 το σύνολο των επιτυχόντων της γενικής σει-
ράς εισαγωγής κατανέμεται στις ακόλουθες 8 κατηγο-
ρίες υποψηφίων (Υπουργείο Παιδείας 2013), και συ-
γκεκριμένα:  

 σε 58.693 επιτυχόντες (81,8%) της κατηγορίας 90% 
(μαθητές της Γ τάξης και απόφοιτοι ημερήσιων Γε-
νικών Λυκείων του αυτού έτους), 

 σε 115 επιτυχόντες (0,2%) της κατηγορίας 90% 
(μαθητές της Γ τάξης και απόφοιτοι ημερήσιων 
ΕΠΑΛ – Ομάδα Β του αυτού έτους), 

 σε 458 επιτυχόντες (0,6%) της κατηγορίας 90% 
(μαθητές της Δ τάξης και απόφοιτοι εσπερινών Γε-
νικών Λυκείων του αυτού έτους), 

 σε 140 επιτυχόντες (0,2%) της κατηγορίας 90% 
(μαθητές της Δ τάξης και απόφοιτοι εσπερινών 
ΕΠΑΛ – Ομάδα Β του αυτού έτους),  

 σε 7.216 επιτυχόντες (10,1%) της κατηγορίας 10% 
(απόφοιτοι των δύο προηγουμένων ετών ημερή-
σιων και εσπερινών Γενικών Λυκείων που διατη-

ρούν βαθμολογίες από τη συμμετοχή τους σε προ-
ηγούμενη εξέταση), 

 σε 8 επιτυχόντες (0,01%) της κατηγορίας 10% (α-
πόφοιτοι των δύο προηγουμένων ετών ημερήσιων 
και εσπερινών ΕΠΑΛ – Ομάδα Β που διατηρούν 
βαθμολογίες από τη συμμετοχή τους σε προηγού-
μενη εξέταση), 

 σε 4.938 επιτυχόντες (11,8%) της κατηγορίας των 
ημερήσιων ΕΠΑΛ – Ομάδα Α (δυνατότητα πρόσβα-
σης με ειδικές εξετάσεις στα ΑΤΕΙ στις Στρατιωτικές 
& Αστυνομικές Σχολές και στις Ακαδημίες Εμπορι-
κού Ναυτικού), και 

 σε 516 επιτυχόντες (0,5%) της κατηγορίας των ε-
σπερινών ΕΠΑΛ – Ομάδα Α (δυνατότητα πρόσβα-
σης με ειδικές εξετάσεις στα ΑΤΕΙ στις Στρατιωτικές 
& Αστυνομικές Σχολές και στις Ακαδημίες Εμπορι-
κού Ναυτικού).  

Από το σύνολο των 71.761 επιτυχόντων του 2013 χρή-
ση των ειδικών περιπτώσεων για την εισαγωγή τους 
(σε ποσοστό 20%) έκαναν 12.139 επιτυχόντες, έναντι 
15.412 επιτυχόντων αντιστοίχως το 2012 (μείωση κα-
τά 21,2%). 
Στον ακόλουθο πίνακα αποτυπώνεται το πλήθος των 
επιτυχόντων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, συνολικά 
και ανά κατηγορία υποψηφίων, την περίοδο 2008-
2013. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι πλήρης ανάλυση 
ανά τύπο σχολείου της κατηγορίας 90% δεν διατίθεται 
για τα έτη 2008 και 2009. 

Πίνακας 3.9: Επιτυχόντες την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια ανά κατηγορία υποψηφίων την περίοδο 2008-2013 

Κατηγορία Τύπος σχολείου 

Επιτυχόντες 
Μεταβολή 
περιόδου 

2010-2013 2008(*) 2009(*) 2010 2011 2012 
2013 

Πλήθος % 

Κατηγορία 90% 

Ημερήσια Γενικά Λύκεια 

56.072 57.093 

69.083 62.335 63.365 58.693 81,8% -15,0% ▼ 
Ημερήσια ΕΠΑΛ (Ομάδα Β) 794 189 159 115 0,2% -85,5% ▼ 
Εσπερινά Γενικά Λύκεια 548 584 489 458 0,6% -16,4% ▼ 
Εσπερινά ΕΠΑΛ (Ομάδα Β) 171 85 113 140 0,2% -18,1% ▼ 

Κατηγορία 10% 
Γενικά Λύκεια 

8.588 8.768 
6.924 7.591 9.520 7.216 10,1% 4,2% ▲ 

ΕΠΑΛ (Ομάδα Β) 14 17 26 8 0,0% -42,9% ▼ 

ΕΠΑΛ (Ομάδα Α) 
Ημερήσια 

3.564 2.933 
6.544 6.791 6.666 4.938 6,9% -24,5% ▼ 

Εσπερινά 290 301 277 193 0,3% -33,5% ▼ 
ΣΥΝΟΛΟ: 68.224 68.794 84.368 77.893 80.615 71.761 100,0% -14,9% ▼ 

Ετήσια απόλυτη διαφορά -2.466 570 15.574 -6.475 2.722 -8.854  
Ετήσια ποσοστιαία μεταβολή -2,5% 0,8% 22,6% -7,7% 3,5% -11,0%  

        
ΣΥΝΟΛΟ επιτυχόντων ειδικών περιπτώσεων: : : : 6.997 15.412 12.139  

Ετήσια απόλυτη διαφορά         8.415 -3.273  
Ετήσια ποσοστιαία μεταβολή         120,3% -21,2%  

        
ΣΥΝΟΛΟ κενών θέσεων: : 20.390 4.108 1.568 1.150 836  

Ετήσια απόλυτη διαφορά     -16.282 -2.540 -418 -314  
Ετήσια ποσοστιαία μεταβολή     -79,9% -61,8% -26,7% -27,3%  

(*) Δεν διατίθεται η πλήρης ανάλυση της κατηγορίας 90% για το συγκεκριμένο έτος αναφοράς 
(:) Δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία 

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας – Ετήσια Δελτία Τύπου αποτελεσμάτων εισαγωγής  Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
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Κατά την περίοδο 2010-2013 το σύνολο των επιτυχό-
ντων καταγράφει μείωση κατά 14,9% (ή 12.607 επιτυ-
χόντες), από 84.638 επιτυχόντες το 2010 σε 71.761 ε-
πιτυχόντες το 2013.  
Τη συγκεκριμένη περίοδο μείωση καταγράφεται σε 7 
από τις 8 συνολικά κατηγορίες υποψηφίων ανά τύπο 
σχολείου, με τη μεγαλύτερη να καταγράφεται στην 
κατηγορία 90% Ημερήσια ΕΠΑΛ - Ομάδα Β κατά 
85,5% και κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι κατη-
γορίες υποψηφίων: 10% ΕΠΑΛ – Ομάδα Β (42,9%), 
Εσπερινά ΕΠΑΛ – Ομάδα Α (33,5%), Ημερήσια ΕΠΑΛ - 
Ομάδα Α (24,5%), 90% Εσπερινά ΕΠΑΛ – Ομάδα Β 
(18,1%), 90% Εσπερινά Γενικά Λύκεια (16,4%) και 90% 
Ημερήσια Γενικά Λύκεια (15,0%). Αντίθετα, αύξηση 
καταγράφεται την ίδια περίοδο μόνο σε 1 από τις 8 
συνολικά κατηγορίες υποψηφίων , στην κατηγορία 
10% Γενικά Λύκεια κατά 4,2%. 
 

Στην ευρύτερη περίοδο αναφοράς 2008-2013 το πλή-
θος των επιτυχόντων για εισαγωγή στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση αυξήθηκε κατά 3.537 επιτυχόντες (ή 
5,2%) από 68.224 επιτυχόντες το 2008 σε 71.761 επι-
τυχόντες το 2013. Κατά την περίοδο αναφοράς το 
πλήθος των επιτυχόντων για εισαγωγή στην τριτοβάθ-
μια εκπαίδευση κατέγραψε αυξομειώσεις. Συγκεκρι-
μένα την περίοδο 2008-2010 κατέγραψε αύξηση κατά 
16.144 επιτυχόντες (23,7%) από 68.224 επιτυχόντες το 
2008 σε 84.368 επιτυχόντες το 2010. Την επόμενη 
χρονιά (2011) καταγράφεται μείωση των επιτυχόντων 
κατά 6.475 επιτυχόντες (7,7%) από 84.368 επιτυχόντες 
το 2010 (που αποτελεί και τον υψηλότερο αριθμό επι-
τυχόντων της περιόδου 2008-2013) σε 77.983 επιτυχό-
ντες το 2011. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το 2010 κα-
ταγράφεται και η υψηλότερη μείωση του αριθμού κε-
νών θέσεων κατά 16.282 κενές θέσεις (ή 79,9%), από 
20.390 το 2009 σε 4.108 θέσεις το 2010, οι οποίες 
μειώθηκαν ακόμη περισσότερο (κατά 2.540 θέσεις ή 
61,8%) την επόμενη χρονιά καταγράφοντας 1.568 κε-
νές θέσεις επιτυχόντων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 
το 2011. Η πτωτική πορεία των κενών συνεχίστηκε μέ-
χρι και το 2013 (836 κενές θέσεις). 
Τέλος, ο αριθμός των επιτυχόντων των ειδικών περι-
πτώσεων που το 2011 ήταν 6.997 επιτυχόντες, αυξή-
θηκε σε 15.412 επιτυχόντες το 2012 (αύξηση κατά 
8.415 επιτυχόντες ή 120,3%) και μειώθηκε το 2013 
στους 12.139 επιτυχόντες (μείωση κατά 3.273 επιτυ-
χόντες ή 21,2%). 
 

Στο ακόλουθο γράφημα αποδίδεται το πλήθος των ε-
πιτυχόντων συνολικά και ανά κατηγορία υποψηφίων 
την περίοδο 2008-2013.  
Από το γράφημα γίνεται εμφανές ότι οι αυξομειώσεις 
του συνολικού πλήθους των επιτυχόντων επηρεάζεται 
κυρίως από την κατανομή των επιτυχόντων της κατη-
γορίας 90% (απόφοιτοι του αυτού έτους) και λιγότερο 
από την κατηγορία των επιτυχόντων της κατηγορίας 
10% (απόφοιτοι των δύο προηγουμένων ετών που δι-
ατηρούν βαθμολογία), η οποία είναι η μόνη κατηγορία 
που καταγράφει συνολική μείωση κατά 15,9% των ε-

πιτυχόντων σε όλη τη διάρκεια της περιόδου αναφο-
ράς (2008-2013) και της κατηγορίας ΤΕΕ/ΕΠΑΛ Ομάδα 
Α (επίσης απόφοιτοι του αυτού έτους).  
Γράφημα 3.16: Πλήθος επιτυχόντων συνολικά και ανά κατηγορία την περίο-
δο 2008-2013 

 
Πηγή: Υπουργείο Παιδείας – Ετήσια Δελτία Τύπου αποτελεσμάτων εισαγωγής 
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Κατά την περίοδο αναφοράς (2008-2013) η κατηγορία 
10% είναι η μόνη κατηγορία που συνολικά καταγράφει 
μείωση (κατά 15,9%) των επιτυχόντων, έναντι αύξη-
σης 6,0% της κατηγορίας 90% και 5,2% της κατηγορίας 
ΤΕΕ/ΕΠΑΛ Ομάδα Α την ίδια περίοδο. Θα πρέπει να 
σημειωθεί ότι την περίοδο 2008-2011 καταγράφεται 
αύξηση κατά 12,7% της κατηγορίας 90% και 14,2% της 
κατηγορίας ΤΕΕ/ΕΠΑΛ Ομάδα Α. Το 2012 καταγράφει 
ετήσια αύξηση μόνο η κατηγορία 10% (κατά 1.938 ε-
πιτυχόντες ή 25,5%), ενώ το 2013 καταγράφεται μείω-
ση και των τριών κατηγοριών επιτυχόντων την εισα-
γωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. 
 

Στο ακόλουθο γράφημα αποδίδεται η κατανομή των 
επιτυχόντων ανά κατηγορία ιδρυμάτων, Πανεπιστη-
μιακά ιδρύματα και Πολυτεχνεία, Στρατιωτικές/ Αστυ-
νομικές Σχολές και Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, 
και Τεχνολογικά ιδρύματα την περίοδο 2008-2013. 
Γράφημα 3.17: Κατανομή επιτυχόντων ανά κατηγορία ιδρυμάτων την περί-
οδο 2008-2013 

 
Πηγή: Υπουργείο Παιδείας – Ετήσια Δελτία Τύπου αποτελεσμάτων εισαγωγής 
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
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Από το γράφημα γίνεται εμφανής η υπεροχή της πο-
σοστιαίας κατανομής των Πανεπιστημιακών ιδρυμά-
των και Πολυτεχνείων έναντι των Τεχνολογικών ι-
δρυμάτων, παρά της αυξομειώσεις που καταγράφο-
νται κατά τη διάρκεια της περιόδου. Η κατηγορία των 
Στρατιωτικών/ Αστυνομικών Σχολών και των Ακαδη-
μιών Εμπορικού Ναυτικού διατηρεί σημαντικά χαμη-
λότερη αναλογία με ελαφρές διακυμάνσεις κατά την 
περίοδο αναφοράς (2008-2010). 
Πιο συγκεκριμένα, κατά την περίοδο 2008-2013 το 
ποσοστό των επιτυχόντων στα Πανεπιστημιακά ιδρύ-
ματα και Πολυτεχνεία καταγράφει συνολικά αύξηση 
κατά 13,5% από 57,3% το 2008 σε 65,0% το 2013, που 
αποτελεί και την υψηλότερη τιμή της κατηγορίας την 
περίοδο αναφοράς. Ωστόσο η πτώση κατά 17,1% του 
ποσοστού της συγκεκριμένης κατηγορίας την περίοδο 
2009-2010 την περιορίζει το 2010 στη χαμηλότερη τι-
μή της περιόδου αναφοράς (48,2%). Αξίζει να σημειω-
θεί, ότι το 2010, αποτελεί το μόνο έτος όπου το ποσο-
στό των επιτυχόντων στα Τεχνολογικά ιδρύματα 
(48,3%) οριακά υπερτερούσε του αντίστοιχου ποσο-
στού των Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και Πολυτε-
χνείων. 
Το ποσοστό των επιτυχόντων στα Τεχνολογικά ιδρύ-
ματα την ίδια περίοδο καταγράφει συνολικά μείωση 
κατά 16,6% από 38,1% το 2008 σε 32,0% το 2013, που 
αποτελεί αντίστοιχα και την χαμηλότερη τιμή της κα-
τηγορίας την περίοδο αναφοράς. Ωστόσο η άνοδος 
κατά 12,0% του ποσοστού της συγκεκριμένης κατηγο-
ρίας την περίοδο 2009-2010 την οδηγεί το 2010 στην 
υψηλότερη τιμή της περιόδου αναφοράς (48,3%). 
Τέλος, σημαντική μείωση κατά 33,4% καταγράφει και 
το ποσοστό των επιτυχόντων στις Στρατιωτικές/ Αστυ-
νομικές Σχολές και στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτι-
κού την περίοδο 2008-2013. Τη διετία 2012 και 2013 
καταγράφονται οι χαμηλότερες τιμές της περιόδου 
αναφοράς (2,9% και 3,0% αντίστοιχα), ενώ το 2009 κα-
ταγράφεται η υψηλότερη αντίστοιχα τιμή της κατηγο-
ρίας (5,6%) . 

Στη συνέχεια, το σύνολο των επιτυχόντων την εισαγω-
γή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αναλύεται ανά 
κατηγορία ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 
 
Πανεπιστημιακά ιδρύματα και Πολυτεχνεία 
Το 2013 πέτυχαν την εισαγωγή τους στα Πανεπιστη-
μιακά ιδρύματα και Πολυτεχνεία συνολικά 46.633 υ-

ποψήφιοι, κατά 1.074 υποψηφίους περισσότεροι ένα-
ντι των 45.559 επιτυχόντων του 2012 (αύξηση κατά 
2,4%).  
Τη συγκεκριμένη χρονιά, οι επιτυχόντες στα Πανεπι-
στημιακά ιδρύματα και Πολυτεχνεία αντιστοιχούν στο 
65,0% του συνόλου των επιτυχόντων την εισαγωγή 
τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το 2013, καταγρά-
φοντας την υψηλότερη τιμή της συγκεκριμένης ανα-
λογίας σε όλη την περίοδο αναφοράς (2008-2013). 
 
Το σύνολο των επιτυχόντων στα Πανεπιστημιακά ι-
δρύματα και Πολυτεχνεία της γενικής σειράς εισαγω-
γής το 2013, κατανέμεται σε 6 από τις 8 κατηγορίες 
υποψηφίων, αφού δεν εισάγονται στα Πανεπιστημια-
κά ιδρύματα και Πολυτεχνεία υποψήφιοι των ημερή-
σιων και εσπερινών ΕΠΑΛ- Ομάδα Α, ως εξής:  

 σε 41.473 επιτυχόντες (88,9%) της κατηγορίας 90% 
(μαθητές της Γ τάξης και απόφοιτοι ημερήσιων Γε-
νικών Λυκείων του αυτού έτους), 

 σε 37 επιτυχόντες (0,1%) της κατηγορίας 90% (μα-
θητές της Γ τάξης και απόφοιτοι ημερήσιων ΕΠΑΛ – 
Ομάδα Β του αυτού έτους), 

 σε 323 επιτυχόντες (0,7%) της κατηγορίας 90% 
(μαθητές της Δ τάξης και απόφοιτοι εσπερινών Γε-
νικών Λυκείων του αυτού έτους), 

 σε 89 επιτυχόντες (0,2%) της κατηγορίας 90% (μα-
θητές της Δ τάξης και απόφοιτοι εσπερινών ΕΠΑΛ – 
Ομάδα Β του αυτού έτους),  

 σε 4.709 επιτυχόντες (10,1%) της κατηγορίας 10% 
(απόφοιτοι των δύο προηγουμένων ετών ημερή-
σιων και εσπερινών Γενικών Λυκείων που διατη-
ρούν βαθμολογίες από τη συμμετοχή τους σε προ-
ηγούμενη εξέταση), και 

 σε 2 επιτυχόντες (0,004%) της κατηγορίας 10% (α-
πόφοιτοι των δύο προηγουμένων ετών ημερήσιων 
και εσπερινών ΕΠΑΛ – Ομάδα Β που διατηρούν 
βαθμολογίες από τη συμμετοχή τους σε προηγού-
μενη εξέταση), 

 

Στον ακόλουθο πίνακα αποτυπώνεται το πλήθος των 
επιτυχόντων την εισαγωγή τους στα Πανεπιστημιακά 
ιδρύματα και Πολυτεχνεία συνολικά και ανά κατηγο-
ρία υποψηφίων την περίοδο 2008-2013. Σημειώνεται 
ότι δεν διατίθεται για τα έτη 2008 και 2009 πλήρης 
ανάλυση της κατηγορίας 90% ανά τύπο σχολείου.  

Πίνακας 3.10: Επιτυχόντες την εισαγωγή τους στα Πανεπιστημιακά ιδρύματα και Πολυτεχνεία ανά κατηγορία υποψηφίων την περίοδο 2008-2013 

Κατηγορία Τύπος σχολείου 

Επιτυχόντες 
Μεταβολή 
περιόδου 

2010-2013 2008(*) 2009(*) 2010 2011 2012 
2013 

Πλήθος % 

Κατηγορία 90% 

Ημερήσια Γενικά Λύκεια 

35.193 35.954 

36.391 37.378 39.566 41.473 88,9% 14,0% ▲ 

Ημερήσια ΕΠΑΛ (Ομάδα Β) 25 56 41 37 0,1% 48,0% ▲ 

Εσπερινά Γενικά Λύκεια 361 370 330 323 0,7% -10,5% ▼ 

Εσπερινά ΕΠΑΛ (Ομάδα Β) 32 41 62 89 0,2% 178,1% ▲ 

Κατηγορία 10% 
Γενικά Λύκεια 

3.929 4.036 
3.847 4.105 5.551 4.709 10,1% 22,4% ▲ 

ΕΠΑΛ (Ομάδα Β) 1 5 9 2 0,0% 100,0% ▲ 

ΕΠΑΛ (Ομάδα Α) Ημερήσια            
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Κατηγορία Τύπος σχολείου 

Επιτυχόντες 
Μεταβολή 
περιόδου 

2010-2013 2008(*) 2009(*) 2010 2011 2012 
2013 

Πλήθος % 

Εσπερινά          

ΣΥΝΟΛΟ: 39.122 39.990 40.657 41.955 45.559 46.633 100,0% 14,7% ▲ 
Ετήσια απόλυτη διαφορά   868 667 1.298 3.604 1.074  

Ετήσια ποσοστιαία μεταβολή     1,7% 3,2% 8,6% 2,4%  
Πηγή: Υπουργείο Παιδείας – Ετήσια Δελτία Τύπου αποτελεσμάτων εισαγωγής   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Κατά την περίοδο 2010-2013 το σύνολο των επιτυχό-
ντων στα Πανεπιστημιακά ιδρύματα και Πολυτεχνεία 
καταγράφει αύξηση κατά 14,7% (5.976 επιτυχόντες) 
από 40.657 επιτυχόντες το 2010 σε 46.633 επιτυχόντες 
το 2013.  
Τη συγκεκριμένη περίοδο αύξηση των επιτυχόντων 
στα Πανεπιστημιακά ιδρύματα και Πολυτεχνεία κατα-
γράφεται σε 5 από τις 6 συνολικά κατηγορίες υποψη-
φίων με τη μεγαλύτερη να καταγράφεται στην κατη-
γορία 90% Εσπερινά ΕΠΑΛ – Ομάδα Β κατά 178,1%, 
ενώ κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι κατηγορίες: 
10% ΕΠΑΛ – Ομάδα Β (100,0%), 90% Ημερήσια ΕΠΑΛ - 
Ομάδα Β (48,0%), 10% Γενικά Λύκεια (22,4%) και 90% 
Ημερήσια Γενικά Λύκεια (14,0%). Την ίδια περίοδο, 
μείωση καταγράφεται στην κατηγορία 90% Εσπερινά 
Γενικά Λύκεια (10,5%). 
Στην ευρύτερη περίοδο αναφοράς 2008-2013 το πλή-
θος των επιτυχόντων την εισαγωγή τους στα Πανεπι-
στημιακά ιδρύματα και Πολυτεχνεία αυξήθηκε κατά 
7.5111 επιτυχόντες (ή 19,2%) από 39.122 επιτυχόντες 
το 2008 σε 46.633 επιτυχόντες το 2013. Κατά την πε-
ρίοδο αναφοράς το πλήθος των επιτυχόντων για εισα-
γωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση καταγράφει συνε-
χή ετήσια αύξηση της τάξης του 1,7%-2,4% με εξαίρε-
ση το 2012 όπου καταγράφεται η μεγαλύτερη ετήσια 
αύξηση της περιόδου κατά 3.604 επιτυχόντες (ή 8,6%).  
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποδίδεται το πλήθος των ε-
πιτυχόντων στα Πανεπιστημιακά ιδρύματα και Πολυ-
τεχνεία συνολικά και ανά κατηγορία υποψηφίων την 
περίοδο 2008-2013.  
Γράφημα 3.18: Πλήθος επιτυχόντων στα Πανεπιστημιακά ιδρύματα και Πο-
λυτεχνεία συνολικά και ανά κατηγορία υποψηφίων την περίοδο 2008-2013 

 
Πηγή: Υπουργείο Παιδείας – Ετήσια Δελτία Τύπου αποτελεσμάτων εισαγωγής 
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Από το γράφημα γίνεται εμφανές ότι οι αυξομειώσεις 
του συνολικού πλήθους των επιτυχόντων στα Πανεπι-
στημιακά ιδρύματα και Πολυτεχνεία επηρεάζεται κυ-

ρίως από την κατανομή των επιτυχόντων της κατηγο-
ρίας 90% (απόφοιτοι του αυτού έτους) που καταγρά-
φει συνολική αύξηση κατά 19,1% και λιγότερο από την 
κατηγορία των επιτυχόντων της κατηγορίας 10% (α-
πόφοιτοι των δύο προηγουμένων ετών που διατηρούν 
βαθμολογία) σε όλη τη διάρκεια της περιόδου αναφο-
ράς (2008-2013) καταγράφοντας συνολική αύξηση κα-
τά 19,9% των επιτυχόντων της. 
 
Στρατιωτικές/Αστυνομικές Σχολές και Ακαδημίες Ε-
μπορικού Ναυτικού 
Το 2013 πέτυχαν την εισαγωγή τους στις Στρατιωτι-
κές/Αστυνομικές Σχολές και στις Ακαδημίες Εμπορικού 
Ναυτικού συνολικά 2.169 υποψήφιοι, κατά 198 υπο-
ψηφίους λιγότεροι έναντι των 2.367 επιτυχόντων του 
2012 (μείωση κατά 8,4%). 
Τη συγκεκριμένη χρονιά, οι επιτυχόντες στις Στρατιω-
τικές/ Αστυνομικές Σχολές και στις Ακαδημίες Εμπορι-
κού Ναυτικού αντιστοιχούν στο 3,0% του συνόλου των 
επιτυχόντων την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκ-
παίδευση το 2013, καταγράφοντας μία από τις χαμη-
λότερες τιμές της συγκεκριμένης αναλογίας σε όλη την 
περίοδο αναφοράς (2008-2013), ενώ η χαμηλότερη με 
τιμή 2,9% καταγράφεται το 2012. 
 
Το σύνολο των επιτυχόντων στις Στρατιωτικές/ Αστυ-
νομικές Σχολές και στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτι-
κού το 2013, κατανέμεται στις ακόλουθες 8 κατηγορί-
ες υποψηφίων ως εξής:  

 σε 1.631 επιτυχόντες (75,2%) της κατηγορίας 90% 
(μαθητές της Γ τάξης και απόφοιτοι ημερήσιων Γε-
νικών Λυκείων του αυτού έτους), 

 σε 5 επιτυχόντες (0,2%) της κατηγορίας 90% (μα-
θητές της Γ τάξης και απόφοιτοι ημερήσιων ΕΠΑΛ – 
Ομάδα Β του αυτού έτους), 

 σε 4 επιτυχόντες (0,2%) της κατηγορίας 90% (μα-
θητές της Δ τάξης και απόφοιτοι εσπερινών Γενι-
κών Λυκείων του αυτού έτους), 

 σε 0 επιτυχόντες της κατηγορίας 90% (μαθητές της 
Δ τάξης και απόφοιτοι εσπερινών ΕΠΑΛ – Ομάδα Β 
του αυτού έτους),  

 σε 178 επιτυχόντες (8,2%) της κατηγορίας 10% (α-
πόφοιτοι των δύο προηγουμένων ετών ημερήσιων 
και εσπερινών Γενικών Λυκείων που διατηρούν 
βαθμολογίες από τη συμμετοχή τους σε προηγού-
μενη εξέταση), 

 σε 1 επιτυχόντα (0,05%) της κατηγορίας 10% (α-
πόφοιτοι των δύο προηγουμένων ετών ημερήσιων 

39.122 39.990 40.657 41.955 
45.559 46.633 

35.193 35.954 36.809 37.845 
39.999 

41.922 

3.929 4.036 3.848 4.110 5.560 4.711 

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Συνολο  Κατηγορία 90% Κατηγορία 10% 
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Κεφ
άλαιο 3

ο 
ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ Π

ΛΑΙΣΙΟ Α
Ν

ΑΦ
ΟΡΑΣ 

ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜ
ΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

και εσπερινών ΕΠΑΛ – Ομάδα Β που διατηρούν 
βαθμολογίες από τη συμμετοχή τους σε προηγού-
μενη εξέταση), 

 σε 347 επιτυχόντες (16,0%) της κατηγορίας των 
ημερήσιων ΕΠΑΛ – Ομάδα Α (δυνατότητα πρόσβα-
σης με ειδικές εξετάσεις στα ΑΤΕΙ στις Στρατιωτικές 
& Αστυνομικές Σχολές και στις Ακαδημίες Εμπορι-
κού Ναυτικού), και 

 σε 3 επιτυχόντες (0,1%) της κατηγορίας των εσπε-
ρινών ΕΠΑΛ – Ομάδα Α (δυνατότητα πρόσβασης με 

ειδικές εξετάσεις στα ΑΤΕΙ στις Στρατιωτικές & Α-
στυνομικές Σχολές και στις Ακαδημίες Εμπορικού 
Ναυτικού). 

Στον ακόλουθο πίνακα αποτυπώνεται το πλήθος των 
επιτυχόντων την εισαγωγή τους στις Στρατιωτι-
κές/Αστυνομικές Σχολές και στις Ακαδημίες Εμπορικού 
Ναυτικού συνολικά και ανά κατηγορία υποψηφίων 
την περίοδο 2008-2013. Σημειώνεται ότι δεν διατίθε-
ται για τα έτη 2008 και 2009 πλήρης ανάλυση της κα-
τηγορίας 90% ανά τύπο σχολείου.  

Πίνακας 3.11: Επιτυχόντες την εισαγωγή τους στις Στρατιωτικές/Αστυνομικές Σχολές και στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού ανά κατηγορία υποψηφίων την 
περίοδο 2008-2013 

Κατηγορία Τύπος σχολείου 

Επιτυχόντες 
Μεταβολή 
περιόδου 

2010-2013 2008(*) 2009(*) 2010 2011 2012 
2013 

Πλήθος % 

Κατηγορία 90% 

Ημερήσια Γενικά Λύκεια 

2.648 3.391 

2.479 2.767 1.854 1.631 75,2% -34,2% ▼ 

Ημερήσια ΕΠΑΛ (Ομάδα Β) 33 4 3 5 0,2% -84,9% ▼ 

Εσπερινά Γενικά Λύκεια 4 3 3 4 0,2% 0,0% ▬ 

Εσπερινά ΕΠΑΛ (Ομάδα Β) 0 1 0 0 0,0% 0,0% ▬ 

Κατηγορία 10% 
Γενικά Λύκεια 

307 370 
249 312 202 178 8,2% -28,5% ▼ 

ΕΠΑΛ (Ομάδα Β) 1 0 0 1 0,0% 0,0% ▬ 

ΕΠΑΛ (Ομάδα Α) 
Ημερήσια 

143 107 
234 410 303 347 16,0% 48,3% ▲ 

Εσπερινά 2 3 2 3 0,1% 50,0% ▲ 

ΣΥΝΟΛΟ: 3.098 3.868 3.002 3.500 2.367 2.169 100,0% -27,8% ▼ 
Ετήσια απόλυτη διαφορά   770 -866 498 -1.133 -198  

Ετήσια ποσοστιαία μεταβολή     -22,4% 16,6% -32,4% -8,4%  
Πηγή: Υπουργείο Παιδείας – Ετήσια Δελτία Τύπου αποτελεσμάτων εισαγωγής   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Κατά την περίοδο 2010-2013 το σύνολο των επιτυχό-
ντων στις Στρατιωτικές/Αστυνομικές Σχολές και στις 
Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού καταγράφει μείωση 
κατά 27,8% (833 επιτυχόντες) από 3.002 επιτυχόντες 
το 2010 σε 2.169 επιτυχόντες το 2010.  
Τη συγκεκριμένη περίοδο μείωση των επιτυχόντων 
στις Στρατιωτικές/Αστυνομικές Σχολές και στις Ακαδη-
μίες Εμπορικού Ναυτικού καταγράφεται σε 3 από τις 8 
συνολικά κατηγορίες υποψηφίων, με τη μεγαλύτερη 
να καταγράφεται στην κατηγορία 90% Ημερήσια Ε-
ΠΑΛ - Ομάδα Β κατά 84,9% και κατά φθίνουσα σειρά 
ακολουθούν οι κατηγορίες υποψηφίων: 90% Ημερή-
σια Γενικά Λύκεια (34,2%) και 10% Γενικά Λύκεια 
(28,5%)  
Στον αντίποδα, καταγράφεται αύξηση των επιτυχό-
ντων στις Στρατιωτικές/Αστυνομικές Σχολές και στις 
Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού την ίδια περίοδο, σε 2 
από τις 8 συνολικά κατηγορίες υποψηφίων, με τη με-
γαλύτερη να καταγράφεται στην κατηγορία Εσπερινά 
ΕΠΑΛ – Ομάδα Α κατά 50,0% και με αντίστοιχο υψηλό 
ποσοστό μείωσης η κατηγορία Ημερήσια ΕΠΑΛ - Ο-
μάδα Α (24,5%). 
Τέλος, κατά την περίοδο αναφοράς αμετάβλητο παρέ-
μεινε το πλήθος των επιτυχόντων στις Στρατιωτι-
κές/Αστυνομικές Σχολές και στις Ακαδημίες Εμπορικού 
Ναυτικού στις υπόλοιπες 3 κατηγορίες υποψηφίων 
90% Εσπερινά Γενικά Λύκεια, 90% Εσπερινά ΕΠΑΛ – 
Ομάδα Β και 10% ΕΠΑΛ – Ομάδα Β. 
Στην ευρύτερη περίοδο αναφοράς 2008-2013 το πλή-
θος των επιτυχόντων την εισαγωγή τους στις Στρατιω-
τικές/Αστυνομικές Σχολές και στις Ακαδημίες Εμπορι-

κού Ναυτικού μειώθηκε κατά 929 επιτυχόντες (ή 
29,9%) από 3.098 επιτυχόντες το 2008 σε 2.169 επιτυ-
χόντες το 2013. Κατά την περίοδο αναφοράς το πλή-
θος των επιτυχόντων για εισαγωγή στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση κατέγραψε αυξομειώσεις. Συγκεκριμένα 
την περίοδο 2008-2009 κατέγραψε αύξηση κατά 770 
επιτυχόντες (24,9%) από 3.098 επιτυχόντες το 2008 σε 
3.868 επιτυχόντες το 2009. Την επόμενη χρονιά (2010) 
καταγράφεται μείωση των επιτυχόντων κατά 866 επι-
τυχόντες (22,4%) από 3.868 επιτυχόντες το 2009 (που 
αποτελεί και τον υψηλότερο αριθμό επιτυχόντων της 
περιόδου 2008-2013) σε 3.002 επιτυχόντες το 2010. Το 
2011 καταγράφεται αύξηση των επιτυχόντων κατά 
498 επιτυχόντες (16,6%), ενώ μέχρι και το 2013 κατα-
γράφεται σημαντική μείωση κατά 1.331 επιτυχόντες 
(38,0%). 
 

Στο ακόλουθο γράφημα αποδίδεται το πλήθος των ε-
πιτυχόντων στις Στρατιωτικές/Αστυνομικές Σχολές και 
στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού συνολικά και ανά 
κατηγορία υποψηφίων την περίοδο 2008-2013.  
Από το γράφημα γίνεται εμφανές ότι οι αυξομειώσεις 
του συνολικού πλήθους των επιτυχόντων επηρεάζεται 
κυρίως από την κατανομή των επιτυχόντων της κατη-
γορίας 90% και της κατηγορίας 10% και λιγότερο από 
την κατηγορία των επιτυχόντων της κατηγορίας ΤΕ-
Ε/ΕΠΑΛ Ομάδα Α, η οποία ακολουθεί αντίθετη κατα-
νομή. Συγκεκριμένα, η κατηγορία ΤΕΕ/ΕΠΑΛ Ομάδα Α 
είναι η μόνη κατηγορία που καταγράφει συνολική αύ-
ξηση κατά 144,7% των επιτυχόντων σε όλη τη διάρ-
κεια της περιόδου αναφοράς (2008-2013), έναντι μεί-
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ωσης που καταγράφουν οι υπόλοιπες δύο κατηγορίες 
90% και 10% κατά 38,1% και 41,7% αντίστοιχα. 
Γράφημα 3.19: Πλήθος επιτυχόντων στις Στρατιωτικές/Αστυνομικές Σχολές 
και στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού συνολικά και ανά κατηγορία υπο-
ψηφίων την περίοδο 2008-2013 

 
Πηγή: Υπουργείο Παιδείας – Ετήσια Δελτία Τύπου αποτελεσμάτων εισαγωγής 
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

 
Τεχνολογικά Ιδρύματα (ΤΕΙ) 
Το 2013 πέτυχαν την εισαγωγή τους στα Τεχνολογικά 
ιδρύματα (ΤΕΙ) συνολικά 22.959 υποψήφιοι, κατά 
9.370 υποψηφίους λιγότεροι έναντι των 32.689 επιτυ-
χόντων του 2012 (μείωση κατά 29,8%).  
Τη συγκεκριμένη χρονιά, οι επιτυχόντες στα Τεχνολο-
γικά ιδρύματα (ΤΕΙ) αντιστοιχούν στο 32,0% του συνό-
λου των επιτυχόντων την εισαγωγή τους στην τριτο-
βάθμια εκπαίδευση το 2013, καταγράφοντας τη χαμη-
λότερη τιμή της συγκεκριμένης αναλογίας σε όλη την 
περίοδο αναφοράς (2008-2013).  
Το σύνολο των επιτυχόντων στα Τεχνολογικά ιδρύμα-
τα το 2013, κατανέμεται στις ακόλουθες 8 κατηγορίες 
υποψηφίων ως εξής:  

 σε 15.589 επιτυχόντες (67,9%) της κατηγορίας 90% 
(μαθητές της Γ τάξης και απόφοιτοι ημερήσιων Γε-
νικών Λυκείων του αυτού έτους), 

 σε 73 επιτυχόντες (0,3%) της κατηγορίας 90% (μα-
θητές της Γ τάξης και απόφοιτοι ημερήσιων ΕΠΑΛ – 
Ομάδα Β του αυτού έτους), 

 σε 131 επιτυχόντες (0,6%) της κατηγορίας 90% 
(μαθητές της Δ τάξης και απόφοιτοι εσπερινών Γε-
νικών Λυκείων του αυτού έτους), 

 σε 51 επιτυχόντες (0,2%) της κατηγορίας 90% (μα-
θητές της Δ τάξης και απόφοιτοι εσπερινών ΕΠΑΛ – 
Ομάδα Β του αυτού έτους),  

 σε 2.329 επιτυχόντες (10,1%) της κατηγορίας 10% 
(απόφοιτοι των δύο προηγουμένων ετών ημερή-
σιων και εσπερινών Γενικών Λυκείων που διατη-
ρούν βαθμολογίες από τη συμμετοχή τους σε προ-
ηγούμενη εξέταση), 

 σε 5 επιτυχόντες (0,02%) της κατηγορίας 10% (α-
πόφοιτοι των δύο προηγουμένων ετών ημερήσιων 
και εσπερινών ΕΠΑΛ – Ομάδα Β που διατηρούν 
βαθμολογίες από τη συμμετοχή τους σε προηγού-
μενη εξέταση), 

 σε 4.591 επιτυχόντες (20,0%) της κατηγορίας των 
ημερήσιων ΕΠΑΛ – Ομάδα Α (δυνατότητα πρόσβα-
σης με ειδικές εξετάσεις στα ΑΤΕΙ στις Στρατιωτικές 
& Αστυνομικές Σχολές και στις Ακαδημίες Εμπορι-
κού Ναυτικού), και 

 σε 190 επιτυχόντες (0,8%) της κατηγορίας των ε-
σπερινών ΕΠΑΛ – Ομάδα Α (δυνατότητα πρόσβα-
σης με ειδικές εξετάσεις στα ΑΤΕΙ στις Στρατιωτικές 
& Αστυνομικές Σχολές και στις Ακαδημίες Εμπορι-
κού Ναυτικού). 

 
Στον ακόλουθο πίνακα αποτυπώνεται το πλήθος των 
επιτυχόντων την εισαγωγή τους στα Τεχνολογικά ι-
δρύματα (ΤΕΙ) συνολικά και ανά κατηγορία υποψηφί-
ων την περίοδο 2008-2013. Σημειώνεται ότι δεν διατί-
θεται για τα έτη 2008 και 2009 πλήρης ανάλυση της 
κατηγορίας 90% ανά τύπο σχολείου. 

Πίνακας 3.12: Επιτυχόντες την εισαγωγή τους στα Τεχνολογικά ιδρύματα (ΤΕΙ) συνολικά και ανά κατηγορία υποψηφίων την περίοδο 2008-2013 

Κατηγορία Τύπος σχολείου 

Επιτυχόντες 
Μεταβολή 
περιόδου 

2010-2013 2008(*) 2009(*) 2010 2011 2012 
2013 

Πλήθος % 

Κατηγορία 90% 

Ημερήσια Γενικά Λύκεια 

18.231 17.748 

30.213 22.190 21.945 15.589 67,9% -48,4% ▼ 
Ημερήσια ΕΠΑΛ (Ομάδα Β) 736 129 115 73 0,3% -90,1% ▼ 
Εσπερινά Γενικά Λύκεια 183 211 156 131 0,6% -28,4% ▼ 
Εσπερινά ΕΠΑΛ (Ομάδα Β) 139 43 51 51 0,2% -63,3% ▼ 

Κατηγορία 10% 
Γενικά Λύκεια 

4.352 4.362 
2.828 3.174 3.767 2.329 10,1% -17,6% ▼ 

ΕΠΑΛ (Ομάδα Β) 12 12 17 5 0,0% -58,3% ▼ 

ΕΠΑΛ (Ομάδα Α) 
Ημερήσια 

3.421 2.826 
6.310 6.381 6.363 4.591 20,0% -27,2% ▼ 

Εσπερινά 288 298 275 190 0,8% -34,0% ▼ 
ΣΥΝΟΛΟ: 26.004 24.936 40.709 32.438 32.689 22.959 100,0% -43,6% ▼ 

Ετήσια απόλυτη διαφορά   -1.068 15.773 -8.271 251 -9.730  
Ετήσια ποσοστιαία μεταβολή     63,3% -20,3% 0,8% -29,8%  

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας – Ετήσια Δελτία Τύπου αποτελεσμάτων εισαγωγής   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Κατά την περίοδο 2010-2013 το σύνολο των επιτυχό-
ντων στα Τεχνολογικά Ιδρύματα καταγράφει σημαντι-
κή μείωση κατά 43,6% (17.750 επιτυχόντες) από 

40.709 επιτυχόντες το 2010 σε 22.959 επιτυχόντες το 
2013. Τη συγκεκριμένη περίοδο μείωση των επιτυχό-
ντων στα Τεχνολογικά ιδρύματα καταγράφεται και 
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στις 8 συνολικά κατηγορίες υποψηφίων, με τη μεγα-
λύτερη να καταγράφεται στην κατηγορία 90% Ημερή-
σια ΕΠΑΛ - Ομάδα Β κατά 90,1% και κατά φθίνουσα 
σειρά ακολουθούν οι κατηγορίες υποψηφίων: 90% 
Εσπερινά ΕΠΑΛ – Ομάδα Β (63,3%), 10% ΕΠΑΛ – Ο-
μάδα Β (58,3%), 90% Ημερήσια Γενικά Λύκεια 
(48,4%), Εσπερινά ΕΠΑΛ – Ομάδα Α (34,0%), 90% Ε-
σπερινά Γενικά Λύκεια (28,4%) και Ημερήσια ΕΠΑΛ - 
Ομάδα Α (27,2%).  
Στην ευρύτερη περίοδο αναφοράς 2008-2013 το πλή-
θος των επιτυχόντων την εισαγωγή τους στα Τεχνολο-
γικά ιδρύματα μειώθηκε κατά 3.045 επιτυχόντες (ή 
11,7%) από 26.004 επιτυχόντες το 2008 σε 22.959 επι-
τυχόντες το 2013. Κατά την περίοδο αναφοράς το 
πλήθος των επιτυχόντων την εισαγωγή τους στα Τε-
χνολογικά ιδρύματα κατέγραψε αυξομειώσεις. Συγκε-
κριμένα την περίοδο 2008-2009 κατέγραψε μείωση 
κατά 1.068 επιτυχόντες (4,1%) από 26.004 επιτυχόντες 
το 2008 σε 24.936 επιτυχόντες το 2009. Την επόμενη 
χρονιά (2010) καταγράφεται σημαντικότατη αύξηση 
των επιτυχόντων κατά 15.773 επιτυχόντες (63,3%) από 
24.936 επιτυχόντες το 2009 σε 40.709 επιτυχόντες το 
2010 (που αποτελεί και τον υψηλότερο αριθμό επιτυ-
χόντων της περιόδου 2008-2013). Το 2011 καταγράφε-
ται μείωση των επιτυχόντων κατά 8.271 επιτυχόντες 
(20,3%), ενώ μετά από μια μικρή αύξηση το 2012 (κα-
τά 0,8% ) μια νέα σημαντική μείωση κατά 9.730 επιτυ-
χόντες (29,8%) το 2013 περιορίζει τον αριθμό των επι-
τυχόντων στα Τεχνολογικά ιδρύματα στους 22.959 ε-
πιτυχόντες που αποτελεί και τον χαμηλότερο αριθμό 
επιτυχόντων της περιόδου αναφοράς (2008-2013). 
 

Στο ακόλουθο γράφημα αποδίδεται το πλήθος των ε-
πιτυχόντων στα Τεχνολογικά ιδρύματα συνολικά και 
ανά κατηγορία υποψηφίων την περίοδο 2008-2013. 
Γράφημα 3.20: Πλήθος επιτυχόντων στα Τεχνολογικά ιδρύματα (ΤΕΙ) συνολι-
κά και ανά κατηγορία υποψηφίων την περίοδο 2008-2013 

 
Πηγή: Υπουργείο Παιδείας – Ετήσια Δελτία Τύπου αποτελεσμάτων εισαγωγής 
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Από το γράφημα γίνεται εμφανές ότι οι αυξομειώσεις 
του συνολικού πλήθους των επιτυχόντων επηρεάζεται 
κυρίως από την κατανομή των επιτυχόντων της κατη-
γορίας 90% και της κατηγορίας ΤΕΕ/ΕΠΑΛ Ομάδα Α 
και λιγότερο από την κατηγορία των επιτυχόντων της 
κατηγορίας 10% η οποία ακολουθεί αντίθετη κατανο-
μή. Συγκεκριμένα, η κατηγορία είναι η μόνη κατηγορία 
που καταγράφει συνολική αύξηση κατά 39,8% των ε-
πιτυχόντων σε όλη τη διάρκεια της περιόδου αναφο-
ράς (2008-2013), έναντι μείωσης που καταγράφουν οι 
υπόλοιπες δύο κατηγορίες 90% και 10% κατά 13,1% 
και 46,4% αντίστοιχα. 

3.4.3 Ποσοστό επιτυχίας για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 

Με βάση τα στοιχεία που αναλύθηκαν στις προηγού-
μενες ενότητες υπολογίστηκε, συνολικά και ανά κατη-
γορία υποψηφίων, το ποσοστό επιτυχίας για την ει-
σαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, με το οποίο 
αποτυπώνεται η αναλογία του πλήθους των επιτυχό-
ντων ως προς το αντίστοιχο των υποψηφίων συνολικά 
και ανά κατηγορία και τύπο σχολείου την ίδια χρονιά. 
 
Το 2013 το ποσοστό επιτυχίας για την εισαγωγή στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση ήταν 68,35, χαμηλότερο κατά 
1,04 ποσοστιαίες μονάδες έναντι του ποσοστού επιτυ-
χίας του 2012 που ήταν 69,39% (μείωση κατά 1,5%).  
Το 2013 το επί μέρους ποσοστό επιτυχίας στις ακό-
λουθες 8 κατηγορίες και τύπο σχολείου είναι:  

 76,44% για την κατηγορία 90% (μαθητές της Γ τά-
ξης και απόφοιτοι ημερήσιων Γενικών Λυκείων του 
αυτού έτους), 

 47,33% για την κατηγορία 90% (μαθητές της Γ τά-
ξης και απόφοιτοι ημερήσιων ΕΠΑΛ – Ομάδα Β του 
αυτού έτους), 

 73,99% για την κατηγορία 90% (μαθητές της Δ τά-
ξης και απόφοιτοι εσπερινών Γενικών Λυκείων του 
αυτού έτους), 

 81,87% για την κατηγορία 90% (μαθητές της Δ τά-
ξης και απόφοιτοι εσπερινών ΕΠΑΛ – Ομάδα Β του 
αυτού έτους), που αποτελεί και το υψηλότερο πο-
σοστό επιτυχίας μεταξύ όλων των κατηγοριών όχι 
μόνο το 2013 αλλά σε ολόκληρη την περίοδο ανα-
φοράς (2010-2013), 

 50,61% για την κατηγορία 10% (απόφοιτοι των 
δύο προηγουμένων ετών ημερήσιων και εσπερι-
νών Γενικών Λυκείων που διατηρούν βαθμολογίες 
από τη συμμετοχή τους σε προηγούμενη εξέταση), 

 20,51% για την κατηγορία 10% (απόφοιτοι των 
δύο προηγουμένων ετών ημερήσιων και εσπερι-
νών ΕΠΑΛ – Ομάδα Β που διατηρούν βαθμολογίες 
από τη συμμετοχή τους σε προηγούμενη εξέταση), 
που αποτελεί και το χαμηλότερο ποσοστό επιτυχί-
ας μεταξύ όλων των κατηγοριών τόσο το 2013, όσο 
και το 2011. 

 39,94% για την κατηγορία των ημερήσιων ΕΠΑΛ – 
Ομάδα Α (δυνατότητα πρόσβασης με ειδικές εξε-
τάσεις στα ΑΤΕΙ στις Στρατιωτικές & Αστυνομικές 
Σχολές και στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού), 
και 
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 37,40% για την κατηγορία των εσπερινών ΕΠΑΛ – 
Ομάδα Α (δυνατότητα πρόσβασης με ειδικές εξε-
τάσεις στα ΑΤΕΙ στις Στρατιωτικές & Αστυνομικές 
Σχολές και στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού). 

Στον ακόλουθο πίνακα αποτυπώνεται το ποσοστό επι-
τυχίας για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευ-
ση συνολικά και ανά κατηγορία υποψηφίων την περί-
οδο 2008-2013.  

Πίνακας 3.13: Ποσοστό επιτυχίας για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ανά κατηγορία υποψηφίων την περίοδο 2008-2013 

Κατηγορία Τύπος σχολείου 

Ποσοστό επιτυχίας 
Μεταβολή 
περιόδου 

2010-2013 2008(*) 2009(*) 2010 2011 2012 2013 

Κατηγορία 90% 

Ημερήσια Γενικά Λύκεια 

86,63% 88,88% 

84,47% 76,40% 77,71% 76,44% -9,5% ▼ 

Ημερήσια ΕΠΑΛ (Ομάδα Β) 68,04% 48,09% 47,32% 47,33% -30,4% ▼ 

Εσπερινά Γενικά Λύκεια 82,78% 75,84% 81,23% 73,99% -10,6% ▼ 

Εσπερινά ΕΠΑΛ (Ομάδα Β) 91,44% 81,73% 88,28% 81,87% -10,5% ▼ 

Κατηγορία 10% 
Γενικά Λύκεια 

46,00% 46,98% 
83,54% 28,75% 50,42% 50,61% -39,4% ▼ 

ΕΠΑΛ (Ομάδα Β) 70,00% 23,94% 42,62% 20,51% -70,7% ▼ 

ΕΠΑΛ (Ομάδα Α) 
Ημερήσια 

25,43% 30,79% 
47,69% 48,63% 47,82% 39,94% -16,2% ▼ 

Εσπερινά 81,01% 48,55% 40,56% 37,40% -53,8% ▼ 

ΣΥΝΟΛΟ: 70,04% 74,43% 79,45% 62,86% 69,39% 68,35% -14,0% ▼ 
Ετήσια απόλυτη διαφορά (σε ποσοστιαίες μονάδες)   4,4  5,0 -16,6 6,5 -1,0  

Ετήσια ποσοστιαία μεταβολή   6,3% 6,7% -20,9% 10,4% -1,5% 

(*) Δεν διατίθεται η πλήρης ανάλυση της κατηγορίας 90% για το συγκεκριμένο έτος αναφοράς 

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας – Ετήσια Δελτία Τύπου αποτελεσμάτων εισαγωγής   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Κατά την περίοδο αναφοράς 2010-2013 το συνολικό 
ποσοστό επιτυχίας για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση καταγράφει μείωση κατά 14,0%, από 
79,45% το 2010 σε 68,35% το 2013.  
Τη συγκεκριμένη περίοδο μείωση του ποσοστού επι-
τυχίας για την εισαγωγή στην τριτοβάθμιας εκπαίδευ-
ση καταγράφεται και στις 8 κατηγορίες υποψηφίων, 
με τη μεγαλύτερη να σημειώνεται στην κατηγορία 
10% ΕΠΑΛ – Ομάδα Β κατά 70,7% και κατά φθίνουσα 
σειρά ακολουθούν οι κατηγορίες: Εσπερινά ΕΠΑΛ – 
Ομάδα Α (53,8%), 10% Γενικά Λύκεια (39,4%), 90% 
Ημερήσια ΕΠΑΛ - Ομάδα Β (30,4%), Ημερήσια ΕΠΑΛ - 
Ομάδα Α (16,2%), 90% Εσπερινά Γενικά Λύκεια 
(10,6%), 90% Εσπερινά ΕΠΑΛ – Ομάδα Β (10,5%) και 
90% Ημερήσια Γενικά Λύκεια (9,5%).  
 

Στην ευρύτερη περίοδο αναφοράς 2008-2013 το συνο-
λικό ποσοστό επιτυχίας για εισαγωγή στην τριτοβάθ-
μια εκπαίδευση μειώθηκε κατά 1,69 ποσοστιαίες μο-
νάδες (κατά 2,4%) από 70,04% το 2008 σε 68,35 το 
2013. Κατά την περίοδο αναφοράς το ποσοστό επιτυ-
χίας για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κατέ-
γραψε αυξομειώσεις. Συγκεκριμένα την περίοδο 2008-
2010 κατέγραψε αύξηση κατά 9,41 ποσοστιαίες μονά-
δες (13,4%) από 70,04% το 2008 σε 79,45% το 2010. 
Την επόμενη χρονιά (2011) καταγράφεται μείωση του 
ποσοστού επιτυχίας κατά 16,59 ποσοστιαίες μονάδες 
(20,9%) από 79,45% το 2010 (που αποτελεί και το υ-
ψηλότερο ποσοστό επιτυχίας της περιόδου 2008-
2013) σε 62,86% το 2011 (που αντίστοιχα αποτελεί και 
το χαμηλότερο ποσοστό επιτυχίας της περιόδου ανα-
φοράς, λόγω της αύξησης των υποψηφίων). Το 2012 
λόγω ανάλογης μείωσης του πλήθους των υποψηφίων 
το ποσοστό επιτυχίας αυξήθηκε κατά 6,53 ποσοστιαί-
ες μονάδες(10,4%) από 62,86 το 2011 σε 69,4% το 
2012, ενώ το 2013 το ποσοστό επιτυχίας μειώθηκε 
ελαφρά (1,5%). 
 

Στο ακόλουθο γράφημα αποδίδεται το ποσοστό επι-
τυχίας για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευ-
ση συνολικά και ανά κατηγορία υποψηφίων την περί-
οδο 2008-2013.  
Γράφημα 3.21: Ποσοστό επιτυχίας για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκ-
παίδευση συνολικά και ανά κατηγορία υποψηφίων την περίοδο 2008-2013 

 

 
Πηγή: Υπουργείο Παιδείας – Ετήσια Δελτία Τύπου αποτελεσμάτων εισαγωγής 
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Κατά τη περίοδο αναφοράς (2008-2013) το συνολικό 
ποσοστό επιτυχίας για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση καταγράφει μείωση κατά 2,4%, από 
70,0% το 2008 σε 68,4% το 2013. Αξίζει, ωστόσο, να 
σημειωθεί η αύξηση που καταγράφεται στο ποσοστό 
επιτυχίας την περίοδο 2008-2010 (κατά 13,4%, από 
70,0% το 2008 σε 78,5% το 2010) που αποτελεί την 
υψηλότερη τιμή του ποσοστού επιτυχίας την περίοδο 
αναφοράς (2008-2013), όπως και η αντίστοιχη μείωση 
κατά 14,0% την περίοδο 2010-2013, (από 78,5% το 
2010 σε 68,4% το 2013). Η χαμηλότερη τιμή του ποσο-
στού επιτυχίας την περίοδο αναφοράς καταγράφεται 
το 2011 και είναι 62,9%. 
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Από το γράφημα γίνεται εμφανές ότι οι αυξομειώσεις 
του συνολικού ποσοστού επιτυχίας επηρεάζεται κατά 
κύριο λόγο από την κατανομή του ποσοστού επιτυχίας 
της κατηγορίας 90% (απόφοιτοι του αυτού έτους), αν 
και οι αυξομειώσεις του ποσοστού επιτυχίας των άλ-
λων δύο κατηγοριών επιτυχόντων, αν και με μικρότε-
ρη επίδραση, είναι σημαντικές. Συγκεκριμένα, η κατα-
νομή με τις ηπιότερες διακυμάνσεις του ποσοστού ε-
πιτυχίας μεταξύ των τριών κατηγοριών επιτυχόντων 
είναι της κατηγορίας 90%, η οποία είναι και η μόνη 
κατηγορία που καταγράφει συνολική μείωση κατά 
11,9% του ποσοστού επιτυχίας κατά την περίοδο ανα-
φοράς (2008-2013) από 86,6% το 2008 σε 76,3 το 201), 
έναντι της αύξησης του ποσοστού επιτυχίας κατά 9,8% 
της κατηγορίας 10% (από 46,0% το 2008 σε 50,5 το 

2013) και κατά 56,7% της κατηγορίας ΤΕΕ/ΕΠΑΛ Ομά-
δα Α (από 25,4% το 2008 σε 39,8 το 2013). Θα πρέπει 
να σημειωθεί ότι οι δύο τελευταίες κατηγορίες υπο-
ψηφίων καταγράφουν την μέγιστη τιμή του ποσοστού 
επιτυχίας κατά την περίοδο αναφοράς το έτος 2010 με 
τιμές 83,5% και 48,5% αντίστοιχα. Τέλος, η σημαντική 
πτώση το 2011 του υψηλού ποσοστού επιτυχίας της 
κατηγορίας 10% με τιμή 28,7%, συμπίπτει με την ση-
μαντική αύξηση του αριθμού των υποψηφίων της κα-
τηγορίας και πιθανόν σχετίζεται με τη διαδοχή του ε-
τήσιου βαθμού δυσκολίας των θεμάτων των εξετάσε-
ων από χρονιά σε χρονιά και συνακόλουθα από το ε-
πίπεδο επίδοσης των υποψηφίων της συγκεκριμένης 
κατηγορίας. 
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 Ελκυστικότητα τμημάτων, ανταγωνισμός υποψηφίων και επίδοση επιτυχόντων 3.5

Τα στοιχεία που παρουσιάζονται στην ενότητα αυτή 
βασίζονται στις επιλογές και επιδόσεις των 72.134 ε-
πιτυχόντων της γενικής σειράς εισαγωγής του 2011 και 
όχι των εισακτέων ειδικών κατηγοριών, και πιο συγκε-
κριμένα αφορούν στους εισακτέους των Ημερήσιων 
Γενικών Λυκείων και ΕΠΑΛ - Ομάδα Β (κατηγορία 
90%).  
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι επιπλέον δεν περιλαμβά-
νονται στο συγκεκριμένο πληθυσμό αναφοράς οι ει-
σακτέοι στην ΑΣΠΑΙΤΕ, στις Ακαδημίες Εμπορικού 
Ναυτικού, στις Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, στις Στρα-
τιωτικές και Αστυνομικές Σχολές, στις Ακαδημίες Πυ-
ροσβεστικής, στις Ανώτερες Τουριστικές Σχολές και 
στις Ανώτερες Καλλιτεχνικές Σχολές. Η συγκεκριμένη 
επιλογή έγινε προκειμένου να είναι δυνατή η στατι-
στική συσχέτιση των χαρακτηριστικών στοιχείων εισα-
γωγής με τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία για τα 
τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευση που συλλέγο-
νται από την ΕΛΣΤΑΤ.  
Τα βασικά ερωτήματα που θα επιχειρηθεί να απαντη-
θούν στη συγκεκριμένη ενότητα αφορούν: 
 Πόσοι υποψήφιοι δήλωσαν στο μηχανογραφικό 

τους ένα τμήμα ως τμήμα κύριας προτίμησής τους 
(δηλ. το δήλωσαν ως 1η, 2η ή 3η προτίμηση);  
Με άλλα λόγια, διερευνάται το πόσο ελκυστικά 
προς τους υποψηφίους εμφανίζονται τα τμήματα 
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ποια είναι τα 
βασικά χαρακτηριστικά τους. Υψηλό ποσοστό ελ-
κυστικότητας ενός τμήματος από τους νεοεισερχό-
μενους υποδηλώνει μια εκ των προτέρων θετική 
στάση του νεοεισερχόμενου φοιτητή για τη φοίτη-
σή, που πιθανόν προδιαθέτει για την μετέπειτα ε-

πιθυμία του να εξειδικευτεί στο συγκριμένο τομέ-
α/πεδίο/αντικείμενο σπουδών.  

 Πόσοι υποψήφιοι ανταγωνίσθηκαν για μία θέση 
επιτυχόντος σε τμήμα της κύριας προτίμησής 
τους; 
Με άλλα λόγια, διερευνάται το πόσο ισχυρός είναι 
ο ανταγωνισμός μεταξύ υποψηφίων στα τμήματα 
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ποια είναι τα 
βασικά χαρακτηριστικά τους. Υψηλό ποσοστό α-
νταγωνισμού ενός τμήματος μεταξύ των υποψη-
φίων που το δήλωσαν ως κύρια προτίμηση υποδη-
λώνει μια εκ των προτέρων θετική στάση του νεο-
εισερχόμενου φοιτητή για τη δυνατότητα κοινωνι-
κής/ επαγγελματικής αναγνώρισης και προαγωγής 
του ως αποφοίτου. 

 Ποια είναι η επίδοση των επιτυχόντων την εισα-
γωγή τους στα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαί-
δευσης; 
Με άλλα λόγια, διερευνάται το πόσο υψηλό και 
ταυτόχρονα συνεκτικό είναι το γνωστικό επίπεδο 
των νεοεισερχόμενων της γενικής σειράς επιτυχίας 
ανά τμήμα. Επιπλέον διερευνάται, το αν, το πόσο 
και σε ποιες περιπτώσεις διαφοροποιούνται σημα-
ντικά τα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
ως προς τους συγκεκριμένους δείκτες.  

Τέλος, θα επιχειρηθεί ο στατιστικός συσχετισμός και η 
σύνθεση των αντίστοιχων επιμέρους δεικτών προκει-
μένου να προσεγγιστούν πιθανές απαντήσεις στα πα-
ραπάνω ερωτήματα σε επίπεδο τμήματος και συνακό-
λουθα σε ομαδοποιήσεις τμημάτων. 

 

3.5.1 Ελκυστικότητα των τμημάτων 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης ελ-
κυστικότητας των τμημάτων της τριτοβάθμιας εκπαί-
δευσης ανά κατηγορία ιδρύματος για το έτος 2011. 
Γράφημα 3.22: Δείκτης ελκυστικότητας(*) των τμημάτων της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης ανά κατηγορία ιδρύματος το 2011 

 
(*) Ο δείκτης ελκυστικότητας αποδίδει το ποσοστό των υποψηφίων που δήλωσαν το τμήμα 
ως 1η, 2η ή 3η προτίμηση στο μηχανογραφικό τους δελτίο επί του συνόλου των υποψηφίων 
που δήλωσαν το συγκεκριμένο τμήμα. Στο γράφημα αποτυπώνεται ο μέσος όρος του συ-
γκεκριμένου μεγέθους ο οποίος υπολογίζεται από τις τιμές που καταγράφονται σε κάθε 
τμήμα των ιδρυμάτων της κατηγορίας. 

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας – Διεύθυνση Οργάνωσης & Διεξαγωγής Εξετάσεων 
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Το 2011 στο σύνολο των τμημάτων της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης το 13,2% των υποψηφίων κατά μέσο ό-
ρο, δήλωσε το συγκεκριμένο τμήμα ως κύρια προτί-
μησή.  
Ελκυστικότερα, εμφανίζονται τα τμήματα των Πανεπι-
στημιακών ιδρυμάτων και Πολυτεχνείων με μέση τι-
μή δείκτη 17,8%, έναντι της 2,8 φορές χαμηλότερης 
ελκυστικότητας των Τεχνολογικών ιδρυμάτων που την 
ίδια χρονιά καταγράφουν μέση τιμή του δείκτη ελκυ-
στικότητας 6,4%.  
Στη γενική αυτή διάκριση των ιδρυμάτων της τριτο-
βάθμιας εκπαίδευσης αποτυπώνεται μια στερεοτυπη-
μένη και ισχυρή κοινωνική εκτίμηση περί της υπερο-
χής των Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και Πολυτεχνεί-
ων έναντι των Τεχνολογικών ιδρυμάτων. Ωστόσο, μια 
ανάλογη ιστορικά διάκριση μεταξύ Πανεπιστημιακών 
ιδρυμάτων και Πολυτεχνείων, που κυριάρχησε για αρ-
κετές δεκαετίες τον προηγούμενο αιώνα στο χώρο της 
εκπαίδευσης, και ευρύτερα πιο μεταγενέστερες αντι-
παραθετικές εκτιμήσεις μεταξύ Θεωρητικών και Ε-
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φαρμοσμένων Επιστημών, δεν έχουν πλέον βάση στο 
σύγχρονο επιστημονικό διάλογο. Όπως θα φανεί και 
στις επόμενες σελίδες της ενότητας η εικόνα της ελκυ-
στικότητας των τμημάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευ-
σης, υποκρύπτει ένα ευρύ μωσαϊκό διαφοροποιήσε-
ων, τόσο μεταξύ, όσο και εντός των ιδρυμάτων. 

3.5.1.1 Ανάλυση κατά κατηγορία ιδρυμάτων 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η μέση τιμή, η 
ελάχιστη και η μέγιστη τιμή του δείκτη ελκυστικότη-
τας των τμημάτων στα 22 Πανεπιστημιακά ιδρύματα & 
Πολυτεχνεία το 2011. 

Γράφημα 3.23: Μέση τιμή, Ελάχιστη και Μέγιστη τιμή του δείκτη ελκυστικότητας των τμημάτων στα 22 Πανεπιστημιακά ιδρύματα και Πολυτεχνεία το 2011 

 
Πηγή: Υπουργείο Παιδείας – Διεύθυνση Οργάνωσης & Διεξαγωγής Εξετάσεων Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Το 2011, και κατά μέση τιμή τμήματος, το 17,8% των 
υποψηφίων σε τμήματα των Πανεπιστημιακών ιδρυ-
μάτων & Πολυτεχνείων, δήλωσε το τμήμα ως τμήμα 
κύριας προτίμησης. Ως προς το συγκεκριμένο δείκτη 
τα εκπαιδευτικά ιδρύματα διαφοροποιούνται μεταξύ 
τους.  
Συγκεκριμένα, το 2011 το υψηλότερο μέσο ποσοστό 
υποψηφίων, σε επίπεδο τμήματος, που το δήλωσαν 
ως τμήμα κύριας προτίμησης καταγράφεται στο Εθνι-
κό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (32,6%), και κατά φθίνουσα 
σειρά ακολουθούν: το Πανεπιστήμιο Αθηνών (28,5%), 
το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
(27,2%), το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
(24,2%), το Ιόνιο Πανεπιστήμιο (24,2%), το Πανεπι-
στήμιο Μακεδονίας (22,7%) και το Πανεπιστήμιο Πα-
τρών (17,4%). 
Την ίδια χρονιά, το χαμηλότερο μέσο ποσοστό υπο-
ψηφίων, σε επίπεδο τμήματος, που το δήλωσαν ως 
τμήμα κύριας προτίμησης καταγράφεται στο Πανεπι-
στήμιο Στερεάς Ελλάδας (4,7%) και κατά αύξουσα 
σειρά ακολουθούν: το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 
(5,8%), το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (6,3%), 
το Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας και το Πανεπιστή-
μιο Αιγαίου (7,3%), η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών 
και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (8,3%), το 
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (9,0%), το Πανεπιστήμιο 
Κρήτης (9,7%), το Πολυτεχνείο Κρήτης (10,4%), το Πα-
νεπιστήμιο Ιωαννίνων (11,7%), το Πάντειο Πανεπι-
στήμιο (12,8%), το Πανεπιστήμιο Θράκης (13,2%), το 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (14,3%) και το Πανεπιστή-
μιο Πειραιώς (16,9%). 

Πέραν των διαφοροποιήσεων μεταξύ των εκπαιδευτι-
κών ιδρυμάτων, καταγράφονται και σημαντικές δια-
φοροποιήσεις του συγκεκριμένου δείκτη εντός των ι-
δρυμάτων. Συγκεκριμένα, το μεγαλύτερο εύρος (δια-
φορά μέγιστου από ελάχιστου) του δείκτη ελκυστικό-
τητας των τμημάτων σημειώνεται στο Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (85,1 ποσοστιαίες μο-
νάδες), που υποδηλώνει την ύπαρξη τμημάτων με ι-
διαίτερα υψηλό ποσοστό υποψηφίων που το δήλωσαν 
ως κύρια επιλογή και ταυτόχρονα τμημάτων με ιδιαί-
τερα χαμηλό αντίστοιχο ποσοστό. Με βάση την τιμή 
του εύρους του δείκτη ελκυστικότητας των τμημάτων 
ακολουθούν κατά φθίνουσα σειρά τα ιδρύματα: Εθνι-
κό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (82,7 μονάδες), Πανεπι-
στήμιο Αθηνών (70,5 μονάδες), Ιόνιο Πανεπιστήμιο 
(68,2 μονάδες), Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (64,2 μο-
νάδες), Πανεπιστήμιο Θράκης (62,1 μονάδες), Πανε-
πιστήμιο Πατρών (61,9 μονάδες), Οικονομικό Πανε-
πιστήμιο Αθηνών (42,9 μονάδες), Πανεπιστήμιο Πει-
ραιώς (34,0 μονάδες), Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (33,2 
μονάδες), Πάντειο Πανεπιστήμιο (24,9 μονάδες) και 
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (23,9 μονάδες). 
Στον αντίποδα βρίσκεται η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τε-
χνών η οποία καταγράφει μηδενικό εύρος μεταξύ μέ-
γιστης και ελάχιστης τιμής του δείκτη ελκυστικότητας 
των τμημάτων (στην ανάλυση μετέχει 1 μόνο τμήμα 
του ιδρύματος) και ακολουθούν κατά αύξουσα σειρά: 
το Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας (0,6 μονάδες), το 
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (3,5 μονάδες), το 
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (4,3 μονάδες), το 
Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας (6,1 μονάδες), το Πα-
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νεπιστήμιο Πελοποννήσου (8,4 μονάδες), το Πολυτε-
χνείο Κρήτης (9,3 μονάδες), το Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
(12,6 μονάδες), το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (13,9 
μονάδες) και το Πανεπιστήμιο Κρήτης (19,0 μονάδες). 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η μέση τιμή, η 
ελάχιστη και η μέγιστη τιμή του δείκτη ελκυστικότη-
τας των τμημάτων στα 15 Τεχνολογικά ιδρύματα το 
2011. 

Γράφημα 3.24: Μέση τιμή, Ελάχιστη και Μέγιστη τιμή του δείκτη ελκυστικότητας των τμημάτων στα 15(*) Τεχνολογικά ιδρύματα το 2011 

 
 (*) Δεν περιλαμβάνεται η ΑΣΠΑΙΤΕ. 
Πηγή: Υπουργείο Παιδείας – Διεύθυνση Οργάνωσης & Διεξαγωγής Εξετάσεων Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Το 2011, και κατά μέση τιμή τμήματος, το 6,4% των 
υποψηφίων σε τμήματα των Τεχνολογικών ιδρυμά-
των, δήλωσε το τμήμα ως τμήμα κύριας προτίμησης. 
Ως προς το συγκεκριμένο δείκτη τα εκπαιδευτικά ι-
δρύματα διαφοροποιούνται μεταξύ τους.  
Συγκεκριμένα, το 2011 το υψηλότερο μέσο ποσοστό 
υποψηφίων, σε επίπεδο τμήματος, που το δήλωσαν 
ως τμήμα κύριας προτίμησης καταγράφει το ΤΕΙ Αθη-
νών (9,1%) και κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν: το 
ΤΕΙ Πειραιώς (8,7%), το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης (7,6%), το 
ΤΕΙ Σερρών (6,9%) και το ΤΕΙ Πατρών (6,7%). 
Την ίδια χρονιά, το χαμηλότερο μέσο ποσοστό υπο-
ψηφίων, σε επίπεδο τμήματος, που το δήλωσαν ως 
τμήμα της κύριας προτίμησης καταγράφει το ΤΕΙ Δυτι-
κής Μακεδονίας (3,9%) και κατά αύξουσα σειρά ακο-
λουθούν: το ΤΕΙ Μεσολογγίου (4,3%), το ΤΕΙ Ιονίων 
Νήσων (4,5%), το ΤΕΙ Καβάλας και το ΤΕΙ Λαμίας 
(4,6%), το ΤΕΙ Λαρίσης (4,9%), το ΤΕΙ Καλαμάτας 
(5,4%), το ΤΕΙ Ηπείρου (5,5%), το ΤΕΙ Χαλκίδος (5,8%) 
και το ΤΕΙ Κρήτης (5,9%), 
Πέραν των διαφοροποιήσεων μεταξύ των εκπαιδευτι-
κών ιδρυμάτων, καταγράφονται και σημαντικές δια-
φοροποιήσεις του συγκεκριμένου δείκτη εντός των ι-
δρυμάτων. Συγκεκριμένα, το μεγαλύτερο εύρος (δια-
φορά μέγιστης από ελάχιστης τιμής του δείκτη ελκυ-
στικότητας των τμημάτων) σημειώνεται στο ΤΕΙ Αθη-
νών με 21,5 ποσοστιαίες μονάδες. Με βάση την τιμή 
του εύρους του δείκτη ελκυστικότητας των τμημάτων 
ακολουθούν κατά φθίνουσα σειρά τα ιδρύματα: ΤΕΙ 
Θεσσαλονίκης (14,6 μονάδες), ΤΕΙ Πατρών (13,4 μο-
νάδες), ΤΕΙ Σερρών (12,0 μονάδες) και ΤΕΙ Πειραιώς 
(11,5 μονάδες). 

Στον αντίποδα βρίσκεται το ΤΕΙ Μεσολογγίου το οποίο 
καταγράφει το μικρότερο εύρος μεταξύ μέγιστης και 
ελάχιστης τιμής του δείκτη ελκυστικότητας των τμη-
μάτων με τιμή 1,8 ποσοστιαίες μονάδες και ακολου-
θούν κατά αύξουσα σειρά: το ΤΕΙ Λαρίσης (2,7 μονά-
δες), το ΤΕΙ Καβάλας (3,2 μονάδες), το ΤΕΙ Καλαμάτας 
(3,4 μονάδες), το ΤΕΙ Χαλκίδος (3,9 μονάδες), το ΤΕΙ 
Δυτικής Μακεδονίας (4,6 ποσοστιαίες μονάδες), το 
ΤΕΙ Ηπείρου (5,1 μονάδες), το ΤΕΙ Κρήτης (5,8 μονά-
δες), το ΤΕΙ Λαμίας (6,2 μονάδες) και το ΤΕΙ Ιονίων 
Νήσων (6,5 μονάδες). 
 
3.5.1.2 Ανάλυση κατά πεδίο και τομέα σπουδών 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η μέση τιμή, η 
bottom5 και η top5 τιμή του δείκτη ελκυστικότητας 
των τμημάτων στα 8 πεδία σπουδών το 2011.  
Το 2011 συνολικά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση η μέ-
ση τιμή του δείκτη ελκυστικότητας των τμημάτων εί-
ναι 13,2%, ενώ ως προς το συγκεκριμένο δείκτη τα πε-
δία σπουδών διαφοροποιούνται μεταξύ τους.  
Συγκεκριμένα, το 2011 η υψηλότερη μέση τιμή του 
δείκτη ελκυστικότητας των τμημάτων καταγράφεται 
στο πεδίο σπουδών ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ & ΤΕ-
ΧΝΕΣ (21,9%) και στο πεδίο σπουδών ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
(16,9%). 
Στον αντίποδα βρίσκεται το πεδίο σπουδών ΓΕΩΡΓΙΑ 
όπου καταγράφεται η χαμηλότερη μέση τιμή του δεί-
κτη ελκυστικότητας των τμημάτων (7,1%) και κατά 
αύξουσα σειρά ακολουθούν τα πεδία: ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 
(9,2%), ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (9,6%), ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 
(12,3%), ΥΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ (12,5%) και 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
(12,9%).
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Γράφημα 3.25: Μέση τιμή, Bottom5 και Top5 τιμή του δείκτη ελκυστικότητας των τμημάτων στα 8 πεδία σπουδών το 2011 

 
Bottom5: Η μέση τιμή των τμημάτων με τις πέντε χαμηλότερες τιμές του δείκτη και Top5: Η μέση τιμή των τμημάτων με τις πέντε υψηλότερες τιμές του δείκτη 
Πηγή: Υπουργείο Παιδείας – Διεύθυνση Οργάνωσης & Διεξαγωγής Εξετάσεων Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Πέραν των διαφοροποιήσεων μεταξύ των πεδίων 
σπουδών, καταγράφονται και σημαντικές διαφορο-
ποιήσεις εντός τους. Με βάση την τιμή του λόγου 
top5/bottom5 του δείκτη ελκυστικότητας, οι σημαντι-
κότερες διαφοροποιήσεις μεταξύ των τμημάτων κατα-
γράφονται στο πεδίο σπουδών ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ 
ΣΠΟΥΔΕΣ & ΤΕΧΝΕΣ (κατά 22,1 φορές) και ακολου-
θούν τα πεδία σπουδών: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & 
ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (20,9 φορές), ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗ-
ΜΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΔΙΚΑΙΟ (20,3 φορές), ΥΓΕΙΑ & 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ (12,8 φορές), ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (6,6 
φορές) και ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (6,2 φορές), Μικρότερες δια-
φοροποιήσεις καταγράφονται στα πεδία ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
και ΓΕΩΡΓΙΑ με την τιμή του λόγου top5/bottom5 να 
διαμορφώνεται στο 4,7 και 4,3 αντίστοιχα.  

 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η μέση τιμή, η 
ελάχιστη και η μέγιστη τιμή του δείκτη ελκυστικότη-
τας των τμημάτων στους 21 τομείς σπουδών το 2011.  

Γράφημα 3.26: Μέση τιμή, Ελάχιστη και Μέγιστη τιμή του δείκτη ελκυστικότητας των τμημάτων στους 21 τομείς σπουδών το 2011 

 
Ο τομέας σπουδών Θαλάσσιες Μεταφορές δεν εκπροσωπείται στον πληθυσμό αναφοράς 

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας – Διεύθυνση Οργάνωσης & Διεξαγωγής Εξετάσεων Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Συνολικά το 2011 στην τριτοβάθμια εκπαίδευση η μέ-
ση τιμή του δείκτη ελκυστικότητας των τμημάτων εί-
ναι 13,2%, ενώ ως προς το συγκεκριμένο δείκτη οι το-
μείς σπουδών διαφοροποιούνται μεταξύ τους.  
Συγκεκριμένα το 2011 την υψηλότερη μέση τιμή του 
δείκτη ελκυστικότητας των τμημάτων καταγράφει ο 

τομέας σπουδών Δίκαιο (με 67,7%), τιμή που υπερέχει 
περισσότερο από 5 φορές της μέσης τιμής συνολικά 
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Κατά φθίνουσα σειρά 
της μέσης τιμής του δείκτη ελκυστικότητας των τμη-
μάτων ακολουθούν οι τομείς σπουδών: Ανθρωπιστι-
κές Επιστήμες (22,4%), Καλές Τέχνες & Τέχνες Εφαρ-
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μοσμένες (21,2%), Αρχιτεκτονική- Χωροταξία- Μηχα-
νικοί Κτιρίων (20,3%), Κτηνιατρική (18,5%), Επιστήμες 
της Εκπαίδευσης (16,9%) και Πληροφόρηση & Τεκμη-
ρίωση (14,1%). 
Στον αντίποδα βρίσκεται ο τομέας σπουδών Προστα-
σία Περιβάλλοντος ο οποίος καταγράφει τη χαμηλό-
τερη μέση τιμή του δείκτη ελκυστικότητας των τμημά-
των (3,0%) και ακολουθούν οι τομείς σπουδών: Βιο-
μηχανική Παραγωγή & Τεχνολογία (4,5%), Κοινωνι-
κές Υπηρεσίες & Πρόνοια (5,9%), Γεωργία- Δασοκο-
μία-Αλιευτική (6,2%), Επιστήμες της Πληροφορικής 
(7,8%), Εμπόριο & Διοίκηση Επιχειρήσεων (9,6%), 
Φυσικές Επιστήμες (9,8%), Επιστήμες του Μηχανικού 
(10,4%), Βιολογία-Περιβάλλον (10,7%), Εφαρμοσμέ-
νες Επιστήμες (10,8%), Κοινωνικές Επιστήμες (11,8%), 
Κατάρτιση για τον Τριτογενή τομέα (12,0%) και Επι-
στήμες Υγείας & Υγιεινή (12,9%). 
Πέραν των διαφοροποιήσεων μεταξύ των τομέων 
σπουδών, καταγράφονται και σημαντικές διαφορο-
ποιήσεις εντός τους. Συγκεκριμένα, το μεγαλύτερο 
εύρος (διαφορά μέγιστης από ελάχιστη τιμής του δεί-
κτη ελκυστικότητας των τμημάτων) σημειώνεται στον 
τομέα σπουδών Αρχιτεκτονική- Χωροταξία- Μηχανι-

κοί Κτιρίων με τιμή 85,2 μονάδες. Με βάση την τιμή 
εύρους ακολουθούν κατά φθίνουσα σειρά οι τομείς 
σπουδών: Καλές Τέχνες & Τέχνες Εφαρμοσμένες (74,6 
μονάδες), Ανθρωπιστικές Επιστήμες (71,8 μονάδες), 
Επιστήμες Υγείας & Υγιεινής (61,0 μονάδες), Εμπόριο 
και Διοίκηση Επιχειρήσεων (47,7 μονάδες), Επιστήμες 
του Μηχανικού (45,8 μονάδες), Επιστήμες Εκπαίδευ-
σης (41,0 μονάδες), Κοινωνικές Επιστήμες (27,6 μο-
νάδες), Πληροφόρηση & Τεκμηρίωση (24,0 μονάδες) 
και Επιστήμες της Πληροφορικής (23,9 μονάδες), 
Στον αντίποδα βρίσκεται ο τομέας σπουδών Κτηνια-
τρική, ο οποίος καταγράφει το μικρότερο εύρος μετα-
ξύ μέγιστης από ελάχιστη τιμής του δείκτη ελκυστικό-
τητας των τμημάτων (1,2 μονάδες) και ακολουθούν 
κατά αύξουσα σειρά οι τομείς σπουδών: Προστασία 
Περιβάλλοντος και Κοινωνικές Υπηρεσίες & Πρόνοια 
(2,0 μονάδες), Δίκαιο (2,3 μονάδες), Βιομηχανική Πα-
ραγωγή & Τεχνολογία (3,6 μονάδες), Γεωργία- Δασο-
κομία-Αλιευτική (8,7 μονάδες), Φυσικές Επιστήμες 
(10,0 μονάδες), Εφαρμοσμένες Επιστήμες (12,9 μονά-
δες), Βιολογία-Περιβάλλον (14,1 μονάδες) και Κατάρ-
τιση για τον Τριτογενή τομέα (14,6 μονάδες).  

 

3.5.2 Ανταγωνισμός των υποψηφίων 

Ο δείκτης ανταγωνιστικότητας των υποψηφίων απο-
δίδει τον αριθμό των υποψηφίων με κύρια προτίμηση 
το συγκεκριμένο τμήμα που αντιστοιχεί σε 1 θέση επι-
τυχόντος στο τμήμα. Υψηλές τιμές του δείκτη ανταγω-
νιστικότητας υποδηλώνουν υψηλό ανταγωνισμό μετα-
ξύ των υποψηφίων με κύρια προτίμηση την εισαγωγή 
τους στο συγκεκριμένο τμήμα, ενώ χαμηλές τιμές του 
δείκτη υποδηλώνουν χαμηλό αντίστοιχα ανταγωνισμό 
μεταξύ των υποψηφίων.  
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης α-
νταγωνιστικότητας των υποψηφίων για εισαγωγή 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ανά κατηγορία ιδρύμα-
τος για το έτος 2011, που υπολογίζεται ως μέσος όρος 
των τιμών του δείκτη στα τμήματα των ιδρυμάτων κά-
θε κατηγορίας. 
Γράφημα 3.27: Δείκτης ανταγωνιστικότητας(*) των υποψηφίων για εισαγωγή 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ανά κατηγορία ιδρύματος το 2011 

 
(*) Ο δείκτης ανταγωνιστικότητας των υποψηφίων σε επίπεδο τμήματος υπολογίζεται ως το 
πηλίκο του αριθμού των υποψηφίων που δήλωσαν στο μηχανογραφικό τους δελτίο το συ-
γκεκριμένο τμήμα ως κύρια προτίμηση (1η, 2η, ή 3η) προς τον αριθμό των επιτυχόντων στο 
συγκεκριμένο τμήμα. Στο γράφημα αποτυπώνεται ο μέσος όρος του συγκεκριμένου δείκτη 
ο οποίος υπολογίζεται από τις τιμές που καταγράφονται σε κάθε τμήμα των ιδρυμάτων της 
κατηγορίας. 

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας – Διεύθυνση Οργάνωσης & Διεξαγωγής Εξετάσεων 
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

Το 2011 και στο σύνολο των τμημάτων της τριτοβάθ-
μιας εκπαίδευσης για κάθε θέση επιτυχόντος σε τμή-
ματα της κύριας προτίμησής τους ανταγωνίστηκαν κα-
τά μέσο όρο 4,5 υποψήφιοι. Υψηλότερος εμφανίζεται 
ο ανταγωνισμός στα τμήματα, κατά μέση τιμή, των 
Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και Πολυτεχνείων (α-
ντιστοιχούν 5,0 υποψήφιοι κύριας προτίμησης ανά 
θέση επιτυχόντος), έναντι του χαμηλότερου κατά 1,2 
υποψήφιους ανταγωνισμού στα τμήματα των Τεχνο-
λογικών ιδρυμάτων (αντιστοιχούν 3,8 υποψήφιοι κύ-
ριας προτίμησης ανά θέση επιτυχόντος).  
Όπως θα φανεί και στις επόμενες σελίδες η εικόνα του 
δείκτη ανταγωνιστικότητας στο επίπεδο των τμημάτων 
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, υποκρύπτει διαφορο-
ποιήσεις, τόσο μεταξύ, όσο και εντός των ιδρυμάτων. 
 
3.5.2.1 Ανάλυση κατά κατηγορία ιδρυμάτων 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η μέση τιμή, η 
ελάχιστη και η μέγιστη τιμή του δείκτη ανταγωνιστι-
κότητας των υποψηφίων στα τμήματα των 22 Πανεπι-
στημιακών ιδρυμάτων & Πολυτεχνείων το 2011. 
Το 2011 συνολικά στα τμήματα των Πανεπιστημιακών 
ιδρυμάτων & Πολυτεχνείων κατά μέσο όρο ανταγωνί-
στηκαν 5,0 υποψήφιοι για να επιτύχουν την εισαγωγή 
τους σε τμήμα της κύριας προτίμησής τους. Ωστόσο, 
τα εκπαιδευτικά ιδρύματα διαφοροποιούνται μεταξύ 
τους ως προς το συγκεκριμένο δείκτη. Συγκεκριμένα, 
το 2011 την υψηλότερη μέση τιμή του δείκτη ανταγω-
νιστικότητας των υποψηφίων σε επίπεδο τμήματος 
καταγράφεται στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο με 
τιμή 8,2 υποψήφιοι ανά θέση επιτυχόντος και κατά 
φθίνουσα σειρά ακολουθούν: η Ανωτάτη Σχολή Κα-
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λών Τεχνών και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ-
σαλονίκης (7,9 υποψήφιοι), το Χαροκόπειο Πανεπι-
στήμιο (7,5 υποψήφιοι), το Οικονομικό Πανεπιστήμιο 

Αθηνών (6,6 υποψήφιοι), τα Πανεπιστήμια Θεσσαλί-
ας Αθηνών και Μακεδονίας (6,2 υποψήφιοι) και το 
Πάντειο Πανεπιστήμιο (5,1 υποψήφιοι). 

Γράφημα 3.28: Μέση τιμή, Ελάχιστη και Μέγιστη τιμή του δείκτη ανταγωνιστικότητας των υποψηφίων για εισαγωγή στα 22 Πανεπιστημιακά ιδρύματα και 
Πολυτεχνεία το 2011 

 
Πηγή: Υπουργείο Παιδείας – Διεύθυνση Οργάνωσης & Διεξαγωγής Εξετάσεων Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Την ίδια χρονιά, η χαμηλότερη μέση τιμή του δείκτη 
ανταγωνιστικότητας των υποψηφίων σε επίπεδο τμή-
ματος καταγράφεται στο Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελ-
λάδας με τιμή 1,7 υποψήφιοι ανά θέση επιτυχόντος 
και κατά αύξουσα σειρά ακολουθούν: το Πανεπιστή-
μιο Αιγαίου (1,8 υποψήφιοι), το Πανεπιστήμιο Δυτι-
κής Ελλάδας (2,0 υποψήφιοι), το Πολυτεχνείο Κρήτης 
(2,2 υποψήφιοι), το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 
(2,3 υποψήφιοι), το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδο-
νίας (2,5 υποψήφιοι), το Πανεπιστήμιο Θράκης (2,7 
υποψήφιοι), το Πανεπιστήμιο Κρήτης (3,4 υποψήφι-
οι), το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (3,5 υποψήφιοι), το 
Ιόνιο Πανεπιστήμιο (3,7 υποψήφιοι), το Πανεπιστή-
μιο Πειραιώς (4,3 υποψήφιοι), το Πανεπιστήμιο Πα-
τρών (4,4 υποψήφιοι) και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών (4,9 υποψήφιοι). 
Πέραν των διαφοροποιήσεων μεταξύ των εκπαιδευτι-
κών ιδρυμάτων, καταγράφονται και σημαντικές δια-
φοροποιήσεις του συγκεκριμένου δείκτη εντός των ι-
δρυμάτων. Συγκεκριμένα, το μεγαλύτερο εύρος (δια-
φορά μέγιστης από ελάχιστη τιμή) του δείκτη ανταγω-
νιστικότητας των υποψηφίων σε επίπεδο τμήματος 
σημειώνεται στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο κατά 17,6 
μονάδες, που υποδηλώνει την ύπαρξη τμημάτων στο 
συγκεκριμένο ίδρυμα με ιδιαίτερα υψηλό ανταγωνι-
σμό μεταξύ των υποψηφίων που το δηλώσαν ως κύρια 
επιλογή και παράλληλα τμημάτων με ιδιαίτερα χαμη-
λό ανταγωνισμό. Με βάση την τιμή του εύρους του 
δείκτη ανταγωνιστικότητας των υποψηφίων ακολου-
θούν κατά φθίνουσα σειρά τα ιδρύματα: Εθνικό Με-
τσόβιο Πολυτεχνείο (17,3 μονάδες), Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (16,4 μονάδες), Πάντειο 
Πανεπιστήμιο (16,0 μονάδες), Πανεπιστήμιο Θεσσα-
λίας (12,6 μονάδες), Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (11,9 
μονάδες), Πανεπιστήμιο Αθηνών (11,3 μονάδες), 

Στον αντίποδα βρίσκεται η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τε-
χνών η οποία καταγράφει μηδενικό εύρος μεταξύ μέ-
γιστης και ελάχιστης τιμής του δείκτη ανταγωνιστικό-
τητας των τμημάτων (στην ανάλυση μετέχει 1 μόνο 
τμήμα του ιδρύματος) και ακολουθούν κατά αύξουσα 
σειρά: το Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας και το Πο-
λυτεχνείο Κρήτης (1,1 μονάδες), το Πανεπιστήμιο Δυ-
τικής Μακεδονίας (1,6 μονάδες), το Πανεπιστήμιο 
Δυτικής Ελλάδας (1,9 μονάδες), το Πανεπιστήμιο Αι-
γαίου (2,7 μονάδες), το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 
(3,5 μονάδες), το Ιόνιο Πανεπιστήμιο (4,8 μονάδες), 
το Πανεπιστήμιο Θράκης (5,7 μονάδες), το Γεωπονικό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών (6,7 μονάδες), το Πανεπιστή-
μιο Πειραιώς (7,7 μονάδες), τα Πανεπιστήμια Κρήτης 
και Ιωαννίνων (8,0 μονάδες), το Οικονομικό Πανεπι-
στήμιο Αθηνών (8,7 μονάδες) και το Πανεπιστήμιο 
Πατρών (9,9 μονάδες). 
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η μέση τιμή, η 
ελάχιστη και η μέγιστη τιμή του δείκτη ανταγωνιστι-
κότητας των υποψηφίων για εισαγωγή στα τμήματα 
των 15 Τεχνολογικών ιδρυμάτων το 2011. Συνολικά 
στα τμήματα των Τεχνολογικών ιδρυμάτων κατά μέσο 
όρο ανταγωνίστηκαν 3,8 υποψήφιοι για να επιτύχουν 
την εισαγωγή τους σε τμήμα της κύριας προτίμησής 
τους. Ωστόσο, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα διαφοροποι-
ούνται μεταξύ τους ως προς το συγκεκριμένο δείκτη. 
Το 2011 την υψηλότερη μέση τιμή του δείκτη ανταγω-
νιστικότητας των υποψηφίων σε επίπεδο τμήματος 
καταγράφεται στο ΤΕΙ Αθηνών με τιμή 6,8 υποψήφιοι 
ανά θέση επιτυχόντος και κατά φθίνουσα σειρά ακο-
λουθούν: το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης (6,1 υποψήφιοι) και το 
ΤΕΙ Πειραιώς (5,0 υποψήφιοι). 
Την ίδια χρονιά, η χαμηλότερη μέση τιμή του δείκτη 
ανταγωνιστικότητας των υποψηφίων σε επίπεδο τμή-
ματος καταγράφεται στο ΤΕΙ Μεσολογγίου με τιμή 1,5 
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υποψήφιοι ανά θέση επιτυχόντος και κατά αύξουσα 
σειρά ακολουθούν: το ΤΕΙ Σερρών (1,6 υποψήφιοι), το 
ΤΕΙ Χαλκίδος (1,7 υποψήφιοι), τα ΤΕΙ Κρήτης και Ιονί-
ων Νήσων (2,1 υποψήφιοι), το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδο-

νίας (2,3 υποψήφιοι), τα ΤΕΙ Λαρίσης Ηπείρου και Κα-
βάλας (2,5 υποψήφιοι), το ΤΕΙ Καλαμάτας (2,9 υπο-
ψήφιοι), το ΤΕΙ Λαμίας (3,1 υποψήφιοι) και το ΤΕΙ Πα-
τρών (3,6 υποψήφιοι). 

Γράφημα 3.29: Μέση τιμή, Ελάχιστη και Μέγιστη τιμή του δείκτη ανταγωνιστικότητας των υποψηφίων για εισαγωγή στα 15(*) Τεχνολογικά ιδρύματα το 2011 

 
 (*) Δεν περιλαμβάνεται η ΑΣΠΑΙΤΕ. 
Πηγή: Υπουργείο Παιδείας – Διεύθυνση Οργάνωσης & Διεξαγωγής Εξετάσεων Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Πέραν των διαφοροποιήσεων μεταξύ των εκπαιδευτι-
κών ιδρυμάτων, καταγράφονται και σημαντικές δια-
φοροποιήσεις του συγκεκριμένου δείκτη εντός των ι-
δρυμάτων. Συγκεκριμένα, το μεγαλύτερο εύρος (δια-
φορά μέγιστης από ελάχιστη τιμή) του δείκτη ανταγω-
νιστικότητας των υποψηφίων σε επίπεδο τμήματος 
σημειώνεται στο ΤΕΙ Αθηνών κατά 20,4 μονάδες, που 
υποδηλώνει αντίστοιχα την ύπαρξη τμημάτων στο συ-
γκεκριμένο ίδρυμα με ιδιαίτερα υψηλό ανταγωνισμό 
μεταξύ των υποψηφίων που το δηλώσαν ως κύρια ε-
πιλογή και ταυτόχρονα τμημάτων με ιδιαίτερα χαμηλό 
ανταγωνισμό. Με βάση την τιμή του εύρους του δεί-
κτη ανταγωνιστικότητας των υποψηφίων ακολουθούν 
κατά φθίνουσα σειρά τα ιδρύματα: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 
(16,9 μονάδες), ΤΕΙ Πατρών (12,3 μονάδες), το ΤΕΙ Λα-
μίας (10,6 μονάδες), το ΤΕΙ Πειραιώς (8,9 μονάδες) και 
το ΤΕΙ Καλαμάτας (3,4 μονάδες). 
Στον αντίποδα βρίσκονται τα ΤΕΙ Μεσολογγίου και 
Σερρών τα οποία καταγράφουν το μικρότερο εύρος 
μεταξύ μέγιστης και ελάχιστης τιμής του δείκτη αντα-
γωνιστικότητας των υποψηφίων με τιμή 0,9 μονάδες 
και ακολουθούν κατά αύξουσα σειρά: το ΤΕΙ Ιονίων 
Νήσων (1,3 μονάδες), το ΤΕΙ Καβάλας (2,4 μονάδες), 
το ΤΕΙ Χαλκίδος (2,7 μονάδες), το ΤΕΙ Κρήτης (3,3 μο-
νάδες), το ΤΕΙ Λαρίσης (3,7 μονάδες), το ΤΕΙ Ηπείρου 
(4,7 μονάδες) και το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (4,6 μο-
νάδες). 
 
3.5.2.2 Ανάλυση κατά πεδίο και τομέα σπουδών 
Το 2011 συνολικά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση η μέ-
ση τιμή του δείκτη ανταγωνιστικότητας των τμημάτων 
είναι 4,5 υποψήφιοι ανά θέση επιτυχόντος, ενώ ως 
προς το συγκεκριμένο δείκτη τα πεδία σπουδών της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης διαφοροποιούνται μεταξύ 
τους.  

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η μέση τιμή, η 
bottom5 και η top5 τιμή του δείκτη ανταγωνιστικότη-
τας των υποψηφίων για την εισαγωγή τους σε τμήμα-
τα της κύριας επιλογής τους στα 8 πεδία σπουδών της 
τριτοβάθμια εκπαίδευση το 2011. 
Συγκεκριμένα, το 2011 η υψηλότερη μέση τιμή του 
δείκτη ανταγωνιστικότητας των υποψηφίων σε επί-
πεδο τμήματος καταγράφεται στο πεδίο σπουδών Υ-
ΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ με τιμή 6,6 υποψήφιοι 
ανά θέση επιτυχόντος και ακολουθούν τα πεδία 
σπουδών ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (6,6 υποψήφιοι), ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙ-
ΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ & ΤΕΧΝΕΣ (4,1 υποψήφιοι) και ΜΗΧΑ-
ΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (4.0 υποψή-
φιοι). Στον αντίποδα βρίσκεται το πεδίο σπουδών ΓΕ-
ΩΡΓΙΑ στο οποίο καταγράφεται η χαμηλότερη μέση 
τιμή του δείκτη ανταγωνιστικότητας των υποψηφίων 
σε επίπεδο τμήματος με τιμή 3,5 υποψήφιοι ανά θέση 
επιτυχόντος και ακολουθούν κατά αύξουσα σειρά τα 
πεδία σπουδών: ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (3,6 υποψήφιοι), ΥΠΗΡΕ-
ΣΙΕΣ (3,7 υποψήφιοι) και ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, Ε-
ΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ (6,6 υποψήφιοι). Πέραν των 
διαφοροποιήσεων μεταξύ των πεδίων σπουδών, κα-
ταγράφονται και σημαντικές διαφοροποιήσεις εντός 
τους. Με βάση την τιμή του λόγου top5/bottom5 του 
δείκτη ανταγωνιστικότητας, οι σημαντικότερες διαφο-
ροποιήσεις μεταξύ των τμημάτων καταγράφονται στο 
πεδίο σπουδών ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗ-
ΣΕΙΣ & ΔΙΚΑΙΟ (κατά 20,3 φορές) και ακολουθούν τα 
πεδία σπουδών: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΟΜΙ-
ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (14,4 φορές), ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (9,0 φορές), Υ-
ΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ (7,6 φορές), ΑΝΘΡΩΠΙ-
ΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ & ΤΕΧΝΕΣ (κατά 6,5 φορές) και ΕΚ-
ΠΑΙΔΕΥΣΗ (6,3 φορές). Μικρότερες διαφοροποιήσεις 
καταγράφονται στα πεδία ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ και ΓΕΩΡΓΙΑ με 
την τιμή του λόγου top5/bottom5 να διαμορφώνεται 
στο 5,0 και 5,1 αντίστοιχα.  
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Γράφημα 3.30: Μέση τιμή, Bottom5 και Top5 τιμή του δείκτη ανταγωνιστικότητας των υποψηφίων για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στα 8 πεδία 
σπουδών το 2011 

 
Bottom5: Η μέση τιμή των τμημάτων με τις πέντε χαμηλότερες τιμές του δείκτη και Top5: Η μέση τιμή των τμημάτων με τις πέντε υψηλότερες τιμές του δείκτη 
Πηγή: Υπουργείο Παιδείας – Διεύθυνση Οργάνωσης & Διεξαγωγής Εξετάσεων Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η μέση τιμή, η 
μέγιστη και η ελάχιστη τιμή του δείκτη ανταγωνιστι-
κότητας των υποψηφίων για την εισαγωγή τους σε 

τμήματα της κύριας επιλογής τους στους 21 τομείς 
σπουδών της τριτοβάθμια εκπαίδευση το 2011.  

Γράφημα 3.31: Μέση τιμή, Ελάχιστη και Μέγιστη τιμή του δείκτη ανταγωνιστικότητας των υποψηφίων για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στους 21 
τομείς σπουδών το 2011 

 
Bottom5: Η μέση τιμή των τμημάτων με τις πέντε χαμηλότερες τιμές του δείκτη και Top5: Η μέση τιμή των τμημάτων με τις πέντε υψηλότερες τιμές του δείκτη 
Πηγή: Υπουργείο Παιδείας – Διεύθυνση Οργάνωσης & Διεξαγωγής Εξετάσεων Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Συνολικά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση η μέση τιμή 
του δείκτη ανταγωνιστικότητας των τμημάτων είναι 
4,5 υποψήφιοι ανά θέση επιτυχόντος, ενώ ως προς το 
συγκεκριμένο δείκτη και οι τομείς σπουδών της τριτο-
βάθμιας εκπαίδευσης διαφοροποιούνται μεταξύ τους.  
Συγκεκριμένα, το 2011 η υψηλότερη μέση τιμή του 
δείκτη ανταγωνιστικότητας των υποψηφίων σε επί-
πεδο τμήματος καταγράφεται στον τομέα σπουδών 
Δίκαιο με τιμή 8,5 υποψήφιοι ανά θέση επιτυχόντος 
τιμή που υπερέχει σχεδόν 2 φορές της μέσης τιμής του 
συνολικού δείκτη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Κατά 
φθίνουσα σειρά της μέσης τιμής του δείκτη ανταγωνι-
στικότητας των υποψηφίων σε επίπεδο τμήματος α-

κολουθούν οι τομείς σπουδών: Επιστήμες Υγείας & 
Υγιεινή (8,1 υποψήφιοι), Κτηνιατρική (6,9 υποψήφι-
οι), Επιστήμες της Εκπαίδευσης (6,6 υποψήφιοι), Κοι-
νωνικές Υπηρεσίες & Πρόνοια (6,1 υποψήφιοι), Πλη-
ροφόρηση & Τεκμηρίωση (5,3 υποψήφιοι), Καλές Τέ-
χνες & Τέχνες Εφαρμοσμένες (4,7 υποψήφιοι), Κα-
τάρτιση για τον Τριτογενή τομέα (4,6 υποψήφιοι) και 
Βιολογία-Περιβάλλον και Αρχιτεκτονική-Χωροταξία-
Μηχανικοί Κτιρίων (4,5 υποψήφιοι). 
Στον αντίποδα βρίσκεται ο τομέας σπουδών Προστα-
σία Περιβάλλοντος ο οποίος καταγράφει τη χαμηλό-
τερη μέση τιμή του δείκτη ανταγωνιστικότητας των 
υποψηφίων σε επίπεδο τμήματος (1,4 υποψήφιοι) και 
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ακολουθούν οι τομείς σπουδών: Εφαρμοσμένες Επι-
στήμες και Βιομηχανική Παραγωγή & Τεχνολογία (2,9 
υποψήφιοι), Φυσικές Επιστήμες και Εμπόριο & Διοί-
κηση Επιχειρήσεων (3,0 υποψήφιοι), Γεωργία- Δασο-
κομία-Αλιευτική (3,3 υποψήφιοι), Ανθρωπιστικές Ε-
πιστήμες (3,8 υποψήφιοι), Επιστήμες της Πληροφορι-
κής (3,9 υποψήφιοι), Επιστήμες του Μηχανικού (4,0 
υποψήφιοι), Κοινωνικές Επιστήμες (4,2 υποψήφιοι). 
Πέραν των διαφοροποιήσεων μεταξύ των τομέων 
σπουδών, καταγράφονται και σημαντικές διαφορο-
ποιήσεις εντός τους. Συγκεκριμένα, το μεγαλύτερο 
εύρος (διαφορά μέγιστης από ελάχιστη τιμή του δεί-
κτη ανταγωνιστικότητας των υποψηφίων σε επίπεδο 
τμήματος) σημειώνεται στον τομέα σπουδών Επιστή-
μες Υγείας & Υγιεινής με τιμή 20,1 μονάδες. Με βάση 
την τιμή εύρους ακολουθούν κατά φθίνουσα σειρά οι 
τομείς σπουδών: Επιστήμες του Μηχανικού (17,4 μο-
νάδες), Κοινωνικές Επιστήμες (16,9 μονάδες), Επιστή-
μες της Πληροφορικής (16,1 μονάδες), Επιστήμες Εκ-

παίδευσης (14,9 μονάδες), Κατάρτιση για τον Τριτο-
γενή τομέα (13,3 μονάδες), Εμπόριο και Διοίκηση Ε-
πιχειρήσεων (12,8 μονάδες) και Αρχιτεκτονική- Χω-
ροταξία- Μηχανικοί Κτιρίων (10,8 μονάδες). 
Στον αντίποδα βρίσκεται ο τομέας σπουδών Κτηνια-
τρική, ο οποίος καταγράφει το μικρότερο εύρος μετα-
ξύ μέγιστης από ελάχιστη τιμή του δείκτη ανταγωνι-
στικότητας των τμημάτων (0,3 μονάδες) και ακολου-
θούν κατά αύξουσα σειρά οι τομείς σπουδών: Προ-
στασία Περιβάλλοντος (0,9 μονάδες), Βιομηχανική 
Παραγωγή & Τεχνολογία (3,8 μονάδες), Δίκαιο (4,0 
μονάδες), Φυσικές Επιστήμες (5,2 μονάδες), Εφαρμο-
σμένες Επιστήμες (6,1 μονάδες), Ανθρωπιστικές Επι-
στήμες (6,6 μονάδες), Βιολογία-Περιβάλλον (7,0 μο-
νάδες), Κοινωνικές Υπηρεσίες & Πρόνοια (8,1 μονά-
δες), Γεωργία- Δασοκομία-Αλιευτική (8,3 μονάδες), 
Πληροφόρηση & Τεκμηρίωση (8,6 μονάδες) και Καλές 
Τέχνες & Τέχνες Εφαρμοσμένες (9,8 μονάδες).  

 

3.5.3 Επίδοση των επιτυχόντων 

Το ζήτημα της επίδοσης των εκπαιδευομένων στο ελ-
ληνικό εκπαιδευτικό σύστημα είναι διαχρονικά επικε-
ντρωμένο στη δυνατότητα του αξιολογούμενου να 
αποδείξει, κυρίως μέσω γραπτών διαδικασιών εξέτα-
σης, σε δεδομένη χρονική στιγμή το βαθμό στον οποίο 
έχει αφομοιώσει τη διδακτέα ύλη της εκπαιδευτικής 
βαθμίδας, για την πλειονότητα των μαθησιακών αντι-
κείμενων που περιλαμβάνονται στα αντίστοιχα αναλυ-
τικά προγράμματα σπουδών. Όσα μαθησιακά αντικεί-
μενα εξαιρούνται του παραπάνω κανόνα, μοιραία θε-
ωρούνται ως μη μετέχοντα της γνωστικής διαδικασίας 
και μοιραία υποτιμώνται στη συνείδηση και της σχολι-
κής κοινότητας και της κοινωνίας. Κορυφαία εξέταση 
του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος διαχρονικά 
θεωρείται η μετάβαση από μια βαθμίδα της εκπαί-
δευσης σε μια ανώτερη που περιβάλλεται με ανώτερη 
κοινωνική αναγνώριση και γόητρο. Στο σύγχρονο κοι-
νωνικό και οικονομικό πλαίσιο της χώρας η διαδικασία 
πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση παρουσιά-
ζει κατ’ εξοχήν αυτά τα χαρακτηριστικά και κατά συ-
νέπεια στην επιτυχία του αποφοίτου της ανώτερης 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της επενδύονται υψη-
λές προσδοκίες κοινωνικής προαγωγής, αλλά και πε-
ρισσότερα από 1,0 δισ. € από 100.000 νοικοκυριά κα-
τά μέσο όρο το χρόνο (ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ, 2012). 
Η παιδαγωγικά ελεγχόμενη εμμονή στη πιστοποίηση 
αποκλειστικά της αφομοίωσης των παρεχόμενων πλη-
ροφοριών, καθιέρωσε σταδιακά μια άρρητη αρχή κα-
τά την οποία σε κάθε βαθμίδα της εκπαίδευσης παρέ-
χεται «το maximum των πληροφοριών, στη minimum 
δυνατή ηλικία, για όποιον καταφέρει να την αφομοιώ-
σει» (Κλαδική Επιτροπή Εκπαίδευσης ΙΝΕ/ΓΣΕΕ – ΟΙΕΛΕ 
2011), που επέτεινε την εξειδίκευση των μαθησιακών 
αντικειμένων και μια «εξετασιοκεντρική» διάσταση 
στη διδακτική παρέμβαση, που δημιούργησαν σημα-
ντικά προβλήματα στην ποιότητα του εκπαιδευτικού 

συστήματος, αλλά και μια ιδιόμορφη αγορά υπηρε-
σιών εκπαίδευσης, μια «σκιώδη εκπαίδευση» (NESSE 
2011), με έντονα ζητήματα νομιμότητας και διαφάνει-
ας στη λειτουργία της.  
Σε πλήρη αντιστοιχία με το παραπάνω πλαίσιο ανα-
φοράς ανακοινώνονται στο τέλος Αυγούστου κάθε έ-
τους οι ετήσιες βάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση (βαθμός πρόσβασης του τελευταίου επι-
τυχόντος) σε επίπεδο τμήματος, οι οποίες συνοδεύο-
νται και από την επίδοση του πρώτου σε μόρια επιτυ-
χόντος καθώς και από το άθροισμα της βαθμολογίας 
των μαθημάτων αυξημένης βαρύτητας για κάθε μια 
από τις δύο κατηγορίες επιτυχόντων. 
  
Στο ακόλουθο γράφημα η μέση επίδοση των επιτυχό-
ντων την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 
σε επίπεδο τμήματος το έτος 2011 αποτυπώνεται ανά 
κατηγορία ιδρύματος με βάση τους ακόλουθους τρεις 
δείκτες για: α) τα μόρια του πρώτου επιτυχόντα ανά 
τμήμα, β) τη μέση τιμή μορίων των επιτυχόντων ανά 
τμήμα και γ) τα μόρια του τελευταίου επιτυχόντα ανά 
τμήμα. 
Συγκεκριμένα, στο σύνολο των τμημάτων της τριτο-
βάθμιας εκπαίδευσης το 2011 η μέση επίδοση του 
πρώτου επιτυχόντα στα τμήματα της τριτοβάθμιας εκ-
παίδευσης ήταν 16.460,9 μόρια απέχοντας κατά 
3.545,6 μόρια από τη μέση επίδοση του τελευταίου 
επιτυχόντα (12.915,3 μόρια) την εισαγωγή του σε 
τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Κατά συνέ-
πεια, το συγκεκριμένο έτος αναφοράς η μέση τιμή της 
επίδοσης των επιτυχόντων το 2011 ήταν 14.688,1 μό-
ρια. 
Την ίδια χρονιά, εμφανώς υψηλότερη εμφανίζεται η 
μέση τιμή της επίδοσης των επιτυχόντων σε τμήματα 
των Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και Πολυτεχνείων 
έναντι των Τεχνολογικών ιδρυμάτων με τιμή 16.510,0 
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μόρια, ενώ η μέση επίδοση του πρώτου επιτυχόντα σε 
αυτά ήταν 18.110,1 μόρια απέχοντας 3.200,3 μόρια 
από την επίδοση του τελευταίου επιτυχόντα 14.909,8 
μόρια.  

Γράφημα 3.32: Μέση επίδοση επιτυχόντων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 
ανά κατηγορία ιδρύματος το 2011 

 
Η μέση τιμή μορίων αποτελεί εκτίμηση βασισμένη στα μόρια του πρώτου και του τελευταί-
ου εισαχθέντα ανά τμήμα όπως ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο παιδείας. 
Στο γράφημα αποτυπώνεται ο μέσος όρος των τριών δεικτών ο οποίος υπολογίζεται από τις 
τιμές που καταγράφονται σε κάθε τμήμα των ιδρυμάτων της κατηγορίας. 

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας – Διεύθυνση Οργάνωσης & Διεξαγωγής Εξετάσεων 
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Η μέση τιμή της επίδοσης των επιτυχόντων σε τμήμα-
τα των Τεχνολογικών ιδρυμάτων το 2011 ήταν χαμη-
λότερη των Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και Πολυτε-
χνείων με τιμή 12.045,5 μόρια, ενώ η μέση επίδοση 
του πρώτου επιτυχόντα σε αυτά ήταν 14.088,6 μόρια 
απέχοντας 4.064,4 μόρια από την επίδοση του τελευ-
ταίου επιτυχόντα 10.022,2 μόρια.  
Η γενική αυτή σύγκριση της μέσης επίδοσης σε επίπε-
δο τμήματος (πρώτου επιτυχόντα, μέσης τιμής, και τε-
λευταίου επιτυχόντα) ανά κατηγορία ιδρυμάτων και 
συνολικά, αποτυπώνει τη στατιστική σύγκριση των 

συγκεκριμένων κατηγοριών, και όχι την πραγματικό-
τητα τους σε επίπεδο τμήματος, όπου όπως θα φανεί 
στη συνέχεια κυριαρχεί ένα ευρύ φάσμα διαφορο-
ποιήσεων, τόσο μεταξύ, όσο και εντός των ιδρυμάτων. 
Για παράδειγμα, η μέγιστη τιμή της επίδοσης του 
πρώτου επιτυχόντα σε τμήμα των Πανεπιστημιακών 
ιδρυμάτων και Πολυτεχνείων το 2011 καταγράφεται 
στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων-Μηχανικών (23.623 μόρια) 
στο οποίο επίσης καταγράφεται και η μέγιστη επίδοση 
του τελευταίου επιτυχόντα (21.715 μόρια) μεταξύ ό-
λων των τμημάτων της συγκεκριμένης κατηγορίας ι-
δρυμάτων. Η αντίστοιχη, μέγιστη τιμή της επίδοσης 
του πρώτου επιτυχόντα σε τμήμα των Τεχνολογικών 
ιδρυμάτων την ίδια χρονιά καταγράφεται στο Τμήμα 
Εσωτερικής Διακόσμησης (21.715 μόρια) στο οποίο 
καταγράφεται και η μέγιστη επίδοση του τελευταίου 
επιτυχόντα (17.505 μόρια) μεταξύ όλων των τμημάτων 
της συγκεκριμένης κατηγορίας ιδρυμάτων. 
 
3.5.3.1 Ανάλυση κατά κατηγορία ιδρυμάτων 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η μέση επίδο-
ση του πρώτου σε μόρια επιτυχόντος, η μέση επίδοση 
του τελευταίου σε μόρια επιτυχόντος και η εκτίμηση 
της μέσης επίδοσης (διαφορά της επίδοσης μεταξύ 
πρώτου σε τελευταίου σε μόρια) των εισαχθέντων στα 
τμήματα των 22 Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων & Πο-
λυτεχνείων το 2011. 
Το 2011 συνολικά η μέση τιμή της μέσης επίδοσης των 
επιτυχόντων στα τμήματα των Πανεπιστημιακών ι-
δρυμάτων & Πολυτεχνείων ήταν 15.510,0 μόρια, με 
μέσο εύρος επίδοσης (του πρώτου από τον τελευταίο 
επιτυχόντα) τα 3.200,3 μόρια. Ωστόσο, τα εκπαιδευτι-
κά ιδρύματα της συγκεκριμένης κατηγορίας διαφορο-
ποιούνται μεταξύ τους ως προς τους συγκεκριμένους 
δείκτες επίδοσης.  

Γράφημα 3.33: Μέση επίδοση σε μόρια του πρώτου, του τελευταίου και εκτίμηση της μέσης επίδοσης των εισαχθέντων στα τμήματα των 22 Πανεπιστημια-
κών ιδρυμάτων & Πολυτεχνείων το 2011 

 
Η μέση τιμή μορίων αποτελεί εκτίμηση βασισμένη στα μόρια του πρώτου και του τελευταίου εισαχθέντα ανά τμήμα. Στο γράφημα αποτυπώνεται ο μέσος όρος των τριών δεικτών ο οποίος 
υπολογίζεται από τις τιμές που καταγράφονται σε κάθε τμήμα των ιδρυμάτων της κατηγορίας. 

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας – Διεύθυνση Οργάνωσης & Διεξαγωγής Εξετάσεων Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
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Συγκεκριμένα, το 2011 η υψηλότερη μέση επίδοση 
των επιτυχόντων την εισαγωγή τους καταγράφεται στο 
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο με τιμή 18.852,2 μόρια 
και κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν: το Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών (17.639,3 μόρια), το Αριστοτέ-
λειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (17.581,6 μόρια), 
το Πανεπιστήμιο Αθηνών (17.489,0 μόρια), το Πανε-
πιστήμιο Μακεδονίας (17.229,8 μόρια), το Πανεπι-
στήμιο Θεσσαλίας (17.033,2 μόρια), το Πανεπιστήμιο 
Πατρών (17.031.7 μόρια), η Ανωτάτη Σχολή Καλών 
Τεχνών (16.871,5 μόρια), το Πανεπιστήμιο Πειραιώς 
(16.749.2 μόρια), το Πολυτεχνείο Κρήτης (16.728,5 
μόρια) και το Πάντειο Πανεπιστήμιο (16.574,0 μόρια). 
Την ίδια χρονιά, η χαμηλότερη μέση επίδοση των επι-
τυχόντων την εισαγωγή τους καταγράφεται στο Πανε-
πιστήμιο Δυτικής Ελλάδας με τιμή 12.645,5 μόρια και 
κατά αύξουσα σειρά ακολουθούν: το Πανεπιστήμιο 
Αιγαίου (13.617,0 μόρια), το Πανεπιστήμιο Στερεάς 
Ελλάδας (13.915,3 μόρια), το Πανεπιστήμιο Πελοπον-
νήσου (14.583,7 μόρια), το Ιόνιο Πανεπιστήμιο 
(14.591,1 μόρια), το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδο-
νίας (15.619,0 μόρια), το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών (15.737,4 μόρια), το Πανεπιστήμιο Θράκης 
(15.751,9 μόρια), το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 
(15.820,9 μόρια), το Πανεπιστήμιο Κρήτης (16.058,1 
μόρια) και το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (16.254,1 μό-
ρια). 
 
Ωστόσο, πέραν των διαφοροποιήσεων μεταξύ των εκ-
παιδευτικών ιδρυμάτων, καταγράφονται και σημαντι-
κές διαφοροποιήσεις εντός των ιδρυμάτων. Συγκεκρι-
μένα, το μεγαλύτερο εύρος επίδοσης των επιτυχό-
ντων (διαφορά επίδοσης του πρώτου από τον τελευ-
ταίο επιτυχόντα) σημειώνεται στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο 
(5.438,8 μόρια). Με βάση την τιμή εύρους ακολου-
θούν τα ιδρύματα: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

(3.947,5 μόρια), Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (3.867,1 
μόρια), Πανεπιστήμιο Κρήτης (3.805,4 μόρια), Πανε-
πιστήμιο Αιγαίου (3.774,6 μόρια), Πανεπιστήμιο Πε-
λοποννήσου (3.565,7 μόρια), Πολυτεχνείο Κρήτης 
(3.386,2 μόρια) και Πανεπιστήμιο Αθηνών (3.385,0 
μόρια).  
Στον αντίποδα βρίσκεται το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτε-
χνείο το οποίο καταγράφει το μικρότερο εύρος επί-
δοσης των επιτυχόντων (1.841,2 μόρια) και ακολου-
θούν κατά αύξουσα σειρά τιμής: το Πανεπιστήμιο 
Στερεάς Ελλάδας (2.252,5 μόρια), το Χαροκόπειο Πα-
νεπιστήμιο (2.485,3 μόρια), το Πανεπιστήμιο Πει-
ραιώς (2.559,1 μόρια), το Οικονομικό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών (2.607,3 μόρια), το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
(2.742,0 μόρια), το Πάντειο Πανεπιστήμιο (2.759,3 
μόρια), το Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας (2.774,3 
μόρια), το Πανεπιστήμιο Θράκης (2.823,7 μόρια), το 
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (2.887,6 μόρια), 
το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (2.996,8 μόρια), το Πα-
νεπιστήμιο Πατρών (3.005,7 μόρια), το Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (3.139,1 μόρια) και η 
Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (3.155,0 μόρια). 
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η μέση επίδο-
ση του πρώτου σε μόρια επιτυχόντος, η μέση επίδοση 
του τελευταίου σε μόρια επιτυχόντος, και η εκτίμηση 
της μέσης επίδοσης (διαφορά της επίδοσης μεταξύ 
πρώτου σε τελευταίου σε μόρια) των εισαχθέντων στα 
τμήματα των 15 Τεχνολογικών ιδρυμάτων το 2011. 
Το 2011 συνολικά η μέση τιμή της μέσης επίδοσης των 
επιτυχόντων στα τμήματα των Τεχνολογικών ιδρυμά-
των ήταν 12.045,4,0 μόρια, με μέσο εύρος επίδοσης 
(του πρώτου από τον τελευταίο επιτυχόντα) τα 4.046,4 
μόρια. Ωστόσο, και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της συ-
γκεκριμένης κατηγορίας διαφοροποιούνται μεταξύ 
τους ως προς τους συγκεκριμένους δείκτες επίδοσης.  

Γράφημα 3.34: Μέση επίδοση σε μόρια του πρώτου, του τελευταίου και εκτίμηση της μέσης επίδοσης των εισαχθέντων στα τμήματα των 15(*) Τεχνολογικών 
ιδρυμάτων το 2011 

 
 (*) Δεν περιλαμβάνεται η ΑΣΠΑΙΤΕ. 
Η μέση τιμή μορίων αποτελεί εκτίμηση βασισμένη στα μόρια του πρώτου και του τελευταίου εισαχθέντα ανά τμήμα. Στο γράφημα αποτυπώνεται ο μέσος όρος των τριών δεικτών ο οποίος 
υπολογίζεται από τις τιμές που καταγράφονται σε κάθε τμήμα των ιδρυμάτων της κατηγορίας. 

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας – Διεύθυνση Οργάνωσης & Διεξαγωγής Εξετάσεων Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
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ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜ
ΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Συγκεκριμένα, το 2011 η υψηλότερη μέση επίδοση 
των επιτυχόντων την εισαγωγή τους καταγράφεται στο 
ΤΕΙ Αθηνών με τιμή 14.725,7 μόρια και κατά φθίνουσα 
σειρά ακολουθούν: το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης (13.325,7 
μόρια), το ΤΕΙ Πατρών (12.760,9 μόρια) και το ΤΕΙ Πει-
ραιώς (12.597,3 μόρια). 
Την ίδια χρονιά, η χαμηλότερη μέση επίδοση των επι-
τυχόντων την εισαγωγή τους καταγράφεται στο ΤΕΙ 
Δυτικής Μακεδονίας με τιμή 9.794,7 μόρια και κατά 
αύξουσα σειρά ακολουθούν: το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων 
(9.922,0 μόρια), το ΤΕΙ Μεσολογγίου (10.048,9 μόρια), 
το ΤΕΙ Καβάλας (10.297,9 μόρια), το ΤΕΙ Λαμίας 
(10.736,0 μόρια), το ΤΕΙ Χαλκίδος (10.881,5 μόρια), το 
ΤΕΙ Κρήτης (10.883,3 μόρια), το ΤΕΙ Καλαμάτας 
(10.905,2 μόρια), το ΤΕΙ Λαρίσης (11.355,7 μόρια), το 
ΤΕΙ Ηπείρου (11.472,6 μόρια) και το ΤΕΙ Σερρών 
(11.844,4 μόρια). 
Πέραν των διαφοροποιήσεων μεταξύ των εκπαιδευτι-
κών ιδρυμάτων, καταγράφονται και σημαντικές δια-
φοροποιήσεις εντός των ιδρυμάτων. Συγκεκριμένα, το 
μεγαλύτερο εύρος επίδοσης των επιτυχόντων (διαφο-
ρά επίδοσης του πρώτου από τον τελευταίο επιτυχό-
ντα) σημειώνεται στο ΤΕΙ Καλαμάτας (5.401,3 μόρια). 
Με βάση την τιμή εύρους ακολουθούν τα ιδρύματα: 
ΤΕΙ Καβάλας (5.166,2 μόρια), ΤΕΙ Σερρών (5.128,4 μό-

ρια), ΤΕΙ Κρήτης (4.797,8 μόρια), ΤΕΙ Λαρίσης (4.597,9 
μόρια) και ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (4.257,2 μόρια). 
Στον αντίποδα βρίσκεται το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων το ο-
ποίο καταγράφει το μικρότερο εύρος επίδοσης των 
επιτυχόντων (3.073,2 μόρια) και ακολουθούν κατά αύ-
ξουσα σειρά τιμής: το ΤΕΙ Αθηνών (3.183,6 μόρια), το 
ΤΕΙ Λαμίας (3.437,0 μόρια), το ΤΕΙ Πειραιώς (3.713,4 
μόρια), το ΤΕΙ Ηπείρου (3.927,9 μόρια), το ΤΕΙ Χαλκί-
δος (3.930,7 μόρια), το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης (3.931,8 μό-
ρια) και το ΤΕΙ Πατρών (4.009,5 μόρια). 
 
3.5.3.2 Ανάλυση κατά πεδίο και τομέα σπουδών 
Στο σύνολο των τμημάτων της τριτοβάθμιας εκπαί-
δευσης η μέση τιμή της επίδοσης των επιτυχόντων το 
2011 ήταν 14.688,1 μόρια, ενώ ως προς το συγκεκρι-
μένο δείκτη τα πεδία σπουδών της τριτοβάθμιας εκ-
παίδευσης διαφοροποιούνται μεταξύ τους. 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η μέση επίδο-
ση του πρώτου σε μόρια επιτυχόντος, η μέση επίδοση 
του τελευταίου σε μόρια επιτυχόντος, και η εκτίμηση 
της μέσης επίδοσης (διαφορά της επίδοσης μεταξύ 
πρώτου σε τελευταίου σε μόρια) των εισαχθέντων στα 
τμήματα των 8 πεδίων σπουδών το 2011 

Γράφημα 3.35: Μέση επίδοση σε μόρια του πρώτου, του τελευταίου και εκτίμηση της μέσης επίδοσης των εισαχθέντων στα 8 πεδία σπουδών το 2011 

 
Η μέση τιμή μορίων αποτελεί εκτίμηση βασισμένη στα μόρια του πρώτου και του τελευταίου εισαχθέντα ανά τμήμα. Στο γράφημα αποτυπώνεται ο μέσος όρος των τριών δεικτών ο οποίος 
υπολογίζεται από τις τιμές που καταγράφονται σε κάθε τμήμα των ιδρυμάτων της κατηγορίας. 

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας – Διεύθυνση Οργάνωσης & Διεξαγωγής Εξετάσεων Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Συγκεκριμένα, το 2011 η υψηλότερη μέση επίδοση 
των επιτυχόντων σε επίπεδο τμήματος καταγράφεται 
στο πεδίο σπουδών ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ με τιμή 16.810,4 μό-
ρια και ακολουθούν τα πεδία σπουδών ΥΓΕΙΑ & ΚΟΙ-
ΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ (15.840,9 μόρια) και ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙ-
ΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ & ΤΕΧΝΕΣ (15.833,1 μόρια). 
Στον αντίποδα βρίσκεται το πεδίο σπουδών ΥΠΗΡΕΣΙ-
ΕΣ στο οποίο καταγράφεται η χαμηλότερη μέση επί-
δοση των επιτυχόντων σε επίπεδο τμήματος με τιμή 
11.205,2 μόρια και ακολουθούν κατά αύξουσα σειρά 
τα πεδία σπουδών: ΓΕΩΡΓΙΑ (12.735,8 μόρια), ΜΗΧΑ-
ΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (14.239,5 μό-
ρια), ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙ-

ΚΑΙΟ (14.296,1 μόρια) και ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (14.549,2 μόρι-
α) 
Πέραν των διαφοροποιήσεων μεταξύ των πεδίων 
σπουδών, καταγράφονται και σημαντικές διαφορο-
ποιήσεις εντός τους. Συγκεκριμένα, με βάση την τιμή 
του λόγου Μόρια πρώτου/Μόρια τελευταίου επιτυ-
χόντα σε επίπεδο τμήματος, οι πιο σημαντικές διαφο-
ροποιήσεις μεταξύ των τμημάτων καταγράφονται στο 
πεδίο σπουδών ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (κατά 1,5 φορές). Μικρό-
τερες σχετικά διαφοροποιήσεις καταγράφονται στα 
πεδία σπουδών: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ & ΤΕΧΝΕΣ, 
ΓΕΩΡΓΙΑ, ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡ-
ΓΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΔΙ-
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ΚΑΙΟ, ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (κατά 1,3 φορές) και 
ΥΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ (1,2 φορές). στο πεδίο 
σπουδών. 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η μέση επίδο-
ση του πρώτου σε μόρια επιτυχόντος, η μέση επίδοση 

του τελευταίου σε μόρια επιτυχόντος, και η εκτίμηση 
της μέσης επίδοσης (διαφορά της επίδοσης μεταξύ 
πρώτου σε τελευταίου σε μόρια) των εισαχθέντων στα 
τμήματα των 21 τομέων σπουδών το 2011.  

Γράφημα 3.36: Μέση επίδοση σε μόρια του πρώτου, του τελευταίου και εκτίμηση της μέσης επίδοσης των εισαχθέντων στους 21 τομείς σπουδών το 2011 

 
Η μέση τιμή μορίων αποτελεί εκτίμηση βασισμένη στα μόρια του πρώτου και του τελευταίου εισαχθέντα ανά τμήμα. Στο γράφημα αποτυπώνεται ο μέσος όρος των τριών δεικτών ο οποίος 
υπολογίζεται από τις τιμές που καταγράφονται σε κάθε τμήμα των ιδρυμάτων της κατηγορίας. 

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας – Διεύθυνση Οργάνωσης & Διεξαγωγής Εξετάσεων Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Συγκεκριμένα, το 2011 η υψηλότερη μέση επίδοση σε 
επίπεδο τμήματος των εισαχθέντων στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση καταγράφεται στον τομέα σπουδών Δί-
καιο (18.931,3 μόρια) τιμή που υπερέχει κατά 4.243,2 
μόρια της μέσης τιμής του αντίστοιχου συνολικού δεί-
κτη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Κατά φθίνουσα 
σειρά της μέσης επίδοσης σε επίπεδο τμήματος των 
εισαχθέντων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ακολου-
θούν οι τομείς σπουδών: Κτηνιατρική (18.308,8 μόρι-
α), Επιστήμες της Εκπαίδευσης (16.810,4 μόρια), 
Πληροφόρηση & Τεκμηρίωση (16.346,1 μόρια), Αν-
θρωπιστικές Επιστήμες (16.299,9 μόρια), Αρχιτεκτο-
νική-Χωροταξία-Μηχανικοί Κτιρίων (16.156,8 μόρια), 
Φυσικές Επιστήμες (16.075,2 μόρια), Εφαρμοσμένες 
Επιστήμες (15.982,1 μόρια), Βιολογία-Περιβάλλον 
(15.930,1 μόρια), Επιστήμες Υγείας & Υγιεινή 
(15.910,5 μόρια), Κοινωνικές Επιστήμες (15.793,7 μό-
ρια και Καλές Τέχνες & Τέχνες Εφαρμοσμένες 
(15.113,4 μόρια). 
Στον αντίποδα βρίσκεται ο τομέας σπουδών Προστα-
σία Περιβάλλοντος που καταγράφει τη χαμηλότερη 
μέση επίδοση (8.615,5 μόρια) τιμή που υπολείπεται 
κατά 6.072,6 μόρια της τιμής του αντίστοιχου συνολι-
κού δείκτη επίδοσης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 
Κατά αύξουσα σειρά ακολουθούν οι τομείς σπουδών: 
Βιομηχανική Παραγωγή & Τεχνολογία (11.444,6 μό-
ρια), Κατάρτιση για τον Τριτογενή τομέα (12.176,4 
μόρια), Γεωργία-Δασοκομία-Αλιευτική (12.289,9 μό-
ρια), Εμπόριο & Διοίκηση Επιχειρήσεων (12.811,0 μό-
ρια), Επιστήμες της Πληροφορικής (12.895,7 μόρια), 
Επιστήμες του Μηχανικού (13.656,2 μόρια) και Κοι-
νωνικές Υπηρεσίες & Πρόνοια (14.657,3 μόρια). 

Πέραν των διαφοροποιήσεων μεταξύ των τομέων 
σπουδών, καταγράφονται και σημαντικές διαφορο-
ποιήσεις εντός τους. Συγκεκριμένα, το μεγαλύτερο 
εύρος επίδοσης των επιτυχόντων (διαφορά επίδοσης 
του πρώτου από τον τελευταίο επιτυχόντα) σημειώνε-
ται στον τομέα σπουδών Κατάρτιση για τον Τριτογενή 
τομέα με τιμή 4.806,5 μόρια. Με βάση την τιμή εύ-
ρους ακολουθούν κατά φθίνουσα σειρά οι τομείς 
σπουδών: Καλές Τέχνες & Τέχνες Εφαρμοσμένες 
(4.582,2 μόρια), Ανθρωπιστικές Επιστήμες (4.413,3 
μόρια), Βιομηχανική Παραγωγή & Τεχνολογία 
(4.153,8 μόρια), Εμπόριο και Διοίκηση Επιχειρήσεων 
(4.069,8 μόρια), Εφαρμοσμένες Επιστήμες (3.834,8 
μόρια), Προστασία Περιβάλλοντος (3.799,0 μόρια), 
Γεωργία- Δασοκομία- Αλιευτική (4.582,2 μόρια), Επι-
στήμες του Μηχανικού (3.730,6 μόρια), Φυσικές Επι-
στήμες (3.585,4 μόρια) και Επιστήμες της Πληροφορι-
κής (3.551,5 μόρια). 
Στον αντίποδα βρίσκεται ο τομέας σπουδών Κτηνια-
τρική, ο οποίος καταγράφει το μικρότερο εύρος μετα-
ξύ μέγιστης από ελάχιστη μέσης επίδοσης των εισα-
χθέντων (1.105,5 μόρια), και ακολουθούν κατά αύ-
ξουσα σειρά οι τομείς σπουδών: Δίκαιο (1.245,3 μόρι-
α), Βιολογία-Περιβάλλον (2.145,4 μόρια), Επιστήμες 
Υγείας & Υγιεινής (2.263,6 μόρια), Πληροφόρηση & 
Τεκμηρίωση (2.901,2 μόρια), Κοινωνικές Υπηρεσίες & 
Πρόνοια (2.986,0 μόρια), Επιστήμες Εκπαίδευσης 
(3.068,2 μόρια), Κοινωνικές Επιστήμες (3.226,5 μόρια) 
και Αρχιτεκτονική- Χωροταξία- Μηχανικοί Κτιρίων 
(3.415,8 μόρια).  
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3.5.4 Συσχετισμός δεικτών 

Στο ακόλουθο γράφημα συσχετίζεται ο δείκτης ελκυ-
στικότητας των τμημάτων της τριτοβάθμιας εκπαί-
δευσης, με το δείκτη ανταγωνιστικότητας μεταξύ των 
υποψηφίων για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαί-
δευση σύμφωνα με τα στοιχεία του 2011 με βάσει τις 
αντίστοιχες τιμές των δεικτών σε κάθε τμήμα. 
Το γράφημα χωρίζεται σε τέσσερα επιμέρους πεδία 
από δύο διασταυρούμενες γραμμές, εκ των οποίων η 
κάθετη αποδίδει τη μέση τιμή (4,5 υποψήφιοι ανά θέ-
ση επιτυχόντος) του δείκτη ανταγωνιστικότητας των 
υποψηφίων, και η οριζόντια η οποία αποδίδει τη μέση 

τιμή (13,2%) του δείκτη ελκυστικότητας των τμημά-
των. Αριστερά της κάθετης γραμμής περιλαμβάνονται 
τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με χαμηλή 
ανταγωνιστικότητα μεταξύ των υποψηφίων, ενώ δεξιά 
της κάθετης γραμμής περιλαμβάνονται τμήματα με 
υψηλή ανταγωνιστικότητα μεταξύ των υποψηφίων. 
Κάτω από την οριζόντια γραμμή περιλαμβάνονται 
τμήματα με χαμηλή ελκυστικότητα, ενώ πάνω από την 
οριζόντια γραμμή περιλαμβάνονται τμήματα με υψη-
λή ελκυστικότητα. 

Γράφημα 3.37: Συσχετισμός δεικτών ελκυστικότητας τμημάτων και ανταγωνιστικότητας των υποψηφίων το 2011 

 
Ο δείκτης ανταγωνιστικότητας των υποψηφίων σε επίπεδο τμήματος υπολογίζεται ως το πηλίκο του αριθμού των υποψηφίων που δήλωσαν στο μηχανογραφικό τους δελτίο το συγκεκριμέ-
νο τμήμα ως κύρια προτίμηση (1η, 2η, ή 3η) προς τον αριθμό των επιτυχόντων στο συγκεκριμένο τμήμα. Μέση τιμή Δείκτη ανταγωνιστικότητας: 4,5 
Ο δείκτης ελκυστικότητας αποδίδει το ποσοστό των υποψηφίων που δήλωσαν το τμήμα ως 1η, 2η ή 3η προτίμηση στο μηχανογραφικό τους δελτίο επί του συνόλου των υποψηφίων που δή-
λωσαν το συγκεκριμένο τμήμα. Μέση τιμή Δείκτη ελκυστικότητας: 13,2% 
Πηγή: Υπουργείο Παιδείας – Διεύθυνση Οργάνωσης & Διεξαγωγής Εξετάσεων Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 
Τα 446 τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που 
αποτυπώνονται στο γράφημα και ανάλογα με το πεδίο 
στο οποίο ανήκουν ,που ορίζεται με βάση την κάθετη 
και την οριζόντια γραμμή, κατανέμονται ως ακολού-
θως σε 4 ομάδες τμημάτων: 

 Η 1η ομάδα τμημάτων, όπου εντάσσεται το 18,4% 
των τμημάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (82 
τμήματα), χαρακτηρίζεται από τμήματα με υψηλή 
ανταγωνιστικότητα μεταξύ των υποψηφίων (μέση 
τιμή 9,4 υποψήφιοι ανά θέση επιτυχόντος) και υψη-
λή ελκυστικότητα σε επίπεδο τμήματος (μέση τιμή 
31,9% των υποψηφίων δήλωσαν το τμήμα ως κύρια 
προτίμηση). Αξίζει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι συνο-
λικά το 76,4% των επιτυχόντων της συγκεκριμένης 
ομάδας εισήχθησαν σε τμήμα κύριας προτίμησης 
(1η, 2η, ή 3η προτίμηση), ποσοστό που αποτελεί και 
την υψηλότερη τιμή μεταξύ των τεσσάρων ομάδων. 
Οι επιτυχόντες στα τμήματα της συγκεκριμένης ο-
μάδας καταγράφουν την υψηλότερη επίδοση μετα-

ξύ των εισαχθέντων σε τμήματα των άλλων ομάδων, 
με τη μέση επίδοση να είναι 18.569,8 μόρια και 
ταυτόχρονα με το χαμηλότερο εύρος μορίων μεταξύ 
πρώτου και τελευταίου επιτυχόντα (2.191,2 μόρια). 
Συγκεκριμένα, η μέση τιμή μορίων του πρώτου επι-
τυχόντα στα τμήματα της συγκεκριμένης ομάδας εί-
ναι 19.665,4 μόρια και η μέση τιμή μορίων του τε-
λευταίου επιτυχόντα 17.474,2 μόρια. Επιπλέον, το 
98,8% των τμημάτων της συγκεκριμένης ομάδας α-
νήκει στην κατηγορία ιδρυμάτων Πανεπιστημιακά 
ιδρύματα & Πολυτεχνεία, ενώ μόλις το 1,2% στην 
κατηγορία Τεχνολογικά ιδρύματα. Ως προς τους το-
μείς σπουδών, το 18,3% των τμημάτων της ομάδας 
υπάγεται στον τομέα σπουδών Επιστήμες Υγείας & 
Υγιεινής, το 14,6% στον τομέα Επιστήμες Εκπαίδευ-
σης, το 11,1% στις Κοινωνικές Επιστήμες, το 9,0% 
στην Αρχιτεκτονική- Χωροταξία- Μηχανικοί Κτιρίων, 
από 7,3% στις Επιστήμες του Μηχανικού, Εμπόριο & 
Διοίκηση Επιχειρήσεων και Ανθρωπιστικές Σπουδές, 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0

Δε
ίκ

τη
ς ε

λκ
υσ

τι
κό

τη
τα

ς 
τμ

ημ
άτ

ω
ν 

Δείκτης ανταγωνιστικότητας υποψηφίων 

4η ομάδα 

2η ομάδα 1η ομάδα 

3η ομάδα 



 

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ 

 184 

το 6,1% στις Επιστήμες της Πληροφορικής, από 3,7% 
στις Καλές Τέχνες, στο Δίκαιο, στην Πληροφόρηση & 
Τεκμηρίωση, στο Εμπόριο & τη Διοίκηση Επιχειρή-
σεων, στην Αρχιτεκτονική-Χωροταξία-Μηχανικοί 
Κτιρίων, από 2,4% στην Κτηνιατρική και Βιολογία-
Περιβάλλον και από 1,2% στις Φυσικές Επιστήμες 
και Εφαρμοσμένες Επιστήμες. Τέλος, δεν εκπροσω-
πούνται στη συγκεκριμένη ομάδα τμημάτων οι το-
μείς σπουδών Βιομηχανική παραγωγή & Τεχνολογία, 
Κοινωνικές υπηρεσίες & Πρόνοια, Προστασία Περι-
βάλλοντος και Γεωργία-Δασοκομία-Αλιευτική. 

 Η 2η ομάδα τμημάτων, στην οποία εντάσσεται το 
9,0% των τμημάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
(40 τμήματα), χαρακτηρίζεται από τμήματα με χα-
μηλή ανταγωνιστικότητα μεταξύ των υποψηφίων 
(μέση τιμή 3,1 υποψήφιοι ανά θέση επιτυχόντος) 
και υψηλή ελκυστικότητα σε επίπεδο τμήματος (μέ-
ση τιμή 27,2% των υποψηφίων δήλωσαν το τμήμα 
ως κύρια προτίμηση). Αξίζει, ωστόσο, να σημειωθεί 
ότι συνολικά το 56,2% των επιτυχόντων της συγκε-
κριμένης ομάδας εισήχθησαν σε τμήμα κύριας προ-
τίμησης (1η, 2η, ή 3η προτίμηση), ποσοστό που απο-
τελεί τη δεύτερη υψηλότερη τιμή μεταξύ των τεσ-
σάρων ομάδων. Οι επιτυχόντες στα τμήματα της συ-
γκεκριμένης ομάδας καταγράφουν τη δεύτερη υψη-
λότερη επίδοση μεταξύ των εισαχθέντων σε τμήμα-
τα των άλλων ομάδων, με τη μέση επίδοση να είναι 
16.580,5 μόρια και ταυτόχρονα με το υψηλότερο 
εύρος μορίων μεταξύ πρώτου και τελευταίου επιτυ-
χόντα (4.957,5 μόρια). Συγκεκριμένα, η μέση επίδο-
ση του πρώτου επιτυχόντα στα τμήματα της συγκε-
κριμένης ομάδας είναι 19.059,2 μόρια και η μέση 
επίδοση του τελευταίου επιτυχόντα είναι 14.101,7 
μόρια. Επιπλέον, το 75,0% των τμημάτων της συγκε-
κριμένης ομάδας ανήκει στην κατηγορία ιδρυμάτων 
Πανεπιστημιακά ιδρύματα & Πολυτεχνεία και μόλις 
το 25,0% στην κατηγορία Τεχνολογικά ιδρύματα. Ως 
προς τους τομείς σπουδών, το 20,0% των τμημάτων 
της ομάδας υπάγεται στον τομέα σπουδών Ανθρω-
πιστικές Επιστήμες κι επίσης ένα 20,0% στις Καλές 
Τέχνες, το 12,5% υπάγεται στις Κοινωνικές Επιστή-
μες, από 10,0% στους τομείς Επιστήμες του Μηχανι-
κού και Κατάρτιση για τον Τριτογενή τομέα, το 7,5% 
στην Αρχιτεκτονική- Χωροταξία- Μηχανικοί Κτιρίων 
και 7,5% στο Εμπόριο & Διοίκηση Επιχειρήσεων, από 
5,0% στις Φυσικές Επιστήμες και Εφαρμοσμένες Ε-
πιστήμες, ενώ το 2,5% υπάγεται στις Επιστήμες Εκ-
παίδευσης. Οι υπόλοιποι τομείς σπουδών δεν εκ-
προσωπούνται (0,0%) στη συγκεκριμένη ομάδα 
τμημάτων 

 Η 3η ομάδα τμημάτων, στην οποία εντάσσεται το 
15,2% των τμημάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
(68 τμήματα), χαρακτηρίζεται από τμήματα με υψη-
λή ανταγωνιστικότητα μεταξύ των υποψηφίων (μέ-
ση τιμή 7,6 υποψήφιοι ανά θέση επιτυχόντος) και 
χαμηλή ελκυστικότητα σε επίπεδο τμήματος (μέση 
τιμή 8,4% των υποψηφίων δήλωσαν το τμήμα ως 

κύρια προτίμηση). Αξίζει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι 
συνολικά το 43,2% των επιτυχόντων της συγκεκρι-
μένης ομάδας εισήχθησαν σε τμήμα κύριας προτί-
μησης (1η, 2η, ή 3η προτίμηση), ποσοστό που αποτε-
λεί και τη δεύτερη χαμηλότερη τιμή μεταξύ των τεσ-
σάρων ομάδων. Οι επιτυχόντες στα τμήματα της συ-
γκεκριμένης ομάδας καταγράφουν χαμηλή επίδοση 
μεταξύ των εισαχθέντων σε τμήματα των άλλων ο-
μάδων, με τη μέση επίδοση να είναι 15.096,6 μόρια 
και ταυτόχρονα με συγκριτικά μεσαίο εύρος μορίων 
μεταξύ πρώτου και τελευταίου επιτυχόντα (3.039,4 
μόρια). Συγκεκριμένα, η μέση επίδοση του πρώτου 
επιτυχόντα στα τμήματα της συγκεκριμένης ομάδας 
είναι 16.616,3 μόρια και η μέση επίδοση του τελευ-
ταίου επιτυχόντα είναι 13.576,9 μόρια. Επιπλέον, 
μόλις το 33,8% των τμημάτων της συγκεκριμένης 
ομάδας ανήκει στην κατηγορία ιδρυμάτων Πανεπι-
στημιακά ιδρύματα & Πολυτεχνεία ενώ το 66,2% 
ανήκει στην κατηγορία Τεχνολογικά ιδρύματα. Ως 
προς τους τομείς σπουδών, το 32,4% των τμημάτων 
της ομάδας υπάγεται στον τομέα σπουδών Επιστή-
μες Υγείας & Υγιεινής, το 13,2% στις Επιστήμες του 
Μηχανικού, το 8,8% στις Καλές Τέχνες, από 5,9% 
στους τομείς Επιστήμες Εκπαίδευσης, Ανθρωπιστι-
κές Επιστήμες, Εμπόριο & Διοίκηση Επιχειρήσεων, 
και Επιστήμες της Πληροφορικής, το 4,4% στη Γεωρ-
γία-Δασοκομία-Αλιευτική, από 2,9% στους τομείς 
Κοινωνικές Επιστήμες, Βιομηχανική παραγωγή & Τε-
χνολογία, Αρχιτεκτονική- Χωροταξία-Μηχανικοί Κτι-
ρίων, Κοινωνικές υπηρεσίες & Πρόνοια και Κατάρτι-
ση για τον Τριτογενή τομέα, και το 1,5% στους το-
μείς Βιολογία-Περιβάλλον και Πληροφόρηση & Τεκ-
μηρίωση. Τέλος, δεν εκπροσωπούνται στη συγκε-
κριμένη ομάδα τμημάτων οι τομείς σπουδών Δίκαιο, 
Κτηνιατρική, Φυσικές Επιστήμες, Εφαρμοσμένες Ε-
πιστήμες και Προστασία Περιβάλλοντος. 

 Η 4η ομάδα, που περιλαμβάνει το 57,4% των τμημά-
των της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (256 τμήματα) 
και αποτελεί την πολυπληθέστερη μεταξύ των ομά-
δων, χαρακτηρίζεται από τμήματα με χαμηλή αντα-
γωνιστικότητα μεταξύ των υποψηφίων (μέση τιμή 
2,3 υποψήφιοι ανά θέση επιτυχόντος) και χαμηλή 
ελκυστικότητα σε επίπεδο τμήματος (μέση τιμή 
6,3% των υποψηφίων δήλωσαν το τμήμα ως κύρια 
προτίμηση). Αξίζει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι συνο-
λικά το 24,9% των επιτυχόντων της συγκεκριμένης 
ομάδας εισήχθησαν σε τμήμα κύριας προτίμησης 
(1η, 2η, ή 3η προτίμηση), ποσοστό που αποτελεί και 
τη χαμηλότερη τιμή μεταξύ των τεσσάρων ομάδων. 
Οι επιτυχόντες στα τμήματα της συγκεκριμένης ο-
μάδας καταγράφουν τη χαμηλότερη επίδοση μεταξύ 
των εισαχθέντων σε τμήματα των άλλων ομάδων, με 
τη μέση επίδοση να είναι 13.040,6 μόρια και ταυτό-
χρονα με το δεύτερο υψηλότερο εύρος μορίων με-
ταξύ πρώτου και τελευταίου επιτυχόντα (3.893,2 
μόρια). Συγκεκριμένα, η μέση επίδοση του πρώτου 
επιτυχόντα στα τμήματα της συγκεκριμένης ομάδας 
είναι η χαμηλότερη μεταξύ των ομάδων με τιμή 
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14.987,2 μόρια, όπως και η μέση επίδοση του τε-
λευταίου επιτυχόντα με τιμή 11.094,0 μόρια. Επι-
πλέον, το 50,8% των τμημάτων της συγκεκριμένης 
ομάδας ανήκει στην κατηγορία ιδρυμάτων Πανεπι-
στημιακά ιδρύματα & Πολυτεχνεία και το 49,2% α-
νήκει στην κατηγορία Τεχνολογικά ιδρύματα. Ως 
προς τους τομείς σπουδών, το 18,4% των τμημάτων 
της ομάδας υπάγεται στον τομέα σπουδών Εμπόριο 
& Διοίκηση Επιχειρήσεων, το 16,0% στις Επιστήμες 
του Μηχανικού, το 10,2% στις Κοινωνικές Επιστήμες, 
το 8,6% στη Γεωργία-Δασοκομία-Αλιευτική, το 8,2% 
στις Επιστήμες της Πληροφορικής, το 7,4% στις Αν-
θρωπιστικές Επιστήμες, από 5,5% στην Αρχιτεκτονι-
κή-Χωροταξία-Μηχανικοί Κτιρίων και Επιστήμες Υ-
γείας & Υγιεινής, το 4,3% στις Φυσικές Επιστήμες, το 
3,5% στις Εφαρμοσμένες Επιστήμες, το 3,1% στις Ε-
πιστήμες Εκπαίδευσης, το 2,7% στις Καλές Τέχνες,, 
το 2,0% στη Βιολογία-Περιβάλλον, το 1,6% στη Βιο-
μηχανική παραγωγή & Τεχνολογία και το 1,2% στην 
Προστασία Περιβάλλοντος. Με μικρότερα ποσοστά 
υπάγονται στην ομάδα οι τομείς σπουδών Πληρο-
φόρηση & Τεκμηρίωση και Κατάρτιση για τον Τριτο-
γενή τομέα (από 0,8%), Κοινωνικές υπηρεσίες & 
Πρόνοια (0,4%), ενώ δεν εκπροσωπούνται στη συ-
γκεκριμένη ομάδα τμημάτων οι τομείς σπουδών Δί-
καιο και Κτηνιατρική. 

Λόγω του μεγάλου πλήθους τμημάτων της 4ης ομάδας 
(256 τμήματα), που αντιστοιχεί στο 57,4% του συνό-
λου των τμημάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ε-
πιχειρήθηκε επιπλέον ανάλυση της περιοχής τους στο 
γράφημα με βάση τις μέσες τιμές του δείκτη ανταγω-
νιστικότητας των υποψηφίων και του δείκτη ελκυστι-
κότητας των τμημάτων περιορισμένες κατά το ήμισυ 
της τυπικής απόκλισής τους αντίστοιχα. Τα 4 τεταρτη-
μόρια στα οποία διαιρέθηκε η περιοχή της 4ης ομάδας, 
συμπτύχθηκαν σε 2 υποομάδες: στην υποομάδα 4.β 

που περιλαμβάνει το τεταρτημόριο με τα τμήματα που 
καταγράφουν τις μικρότερες τιμές των δεικτών αντα-
γωνιστικότητας των υποψηφίων και ελκυστικότητας 
των τμημάτων στο σύνολο των τμημάτων της τριτο-
βάθμιας εκπαίδευσης, και στην υποομάδα 4.α που 
περιλαμβάνει τα τμήματα των υπόλοιπων 3 τεταρτη-
μορίων στα οποία διαμερίστηκε η 4η ομάδα. Η βασική 
διαφοροποίηση μεταξύ των δύο υποομάδων έγκειται 
στην κατηγορία των ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας στην 
οποία ανήκει η πλειονότητα των τμημάτων τους. Συ-
γκεκριμένα, στην υποομάδα 4.β η πλειονότητα (το 
70,1%), των τμημάτων της ανήκουν στην κατηγορία 
Τεχνολογικά ιδρύματα, ενώ η πλειονότητα των τμημά-
των της υποομάδας 4.α (το 65,8%) ανήκουν στην κα-
τηγορία Πανεπιστημιακά ιδρύματα & Πολυτεχνεία. Γε-
νικότερα, τα χαρακτηριστικά των συγκεκριμένων δύο 
υποομάδων αποσαφηνίζουν τα χαρακτηριστικά της 
ευρύτερης 4ης ομάδας και βρίσκονται σε απόλυτη συ-
νάφεια με τα χαρακτηριστικά των υπολοίπων τριών 
ομάδων τμημάτων. 

 Στην 4.α υποομάδα, που αντιστοιχεί στο 58,2% των 
256 τμημάτων της 4ης ομάδας, περιλαμβάνεται το 
33,4% των τμημάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
(446 τμήματα) και χαρακτηρίζεται από τμήματα με 
τη χαμηλή ανταγωνιστικότητα μεταξύ των υποψη-
φίων (μέση τιμή 2,7 υποψήφιοι ανά θέση επιτυχό-
ντος) και τη χαμηλή ελκυστικότητα σε επίπεδο τμή-
ματος (μέση τιμή 7,6% των υποψηφίων δήλωσαν το 
τμήμα ως κύρια προτίμηση) όλων των ομάδων. Αξί-
ζει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι συνολικά το 30,3% 
των επιτυχόντων της συγκεκριμένης υποομάδας ει-
σήχθησαν σε τμήμα κύριας προτίμησης (1η, 2η, ή 3η 
προτίμηση), ποσοστό που αποτελεί και τη χαμηλό-
τερη τιμή μεταξύ των τεσσάρων ομάδων. Οι επιτυ-
χόντες στα τμήματα της συγκεκριμένης υποομάδας 
καταγράφουν τη χαμηλότερη επίδοση μεταξύ των 
εισαχθέντων σε τμήματα των άλλων ομάδων, με τη 
μέση επίδοση να είναι 14.002,9 μόρια και ταυτό-
χρονα με το μεσαίο εύρος μορίων μεταξύ πρώτου 
και τελευταίου επιτυχόντα (3.784,3 μόρια) μεταξύ 
των ομάδων. Συγκεκριμένα, η μέση επίδοση του 
πρώτου επιτυχόντα στα τμήματα της συγκεκριμένης 
υποομάδας είναι η χαμηλότερη μεταξύ των ομάδων 
με τιμή 15.895,0 μόρια, όπως και η μέση επίδοση 
του τελευταίου επιτυχόντα με τιμή 12.110.7 μόρια. 
Ως προς τους τομείς σπουδών, το 17,4% των τμημά-
των της ομάδας υπάγεται στον τομέα σπουδών Επι-
στήμες του Μηχανικού, το 14,1% στο Εμπόριο & 
Διοίκηση Επιχειρήσεων, από 10,1% στους τομείς Αν-
θρωπιστικές Επιστήμες, Κοινωνικές Επιστήμες και 
Γεωργία-Δασοκομία-Αλιευτική, το 7,4% στις Φυσικές 
Επιστήμες, το 6.0% στις Εφαρμοσμένες Επιστήμες, 
από 5,4% στην Αρχιτεκτονική-Χωροταξία-Μηχανικοί 
Κτιρίων και Επιστήμες Υγείας & Υγιεινής, το 10,3% 
στις Επιστήμες της Πληροφορικής, το 3,4% στις Κα-
λές Τέχνες και από 2,7% στους τομείς Επιστήμες Εκ-
παίδευσης και Βιολογία-Περιβάλλον. Με μικρότερα 
ποσοστά υπάγονται στην υποομάδα οι τομείς σπου-
δών Πληροφόρηση & Τεκμηρίωση, Βιομηχανική πα-
ραγωγή & Τεχνολογία, ενώ δεν εκπροσωπούνται στη 
συγκεκριμένη ομάδα τμημάτων οι τομείς σπουδών 
Δίκαιο, Κοινωνικές υπηρεσίες & Πρόνοια, Κατάρτιση 
για τον Τριτογενή τομέα, Προστασία Περιβάλλοντος 
και Κτηνιατρική. 

 Στην 4.β υποομάδα, που αντιστοιχεί στο 41,8% των 
256 τμημάτων της 4ης ομάδας, περιλαμβάνεται το 
24,0% των τμημάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
(446 τμήματα) και χαρακτηρίζεται από τμήματα με 
τη χαμηλότερη ανταγωνιστικότητα μεταξύ των υ-
ποψηφίων (μέση τιμή 1,7 υποψήφιοι ανά θέση επι-
τυχόντος) και τη χαμηλότερη ελκυστικότητα σε επί-
πεδο τμήματος (μέση τιμή 4,3% των υποψηφίων δή-
λωσαν το τμήμα ως κύρια προτίμηση). Αξίζει, ωστό-
σο, να σημειωθεί ότι συνολικά το 17,2% των επιτυ-
χόντων της συγκεκριμένης υποομάδας εισήχθησαν 
σε τμήμα κύριας προτίμησης (1η, 2η, ή 3η προτίμη-
ση), ποσοστό που αποτελεί και τη χαμηλότερη τιμή 
μεταξύ των τεσσάρων ομάδων/υποομάδων. Οι επι-
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τυχόντες στα τμήματα της συγκεκριμένης υποομά-
δας καταγράφουν τη χαμηλότερη επίδοση μεταξύ 
των εισαχθέντων σε τμήματα των άλλων ομά-
δων/υποομάδων, με τη μέση επίδοση να είναι 
11.700,6 μόρια και ταυτόχρονα με το δεύτερο υψη-
λότερο εύρος μορίων μεταξύ πρώτου και τελευταί-
ου επιτυχόντα (4.044,9 μόρια) μεταξύ των ομά-
δων/υποομάδων. Συγκεκριμένα, η μέση επίδοση 
του πρώτου επιτυχόντα στα τμήματα της συγκεκρι-
μένης υποομάδας είναι η χαμηλότερη μεταξύ των 
ομάδων με τιμή 13.723,1 μόρια, όπως και η μέση 
επίδοση του τελευταίου επιτυχόντα με τιμή 9.678,2 
μόρια. Ο συνδυασμός του χαμηλού ποσοστού εισα-
χθέντων σε τμήμα κύριας προτίμησης με τη χαμηλή 
επίδοση σε μόρια, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι στη 
συγκεκριμένη ομάδα περιλαμβάνονται και τμήματα 
εισαγωγής που δηλώθηκαν από τους υποψηφίους 
με συγκριτικά χαμηλότερο βαθμό πρόσβασης, ως 
λύση εισαγωγής έναντι του αποκλεισμού τους από 
την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ως προς τους τομείς 
σπουδών, το 24,0% των τμημάτων της υποομάδας 
υπάγεται στον τομέα σπουδών Εμπόριο & Διοίκηση 
Επιχειρήσεων, από 14,0% στους τομείς Επιστήμες 
της Πληροφορικής και Επιστήμες του Μηχανικού, το 
10,3% στις Κοινωνικές Επιστήμες, το 6,5% στη Γεωρ-
γία-Δασοκομία-Αλιευτική, από 5,6% στους τομείς 
Αρχιτεκτονική-Χωροταξία-Μηχανικοί Κτιρίων και Ε-
πιστήμες Υγείας & Υγιεινής και από 3,7% στους το-
μείς Επιστήμες Εκπαίδευσης και Ανθρωπιστικές Επι-
στήμες. Με μικρότερα ποσοστά υπάγονται στην υ-
ποομάδα οι τομείς σπουδών Προστασία Περιβάλλο-
ντος, Βιομηχανική παραγωγή & Τεχνολογία, Καλές 
Τέχνες, Κατάρτιση για τον Τριτογενή τομέα, Βιολογί-
α-Περιβάλλον, Πληροφόρηση & Τεκμηρίωση και 
Κοινωνικές υπηρεσίες & Πρόνοια, ενώ δεν εκπρο-
σωπούνται στη συγκεκριμένη ομάδα τμημάτων οι 
τομείς σπουδών Φυσικές Επιστήμες, Εφαρμοσμένες 
Επιστήμες, Δίκαιο και Κτηνιατρική. 
 

Για λόγους εποπτείας παρατίθενται τα ακόλουθα 
γραφήματα στα οποία αποτυπώνεται, ανά μεταβλητή, 
η θέση/κατανομή κάθε μιας από τις 4 ομάδες τμημά-
των (και των υποομάδων της 4ης ομάδας) που αναλύ-
θηκαν προηγουμένως και προσδίδουν σε κάθε μια 
βασικά χαρακτηριστικά ταυτότητας. 
Γράφημα 3.38: Δείκτης ελκυστικότητας σε επίπεδο τμήματος των 4 ομάδων 
τμημάτων το 2011 

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας – Διεύθυνση Οργάνωσης & Διεξαγωγής Εξετάσεων 
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

Γράφημα 3.39: Δείκτης ανταγωνιστικότητας των 4 ομάδων τμημάτων το 
2011 

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας – Διεύθυνση Οργάνωσης & Διεξαγωγής Εξετάσεων 
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

Γράφημα 3.40: Ποσοστό επιτυχόντων σε επίπεδο ομάδας που δήλωσαν το 
τμήμα ως 1η, 2η ή 3η προτίμηση στις 4 ομάδες τμημάτων το 2011 

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας – Διεύθυνση Οργάνωσης & Διεξαγωγής Εξετάσεων 
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

Γράφημα 3.41: Κατανομή των τμημάτων των 4 ομάδων τμημάτων ανά κατη-
γορία ιδρύματος το 2011 

 
Πηγή: Υπουργείο Παιδείας – Διεύθυνση Οργάνωσης & Διεξαγωγής Εξετάσεων 
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

Γράφημα 3.42: Μέση τιμή μορίων(*), Μόρια πρώτου και Μόρια τελευταίου 
των εισαχθέντων στις 4 ομάδες τμημάτων το 2011 

 
(*) Η μέση τιμή μορίων αποτελεί εκτίμηση βασισμένη στα μόρια του πρώτου και του τελευ-
ταίου εισαχθέντα ανά τμήμα 
Πηγή: Υπουργείο Παιδείας – Διεύθυνση Οργάνωσης & Διεξαγωγής Εξετάσεων 
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
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Πηγή: Υπουργείο Παιδείας – Διεύθυνση Οργάνωσης & Διεξαγωγής Εξετάσεων  Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
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 Συνολικός φοιτητικός πληθυσμός 4.1

Το 2012 το σύνολο του φοιτητικού πληθυσμού στην 
Ελλάδα είναι 638.971 φοιτητές/-τριες. Κατά την περί-
οδο αναφοράς (2002-2012) ο συνολικός φοιτητικός 

πληθυσμός της χώρας καταγράφει σημαντική αύξηση 
κατά 40,7% που αντιστοιχεί σε 184.928 φοιτητές/-
τριες.  

Γράφημα 4.1: Διαχρονική εξέλιξη συνολικού φοιτητικού πληθυσμού (προπτυχιακοί, ενεργοί, τακτικοί και νεοεισερχόμενοι φοιτητές) την περίοδο 2002-2012 

Πηγή:  (α) ΕΛ.ΣΤΑΤ, (β) Υπουργείο Παιδείας (2013).          Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Το 91,1% του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού στην 
Ελλάδα, που αντιστοιχεί σε 582.280 φοιτητές/-τριες, 
φοιτά στον προπτυχιακό κύκλο σπουδών, ενώ το υπό-
λοιπο 8,9% του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού 
(56.691 φοιτητές/-τριες) φοιτά στον μεταπτυχιακό κύ-
κλο σπουδών (μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτη-
τές/-τριες). 

Το 62,1% των φοιτητών του προπτυχιακού κύκλου 
(361.550 φοιτητές/-τριες) είναι ενεργοί φοιτητές1. Το 
                                                                 
1 Ο όρος «ενεργοί» φοιτητές αναφέρεται στους προπτυχιακούς φοι-

τητές που φοιτούν, είτε σε κανονικό εξάμηνο σπουδών, είτε έχουν 
υπερβεί την προβλεπόμενη διάρκεια σπουδών το πολύ κατά 4 ε-
ξάμηνα. Ο αριθμός των  «ενεργών φοιτητών κατά την περίοδο 
2002-2012 είναι προσεγγιστικός με βάση την αναλογία που δια-
μορφώθηκε το (2012) από τα δημοσιοποιημένα στοιχεία της ΕΛ-
ΣΤΑΤ και του Υπουργείου Παιδείας. 

Επισκόπηση κεφαλαίου 

Στο τέταρτο κεφάλαιο εξετάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά του φοιτητικού πληθυσμού της τριτοβάθ-
μιας εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, αποτυπώνεται η κατανομή των προπτυχιακών, των μεταπτυχιακών και 
των διδακτορικών φοιτητών ανά κατηγορία ιδρυμάτων και ανά πεδίο και τομέα σπουδών, προκειμέ-
νου να αναδειχθούν οι ομοιότητες και οι διαφοροποιήσεις μεταξύ του πανεπιστημιακού και τεχνολογι-
κού τομέα και της ανώτερης επαγγελματικής εκπαίδευσης  ως προς την ανάπτυξη (ή συρρίκνωση) των 
πεδίων και τομέων σπουδών, την παροχή μεταπτυχιακών και διδακτορικών προγραμμάτων σπουδών, το 
μέγεθος των φοιτητών που έχουν υπερβεί την κανονική διάρκεια φοίτησης κ.α. 
Παράλληλα, εξετάζονται αναλυτικά οι διαφοροποιήσεις του φοιτητικού πληθυσμού ως προς το φύλο 
αλλά και ως προς την ηλικία των σπουδαστών. Η ισορροπία των φύλων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 
έχει έγκαιρα επισημανθεί ως ζήτημα προτεραιότητας, τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο και ευρύτερα 
στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης. Μέσα από τη μελέτη της, αναδεικνύονται θέματα υπε-
ρεκπροσώπησης/υποεκπροσώπησης ανδρών και γυναικών στο σύνολο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 
αλλά και συγκεκριμένοι τομείς σπουδών που καταγράφουν σημαντική ανισορροπία των φύλων, τόσο σε 
επίπεδο σπουδών (προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο), όσο και στις κατηγορίες ιδρυμάτων. Αντί-
στοιχα, η εξέταση της ηλικίας του φοιτητικού πληθυσμού παρέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με 
το βαθμό συμμετοχής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ατόμων με ηλικία μεγαλύτερη από την «τυπική» 
ηλικία φοίτησης, αναδεικνύοντας μέσα από τη διαχρονική εξέλιξη των μεγεθών την όποια προώθηση 
της δια βίου μάθησης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τέλος, εξετάζεται το μέγεθος και η διαχρονική εξέ-
λιξη των αλλοδαπών φοιτητών, καθώς και οι διαφοροποιήσεις μεταξύ των διαφορετικών κατηγοριών 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων  και των τομέων σπουδών.  
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48,2% των φοιτητών του προπτυχιακού κύκλου σπου-
δών (280.624 φοιτητές/-τριες) είναι τακτικοί φοιτη-
τές2, ενώ το υπόλοιπο 51,8% είναι φοιτητές με φοίτη-
                                                                 
2 Ο όρος «τακτικοί» φοιτητές αναφέρεται στους προπτυχιακούς 

φοιτητές που φοιτούν σε κανονικό εξάμηνο σπουδών και δεν έ-
χουν υπερβεί την προβλεπόμενη διάρκεια σπουδών. Η κατηγορία 
δεν περιλαμβάνει τους φοιτητές «πέραν των κανονικών εξαμή-
νων», ούτε εκείνους που φοιτούν σε μεταπτυχιακό ή διδακτορικό 
πρόγραμμα. Στην παρούσα έκθεση γίνεται ξεχωριστή ανάλυση για 
τις συγκεκριμένες κατηγορίες  

ση πέραν των κανονικών εξαμήνων3 (301.656  φοιτη-
τές/-τριες). Το 25,1% των τακτικών φοιτητών (70.463 
φοιτητές/-τριες αντιστοιχεί  στους νεοεισερχόμενους 
φοιτητές του συγκεκριμένου ακαδημαϊκού έτους. 
                                                                 
3 Η κατηγορία «πέραν των κανονικών εξαμήνων» αναφέρεται στους 

φοιτητές που βρίσκονται ή έχουν υπερβεί την προβλεπόμενη από 
το νόμο διετία (πέραν των 4, 5, ή 6 ετών φοίτησης), δηλαδή στους 
φοιτητές που δεν ολοκλήρωσαν την προβλεπόμενη φοίτηση μέσα 
στον προβλεπόμενο από το νόμο αριθμό εξαμήνων 

 

 Τακτικός φοιτητικός πληθυσμός 4.2

Το 2012 το σύνολο των τακτικών φοιτητών στην Ελλά-
δα είναι 280.624 φοιτητές. Κατά την περίοδο αναφο-
ράς (2002-2012) ο τακτικός φοιτητικός πληθυσμός της 
χώρας παρουσιάζει αυξομειώσεις. Συγκεκριμένα, η 
τάση είναι αυξητική μέχρι και το 2006, όπου το 2004 
καταγράφεται η υψηλότερη τιμή της δεκαετίας 
(318.494 φοιτητές/τριες). Την περίοδο 2006-2010 το 
πλήθος των τακτικών φοιτητών καταγράφει μείωση 
κατά 15,5%, ενώ το 2010 καταγράφεται η χαμηλότερη 
τιμή της δεκαετίας (267.784 φοιτητές/-τριες). Στη συ-
νέχεια καταγράφεται και πάλι αύξηση (κατά 4,8%) με 
αποτέλεσμα ο φοιτητικός πληθυσμός να διαμορφωθεί 
στα επίπεδα του 2002 (οριακή μείωση κατά 0,05%, 
από 280.751 φοιτητές/-τριες το 2002 σε 280.624 φοι-
τητές/-τριες το 2012). 

Γράφημα 4.2: Διαχρονική εξέλιξη τακτικού φοιτητικού πληθυσμού την περί-
οδο 2002-2012 

 
Πηγή:  ΕΛ.ΣΤΑΤ.          Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το ποσοστό 
συμμετοχής του πληθυσμού στην τριτοβάθμια εκπαί-
δευση την περίοδο 2002-2012. 

Γράφημα 4.3: Ποσοστό συμμετοχής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση την περί-
οδο 2002-2012 

 
Πηγή: α) Στοιχεία φοιτητικού πληθυσμού ΕΛ.ΣΤΑΤ.   β) Πληθυσμιακά στοιχεία EUROSTAT 
Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Το ποσοστό συμμετοχής στην τριτοβάθμια εκπαίδευ-
ση υπολογίζεται ως η σταθμισμένη μέση τιμή των κα-
θαρών ποσοστών συμμετοχής ανά ηλικία. Το καθαρό 
ποσοστό συμμετοχής των ατόμων ηλικίας x υπολογίζε-
ται ως το ποσοστό των τακτικών φοιτητών ηλικίας x 
προς το συνολικό πληθυσμό της χώρας ηλικίας x. Η 
στάθμιση γίνεται με βάση το πλήθος των τακτικών 
φοιτητών ανά ηλικιακή κατηγορία (“18 ετών” έως και 
“30 ετών και άνω”). Ας σημειωθεί ότι η κατηγορία των 
φοιτητών “30 ετών και άνω” έχει διαιρεθεί με την 
πληθυσμιακή ομάδα 30-45 ετών. 

Το 2012 το ποσοστό συμμετοχής του πληθυσμού στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι 37,1%. Κατά τη διάρ-
κεια της περιόδου 2002-2012 το ποσοστό συμμετοχής 
καταγράφει αύξηση κατά 34,3%, από 27,6% το 2002 
σε 37,1% το 2012. 
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνονται τα ποσοστά 
συμμετοχής του πληθυσμού στην τριτοβάθμια εκπαί-
δευση ανά ηλικία το έτος 2012. 

Γράφημα 4.4: Ποσοστά συμμετοχής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά ηλι-
κιακή ομάδα το 2012 

 
(1) Η κατηγορία των φοιτητών “30 ετών και άνω” διαιρείται με την πληθυσμιακή ομάδα 30-

45 ετών 

Πηγή: α) Στοιχεία φοιτητικού πληθυσμού ΕΛ.ΣΤΑΤ.   β) Πληθυσμιακά στοιχεία EUROSTAT 
Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Το 2012 το 1,5% των νέων 18 ετών φοιτούν στην τρι-
τοβάθμια εκπαίδευση. Στους νέους ηλικίας 19 ετών το 
ποσοστό συμμετοχής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 
είναι 42,8%, ενώ το υψηλότερο ποσοστό συμμετοχής 
καταγράφεται στα άτομα ηλικίας 20 ετών (51,3%). Από 
αυτή την ηλικία και μετά το ποσοστό συμμετοχής ακο-
λουθεί φθίνουσα πορεία: 48,0% στα άτομα ηλικίας 21 
ετών, 37,0% στα άτομα ηλικίας 22 ετών και 12,7% στα 
άτομα ηλικίας 23 ετών. Στα άτομα ηλικίας 24 ετών το 
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ποσοστό συμμετοχής έχει πέσει στο 4,8%, ενώ στις 
μεγαλύτερες ηλικίες κυμαίνεται σε ακόμη χαμηλότερα 
επίπεδα (από 0,6% έως 2,9%). 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η διαχρονική 
εξέλιξη του πλήθους των φοιτητών ανά έτος σπουδών, 
καθώς και του ποσοστού τους επί του συνόλου των 
τακτικών φοιτητών για την περίοδο 2002-2012. 

Γράφημα 4.5: Πλήθος φοιτητών ανά έτος σπουδών και ποσοστό επί των τακτικών φοιτητών την περίοδο 2002-2012 

 

 

 
                      Πλήθος φοιτητών                 % επί του τακτικού φοιτητικού πληθυσμού 

Πηγή:  ΕΛ.ΣΤΑΤ.          Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Το 2012, στο Α έτος σπουδών φοιτά το 25,5% (71.600 
φοιτητές) του τακτικού φοιτητικού πληθυσμού, στο Β 
έτος σπουδών το 27,4% (76.898 φοιτητές), στο Γ έτος 
σπουδών το 22,7% (63.735 φοιτητές), στο Δ έτος 
σπουδών το 21,2% (59.388 φοιτητές), στο Ε έτος 
σπουδών (που αφορά στα τμήματα των Πολυτεχνικών, 
και Ιατρικών Σχολών, τα τμήματα Γεωπονίας- Δασοκο-
μίας,  Εικαστικών τεχνών, Μουσικών σπουδών και τα 
Τμήματα Θεάτρου και Κινηματογράφου του ΑΠΘ) το 
3,0% (8.489 φοιτητές) και στο ΣΤ έτος σπουδών, που 
αφορά μόνο σε τμήματα της Ιατρικής, το 0,2% (514 
φοιτητές). 
Κατά την περίοδο 2002-2012 σε 3 από τα 6 έτη σπου-
δών το πλήθος των φοιτητών καταγράφει αύξηση, με 

την μεγαλύτερη να σημειώνεται στο Δ έτος σπουδών 
κατά 6,1%, από 45.032 φοιτητές το 2002 σε 59.388 το 
2012 και ακολουθούν οι φοιτητές του Ε έτους σπου-
δών με αύξηση κατά 16,5% (από 7.288 το 2002 σε 
8.489 το 2012) και οι φοιτητές του Γ έτους σπουδών 
με οριακή αύξηση κατά 0,8% (από 63.227 το 2002 σε 
63.735 το 2012). Στον αντίποδα βρίσκονται τα υπόλοι-
πα 3 έτη σπουδών όπου καταγράφεται μείωση του 
φοιτητικού πληθυσμού με τη μεγαλύτερη να σημειώ-
νεται στο ΣΤ έτος κατά 58,3% (από 1.234 το 2002 σε 
514 το 2012) και ακολουθούν οι φοιτητές του Α έτους 
με μείωση κατά 12,7% (από 82.050 το 2002 σε 71.600 
το 2012) και οι φοιτητές του Β έτους με μείωση κατά 
6,1% (από 81.922 το 2002 σε 76.898 το 2012). 
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4.2.1 Ανάλυση κατά κατηγορία ιδρυμάτων 

Το 2012 168.804 σπουδαστές φοιτούν σε Πανεπιστη-
μιακά ιδρύματα και Πολυτεχνεία (60,2%), 106.474 
σπουδαστές φοιτούν σε Τεχνολογικά ιδρύματα 
(37,9%) και 5.346 σπουδαστές φοιτούν σε Ανώτερες 
Επαγγελματικές & Εκκλησιαστικές Σχολές (1,9%). 

Γράφημα 4.6: Κατανομή του τακτικού φοιτητικού πληθυσμού ανά κατηγο-
ρία ιδρύματος το 2012 

 
Πηγή:  ΕΛ.ΣΤΑΤ.          Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 
Στο ακόλουθο γράφημα αποδίδεται ο τακτικός φοιτη-
τικός πληθυσμός ανά κατηγορία ιδρύματος την περίο-
δο 2002-2012. 

Γράφημα 4.7: Φοιτητικός πληθυσμός ανά κατηγορία ιδρύματος την περίοδο 
2002-2012 

 
Πηγή:  ΕΛ.ΣΤΑΤ.          Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Την περίοδο αναφοράς (2002-2012) ο τακτικός φοιτη-
τικός πληθυσμός των Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων 
και των Πολυτεχνείων κατέγραψε αύξηση κατά 5,1%, 
από 160.582 φοιτητές/-τριες το 2002 σε 168.804 φοι-
τητές/-τριες το 2012. 
Την ίδια περίοδο, ο τακτικός φοιτητικός πληθυσμός 
των Τεχνολογικών ιδρυμάτων κατέγραψε μείωση κα-
τά 8,7%, από 116.635 φοιτητές/-τριες το 2002 σε 
106.474 φοιτητές/-τριες το 2012. Τέλος, ο τακτικός 
φοιτητικός πληθυσμός των Ανώτερων Επαγγελματι-
κών & Εκκλησιαστικών Σχολών ιδρυμάτων κατέγρα-
ψε αύξηση κατά 51,3%, από 3.534 φοιτητές/-τριες το 
2002 σε 5.346 φοιτητές/-τριες το 2012. 
 

Στο ακόλουθο γράφημα αποδίδεται το πλήθος τμημά-
των ανά κατηγορία ιδρύματος την περίοδο 2002-2012. 

Γράφημα 4.8: Πλήθος τμημάτων ανά κατηγορία ιδρύματος την περίοδο 
2002-2012 

 
Πηγή:  ΕΛ.ΣΤΑΤ.          Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Το 2012 507 τμήματα, εκ των οποίων τα 268 λειτουρ-
γούν στα Πανεπιστημιακά ιδρύματα και Πολυτεχνεία 
(52,9%), 212 τμήματα σε Τεχνολογικά ιδρύματα 
(41,8%) και 27 τμήματα σε Ανώτερες Επαγγελματικές 
& Εκκλησιαστικές Σχολές (5,3%). 
Την περίοδο αναφοράς (2002-2012) τα τμήματα των 
Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και των Πολυτεχνείων 
κατέγραψαν αύξηση κατά 13,6%, από 236 το 2002 σε 
268 το 2012. Την ίδια περίοδο, τα τμήματα των Τεχνο-
λογικών ιδρυμάτων κατέγραψαν αύξηση κατά 20,5%, 
από 176 το 2002 σε 212 το 2012. Τέλος, τα τμήματα 
των Ανώτερων Επαγγελματικών & Εκκλησιαστικών 
Σχολών ιδρυμάτων κατέγραψαν αύξηση κατά 17,4%, 
από 23 το 2002 σε 27 το 2012. 
 

4.2.1.1 Πανεπιστημιακά ιδρύματα & Πολυτεχνεία 
Στον ακόλουθο πίνακα αποτυπώνεται αναλυτικά ο τα-
κτικός φοιτητικός πληθυσμός και το πλήθος των τμη-
μάτων των Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων & των Πο-
λυτεχνείων την περίοδο 2002-2012. 
Το 2012 το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
καταγράφει τους περισσότερους φοιτητές (30.576), οι 
οποίοι αντιστοιχούν στο 18,1% του συνολικού φοιτη-
τικού πληθυσμού των Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων 
και των Πολυτεχνείων και ταυτόχρονα τα περισσότερα 
τμήματα (41), ενώ ακολουθούν κατά σειρά: το Πανε-
πιστήμιο Αθηνών (17,4%), το Πανεπιστήμιο Πατρών 
(8,1%), το Πανεπιστήμιο Θράκης (7,7%), το Πανεπι-
στήμιο Ιωαννίνων (5,8%), το Πανεπιστήμιο Κρήτης 
(5,4%), το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (4,8%), το 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου (4,2%), το Πανεπιστήμιο Πει-
ραιώς (4,1%) και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθη-
νών (4,0%). 
Την ίδια χρονιά το Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας 
καταγράφει τους λιγότερους φοιτητές (482), οι οποίοι 
αντιστοιχούν στο 0,3% του συνολικού φοιτητικού 
πληθυσμού των Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και των 

Πανεπιστημιακά 
ιδρύματα & 
Πολυτεχνεία 

60,2% 

Τεχνολογικά 
ιδρύματα  
37,9% 

Ανώτερες 
Επαγγελματικές 

& 
Εκκλησιαστικές 

Σχολές 
1,9% 

2011-12 
280.624 

φοιτητές/-τριες 

 160.582    
 170.839     174.341     171.087     170.629     166.960     165.463     163.718     165.443     168.478     168.804    

 116.635    

 133.716     139.097     137.627     140.987    
 128.974    

 118.347    
 106.390    

 97.310    

 111.909     106.474    

 3.534     4.275     5.056     5.406     5.393     5.013     4.673     4.785     5.031     5.370     5.346    

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Πανεπιστημιακά ιδρύματα & Πολυτεχνεία 
Τεχνολογικά ιδρύματα  
Ανώτερες Επαγγελματικές & Εκκλησιαστικές Σχολές 

236 239 245 
255 259 261 263 264 267 268 268 

176 176 
186 191 196 196 199 199 

212 212 212 

23 23 23 23 23 23 27 27 27 27 27 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Πανεπιστημιακά ιδρύματα & Πολυτεχνεία 
Τεχνολογικά ιδρύματα  
Ανώτερες Επαγγελματικές & Εκκλησιαστικές Σχολές 
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Πολυτεχνείων, ενώ ακολουθούν κατά σειρά: η Ανωτά-
τη Σχολή Καλών Τεχνών (0,4%), το Χαροκόπειο Οικια-
κής Οικονομίας (0,6%), το Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελ-
λάδας (0,8%), το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 
το Πολυτεχνείο Κρήτης και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο 

(1,3%), το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (1,5%), 
το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (1,8%), το Πανεπι-
στήμιο Μακεδονίας (3,4%), το Πάντειο Πανεπιστήμιο 
(3,7%) και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (3,9%). 

Πίνακας 4.1: Τακτικός φοιτητικός πληθυσμός και πλήθος τμημάτων των Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων & Πολυτεχνείων την περίοδο 2002 – 2012 

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
2012 Μεταβολή 

περιόδου 
2002-2012 Πλήθος % 

Πανεπιστημιακά ιδρύματα & 
Πολυτεχνεία 

Φοιτητές 160.582 170.839 174.341 171.087 170.629 166.960 165.463 163.718 165.443 168.478 168.804 100,0% 5,1% ▲ 
Τμήματα 236 239 245 255 259 261 263 264 267 268 268 100,0% 13,6% ▲ 

Πανεπιστήμιο Αθηνών  
Φοιτητές 38.922 39.000 39.333 37.595 36.089 34.596 33.485 31.627 30.929 31.197 29.318 17,4% -24,7% ▼ 
Τμήματα 30 30 31 31 31 31 31 32 32 33 33 12,3% 10,0% ▲ 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου  
Φοιτητές 4.211 4.981 5.223 5.186 5.478 5.325 5.275 5.622 5.964 6.495 7.146 4,2% 69,7% ▲ 
Τμήματα 16 16 16 16 16 16 16 16 17 17 17 6,3% 6,3% ▲ 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας  
Φοιτητές 4.177 4.350 4.898 4.980 5.056 5.046 5.206 5.574 5.953 6.306 6.645 3,9% 59,1% ▲ 
Τμήματα 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 6,0% 6,7% ▲ 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης 

Φοιτητές 35.945 39.337 39.501 36.646 37.310 35.120 34.106 33.003 32.318 31.807 30.576 18,1% -14,9% ▼ 
Τμήματα 43 43 43 41 41 41 41 41 41 41 41 15,3% -4,7% ▼ 

Πανεπιστήμιο Θράκης  
Φοιτητές 9.522 10.817 11.552 11.321 11.177 11.027 10.689 11.027 11.578 11.963 12.996 7,7% 36,5% ▲ 
Τμήματα 18 18 18 18 18 18 18 18 20 20 20 7,5% 11,1% ▲ 

Ιόνιο Πανεπιστήμιο  
Φοιτητές 1.043 1.078 1.154 1.265 1.471 1.540 1.625 1.698 1.927 2.064 2.210 1,3% 111,9% ▲ 
Τμήματα 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 2,2% 50,0% ▲ 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων  
Φοιτητές 7.942 8.410 8.654 8.733 8.869 9.252 8.956 9.778 10.409 9.300 9.875 5,8% 24,3% ▲ 
Τμήματα 16 16 16 17 17 17 17 17 17 14 14 5,2% -12,5% ▼ 

Πανεπιστήμιο Κρήτης  
Φοιτητές 6.485 7.252 7.163 6.995 6.935 7.083 7.230 7.308 7.950 8.427 9.192 5,4% 41,7% ▲ 
Τμήματα 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 6,3% 0,0% ▬ 

Πανεπιστήμιο Πατρών  
Φοιτητές 11.807 12.772 13.456 13.129 13.088 12.777 12.206 12.100 12.086 13.142 13.673 8,1% 15,8% ▲ 
Τμήματα 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 7,8% 0,0% ▬ 

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών  
Φοιτητές 6.587 6.845 6.884 6.532 6.659 6.752 6.891 7.045 7.056 6.904 6.722 4,0% 2,0% ▲ 
Τμήματα 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 3,0% 0,0% ▬ 

Πάντειο Πανεπιστήμιο  
Φοιτητές 7.395 8.049 7.719 7.569 7.372 7.266 7.373 7.261 6.860 6.750 6.321 3,7% -14,5% ▼ 
Τμήματα 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 3,4% 12,5% ▲ 

Πανεπιστήμιο Πειραιώς  
Φοιτητές 7.564 8.204 8.203 7.890 7.806 7.614 7.583 7.360 7.233 7.274 6.910 4,1% -8,6% ▼ 
Τμήματα 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 3,4% 0,0% ▬ 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας  
Φοιτητές 4.995 5.100 5.065 5.172 5.345 5.595 5.801 5.765 5.834 5.817 5.722 3,4% 14,6% ▲ 
Τμήματα 8 8 8 10 10 10 10 10 10 10 10 3,7% 25,0% ▲ 

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών  
Φοιτητές 2.038 2.087 2.133 2.164 2.141 2.064 2.098 2.082 2.050 2.072 2.117 1,3% 3,9% ▲ 
Τμήματα 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2,2% 0,0% ▬ 

Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών 
Φοιτητές 809 792 729 795 722 747 724 742 746 794 756 0,4% -6,6% ▼ 
Τμήματα 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 0,7% 100,0% ▲ 

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 
Φοιτητές 558 632 672 669 658 697 807 879 960 997 952 0,6% 70,6% ▲ 
Τμήματα 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 1,5% 33,3% ▲ 

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου  
Φοιτητές   84 420 794 1.209 1.614 1.794 2.206 2.470 2.560 2.989 1,8% 3458,3% ▲ 
Τμήματα   2 7 7 9 9 10 10 10 10 10 3,7% 400,0% ▲ 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας  
Φοιτητές       1.570 1.656 1.638 1.790 2.052 2.244 2.262 2.580 1,5% 64,3% ▲ 
Τμήματα       4 5 6 6 6 6 6 6 2,2% 50,0% ▲ 

Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας  
Φοιτητές       71 166 252 331 383 368 412 482 0,3% 578,9% ▲ 
Τμήματα       1 2 2 2 2 2 2 2 0,7% 100,0% ▲ 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας  
Φοιτητές                   1.392 1.416 0,8% 1,7% ▲ 
Τμήματα                   3 3 1,1% 0,0% ▬ 

Πολυτεχνείο Κρήτης  
Φοιτητές 1.303 1.491 1.575 1.665 1.738 1.785 1.808 1.903 2.002 2.038 2.172 1,3% 66,7% ▲ 
Τμήματα 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 1,9% 25,0% ▲ 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο  
Φοιτητές 9.279 9.558 10.007 10.346 9.684 9.170 9.685 8.303 8.506 8.505 8.034 4,8% -13,4% ▼ 
Τμήματα 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 3,4% 0,0% ▬ 

                
Πηγή δεδομένων: ΕΛ.ΣΤΑΤ.                    Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Κατά την περίοδο αναφοράς η υψηλότερη αύξηση 
φοιτητικού πληθυσμού καταγράφεται στο Πανεπι-
στήμιο Πελοποννήσου, το οποίο άρχισε να λειτουργεί 
το ακαδημαϊκό έτος 2002-03 (με παράλληλη αύξηση 
των τμημάτων του κατά 400,0%)4 και στο Πανεπιστή-
                                                                 
4 Το ακαδημαϊκό έτος 2003-04 αρχίζει η λειτουργία των Τμημάτων 

Θεατρικών Σπουδών, Ιστορίας, Αρχαιολογίας & Διαχείρισης Πολι-
τισμικών Αγαθών, Κοινωνικής & Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οικονο-

 

μιο Στερεάς Ελλάδας, το οποίο άρχισε να λειτουργεί 
το ακαδημαϊκό έτος 2004-05 (με δημιουργία ενός α-
κόμη τμήματος την επόμενη χρονιά)5. Αύξηση του φοι-
                                                                                                    

μικών Επιστημών και Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού. Το 
2005-06 αρχίζει η λειτουργία των Τμημάτων Νοσηλευτικής και Φι-
λολογίας και το 2007-08 του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης & Δι-
εθνών Σχέσεων. 

5 Το 2005-06 αρχίζει η λειτουργία του Τμήματος Περιφερειακής Οι-
κονομικής Ανάπτυξης. 
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τητικού πληθυσμού κατά 111,9% καταγράφει το Ιόνιο 
Πανεπιστήμιο την περίοδο 2002-2012, με παράλληλη 
αύξηση των τμημάτων κατά 50,0%6 και ακολουθούν 
κατά σειρά: το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (κατά 
70,6%) με παράλληλη αύξηση των τμημάτων (κατά 
33,3%)7, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (κατά 69,7%) με 
παράλληλη αύξηση των τμημάτων (κατά 6,3%), το Πο-
λυτεχνείο Κρήτης (66,7%) με παράλληλη αύξηση των 
τμημάτων (κατά 25,0%)8, το Πανεπιστήμιο Δυτικής 
Μακεδονίας (κατά 64,3% την περίοδο 2005-2012) με 
παράλληλη αύξηση των τμημάτων (κατά 50,0%)9, το 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (κατά 59,1%) με παράλληλη 
αύξηση των τμημάτων (κατά 6,7%)10, το Πανεπιστήμιο 
Κρήτης (κατά 41,7%) με αμετάβλητο το πλήθος των 
τμημάτων, το Πανεπιστήμιο Θράκης (κατά 36,5%) με 
παράλληλη αύξηση των τμημάτων (κατά 11,1%)11, το 
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (κατά 24,3%) με μείωση, 
ωστόσο, των τμημάτων (κατά 12,5%)12, το Πανεπιστή-
μιο Πατρών (κατά 15,8%) με σταθερό πλήθος τμημά-
των, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (14,6%) με παράλ-
ληλη αύξηση των τμημάτων (κατά 25,0%)13, το Γεωπο-
νικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (κατά 3,9%), το Οικονομι-
κό Πανεπιστήμιο Αθηνών (κατά 2,0%) και το Πανεπι-
στήμιο Δυτικής Ελλάδας (1,7% την περίοδο 2011-
2012) με σταθερό πλήθος τμημάτων. 
Στον αντίποδα βρίσκονται 6 από τα 22 εκπαιδευτικά 
ιδρύματα τα οποία καταγράφουν μείωση του φοιτητι-
κού τους πληθυσμού κατά την περίοδο 2002-2012, με 
την υψηλότερη να σημειώνεται στο Πανεπιστήμιο 
Αθηνών (κατά 24,7%), ενώ τα τμήματα του ιδρύματος 
αυξηθήκαν κατά 10,0% (από 30 το 2002 σε 33 το 
2012)14. Κατά σειρά ακολουθούν: το Αριστοτέλειο Πα-
                                                                 
6 Το 2004-05 αρχίζει η λειτουργία των Τμημάτων Πληροφορικής και 

το Τεχνών Ήχου & Εικόνας. 
7 Το 2007-08 αρχίζει η λειτουργία του Τμήματος Πληροφορικής & 

Τηλεματικής. 
8 Το 2009-10 αρχίζει η λειτουργία του Τμήματος Επιστήμης Τροφί-

μων & Διατροφής. 
9 Το 2005-06 αρχίζει η λειτουργία του Τμήματος Μηχανικών Πληρο-

φορικής & Τηλεπικοινωνιών και το 2006-07 του Τμήματος Εικαστι-
κών & Εφαρμοσμένων Τεχνών. 

10 Το 2003-04 αρχίζει η λειτουργία του Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυο-
λογίας & Υδάτινου Περιβάλλοντος. 

11 Το 2009- αρχίζει η λειτουργία των Τμημάτων Διοίκησης Επιχειρή-
σεων και Πολιτικών Επιστημών. 

12 Η μείωση των τμημάτων οφείλεται στη μεταφορά 3 τμημάτων 
στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας με την έναρξη λειτουργίας του 
το 2010-11 και συγκεκριμένα των Τμημάτων: i) Διαχείρισης Περι-
βάλλοντος & Φυσικών Πόρων, ii) Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτι-
κών Προϊόντων & Τροφίμων και Διαχείρισης Πολιτισμικού Περι-
βάλλοντος & Νέων Τεχνολογιών (που είχε ξεκινήσει να λειτουργεί 
το 2004-05). 

13 Το 2004-05 αρχίζει η λειτουργία των Τμημάτων Διοίκησης Τεχνο-
λογίας και Μάρκετινγκ & Διοίκησης Λειτουργιών. 

14 Το 2003-04 αρχίζει η λειτουργία του Τμήματος Τουρκικών Σπου-
δών & Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών, το 2008-09 του Τμήματος 
Σλαβικών Σπουδών, ενώ το 2010-11 το Τμήμα Ιταλικής & Ισπανι-
κής Γλώσσας & Φιλολογίας διασπάται σε δύο τμήματα: α) στο 

 

νεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (κατά 14,9%)15 με παράλ-
ληλη μείωση των τμημάτων (κατά 4,7%), το Πάντειο 
Πανεπιστήμιο (κατά 14,5%) με σταθερό αριθμό τμη-
μάτων16, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (κατά 
13,4%) με αμετάβλητο πλήθος τμημάτων, το Πανεπι-
στήμιο Πειραιώς (κατά 8,6%) με, επίσης, αμετάβλητο 
πλήθος τμημάτων και η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τε-
χνών (κατά 6,6%) με δημιουργία δεύτερου τμήματος 
(τμήμα Θεωρίας & Ιστορίας της Τέχνης το 2006-07). 
 

4.2.1.2 Τεχνολογικά ιδρύματα 
Στον ακόλουθο πίνακα αποτυπώνεται αναλυτικά ο τα-
κτικός φοιτητικός πληθυσμός των Τεχνολογικών την 
περίοδο 2002-2012. 
Το 2012 το ΤΕΙ Αθηνών καταγράφει τους περισσότε-
ρους φοιτητές (12.822), οι οποίοι αντιστοιχούν στο 
12,0% του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού των Τε-
χνολογικών ιδρυμάτων και παράλληλα τα περισσότε-
ρα τμήματα (33), ενώ ακολουθούν κατά σειρά: το Αλε-
ξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης (11,9%), το ΤΕΙ Λαρίσης 
(9,4%), το ΤΕΙ Πατρών (9,2%), το ΤΕΙ Κρήτης (8,6%), το 
ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (8,2%), το ΤΕΙ Χαλκίδος 
(6,3%), το ΤΕΙ Ηπείρου (6,2%), το ΤΕΙ Σερρών (5,4%) 
και το ΤΕΙ Πειραιώς (8,1%). 
Την ίδια χρονιά η ΑΣΠΑΙΤΕ καταγράφει τους λιγότε-
ρους φοιτητές (1.596), οι οποίοι αντιστοιχούν στο 
1,5% του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού των Τε-
χνολογικών ιδρυμάτων, ενώ ακολουθούν κατά σειρά: 
το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (2,2%), το ΤΕΙ Καλαμάτας (2,5%), 
το ΤΕΙ Λαμίας (3,4%) και το ΤΕΙ Μεσολογγίου (3,6%). 
Κατά την περίοδο αναφοράς η υψηλότερη αύξηση 
φοιτητικού πληθυσμού καταγράφεται στο ΤΕΙ Ιονίων 
Νήσων (55,8%), το οποίο άρχισε να λειτουργεί το α-
καδημαϊκό έτος 2004-05, με παράλληλη αύξηση των 
τμημάτων του κατά 60,0%17. 
                                                                                                    

Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας και β) στο Τμήμα Ισπανικής 
Γλώσσας & Φιλολογίας. 

15 Η μείωση του πλήθους των τμημάτων που καταγράφεται στο Α-
ριστοτέλειο Πανεπιστήμιο οφείλεται στη δημιουργία του Πανεπι-
στήμιο Δυτικής Μακεδονίας (2003), τα πρώτα τμήματα του οποίου 
αποτέλεσαν τα τέσσερα τμήματα του ΑΠΘ που είχαν την έδρα 
τους στη Δυτική Μακεδονία: i) το Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών, ii) 
το Τμήμα Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων (που αργό-
τερα μετονομάστηκε σε τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών iii) το 
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (Παράρτημα Φλώρι-
νας) και iv) το Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης 
(Παράρτημα Φλώρινας). Κατά την περίοδο αναφοράς (2002-2012) 
δημιουργούνται δύο νέα τμήματα στο ΑΠΘ: i) το Τμήμα Μηχανι-
κών Χωροταξίας & Ανάπτυξης (2004) και ii) το Τμήμα Κινηματο-
γράφου (2004). 

16 Η αύξηση των τμημάτων που αποτυπώνεται στον πίνακα οφείλε-
ται στη διάσπαση του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής & Κοινωνι-
κής Ανθρωπολογίας το 2004-05 σε δύο τμήματα: α) στο Τμήμα 
Κοινωνικής Πολιτικής & β) στο Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας. 

17 Το 2005-06 αρχίζει η λειτουργία του Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων 
& Επικοινωνίας (Παρ. Αργοστολίου) και το 2009-10 του Τμήματος 
Προστασίας & Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς (Παρ. Ζα-
κύνθου) και το Τμήματος Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοι-
νωνιών (Παρ. Λευκάδας). 
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Πίνακας 4.2: Τακτικός φοιτητικός πληθυσμός και πλήθος τμημάτων των Τεχνολογικών ιδρυμάτων την περίοδο 2002 – 2012 

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
2012 Μεταβολή 

περιόδου 
2002-2012 Πλήθος % 

Τεχνολογικά ιδρύματα  
Φοιτητές 116.635 133.716 139.097 137.627 140.987 128.974 118.347 106.390 97.310 111.909 106.474 100,0% -8,7% ▼ 
Τμήματα 176 176 186 191 196 196 199 199 212 212 212 100,0% 20,5% ▲ 

Τ.Ε.Ι. Αθηνών 
Φοιτητές 19.246 20.481 21.435 20.835 20.955 19.947 16.906 14.835 12.641 13.218 12.822 12,0% -33,4% ▼ 
Τμήματα 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 15,6% 0,0% ▬ 

Τ.Ε.Ι. Κρήτης 
Φοιτητές 8.999 10.183 11.261 12.284 12.916 11.988 11.520 9.253 9.094 10.452 9.165 8,6% 1,8% ▲ 
Τμήματα 15 15 17 17 17 17 17 17 18 18 18 8,5% 20,0% ▲ 

Αλεξάνδρειο Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης 
Φοιτητές 13.750 14.968 16.021 15.921 16.471 15.559 13.441 10.484 10.307 12.347 12.656 11,9% -8,0% ▼ 
Τμήματα 22 22 23 23 23 23 23 23 23 23 23 10,8% 4,5% ▲ 

Τ.Ε.Ι. Καβάλας 
Φοιτητές 5.221 6.421 7.086 6.876 7.147 5.901 5.898 4.753 4.355 5.138 4.904 4,6% -6,1% ▼ 
Τμήματα 8 8 9 9 9 9 10 10 11 11 11 5,2% 37,5% ▲ 

Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας 
Φοιτητές 9.331 11.369 11.798 11.384 11.511 9.745 9.156 7.132 6.111 8.623 8.717 8,2% -6,6% ▼ 
Τμήματα 13 13 14 15 15 15 15 15 18 18 18 8,5% 38,5% ▲ 

Τ.Ε.Ι. Λαρίσης 
Φοιτητές 11.452 13.805 12.718 12.267 12.495 11.926 10.515 9.065 8.442 9.651 10.007 9,4% -12,6% ▼ 
Τμήματα 15 15 15 15 17 17 17 17 19 19 19 9,0% 26,7% ▲ 

Τ.Ε.Ι. Πατρών 
Φοιτητές 9.674 11.324 11.757 11.947 11.776 11.010 10.202 10.132 9.005 9.723 9.767 9,2% 1,0% ▲ 
Τμήματα 11 11 15 14 14 14 16 16 17 17 17 8,0% 54,5% ▲ 

Τ.Ε.Ι. Πειραιώς 
Φοιτητές 8.780 8.913 9.451 9.306 9.228 8.189 7.246 10.020 9.822 9.049 5.301 5,0% -39,6% ▼ 
Τμήματα 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 4,7% 11,1% ▲ 

Τ.Ε.Ι. Σερρών 
Φοιτητές 4.457 6.008 6.188 6.207 6.032 5.903 5.850 5.541 5.099 5.424 5.712 5,4% 28,2% ▲ 
Τμήματα 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 3,3% 16,7% ▲ 

Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας 
Φοιτητές 4.036 4.504 4.773 4.733 5.021 3.783 3.573 2.480 2.017 2.651 2.656 2,5% -34,2% ▼ 
Τμήματα 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 3,8% 33,3% ▲ 

Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου 
Φοιτητές 4.136 4.980 5.235 5.155 5.594 5.027 4.216 3.662 3.092 4.138 3.822 3,6% -7,6% ▼ 
Τμήματα 6 6 6 7 7 7 7 7 8 8 8 3,8% 33,3% ▲ 

Τ.Ε.Ι. Χαλκίδος 
Φοιτητές 4.924 5.815 5.488 5.495 5.788 5.554 5.553 5.396 5.388 6.735 6.706 6,3% 36,2% ▲ 
Τμήματα 5 5 5 6 7 7 7 7 7 7 7 3,3% 40,0% ▲ 

Τ.Ε.Ι. Λαμίας 
Φοιτητές 4.039 4.781 4.420 4.218 4.509 4.066 3.994 3.886 3.389 3.704 3.654 3,4% -9,5% ▼ 
Τμήματα 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3,3% 0,0% ▬ 

Τ.Ε.Ι. Ηπείρου 
Φοιτητές 7.393 8.805 10.068 8.033 8.050 7.138 6.625 6.118 5.391 6.435 6.625 6,2% -10,4% ▼ 
Τμήματα 15 15 16 13 13 13 13 13 13 13 13 6,1% -13,3% ▼ 

Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων 
Φοιτητές       1.517 2.079 1.741 2.060 1.828 1.583 2.832 2.364 2,2% 55,8% ▲ 
Τμήματα       5 6 6 6 6 8 8 8 3,8% 60,0% ▲ 

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε 
Φοιτητές 1.197 1.359 1.398 1.449 1.415 1.497 1.592 1.805 1.574 1.789 1.596 1,5% 33,3% ▲ 
Τμήματα 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2,4% 0,0% ▬ 

                
Πηγή δεδομένων: ΕΛ.ΣΤΑΤ.                    Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Αύξηση του φοιτητικού πληθυσμού κατά 36,2% κατα-
γράφει το ΤΕΙ Χαλκίδος την περίοδο 2002-2012 με πα-
ράλληλη αύξηση των τμημάτων (κατά 40,0%)18. 
Ακολουθούν κατά φθίνουσα σειρά αύξησης των φοι-
τητών: η ΑΣΠΑΙΤΕ (κατά 33,3%) με σταθερό πλήθος 
τμημάτων, το ΤΕΙ Σερρών (κατά 28,2%) με παράλληλη 
αύξηση τμημάτων (κατά 16,7%)19, το ΤΕΙ Κρήτης (κατά 
1,8%) με παράλληλη αύξηση τμημάτων (κατά 20,0%)20, 
και το ΤΕΙ Πατρών (κατά 1,0%) με σημαντική, παράλ-
ληλα, αύξηση των τμημάτων (κατά 54,5%)21.Στον αντί-
                                                                 
18 Το 2004-05 αρχίζει η λειτουργία του Τμήματος Τεχνολογίας Αερο-

σκαφών και το 2005-06 του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Ε-
φοδιασμού (Παρ. Θήβας). 

19 Το 2009-10 αρχίζει η λειτουργία του Τμήματος Αρχιτεκτονικής Δι-
ακόσμησης & Σχεδιασμού αντικειμένων. 

20 Το 2003-04 αρχίζει η λειτουργία του Τμήματος Εμπορίας & Δια-
φήμισης (Marketing) (Παρ. Ιεράπετρας) και του Τμήματος Χρημα-
τοοικονομικής & Ασφαλιστικής (Παρ. Αγ.Νικολάου) και το 2009-10 
το Τμήματος Επιχειρηματικού Σχεδιασμού & Πληροφοριακών Συ-
στημάτων (Παρ. Αγ.Νικολάου). 

21 Το 2004-05 αρχίζει η λειτουργία των Τμημάτων Εφαρμογών Πλη-
ροφορικής στη Διοίκηση & στην Οικονομία (Παρ. Αμαλιάδας), 
Πληροφορικής & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Παρ. Πύργου), 
Φυσικοθεραπείας (Παρ. Αιγίου) και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος & 
Οικολογίας (Παρ. Ζακύνθου), που την επόμενη χρονιά μεταφέρε-

 

ποδα βρίσκονται 10 από τα 16 εκπαιδευτικά ιδρύματα 
τα οποία καταγράφουν μείωση του φοιτητικού τους 
πληθυσμού κατά την περίοδο 2002-2012, με την υψη-
λότερη να σημειώνεται στο ΤΕΙ Πειραιώς (κατά 
39,6%), το οποίο, ωστόσο, την ίδια περίοδο αυξάνει τα 
τμήματά του κατά ένα22. Ακολουθούν κατά σειρά: το 
ΤΕΙ Καλαμάτας (κατά 34,2%) με παράλληλη, ωστόσο, 
αύξηση των τμημάτων του (κατά 33,3%)23, το ΤΕΙ Αθη-
νών (κατά 33,4%) με σταθερό πλήθος τμημάτων, το 
ΤΕΙ Λαρίσης (κατά 12,6%) με παράλληλη, ωστόσο, αύ-
ξηση των τμημάτων του (κατά 26,7%)24, το ΤΕΙ Ηπεί-
                                                                                                    

ται στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων. Το 2007-08 αρχίζει η λειτουργία των 
Τμημάτων Μουσειολογίας Μουσειογραφίας & Σχεδιασμού Εκθέ-
σεων (Παρ. Πύργου) και Οπτικής & Οπτομετρίας (Παρ. Αιγίου) ενώ 
το 2009-10 του Τμήματος Εμπορίας & Διαφήμισης (Παρ. Αμαλιά-
δας). 

22 Το 2004-05 αρχίζει η λειτουργία του Τμήματος Τουριστικών Επι-
χειρήσεων (Παράρτημα Σπετσών). 

23 Το 2005-06 αρχίζει η λειτουργία του Τμήματος Τεχνολογίας Πλη-
ροφορικής & Τηλεπικοινωνιών (Παρ. Σπάρτης) και το 2009-10 του 
Τμήματος Λογοθεραπείας. 

24 Το 2005-06 αρχίζει η λειτουργία του Τμήματος Ανακαίνισης & 
Αποκατάστασης Κτιρίων (Παρ. Τρικάλων) και το Τμήμα Τεχνολογί-
ας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών και το 2009-10 λειτουργεί το 
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ρου (10,4%) με παράλληλη μείωση των τμημάτων (κα-
τά 13,3%)25, το ΤΕΙ Λαμίας (κατά 9,5%) με σταθερό 
πλήθος τμημάτων, το Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 
(κατά 8,0%) με παράλληλη, ωστόσο, αύξηση των τμη-
μάτων του (κατά 4,5%)26, το ΤΕΙ Μεσολογγίου (κατά 
7,6%) με παράλληλη, ωστόσο, αύξηση των τμημάτων 
του (κατά 33,3%)27, το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (κατά 
6,6%) με σημαντική, ωστόσο, αύξηση των τμημάτων 
του (κατά 38,5%)28 και το ΤΕΙ Καβάλας (κατά 6,1%) με 
                                                                                                    

Τμήμα Διατροφής & Διαιτολογίας (Παρ. Καρδίτσας) και το Τμήμα 
Πολιτικών Δομικών Έργων (Παρ. Τρικάλων). 

25 Η μείωση του φοιτητικού πληθυσμού και των τμημάτων του ΤΕΙ 
Ηπείρου οφείλεται στην μεταφορά 3 τμημάτων του στο ΤΕΙ Ιονίων 
Νήσων με την έναρξη λειτουργίας του το 2004-05. 

26 Το 2003-04 αρχίζει η λειτουργία του Τμήματος Τυποποίησης & 
Διακίνησης Προϊόντων (Παρ. Κατερίνης). 

27 Το 2004-05 αρχίζει η λειτουργία του Τμήματος Τηλεπικοινωνια-
κών Συστημάτων & Δικτύων (Παρ. Ναυπάκτου) και το 2009-10 του 
Τμήματος Αυτοματισμού. 

28 Το 2003-04 αρχίζει η λειτουργία του Τμήματος Εφαρμογών Πλη-
ροφορικής στη Διοίκηση & στην Οικονομία (Παρ. Γρεβενών), το 
2004-05 του Τμήματος Πληροφορικής & Τεχνολογίας Υπολογιστών 
(Παρ. Καστοριάς) και το 2009-10 των Τμημάτων Διοίκησης Συστη-
μάτων Εφοδιασμού (Παρ. Γρεβενών), Επιχειρησιακής Πληροφορι-
κής και Μαιευτικής. 

σημαντική επίσης, αύξηση των τμημάτων του (κατά 
37,5%)29. 
 
4.2.1.3 Ανώτερες Επαγγελματικές & 

Εκκλησιαστικές Σχολές 
Στον ακόλουθο πίνακα αποτυπώνεται αναλυτικά ο τα-
κτικός φοιτητικός πληθυσμός και το πλήθος των τμη-
μάτων των Ανώτερων Επαγγελματικών & Εκκλησια-
στικών Σχολών την περίοδο 2002-2012. 
Το 2012 η ΑΕΝ Ασπρόπυργου καταγράφει τους περισ-
σότερους φοιτητές (1.059), οι οποίοι αντιστοιχούν στο 
19,8% του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού των Α-
νώτερων Επαγγελματικών & Εκκλησιαστικών Σχολών, 
ενώ ακολουθούν κατά σειρά: η ΑΕΝ Μακεδονίας 
(17,1%), η Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθηνών 
(11,3%), η ΑΕΝ Ηπείρου (7,7%) και η Ανώτατη Εκκλη-
σιαστική Ακαδημία Θεσσαλονίκης (6,9%). 
                                                                 
29 Το 2003- αρχίζει η λειτουργία του Τμήματος Αρχιτεκτονικής Τοπί-

ου (Παρ. Δράμας), το 2007-08 του Τμήματος Νοσηλευτικής (Παρ. 
Διδυμότειχου) και το 2009-10 του Τμήματος Οινολογίας & Τεχνο-
λογίας Ποτών (Παρ. Δράμας). 

Πίνακας 4.3: Τακτικός φοιτητικός πληθυσμός και πλήθος τμημάτων των Ανώτερων Επαγγελματικών & Εκκλησιαστικών Σχολών την περίοδο 2002 – 2012 

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
2012 Μεταβολή 

περιόδου 
2002-2012 Πλήθος % 

Ανώτερες Επαγγελματικές & 
Εκκλησιαστικές Σχολές 

Φοιτητές 3.534 4.275 5.056 5.406 5.393 5.013 4.673 4.785 5.031 5.370 5.346 100,0% 51,3% ▲ 
Τμήματα 23 23 23 23 23 23 27 27 27 27 27 100,0% 17,4% ▲ 

ΑΕΝ Ασπρόπυργου 
Φοιτητές 796 1.075 1.510 1.660 1.709 1.635 1.023 1.003 1.182 1.187 1.059 19,8% 33,0% ▲ 
Τμήματα 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 7,4% 0,0% ▬ 

ΑΕΝ Ιονίων Νήσων 
Φοιτητές 112 163 196 151 125 111 157 145 92 153 167 3,1% 49,1% ▲ 
Τμήματα 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3,7% 0,0% ▬ 

ΑΕΝ Κύμης 
Φοιτητές 122 110 143 132 132 129 124 143 395 74 177 3,3% 45,1% ▲ 
Τμήματα 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3,7% 0,0% ▬ 

ΑΕΝ Μακεδονίας 
Φοιτητές 364 534 654 788 945 838 647 891 854 822 916 17,1% 151,6% ▲ 
Τμήματα 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 7,4% 0,0% ▬ 

ΑΕΝ Οινουσών Χίου 
Φοιτητές 134 104 147 145 140 134 131 93 102 96 85 1,6% -36,6% ▼ 
Τμήματα 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3,7% 0,0% ▬ 

ΑΕΝ Σύρου 
Φοιτητές 97 85 99 112 126 122 121 130 148 168 177 3,3% 82,5% ▲ 
Τμήματα 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3,7% 0,0% ▬ 

ΑΕΝ Ύδρας 
Φοιτητές 127 140 131 123 125 108 120 98 151 113 162 3,0% 27,6% ▲ 
Τμήματα 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3,7% 0,0% ▬ 

ΑΕΝ Κρήτης 
Φοιτητές 325 461 566 528 542 435 375 589 393 356 323 6,0% -0,6% ▼ 
Τμήματα 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 7,4% 0,0% ▬ 

ΑΕΝ Ηπείρου 
Φοιτητές 258 433 431 532 314 391 404 284 397 493 414 7,7% 60,5% ▲ 
Τμήματα 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3,7% 0,0% ▬ 

ΑΕΝ Χίου 
Φοιτητές 185 167 170 179 183 203 196 188 198 200 205 3,8% 10,8% ▲ 
Τμήματα 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3,7% 0,0% ▬ 

Ανωτέρα Σχολή Νοσηλευτικής ΕΕΣ 
Αθηνών 

Φοιτητές 59 70 56 51 42 45 44 49 43 31 9 0,2% -84,7% ▼ 
Τμήματα 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3,7% 0,0% ▬ 

Ανωτέρα Σχολή Τουριστικών 
Επαγγελμάτων Ρόδου 

Φοιτητές 134 142 150 158 152 111 84 57 61 99 148 2,8% 10,4% ▲ 
Τμήματα 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3,7% 0,0% ▬ 

Ανωτέρα Σχολή Τουριστικών 
Επαγγελμάτων Αγ.Νικολάου 

Φοιτητές 173 148 144 163 163 77 35 36 41 61 54 1,0% -68,8% ▼ 
Τμήματα 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3,7% 0,0% ▬ 

Δραματική Σχολή Εθνικού Θεάτρου 
Φοιτητές 40 42 46 46 45 49 52 47 20 47 47 0,9% 17,5% ▲ 
Τμήματα 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3,7% 0,0% ▬ 

Δραματική Σχολή Κρατικού Θεάτρου 
Βορείου Ελλάδος 

Φοιτητές 43 43 45 42 34 33 33 33 36 73 35 0,7% -18,6% ▼ 
Τμήματα 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3,7% 0,0% ▬ 

Σχολή Ορχηστικής Τέχνης 
Φοιτητές 60 42 47 49 58 53 49 60 64 68 68 1,3% 13,3% ▲ 
Τμήματα 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3,7% 0,0% ▬ 

Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία 
Αθηνών 

Φοιτητές 201 200 197 204 207 188 248 365 338 562 602 11,3% 199,5% ▲ 
Τμήματα 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 7,4% 100,0% ▲ 

Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία 
Θεσσαλονίκης 

Φοιτητές 161 188 200 202 170 184 376 316 309 378 370 6,9% 129,8% ▲ 
Τμήματα 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 7,4% 100,0% ▲ 
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Εκπαιδευτικό Ίδρυμα 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
2012 Μεταβολή 

περιόδου 
2002-2012 Πλήθος % 

Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία 
Βελλάς Ιωαννίνων 

Φοιτητές 54 50 49 49 92 60 120 130 123 207 170 3,2% 214,8% ▲ 
Τμήματα 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 7,4% 100,0% ▲ 

Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία 
Ηρακλείου 

Φοιτητές 89 78 75 92 89 107 334 128 84 182 158 3,0% 77,5% ▲ 
Τμήματα 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 7,4% 100,0% ▲ 

                
Πηγή δεδομένων: ΕΛ.ΣΤΑΤ.                    Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Την ίδια χρονιά η Ανωτέρα Σχολή Νοσηλευτικής ΕΕΣ 
Αθηνών καταγράφει τους λιγότερους φοιτητές (9), οι 
οποίοι αντιστοιχούν στο 0,2% του συνολικού φοιτητι-
κού πληθυσμού των Ανώτερων Επαγγελματικών & Εκ-
κλησιαστικών Σχολών, ενώ ακολουθούν κατά σειρά: η 
Δραματική Σχολή Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλά-
δος (0,7%), η Δραματική Σχολή Εθνικού Θεάτρου 
(0,9%), η Ανωτέρα Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων 
Αγ.Νικολάου (1,0%), η Σχολή Ορχηστικής Τέχνης 
(1,3%), η ΑΕΝ Οινουσών Χίου (1,6%), η Ανωτέρα Σχο-
λή Τουριστικών Επαγγελμάτων Ρόδου (2,8%), η Ανώ-
τατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Ηρακλείου (3,0%), η 
ΑΕΝ Ύδρας (3,0%), η ΑΕΝ Ιονίων Νήσων (3,1%), η Α-
νώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Βελλάς Ιωαννίνων 
(3,2%), η ΑΕΝ Σύρου (3,3%), η ΑΕΝ Κύμης (3,3%) και η 
ΑΕΝ Χίου (3,8%). 
Κατά την περίοδο αναφοράς η υψηλότερη αύξηση 
φοιτητικού πληθυσμού καταγράφεται στην Ανώτατη 
Εκκλησιαστική Ακαδημία Βελλάς Ιωαννίνων (κατά 
214,8%) και ακολουθούν κατά σειρά: η Ανώτατη Εκ-
κλησιαστική Ακαδημία Αθηνών (κατά 199,5%), η ΑΕΝ 
Μακεδονίας (κατά 151,6%), η Ανώτατη Εκκλησιαστι-
κή Ακαδημία Θεσσαλονίκης (κατά 129,8%), η ΑΕΝ Σύ-
ρου (κατά 82,5%), η Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδη-
μία Ηρακλείου (κατά 77,5%), η ΑΕΝ Ηπείρου (κατά 
60,5%), η ΑΕΝ Ιονίων Νήσων (κατά 49,1%), η ΑΕΝ Κύ-
μης (κατά 45,1%), η ΑΕΝ Ασπρόπυργου (κατά 33,0%), 
η ΑΕΝ Ύδρας (κατά 27,6%), η Δραματική Σχολή Εθνι-

κού Θεάτρου (κατά 17,5%), η Σχολή Ορχηστικής Τέ-
χνης (κατά 13,3%), η ΑΕΝ Χίου (κατά 10,8%) και η Α-
νωτέρα Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων Ρόδου 
(κατά 10,4%). 
Στον αντίποδα βρίσκονται 5 από τις 20 ανώτερες σχο-
λές οι οποίες καταγράφουν μείωση του φοιτητικού 
τους πληθυσμού κατά την περίοδο 2002-2012, με την 
υψηλότερη να σημειώνεται στην Ανωτέρα Σχολή Νο-
σηλευτικής ΕΕΣ Αθηνών (κατά 84,7%), και κατά σειρά 
ακολουθούν: η Ανωτέρα Σχολή Τουριστικών Επαγ-
γελμάτων Αγ.Νικολάου (κατά 68,8%), η ΑΕΝ Οινου-
σών Χίου (κατά 36,6%), η Δραματική Σχολή Κρατικού 
Θεάτρου Βορείου Ελλάδος (κατά 18,6%) και η ΑΕΝ 
Κρήτης (κατά 0,6%). 
Στις Ανώτερες Επαγγελματικές Σχολές το πλήθος των 
τμημάτων κατά την περίοδο 2002-2012 παραμένει α-
μετάβλητο, ενώ σε όλες τις Ανώτατες Εκκλησιαστικές 
Ακαδημίες το 2007-08 ξεκινά να λειτουργεί ένα επι-
πλέον τμήμα30. 
                                                                 
30 Στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθηνών και στην Ακαδη-

μία Θεσσαλονίκης εισάγεται το Πρόγραμμα Διαχείρισης Εκκλησι-
αστικών Κειμηλίων, ενώ στην Ακαδημία Βελλάς Ιωαννίνων και 
στην Ακαδημία Ηρακλείου το Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσι-
κής & Ψαλτικής. Ας σημειωθεί ότι την ίδια χρονιά το τμήμα ιερέων 
που λειτουργούσε και στις τέσσερεις ακαδημίες μετονομάζεται σε 
Πρόγραμμα Ιερατικών σπουδών. 

 

4.2.2 Ανάλυση κατά πεδίο και τομέα σπουδών 

Στο ακόλουθο γράφημα το σύνολο του τακτικού φοι-
τητικού πληθυσμού της Ελλάδας, που το 2012 ήταν 
280.624 φοιτητές/-τριες, κατανέμεται από άποψη α-
ντικειμένου σπουδών στα ακόλουθα 8 πεδία σπου-
δών (διευρυμένες ομάδες σπουδών) σύμφωνα με τη 
διεθνή ταξινόμηση ISCED1997 της UNESCO (βλ. Πα-
ράρτημα III). 
Το 2012 από το σύνολο του τακτικού φοιτητικού πλη-
θυσμού το υψηλότερο ποσοστό φοίτησης (28,8%), 
που αντιστοιχεί σε 80.826 φοιτητές/-τριες, συγκέ-
ντρωνε το πεδίο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗ-
ΣΕΙΣ - ΔΙΚΑΙΟ. Στο συγκεκριμένο πεδίο περιλαμβάνο-
νται: οι Κοινωνικές Επιστήμες & Επιστήμες της Συμπε-
ριφοράς, η Πληροφόρηση & Τεκμηρίωση, η Κατάρτιση 
στο Εμπόριο & στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και το Δί-
καιο. 
Το επόμενο σε συχνότητα πεδίο σπουδών αφορά σε 
ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ- ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡ-
ΓΩΝ (18,8%), που αντιστοιχεί σε 52.768 φοιτητές/-
τριες, περιλαμβάνονται οι Επιστήμες του μηχανικού, 

τα Επαγγέλματα της Βιομηχανικής Παραγωγής & της 
Τεχνολογίας και η Αρχιτεκτονική-Χωροταξία & Μηχα-
νικοί Κτιρίων. 

Γράφημα 4.9: Κατανομή του τακτικού φοιτητικού πληθυσμού ανά πεδίο 
σπουδών το 2012 

 
Πηγή δεδομένων: ΕΛ.ΣΤΑΤ.                    Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
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Στο πεδίο σπουδών ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ & ΤΕ-
ΧΝΕΣ (γράμματα - θρησκεία - θεολογία, καλές τέχνες 
και εφαρμοσμένες τέχνες) φοιτούσε το 13,6% του συ-
νολικού τακτικού φοιτητικού πληθυσμού της χώρας, 
που αντιστοιχεί σε 38.038 φοιτητές/-τριες. 
Τα τρία συγκεκριμένα πεδία σπουδών καλύπτουν το 
61,2% του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού το 2012 
(171.632 φοιτητές/-τριες), ενώ το υπόλοιπο 48,8% του 
πληθυσμού (108.992 φοιτητές/-τριες) φοιτούσε κατά 
σειρά: στο πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (βιολογία- περιβάλλον, 
φυσικές επιστήμες, μαθηματικά & στατιστική, επιστή-
μες πληροφορικής) με 12,7% (35.770 φοιτητές/-τριες), 
στο πεδίο ΥΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ (επιστήμες 

υγείας & υγιεινής, κοινωνικές υπηρεσίες & πρόνοια) 
με 11,2% (31.321 φοιτητές/-τριες), στο πεδίο ΕΚΠΑΙ-
ΔΕΥΣΗ (επιστήμες εκπαίδευσης και κατάρτισης εκπαι-
δευτών) με 7,4% (20.882 φοιτητές/-τριες), στο πεδίο 
ΓΕΩΡΓΙΑ (γεωργία, δασοκομία, αλιευτική, τεχνολογία 
γεωπονίας, κτηνιατρική) με 4,3% (12.175 φοιτητές/-
τριες) και στο πεδίο ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (κατάρτιση για τον τρι-
τογενή τομέα, θαλάσσιες μεταφορές, προστασία πε-
ριβάλλοντος) με 3,2% (8.844 φοιτητές/-τριες). 
Στο ακόλουθο γράφημα αποδίδεται ο τακτικός φοιτη-
τικός πληθυσμός ανά πεδίο σπουδών, καθώς και το 
ποσοστό του επί του συνολικού φοιτητικού πληθυ-
σμού την περίοδο 2002-2012. 

Γράφημα 4.10: Τακτικός φοιτητικός πληθυσμός ανά πεδίο σπουδών και ποσοστό επί του συνόλου την περίοδο 2002-2012 

 
 

Πλήθος φοιτητών                 % επί του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού 
Πηγή:  ΕΛ.ΣΤΑΤ.          Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
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Κατά την περίοδο 2002-2012 σε 3 από τα 8 πεδία 
σπουδών το πλήθος των τακτικών φοιτητών καταγρά-
φει αύξηση, με την μεγαλύτερη να σημειώνεται στο 
πεδίο σπουδών ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ κατά 32,2%, από 27.053 
φοιτητές το 2002 σε 35.770 το 2012, ενώ ως ποσοστό 
επί του συνολικού τακτικού φοιτητικού πληθυσμού 
από 9,6% που ήταν το 2002 αυξάνεται στο 12,7% το 
2012. Αύξηση κατά 24,1% του πλήθους των τακτικών 
φοιτητών σημειώνεται και στο πεδίο σπουδών ΕΚΠΑΙ-
ΔΕΥΣΗ, από 16.829 φοιτητές το 2002 σε 20.882 φοιτη-
τές το 2012, ενώ ως ποσοστό επί του συνολικού τακτι-
κού φοιτητικού πληθυσμού από 6,0% που ήταν το 
2002 αυξάνεται στο 7,4% το 2012. Τέλος το πλήθος 
των τακτικών φοιτητών του πεδίου σπουδών ΑΝΘΡΩ-
ΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ & ΤΕΧΝΕΣ καταγράφει αύξηση κα-
τά 11,9%, από 34.004 το 2002 σε 38.038 το 2012, ενώ 
ως ποσοστό επί του συνολικού τακτικού φοιτητικού 
πληθυσμού από 12,1% που ήταν το 2002 αυξάνεται 
στο 13,6% το 2012. 
Στον αντίποδα βρίσκονται τα υπόλοιπα 5 από τα 8 πε-
δία σπουδών, όπου το πλήθος των τακτικών φοιτητών 
καταγράφει μείωση, με την μεγαλύτερη να σημειώνε-
ται στο πεδίο σπουδών ΓΕΩΡΓΙΑ κατά 36,4%, από 
19.152 φοιτητές το 2002 σε 12.175 το 2012, ενώ ως 
ποσοστό επί του συνολικού τακτικού φοιτητικού πλη-
θυσμού από 6,8 % που ήταν το 2002 μειώνεται στο 
4,3% το 2012. Ο φοιτητικός πληθυσμός του πεδίου 
σπουδών ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ καταγράφει μείωση κατά 24,2%, 
από 11.662 φοιτητές το 2002 σε 8.844 το 2012, ενώ ως 
ποσοστό επί του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού 
από 4,2% το 2002 διαμορφώνεται στο 3,2% το 2012. 
Μικρότερες μειώσεις του φοιτητικού πληθυσμού κα-
ταγράφουν τα πεδία σπουδών: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗ-
ΜΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΔΙΚΑΙΟ (κατά 5,2%), ΜΗΧΑΝΙ-
ΚΩΝ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (κατά 3,7%) και 
ΥΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ (κατά 2,1%). 
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο τακτικός φοι-
τητικός πληθυσμός της χώρας ανά τομέα σπουδών τα 
έτη 2002 και 2012. 
Το 2012 από το σύνολο του τακτικού φοιτητικού πλη-
θυσμού το υψηλότερο ποσοστό (15,9%) , που αντι-
στοιχεί σε 44.670 φοιτητές/-τριες, συγκεντρώνει ο το-
μέας σπουδών Κατάρτιση στο Εμπόριο & στη Διοίκη-
ση Επιχειρήσεων και ακολουθούν οι τομείς σπουδών: 
Επιστήμες του Μηχανικού (12,4% με 34.704 φοιτη-
τές), Επιστήμες Υγείας & Υγιεινής (10,5% με 29.465 
φοιτητές), Ανθρωπιστικές Επιστήμες (10,4% με 29.108 
φοιτητές), Κοινωνικές Επιστήμες & Επιστήμες της Συ-
μπεριφοράς (9,7% με 27.328 φοιτητές), Επιστήμες 
Εκπαίδευσης & Κατάρτισης των Διδασκόντων (7,4% 
με 20.882 φοιτητές), Επιστήμες της Πληροφορικής 
(6,1% με 17.221 φοιτητές), Αρχιτεκτονική –Χωροταξία 
& Μηχανικοί Κτιρίων (5,5% με 15.393 φοιτητές), Γε-
ωργία-Δασοκομία-Αλιευτική (4,1% με 11.481 φοιτη-
τές), Καλές Τέχνες & Τέχνες Εφαρμοσμένες (3,2% με 
8.930 φοιτητές), Εφαρμοσμένες Επιστήμες (3,1% με 
8.573 φοιτητές), Φυσικές Επιστήμες (2,5% με 7.000 

φοιτητές) και Δίκαιο (2,3% με 6.345 φοιτητές). Μικρό-
τερα ποσοστά καταγράφουν οι τομείς σπουδών: Κα-
τάρτιση για τον Τριτογενή Τομέα (1,5% με 4.158 φοι-
τητές), Θαλάσσιες Μεταφορές (1,3% με 3.685 φοιτη-
τές), Βιολογία-Περιβάλλον (1,1% με 2.976 φοιτητές), 
Επαγγέλματα της Βιομηχανικής Παραγωγής & της Τε-
χνολογίας (1,0% με 2.671 φοιτητές), Πληροφόρηση & 
Τεκμηρίωση (0,9% με 2.483 φοιτητές), Κοινωνικές 
Υπηρεσίες & Πρόνοια (0,7% με 1.856 φοιτητές), Προ-
στασία Περιβάλλοντος (0,4% με 1.001 φοιτητές) και 
Κτηνιατρική (0,2% με 694 φοιτητές). 

Γράφημα 4.11: Τακτικός φοιτητικός πληθυσμός ανά τομέα σπουδών τα έτη 
2002 & 2012 

 
Πηγή δεδομένων: ΕΛ.ΣΤΑΤ.                    Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
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Θα πρέπει να σημειωθεί ότι δεν υπάρχουν στοιχεία 
για τις Σχολές που υπάγονται στον τομέα σπουδών 
Υπηρεσίες Ασφαλείας, ενώ το πεδίο σπουδών ΕΚΠΑΙ-
ΔΕΥΣΗ δεν διακρίνεται στους δύο τομείς σπουδών Κα-
τάρτιση διδακτικού προσωπικού (ISC 141) και Επι-
στήμες εκπαίδευσης (ISC 142), αφού το σύνολο των 
τμημάτων του συγκεκριμένου πεδίου υπάγονται στον 
ενιαίο τομέα σπουδών Επιστήμες Εκπαίδευσης & Κα-
τάρτισης των Διδασκόντων (βλ. ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ, 2013: 
σ.290). 
Κατά την περίοδο 2002-2012 σε 9 από τους 21 τομείς 
σπουδών καταγράφεται αύξηση του τακτικού φοιτητι-
κού πληθυσμού, με την υψηλότερη να σημειώνεται 
στις Επιστήμες της Πληροφορικής (κατά 97,6%) και 
ακολουθούν: οι Θαλάσσιες Μεταφορές (κατά 46,2%), 
οι Καλές Τέχνες & Τέχνες Εφαρμοσμένες (κατά 
45,5%), οι Επιστήμες Εκπαίδευσης & Κατάρτισης των 
Διδασκόντων (κατά 24,1%), Βιολογία-Περιβάλλον 
(κατά 17,8%), τα Επαγγέλματα της Βιομηχανικής Πα-
ραγωγής & της Τεχνολογίας (κατά 17,2%), οι Εφαρ-
μοσμένες Επιστήμες (κατά 6,7%), οι Ανθρωπιστικές 
Επιστήμες (κατά 4,4%) και οι Κοινωνικές Επιστήμες & 
Επιστήμες της Συμπεριφοράς (κατά 2,8%). 
Στον αντίποδα βρίσκονται οι υπόλοιποι 11 από τους 
21 τομείς σπουδών, στους οποίους καταγράφεται 
μείωση του τακτικού φοιτητικού πληθυσμού, με τη 
μεγαλύτερη να σημειώνεται στην Κατάρτιση για τον 
Τριτογενή τομέα (κατά 44,3%) και ακολουθούν οι το-
μείς σπουδών: Προστασία Περιβάλλοντος (κατά 
40,3%), Γεωργία-Δασοκομία-Αλιευτική (κατά 37,7%), 
Δίκαιο (κατά 26,0%), Πληροφόρηση & Τεκμηρίωση 
(κατά 21,0%), Κοινωνικές Υπηρεσίες & Πρόνοια (κατά 
18,5%), Φυσικές Επιστήμες (κατά 10,0%), Αρχιτεκτο-
νική-Χωροταξία & Μηχανικοί Κτιρίων (κατά 7,6%), 
Κατάρτιση στο Εμπόριο και στη Διοίκηση Επιχειρή-
σεων (κατά 4,9%), Επιστήμες του Μηχανικού (κατά 
3,2%) και Κτηνιατρική (κατά 2,3%). 
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή 
του τακτικού φοιτητικού πληθυσμού ανά κατηγορία 
ιδρύματος στους 21 τομείς σπουδών το έτος 2012. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία του 2012 5 από τους 21 το-
μείς σπουδών προσφέρονται μόνο από τα Πανεπιστη-
μιακά ιδρύματα & τα Πολυτεχνεία: Δίκαιο, Φυσικές 
Επιστήμες, Εφαρμοσμένες Επιστήμες (Μαθηματικά & 
Στατιστική) και Κτηνιατρική. Υψηλό ποσοστό κατα-
γράφει ο τομέας σπουδών Ανθρωπιστικές Επιστήμες, 
όπου το 95,5% των σπουδαστών φοιτούν σε Πανεπι-
στημιακά ιδρύματα & Πολυτεχνεία και ακολουθούν οι 
τομείς: Επιστήμες Εκπαίδευσης & Κατάρτισης των Δι-
δασκόντων (92,4%), Βιολογία-Περιβάλλον (91,1%), 
Πληροφόρηση & Τεκμηρίωση (69,5%), Αρχιτεκτονική-
Χωροταξία & Μηχανικοί Κτιρίων (62,0%), Καλές Τέ-
χνες & Τέχνες Εφαρμοσμένες (58,8%) και Γεωργία-
Δασοκομία-Αλιευτική (55,0%). Το 44,1% των σπουδα-
στών των Επιστημών Μηχανικού φοιτούν σε Πανεπι-
στημιακά ιδρύματα & Πολυτεχνεία και ακολουθούν με 
μικρότερα ποσοστά οι τομείς: Επιστήμες της Πληρο-

φορικής (38,7%), Επιστήμες Υγείας & Υγιεινής (38,4%) 
και Κατάρτιση στο Εμπόριο & στη Διοίκηση Επιχειρή-
σεων (28,9%). Ας σημειωθεί ότι 5 από τους 21 τομείς 
σπουδών δεν προσφέρονται από τα Πανεπιστημιακά 
ιδρύματα & τα Πολυτεχνεία: Επαγγέλματα της Βιομη-
χανικής Παραγωγής & της Τεχνολογίας, Κοινωνικές 
Υπηρεσίες & Πρόνοια, Κατάρτιση για τον Τριτογενή 
Τομέα (Υπηρεσίες), Θαλάσσιες Μεταφορές και Προ-
στασία Περιβάλλοντος (Τεχνολογία). 

Γράφημα 4.12: Κατανομή του τακτικού φοιτητικού πληθυσμού ανά κατηγο-
ρία ιδρύματος στους 21 τομείς σπουδών το 2012 

 
Πηγή δεδομένων: ΕΛ.ΣΤΑΤ.                    Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
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λογίας, Κοινωνικές Υπηρεσίες & Πρόνοια και Προ-
στασία Περιβάλλοντος (Τεχνολογία). Υψηλό ποσοστό 
καταγράφει ο τομέας σπουδών Κατάρτιση για τον 
Τριτογενή Τομέα, όπου το 95,1% των σπουδαστών 
φοιτούν σε Τεχνολογικά ιδρύματα και ακολουθούν οι 
τομείς: Κατάρτιση στο Εμπόριο & στη Διοίκηση Επι-
χειρήσεων (71,1%), Επιστήμες Υγείας & Υγιεινής 
(61,6%), Επιστήμες της Πληροφορικής (61,3%) και Ε-
πιστήμες του Μηχανικού (55,9%). Το 45,0% των 
σπουδαστών του τομέα Γεωργία-Δασοκομία-
Αλιευτική (Τεχνολογία Γεωπονία) φοιτούν σε Τεχνο-
λογικά ιδρύματα. Ακολουθούν με μικρότερα ποσοστά 
οι τομείς: Καλές Τέχνες & Τέχνες Εφαρμοσμένες 
(39,5%), Αρχιτεκτονική-Χωροταξία & Μηχανικοί Κτι-
ρίων (38,0%), Πληροφόρηση & Τεκμηρίωση (30,5%), 
Βιολογία-Περιβάλλον (8,9%) και Επιστήμες Εκπαί-
δευσης & Κατάρτισης των Διδασκόντων (7,6%). Τέλος, 
οι υπόλοιποι 6 από τους 21 τομείς σπουδών δεν προ-
σφέρονται από τα Τεχνολογικά ιδρύματα: Ανθρωπι-
στικές Επιστήμες, Κοινωνικές Επιστήμες & Επιστήμες 

της Συμπεριφοράς, Δίκαιο, Φυσικές Επιστήμες, Ε-
φαρμοσμένες Επιστήμες (Μαθηματικά & Στατιστική) 
και Κτηνιατρική.  
Ο τομέας σπουδών Θαλάσσιες Μεταφορές προσφέρε-
ται μόνο από τις Ανώτερες Επαγγελματικές & Εκκλη-
σιαστικέ Σχολές, ενώ στη συγκεκριμένη κατηγορία ι-
δρυμάτων φοιτά το 4,9% των σπουδαστών του τομέα 
Κατάρτιση για τον Τριτογενή τομέα, το 4,5% του το-
μέα Ανθρωπιστικές Επιστήμες και το 14,7% του τομέ-
α: Καλές Τέχνες & Τέχνες Εφαρμοσμένες. Τέλος, οι 
υπόλοιποι 17 από τους 21 τομείς σπουδών δεν προ-
σφέρονται από τις Ανώτερες Επαγγελματικές & Εκ-
κλησιαστικές Σχολές. 
 
4.2.2.1 Πανεπιστημιακά ιδρύματα & Πολυτεχνεία 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή 
των τμημάτων των 22 Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων 
και Πολυτεχνείων ανά πεδίο σπουδών σύμφωνα με τα 
στοιχεία του 2012. 

Γράφημα 4.13: Κατανομή τμημάτων των Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και των Πολυτεχνείων ανά πεδίο σπουδών το 2012 
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Το 2012 στο σύνολο των 22 Πανεπιστημιακών ιδρυμά-
των και Πολυτεχνείων της χώρας λειτουργούν 268 
τμήματα, τα οποία καλύπτουν 7 πεδία σπουδών, που 
επιμερίζονται αντίστοιχα σε 16 τομείς . Όπως φαίνε-
ται, ωστόσο, από το γράφημα, το εύρος των πεδίων 
σπουδών διαφοροποιείται μεταξύ των εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων. 
Συγκεκριμένα, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο εμφανί-
ζεται ως το πιο ολοκληρωμένο ίδρυμα προσφέροντας 
τμήματα που καλύπτουν 7 πεδία σπουδών, τα οποία 
επιμερίζονται σε 15 τομείς. Ακολουθεί το Πανεπιστή-
μιο Θράκης, επίσης με 7 πεδία σπουδών, αλλά λιγότε-
ρους τομείς (10). Σε 6 πεδία σπουδών κατανέμονται τα 
τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών (σε 11 τομείς 
αντίστοιχα), Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (σε 10 τομείς), 
Πανεπιστημίου Κρήτης (σε 9 τομείς), Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας (σε 8 τομείς). 
Σε 5 πεδία σπουδών κατανέμονται τα τμήματα του 
Πανεπιστημίου Αθηνών (επιμεριζόμενα σε 11 τομείς), 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου (σε 8 τομείς) και του Πα-
νεπιστημίου Πελοποννήσου (σε 7 τομείς). Το Πανεπι-
στήμιο Δυτικής Μακεδονίας καλύπτει 4 πεδία σπου-
δών που επιμερίζονται σε 4 αντίστοιχους τομείς. Σε 3 
πεδία σπουδών κατανέμονται τα τμήματα του Πανε-
πιστημίου Μακεδονίας (επιμερίζονται σε 4 τομείς), 
του Ιονίου Πανεπιστημίου (σε 4 τομείς) και του Χαρο-
κόπειου Πανεπιστημίου (σε 3 τομείς).  
Πιο εξειδικευμένα χαρακτηρίζονται τα υπόλοιπα ιδρύ-
ματα αφού εμφανίζουν περιορισμένο εύρος πεδίων 
σπουδών. Συγκεκριμένα, μόνο 2 πεδία σπουδών κα-
λύπτουν τα τμήματα του Πανεπιστημίου Πειραιά (που 

επιμερίζονται σε 4 τομείς), του Οικονομικού Πανεπι-
στημίου Αθηνών (σε 4 τομείς), του Εθνικού Μετσόβι-
ου Πολυτεχνείου (σε 3 τομείς), του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Ελλάδας (σε 2 τομείς) και του Πανεπιστήμιου 
Στερεάς Ελλάδας (σε 2 τομείς). Τέλος, σε ένα μόνο πε-
δίο σπουδών υπάγονται τα τμήματα του Παντείου 
Πανεπιστημίου (σε 3 τομείς), του Πολυτεχνείου Κρή-
της (σε 2 τομείς), του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Α-
θηνών (σε 1 τομέα) και της Ανωτάτης Σχολής Καλών 
Τεχνών (σε 1 τομέα). 
 
4.2.2.2 Τεχνολογικά ιδρύματα 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή 
των τμημάτων των 16 Τεχνολογικών ιδρυμάτων και 
Πολυτεχνείων ανά πεδίο σπουδών σύμφωνα με τα 
στοιχεία του 2012. 
Το 2012 στο σύνολο των 16 Τεχνολογικών ιδρυμάτων 
της χώρας λειτουργούν 212 τμήματα, τα οποία καλύ-
πτουν και τα 8 πεδία σπουδών, που επιμερίζονται α-
ντίστοιχα σε 14 τομείς. Όπως φαίνεται, ωστόσο, από 
το γράφημα, το εύρος των πεδίων σπουδών διαφορο-
ποιείται μεταξύ των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Συγκε-
κριμένα, το Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης εμφανίζε-
ται ως το πιο ολοκληρωμένο ίδρυμα προσφέροντας 
τμήματα που καλύπτουν 7 πεδία σπουδών, τα οποία 
επιμερίζονται σε 10 τομείς. Ακολουθεί το ΤΕΙ Λαρίσης 
με, επίσης, 7 πεδία σπουδών, αλλά λιγότερους τομείς 
(9). Σε 6 πεδία σπουδών κατανέμονται τα τμήματα του 
ΤΕΙ Αθηνών (αντίστοιχα σε 10 τομείς), του ΤΕΙ Κρήτης 
(σε 9 τομείς), του ΤΕΙ Πατρών (σε 8 τομείς) και του ΤΕΙ 
Δυτικής Μακεδονίας (σε 7 τομείς). 

Γράφημα 4.14: Κατανομή τμημάτων των Τεχνολογικών ιδρυμάτων ανά πεδίο σπουδών το 2012 

 

 
 Εκπαίδευση   Ανθρωπιστικές σπουδές & τέχνες   Κοινωνικές επιστήμες, επιχειρήσεις & δίκαιο    Επιστήμες 

 Σπουδές μηχανικών, παραγωγής & δομικών έργων    Γεωργία   Υγεία & κοινωνική πρόνοια   Υπηρεσίες 
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Σε 5 πεδία σπουδών κατανέμονται τα τμήματα του ΤΕΙ 
Καβάλας (επιμεριζόμενα σε 6 τομείς), του ΤΕΙ Ιονίων 
Νήσων (σε 6 τομείς), του ΤΕΙ Ηπείρου (σε 5 τομείς) και 
του ΤΕΙ Λαμίας (σε 5 τομείς). Σε 4 πεδία σπουδών κα-
τανέμονται τα τμήματα του ΤΕΙ Σερρών (σε 5 τομείς), 
του ΤΕΙ Καλαμάτας (σε 4 τομείς) και του ΤΕΙ Μεσο-
λογγίου (σε 4 τομείς). Το ΤΕΙ Πειραιώς καλύπτει 3 πε-
δία σπουδών , αντίστοιχα, επιμερισμένα σε 4 τομείς.  

Πιο εξειδικευμένα χαρακτηρίζονται τα υπόλοιπα δύο 
ιδρύματα αφού εμφανίζουν περιορισμένο εύρος πε-
δίων σπουδών. Συγκεκριμένα, μόνο 2 πεδία σπουδών 
καλύπτουν τα τμήματα του ΤΕΙ Χαλκίδος (και σε 2 το-
μείς αντίστοιχα), ενώ σε ένα μόνο πεδίο σπουδών υ-
πάγονται τα τμήματα της ΑΣΠΑΙΤΕ (αντίστοιχα σε 1 
τομέα). 
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4.2.2.3 Ανώτερες Επαγγελματικές & 
Εκκλησιαστικές Σχολές 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή 
των τμημάτων των 20 Ανώτερων Επαγγελματικών & 
Εκκλησιαστικών Σχολών ανά πεδίο σπουδών σύμφωνα 
με τα στοιχεία του 2012. 

Το 2012 στο σύνολο των 20 Τεχνολογικών ιδρυμάτων 
της χώρας λειτουργούν 27 τμήματα, τα οποία καλύ-
πτουν 3 πεδία σπουδών, που επιμερίζονται αντίστοι-
χα σε 5 τομείς. Το σύνολο των ιδρυμάτων που ανή-
κουν στη συγκεκριμένη κατηγορία είναι σαφώς εξειδι-
κευμένα. 

Γράφημα 4.15: Κατανομή τμημάτων των Επαγγελματικών & Εκκλησιαστικών Σχολών ανά πεδίο σπουδών το 2012 

 
Εκπαίδευση   Ανθρωπιστικές σπουδές & τέχνες   Κοινωνικές επιστήμες, επιχειρήσεις & δίκαιο    Επιστήμες 

 Σπουδές μηχανικών, παραγωγής & δομικών έργων   Γεωργία   Υγεία & κοινωνική πρόνοια   Υπηρεσίες 
Πηγή:  ΕΛ.ΣΤΑΤ.          Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

 Φοιτητές πέραν των κανονικών εξαμήνων 4.3

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η διαχρονική 
εξέλιξη του πλήθους των φοιτητών που έχουν υπερβεί 
την κανονική διάρκεια σπουδών, καθώς και του ποσο-
στού τους επί του συνόλου των τακτικών φοιτητών για 
την περίοδο 2002-2012. 
Το 2012 το σύνολο των φοιτητών πέραν των κανονι-
κών εξαμήνων στην Ελλάδα είναι 301.656 φοιτητές/-
τριες και αντιστοιχούν στο 107,5% των τακτικών φοι-
τητών (υπερέχουν κατά 21.032 φοιτητές). Την περίοδο 
αναφοράς (2002-2012) η συγκεκριμένη κατηγορία 
φοιτητών σχεδόν διπλασιάζεται (από 148.942 το 2002 
σε 301.656 το 2012), ενώ ως ποσοστό επί του τακτικού 
φοιτητικού πληθυσμού καταγράφει αύξηση κατά 
102,6%, από 53,1% το 2002 σε 107,5% το 2012. 

Γράφημα 4.16: Πλήθος φοιτητών πέραν των κανονικών εξαμήνων και ποσο-
στό επί των τακτικών φοιτητών την περίοδο 2002-2012 

 
Πηγή:  ΕΛ.ΣΤΑΤ.          Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

4.3.1 Ανάλυση κατά κατηγορία ιδρυμάτων 

Το 2012 183.986 σπουδαστές πέραν των κανονικών 
εξαμήνων φοιτούν σε Πανεπιστημιακά ιδρύματα και 
Πολυτεχνεία (61,1%), 117.017 σπουδαστές φοιτούν σε 
Τεχνολογικά ιδρύματα (38,8%) και 653 σπουδαστές 
φοιτούν σε Ανώτερες Επαγγελματικές & Εκκλησιαστι-

κές Σχολές (0,2%). Ας σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη 
κατανομή δεν διαφοροποιείται της αντίστοιχης των 
φοιτητών σε κανονικά εξάμηνα σπουδών. 
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Γράφημα 4.17: Κατανομή των φοιτητών πέραν των κανονικών εξαμήνων 
ανά κατηγορία ιδρύματος το 2012 

 
Πηγή:  ΕΛ.ΣΤΑΤ.          Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Στο ακόλουθο γράφημα αποδίδεται το πλήθος των 
φοιτητών πέραν των κανονικών εξαμήνων ανά κατη-
γορία ιδρύματος την περίοδο 2002-2012. 

Γράφημα 4.18: Φοιτητές πέραν των κανονικών εξαμήνων ανά κατηγορία ι-
δρύματος την περίοδο 2002-2012 

 
Πηγή:  ΕΛ.ΣΤΑΤ.          Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Την περίοδο αναφοράς (2002-2012) οι φοιτητές που 
υπερβαίνουν την κανονική διάρκεια σπουδών στα Πα-
νεπιστημιακά ιδρύματα και τα Πολυτεχνεία κατέ-
γραψαν αύξηση κατά 71,5%, από 107.305 φοιτητές/-
τριες το 2002 σε 183.986 φοιτητές/-τριες το 2012. Την 
ίδια περίοδο, η κατηγορία των Τεχνολογικών ιδρυμά-
των κατέγραψε υψηλότερη αύξηση (κατά 181,0%), 
από 41.637 φοιτητές/-τριες το 2002 σε 117.017 φοιτη-
τές/-τριες το 2012. Τέλος, οι σπουδαστές πέραν των 
κανονικών εξαμήνων των Ανώτερων Επαγγελματικών 
& Εκκλησιαστικών Σχολών ιδρυμάτων από μηδενικό 
πλήθος το 2002 αυξήθηκαν στους 653 φοιτητές/-τριες 
το 2012. 
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποδίδεται το πλήθος των 
φοιτητών πέραν των κανονικών εξαμήνων ως ποσοστό 
των φοιτητών σε κανονικά εξάμηνα ανά κατηγορία ι-
δρύματος την περίοδο 2002-2012. 
Το 2012 οι φοιτητές των Πανεπιστημιακών ιδρυμά-
των και Πολυτεχνείων που βρίσκονται πέραν των κα-
νονικών εξαμήνων σπουδών αντιστοιχούν στο 109,0% 

των εγγεγραμμένων φοιτητών σε κανονικά εξάμηνα 
(υπερέχουν κατά 15.182 φοιτητές). 

Γράφημα 4.19: Φοιτητές πέραν των κανονικών εξαμήνων ως ποσοστό των 
τακτικών φοιτητών ανά κατηγορία ιδρύματος την περίοδο 2002-2012 

Πηγή:  ΕΛ.ΣΤΑΤ.          Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Αντίστοιχα υψηλή είναι και η αναλογία στα Τεχνολο-
γικά ιδρύματα (109,9% που αντιστοιχεί σε 10.543 
φοιτητές). Αντίθετα, στις Ανώτερες Επαγγελματικές 
και Εκκλησιαστικές Σχολές οι φοιτητές που έχουν υ-
περβεί την κανονική διάρκεια φοίτησης αντιστοιχούν 
μόλις στο 12,2% των τακτικών φοιτητών. 
 
4.3.1.1 Πανεπιστημιακά ιδρύματα & Πολυτεχνεία 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ανά πανεπι-
στημιακό ίδρυμα και πολυτεχνείο το πλήθος των φοι-
τητών πέραν των κανονικών εξαμήνων, καθώς και ο 
μέσος όρος του ποσοστού των φοιτητών πέραν των 
κανονικών εξαμήνων επί των τακτικών φοιτητών την 
περίοδο 2002-2012. Ο μέσος όρος του συγκεκριμένου 
μεγέθους υπολογίζεται από τις τιμές που καταγράφο-
νται σε κάθε τμήμα ανά εκπαιδευτικό ίδρυμα. 
Το 2012, σε 6 από τα 22 πανεπιστημιακά ιδρύματα και 
πολυτεχνεία οι φοιτητές που έχουν υπερβεί την κανο-
νική διάρκεια σπουδών είναι περισσότεροι από τους 
τακτικούς φοιτητές με το μεγαλύτερο ποσοστό να κα-
ταγράφεται στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (179,4%) και 
ακολουθούν: το Πανεπιστήμιο Πειραιώς (162,8%), το 
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (139,3%), το Αρι-
στοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (118,9%), το 
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (116,2%) και το 
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (108,2%). 
Τα υπόλοιπα 16 ιδρύματα καταγράφουν ποσοστά μι-
κρότερα του 100%, δηλαδή οι φοιτητές που έχουν υ-
περβεί την κανονική διάρκεια σπουδών είναι λιγότε-
ροι από εκείνους σε κανονικά εξάμηνα. Το χαμηλότε-
ρο ποσοστό της κατηγορίας καταγράφεται στο Πανε-
πιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (28,0%) και ακολου-
θούν: το Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας (30,6%), το 
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (35,0%), το Πανεπιστή-
μιο Θεσσαλίας (36,8%), το Πανεπιστήμιο Θράκης 
(37,8%), το Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας (38,0%), 
το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (46,2%), το Εθνικό Με-
τσόβιο Πολυτεχνείο (55,8%), το Πανεπιστήμιο Αιγαί-
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ου (56,0%), το Ιόνιο Πανεπιστήμιο (57,7%), το Πολυ-
τεχνείο Κρήτης (57,8%), το Πανεπιστήμιο Κρήτης 
(60,7%), το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (65,0%), η Ανω-
τάτη Σχολή Καλών Τεχνών (66,3%), το Πανεπιστήμιο 
Πατρών (67,3%) και το Πάντειο Πανεπιστήμιο 
(84,2%). Επομένως, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της κα-
τηγορίας φαίνεται να διαφοροποιούνται σημαντικά 

ως προς το ποσοστό των φοιτητών που έχουν υπερβεί 
την κανονική διάρκεια φοίτησης. Συγκεκριμένα τα 5 
εκπαιδευτικά ιδρύματα με τις χαμηλότερες τιμές (bot-
tom5) έχουν μέση τιμή ποσοστού 33,6%, ενώ η μέση 
τιμή των 5 ιδρυμάτων με τις υψηλότερες τιμές (top5 
143,3%) είναι 4,3 φορές υψηλότερη (λόγος t5/b5). 

Γράφημα 4.20: Πλήθος φοιτητών πέραν των κανονικών εξαμήνων και μέσος όρος(1) ποσοστού φοιτητών πέραν των κανονικών εξαμήνων επί των τακτικών 
ανά Πανεπιστημιακό ίδρυμα/Πολυτεχνείο την περίοδο 2002-2012 
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Κατά την περίοδο αναφοράς (2002-2012) και στα 22 
εκπαιδευτικά ιδρύματα καταγράφεται αύξηση του 
πλήθους των φοιτητών που έχουν υπερβεί την κανονι-
κή διάρκεια σπουδών, με τη μεγαλύτερη μέση ετήσια 
αύξηση να σημειώνεται στο Πανεπιστήμιο Πελοπον-
νήσου (105,6%). Ακολουθούν κατά σειρά: το Πανεπι-
στήμιο Στερεάς Ελλάδας (59,5%), το Πάντειο Πανεπι-
στήμιο (29,3%), το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονί-
ας (29,1%), η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (26,0%), 
το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (22,5%), το Πανεπιστή-
μιο Θεσσαλίας και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθη-
νών (21,0%), το Πανεπιστήμιο Κρήτης (19,0%), το Πα-
νεπιστήμιο Αιγαίου (18,2%), το Πολυτεχνείο Κρήτης 
(16,5%), το Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας (14,2%), 
το Πανεπιστήμιο Πειραιώς (11,5%), το Ιόνιο Πανεπι-
στήμιο (10,2%). Μικρότερη μέση ετήσια αύξηση (κάτω 
του 10,0%) σημειώνεται στα υπόλοιπα ιδρύματα: Ε-
θνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (8,2%), Πανεπιστήμιο 
Ιωαννίνων και Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
(6,8%), Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (6,1%), Αριστοτέ-
λειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (5,3%), Πανεπιστή-

μιο Πατρών (5,0%), Πανεπιστήμιο Αθηνών (4,6%) και 
Πανεπιστήμιο Θράκης (1,9%). 
 
4.3.1.2 Τεχνολογικά ιδρύματα 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ανά τεχνολογι-
κό ίδρυμα το πλήθος των φοιτητών πέραν των κανονι-
κών εξαμήνων, καθώς και ο μέσος όρος του ποσοστού 
των φοιτητών πέραν των κανονικών εξαμήνων επί των 
τακτικών φοιτητών την περίοδο 2002-2012. Ο μέσος 
όρος του συγκεκριμένου μεγέθους υπολογίζεται από 
τις τιμές που καταγράφονται σε κάθε τμήμα ανά εκ-
παιδευτικό ίδρυμα. 
Το 2012, σε 9 από τα 16 τεχνολογικά ιδρύματα οι φοι-
τητές που έχουν υπερβεί την κανονική διάρκεια σπου-
δών είναι περισσότεροι από εκείνους σε κανονικά ε-
ξάμηνα σπουδών με το μεγαλύτερο ποσοστό να κατα-
γράφεται στο ΤΕΙ Πειραιώς (407,3%) και ακολουθούν: 
το ΤΕΙ Ηπείρου (201,0%), το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας 
(179,4%), το ΤΕΙ Κρήτης (162,4%), το ΤΕΙ Λαρίσης 
(127,8%), το ΤΕΙ Καλαμάτας (123,6%), το ΤΕΙ Μεσο-
λογγίου (114,0%), το ΤΕΙ Σερρών (113,9%) και το ΤΕΙ 
Λαμίας (113,4%). 

Γράφημα 4.21: Πλήθος φοιτητών πέραν των κανονικών εξαμήνων και μέσος όρος(1) ποσοστού φοιτητών πέραν των κανονικών εξαμήνων επί των τακτικών 
φοιτητών ανά Τεχνολογικό ίδρυμα  την περίοδο 2002-2012 
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Πλήθος φοιτητών πέραν των κανονικών εξαμήνων                 % επί του τακτικού φοιτητικού πληθυσμού 

(1) Ο μέσος όρος του συγκεκριμένου μεγέθους υπολογίζεται από τις τιμές που καταγράφονται σε κάθε τμήμα ανά εκπαιδευτικό ίδρυμα. 
Πηγή:  ΕΛ.ΣΤΑΤ.          Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Τα υπόλοιπα 7 ιδρύματα καταγράφουν ποσοστά μι-
κρότερα του 100%, δηλαδή οι φοιτητές που έχουν υ-
περβεί την κανονική διάρκεια σπουδών είναι λιγότε-

ροι από εκείνους σε κανονικά εξάμηνα. Το χαμηλότε-
ρο ποσοστό της κατηγορίας καταγράφεται στην Α-
ΣΠΑΙΤΕ (49,4%) και ακολουθούν: το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων 
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(51,6%), το ΤΕΙ Καβάλας (79,9%), το ΤΕΙ Χαλκίδος 
(83,9%), το ΤΕΙ Πατρών (88,3%), το ΤΕΙ Αθηνών 
(93,8%) και το Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 
(97,4%). 
Επομένως, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της κατηγορίας 
φαίνεται να διαφοροποιούνται σημαντικά ως προς το 
ποσοστό των φοιτητών που έχουν υπερβεί την κανονι-
κή διάρκεια φοίτησης. Συγκεκριμένα τα 5 εκπαιδευτι-
κά ιδρύματα με τις χαμηλότερες τιμές (bottom5) έ-
χουν μέση τιμή ποσοστού 70,6%, ενώ η μέση τιμή των 
5 ιδρυμάτων με τις υψηλότερες τιμές (top5 215,6%) 
είναι 3,1 φορές υψηλότερη (λόγος t5/b5). 
Κατά την περίοδο αναφοράς (2002-2012) και τα 16 τε-
χνολογικά ιδρύματα καταγράφουν αύξηση του πλή-
θους των φοιτητών που έχουν υπερβεί την κανονική 
διάρκεια σπουδών, με τη μεγαλύτερη μέση ετήσια αύ-
ξηση να σημειώνεται στο ΤΕΙ Ιονίων νήσων (29,3%). 
Ακολουθούν κατά σειρά: το ΤΕΙ Ηπείρου (24,2%), η 
ΑΣΠΑΙΤΕ (22,1%), το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (20,4%), 
το ΤΕΙ Λαμίας (20,2%), το ΤΕΙ Μεσολογγίου και το ΤΕΙ 
Καλαμάτας (18,8%), το ΤΕΙ Πειραιώς (17,9%) το ΤΕΙ 
Σερρών (17,0%), το ΤΕΙ Κρήτης (14,4%) και το ΤΕΙ Πα-
τρών (10,3%). Μικρότερη μέση ετήσια αύξηση (κάτω 

του 10,0%) σημειώνεται στα υπόλοιπα ιδρύματα: ΤΕΙ 
Χαλκίδος (9,0%), ΤΕΙ Λαρίσης (8,7%), ΤΕΙ Καβάλας 
(6,8%), Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης (6,6%) και ΤΕΙ 
Αθηνών (3,0%). 
 
4.3.1.3 Ανώτερες Επαγγελματικές & 

Εκκλησιαστικές Σχολές 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ανά ομάδα 
σχολών της Ανώτερης Επαγγελματικής και Εκκλησια-
στικής εκπαίδευσης το πλήθος των φοιτητών πέραν 
των κανονικών εξαμήνων, καθώς και ο μέσος όρος του 
ποσοστού των φοιτητών πέραν των κανονικών εξαμή-
νων επί των τακτικών φοιτητών την περίοδο 2002-
2012. Ο μέσος όρος του συγκεκριμένου μεγέθους υ-
πολογίζεται από τις τιμές που καταγράφονται σε κάθε 
τμήμα των σχολών της κατηγορίας. Ας σημειωθεί ότι η 
κατηγορία «φοιτητές πέραν των κανονικών εξαμήνων» 
δεν υπάρχει στις σχολές παροχής υπηρεσιών και στις 
καλλιτεχνικές σχολές και γι’ αυτό στο γράφημα απει-
κονίζονται μόνο οι Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού και 
οι Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες συνολικά. 

Γράφημα 4.22: Πλήθος φοιτητών πέραν των κανονικών εξαμήνων και μέσος όρος(1) ποσοστού φοιτητών πέραν των κανονικών εξαμήνων επί των τακτικών 
φοιτητών ανά σχολή της Ανώτερης Επαγγελματικής και Εκκλησιαστικής εκπαίδευσης την περίοδο 2002-2012 

 
Πλήθος φοιτητών πέραν των κανονικών εξαμήνων                 % επί του τακτικού φοιτητικού πληθυσμού 

 (1) Ο μέσος όρος του συγκεκριμένου μεγέθους υπολογίζεται από τις τιμές που καταγράφονται σε κάθε τμήμα των σχολών της κατηγορίας. 
Πηγή:  ΕΛ.ΣΤΑΤ.          Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Το 2012 και σε όλες τις σχολές της Ανώτερης Επαγγελ-
ματικής και Εκκλησιαστικής εκπαίδευσης οι φοιτητές 
που έχουν υπερβεί την κανονική διάρκεια σπουδών 
είναι λιγότεροι από εκείνους σε κανονικά εξάμηνα 
σπουδών με το μεγαλύτερο ποσοστό να καταγράφεται 
στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες (30,6%), 
ενώ η αντίστοιχη τιμή στις Ακαδημίες Εμπορικού 
Ναυτικού είναι 4,7%. 

Κατά την περίοδο αναφοράς (2002-2012) και οι δύο 
ομάδες σχολών καταγράφουν αύξηση των φοιτητών 
που έχουν υπερβεί την κανονική διάρκεια σπουδών. 
Συγκεκριμένα, η μέση ετήσια αύξηση του πλήθους των 
φοιτητών της κατηγορίας στις Ακαδημίες Εμπορικού 
Ναυτικού είναι 62,7% ενώ στις Ανώτατες Εκκλησια-
στικές Ακαδημίες 10,5%. 

 

4.3.2 Ανάλυση κατά πεδίο και τομέα σπουδών 

Στο ακόλουθο γράφημα το σύνολο των φοιτητών που 
έχουν υπερβεί την κανονική διάρκεια σπουδών, που 
το 2012 ήταν 301.656 φοιτητές/-τριες, κατανέμεται 
στα 8 πεδία σπουδών. 
Το 2012 από το σύνολο των φοιτητών πέραν των κα-
νονικών εξαμήνων το υψηλότερο ποσοστό (36,9%), 
που αντιστοιχεί σε 111.197 φοιτητές, συγκέντρωνε το 
πεδίο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΔΙ-

ΚΑΙΟ. Το επόμενο σε συχνότητα πεδίο σπουδών αφο-
ρά τις ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ- ΔΟΜΙ-
ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (18,6%) που αντιστοιχεί σε 55.980 φοιτη-
τές και ακολουθούν τα πεδία: ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (15,9% με 
47.924 φοιτητές), ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ & ΤΕ-
ΧΝΕΣ (12,6% με 38.004 φοιτητές), ΓΕΩΡΓΙΑ (5,4% με 
61.373 φοιτητές), ΥΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ 
(4,2% με 12.730 φοιτητές), ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (3,9% με 
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11.906 φοιτητές) και ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (2,5% με 7.542 φοιτη-
τές). Ας σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη κατανομή δεν 
διαφοροποιείται της αντίστοιχης των φοιτητών σε κα-
νονικά εξάμηνα σπουδών. 

Γράφημα 4.23: Κατανομή των φοιτητών πέραν των κανονικών εξαμήνων 
ανά πεδίο σπουδών το 2012 

 
Πηγή δεδομένων: ΕΛ.ΣΤΑΤ.                    Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Στο ακόλουθο γράφημα αποδίδεται το πλήθος των 
φοιτητών που έχουν υπερβεί την κανονική διάρκεια 
σπουδών και το ποσοστό τους επί των φοιτητών σε 
κανονικά εξάμηνα σπουδών ανά πεδίο σπουδών την 
περίοδο 2002-2012. 
Το 2012, σε 5 από τα 8 πεδία σπουδών οι φοιτητές 
που έχουν υπερβεί την κανονική διάρκεια σπουδών 
είναι περισσότεροι από εκείνους σε κανονικά εξάμηνα 
σπουδών με το μεγαλύτερο ποσοστό να καταγράφεται 
στη ΓΕΩΡΓΙΑ (177,3%) και ακολουθούν: οι ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
(138,1%), οι ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (118,5%), οι ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΗ-
ΧΑΝΙΚΩΝ - ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ- ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (112,8%) 
και ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΔΙΚΑΙΟ 
(108,3%). 
Τα υπόλοιπα 3 πεδία σπουδών καταγράφουν ποσο-
στά μικρότερα του 100%, δηλαδή οι φοιτητές που έ-
χουν υπερβεί την κανονική διάρκεια σπουδών είναι 
λιγότεροι από εκείνους σε κανονικά εξάμηνα. Το χα-
μηλότερο ποσοστό της κατηγορίας καταγράφεται στην 
ΥΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ (40,3%) και ακολου-
θούν: η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (47,7%) και οι ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ 
ΣΠΟΥΔΕΣ & ΤΕΧΝΕΣ (79,3%). 

Γράφημα 4.24: Πλήθος φοιτητών πέραν των κανονικών εξαμήνων και ποσοστό(1) επί των τακτικών φοιτητών ανά πεδίο σπουδών την περίοδο 2002-2012 

 

 
Πλήθος φοιτητών πέραν των κανονικών εξαμήνων                 % επί του τακτικού φοιτητικού πληθυσμού 
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Πλήθος φοιτητών πέραν των κανονικών εξαμήνων                 % επί του τακτικού φοιτητικού πληθυσμού 

 

(1) Το ποσοστό αποτελεί μέσο όρο του συγκεκριμένου μεγέθους, ο οποίος υπολογίζεται από τις τιμές που καταγράφονται στα τμήματα που ανήκουν στα οκτώ πεδία σπουδών. 

Πηγή:  ΕΛ.ΣΤΑΤ.          Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Κατά την περίοδο 2002-2012 και στα 8 πεδία σπου-
δών το πλήθος των φοιτητών που έχουν υπερβεί την 
κανονική διάρκεια σπουδών καταγράφει αύξηση, με 
την μεγαλύτερη να σημειώνεται στο πεδίο σπουδών 
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ κατά 173,3%, από 17.537 φοιτητές το 
2002 σε 47.924 το 2012, ενώ ως ποσοστό επί των τα-
κτικών φοιτητών από 49,7% το 2002 διαμορφώνεται 
στο 107,8% το 2012. Αύξηση του πλήθους των φοιτη-
τών πέραν των κανονικών εξαμήνων σημειώνεται και 
στο πεδίο σπουδών ΓΕΩΡΓΙΑ κατά 138,9%, από 6.853 
φοιτητές το 2002 σε 16.373 φοιτητές το 2012, ενώ ως 
ποσοστό επί των φοιτητών σε κανονικά εξάμηνα από 
33,3% το 2002 διαμορφώνεται στο 177,3% το 2012. 
Το πλήθος των φοιτητών πέραν των κανονικών εξαμή-
νων του πεδίου σπουδών ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ καταγράφει αύ-
ξηση κατά 130,1%, από 3.277 το 2002 σε 7.542 το 
2012, ενώ ως ποσοστό επί των τακτικών φοιτητών από 
13,4% το 2002 αυξάνεται στο 138,1% το 2012. Το πλή-
θος των φοιτητών πέραν των κανονικών εξαμήνων του 
πεδίου ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΟΜΙ-
ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ καταγράφει αύξηση κατά 125,3%, από 
24.848 το 2002 σε 55.980 το 2012, ενώ ως ποσοστό επί 
των φοιτητών σε κανονικά εξάμηνα από 40,4% το 
2002 αυξάνεται στο 112,8% το 2012. Σημαντική αύξη-
ση σημειώνεται και στο πεδίο σπουδών ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΔΙΚΑΙΟ (κατά 108,5%), 
από 53.342 το 2002 σε 111.197 το 2012. Μικρότερες 
αυξήσεις καταγράφονται στο πεδίο σπουδών ΕΚΠΑΙ-
ΔΕΥΣΗ (κατά 54,2%), ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ & 
ΤΕΧΝΕΣ (κατά 44,7%) και ΥΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟ-
ΝΟΙΑ (κατά 40,0%). 

 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος των 
φοιτητών πέραν των κανονικών εξαμήνων ανά τομέα 
σπουδών τα έτη 2002 και 2012. 
Το 2012 από το σύνολο του φοιτητικού πληθυσμού 
που έχει υπερβεί την κανονική διάρκεια φοίτησης το 
υψηλότερο ποσοστό (18,0%), που αντιστοιχεί σε 
54.351 φοιτητές/-τριες, συγκεντρώνει ο τομέας σπου-
δών Κατάρτιση στο Εμπόριο & στη Διοίκηση Επιχει-
ρήσεων. 

Γράφημα 4.25: Φοιτητές πέραν των κανονικών εξαμήνων ανά τομέα σπου-
δών τα έτη 2002 & 2012 

 
Πηγή δεδομένων: ΕΛ.ΣΤΑΤ.                    Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
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Ακολουθούν οι τομείς σπουδών: Επιστήμες του Μη-
χανικού (13,4% με 40.507 φοιτητές), Κοινωνικές Επι-
στήμες & Επιστήμες της Συμπεριφοράς (13,0% με 
39.279 φοιτητές), Ανθρωπιστικές Επιστήμες (10,7% με 
32.318 φοιτητές), Γεωργία-Δασοκομία-Αλιευτική 
(5,2% με 15.807 φοιτητές), Δίκαιο (5,2% με 15.807 
φοιτητές), Εφαρμοσμένες Επιστήμες (5,2% με 15.738 
φοιτητές), Επιστήμες της Πληροφορικής (5,2% με 
15.585 φοιτητές), Φυσικές Επιστήμες (4,5% με 13.493 
φοιτητές), Αρχιτεκτονική –Χωροταξία & Μηχανικοί 
Κτιρίων (4,1% με 12.493 φοιτητές), Επιστήμες Εκπαί-
δευσης & Κατάρτισης των Διδασκόντων (3,9% με 
11.906 φοιτητές), Επιστήμες Υγείας & Υγιεινής (3,9% 
με 11.800 φοιτητές), Καλές Τέχνες & Τέχνες Εφαρμο-
σμένες (1,9% με 5.686 φοιτητές), Κατάρτιση για τον 
Τριτογενή Τομέα (1,8% με 5.483 φοιτητές), Βιολογία-
Περιβάλλον (1,0% με 3.108 φοιτητές) και Επαγγέλμα-
τα της Βιομηχανικής Παραγωγής & της Τεχνολογίας 
(1,0% με 2.980 φοιτητές). Μικρότερα ποσοστά κατα-
γράφουν οι τομείς σπουδών: Προστασία Περιβάλλο-
ντος (0,6% με 1.861 φοιτητές), Πληροφόρηση & Τεκ-
μηρίωση (0,6% με 1.760 φοιτητές), Κοινωνικές Υπη-
ρεσίες & Πρόνοια (0,3% με 930 φοιτητές), Κτηνιατρι-
κή (0,2% με 545 φοιτητές) και Θαλάσσιες Μεταφορές 
(0,1% με 198 φοιτητές). 
Κατά την περίοδο 2002-2012 σε 20 από τους 21 τομείς 
σπουδών καταγράφεται αύξηση των φοιτητών που 
έχουν υπερβεί την κανονική διάρκεια σπουδών, με την 

υψηλότερη να σημειώνεται στις Θαλάσσιες Μεταφο-
ρές (κατά 890,0%) και ακολουθούν οι τομείς σπουδών: 
Επιστήμες της Πληροφορικής (κατά 633,1%), Κοινω-
νικές Υπηρεσίες & Πρόνοια (κατά 295,7%), Προστα-
σία Περιβάλλοντος (κατά 247,2%), Επαγγέλματα της 
Βιομηχανικής Παραγωγής και της Τεχνολογίας (κατά 
222,9%), Γεωργία-Δασοκομία-Αλιευτική (κατά 
156,3%), Κατάρτιση στο Εμπόριο και στη Διοίκηση Ε-
πιχειρήσεων (κατά 152,4%), Βιολογία-Περιβάλλον 
(κατά 151,5%), Καλές Τέχνες & Εφαρμοσμένες Τέχνες 
(κατά 139,3%), Εφαρμοσμένες Επιστήμες (κατά 
137,4%), Επιστήμες του Μηχανικού (κατά 127,9%), 
Πληροφόρηση & Τεκμηρίωση (κατά 106,1%), Αρχιτε-
κτονική –Χωροταξία & Μηχανικοί Κτιρίων (κατά 
103,1%), Κατάρτιση για τον Τριτογενή Τομέα (κατά 
100,0%).  
Μικρότερες αυξήσεις καταγράφουν οι τομείς: Δίκαιο 
(κατά 90,1%), Φυσικές Επιστήμες (κατά 78,8%), Κοι-
νωνικές Επιστήμες & Επιστήμες της Συμπεριφοράς 
(κατά 73,5%), Επιστήμες Εκπαίδευσης & Κατάρτισης 
των Διδασκόντων (κατά 54,2%), Ανθρωπιστικές Επι-
στήμες (κατά 35,3%) και Επιστήμες Υγείας & Υγιεινής 
(κατά 33,2%). 
Στον αντίποδα βρίσκεται ο τομέας της Κτηνιατρικής, 
όπου κατά την περίοδο αναφοράς οι φοιτητές πέραν 
των κανονικών εξαμήνων σημειώνουν μείωση κατά 
19,6%. 

 

 Διαφοροποιήσεις του φύλου στο φοιτητικό πληθυσμό 4.4

Το 2012 το σύνολο των τακτικών φοιτητών στην Ελ-
λάδα είναι 280.624, εκ των οποίων το 54,8% είναι γυ-
ναίκες (153.750) και το 45,2% άνδρες (126.874). Την 
περίοδο αναφοράς (2002-2012) οριακή μείωση (κατά 
0,8%) καταγράφεται στις γυναίκες (από 266.042 το 
2002 σε 153.750 το 2012), ενώ οριακή αύξηση (κατά 
0,9%) καταγράφεται στους άνδρες (από 125.709 το 
2002 σε 126.874 το 2012). 

Γράφημα 4.26: Διαχρονική εξέλιξη τακτικού φοιτητικού πληθυσμού κατά 
φύλο την περίοδο 2002-2012 

 
Πηγή:  ΕΛ.ΣΤΑΤ.          Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το ποσοστό 
συμμετοχής31 του πληθυσμού στην τριτοβάθμια εκ-
παίδευση κατά φύλο την περίοδο 2002-2012. 

Γράφημα 4.27: Ποσοστό συμμετοχής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά 
φύλο την περίοδο 2002-2012 

 
Πηγή: α) Στοιχεία φοιτητικού πληθυσμού ΕΛ.ΣΤΑΤ.   β) Πληθυσμιακά στοιχεία EUROSTAT 
Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

                                                                 
31 Το ποσοστό συμμετοχής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση υπολογί-

ζεται ως η σταθμισμένη μέση τιμή των καθαρών ποσοστών συμμε-
τοχής ανά ηλικία. Το καθαρό ποσοστό συμμετοχής των ατόμων η-
λικίας x υπολογίζεται ως το ποσοστό των τακτικών φοιτητών ηλι-
κίας x προς το συνολικό πληθυσμό της χώρας ηλικίας x. Η στάθμι-
ση γίνεται με βάση το πλήθος των τακτικών φοιτητών ανά ηλικια-
κή κατηγορία (“18 ετών” έως και “30 ετών και άνω”). Ας σημειω-
θεί ότι η κατηγορία των φοιτητών “30 ετών και άνω” έχει διαιρε-
θεί με την πληθυσμιακή ομάδα 30-45 ετών. 
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Το 2012 το ποσοστό συμμετοχής του γυναικείου πλη-
θυσμού στην τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι 42,7% και 
υπερέχει του αντίστοιχου ποσοστού του ανδρικού 
πληθυσμού (31,9%) κατά 34,0%.  
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2002-2012 το ποσοστό 
συμμετοχής των γυναικών καταγράφει αύξηση κατά 
31,0%, από 32,6% το 2002 σε 42,7% το 2012, ενώ το 
ποσοστό συμμετοχής των ανδρών καταγράφει μεγα-
λύτερη αύξηση (κατά 38,2%), από 23,1% το 2002 σε 
31,9% το 2012. Όπως φαίνεται από το γράφημα, καθ’ 
όλη τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς οι γυναίκες 
καταγράφουν σημαντικά υψηλότερα ποσοστά συμμε-
τοχής συγκριτικά με τους άνδρες. Αξίζει να σημειωθεί, 
ωστόσο, ότι έχει μειωθεί κατά 7,4 ποσοστιαίες μονά-
δες η απόκλιση μεταξύ των δύο ποσοστών, αφού το 
2002 το ποσοστό των γυναικών υπερείχε του αντίστοι-
χου των ανδρών κατά 41,4%, ενώ το 2012 κατά 34,0%.  
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνονται τα ποσοστά 
συμμετοχής του πληθυσμού στην τριτοβάθμια εκπαί-
δευση ανά ηλικία και φύλο το έτος 2012. 

Γράφημα 4.28: Ποσοστά συμμετοχής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά 
φύλο και ηλικιακή ομάδα το 2012 

 
(1) Η κατηγορία των φοιτητών “30 ετών και άνω” διαιρείται με την πληθυσμιακή ομάδα 30-

45 ετών 

Πηγή: α) Στοιχεία φοιτητικού πληθυσμού ΕΛ.ΣΤΑΤ.   β) Πληθυσμιακά στοιχεία EUROSTAT 
Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Όπως φαίνεται από το γράφημα, αντίστοιχη κατανομή 
ακολουθούν τα δύο φύλα, με τα υψηλότερα ποσοστά 
συμμετοχής να καταγράφονται στις ηλικίες από 19 
έως και 22 ετών. Συγκεκριμένα, το 2012 το ποσοστό 
των γυναικών ηλικίας 19 ετών που φοιτούν στην τρι-
τοβάθμια εκπαίδευση είναι 50,1%, ενώ το αντίστοιχο 
των ανδρών είναι 35,9% (χαμηλότερο κατά 14,2 ποσο-
στιαίες μονάδες). Οι γυναίκες καταγράφουν υψηλότε-
ρα ποσοστά συμμετοχής συγκριτικά με τους άνδρες 
μέχρι και τα 22 έτη. Στα άτομα ηλικίας 23 ετών το πο-
σοστό συμμετοχής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση δεν 
διαφοροποιείται ως προς το φύλο (12,6% οι γυναίκες 
και 12,9% οι άνδρες), ενώ στα 24 έτη η εικόνα αντι-
στρέφεται με τους άνδρες να καταγράφουν υψηλότε-
ρο ποσοστό συμμετοχής (5,2%) έναντι των γυναικών 
(4,4%). Τέλος, στις μεγαλύτερες ηλικίες τα ποσοστά 
συμμετοχής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση δεν διαφο-
ροποιούνται ιδιαίτερα ως προς το φύλο, με το ποσο-

στό των γυναικών να υπερέχει οριακά έναντι των αν-
δρών. 
Το 2012 το σύνολο των φοιτητών πέραν των κανονι-
κών εξαμήνων στην Ελλάδα είναι 301.656 φοιτητές/-
τριες, εκ των οποίων το 42,3% είναι γυναίκες 
(127.681) και το 57,7% άνδρες (173.975). Θα πρέπει 
να σημειωθεί ότι παρατηρείται διαφοροποίηση της 
αναλογίας των φύλων σε σύγκριση με τους φοιτητές 
σε κανονικά εξάμηνα σπουδών (τακτικοί φοιτητές).  

Γράφημα 4.29: Διαχρονική εξέλιξη των φοιτητών πέραν των κανονικών εξα-
μήνων την περίοδο 2002-2012 

 
Πηγή:  ΕΛ.ΣΤΑΤ.          Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Συγκεκριμένα, στους τακτικούς φοιτητές καταγράφε-
ται υπεροχή των γυναικών (54,8% έναντι 45,2%), ενώ 
στους φοιτητές που έχουν υπερβεί την κανονική διάρ-
κεια φοίτησης παρουσιάζεται υπεροχή των ανδρών 
(57,7% έναντι 42,3%). 
Την περίοδο αναφοράς (2002-2012) το πλήθος των 
γυναικών που έχουν υπερβεί την κανονική διάρκεια 
φοίτησης παρουσιάζει αύξηση κατά 88,1% (από 
67.886 το 2002 σε 127.681 το 2012) και των ανδρών 
κατά 102,5% (από 81.056 το 2002 σε 173.975 το 2012). 
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνονται κατά φύλο οι 
φοιτητές πέραν των κανονικών εξαμήνων ως ποσοστό 
των τακτικών φοιτητών την περίοδο 2002-2012. 

Γράφημα 4.30: Φοιτητές πέραν των κανονικών εξαμήνων ως ποσοστό των 
τακτικών φοιτητών κατά φύλο την περίοδο 2002-2012 

 
Πηγή:  ΕΛ.ΣΤΑΤ.          Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
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αντίστοιχο ποσοστό των γυναικών είναι αρκετά χαμη-
λότερο, παραμένοντας, ωστόσο σε υψηλά επίπεδα 
(83,0%). 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2002-2012 το ποσοστό 
των ανδρών φοιτητών πέραν των κανονικών εξαμήνων 
ως προς τους τακτικούς άνδρες φοιτητές καταγράφει 

αύξηση κατά 112,7%, από 64,5% το 2002 σε 137,1% το 
2012, ενώ η αντίστοιχη μεταβολή των γυναικών είναι 
89,7% (από 43,8% το 2002 σε 83,0% το 2012). Όπως 
φαίνεται από το γράφημα, καθ’ όλη τη διάρκεια της 
περιόδου αναφοράς οι άνδρες καταγράφουν σημαντι-
κά υψηλότερα ποσοστά συγκριτικά με τις γυναίκες. 

 

4.4.1 Ανάλυση κατά κατηγορία ιδρυμάτων 

Στο ακόλουθο γράφημα αποδίδεται το πλήθος των 
φοιτητών των Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και Πολυ-
τεχνείων ως ποσοστό του συνόλου της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης κατά φύλο την περίοδο 2002-2012. 

Γράφημα 4.31: Φοιτητές Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και Πολυτεχνείων ως 
ποσοστό του συνόλου της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά φύλο την περίο-
δο 2002-2012 

 
Πηγή:  ΕΛ.ΣΤΑΤ.          Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Το 2012 το 60,2% των σπουδαστών της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης φοιτούν σε Πανεπιστημιακά ιδρύματα 
και Πολυτεχνεία. Το ποσοστό των γυναικών που φοι-
τούν σε Πανεπιστημιακά ιδρύματα και Πολυτεχνεία 
επί του συνόλου των γυναικών της τριτοβάθμιας εκ-
παίδευσης είναι 64,9% και υπερέχει του αντίστοιχου 
ποσοστού των ανδρών (54,5%) κατά 19,2%. 
Καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς (2002-
2012) το ποσοστό των γυναικών της τριτοβάθμιας εκ-
παίδευσης που φοιτούν σε Πανεπιστημιακά ιδρύματα 
και Πολυτεχνεία υπερέχει του αντίστοιχου ποσοστού 
των ανδρών, ενώ η παρατηρούμενη διαφορά μεταξύ 
τους αυξήθηκε κατά 3,1 ποσοστιαίες μονάδες, από 
16,1% το 2002 σε 19,2% το 2012. 
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποδίδεται το πλήθος των 
φοιτητών των Τεχνολογικών ιδρυμάτων ως ποσοστό 
του συνόλου της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά φύ-
λο την περίοδο 2002-2012. 
Το 2012 το 37,9% των σπουδαστών της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης φοιτούν σε Τεχνολογικά ιδρύματα. Το 
ποσοστό των ανδρών που φοιτούν σε Τεχνολογικά ι-
δρύματα επί του συνόλου των ανδρών της τριτοβάθ-
μιας εκπαίδευσης είναι 42,2% και, σε αντίθεση με τα 
Πανεπιστημιακά ιδρύματα & Πολυτεχνεία, υπερέχει 
του αντίστοιχου ποσοστού των γυναικών (34,4%) κατά 
22,5%. 
 

Γράφημα 4.32: Φοιτητές Τεχνολογικών ιδρυμάτων ως ποσοστό του συνόλου 
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά φύλο την περίοδο 2002-2012 

 
Πηγή:  ΕΛ.ΣΤΑΤ.          Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς (2002-
2012) το ποσοστό των γυναικών της τριτοβάθμιας εκ-
παίδευσης που φοιτούν σε Τεχνολογικά ιδρύματα υ-
πολείπεται του αντίστοιχου ποσοστού των ανδρών, 
ενώ η παρατηρούμενη διαφορά μεταξύ τους αυξήθη-
κε κατά 6,5 ποσοστιαίες μονάδες, από 16,0% το 2002 
σε 22,5% το 2012.  
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποδίδεται το πλήθος των 
φοιτητών των Ανώτερων Επαγγελματικών και Εκκλη-
σιαστικών Σχολών ως ποσοστό του συνόλου της τριτο-
βάθμιας εκπαίδευσης κατά φύλο την περίοδο 2002-
2012. 

Γράφημα 4.33: Φοιτητές Ανώτερων Επαγγελματικών και Εκκλησιαστικών 
Σχολών ως ποσοστό του συνόλου της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά φύλο 
την περίοδο 2002-2012 

 
Πηγή:  ΕΛ.ΣΤΑΤ.          Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
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σιαστικές Σχολές επί του συνόλου των ανδρών της τρι-
τοβάθμιας εκπαίδευσης είναι 3,4% και είναι σχεδόν 
5πλάσιο του αντίστοιχου ποσοστού των γυναικών 
(0,7%). 
Καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς (2002-
2012) το ποσοστό των γυναικών της τριτοβάθμιας εκ-

παίδευσης που φοιτούν σε Ανώτερες Επαγγελματικές 
και Εκκλησιαστικές Σχολές υπολείπεται του αντίστοι-
χου ποσοστού των ανδρών. Η παρατηρούμενη διαφο-
ρά μεταξύ τους, ωστόσο, μειώθηκε κατά 51,7%.  

 

4.4.2 Ανάλυση κατά πεδίο και τομέα σπουδών 

Στο ακόλουθο γράφημα αποδίδεται το πλήθος των 
φοιτητών ανά πεδίο σπουδών ως ποσοστό του συνό-

λου της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά φύλο την πε-
ρίοδο 2002-2012. 

Γράφημα 4.34: Φοιτητές ανά πεδίο σπουδών ως ποσοστό του συνόλου της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά φύλο την περίοδο 2002-2012 
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Πηγή:  ΕΛ.ΣΤΑΤ.          Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
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Το 2012 σε 4 από τα 8 πεδία σπουδών το ποσοστό των 
γυναικών που φοιτούν σε αυτά επί του συνόλου των 
γυναικών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης υπερέχει του 
αντίστοιχου ποσοστού των ανδρών. Η μεγαλύτερη 
απόκλιση της ποσοστιαίας κατανομής των φύλων κα-
ταγράφεται στο πεδίο ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ & 
ΤΕΧΝΕΣ, όπου το ποσοστό των γυναικών (18,3%) υπε-
ρέχει του αντίστοιχου των ανδρών (7,8%) κατά 
136,6%. Ακολουθεί το πεδίο ΥΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΠΡΟΝΟΙΑ, όπου το ποσοστό των γυναικών (15,1%) 
υπερέχει του αντίστοιχου των ανδρών (6,4%) κατά 
135,7% και το πεδίο ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, όπου το ποσοστό 
των γυναικών (9,9%) υπερέχει του αντίστοιχου των 
ανδρών (4,4%) κατά 123,1%. Μικρότερη απόκλιση κα-
ταγράφεται στο πεδίο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΕΠΙ-
ΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΔΙΚΑΙΟ, όπου το ποσοστό των γυναικών 
(30,7%) υπερέχει του αντίστοιχου των ανδρών (26,5%) 
κατά 16,2%. 
Στον αντίποδα βρίσκονται τα υπόλοιπα 4 πεδία σπου-
δών το ποσοστό των γυναικών που φοιτούν σε αυτά 
επί του συνόλου των γυναικών της τριτοβάθμιας εκ-
παίδευσης υπολείπεται του αντίστοιχου ποσοστού 
των ανδρών. Η μεγαλύτερη απόκλιση της ποσοστιαίας 
κατανομής των φύλων καταγράφεται στο πεδίο 
ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡ-
ΓΩΝ, όπου το ποσοστό των γυναικών (10,1%) υπολεί-
πεται του αντίστοιχου των ανδρών (29,4%) κατά 
65,7%. Ακολουθεί το πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, όπου το πο-
σοστό των γυναικών (9,7%) υπολείπεται του αντίστοι-
χου των ανδρών (16,4%) κατά 40,9%, το πεδίο ΥΠΗΡΕ-
ΣΙΕΣ, όπου το ποσοστό των γυναικών (2,5%) υπολείπε-
ται του αντίστοιχου των ανδρών (3,9%) κατά 35,1% και 
το πεδίο ΓΕΩΡΓΙΑ, όπου το ποσοστό των γυναικών 
(3,6%) υπολείπεται του αντίστοιχου των ανδρών 
(5,2%) κατά 31,6%. 
Κατά την περίοδο 2002-2012 σε 4 πεδία σπουδών κα-
ταγράφεται μείωση της ανισσοροπίας των φύλων, με 
την υψηλότερη μείωση της παρατηρούμενης διαφο-
ράς μεταξύ της ποσοστιαίας κατανομής ανδρών και 
γυναικών να σημειώνεται στο πεδίο ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ 
ΣΠΟΥΔΕΣ & ΤΕΧΝΕΣ (κατά 47,2 ποσοστιαίες μονάδες) 
και στο πεδίο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
& ΔΙΚΑΙΟ (κατά 12,2 ποσοστιαίες μονάδες). Μικρότε-
ρη μείωση της διαφοράς μεταξύ της ποσοστιαίας κα-
τανομής ανδρών και γυναικών καταγράφεται στο πε-
δίο ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (κατά 2,6 ποσοστιαίες μονάδες) και 
στο πεδίο ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΟ-
ΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (κατά 1,8 ποσοστιαίες μονάδες). 
Στον αντίποδα βρίσκονται τα υπόλοιπα 4 πεδία σπου-
δών όπου παρατηρείται αύξηση της ανισσοροπίας των 
φύλων, με την υψηλότερη αύξηση της παρατηρούμε-
νης διαφοράς μεταξύ της ποσοστιαίας κατανομής αν-
δρών και γυναικών να σημειώνεται στο πεδίο ΥΓΕΙΑ & 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ (κατά 45,5 ποσοστιαίες μονά-
δες) και ακολουθούν τα πεδία ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (κατά 23,7 
ποσοστιαίες μονάδες) και ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (κατά 10,8 πο-
σοστιαίες μονάδες). Μικρότερη αύξηση της διαφοράς 
μεταξύ της ποσοστιαίας κατανομής ανδρών και γυναι-

κών καταγράφεται στο πεδίο ΓΕΩΡΓΙΑ (κατά 1,0 ποσο-
στιαίες μονάδες). 
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η αναλογία 
των φύλων στους 21 τομείς σπουδών το έτος 2012. Το 
2012 και στο σύνολο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης το 
54,8% του τακτικού φοιτητικού πληθυσμού είναι γυ-
ναίκες και το υπόλοιπο 45,2% άνδρες. 

Γράφημα 4.35: Αναλογία των φύλων ανά τομέα σπουδών το 2012 

 
Πηγή δεδομένων: ΕΛ.ΣΤΑΤ.                    Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
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τάρτιση στον τριτογενή τομέα (72,2%), Καλές τέχνες 
& τέχνες εφαρμοσμένες (66,7%), Βιολογία-
Περιβάλλον (64,7%), Κοινωνικές επιστήμες & επιστή-
μες της συμπεριφοράς (62,4%), Κτηνιατρική (55,3%) 
και Επαγγέλματα της βιομηχανικής παραγωγής και 
της τεχνολογίας (55,3%). 
Στους υπόλοιπους 9 από τους 21 τομείς σπουδών η 
αναλογία των γυναικών είναι χαμηλότερη σε σύγκριση 
με το σύνολο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (54,8%), 
με τη χαμηλότερη αναλογία γυναικών να καταγράφε-
ται στον τομέα σπουδών Θαλάσσιες μεταφορές 
(14,4%) και κατά σειρά ακολουθούν οι τομείς σπου-
δών: Επιστήμες του μηχανικού (19,0%), Επιστήμες της 
πληροφορικής (31,7%), Προστασία περιβάλλοντος 
(36,0%), Γεωργία-Δασοκομία-Αλιευτική (44,7%), Ε-
φαρμοσμένες επιστήμες (47,6%), Αρχιτεκτονική-
Χωροταξία & Μηχανικοί κτιρίων (48,3%), Φυσικές ε-
πιστήμες (49,4%) και Κατάρτιση στο εμπόριο και στη 
διοίκηση επιχειρήσεων (53,0%). 
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η αναλογία 
των φύλων ανά τομέα σπουδών το αρχικό έτος ανα-
φοράς, 2002.  
Την περίοδο 2002-2012 η αναλογία των γυναικών στο 
συνολικό φοιτητικό πληθυσμό της τριτοβάθμιας εκ-
παίδευσης παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη (οριακή 
μείωση κατά 0,8%, από 55,2% το 2002 σε 54,8% το 
2012). Την ίδια περίοδο, σε 6 από τους 21 τομείς 
σπουδών, στους οποίους η αναλογία των γυναικών 
στο φοιτητικό τους πληθυσμό υπερείχε της συνολι-
κής αναλογίας των γυναικών στην τριτοβάθμια εκ-
παίδευση (55,2%), καταγράφεται περαιτέρω αύξηση 
της αναλογίας των γυναικών με τη μεγαλύτερη να ση-
μειώνεται στον τομέα σπουδών Δίκαιο κατά 6,3% και 
κατά σειρά ακολουθούν οι τομείς: Επιστήμες υγείας & 
υγιεινής (κατά 6,2%), Βιολογία-Περιβάλλον (κατά 
5,0%), Κοινωνικές υπηρεσίες & πρόνοια (κατά 3,8%) 
και Κατάρτιση στον τριτογενή τομέα (κατά 1,8%). Ο-
ριακή αύξηση καταγράφεται στον τομέα Επιστήμες 
εκπαίδευσης και κατάρτισης των διδασκόντων. 
Σε 7 από τους 21 τομείς σπουδών, στους οποίους η 
αναλογία των γυναικών στο φοιτητικό τους πληθυ-
σμό υπολειπόταν της συνολικής αναλογίας των γυ-
ναικών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (55,2%), κατα-
γράφεται αύξηση της αναλογίας των γυναικών με τη 
μεγαλύτερη να σημειώνεται στον τομέα σπουδών Θα-
λάσσιες μεταφορές κατά 1352,5%% και ακολουθούν 
οι τομείς: Φυσικές επιστήμες (19,3%), Εφαρμοσμένες 
επιστήμες (κατά 14,3%), Επαγγέλματα της βιομηχανι-
κής παραγωγής και της τεχνολογίας (κατά 12,3%) και 
Κτηνιατρική (κατά 11,9%). Οριακή αύξηση καταγρά-
φεται στους τομείς Αρχιτεκτονική-Χωροταξία και Μη-
χανικοί κτιρίων και Επιστήμες του μηχανικού. 
Την ίδια περίοδο, σε 3 από τους 21 τομείς σπουδών, 
στους οποίους η αναλογία των γυναικών στο φοιτη-
τικό τους πληθυσμό υπολειπόταν της συνολικής α-
ναλογίας των γυναικών στην τριτοβάθμια εκπαίδευ-
ση (55,2%), καταγράφεται περαιτέρω μείωση της ανα-

λογίας των γυναικών με τη μεγαλύτερη να σημειώνε-
ται στον τομέα σπουδών Προστασία περιβάλλοντος 
κατά 21,4% και κατά σειρά ακολουθούν οι τομείς: Ε-
πιστήμες της Πληροφορικής (κατά 7,5%), και Γεωργί-
α-Δασοκομία-Αλιευτική (κατά 2,8%). 

Γράφημα 4.36: Αναλογία των φύλων ανά τομέα σπουδών το 2002 

 
Πηγή δεδομένων: ΕΛ.ΣΤΑΤ.                    Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
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ταγράφεται μείωση της αναλογίας των γυναικών με τη 
μεγαλύτερη να σημειώνεται στον τομέα σπουδών Κα-
τάρτιση στο εμπόριο και στη διοίκηση επιχειρήσεων 
κατά 7,5% και ακολουθούν οι τομείς: Ανθρωπιστικές 
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σμό, ενώ συρρίκνωση της ανισορροπίας των φύλων 
καταγράφεται στους υπόλοιπους 12 τομείς σπουδών 
(57,1%) της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποδίδεται το πλήθος των 
φοιτητών ανά τομέα σπουδών ως ποσοστό του συνό-
λου της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά φύλο την πε-
ρίοδο 2002-2012. 

Το 2012 σε 10 από τους 21 τομείς σπουδών το ποσο-
στό των γυναικών που φοιτούν σε αυτούς επί του συ-
νόλου των γυναικών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
υπερέχει του αντίστοιχου ποσοστού των ανδρών. Η 
μεγαλύτερη απόκλιση της ποσοστιαίας κατανομής των 
φύλων καταγράφεται στον τομέα Κοινωνικές Υπηρε-
σίες & Πρόνοια, όπου το ποσοστό των γυναικών 
(1,1%) υπερέχει του αντίστοιχου των ανδρών (0,1%) 
κατά 692,7%.  

Γράφημα 4.37: Φοιτητές ανά τομέα σπουδών ως ποσοστό του συνόλου της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά φύλο την περίοδο 2002-2012 
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Γυναίκες               Άνδρες                 Σύνολο                  

Πηγή:  ΕΛ.ΣΤΑΤ.          Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Ακολουθεί ο τομέας Ανθρωπιστικές επιστήμες, όπου 
το ποσοστό των γυναικών (14,5%) υπερέχει του αντί-
στοιχου των ανδρών (5,4%) κατά 167,7%, ο τομέας 
Πληροφόρηση & Τεκμηρίωση, όπου το ποσοστό των 
γυναικών (1,2%) υπερέχει του αντίστοιχου των αν-
δρών (0,5%) κατά 159,0%, ο τομέας Επιστήμες Υγείας 
& Υγιεινής, όπου το ποσοστό των γυναικών (14,0%) 
υπερέχει του αντίστοιχου των ανδρών (6,3%) κατά 
123,5%, ο τομέας Επιστήμες Εκπαίδευσης & Κατάρτι-
σης των Διδασκόντων, όπου το ποσοστό των γυναι-
κών (9,9%) υπερέχει του αντίστοιχου των ανδρών 
(4,4%) κατά 123,1%, ο τομέας Δίκαιο, όπου το ποσο-
στό των γυναικών (3,0%) υπερέχει του αντίστοιχου 
των ανδρών 1,4%) κατά 119,3% και ο τομέας Κατάρτι-
ση για τον Τριτογενή τομέα, όπου το ποσοστό των γυ-
ναικών (2,0%) υπερέχει του αντίστοιχου των ανδρών 
(0,9%) κατά 114,6%. Μικρότερη απόκλιση καταγράφε-
ται στον τομέα Καλές Τέχνες & Τέχνες Εφαρμοσμένες, 
όπου το ποσοστό των γυναικών (3,9%) υπερέχει του 
αντίστοιχου των ανδρών (2,3%) κατά 65,0%, στον το-
μέα Βιολογία-Περιβάλλον, όπου το ποσοστό των γυ-
ναικών (1,3%) υπερέχει του αντίστοιχου των ανδρών 
(0,8%) κατά 50,9% και στον τομέα Κοινωνικές Επιστή-
μες & Επιστήμες της Συμπεριφοράς, όπου το ποσοστό 
των γυναικών (11,1%) υπερέχει του αντίστοιχου των 
ανδρών (8,1%) κατά 37,2%. 
Στον αντίποδα βρίσκονται 8 τομείς σπουδών το ποσο-
στό των γυναικών που φοιτούν σε αυτά επί του συνό-
λου των γυναικών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης υ-
πολείπεται του αντίστοιχου ποσοστού των ανδρών. Η 
μεγαλύτερη απόκλιση της ποσοστιαίας κατανομής των 
φύλων καταγράφεται στον τομέα Θαλάσσιες Μετα-

φορές, όπου το ποσοστό των γυναικών (0,3%) υπολεί-
πεται του αντίστοιχου των ανδρών (2,5%) κατά 86,1%. 
Ακολουθεί ο τομέας Επιστήμες του Μηχανικού, όπου 
το ποσοστό των γυναικών (4,3%) υπολείπεται του α-
ντίστοιχου των ανδρών (22,2%) κατά 80,6%, ο τομέας 
Επιστήμες της Πληροφορικής, όπου το ποσοστό των 
γυναικών (3,6%) υπολείπεται του αντίστοιχου των αν-
δρών (9,3%) κατά 61,6% και ο τομέας Προστασία Πε-
ριβάλλοντος, όπου το ποσοστό των γυναικών (0,2%) 
υπολείπεται του αντίστοιχου των ανδρών (0,5%) κατά 
53,7%. Μικρότερη απόκλιση καταγράφεται στον τομέα 
Γεωργία-Δασοκομία-Αλιευτική, όπου το ποσοστό των 
γυναικών (3,3%) υπολείπεται του αντίστοιχου των αν-
δρών (5,0%) κατά 33,3%, στον τομέα Εφαρμοσμένες 
Επιστήμες (Μαθηματικά & Στατιστική), όπου το πο-
σοστό των γυναικών (2,7%) υπολείπεται του αντίστοι-
χου των ανδρών (3,5%) κατά 25,0%, στον τομέα Αρχι-
τεκτονική-Χωροταξία & Μηχανικοί Κτιρίων, όπου το 
ποσοστό των γυναικών (4,8%) υπολείπεται του αντί-
στοιχου των ανδρών (6,3%) κατά 22,9% και στον τομέα 
Φυσικές Επιστήμες, όπου το ποσοστό των γυναικών 
(2,2%) υπολείπεται του αντίστοιχου των ανδρών 
(2,8%) κατά 19,4%. 
Την ίδια χρονιά, σε 3 τομείς σπουδών, καταγράφεται 
οριακή διαφορά μεταξύ του ποσοστού αν-
δρών/γυναικών: στον τομέα Κατάρτιση στο Εμπόριο 
και στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, όπου το ποσοστό των 
γυναικών (15,4%) υπολείπεται του αντίστοιχου των 
ανδρών (16,5%) κατά 6,8%, στον τομέα Κτηνιατρική, 
όπου το ποσοστό των γυναικών (0,25%) υπερέχει του 
αντίστοιχου των ανδρών (0,24%) κατά 2,2% και στον 
τομέα Επαγγέλματα της Βιομηχανικής Παραγωγής 
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και της Τεχνολογίας, όπου το ποσοστό των γυναικών 
(1,0%) υπερέχει του αντίστοιχου των ανδρών (0,9%) 
κατά 1,9%.  
Κατά την περίοδο 2002-2012 σε 10 τομείς σπουδών 
καταγράφεται μείωση της ανισσοροπίας των φύλων, 
με την υψηλότερη μείωση της παρατηρούμενης δια-
φοράς μεταξύ της ποσοστιαίας κατανομής ανδρών και 
γυναικών να σημειώνεται στον τομέα Ανθρωπιστικές 
Επιστήμες (κατά 53,1 ποσοστιαίες μονάδες). Ακολου-
θούν οι τομείς: Φυσικές Επιστήμες (κατά 23,2 ποσο-
στιαίες μονάδες), Επαγγέλματα της Βιομηχανικής 
Παραγωγής και της Τεχνολογίας (κατά 19,6 ποσο-
στιαίες μονάδες), Κτηνιατρική (κατά 18,5 ποσοστιαίες 
μονάδες), Εφαρμοσμένες Επιστήμες (κατά 17,1 ποσο-
στιαίες μονάδες), Πληροφόρηση & Τεκμηρίωση (κατά 
13,5 ποσοστιαίες μονάδες), Θαλάσσιες Μεταφορές 
(κατά 13,1 ποσοστιαίες μονάδες) και Καλές Τέχνες & 
Τέχνες Εφαρμοσμένες (κατά 11,4 ποσοστιαίες μονά-
δες). Μικρότερη μείωση της διαφοράς μεταξύ της πο-
σοστιαίας κατανομής ανδρών και γυναικών καταγρά-
φεται Κοινωνικές Επιστήμες & Επιστήμες της Συμπε-
ριφοράς (κατά 7,2 ποσοστιαίες μονάδες) και Αρχιτε-
κτονική-Χωροταξία & Μηχανικοί Κτιρίων (κατά 5,3 
ποσοστιαίες μονάδες). 
Στον αντίποδα βρίσκονται 7 τομείς σπουδών όπου πα-
ρατηρείται αύξηση της ανισσοροπίας των φύλων, με 
την υψηλότερη αύξηση της παρατηρούμενης διαφο-
ράς μεταξύ της ποσοστιαίας κατανομής ανδρών και 
γυναικών να σημειώνεται στον τομέα Κοινωνικές Υ-
πηρεσίες & Πρόνοια (κατά 237,4 ποσοστιαίες μονά-
δες) και ακολουθούν οι τομείς: Επιστήμες Υγείας & 

Υγιεινής (κατά 44,7 ποσοστιαίες μονάδες), Δίκαιο (κα-
τά 44,3 ποσοστιαίες μονάδες), Προστασία Περιβάλ-
λοντος (κατά 22,1 ποσοστιαίες μονάδες), Βιολογία-
Περιβάλλον (κατά 21,0 ποσοστιαίες μονάδες), Κατάρ-
τιση για τον Τριτογενή τομέα (κατά 16,5 ποσοστιαίες 
μονάδες) και Επιστήμες Εκπαίδευσης & Κατάρτισης 
των Διδασκόντων (κατά 10,8 ποσοστιαίες μονάδες). 
Σε 4 τομείς σπουδών η παρατηρούμενη διαφορά με-
ταξύ της ποσοστιαίας κατανομής ανδρών και γυναικών 
παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη: Επιστήμες της Πλη-
ροφορικής (οριακή αύξηση κατά 4,0 ποσοστιαίες μο-
νάδες), Γεωργία-Δασοκομία-Αλιευτική (οριακή αύξηση 
κατά 2,3 ποσοστιαίες μονάδες), Κατάρτιση στο Εμπό-
ριο και στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (οριακή μείωση 
κατά 2,3 ποσοστιαίες μονάδες) και Επιστήμες του Μη-
χανικού (οριακή μείωση κατά 0,5 ποσοστιαίες μονά-
δες). 
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, ενώ το 2002 το ποσοστό 
των γυναικών φοιτητριών που παρακολουθούσαν 
προγράμματα των τομέων Κτηνιατρική και Επαγγέλ-
ματα της Βιομηχανικής Παραγωγής και της Τεχνολο-
γίας υπολειπόταν σημαντικά του αντίστοιχου ποσο-
στού των ανδρών, το 2012 έχει επιτευχθεί η εξισορ-
ρόπηση των φύλων, με τα δύο ποσοστά να μη διαφο-
ροποιούνται ιδιαίτερα. Τέλος, το ποσοστό των γυναι-
κών φοιτητριών εγγεγραμμένων σε τμήματα του το-
μέα Κατάρτιση στο Εμπόριο και στη Διοίκηση Επιχει-
ρήσεων το 2002 υπολειπόταν κατά 9,1% του αντίστοι-
χου των ανδρών, ενώ το 2012 η εικόνα αντιστρέφεται 
με το ποσοστό τους να υπερβαίνει ελαφρά το αντί-
στοιχο των ανδρών. 
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 Ηλικία του φοιτητικού πληθυσμού 4.5

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία 
κατανομή του τακτικού φοιτητικού πληθυσμού ανά 
ηλικία για τα έτη 2002 και 2012. 

Γράφημα 4.38: Ποσοστιαία κατανομή του τακτικού φοιτητικού πληθυσμού 
ανά ηλικία τα έτη 2002 και 2012 

 
Πηγή:  ΕΛ.ΣΤΑΤ.          Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Το 2012 το 79,9% του τακτικού φοιτητικού πληθυσμού 
είναι ηλικίας 18 έως και 22 ετών (224.148 φοιτητές). 
Από αυτή την ηλικία και μετά το πλήθος του φοιτητι-
κού πληθυσμού είναι σημαντικά χαμηλότερο και ακο-
λουθεί φθίνουσα πορεία. Το 6,0% των φοιτητών είναι 
ηλικίας 23 ετών (16.794 φοιτητές), το 2,2% ηλικίας 24 
ετών (6.061 φοιτητές), το 1,4% ηλικίας 25 ετών (3.922 
φοιτητές) κ.ο.κ. Ας σημειωθεί ότι το 5,5% των τακτι-
κών φοιτητών είναι ηλικίας 30 ετών και άνω, ποσοστό 
που αντιστοιχεί σε 15.563 φοιτητές.  
Κατά την περίοδο 2002-2012 το ποσοστό των φοιτη-
τών ηλικίας 18 έως και 22 ετών παρέμεινε σχεδόν α-
μετάβλητο (από 79,6% το 2002 σε 79,9% το 2012). Αξί-
ζει να σημειωθεί, ωστόσο, ότι το ποσοστό των σπου-
δαστών ηλικίας 30 ετών και άνω παρουσιάζει αύξηση 
κατά 148,8%, από 2,2% (6.277 φοιτητές) το 2002 σε 
5,5% (15.563 φοιτητές) το 2012.  

Γράφημα 4.39: Τακτικός φοιτητικός πληθυσμός ανά ηλικία τα έτη 2002 και 
2012 

 
Πηγή:  ΕΛ.ΣΤΑΤ.          Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Όπως φαίνεται από το ακόλουθο γράφημα όπου απο-
τυπώνεται κατά φύλο η ποσοστιαία κατανομή του τα-

κτικού φοιτητικού πληθυσμού ανά ηλικία για το έτος 
2012, δεν παρατηρούνται διαφοροποιήσεις μεταξύ 
των δύο φύλων ως προς την ηλικία, αφού οι άνδρες 
και οι γυναίκες παρουσιάζουν παρόμοια κατανομή. 

Γράφημα 4.40: Κατά φύλο ποσοστιαία κατανομή του τακτικού φοιτητικού 
πληθυσμού ανά ηλικία το έτος 2012 

 
Πηγή:  ΕΛ.ΣΤΑΤ.          Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η μέση ηλικία 
του συνόλου του τακτικού φοιτητικού πληθυσμού και 
κατά φύλο την περίοδο 2002-2012. 

Γράφημα 4.41: Μέση ηλικία τακτικού φοιτητικού πληθυσμού κατά φύλο την 
περίοδο 2002-2012 

 
Η μέση ηλικία υπολογίζεται ως η σταθμισμένη μέση τιμή της ηλικίας του φοιτητικού πλη-
θυσμού. 

Πηγή:  ΕΛ.ΣΤΑΤ.          Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Το 2012 η μέση ηλικία του τακτικού φοιτητικού πλη-
θυσμού στο σύνολο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εί-
ναι 21,8 έτη. Η μέση ηλικία των γυναικών είναι 21,7 
έτη και συμπίπτει σχεδόν με εκείνη των ανδρών (21,8 
έτη). 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2002-2012 η μέση ηλι-
κία του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού καταγράφει 
αύξηση κατά 2,6%, από 21,2 έτη το 2002 σε 21,8 έτη 
το 2012. Η μέση ηλικία των γυναικών σημειώνει αύ-
ξηση κατά 2,9%, από 21,1 έτη το 2002 σε 21,7 έτη το 
2012 και των ανδρών κατά 2,3%, από 21,3 έτη το 2002 
σε 21,8 έτη το 2012. Ας σημειωθεί ότι καθ’ όλη τη 
διάρκεια της περιόδου αναφοράς οι γυναίκες είναι 
ελαφρά μικρότερες ηλικιακά από τους άνδρες φοιτη-
τές. 
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4.5.1 Ανάλυση κατά κατηγορία ιδρυμάτων 

Στο ακόλουθο γράφημα αποδίδεται ο μέσος όρος ηλι-
κίας του τακτικού φοιτητικού πληθυσμού ανά κατηγο-
ρία ιδρύματος τα έτη 2002 και 2012.  

Γράφημα 4.42: Μέσος όρος(1) ηλικίας τακτικού φοιτητικού πληθυσμού ανά 
κατηγορία ιδρύματος τα έτη 2002 και 2012 

 
Η μέση ηλικία υπολογίζεται σε επίπεδο τμήματος ως η σταθμισμένη μέση τιμή της ηλικίας 
του φοιτητικού πληθυσμού. 
(1) Ο μέσος όρος του συγκεκριμένου μεγέθους υπολογίζεται από τις τιμές που καταγράφο-
νται σε κάθε τμήμα των ιδρυμάτων της κατηγορίας. 

Πηγή:  ΕΛ.ΣΤΑΤ.          Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Όπως φαίνεται από το γράφημα οι τρεις κατηγορίες 
ιδρυμάτων δεν διαφοροποιούνται ως προς την ηλικία 
του μέσου φοιτητή. Συγκεκριμένα, το 2012 η μέση η-
λικία του τακτικού φοιτητικού πληθυσμού των Πανε-
πιστημιακών ιδρυμάτων και Πολυτεχνείων είναι 21,7 
έτη, των Τεχνολογικών ιδρυμάτων 22,1 έτη και των 
Ανώτερων Επαγγελματικών & Εκκλησιαστικών Σχολών 
21,8 έτη. 
Κατά την περίοδο 2002-2012 η μέση ηλικία του τακτι-
κού φοιτητικού πληθυσμού παρουσίασε αύξηση κατά 
0,5 έτη στα Πανεπιστημιακά ιδρύματα & Πολυτεχνεία 
(από 21,2 έτη το 2002 σε 21,7 έτη το 2012) και κατά 
0,2 έτη στα Τεχνολογικά ιδρύματα (από 20,9 έτη το 
2002 σε 22,1 έτη το 2012). Αντίθετα στις Ανώτερες Ε-
παγγελματικές & Εκκλησιαστικές Σχολές η μέση ηλικία 
του τακτικού φοιτητικού πληθυσμού κατέγραψε μεί-
ωση κατά 0,2 έτη (από 22,0 έτη το 2002 σε 21,8 έτη το 
2012). 
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποδίδεται το ποσοστό των 
φοιτητών με ηλικία μεγαλύτερη από την τυπική ηλικία 

φοίτησης32 ανά κατηγορία ιδρύματος την περίοδο 
2002-2012. 

Γράφημα 4.43: Ποσοστό φοιτητών με ηλικία μεγαλύτερη από την τυπική η-
λικία φοίτησης την περίοδο 2002-2012 

 
Πηγή:  ΕΛ.ΣΤΑΤ.          Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Το 2012 το 25,3% των τακτικών φοιτητών των Πανεπι-
στημιακών ιδρυμάτων και Πολυτεχνείων έχουν ηλικία 
μεγαλύτερη από την τυπική ηλικία φοίτησης. Το αντί-
στοιχο ποσοστό στα Τεχνολογικά ιδρύματα είναι αρκε-
τά υψηλότερο (41,3%) και στις Ανώτερες Επαγγελμα-
τικές & Εκκλησιαστικές Σχολές ακόμη υψηλότερο 
(49,9%). 
Την περίοδο αναφοράς (2002-2012) το ποσοστό των 
τακτικών φοιτητών με ηλικία μεγαλύτερη από την τυ-
πική καταγράφει μείωση κατά 38,2% στα Πανεπιστη-
μιακά ιδρύματα και τα Πολυτεχνεία (από 41,0% το 
2002 σε 25,3% το 2012) και κατά 23,8% στις Ανώτερες 
Επαγγελματικές & Εκκλησιαστικές Σχολές (από 65,5% 
το 2002 σε 49,9% το 2012). Τέλος, το ποσοστό της κα-
τηγορίας στα Τεχνολογικά ιδρύματα παραμένει σχε-
δόν αμετάβλητο (οριακή αύξηση κατά 1,2%, από 
40,8% το 2002 σε 41,3% το 2012).  
                                                                 
32 Ο δείκτης «φοιτητές με ηλικία μεγαλύτερη από την τυπική ηλικία 

φοίτησης» υπολογίζεται σε επίπεδο τμήματος και ανά έτος σπου-
δών προκειμένου να ληφθεί υπόψη η διαφοροποιημένη διάρκεια 
σπουδών κάθε τμήματος, θεωρώντας ως τυπική ηλικία φοίτησης 
στο Α έτος σπουδών το 18ο και 19ο έτος, στο Β έτος σπουδών το 
19ο και το 20ο έτος, στο Γ έτος σπουδών το 20ο και το 21ο έτος 
κ.ο.κ. Με τον τρόπο αυτό όσοι φοιτητές ανά έτος σπουδών έχουν 
ηλικία μεγαλύτερη από την αναφερόμενη ως τυπική λαμβάνονται 
υπόψη για τον υπολογισμό του συγκεκριμένου δείκτη. 

 

4.5.2 Ανάλυση κατά πεδίο και τομέα σπουδών 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο μέσος όρος 
ηλικίας του τακτικού φοιτητικού πληθυσμού ανά πε-
δίο σπουδών τα έτη 2002 και 2012. 
Το 2012 το πεδίο ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ & ΤΕΧΝΕΣ 
εμφανίζει την υψηλότερη μέση τιμή ηλικίας του φοι-
τητικού πληθυσμού (22,3 έτη) και ακολουθούν τα πε-
δία σπουδών: ΓΕΩΡΓΙΑ (22,2 έτη), ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (22,1 έ-
τη), ΥΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ (21,9 έτη), ΣΠΟΥ-

ΔΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
(21,8 έτη), ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & 
ΔΙΚΑΙΟ (21,7 έτη), ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (21,5 έτη) και ΕΠΙ-
ΣΤΗΜΕΣ (21,3 έτη). 
Κατά την περίοδο 2002-2012 η μέση ηλικία του φοιτη-
τικού πληθυσμού καταγράφει αύξηση και στα 8 πεδία 
σπουδών, με την υψηλότερη να σημειώνεται στο πε-
δίο ΓΕΩΡΓΙΑ (κατά 6,3%) και ακολουθούν οι τομείς: 
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (κατά 3,6%), ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΑ-
ΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (κατά 3,5%), ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 
(κατά 3,4%), ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & 
ΔΙΚΑΙΟ (κατά 3,3%), ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ & ΤΕ-
ΧΝΕΣ (κατά 3,0%), ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (κατά 2,2%) και ΥΓΕΙΑ 
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ (κατά 1,4%). 

Γράφημα 4.44: Μέσος όρος(1) ηλικίας τακτικού φοιτητικού πληθυσμού ανά 
πεδίο σπουδών τα έτη 2002 και 2012 

 
Η μέση ηλικία υπολογίζεται σε επίπεδο τμήματος ως η σταθμισμένη μέση τιμή της ηλικίας 
του φοιτητικού πληθυσμού. 
(1) Ο μέσος όρος του συγκεκριμένου μεγέθους υπολογίζεται από τις τιμές που καταγράφο-
νται σε κάθε τμήμα ανά πεδίο. 

Πηγή δεδομένων: ΕΛ.ΣΤΑΤ.                    Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο μέσος όρος 
ηλικίας του τακτικού φοιτητικού πληθυσμού ανά το-
μέα σπουδών τα έτη 2002 και 2012. 
Το 2012 ο τομέας Κατάρτιση για τον τριτογενή τομέα 
εμφανίζει την υψηλότερη μέση τιμή ηλικίας του φοι-
τητικού πληθυσμού (22,9 έτη) και ακολουθούν οι το-
μείς σπουδών: Καλές Τέχνες & Τέχνες Εφαρμοσμένες 
(22,7 έτη), Γεωργία-Δασοκομία-Αλιευτική (22,2 έτη), 
Πληροφόρηση & Τεκμηρίωση (22,2 έτη), Ανθρωπι-
στικές Επιστήμες (22,1 έτη) και Κοινωνικές Υπηρεσίες 
& Πρόνοια (22,0 έτη). 
Στον αντίποδα βρίσκεται ο τομέας Φυσικές Επιστήμες, 
ο οποίος καταγράφει τη χαμηλότερη μέση τιμή ηλικί-
ας του φοιτητικού πληθυσμού (21,0 έτη) και ακολου-
θούν οι τομείς: Βιολογία-Περιβάλλον (21,1 έτη), Ε-
φαρμοσμένες Επιστήμες (21,3 έτη), Επιστήμες Εκπαί-
δευσης & Κατάρτισης των Διδασκόντων (21,5 έτη), 
Δίκαιο (21,5 έτη), Προστασία Περιβάλλοντος (21,5 
έτη), Θαλάσσιες Μεταφορές (21,5 έτη), Κτηνιατρική, 
Κοινωνικές Επιστήμες & Επιστήμες της Συμπεριφο-
ράς και Επαγγέλματα της Βιομηχανικής Παραγωγής 
& της Τεχνολογίας (21,6 έτη), Επιστήμες του Μηχανι-
κού (21,7 έτη), Κατάρτιση στο Εμπόριο & στη Διοίκη-
ση Επιχειρήσεων (21,8 έτη), Επιστήμες Υγείας & Υγι-
εινής και Αρχιτεκτονική-Χωροταξία & Μηχανικοί Κτι-
ρίων (21,9 έτη).  

Γράφημα 4.45: Μέσος όρος(1) ηλικίας τακτικού φοιτητικού πληθυσμού ανά 
τομέα σπουδών τα έτη 2002 και 2012 

 
Η μέση ηλικία υπολογίζεται σε επίπεδο τμήματος ως η σταθμισμένη μέση τιμή της ηλικίας 
του φοιτητικού πληθυσμού. 
(1) Ο μέσος όρος του συγκεκριμένου μεγέθους υπολογίζεται από τις τιμές που καταγράφο-
νται σε κάθε τμήμα ανά τομέα. 

Πηγή δεδομένων: ΕΛ.ΣΤΑΤ.                    Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Συνολικά, η ηλικία του φοιτητικού πληθυσμού δε φαί-
νεται να διαφέρει ιδιαίτερα μεταξύ των τομέων σπου-
δών. Οι 5 τομείς σπουδών με τις χαμηλότερες τιμές 
(bottom5) έχουν μέση ηλικία σπουδαστών 21,3 έτη, 
ενώ η μέση τιμή των 5 τομέων με τις υψηλότερες τιμές 
(top5 22,4 έτη) είναι μόλις 1,1 φορές υψηλότερη (λό-
γος t5/b5). 
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 Αλλοδαποί και ομογενείς φοιτητές 4.6

Το 2012 το σύνολο των αλλοδαπών και ομογενών φοι-
τητών με ξένη υπηκοότητα είναι 29.184 φοιτητές/-
τριες, εκ των οποίων το 52,2% είναι γυναίκες (15.244) 
και το 47,8% άνδρες (13.940). Την περίοδο αναφοράς 
(2002-2012) η συγκεκριμένη κατηγορία φοιτητών κα-
ταγράφει σημαντική αύξηση (κατά 268,0%) από 7.930 
το 2002 σε 29.184 το 2012. Η αντίστοιχη αύξηση των 
γυναικών της κατηγορίας είναι 284,2% (από 3.698 το 
2002 σε 15.244 το 2012) και των ανδρών 251,8% (από 
3.962 το 2002 σε 13.940 το 2012). 

Γράφημα 4.46: Διαχρονική εξέλιξη των αλλοδαπών και ομογενών φοιτητών 
την περίοδο 2002-2012 

 
Πηγή:  ΕΛ.ΣΤΑΤ.          Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνονται οι αλλοδαποί 
και ομογενείς φοιτητές ως ποσοστό του συνολικού τα-
κτικού φοιτητικού πληθυσμού κατά φύλο την περίοδο 
2002-2012. 

Γράφημα 4.47: Αλλοδαποί και ομογενείς φοιτητές πέραν των κανονικών ε-
ξαμήνων ως ποσοστό επί των τακτικών φοιτητών κατά φύλο την περίοδο 
2002-2012 

 
Πηγή:  ΕΛ.ΣΤΑΤ.          Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Το 2012 οι αλλοδαποί και ομογενείς φοιτητές αποτε-
λούν το 10,4% των τακτικών φοιτητών. Το ποσοστό 
των ανδρών αλλοδαπών και ομογενών φοιτητών επί 
του συνόλου των ανδρών φοιτητών είναι 11,0%, ενώ 
το αντίστοιχο ποσοστό των γυναικών είναι 9,9%. 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2002-2012 η αναλογία 
των αλλοδαπών και ομογενών φοιτητών ως προς το 
σύνολο του τακτικού φοιτητικού πληθυσμού κατα-
γράφει αύξηση κατά 268,2% από 2,8% το 2002 σε 
10,4% το 2012. Η μεταβολή των γυναικών την αντί-
στοιχη περίοδο είναι 287,4% (από 2,6% το 2002 σε 
9,9% το 2012) και των ανδρών 248,6% (από 3,2% το 
2002 σε 11,0% το 2012). 
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή 
των αλλοδαπών και ομογενών φοιτητών ανά ομάδα 
χωρών υπηκοότητας το έτος 2012. 

Γράφημα 4.48: Κατανομή των αλλοδαπών και ομογενών φοιτητών ανά ομά-
δα χωρών υπηκοότητας το 2012 

 
Πηγή:  ΕΛ.ΣΤΑΤ.          Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Από τους 27.597 φοιτητές (94,6%) που δήλωσαν τη 
χώρα υπηκοότητάς τους το 53,4% προέρχονται από 
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 31,0% από χώρες 
των Βαλκανίων και το 4,5% από χώρες της Λοιπής Ευ-
ρώπης. Το 6,5% προέρχονται από χώρες της Ασίας, το 
3,4% από χώρες της Αφρικής και το 1,0% από χώρες 
της Ασίας. 
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή 
των αλλοδαπών και ομογενών φοιτητών ανά χώρα 
υπηκοότητας το έτος 2012. Στο γράφημα καταγράφο-
νται 21 χώρες οι οποίες καλύπτουν το 95,4% των αλ-
λοδαπών και ομογενών με ξένη υπηκοότητα φοιτητών 
της χώρας. 
Από τους 27.597 φοιτητές (94,6%) που δήλωσαν τη 
χώρα υπηκοότητάς τους το 45,6% είναι Κύπριοι 
(12.591 φοιτητές) και το 29,6% Αλβανοί (8.179 φοιτη-
τές). Ακολουθούν με σημαντικά χαμηλότερα ποσοστά 
οι χώρες: Βουλγαρία (2,5%), Ουκρανία και Ρωσία 
(1,7%), Γερμανία (1,3%), Συρία (1,2%), Ρουμανία 
(1,1%), Ιορδανία (1,0%), Γεωργία και Μολδαβία 
(0,9%), Νιγηρία και Αρμενία (0,8%), Παλαιστινιακά 
εδάφη (0,7%), ΗΠΑ, Αίγυπτος και Τουρκία (0,6%), Πο-
λωνία και Σερβία (0,5%), Ηνωμένο Βασίλειο και Ιτα-
λία (0,4%) και Γαλλία, Αιθιοπία, Λίβανος, Ιράν, Σου-
δάν, Κονγκό και Ισραήλ με 0,3%. 
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Γράφημα 4.49: Κατανομή των αλλοδαπών και ομογενών φοιτητών ανά χώρα υπηκοότητας το 2012 

 
Πηγή:  ΕΛ.ΣΤΑΤ.          Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

 

4.6.1 Ανάλυση κατά κατηγορία ιδρυμάτων 

Το 2012 18.878 αλλοδαποί και ομογενείς σπουδαστές 
φοιτούν σε Πανεπιστημιακά ιδρύματα και Πολυτε-
χνεία (64,7%), 10.188 φοιτούν σε Τεχνολογικά ιδρύμα-
τα (34,9%) και 118 σπουδαστές φοιτούν σε Ανώτερες 
Επαγγελματικές & Εκκλησιαστικές Σχολές (0,4%). Ας 
σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη κατανομή δεν διαφο-
ροποιείται της αντίστοιχης του συνολικού φοιτητικού 
πληθυσμού. 

Γράφημα 4.50: Κατανομή των φοιτητών πέραν των κανονικών εξαμήνων 
ανά κατηγορία ιδρύματος το 2012 

 
Πηγή:  ΕΛ.ΣΤΑΤ.          Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 
Στο ακόλουθο γράφημα αποδίδεται το πλήθος των 
αλλοδαπών και ομογενών φοιτητών ανά κατηγορία 
ιδρύματος την περίοδο 2002-2012. 
Την περίοδο αναφοράς (2002-2012) οι αλλοδαποί και 
ομογενείς φοιτητές που σπουδάζουν στα Πανεπιστη-
μιακά ιδρύματα και τα Πολυτεχνεία κατέγραψαν αύ-
ξηση κατά 258,8%, από 5.262 φοιτητές/-τριες το 2002 

σε 18.878 φοιτητές/-τριες το 2012. Την ίδια περίοδο, η 
κατηγορία των Τεχνολογικών ιδρυμάτων κατέγραψε 
υψηλότερη αύξηση (κατά 292,9%), από 2.593 φοιτη-
τές/-τριες το 2002 σε 10.188 φοιτητές/-τριες το 2012. 
Τέλος, η κατηγορία των Ανώτερων Επαγγελματικών & 
Εκκλησιαστικών Σχολών ιδρυμάτων κατέγραψε αύ-
ξηση κατά 57,3%, από 75 φοιτητές/-τριες το 2002 σε 
118 φοιτητές/-τριες το 2012. 

Γράφημα 4.51: Αλλοδαποί και ομογενείς φοιτητές ανά κατηγορία ιδρύματος 
την περίοδο 2002-2012 

 
Πηγή:  ΕΛ.ΣΤΑΤ.          Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Στο ακόλουθο γράφημα αποδίδεται το πλήθος των 
αλλοδαπών και ομογενών φοιτητών ως ποσοστό του 
συνολικού τακτικού φοιτητικού πληθυσμού ανά κατη-
γορία ιδρύματος την περίοδο 2002-2012. 
Το 2012 οι αλλοδαποί και ομογενείς φοιτητές των Πα-
νεπιστημιακών ιδρυμάτων και Πολυτεχνείων αποτε-
λούν το 11,2% των φοιτητών σε κανονικά εξάμηνα. Λί-
γο χαμηλότερο είναι το ποσοστό στα Τεχνολογικά ι-
δρύματα (9,6%), ενώ στις Ανώτερες Επαγγελματικές 
και Εκκλησιαστικές Σχολές οι αλλοδαποί και ομογε-
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νείς φοιτητές αποτελούν μόλις το 2,2% του συνολικού 
φοιτητικού πληθυσμού. 

Γράφημα 4.52: Αλλοδαποί και ομογενείς φοιτητές ως ποσοστό του συνολι-
κού τακτικού φοιτητικού πληθυσμού ανά κατηγορία ιδρύματος την περίοδο 
2002-2012 

Πηγή:  ΕΛ.ΣΤΑΤ.          Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 
4.6.1.1 Πανεπιστημιακά ιδρύματα & Πολυτεχνεία 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ανά πανεπι-
στημιακό ίδρυμα και πολυτεχνείο το πλήθος των αλ-
λοδαπών και ομογενών φοιτητών, καθώς και ο μέσος 

όρος του ποσοστού των αλλοδαπών και ομογενών επί 
του συνολικού τακτικού φοιτητικού πληθυσμού την 
περίοδο 2002-2012. Ο μέσος όρος του συγκεκριμένου 
μεγέθους υπολογίζεται από τις τιμές που καταγράφο-
νται σε κάθε τμήμα ανά εκπαιδευτικό ίδρυμα. 
Το 2012, το υψηλότερο ποσοστό αλλοδαπών και ομο-
γενών φοιτητών καταγράφεται στο Πανεπιστήμιο Α-
θηνών (18,7%) και ακολουθούν: το Οικονομικό Πανε-
πιστήμιο Αθηνών (15,8%), το Πανεπιστήμιο Πειραιώς 
(15,4%), το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (15,2%), 
το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (13,1%), η Ανωτάτη 
Σχολή Καλών Τεχνών (13,0%), το Αριστοτέλειο Πανε-
πιστήμιο Θεσσαλονίκης (11,9%), το Πάντειο Πανεπι-
στήμιο και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (11,3%). 
Το χαμηλότερο ποσοστό αλλοδαπών και ομογενών 
φοιτητών καταγράφεται στο Πανεπιστήμιο Δυτικής 
Ελλάδας (4,2%) και ακολουθούν: το Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (5,7%), το 
Πανεπιστήμιο Θράκης (6,2%), το Πανεπιστήμιο Πε-
λοποννήσου (6,6%), το Πολυτεχνείο Κρήτης (6,8%), το 
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (7,2%), το Πανεπιστήμιο 
Στερεάς Ελλάδας και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακε-
δονίας (7,4%), το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 
(7,9%), το Πανεπιστήμιο Κρήτης (8,5%), το Πανεπι-
στήμιο Πατρών και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο (9,0%). 

Γράφημα 4.53: Πλήθος αλλοδαπών και ομογενών φοιτητών και μέσος όρος(1) ποσοστού κατηγορίας επί των τακτικών φοιτητών ανά Πανεπιστημιακό ίδρυ-
μα/Πολυτεχνείο την περίοδο 2002-2012 
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(1) Ο μέσος όρος του συγκεκριμένου μεγέθους υπολογίζεται από τις τιμές που καταγράφονται σε κάθε τμήμα ανά εκπαιδευτικό ίδρυμα. 
Πηγή:  ΕΛ.ΣΤΑΤ.          Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Επομένως, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της κατηγορίας 
φαίνεται να διαφοροποιούνται ως προς το ποσοστό 
των αλλοδαπών και ομογενών φοιτητών. Συγκεκριμέ-
να τα 5 εκπαιδευτικά ιδρύματα με τις χαμηλότερες τι-
μές (bottom5) έχουν μέση τιμή ποσοστού 5,7%, ενώ η 
μέση τιμή των 5 ιδρυμάτων με τις υψηλότερες τιμές 
(top5 15,7%) είναι 2,8 φορές υψηλότερη (λόγος 
t5/b5). 
 
Κατά την περίοδο αναφοράς (2002-2012) 21 από τα 22 
εκπαιδευτικά ιδρύματα καταγράφουν αύξηση του 
πλήθους των αλλοδαπών και ομογενών φοιτητών, με 
τη μεγαλύτερη μέση ετήσια αύξηση να σημειώνεται 
στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (195,6%). Ακολου-
θούν κατά σειρά: το Ιόνιο Πανεπιστήμιο (59,9%), το 
Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας (53,1%), το Πανεπι-
στήμιο Δυτικής Μακεδονίας (37,4%), το Γεωπονικό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών (31,2%), το Πανεπιστήμιο Κρή-
της (30,6%), το Πολυτεχνείο Κρήτης (30,6%), το Πανε-
πιστήμιο Ιωαννίνων (25,1%), το Πανεπιστήμιο Αθη-
νών (21,5%), το Πανεπιστήμιο Πειραιώς (21,0%), το 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το Οικονομικό Πανεπι-
στήμιο Αθηνών (17,2%), το Πανεπιστήμιο Θράκης 

(13,4%), το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (13,3%), το Πανε-
πιστήμιο Πατρών (12,6%), το Πανεπιστήμιο Μακεδο-
νίας (11,9%) και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ-
σαλονίκης (11,6%). Μικρότερη μέση ετήσια αύξηση 
(κάτω του 10,0%) σημειώνεται στα υπόλοιπα ιδρύμα-
τα: Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (8,4%), Χαροκό-
πειο Πανεπιστήμιο (5,2%), Εθνικό Μετσόβιο Πολυτε-
χνείο (4,3%) και Πάντειο Πανεπιστήμιο (3,5%). 
Στον αντίποδα βρίσκεται το Πανεπιστήμιο της Δυτικής 
Ελλάδας, όπου το πλήθος των αλλοδαπών και ομογε-
νών φοιτητών σημειώνει μείωση κατά 11,1% την πε-
ρίοδο λειτουργίας του 2011-2012. 
 
4.6.1.2 Τεχνολογικά ιδρύματα 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ανά τεχνολογι-
κό ίδρυμα το πλήθος των αλλοδαπών και ομογενών 
φοιτητών, καθώς και ο μέσος όρος του ποσοστού των 
αλλοδαπών και ομογενών φοιτητών επί των τακτικών 
φοιτητών την περίοδο 2002-2012. Ο μέσος όρος του 
συγκεκριμένου μεγέθους υπολογίζεται από τις τιμές 
που καταγράφονται σε κάθε τμήμα ανά εκπαιδευτικό 
ίδρυμα. 

Γράφημα 4.54: Πλήθος αλλοδαπών και ομογενών φοιτητών και μέσος όρος(1) ποσοστού κατηγορίας επί των τακτικών φοιτητών ανά Τεχνολογικό ίδρυμα την 
περίοδο 2002-2012 
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(1) Ο μέσος όρος του συγκεκριμένου μεγέθους υπολογίζεται από τις τιμές που καταγράφονται σε κάθε τμήμα ανά εκπαιδευτικό ίδρυμα. 
Πηγή:  ΕΛ.ΣΤΑΤ.          Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Το 2012, το υψηλότερο ποσοστό αλλοδαπών και ομο-
γενών φοιτητών καταγράφεται στο ΤΕΙ Πειραιώς 
(16,1%) και ακολουθούν: το ΤΕΙ Λαμίας (15,1%), το ΤΕΙ 
Πατρών (13,4%), το ΤΕΙ Ηπείρου (11,5%), το ΤΕΙ Αθη-
νών (11,4%) και το ΤΕΙ Χαλκίδος (10,6%). Το χαμηλό-
τερο ποσοστό αλλοδαπών και ομογενών φοιτητών κα-
ταγράφεται στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (4,8%) και ακολου-
θούν: η ΑΣΠΑΙΤΕ (5,9%), το ΤΕΙ Καβάλας και το ΤΕΙ 
Σερρών (7,2%), το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (7,4%), το 
ΤΕΙ Μεσολογγίου (8,9%), το ΤΕΙ Καλαμάτας και το ΤΕΙ 
Λαρίσης (9,4%), το ΤΕΙ Κρήτης (9,7%), το Αλεξάνδρειο 
ΤΕΙ Θεσσαλονίκης (9,9%). 
Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της κατηγορίας φαίνεται να 
διαφοροποιούνται ως προς το ποσοστό των αλλοδα-
πών και ομογενών φοιτητών. Συγκεκριμένα τα 5 εκ-
παιδευτικά ιδρύματα με τις χαμηλότερες τιμές (bot-
tom5) έχουν μέση τιμή ποσοστού 6,5%, ενώ η μέση 
τιμή των 5 ιδρυμάτων με τις υψηλότερες τιμές (top5 
13,7%) είναι διπλάσια (λόγος t5/b5 2,1 φορές). 
Κατά την περίοδο αναφοράς (2002-2012) και τα 16 τε-
χνολογικά ιδρύματα καταγράφουν αύξηση του πλή-
θους των αλλοδαπών και ομογενών φοιτητών, με τη 
μεγαλύτερη μέση ετήσια αύξηση να σημειώνεται στην 
ΑΣΠΑΙΤΕ (146,2%). Ακολουθούν κατά σειρά: το ΤΕΙ 
Χαλκίδος (82,1%), το ΤΕΙ Καβάλας (32,2%), το ΤΕΙ Ιο-
νίων Νήσων (30,1%), το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας 

(29,5%), το ΤΕΙ Πατρών (24,1%), το ΤΕΙ Λαμίας (23,6%) 
και το ΤΕΙ Σερρών (21,5%). Μικρότερη μέση ετήσια 
αύξηση (κάτω του 20,0%) σημειώνεται στα υπόλοιπα 
ιδρύματα: ΤΕΙ Μεσολογγίου (18,1%), ΤΕΙ Κρήτης 
(16,7%), ΤΕΙ Ηπείρου (16,1%), ΤΕΙ Πειραιώς (15,1%), 
ΤΕΙ Καλαμάτας (11,5%), ΤΕΙ Θεσσαλονίκης (11,2%), 
ΤΕΙ Λαρίσης (11,1%) και ΤΕΙ Αθηνών (8,9%). 
 

4.6.1.3 Ανώτερες Επαγγελματικές & 
Εκκλησιαστικές Σχολές 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ανά ομάδα 
σχολών της Ανώτερης Επαγγελματικής και Εκκλησια-
στικής εκπαίδευσης το πλήθος των ομογενών και αλ-
λοδαπών φοιτητών πέραν των κανονικών εξαμήνων, 
καθώς και ο μέσος όρος του ποσοστού των αλλοδα-
πών και ομογενών φοιτητών επί των τακτικών φοιτη-
τών την περίοδο 2002-2012. Ο μέσος όρος του συγκε-
κριμένου μεγέθους υπολογίζεται από τις τιμές που κα-
ταγράφονται σε κάθε τμήμα των σχολών της κατηγο-
ρίας. 
Το 2012 το υψηλότερο ποσοστό αλλοδαπών και ομο-
γενών φοιτητών καταγράφεται στις Δραματικές Σχο-
λές & Σχολές Χορού (10,4%) και ακολουθούν: οι Σχο-
λές Παροχής Υπηρεσιών (8,9%), η Ανώτατη Εκκλησι-
αστική Εκπαίδευση (2,3%) και οι Ακαδημίες Εμπορι-
κού Ναυτικού (1,9%). 

Γράφημα 4.55: Πλήθος αλλοδαπών και ομογενών φοιτητών και μέσος όρος(1) ποσοστού κατηγορίας επί των τακτικών φοιτητών ανά σχολή της Ανώτερης Ε-
παγγελματικής και Εκκλησιαστικής εκπαίδευσης την περίοδο 2002-2012 

 
 

 
 
 (1) Ο μέσος όρος του συγκεκριμένου μεγέθους υπολογίζεται από τις τιμές που καταγράφονται σε κάθε τμήμα των σχολών της κατηγορίας. 
Πηγή:  ΕΛ.ΣΤΑΤ.          Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
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Κατά την περίοδο αναφοράς (2002-2012) και οι 4 ο-
μάδες σχολών καταγράφουν αύξηση του πλήθους των 
αλλοδαπών και ομογενών φοιτητών, με τη μεγαλύτε-
ρη μέση ετήσια αύξηση να σημειώνεται στις Δραματι-

κές Σχολές & Σχολές Χορού (69,5%). Ακολουθούν κατά 
σειρά: οι Σχολές Παροχής Υπηρεσιών (20,2%), η Ανώ-
τατη Εκκλησιαστική Εκπαίδευση (8,8%) και οι Ακαδη-
μίες Εμπορικού Ναυτικού (7,2%). 

 

4.6.2 Ανάλυση κατά πεδίο και τομέα σπουδών 

Στο ακόλουθο γράφημα το σύνολο των αλλοδαπών και 
ομογενών φοιτητών που το 2012 ήταν 29.184 φοιτη-
τές/-τριες, κατανέμεται στα 8 πεδία σπουδών. 

Γράφημα 4.56: Κατανομή των αλλοδαπών και ομογενών φοιτητών ανά πε-
δίο σπουδών το 2012 

 
Πηγή δεδομένων: ΕΛ.ΣΤΑΤ.                    Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Το 2012 από το σύνολο των αλλοδαπών και ομογενών 
φοιτητών το υψηλότερο ποσοστό (31,7%), που αντι-
στοιχεί σε 9.257 φοιτητές, συγκέντρωνε το πεδίο ΚΟΙ-
ΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΔΙΚΑΙΟ. Το ε-
πόμενο σε συχνότητα πεδίο σπουδών αφορά τις 
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ΓΩΝ (18,5%) που αντιστοιχεί σε 5.389 φοιτητές και 
ακολουθούν τα πεδία: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ & 
ΤΕΧΝΕΣ (13,4% με 3.902 φοιτητές), ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (13,2% 
με 3.848 φοιτητές), ΥΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ 
(12,9% με 3.773 φοιτητές), ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (5,2% με 
1.517 φοιτητές), ΓΕΩΡΓΙΑ (3,2% με 942 φοιτητές), και 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (1,9% με 556 φοιτητές). Ας σημειωθεί ότι η 
συγκεκριμένη κατανομή δεν διαφοροποιείται ιδιαίτε-
ρα της αντίστοιχης των φοιτητών σε κανονικά εξάμηνα 
σπουδών. 
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποδίδεται το πλήθος των 
αλλοδαπών και ομογενών φοιτητών και το ποσοστό 
τους επί του συνόλου των τακτικών φοιτητών ανά πε-
δίο σπουδών την περίοδο 2002-2012. 
Το 2012 το υψηλότερο ποσοστό αλλοδαπών και ομο-
γενών φοιτητών καταγράφεται στο πεδίο ΥΓΕΙΑ & 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ (11,6%) και ακολουθούν: οι Ε-
ΠΙΣΤΗΜΕΣ (10,5%), οι ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΑΡΑ-
ΓΩΓΗΣ & ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (10,4%) και οι ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΔΙΚΑΙΟ (10,2%). 
Το χαμηλότερο ποσοστό αλλοδαπών και ομογενών 
φοιτητών καταγράφεται στο πεδίο ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (7,6%) 
και ακολουθούν: οι ΥΠΗΡΕΣΕΙΣ (7,9%), η ΓΕΩΡΓΙΑ 
(9,1%) και οι ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ & ΤΕΧΝΕΣ 
(9,7%). 

Γράφημα 4.57: Πλήθος αλλοδαπών και ομογενών φοιτητών και ποσοστό(1) επί του συνόλου των τακτικών φοιτητών ανά πεδίο σπουδών την περίοδο 2002-
2012 
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Πλήθος αλλοδαπών και ομογενών φοιτητών                 % επί του συνόλου των τακτικών φοιτητών 
 

(1) Το ποσοστό αποτελεί μέσο όρο του συγκεκριμένου μεγέθους, ο οποίος υπολογίζεται από τις τιμές που καταγράφονται στα τμήματα που ανήκουν στα οκτώ πεδία σπουδών. 

Πηγή:  ΕΛ.ΣΤΑΤ.          Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Κατά την περίοδο 2002-2012 και στα 8 πεδία σπου-
δών το πλήθος των αλλοδαπών και ομογενών φοιτη-
τών καταγράφει αύξηση, με την μεγαλύτερη να ση-
μειώνεται στο πεδίο σπουδών ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ κατά 
548,3%, από 234 φοιτητές το 2002 σε 1.517 το 2012, 
ενώ ως ποσοστό επί του συνόλου των τακτικών φοιτη-
τών από 1,3% το 2002 διαμορφώνεται στο 7,6% το 
2012. Αύξηση του πλήθους των αλλοδαπών και ομο-
γενών φοιτητών σημειώνεται και στο πεδίο ΕΠΙΣΤΗ-
ΜΕΣ κατά 519,6%, από 621 φοιτητές το 2002 σε 3.854 
φοιτητές το 2012, ενώ ως ποσοστό επί του συνόλου 
των φοιτητών σε κανονικά εξάμηνα από 2,5% το 2002 
διαμορφώνεται στο 10,5% το 2012. Το πλήθος των αλ-
λοδαπών και ομογενών φοιτητών του πεδίου σπου-
δών ΓΕΩΡΓΙΑ καταγράφει αύξηση κατά 245,3%, από 
207 το 2002 σε 942 το 2012, ενώ ως ποσοστό επί του 
συνόλου των τακτικών φοιτητών από 1,3% το 2002 
αυξάνεται στο 9,1% το 2012. Το πλήθος των αλλοδα-
πών και ομογενών φοιτητών του πεδίου ΥΓΕΙΑ & ΚΟΙ-
ΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ καταγράφει αύξηση κατά 125,3%, 
από 963 το 2002 σε 3.773 το 2012, ενώ ως ποσοστό 
επί των φοιτητών σε κανονικά εξάμηνα από 3,7% το 
2002 αυξάνεται στο 11,6% το 2012. Σημαντική αύξηση 
σημειώνεται και στο πεδίο σπουδών ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ 
ΣΠΟΥΔΕΣ & ΤΕΧΝΕΣ (κατά 245,3%), από 1.130 το 2002 
σε 3.902 το 2012, στο πεδίο σπουδών ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ Ε-
ΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΔΙΚΑΙΟ (κατά 243,9%), 
από 2.692 το 2002 σε 9.257 το 2012 και στο πεδίο 
ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡ-
ΓΩΝ (κατά 215,1%) από 1.710 το 2002 σε 5.389 το 
2012. Μικρότερη αύξηση καταγράφεται στο πεδίο 
σπουδών ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (κατά 49,1%), 373 το 2002 σε 556 
το 2012. 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος των 
αλλοδαπών και ομογενών φοιτητών πέραν των κανο-
νικών εξαμήνων ανά τομέα σπουδών τα έτη 2002 και 
2012. 

Γράφημα 4.58: Αλλοδαποί και ομογενείς φοιτητές ανά τομέα σπουδών τα 
έτη 2002 & 2012 

 
Πηγή:  ΕΛ.ΣΤΑΤ.          Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
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Το 2012 από το σύνολο των αλλοδαπών και ομογενών 
φοιτητών το υψηλότερο ποσοστό (13,3%), που αντι-
στοιχεί σε 3.869 φοιτητές/-τριες, συγκεντρώνει ο το-
μέας σπουδών Κατάρτιση στο Εμπόριο & στη Διοίκη-
ση Επιχειρήσεων και ακολουθούν οι τομείς σπουδών: 
Επιστήμες του Μηχανικού (12,5% με 3.641 φοιτητές), 
Επιστήμες Υγείας & Υγιεινής (12,4% με 3.632 φοιτη-
τές), Κοινωνικές Επιστήμες & Επιστήμες της Συμπερι-
φοράς (12,4% με 3.612 φοιτητές), Ανθρωπιστικές Ε-
πιστήμες (10,2% με 2.980 φοιτητές), Επιστήμες της 
Πληροφορικής (6,3% με 1.837 φοιτητές), Αρχιτεκτονι-
κή –Χωροταξία & Μηχανικοί Κτιρίων (5,2% με 1.525 
φοιτητές), Επιστήμες Εκπαίδευσης & Κατάρτισης των 
Διδασκόντων (5,2% με 1.517 φοιτητές), Δίκαιο (5,1% 
με 1.500 φοιτητές), Εφαρμοσμένες Επιστήμες (3,3% 
με 958 φοιτητές), Καλές Τέχνες & Τέχνες Εφαρμοσμέ-
νες (3,2% με 922 φοιτητές), Γεωργία-Δασοκομία-
Αλιευτική (3,1% με 903 φοιτητές), Φυσικές Επιστήμες 
(2,5% με 738 φοιτητές), Κατάρτιση για τον Τριτογενή 
Τομέα (1,4% με 411 φοιτητές) και Βιολογία-
Περιβάλλον (1,1% με 315 φοιτητές). Μικρότερα πο-
σοστά καταγράφουν οι τομείς σπουδών: Πληροφόρη-
ση & Τεκμηρίωση (0,9% με 276 φοιτητές), Επαγγέλ-
ματα της Βιομηχανικής Παραγωγής & της Τεχνολογί-
ας (0,8% με 223 φοιτητές), Κοινωνικές Υπηρεσίες & 
Πρόνοια (0,5% με 141 φοιτητές), Προστασία Περι-
βάλλοντος (0,3% με 88 φοιτητές), Θαλάσσιες Μετα-

φορές (0,2% με 57 φοιτητές) και Κτηνιατρική (0,1% με 
39 φοιτητές). 
Κατά την περίοδο 2002-2012 σε 20 από τους 21 τομείς 
σπουδών καταγράφεται αύξηση των αλλοδαπών και 
ομογενών φοιτητών, με την υψηλότερη να σημειώνε-
ται στις Προστασία Περιβάλλοντος (κατά 1660,0%) 
και ακολουθούν οι τομείς σπουδών: Εφαρμοσμένες 
επιστήμες (839,2%), Επιστήμες της Εκπαίδευσης & 
Κατάρτισης των Διδασκόντων (548,3%), Επιστήμες 
της Πληροφορικής (518,5%), Βιολογία-Περιβάλλον 
(443,1%), Γεωργία-Δασοκομία-Αλιευτική (37,3%), Δί-
καιο (355,9%), Φυσικές Επιστήμες (350,0%), Επιστή-
μες Υγείας & Υγιεινής (300,4%), Πληροφόρηση & 
Τεκμηρίωση (294,3%), Επιστήμες του Μηχανικού 
(264,1%), Ανθρωπιστικές Επιστήμες (253,5%), Κατάρ-
τιση στο Εμπόριο & στη Διοίκηση Επιχειρήσεων 
(227,6%), Κοινωνικές Επιστήμες & Επιστήμες της Συ-
μπεριφοράς (224,8%), Καλές Τέχνες & Τέχνες Εφαρ-
μοσμένες (221,3%), Κτηνιατρική (160,0%), Κοινωνικές 
Υπηρεσίες & Πρόνοια (151,8%), Αρχιτεκτονική – Χω-
ροταξία & Μηχανικοί Κτιρίων (151,2%) και Επαγγέλ-
ματα της Βιομηχανικής Παραγωγής και της Τεχνολο-
γίας (116,5%). 
Μικρότερη αύξηση καταγράφεται στον τομέα Κατάρ-
τιση για τον Τριτογενή Τομέα (27,2%), ενώ στις Θα-
λάσσιες Μεταφορές το πλήθος των αλλοδαπών και 
ομογενών φοιτητών σημειώνει μείωση κατά 13,6%. 

 

 Μεταπτυχιακοί & Διδακτορικοί φοιτητές 4.7

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η διαχρονική 
εξέλιξη του πλήθους των μεταπτυχιακών και διδακτο-

ρικών, καθώς και του ποσοστού τους επί του συνόλου 
των τακτικών φοιτητών για την περίοδο 2002-2012. 

Γράφημα 4.59: Πλήθος μεταπτυχιακών και διδακτορικών φοιτητών και ποσοστό επί των τακτικών φοιτητών την περίοδο 2002-2012 

 
Πηγή:  ΕΛ.ΣΤΑΤ.          Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Το 2012 το σύνολο των μεταπτυχιακών φοιτητών στην 
Ελλάδα είναι 33.320 φοιτητές/-τριες και αντιστοιχούν 
στο 11,9% των τακτικών φοιτητών. Την ίδια χρονιά κα-
ταγράφονται 23.371 διδακτορικοί φοιτητές, οι οποίοι 
αντιστοιχούν στο 8,3% του τακτικού φοιτητικού πλη-
θυσμού. 

Την περίοδο αναφοράς (2002-2012) το πλήθος των με-
ταπτυχιακών φοιτητών παρουσιάζει αύξηση κατά 
162,6%, από 12.689 φοιτητές το 2002 σε 33.320 φοι-
τητές το 2012, ενώ ως ποσοστό επί του τακτικού φοι-
τητικού πληθυσμού καταγράφει αύξηση κατά 162,7%, 
από 4,5% το 2002 σε 11,9% το 2012. Αξίζει να σημειω-
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10,4%. Την ίδια περίοδο, το πλήθος των διδακτορικών 
φοιτητών διπλασιάζεται (αύξηση κατά 100,4%), από 
11.661 φοιτητές το 2002 σε 23.371 το 2012, ενώ ως 
ποσοστό επί του τακτικού φοιτητικού πληθυσμού κα-
ταγράφει αύξηση κατά 100,5%, από 4,2% το 2002 σε 
8,3% το 2012. 
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το ποσοστό 
συμμετοχής33 του πληθυσμού σε μεταπτυχιακά και δι-
δακτορικά προγράμματα την περίοδο 2002-2012. 

Γράφημα 4.60: Ποσοστό συμμετοχής σε μεταπτυχιακά και διδακτορικά προ-
γράμματα την περίοδο 2002-2012 

 
Πηγή: α) Στοιχεία φοιτητικού πληθυσμού ΕΛ.ΣΤΑΤ.   β) Πληθυσμιακά στοιχεία EUROSTAT 
Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

                                                                 
33 Το ποσοστό συμμετοχής στα μεταπτυχιακά και διδακτορικά προ-

γράμματα υπολογίζεται ως η σταθμισμένη μέση τιμή των καθα-
ρών ποσοστών συμμετοχής ανά ηλικία. Το καθαρό ποσοστό συμ-
μετοχής των ατόμων ηλικίας x υπολογίζεται ως το ποσοστό των 
μεταπτυχιακών & διδακτορικών φοιτητών ηλικίας x προς το συνο-
λικό πληθυσμό της χώρας ηλικίας x. Η στάθμιση γίνεται με βάση 
το πλήθος των φοιτητών ανά ηλικιακή κατηγορία (“22 ετών” έως 
και “34 ετών και άνω”). Ας σημειωθεί ότι η κατηγορία των φοιτη-
τών “34 ετών και άνω” έχει διαιρεθεί με την πληθυσμιακή ομάδα 
34-45 ετών. 

Το 2012 το ποσοστό συμμετοχής του πληθυσμού ηλι-
κίας 22-45 ετών σε μεταπτυχιακά και διδακτορικά 
προγράμματα στην ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση 
είναι 1,8%. Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2002-2012 
το ποσοστό συμμετοχής διπλασιάζεται (αύξηση κατά 
115,2%), από 0,9% το 2002 σε 1,8% το 2012. 
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνονται τα ποσοστά 
συμμετοχής του πληθυσμού σε μεταπτυχιακά και δι-
δακτορικά προγράμματα ανά ηλικία το έτος 2012. 

Γράφημα 4.61: Ποσοστά συμμετοχής σε μεταπτυχιακά και διδακτορικά προ-
γράμματα κατά ηλικιακή ομάδα το 2012 

 
(1) Η κατηγορία των φοιτητών “34 ετών και άνω” διαιρείται με την πληθυσμιακή ομάδα 34-

45 ετών 

Πηγή: α) Στοιχεία φοιτητικού πληθυσμού ΕΛ.ΣΤΑΤ.   β) Πληθυσμιακά στοιχεία EUROSTAT 
Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Το 2012 το 0,3% των νέων 22 ετών συμμετέχουν σε 
μεταπτυχιακό ή διδακτορικό πρόγραμμα στην ελληνι-
κή τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το ποσοστό συμμετοχής 
ακολουθεί αύξουσα πορεία μέχρι και την ηλικία των 
26 ετών, όπου καταγράφεται η μέγιστη τιμή της κατα-
νομής (2,9%). Από αυτή την ηλικία και μετά το ποσο-
στό συμμετοχής ακολουθεί φθίνουσα πορεία: 2,8% 
στα άτομα ηλικίας 27 ετών, 2,5% στα άτομα ηλικίας 
28-29 ετών, 2,2% στα άτομα ηλικίας 30 ετών κ.ο.κ.

 

4.7.1 Ανάλυση κατά κατηγορία ιδρυμάτων 

Το 2012 η πλειονότητα των μεταπτυχιακών σπουδα-
στών φοιτά σε Πανεπιστημιακά ιδρύματα και Πολυτε-

χνεία (96,8%) ενώ καταγράφεται κι ένα μικρό ποσοστό 
(3,2%) που φοιτά σε Τεχνολογικά ιδρύματα. 

Γράφημα 4.62: Κατανομή των μεταπτυχιακών και διδακτορικών φοιτητών ανά κατηγορία ιδρύματος το 2012 

 
Πηγή:  ΕΛ.ΣΤΑΤ.          Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
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Στο ακόλουθο γράφημα αποδίδεται το πλήθος των με-
ταπτυχιακών και διδακτορικών φοιτητών ανά κατηγο-
ρία ιδρύματος την περίοδο 2002-2012. 
Την περίοδο αναφοράς (2002-2012) οι φοιτητές οι με-
ταπτυχιακοί φοιτητές των Πανεπιστημιακών ιδρυμά-

των και των Πολυτεχνείων κατέγραψαν αύξηση κατά 
154,2%, από 12.689 φοιτητές/-τριες το 2002 σε 32.255 
φοιτητές/-τριες το 2012, με μέση ετήσια αύξηση 
10,1%. 

Γράφημα 4.63: Μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές ανά κατηγορία ιδρύματος την περίοδο 2002-2012 

 
Πηγή:  ΕΛ.ΣΤΑΤ.          Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Η κατηγορία των Τεχνολογικών ιδρυμάτων κατά την 
περίοδο 2006-2012 κατέγραψε αύξηση κατά 100,4%, 
από 784 φοιτητές/-τριες το 2006 σε 1.065 φοιτητές/-
τριες το 2012, με μέση ετήσια αύξηση 11,4%. Τέλος, οι 
διδακτορικοί φοιτητές του πανεπιστημιακού τομέα 
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατέγραψαν αύξηση 
κατά 35,8%, από 11.661 φοιτητές το 2002 σε 23.371 το 
2012, με μέση ετήσια αύξηση 7,8%. 

Στο ακόλουθο γράφημα αποδίδεται το πλήθος των 
τμημάτων με μεταπτυχιακά και διδακτορικά προ-
γράμματα ανά κατηγορία ιδρύματος την περίοδο 
2002-2012. 
To 2012 στα Πανεπιστημιακά ιδρύματα & Πολυτε-
χνεία καταγράφονται 224 τμήματα που οδηγούν σε 
χορήγηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης και 
στα Τεχνολογικά ιδρύματα 18 τμήματα.  

Γράφημα 4.64: Πλήθος τμημάτων με μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα ανά κατηγορία ιδρύματος την περίοδο 2002-2012 

 
Πηγή:  ΕΛ.ΣΤΑΤ.          Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Κατά την περίοδο 2002-2002 τα τμήματα των Πανεπι-
στημιακών ιδρυμάτων και των Πολυτεχνείων κατέ-
γραψαν αύξηση κατά 68,4%, από 133 τμήματα το 
2002 σε 224 τμήματα το 2012, με μέση ετήσια αύξηση 
5,5%. Τα τμήματα των Τεχνολογικών ιδρυμάτων κατά 
την περίοδο 2006-2012 κατέγραψαν αύξηση κατά 
38,5%, από 13 τμήματα το 2006 σε 18 τμήματα το 
2012, με μέση ετήσια αύξηση 7,2%. 
Τέλος, το 2012 καταγράφονται 246 τμήματα του πα-
νεπιστημιακού τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
με διδακτορικούς φοιτητές. Κατά την περίοδο 2002-
2012 η κατηγορία καταγράφει αύξηση κατά 55,7%, 

από 158 τμήματα το 2002 σε 246 το 2012, με μέση ε-
τήσια αύξηση 4,6%. 
 
4.7.1.1 Πανεπιστημιακά ιδρύματα & Πολυτεχνεία 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ανά πανεπι-
στημιακό ίδρυμα και πολυτεχνείο το πλήθος των με-
ταπτυχιακών και διδακτορικών φοιτητών, καθώς και ο 
μέσος όρος του ποσοστού της κατηγορίας επί των τα-
κτικών φοιτητών την περίοδο 2002-2012. Ο μέσος ό-
ρος του συγκεκριμένου μεγέθους υπολογίζεται από τις 
τιμές που καταγράφονται σε κάθε τμήμα που λειτουρ-
γεί μεταπτυχιακό ή διδακτορικό πρόγραμμα ανά εκ-
παιδευτικό ίδρυμα. 
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Γράφημα 4.65: Πλήθος μεταπτυχιακών & διδακτορικών φοιτητών και μέσος όρος(1) ποσοστού επί των τακτικών φοιτητών ανά Πανεπιστημιακό ίδρυ-
μα/Πολυτεχνείο την περίοδο 2002-2012 
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(1) Ο μέσος όρος του συγκεκριμένου μεγέθους υπολογίζεται από τις τιμές που καταγράφονται σε κάθε τμήμα ανά εκπαιδευτικό ίδρυμα. 
Πηγή:  ΕΛ.ΣΤΑΤ.          Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Το 2012, το υψηλότερο ποσοστό μεταπτυχιακών και 
διδακτορικών φοιτητών επί των τακτικών φοιτητών 
καταγράφεται στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (70,3%) 
και ακολουθούν: το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 
(51,3%), το Πανεπιστήμιο Αθηνών (48,7%), το Πανε-
πιστήμιο Πειραιώς (38,2%), το Πανεπιστήμιο Θεσσα-
λίας (37,4%), το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
(36,6%), το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονί-

κης και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο (32,2%), το Πανεπιστή-
μιο Πελοποννήσου (31,3%) και το Πανεπιστήμιο Δυ-
τικής Μακεδονίας (30,6%). Το χαμηλότερο ποσοστό 
μεταπτυχιακών και διδακτορικών φοιτητών επί των 
τακτικών φοιτητών καταγράφεται στο Πανεπιστήμιο 
Στερεάς Ελλάδας (5,6%) και ακολουθούν: το Πανεπι-
στήμιο Δυτικής Ελλάδας (8,7%), η Ανωτάτη Σχολή Κα-
λών Τεχνών (11,8%), το Πολυτεχνείο Κρήτης (20,4%), 
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το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (21,3%), το Πα-
νεπιστήμιο Κρήτης (22,2%), το Πανεπιστήμιο Ιωαννί-
νων (23,2%), το Πανεπιστήμιο Θράκης (26,0%), το 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου (26,6%), το Πάντειο Πανεπι-
στήμιο (27,4%), το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (27,6%) 
και το Πανεπιστήμιο Πατρών (28,3%). 
Επομένως, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της κατηγορίας 
φαίνεται να διαφοροποιούνται σημαντικά ως προς το 
ποσοστό των μεταπτυχιακών και διδακτορικών φοιτη-
τών. Συγκεκριμένα τα 5 εκπαιδευτικά ιδρύματα με τις 
χαμηλότερες τιμές (bottom5) έχουν μέση τιμή ποσο-
στού 13,6%, ενώ η μέση τιμή των 5 ιδρυμάτων με τις 
υψηλότερες τιμές (top5 49,2%) είναι 3,6 φορές υψη-
λότερη (λόγος t5/b5). 
Κατά την περίοδο αναφοράς (2002-2012) 21 από τα 22 
εκπαιδευτικά ιδρύματα καταγράφουν αύξηση του 
πλήθους των μεταπτυχιακών και διδακτορικών φοιτη-
τών, με τη μεγαλύτερη μέση ετήσια αύξηση να ση-
μειώνεται στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 
(112,6%). Ακολουθούν κατά σειρά: το Πανεπιστήμιο 
Δυτικής Μακεδονίας (22,8%), το Πάντειο Πανεπιστή-
μιο (22,8%), το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και το Χα-
ροκόπειο Πανεπιστήμιο (21,9%), το Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας (21,4%), το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Α-
θηνών (19,7%), το Πανεπιστήμιο Θράκης (19,4%), το 
Πανεπιστήμιο Πειραιώς (18,9%), το Πανεπιστήμιο 

Στερεάς Ελλάδας (17,5%), το Ιόνιο Πανεπιστήμιο 
(15,5%) και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
(10,9%). Μικρότερη μέση ετήσια αύξηση (κάτω του 
10,0%) σημειώνεται στα υπόλοιπα ιδρύματα: Πανεπι-
στήμιο Πατρών (8,8%), Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών 
(8,3%), Πανεπιστήμιο Αθηνών (8,2%), Πανεπιστήμιο 
Κρήτης και Πανεπιστήμιο Αιγαίου (7,9%), Πανεπιστή-
μιο Ιωαννίνων (7,4%), Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης (6,9%), Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 
(6,2%) και Πολυτεχνείο Κρήτης (3,6%). 
Στον αντίποδα βρίσκεται το Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελ-
λάδας, το οποίο το δεύτερο έτος λειτουργίας του 
(2012) καταγράφει μείωση κατά 17,0% των μεταπτυ-
χιακών και διδακτορικών φοιτητών. 
 
4.7.1.2 Τεχνολογικά ιδρύματα 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ανά τεχνολογι-
κό ίδρυμα το πλήθος των μεταπτυχιακών φοιτητών, 
καθώς και ο μέσος όρος του ποσοστού της κατηγορίας 
επί των τακτικών φοιτητών την περίοδο 2006-2012. Ο 
μέσος όρος του συγκεκριμένου μεγέθους υπολογίζεται 
από τις τιμές που καταγράφονται σε κάθε τμήμα που 
λειτουργεί μεταπτυχιακό πρόγραμμα ανά εκπαιδευτι-
κό ίδρυμα. 

Γράφημα 4.66: Πλήθος μεταπτυχιακών φοιτητών και μέσος όρος(1) ποσοστού επί των τακτικών φοιτητών ανά Τεχνολογικό ίδρυμα την περίοδο 2006-2012 
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Το ΤΕΙ Πατρών, το ΤΕΙ Καλαμάτας, το ΤΕΙ Μεσολογγίου, το ΤΕΙ Χαλκίδος, το ΤΕΙ Λαμίας και το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων δεν έχουν μεταπτυχιακούς φοιτητές κατά την περίοδο αναφοράς 2006-2012. 
 (1) Ο μέσος όρος του συγκεκριμένου μεγέθους υπολογίζεται από τις τιμές που καταγράφονται σε κάθε τμήμα ανά εκπαιδευτικό ίδρυμα. 
Πηγή:  ΕΛ.ΣΤΑΤ.          Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Το 2012, από τα 9 ιδρύματα στα οποία λειτουργεί με-
ταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, το υψηλότερο πο-
σοστό μεταπτυχιακών φοιτητών επί των τακτικών φοι-
τητών καταγράφεται στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας 
(22,0%) και ακολουθούν: το ΤΕΙ Πειραιώς (14,5%), το 
ΤΕΙ Αθηνών (9,4%), το Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 
(9,3%) και το ΤΕΙ Κρήτης (8,8%). 
Το χαμηλότερο ποσοστό μεταπτυχιακών φοιτητών επί 
των τακτικών φοιτητών καταγράφεται στην ΑΣΠΑΙΤΕ 
(4,4%) και ακολουθούν: το ΤΕΙ Καβάλας (4,9%), το ΤΕΙ 
Σερρών (5,4%) και το ΤΕΙ Λαρίσης (6,1%). 
Στα υπόλοιπα 7 τεχνολογικά ιδρύματα δεν καταγρά-
φονται μεταπτυχιακοί φοιτητές. Ας σημειωθεί ότι το 
ΤΕΙ Ηπείρου το 2008 κατέγραψε συνολικά 24 μετα-
πτυχιακούς φοιτητές, οι οποίοι αντιστοιχούσαν κατά 

μέσο όρο στο 9,9% του τακτικού φοιτητικού πληθυ-
σμού ανά τμήμα. 
Κατά την περίοδο αναφοράς (2002-2012) 4 τεχνολογι-
κά ιδρύματα καταγράφουν αύξηση του πλήθους των 
μεταπτυχιακών φοιτητών, με τη μεγαλύτερη μέση ε-
τήσια αύξηση να σημειώνεται στο Αλεξάνδρειο ΤΕΙ 
Θεσσαλονίκης (57,0%) και ακολουθούν κατά σειρά: το 
ΤΕΙ Αθηνών (32,5%), το ΤΕΙ Λαρίσης (11,6%) και το ΤΕΙ 
Καβάλας (11,3%). Στον αντίποδα βρίσκονται τα υπό-
λοιπα 3 ιδρύματα, τα οποία καταγράφουν μείωση του 
πλήθους των μεταπτυχιακών φοιτητών, με την υψηλό-
τερη να σημειώνεται στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας 
(κατά 5,4%) και ακολουθούν το ΤΕΙ Πειραιά (κατά 
1,9%) και το ΤΕΙ Κρήτης (κατά 1,3%). 

 

4.7.2 Ανάλυση κατά πεδίο και τομέα σπουδών 

Στο ακόλουθο γράφημα το σύνολο των 33.320 μετα-
πτυχιακών και των 23.371 διδακτορικών φοιτητών κα-
τανέμεται στα 8 πεδία σπουδών σύμφωνα με τα στοι-
χεία του έτους 2012. 
Το 2012 από το σύνολο των μεταπτυχιακών φοιτητών 
το υψηλότερο ποσοστό (26,3%), που αντιστοιχεί σε 
8.757 φοιτητές, συγκέντρωνε το πεδίο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΔΙΚΑΙΟ. Το επόμενο σε 
συχνότητα πεδίο σπουδών αφορά τις ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 
(20,0%) που αντιστοιχεί σε 6.650 φοιτητές και ακο-
λουθούν τα πεδία: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ & ΤΕ-
ΧΝΕΣ (16,9% με 5.632 φοιτητές), ΥΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΠΡΟΝΟΙΑ (13,1% με 4.374 φοιτητές), ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
(11,1% με 3.701 φοιτητές), ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (10,0% με 3.327 φοι-
τητές) και ΓΕΩΡΓΙΑ (2,6% με 879 φοιτητές). Ας σημει-
ωθεί ότι στο πεδίο σπουδών ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ δεν καταγρά-
φεται κανένας μεταπτυχιακός φοιτητής. 
 

Γράφημα 4.67: Κατανομή των μεταπτυχιακών & διδακτορικών φοιτητών 
ανά πεδίο σπουδών το 2012 

 
Πηγή δεδομένων: ΕΛ.ΣΤΑΤ.                    Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
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Παρόμοια είναι και η κατανομή των διδακτορικών 
φοιτητών. Συγκεκριμένα, το 2012 το υψηλότερο πο-
σοστό (20,5%) των διδακτορικών φοιτητών, που αντι-
στοιχεί σε φοιτητές, που αντιστοιχεί σε 4.783 φοιτη-
τές, συγκέντρωνε το πεδίο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ – 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΔΙΚΑΙΟ. Το επόμενο σε συχνότητα πε-
δίο σπουδών αφορά τις ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΑ-
ΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (19,5%) που αντιστοιχεί 
σε 4.552 φοιτητές και ακολουθούν τα πεδία: ΑΝΘΡΩ-
ΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ & ΤΕΧΝΕΣ (18,7% με 4.363 φοιτη-

τές), ΥΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ (16,6% με 3.875 
φοιτητές), ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (13,2% με 3.084 φοιτητές), ΕΚ-
ΠΑΙΔΕΥΣΗ (8,8% με 2.060 φοιτητές) και ΓΕΩΡΓΙΑ (2,8% 
με 654 φοιτητές). 
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποδίδεται το πλήθος των με-
ταπτυχιακών και διδακτορικών φοιτητών και το ποσο-
στό τους επί των τακτικών φοιτητών ανά πεδίο σπου-
δών την περίοδο 2002-2012. 

Γράφημα 4.68: Πλήθος μεταπτυχιακών και διδακτορικών φοιτητών και ποσοστό(1) επί των τακτικών φοιτητών ανά πεδίο σπουδών την περίοδο 2002-2012 

 
 

Πλήθος μεταπτυχιακών & διδακτορικών φοιτητών                 % επί των τακτικών φοιτητών 
 

Στο πεδίο σπουδών ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ δεν καταγράφονται μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές. 
 (1) Το ποσοστό αποτελεί μέσο όρο του συγκεκριμένου μεγέθους, ο οποίος υπολογίζεται από τις τιμές που καταγράφονται στα τμήματα που ανήκουν στα οκτώ πεδία σπουδών. 

Πηγή:  ΕΛ.ΣΤΑΤ.          Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
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Το 2012 το υψηλότερο ποσοστό μεταπτυχιακών και 
διδακτορικών φοιτητών επί των τακτικών φοιτητών 
καταγράφεται στο πεδίο ΥΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟ-
ΝΟΙΑ (63,8%) και ακολουθούν: οι ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (37,3%) 
και η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (30,5%). 
Το χαμηλότερο ποσοστό μεταπτυχιακών και διδακτο-
ρικών φοιτητών επί των τακτικών φοιτητών καταγρά-
φεται στο πεδίο ΓΕΩΡΓΙΑ (22,8%) και ακολουθούν: οι 
ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡ-
ΓΩΝ (25,8%), οι ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗ-
ΣΕΙΣ & ΔΙΚΑΙΟ (26,4%) και οι ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥ-
ΔΕΣ & ΤΕΧΝΕΣ (28,1%). 
Κατά την περίοδο 2002-2012 και στα 8 πεδία σπου-
δών το πλήθος των μεταπτυχιακών και διδακτορικών 
φοιτητών καταγράφει αύξηση, με την μεγαλύτερη να 
σημειώνεται στο πεδίο σπουδών ΥΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΠΡΟΝΟΙΑ κατά 353,7%, από 1.818 φοιτητές το 2002 
σε 8.249 το 2012, ενώ ως ποσοστό επί των τακτικών 
φοιτητών από 26,1% το 2002 διαμορφώνεται στο 
63,8% το 2012. Αύξηση του πλήθους των μεταπτυχια-
κών και διδακτορικών φοιτητών σημειώνεται και στο 
πεδίο σπουδών ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ κατά 159,9%, από 2.217 
φοιτητές το 2002 σε 5.761 φοιτητές το 2012, ενώ ως 
ποσοστό επί των φοιτητών σε κανονικά εξάμηνα από 
17,6% το 2002 διαμορφώνεται στο 30,5% το 2012. Το 
πλήθος των μεταπτυχιακών και διδακτορικών φοιτη-
τών του πεδίου σπουδών ΓΕΩΡΓΙΑ καταγράφει αύξηση 
κατά 144,1%, από 628 το 2002 σε 1.533 το 2012, ενώ 
ως ποσοστό επί των τακτικών φοιτητών από 14,7% το 
2002 αυξάνεται στο 55,3% το 2012. Το πλήθος των με-
ταπτυχιακών και διδακτορικών φοιτητών του πεδίου 
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ & ΤΕΧΝΕΣ καταγράφει 
αύξηση κατά 126,1%, από 4.420 το 2002 σε 9.995 το 
2012, ενώ ως ποσοστό επί των φοιτητών σε κανονικά 
εξάμηνα από 18,8% το 2002 αυξάνεται στο 49,9% το 
2012. Σημαντική αύξηση σημειώνεται και στο πεδίο 
σπουδών ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (κατά 119,1%), από 4.442 το 
2002 σε 9.734 το 2012, στο πεδίο σπουδών ΚΟΙΝΩΝΙ-
ΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΔΙΚΑΙΟ (κατά 
111,0%), από 6.418 το 2002 σε 13.540 το 2012 και στο 
πεδίο ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΟΜΙ-
ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (κατά 78,8%), από 4.407 το 2002 σε 7.879 
το 2012. 
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος των 
μεταπτυχιακών και διδακτορικών φοιτητών ανά τομέα 
σπουδών τα έτη 2002 και 2012. 
Το 2012 από το σύνολο των μεταπτυχιακών και διδα-
κτορικών φοιτητών το υψηλότερο ποσοστό (16,7%), 
που αντιστοιχεί σε 9,462 φοιτητές/-τριες, συγκεντρώ-
νει ο τομέας σπουδών Ανθρωπιστικές Επιστήμες και 
ακολουθούν οι τομείς σπουδών: Επιστήμες Υγείας & 
Υγιεινής (14,6% με 8.249 φοιτητές), Επιστήμες Εκπαί-
δευσης & Κατάρτισης των Διδασκόντων (10,2% με 
5.761 φοιτητές), Επιστήμες του Μηχανικού (8,9% με 
5.040 φοιτητές), Κοινωνικές Επιστήμες & Επιστήμες 
της Συμπεριφοράς (8,4% με 4.742 φοιτητές), Κατάρτι-
ση στο Εμπόριο & στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (7,5% 

με 4.252 φοιτητές), Δίκαιο (6,9% με 3.919 φοιτητές), 
Φυσικές Επιστήμες (6,6% με 3.715 φοιτητές), Αρχιτε-
κτονική-Χωροταξία & Μηχανικοί Κτιρίων (5,0% με 
2.839 φοιτητές), Επιστήμες της Πληροφορικής (4,5% 
με 2.549 φοιτητές), Εφαρμοσμένες Επιστήμες (4,3% 
με 2.420 φοιτητές) και Γεωργία-Δασοκομία-Αλιευτική 
(2,5% με 1.418 φοιτητές). Μικρότερα ποσοστά κατα-
γράφουν οι τομείς σπουδών: Βιολογία-Περιβάλλον 
(1,9% με 1.050 φοιτητές), Πληροφόρηση & Τεκμηρί-
ωση (1,1% με 627 φοιτητές), Καλές Τέχνες & Τέχνες 
Εφαρμοσμένες (0,9% με 533 φοιτητές) και Κτηνιατρι-
κή (0,2% με 115 φοιτητές). 
Ας σημειωθεί ότι στους τομείς σπουδών Επαγγέλματα 
της Βιομηχανικής Παραγωγής & της Τεχνολογίας, Κοι-
νωνικές Υπηρεσίες & Πρόνοια, Κατάρτιση για τον Τρι-
τογενή τομέα, Θαλάσσιες Μεταφορές και Προστασία 
Περιβάλλοντος δεν καταγράφεται κανένας μεταπτυχι-
ακός φοιτητής. 

Γράφημα 4.69: Μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές ανά τομέα σπου-
δών τα έτη 2002 & 2012 
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Κατά την περίοδο 2002-2012 και στους 16 τομείς 
σπουδών καταγράφεται αύξηση των μεταπτυχιακών 
και διδακτορικών φοιτητών, με την υψηλότερη να ση-
μειώνεται στον τομέα Πληροφόρηση & Τεκμηρίωση 
(κατά 445,2%) και ακολουθούν οι τομείς σπουδών: Ε-
πιστήμες Υγείας & Υγιεινής (κατά 353,7%), Κατάρτιση 
στο Εμπόριο & στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (κατά 
284,1%), Επιστήμες της Πληροφορικής (κατά 233,6%), 
Καλές Τέχνες & Τέχνες Εφαρμοσμένες (196,1%), Γε-
ωργία-Δασοκομία-Αλιευτική (κατά 173,2%), Επιστή-
μες Εκπαίδευσης & Κατάρτισης των Διδασκόντων 
(κατά 159,9%), Εφαρμοσμένες Επιστήμες (κατά 
157,7%), Κοινωνικές Επιστήμες & Επιστήμες της Συ-
μπεριφοράς (κατά 140,1%) και Ανθρωπιστικές Επι-
στήμες (κατά 123,2%). 

Μικρότερες αυξήσεις καταγράφουν οι τομείς: Επιστή-
μες του Μηχανικού (κατά 83,4%), Φυσικές Επιστήμες 
(80,3%), Αρχιτεκτονική-Χωροταξία & Μηχανικοί Κτι-
ρίων (κατά 71,1%), Βιολογία-Περιβάλλον (κατά 
54,9%), Δίκαιο (κατά 21,7%) και Κτηνιατρική (κατά 
5,5%). 
 
4.7.2.1 Πανεπιστημιακά ιδρύματα & Πολυτεχνεία 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή 
τμημάτων με μεταπτυχιακά και διδακτορικά προ-
γράμματα των 22 Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και 
Πολυτεχνείων ανά πεδίο σπουδών σύμφωνα με τα 
στοιχεία του 2012.  

Γράφημα 4.70: Κατανομή τμημάτων με μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα των Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και των Πολυτεχνείων ανά πεδίο 
σπουδών το 2012 
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 Εκπαίδευση   Ανθρωπιστικές σπουδές & τέχνες   Κοινωνικές επιστήμες, επιχειρήσεις & δίκαιο    Επιστήμες 
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Πηγή:  ΕΛ.ΣΤΑΤ.          Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Το 2012 στο σύνολο των 22 Πανεπιστημιακών ιδρυμά-
των και Πολυτεχνείων της χώρας σε 253 τμήματα λει-
τουργούν μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμμα-
τα σπουδών, τα οποία καλύπτουν 7 πεδία σπουδών, 
που επιμερίζονται αντίστοιχα σε 16 τομείς. Όπως φαί-
νεται, ωστόσο, από το γράφημα, το εύρος των πεδίων 
σπουδών διαφοροποιείται μεταξύ των εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων. 
Συγκεκριμένα, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο εμφανί-
ζεται ως το πιο ολοκληρωμένο ίδρυμα προσφέροντας 
μεταπτυχιακά και διδακτορικά τμήματα που καλύ-
πτουν 7 πεδία σπουδών, τα οποία επιμερίζονται σε 15 
τομείς. Ακολουθεί το Πανεπιστήμιο Θράκης με, επί-
σης, 7 πεδία σπουδών, αλλά λιγότερους τομείς (9). Σε 
6 πεδία σπουδών κατανέμονται τα τμήματα του Πα-
νεπιστημίου Πατρών (αντίστοιχα 11 τομείς), Πανεπι-
στημίου Ιωαννίνων (10 τομείς), Πανεπιστημίου Κρή-
της (9 τομείς), Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (8 τομείς). 
Σε 5 πεδία σπουδών κατανέμονται τα τμήματα του 
Πανεπιστημίου Αθηνών (επιμεριζόμενα σε 11 τομείς) 

και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (7 τομείς). Το 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου καλύπτει 4 πεδία σπουδών και, 
αντίστοιχα, 7 τομείς. Σε 3 πεδία σπουδών κατανέμο-
νται τα τμήματα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (4 
τομείς), του Ιονίου Πανεπιστημίου (4 τομείς), του Χα-
ροκόπειου Πανεπιστημίου (3 τομείς) και του Πανεπι-
στημίου Δυτικής Μακεδονίας (3 τομείς).  
Πιο εξειδικευμένα χαρακτηρίζονται τα υπόλοιπα ιδρύ-
ματα αφού εμφανίζουν περιορισμένο εύρος πεδίων 
σπουδών. Συγκεκριμένα, μόνο 2 πεδία σπουδών κα-
λύπτουν τα τμήματα του Πανεπιστημίου Πειραιά (και 
4 τομείς αντίστοιχα), του Οικονομικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών (4 τομείς), του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτε-
χνείου (3 τομείς) και του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελ-
λάδας (2 τομείς). Τέλος, σε ένα μόνο πεδίο σπουδών 
υπάγονται τα τμήματα του Παντείου Πανεπιστημίου 
(3 τομείς), του Πολυτεχνείου Κρήτης (2 τομείς), του 
Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (1 τομέας), της 
Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών (1 τομέας) και του 
Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας ( τομέας). 

 
 
4.7.2.2 Τεχνολογικά ιδρύματα 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή 
τμημάτων με μεταπτυχιακά και διδακτορικά προ-
γράμματα των 16 Τεχνολογικών ιδρυμάτων ανά πεδίο 
σπουδών σύμφωνα με τα στοιχεία του 2012. 
Το 2012 στο σύνολο των 16 Τεχνολογικών ιδρυμάτων 
της χώρας σε 18 τμήματα λειτουργούν μεταπτυχιακά 
και διδακτορικά προγράμματα σπουδών, τα οποία κα-
λύπτουν 5 πεδία σπουδών, που επιμερίζονται αντί-
στοιχα σε 7 τομείς. Όπως φαίνεται, ωστόσο, από το 
γράφημα, το εύρος των πεδίων σπουδών διαφοροποι-
είται μεταξύ των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. 

Συγκεκριμένα, τα περισσότερα πεδία σπουδών καλύ-
πτει το ΤΕΙ Πειραιώς (3 πεδία), τα οποία επιμερίζονται 
σε 4 τομείς. Ακολουθεί το ΤΕΙ Λαρίσης με, επίσης, 3 
πεδία σπουδών, αλλά λιγότερους τομείς (3). Σε 2 πε-
δία σπουδών κατανέμονται τα τμήματα του ΤΕΙ Αθη-
νών (αντίστοιχα 2 τομείς), ενώ τα υπόλοιπα ιδρύματα 
καλύπτουν μόνο 1 πεδίο και αντίστοιχα 1 τομέα 
σπουδών (ΤΕΙ Κρήτης, Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, 
ΤΕΙ Καβάλας, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, ΤΕΙ Σερρών και 
ΑΣΠΑΙΤΕ). 

Πανεπιστήμιο 
Στερεάς Ελλάδας 

1 τομέας 

9,9% 

18,2% 

24,5% 

18,6% 

16,2% 

6,3% 

6,3% 

Πανεπιστημιακά 
ιδρύματα & 
Πολυτεχνεία 
16 τομείς 
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Γράφημα 4.71: Κατανομή τμημάτων με μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα των Τεχνολογικών ιδρυμάτων ανά πεδίο σπουδών το 2012 

 

 

 

 
 Εκπαίδευση   Ανθρωπιστικές σπουδές & τέχνες   Κοινωνικές επιστήμες, επιχειρήσεις & δίκαιο    Επιστήμες 

 Σπουδές μηχανικών, παραγωγής & δομικών έργων    Γεωργία   Υγεία & κοινωνική πρόνοια   Υπηρεσίες 
Πηγή:  ΕΛ.ΣΤΑΤ.          Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

33,3% 

16,7% 

50,0% 
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4 τομείς 

33,3% 
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50,0% 
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Τ.Ε.Ι. Κρήτης 
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Αλεξάνδρειο Τ.Ε.Ι. 
Θεσσαλονίκης  

1 τομέας 

Τ.Ε.Ι. Καβάλας 
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Τ.Ε.Ι. Δυτικής 
Μακεδονίας 
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Τ.Ε.Ι. Σερρών 
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Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε 
1 τομέας 

5,6% 44,4% 

16,7% 

27,8% 

5,6% 
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ιδρύματα 
7 τομείς 
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4.7.3 Διαφοροποίηση του φύλου 

Το 2012 το σύνολο των μεταπτυχιακών φοιτητών 
στην Ελλάδα είναι 33.320, εκ των οποίων το 57,4% εί-
ναι γυναίκες (19.137) και το 57,4% άνδρες (14.183). 
Την περίοδο αναφοράς (2002-2012) αύξηση κατά 
179,1% καταγράφεται στις γυναίκες (από 6.856 το 
2002 σε 19.137 το 2012) και ελαφρώς μικρότερη αύ-
ξηση (κατά 143,2%) καταγράφεται στους άνδρες (από 
5.833 το 2002 σε 14.183 το 2012). Καθ’ όλη τη διάρ-
κεια της δεκαετίας η αναλογία των γυναικών στους 
φοιτητές που φοιτούν σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα 
ειδίκευσης είναι υψηλότερη των ανδρών, με την ανα-
λογία των ανδρών να μειώνεται με την πάροδο των 
ετών, από 46,0% το 2002 σε 42,6% το 2012. 

Αντίθετα, στους διδακτορικούς φοιτητές είναι υψηλό-
τερη η αναλογία των ανδρών. Συγκεκριμένα, το 2012 
το σύνολο των διδακτορικών φοιτητών στην Ελλάδα 
είναι 23.371, εκ των οποίων το 46,5% είναι γυναίκες 
(10.589) και το 53,5% άνδρες (12.512). Την περίοδο 
αναφοράς (2002-2012) σημαντική αύξηση κατά 
135,3% καταγράφεται στις γυναίκες (από 4.615 το 
2002 σε 10.859 το 2012) και αύξηση κατά 77,6% κατα-
γράφεται στους άνδρες (από 7.046 το 2002 σε 12.512 
το 2012). Αξίζει να σημειωθεί ότι η αναλογία των γυ-
ναικών αυξάνεται με την πάροδο των ετών, από 39,6% 
το 2002 σε 46,5% το 2012.  

Γράφημα 4.72: Διαχρονική εξέλιξη μεταπτυχιακών και διδακτορικών φοιτητών κατά φύλο την περίοδο 2002-2012 

 
Πηγή:  ΕΛ.ΣΤΑΤ.          Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το ποσοστό 
συμμετοχής34 του πληθυσμού σε μεταπτυχιακά και δι-
δακτορικά προγράμματα σπουδών κατά φύλο την πε-
ρίοδο 2002-2012. 
Το 2012 το ποσοστό συμμετοχής του γυναικείου πλη-
θυσμού ηλικίας 22-45 ετών σε μεταπτυχιακά προ-
γράμματα σπουδών είναι 1,8% και υπερέχει του αντί-
στοιχου ποσοστού του ανδρικού πληθυσμού (1,1%) 
κατά 64,7%. Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2002-2012 
το ποσοστό συμμετοχής των γυναικών σχεδόν τρι-
πλασιάζεται (αύξηση κατά 188,3%), από 0,6% το 2002 
σε 1,8% το 2012, ενώ το ποσοστό συμμετοχής των αν-
δρών καταγράφει μικρότερη αύξηση (κατά 125,1%), 
από 0,5% το 2002 σε 1,1% το 2012. Όπως φαίνεται 
από το γράφημα, καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου 
                                                                 
34 Το ποσοστό συμμετοχής σε μεταπτυχιακά & διδακτορικά προ-

γράμματα υπολογίζεται ως η σταθμισμένη μέση τιμή των καθα-
ρών ποσοστών συμμετοχής ανά ηλικία. Το καθαρό ποσοστό συμ-
μετοχής των ατόμων ηλικίας x υπολογίζεται ως το ποσοστό των 
μεταπτυχιακών & διδακτορικών φοιτητών ηλικίας x προς το συνο-
λικό πληθυσμό της χώρας ηλικίας x. Η στάθμιση γίνεται με βάση 
το πλήθος των φοιτητών ανά ηλικιακή κατηγορία (“22 ετών” έως 
και “34 ετών και άνω”). Ας σημειωθεί ότι η κατηγορία των φοιτη-
τών “34 ετών και άνω” έχει διαιρεθεί με την πληθυσμιακή ομάδα 
34-45 ετών. 

αναφοράς οι γυναίκες καταγράφουν σημαντικά υψη-
λότερα ποσοστά συμμετοχής σε μεταπτυχιακά προ-
γράμματα σπουδών συγκριτικά με τους άνδρες. Αξίζει 
να σημειωθεί, επιπλέον, ότι έχει αυξηθεί κατά 36,1 
ποσοστιαίες μονάδες η απόκλιση μεταξύ των δύο πο-
σοστών, αφού το 2002 το ποσοστό των γυναικών υπε-
ρείχε του αντίστοιχου των ανδρών κατά 28,6%, ενώ το 
2012 κατά 64,7%. 
Το 2012 το ποσοστό συμμετοχής του γυναικείου πλη-
θυσμού ηλικίας 22-45 ετών σε διδακτορικά προγράμ-
ματα είναι 0,63% και υπολείπεται του αντίστοιχου 
ποσοστού του ανδρικού πληθυσμού (0,73%) κατά 
8,8%. Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2002-2012 το 
ποσοστό συμμετοχής των γυναικών σχεδόν διπλασιά-
ζεται (αύξηση κατά 118,2%), από 0,3% το 2002 σε 
0,7% το 2012, ενώ το ποσοστό συμμετοχής των αν-
δρών καταγράφει μικρότερη αύξηση (κατά 63,5%), 
από 0,4% το 2002 σε 0,7% το 2012. Όπως φαίνεται 
από το γράφημα, καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου 
αναφοράς οι γυναίκες καταγράφουν χαμηλότερα πο-
σοστά συμμετοχής σε διδακτορικά προγράμματα συ-
γκριτικά με τους άνδρες. Αξίζει να σημειωθεί, ωστόσο, 
ότι έχει μειωθεί κατά 22,8 ποσοστιαίες μονάδες η α-
πόκλιση μεταξύ των δύο ποσοστών, αφού το 2002 το 
ποσοστό των γυναικών υπολειπόταν του αντίστοιχου 
των ανδρών κατά 31,7%, ενώ το 2012 κατά 8,8%. 
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Γράφημα 4.73: Ποσοστό συμμετοχής σε μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα κατά φύλο την περίοδο 2002-2012 

 
Πηγή: α) Στοιχεία φοιτητικού πληθυσμού ΕΛ.ΣΤΑΤ.   β) Πληθυσμιακά στοιχεία EUROSTAT 
Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

4.7.4 Η ηλικία των φοιτητών 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία 
κατανομή των μεταπτυχιακών και διδακτορικών φοι-
τητών ανά ηλικία για το έτος 2012. 

Γράφημα 4.74: Ποσοστιαία κατανομή των μεταπτυχιακών και διδακτορικών 
φοιτητών ανά ηλικία το 2012 

 
Πηγή:  ΕΛ.ΣΤΑΤ.          Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Το 2012 το 14,8% των μεταπτυχιακών φοιτητών είναι 
κάτω των 25 ετών (4.917 φοιτητές). Ένας στους δύο 
(50,3%) είναι 25-30 ετών (16.757 φοιτητές), ενώ το 
12,7% των μεταπτυχιακών φοιτητών  είναι ηλικίας 31-
33 ετών (4.233 φοιτητές). Ας σημειωθεί ότι σχεδόν έ-
νας στου 4 φοιτητές (22,2%) είναι ηλικίας 34 ετών και 
άνω (7.413 φοιτητές). 
Το 2012 μόλις το 1,1% των διδακτορικών φοιτητών εί-
ναι κάτω των 25 ετών (259 φοιτητές). Το 27,2% είναι 
25-30 ετών (6.349 φοιτητές), ενώ το 18,3% των διδα-
κτορικών φοιτητών  είναι ηλικίας 31-33 ετών (4.277 
φοιτητές). Ας σημειωθεί ότι παραπάνω από τους μι-
σούς διδακτορικούς φοιτητές (53,4%) είναι ηλικίας 34 
ετών και άνω (12.486 φοιτητές). 
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται κατά φύλο η 
ποσοστιαία κατανομή των μεταπτυχιακών και των δι-
δακτορικών φοιτητών ανά ηλικία για το έτος 2012. 

Γράφημα 4.75: Κατά φύλο ποσοστιαία κατανομή των μεταπτυχιακών και διδακτορικών φοιτητών ανά ηλικία το έτος 2012 

 
Πηγή:  ΕΛ.ΣΤΑΤ.          Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
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Όπως φαίνεται από το γράφημα, δεν παρατηρούνται 
σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των δύο φύλων 
ως προς την ηλικία, αφού οι άνδρες και οι γυναίκες 
παρουσιάζουν παρόμοια κατανομή. 
Ας σημειωθεί ότι ελαφρώς μεγαλύτερα ποσοστά των 
γυναικών συγκεντρώνονται στις μικρότερες ηλικίες, 
ενώ στην κατηγορία ‘34 ετών και άνω’, τόσο τους με-

ταπτυχιακούς όσο και στους διδακτορικούς φοιτητές, 
το ποσοστό των ανδρών υπερέχει σημαντικά του αντί-
στοιχου των γυναικών. 
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η μέση ηλικία 
των μεταπτυχιακών και των διδακτορικών φοιτητών 
κατά φύλο την περίοδο 2002-2012. 

Γράφημα 4.76: Μέση ηλικία των μεταπτυχιακών και των διδακτορικών φοιτητών κατά φύλο την περίοδο 2002-2012 

 
Η μέση ηλικία υπολογίζεται ως η σταθμισμένη μέση τιμή της ηλικίας του φοιτητικού πληθυσμού. 

Πηγή:  ΕΛ.ΣΤΑΤ.          Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Το 2012 η μέση ηλικία των μεταπτυχιακών φοιτητών 
είναι 29,5 έτη. Η μέση ηλικία των γυναικών είναι 29,1 
έτη και είναι χαμηλότερη κατά 0,9 έτη της αντίστοιχης 
των ανδρών (30,0 έτη). 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2002-2012 η μέση ηλι-
κία του των φοιτητών σε μεταπτυχιακά προγράμματα 
ειδίκευσης καταγράφει αύξηση κατά 1,5%, από 29,0 
έτη το 2002 σε 29,5 έτη το 2012. Η μέση ηλικία των 
γυναικών σημειώνει αύξηση κατά 0,5%, από 28,9 έτη 
το 2002 σε 29,1 έτη το 2012 και των ανδρών κατά 
3,0%, από 29,1 έτη το 2002 σε 30,0 έτη το 2012. Ας 
σημειωθεί ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου α-
ναφοράς οι γυναίκες είναι ελαφρά μικρότερες ηλικια-
κά από τους άνδρες μεταπτυχιακούς φοιτητές. 
Το 2012 η μέση ηλικία των διδακτορικών φοιτητών εί-
ναι 33,5 έτη, υψηλότερη κατά 4,0 έτη της αντίστοιχης 

των μεταπτυχιακών φοιτητών. Η μέση ηλικία των γυ-
ναικών είναι 33,2 έτη και είναι χαμηλότερη κατά 1,6 
έτη της αντίστοιχης των ανδρών (33,8 έτη). 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2002-2012 η μέση ηλι-
κία του των φοιτητών σε διδακτορικά προγράμματα 
καταγράφει αύξηση κατά 7,2%, από 31,3 έτη το 2002 
σε 33,5 έτη το 2012. Η μέση ηλικία των γυναικών ση-
μειώνει αύξηση κατά 5,9%, από 31,4 έτη το 2002 σε 
33,2 έτη το 2012 και των ανδρών κατά 8,3%, από 31,2 
έτη το 2002 σε 33,8 έτη το 2012. Ας σημειωθεί ότι έως 
και το 2009 η ηλικιακή διαφορά μεταξύ ανδρών και 
γυναικών είναι πολύ μικρή, ενώ δεν υπάρχει σταθερή 
υπεροχή ενός φύλου. Από το 2010 κι έπειτα φαίνεται 
πως οι γυναίκες είναι σταθερά ελαφρά μικρότερες η-
λικιακά από τους άνδρες διδακτορικούς φοιτητές. 
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 Σύνολο νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού 5.1

Το 2011 το σύνολο των νεοεισερχόμενων φοιτητών1 
στην Ελλάδα είναι 70.463. Κατά την περίοδο αναφο-
ράς (2001-2011) ο νεοεισερχόμενος φοιτητικός πλη-
θυσμός της χώρας παρουσιάζει αυξομειώσεις. Συγκε-
κριμένα, μέχρι και το 2005 το πλήθος των νεοεισερχό-
μενων φοιτητών κυμαίνεται σε σταθερά επίπεδα (πε-
ρίπου 80.000 φοιτητές/τριες). Το 2006, χρονιά κατά 
την οποία τίθεται σε ισχύ η «βάση 10» ως όριο για την 
εισαγωγή των αποφοίτων του Γενικού Λυκείου στην 
Τριτοβάθμια εκπαίδευση, σημειώνεται σημαντική 
μείωση (κατά 17,6%) και καταγράφονται 64.492 νεο-
εισερχόμενοι φοιτητές. Την επόμενη τριετία (2007-
2099) το πλήθος των νεοεισερχόμενων διαμορφώνε-
ται στους 68.000 περίπου φοιτητές, ενώ το 2010, κα-
ταγράφεται σημαντική αύξηση (κατά 22,1%) και εισά-
γονται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 82.408 φοιτητές. 
Ας σημειωθεί ότι το 2010 είναι η χρονιά που καταργεί-
ται η «βάση του 2010» που είχε τεθεί σε ισχύ το 2006. 
Στο τελευταίο έτος της περιόδου αναφοράς σημειώνε-
ται σημαντική μείωση (κατά 14,5%) με το συνολικό 
πλήθος των νεοεισερχόμενων να είναι 70.463 φοιτη-
τές. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2011 με το νόμο 
3966/2011 καταργούνται πλέον οι μεταγραφές, ενώ 
θεσπίζεται για πρώτη φορά ειδικός αριθμός θέσεων 
για κάθε τμήμα ή σχολή και για κάθε κατηγορία πέραν 
του κανονικού αριθμού εισακτέων, προκειμένου να 
                                                                 
1 Ως νεοεισερχόμενοι φοιτητές νοούνται: α) οι εγγραφόμενοι στο Α΄ 

έτος, β) οι μετεγγραφόμενοι από ξένα Πανεπιστήμια ή ισότιμες 
Σχολές και γ) οι κατατασσόμενοι πτυχιούχοι άλλων τμημάτων. 

διατηρηθεί στα ίδια βασικά επίπεδα ο αριθμός των ει-
σακτέων στα κεντρικά εκπαιδευτικά ιδρύματα (Υπουρ-
γείο Παιδείας, 2011α). Συνολικά κατά την περίοδο α-
ναφοράς (2001-2011) καταγράφεται μείωση του πλη-
θυσμού των νεοεισερχόμενων φοιτητών κατά 12,3%. 

Γράφημα 5.1: Διαχρονική εξέλιξη νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού 
την περίοδο 2001-2011 

 
Πηγή:  ΕΛ.ΣΤΑΤ.          Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το ποσοστό ει-
σαγωγής2 στην τριτοβάθμια εκπαίδευση την περίοδο 
                                                                 
2 Το ποσοστό εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση υπολογίζε-

ται ως το άθροισμα των καθαρών ποσοστών εισαγωγής ανά ηλικί-
α. Το καθαρό ποσοστό εισαγωγής για κάθε ηλικιακή ομάδα υπο-
λογίζεται διαιρώντας το πλήθος των νεοεισερχόμενων φοιτητών 
μιας συγκεκριμένης ηλικίας με το σύνολο του πληθυσμού της χώ-
ρας αντίστοιχης ηλικίας. Με τον τρόπο αυτό το συνολικό ποσοστό 
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Στο πέμπτο κεφάλαιο εξετάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά του νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυ-
σμού. Συγκεκριμένα, αποτυπώνεται η κατανομή των πρωτοετών φοιτητών στα προπτυχιακά προγράμ-
ματα της χώρας ανά κατηγορία ιδρυμάτων, ανά εκπαιδευτικό ίδρυμα, ανά πεδίο και τομέα σπουδών, 
προκειμένου να αναδειχθούν πιθανές διαφοροποιήσεις αλλά και να μελετηθεί η εξέλιξη των μεγεθών 
κατά την τελευταία δεκαετία. Παράλληλα, εξετάζονται αναλυτικά οι διαφοροποιήσεις των νεοεισερχό-
μενων φοιτητών ως προς το φύλο αλλά και ως προς την ηλικία. Η ισορροπία των φύλων στην τριτοβάθ-
μια εκπαίδευση έχει έγκαιρα επισημανθεί ως ζήτημα προτεραιότητας, τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 
όσο και ευρύτερα στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης. Μέσα από τη μελέτη της, αναδεικνύο-
νται θέματα υπερεκπροσώπησης/υποεκπροσώπησης ανδρών και γυναικών στο σύνολο της τριτοβάθμι-
ας εκπαίδευσης, αλλά και συγκεκριμένοι τομείς σπουδών που καταγράφουν σημαντική ανισορροπία 
των φύλων. Αντίστοιχα, η μελέτη της ηλικίας του φοιτητικού πληθυσμού, σε συνδυασμό με την διάρκεια 
μετάβασης από τη δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, παρέχει σημαντικές πληροφορίες 
σχετικά με το βαθμό συμμετοχής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ατόμων με ηλικία μεγαλύτερη από την 
«τυπική» ηλικία εισαγωγής, αναδεικνύοντας άμεσα το βαθμό συμβολής της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
στη δια βίου μάθηση. Άλλες βασικές μεταβλητές που εξετάζονται στο παρόν κεφάλαιο είναι πληροφο-
ρίες για το σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από όπου έχουν αποφοιτήσει οι εισαχθέντες (νομός 
όπου εδρεύει το σχολείο και εάν είναι ιδιωτικό ή δημόσιο), το εκπαιδευτικό επίπεδο που έχουν ολοκλη-
ρώσει οι γονείς, καθώς και το επάγγελμα των γονέων. Οι συγκεκριμένες μεταβλητές μπορούν να χρησι-
μοποιηθούν ως κριτήριο προσδιορισμού των υποεκπροσωπούμενων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ο-
μάδων, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση πολιτικών διεύρυνσης της πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαί-
δευση, που αποτελεί και βασικό ζητούμενο στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης. 
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2001-2011. Ο συγκεκριμένος δείκτης αποδίδει το πο-
σοστό των ατόμων που εκτιμάται ότι θα εισαχθούν 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά τη διάρκεια της 
ζωής τους, ή αλλιώς, την πιθανότητα για ένα νέο άτο-
μο να εισαχθεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά τη 
διάρκεια της ζωής του. 

Γράφημα 5.2: Ποσοστό εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση την περίο-
δο 2001-2011 

 
Πηγή: α) Στοιχεία φοιτητικού πληθυσμού ΕΛ.ΣΤΑΤ.   β) Πληθυσμιακά στοιχεία EUROSTAT 
Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του 2011, το ποσοστό των 
ατόμων που αναμένεται να εισαχθεί στην τριτοβάθμια 
                                                                                                    

εισαγωγής, δηλαδή το άθροισμα των καθαρών ποσοστών εισαγω-
γής, αντιπροσωπεύει την εκτίμηση της πιθανότητας για ένα νέο 
άτομο να εισαχθεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά τη διάρκεια 
της ζωής του, με την υπόθεση ότι τα συγκεκριμένα ποσοστά εισα-
γωγής θα διατηρηθούν στα ίδια επίπεδα για τα επόμενα χρόνια. 
Οι ηλικιακές κατηγορίες που περιλαμβάνονται στο δείκτη είναι 
από “17 ετών” έως και “30 ετών και άνω”. Ας σημειωθεί ότι η κα-
τηγορία των φοιτητών “30 ετών και άνω” έχει διαιρεθεί με την 
πληθυσμιακή ομάδα 30-35 ετών. Ο υπολογισμός του δείκτη βασί-
ζεται στη μεθοδολογία που ακολουθείται στην έκθεση του ΟΟΣΑ 
για την εκπαίδευση (OECD, 2012:308). 

εκπαίδευση είναι 57,7%. Κατά την περίοδο αναφοράς 
2001-2011 το ποσοστό εισαγωγής καταγράφει αύξηση 
κατά 11,5%, από 51,7% το 2001 σε 57,7% το 2011. 
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνονται τα καθαρά 
ποσοστά εισαγωγής του πληθυσμού στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση ανά ηλικία(1) το έτος 2011. 

Γράφημα 5.3: Καθαρά ποσοστά εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 
κατά ηλικιακή ομάδα το 2011 

 
(1) Η κατηγορία των φοιτητών “30 ετών και άνω” διαιρείται με την πληθυσμιακή ομάδα 30-

35 ετών 

Πηγή: α) Στοιχεία φοιτητικού πληθυσμού ΕΛ.ΣΤΑΤ.   β) Πληθυσμιακά στοιχεία EUROSTAT 
Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Το 2011 το 44,9% των νέων 18 ετών εισέρχονται στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στους νέους ηλικίας 19 ετών 
το ποσοστό εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 
είναι 7,8%, ενώ ακόμη χαμηλότερο είναι στην επόμενη 
ηλικιακή κατηγορία (2,4% στους νέους ηλικίας 20 ε-
τών). Από αυτή την ηλικία και μετά το ποσοστό συμ-
μετοχής ακολουθεί φθίνουσα πορεία και διαμορφώ-
νεται σε ποσοστά χαμηλότερα του 1%: 0,6% στα άτο-
μα ηλικίας 21 ετών, 0,4% στα άτομα ηλικίας 22 ετών 
κ.ο.κ. 

 

5.1.1 Ανάλυση κατά κατηγορία ιδρυμάτων 

Γράφημα 5.4: Κατανομή του νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού ανά 
κατηγορία ιδρύματος το 2011 

 
Πηγή:  ΕΛ.ΣΤΑΤ.          Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Το 2011 41.220 σπουδαστές εισάγονται σε Πανεπι-
στημιακά ιδρύματα και Πολυτεχνεία (58,2%), 27.477 
σπουδαστές σε Τεχνολογικά ιδρύματα (39,0%) και 

1.766 σπουδαστές σε Ανώτερες Επαγγελματικές & Εκ-
κλησιαστικές Σχολές (2,5%). 
 

Στο ακόλουθο γράφημα αποδίδεται ο νεοεισερχόμε-
νος φοιτητικός πληθυσμός ανά κατηγορία ιδρύματος 
την περίοδο 2001-2011. 

Γράφημα 5.5: Νεοεισερχόμενος φοιτητικός πληθυσμός ανά κατηγορία ιδρύ-
ματος την περίοδο 2001-2011 

 
Πηγή:  ΕΛ.ΣΤΑΤ.          Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Πανεπιστημιακά ιδρύματα & Πολυτεχνεία 
Τεχνολογικά ιδρύματα  
Ανώτερες Επαγγελματικές & Εκκλησιαστικές Σχολές 
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Την περίοδο αναφοράς (2001-2011) ο νεοεισερχόμε-
νος φοιτητικός πληθυσμός των Πανεπιστημιακών ι-
δρυμάτων και των Πολυτεχνείων κατέγραψε μείωση 
κατά 3,1%, (1.323 φοιτητές/-τριες), από 42.543 φοιτη-
τές/-τριες το 2001 σε 41.220 φοιτητές/-τριες το 2011. 
Την ίδια περίοδο, ο νεοεισερχόμενος φοιτητικός πλη-
θυσμός των Τεχνολογικών ιδρυμάτων κατέγραψε ση-
μαντική μείωση κατά 25,3%, (9.292 φοιτητές/-τριες), 
από 36.769 φοιτητές/-τριες το 2001 σε 27.477 φοιτη-
τές/-τριες το 2011. Τέλος, ο νεοεισερχόμενος φοιτητι-
κός πληθυσμός των Ανώτερων Επαγγελματικών & Εκ-
κλησιαστικών Σχολών κατέγραψε σημαντική αύξηση 
κατά 68,0% (715 φοιτητές/-τριες), από 1.051 φοιτη-
τές/-τριες το 2001 σε 1.766 φοιτητές/-τριες το 2011. 
Σχετικά με τις μεταβολές του νεοεισερχόμενου φοιτη-
τικού πληθυσμού ανά κατηγορία ιδρύματος αξίζει να 
σημειωθεί ότι στα Τεχνολογικά ιδρύματα, σε αντίθε-
ση με τις άλλες δύο κατηγορίες ιδρυμάτων (Πανεπι-
στημιακά ιδρύματα & Πολυτεχνεία, Ανώτερες Επαγ-
γελματικές & Εκκλησιαστικές Σχολές), το πλήθος των 
νεοεισερχόμενων παρουσιάζει σημαντικές αυξομειώ-
σεις. Η σημαντική πτώση (κατά 35,1%) που καταγρά-
φεται το 2006 υποδεικνύει ότι το μέτρο της «βάσης 
του 10» επηρέασε κατά κύριο λόγο τους εισαχθέντες 
στα Τεχνολογικά ιδρύματα της χώρας. Ομοίως, το 
2010 η κατάργηση του συγκεκριμένου μέτρου έχει ως 
αποτέλεσμα την σημαντική αύξηση κατά 63,7% που 
καταγράφουν οι νεοεισαχθέντες της κατηγορίας. Τέ-
λος, με τις αλλαγές στις μεταγραφές και τον καθορι-
σμό ειδικών θέσεων το 2011 σε συνδυασμό με το γε-
γονός ότι σε 24 τμήματα δεν ορίστηκαν εισακτέοι (βλ. 
Παράρτημα V), το πλήθος των εισαχθέντων των Τε-
χνολογικών ιδρυμάτων μειώνεται κατά 27,3%. 

5.1.1.1 Πανεπιστημιακά ιδρύματα & Πολυτεχνεία 
Στον ακόλουθο πίνακα αποτυπώνεται αναλυτικά το 
ετήσιο πλήθος του νεοεισερχόμενου φοιτητικού πλη-
θυσμού των Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων & των Πο-
λυτεχνείων (συνολικά και ανά ίδρυμα), καθώς και ο 
μέσος όρος των νεοεισερχόμενων ανά τμήμα των ι-
δρυμάτων την περίοδο 2001-2011. 
Το 2011 το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
καταγράφει τους περισσότερους νεοεισερχόμενους 
φοιτητές/-τριες (6.961), οι οποίοι αντιστοιχούν στο 
16,9% του συνόλου των Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων 
και των Πολυτεχνείων, ενώ ακολουθούν κατά σειρά: 
το Πανεπιστήμιο Αθηνών (15,6%), το Πανεπιστήμιο 
Θράκης (9,3%), το Πανεπιστήμιο Πατρών (9,0%), το 
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (6,8%), το Πανεπιστήμιο 
Κρήτης (6,1%), το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (4,8%), το 
Πανεπιστήμιο Πειραιώς (4,2%), το Πάντειο Πανεπι-
στήμιο (4,0%), το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (3,9%), το 
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (3,6%) και το Πα-
νεπιστήμιο Μακεδονίας (3,1%). 
Την ίδια χρονιά η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών κα-
ταγράφει τους λιγότερους νεοεισερχόμενους φοιτη-
τές/ -τριες (144), οι οποίοι αντιστοιχούν στο 0,3% του 
συνόλου των Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και των 
Πολυτεχνείων, ενώ ακολουθούν κατά σειρά: το Πανε-
πιστήμιο Στερεάς Ελλάδας (0,4%), το Χαροκόπειο Πα-
νεπιστήμιο (0,7%), το Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας 
(0,7%), το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (1,1%), 
το Πολυτεχνείο Κρήτης (1,3%), το Ιόνιο Πανεπιστήμιο 
(1,4%), το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (1,9%), 
το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (2,3%) και το Εθνικό 
Μετσόβιο Πολυτεχνείο (2,7%). 

Πίνακας 5.1: Νεοεισερχόμενος φοιτητικός πληθυσμός και μέσος όρος ανά τμήμα των Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων & Πολυτεχνείων την περίοδο 2001-2011 

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
2011 Μεταβολή 

περιόδου 
2001-2011 Πλήθος % 

Πανεπιστημιακά ιδρύματα & 
Πολυτεχνεία 

Σύνολο 42.543 41.721 40.874 40.204 40.020 39.724 39.972 41.783 42.690 42.941 41.220 100,0% -3,1% ▼ 
Ανά τμήμα 180,3 174,6 166,8 157,7 154,5 152,2 152,0 158,3 159,9 160,2 154,4  -14,4% ▼ 

Πανεπιστήμιο Αθηνών  
Σύνολο 8.518 8.079 8.114 7.594 7.293 6.784 6.472 6.146 6.250 6.438 6.430 15,6% -24,5% ▼ 
Ανά τμήμα 283,9 269,3 261,7 245,0 235,3 218,8 208,8 192,1 195,3 195,1 200,9  -29,2% ▼ 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου  
Σύνολο 1.927 1.876 1.860 1.828 1.954 2.055 2.158 2.656 2.694 2.823 1.982 4,8% 2,9% ▲ 
Ανά τμήμα 120,4 117,3 116,3 114,3 122,1 128,4 134,9 166,0 158,5 166,1 116,6  -3,2% ▼ 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας  
Σύνολο 1.189 1.155 1.243 1.185 1.195 1.338 1.394 1.685 1.604 1.736 1.589 3,9% 33,6% ▲ 
Ανά τμήμα 79,3 72,2 77,7 74,1 74,7 83,6 87,1 105,3 100,3 108,5 99,3  25,3% ▲ 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης 

Σύνολο 9.174 8.889 8.476 7.672 7.655 7.157 7.356 6.858 6.695 6.495 6.961 16,9% -24,1% ▼ 
Ανά τμήμα 213,3 206,7 197,1 187,1 186,7 174,6 179,4 167,3 163,3 158,4 169,8  -20,4% ▼ 

Πανεπιστήμιο Θράκης  
Σύνολο 3.556 3.447 3.333 3.304 3.080 3.125 3.089 3.818 4.247 4.127 3.832 9,3% 7,8% ▲ 
Ανά τμήμα 197,6 191,5 185,2 183,6 171,1 173,6 171,6 212,1 212,4 206,4 191,6  -3,0% ▼ 

Ιόνιο Πανεπιστήμιο  
Σύνολο 305 298 329 438 472 458 462 613 610 638 569 1,4% 86,6% ▲ 
Ανά τμήμα 76,3 74,5 82,3 73,0 78,7 76,3 77,0 102,2 101,7 106,3 94,8  24,4% ▲ 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων  
Σύνολο 2.696 2.655 2.557 2.608 2.612 2.703 2.755 3.038 3.164 3.138 2.810 6,8% 4,2% ▲ 
Ανά τμήμα 168,5 165,9 159,8 153,4 153,6 159,0 162,1 178,7 186,1 224,1 200,7  19,1% ▲ 

Πανεπιστήμιο Κρήτης  
Σύνολο 2.155 2.182 2.088 2.091 2.134 2.353 2.362 2.871 2.870 2.935 2.525 6,1% 17,2% ▲ 
Ανά τμήμα 126,8 128,4 122,8 123,0 125,5 138,4 138,9 168,9 168,8 172,6 148,5  17,2% ▲ 

Πανεπιστήμιο Πατρών  
Σύνολο 3.098 3.206 3.196 3.150 3.028 3.035 2.942 3.584 3.802 3.754 3.704 9,0% 19,6% ▲ 
Ανά τμήμα 147,5 152,7 152,2 150,0 144,2 144,5 140,1 170,7 181,0 178,8 176,4  19,6% ▲ 

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών  
Σύνολο 1.779 1.740 1.668 1.663 1.663 1.546 1.571 1.489 1.431 1.402 1.477 3,6% -17,0% ▼ 
Ανά τμήμα 222,4 217,5 208,5 207,9 207,9 193,3 196,4 186,1 178,9 175,3 184,6  -17,0% ▼ 

Πάντειο Πανεπιστήμιο  
Σύνολο 1.947 1.913 1.696 1.840 1.917 1.827 1.878 1.572 1.601 1.516 1.631 4,0% -16,2% ▼ 
Ανά τμήμα 243,4 239,1 212,0 204,4 213,0 203,0 208,7 174,7 177,9 168,4 181,2  -25,5% ▼ 

Πανεπιστήμιο Πειραιώς  
Σύνολο 2.059 1.993 1.826 1.832 1.860 1.758 1.796 1.603 1.590 1.721 1.717 4,2% -16,6% ▼ 
Ανά τμήμα 228,8 221,4 202,9 203,6 206,7 195,3 199,6 178,1 176,7 191,2 190,8  -16,6% ▼ 
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Εκπαιδευτικό Ίδρυμα 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
2011 Μεταβολή 

περιόδου 
2001-2011 Πλήθος % 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας  
Σύνολο 1.234 1.263 1.245 1.311 1.291 1.419 1.438 1.342 1.365 1.183 1.283 3,1% 4,0% ▲ 
Ανά τμήμα 154,3 157,9 155,6 131,1 129,1 141,9 143,8 134,2 136,5 118,3 128,3  -16,8% ▼ 

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών  
Σύνολο 491 459 457 456 470 437 449 426 427 435 472 1,1% -3,9% ▼ 
Ανά τμήμα 81,8 76,5 76,2 76,0 78,3 72,8 74,8 71,0 71,2 72,5 78,7  -3,9% ▼ 

Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών 
Σύνολο 135 90 151 136 89 186 151 163 171 145 144 0,3% 6,7% ▲ 
Ανά τμήμα 135,0 90,0 151,0 136,0 89,0 93,0 75,5 81,5 85,5 72,5 72,0  -46,7% ▼ 

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 
Σύνολο 175 183 175 181 173 167 214 194 204 189 268 0,7% 53,1% ▲ 
Ανά τμήμα 58,3 61,0 58,3 60,3 57,7 55,7 53,5 48,5 51,0 47,3 67,0  14,9% ▲ 

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου  
Σύνολο   134 412 439 564 677 837 1.044 1.075 1.030 936 2,3% 598,5% ▲ 
Ανά τμήμα   67,0 58,9 62,7 62,7 75,2 83,7 104,4 107,5 103,0 93,6  39,7% ▲ 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας  
Σύνολο       430 618 735 758 796 944 916 796 1,9% 85,1% ▲ 
Ανά τμήμα       107,5 123,6 122,5 126,3 132,7 157,3 152,7 132,7  23,4% ▲ 

Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας  
Σύνολο       74 137 130 127 168 168 162 156 0,4% 110,8% ▲ 
Ανά τμήμα       74,0 68,5 65,0 63,5 84,0 84,0 81,0 78,0  5,4% ▲ 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας  
Σύνολο                   397 286 0,7% -28,0% ▼ 
Ανά τμήμα                   132,3 95,3  -28,0% ▼ 

Πολυτεχνείο Κρήτης  
Σύνολο 342 396 375 416 426 409 408 510 546 507 522 1,3% 52,6% ▲ 
Ανά τμήμα 85,5 99,0 93,8 83,2 85,2 81,8 81,6 102,0 109,2 101,4 104,4  22,1% ▲ 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο  
Σύνολο 1.763 1.763 1.673 1.556 1.389 1.425 1.355 1.207 1.232 1.254 1.130 2,7% -35,9% ▼ 
Ανά τμήμα 195,9 195,9 185,9 172,9 154,3 158,3 150,6 134,1 136,9 139,3 125,6  -35,9% ▼ 

                

Πηγή:  ΕΛ.ΣΤΑΤ.          Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2011) 14 από τα 22 
εκπαιδευτικά ιδρύματα της κατηγορίας καταγράφουν 
αύξηση του πλήθους των νεοεισερχόμενων φοιτητών, 
με την υψηλότερη αύξηση να σημειώνεται στο Πανε-
πιστήμιο Πελοποννήσου (κατά 598,5%) και ακολου-
θούν: το Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας (110,8%), το 
Ιόνιο Πανεπιστήμιο (86,6%), το Πανεπιστήμιο Δυτικής 
Μακεδονίας (85,1%), το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 
(53,1%), το Πολυτεχνείο Κρήτης (52,6%), το Πανεπι-
στήμιο Θεσσαλίας (33,6%), το Πανεπιστήμιο Πατρών 
(19,6%), το Πανεπιστήμιο Κρήτης (17,2%), το Πανεπι-
στήμιο Θράκης (7,8%), η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τε-
χνών (6,7%), το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (4,2%), το 
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (4,0%) και το Πανεπιστή-
μιο Αιγαίου (2,9%). Στον αντίποδα βρίσκονται τα υπό-

λοιπα 8 εκπαιδευτικά ιδρύματα που καταγράφουν 
μείωση του πλήθους των νεοεισερχόμενων φοιτητών, 
με την υψηλότερη μείωση να σημειώνεται στο Εθνικό 
Μετσόβιο Πολυτεχνείο (κατά 35,9%) και ακολουθούν: 
το Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας (28,0%), το Πανε-
πιστήμιο Αθηνών (24,5%), το Αριστοτέλειο Πανεπι-
στήμιο Θεσσαλονίκης (24,1%), το Οικονομικό Πανε-
πιστήμιο Αθηνών (17,0%), το Πανεπιστήμιο Πειραιώς 
(16,6%), το Πάντειο Πανεπιστήμιο (16,2%) και το Γε-
ωπονικό πανεπιστήμιο Αθηνών (3,9%). 
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η μέση τιμή, η 
ελάχιστη και η μέγιστη τιμή νεοεισερχόμενων φοιτη-
τών ανά τμήμα στα 22 Πανεπιστημιακά ιδρύματα & 
Πολυτεχνεία το 2011. 

Γράφημα 5.6: Μέση τιμή, Ελάχιστη και Μέγιστη τιμή νεοεισερχόμενων φοιτητών ανά τμήμα στα 22 Πανεπιστημιακά ιδρύματα και Πολυτεχνεία το 2011 

 
Πηγή:  ΕΛ.ΣΤΑΤ.          Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
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Συνολικά στα Πανεπιστημιακά ιδρύματα & Πολυτε-
χνεία εισάγονται κατά μέσο όρο 154,4 φοιτητές ανά 
τμήμα, ενώ ως προς το συγκεκριμένο δείκτη τα εκπαι-
δευτικά ιδρύματα διαφοροποιούνται μεταξύ τους. Το 
2011 τους περισσότερους κατά μέσο όρο νεοεισερχό-
μενους ανά τμήμα καταγράφει το Πανεπιστήμιο Αθη-
νών (200,9 φοιτητές) και ακολουθούν: το Πανεπιστή-
μιο Ιωαννίνων (200,7), το Πανεπιστήμιο Θράκης 
(191,6), το Πανεπιστήμιο Πειραιώς (190,8), το Οικο-
νομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (184,6), το Πάντειο 
Πανεπιστήμιο (181,2), το Πανεπιστήμιο Πατρών 
(176,4%), το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονί-
κης (169,8), το Πανεπιστήμιο Κρήτης (148,5), το Πα-
νεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (132,7), το Πανεπι-
στήμιο Μακεδονίας (128,3), το Εθνικό Μετσόβιο Πο-
λυτεχνείο (125,6), το Πανεπιστήμιο Αιγίου (116,6) και 
το Πολυτεχνείο Κρήτης (104,4). Την ίδια χρονιά, τους 
λιγότερους νεοεισερχόμενους ανά τμήμα καταγράφει 
το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (67,0 φοιτητές) και α-
κολουθούν: η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (72,0), 
το Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας (78,0), το Γεωπονι-
κό Πανεπιστήμιο Αθηνών (78,7), το Πανεπιστήμιο 
Πελοποννήσου (93,6), το Ιόνιο Πανεπιστήμιο (94,8), 
το Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας (95,3) και το Πανε-
πιστήμιο Θεσσαλίας (99,3). 
Πέραν των διαφοροποιήσεων μεταξύ των εκπαιδευτι-
κών ιδρυμάτων, καταγράφονται και σημαντικές δια-
φοροποιήσεις εντός των ιδρυμάτων. Συγκεκριμένα, το 
μεγαλύτερο εύρος (διαφορά μέγιστης από ελάχιστη 
τιμή νεοεισαχθέντων/τμήμα) σημειώνεται στο Πανε-
πιστήμιο Αθηνών και ισούται με 574 φοιτητές. Με 
βάση την τιμή εύρους ακολουθούν τα ιδρύματα: Πα-
νεπιστήμιο Θράκης (533), Αριστοτέλειο Πανεπιστή-
μιο Θεσσαλονίκης (533), Οικονομικό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών (452), Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (222), Πα-
νεπιστήμιο Πατρών (217), Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 
και Πανεπιστήμιο Πειραιώς (215), Εθνικό Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο (188), Πάντειο Πανεπιστήμιο (183), Πα-

νεπιστήμιο Αιγαίου (169), Πανεπιστήμιο Δυτικής 
Μακεδονίας (124), Πανεπιστήμιο Κρήτης (116) και 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (114). 
Στον αντίποδα βρίσκεται το Πανεπιστήμιο Στερεάς 
Ελλάδας, το οποίο καταγράφει το μικρότερο εύρος 
μεταξύ μέγιστης και ελάχιστης τιμής νεοεισαχθέ-
ντων/τμήμα (6 φοιτητές) και ακολουθούν: το Πανεπι-
στήμιο Δυτικής Ελλάδας (42), η Ανωτάτη Σχολή Κα-
λών Τεχνών (46), το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (47), 
το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (49), το Πολυτεχνείο 
Κρήτης (58), το Ιόνιο Πανεπιστήμιο (83) και το Γεω-
πονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (88).  
 
5.1.1.2 Τεχνολογικά ιδρύματα 
Το 2011 το ΤΕΙ Αθηνών καταγράφει τους περισσότε-
ρους νεοεισερχόμενους φοιτητές/-τριες (3.324), οι 
οποίοι αντιστοιχούν στο 12,1% του συνόλου των Τε-
χνολογικών ιδρυμάτων, ενώ ακολουθούν κατά σειρά: 
το Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης (10,9%), το ΤΕΙ Πα-
τρών (10,2%), το ΤΕΙ Κρήτης (9,4%), το ΤΕΙ Δυτικής 
Μακεδονίας (7,1%), το ΤΕΙ Χαλκίδος (6,9%), το ΤΕΙ 
Ηπείρου (6,7%), το ΤΕΙ Λαρίσης (5,9%), το ΤΕΙ Σερρών 
(5,7%), το ΤΕΙ Καβάλας (5,5%) και το ΤΕΙ Λαμίας 
(5,2%). 
Την ίδια χρονιά η ΑΣΠΑΙΤΕ καταγράφει τους λιγότε-
ρους νεοεισερχόμενους φοιτητές (387), οι οποίοι α-
ντιστοιχούν στο 1,4% του συνόλου των Τεχνολογικών 
ιδρυμάτων, ενώ ακολουθούν κατά σειρά: το ΤΕΙ Ιονί-
ων Νήσων (1,8%), το ΤΕΙ Καλαμάτας (2,8%), το ΤΕΙ 
Μεσολογγίου (3,9%) και το ΤΕΙ Πειραιώς (4,5%).  
Στον ακόλουθο πίνακα αποτυπώνεται αναλυτικά το 
ετήσιο πλήθος του νεοεισερχόμενου φοιτητικού πλη-
θυσμού των Τεχνολογικών ιδρυμάτων (συνολικά και 
ανά ίδρυμα), καθώς και ο μέσος όρος των νεοεισερ-
χόμενων ανά τμήμα των ιδρυμάτων την περίοδο 2001-
2011. 

Πίνακας 5.2: Νεοεισερχόμενος φοιτητικός πληθυσμός και μέσος όρος ανά τμήμα των Τεχνολογικών ιδρυμάτων την περίοδο 2001-2011 

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
2011 Μεταβολή 

περιόδου 
2001-2011 Πλήθος % 

Τεχνολογικά ιδρύματα 
Σύνολο 36.769 36.919 36.192 36.284 36.608 23.769 27.099 24.020 23.097 37.816 27.477 100,0% -25,3% ▼ 
Ανά τμήμα 208,9 209,8 194,6 190,0 186,8 121,3 136,2 120,7 109,5 179,2 146,2   -30,0% ▼ 

Τ.Ε.Ι. Αθηνών 
Σύνολο 4.840 4.811 4.696 4.432 4.174 3.341 2.779 2.743 2.727 2.786 3.324 12,1% -31,3% ▼ 
Ανά τμήμα 146,7 145,8 142,3 134,3 126,5 101,2 84,2 83,1 82,6 84,4 100,7   -31,3% ▼ 

Τ.Ε.Ι. Κρήτης 
Σύνολο 3.072 3.190 3.309 3.265 3.016 2.317 2.665 2.221 2.068 3.698 2.577 9,4% -16,1% ▼ 
Ανά τμήμα 204,8 212,7 194,6 192,1 177,4 136,3 156,8 130,6 114,9 205,4 171,8   -16,1% ▼ 

Αλεξάνδρειο Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης 
Σύνολο 3.892 3.779 3.847 3.834 3.529 2.546 2.259 2.158 2.161 2.875 2.987 10,9% -23,3% ▼ 
Ανά τμήμα 176,9 171,8 167,3 166,7 153,4 110,7 98,2 93,8 94,0 125,0 135,8   -23,3% ▼ 

Τ.Ε.Ι. Καβάλας 
Σύνολο 2.089 2.103 2.200 2.133 2.080 1.193 1.897 1.180 917 2.757 1.520 5,5% -27,2% ▼ 
Ανά τμήμα 261,1 262,9 244,4 237,0 231,1 132,6 189,7 118,0 83,4 250,6 152,0   -41,8% ▼ 

Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας 
Σύνολο 3.713 3.725 3.561 3.583 3.814 1.213 2.456 1.686 1.300 4.123 1.953 7,1% -47,4% ▼ 
Ανά τμήμα 285,6 286,5 254,4 238,9 254,3 80,9 163,7 112,4 72,2 229,1 130,2   -54,4% ▼ 

Τ.Ε.Ι. Λαρίσης 
Σύνολο 3.742 3.790 3.390 3.433 3.739 2.308 2.481 2.476 2.682 3.998 1.632 5,9% -56,4% ▼ 
Ανά τμήμα 249,5 252,7 226,0 228,9 219,9 135,8 145,9 145,6 141,2 210,4 108,8   -56,4% ▼ 

Τ.Ε.Ι. Πατρών 
Σύνολο 2.502 2.467 2.875 2.756 2.837 2.484 2.383 2.376 2.383 2.811 2.794 10,2% 11,7% ▲ 
Ανά τμήμα 227,5 224,3 191,7 196,9 202,6 177,4 148,9 148,5 140,2 165,4 174,6   -23,2% ▼ 

Τ.Ε.Ι. Πειραιώς 
Σύνολο 1.686 1.672 1.572 1.723 1.380 952 1.013 1.019 976 1.274 1.249 4,5% -25,9% ▼ 
Ανά τμήμα 187,3 185,8 174,7 172,3 138,0 95,2 101,3 101,9 97,6 127,4 124,9   -33,3% ▼ 

Τ.Ε.Ι. Σερρών Σύνολο 1.762 1.774 1.700 1.675 1.688 1.607 1.574 1.446 1.407 1.828 1.556 5,7% -11,7% ▼ 
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Εκπαιδευτικό Ίδρυμα 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
2011 Μεταβολή 

περιόδου 
2001-2011 Πλήθος % 

Ανά τμήμα 293,7 295,7 283,3 279,2 281,3 267,8 262,3 241,0 201,0 261,1 222,3   -24,3% ▼ 

Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας 
Σύνολο 1.504 1.577 1.510 1.461 1.606 545 782 495 498 1.612 774 2,8% -48,5% ▼ 
Ανά τμήμα 250,7 262,8 251,7 243,5 229,4 77,9 111,7 70,7 62,3 201,5 129,0   -48,5% ▼ 

Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου 
Σύνολο 1.673 1.591 1.536 1.673 1.726 778 1.225 1.036 892 1.919 1.066 3,9% -36,3% ▼ 
Ανά τμήμα 278,8 265,2 256,0 239,0 246,6 111,1 175,0 148,0 111,5 239,9 213,2   -23,5% ▼ 

Τ.Ε.Ι. Χαλκίδος 
Σύνολο 1.574 1.572 1.472 1.580 1.729 1.523 1.421 1.535 1.569 1.983 1.909 6,9% 21,3% ▲ 
Ανά τμήμα 314,8 314,4 294,4 263,3 247,0 217,6 203,0 219,3 224,1 283,3 272,7   -13,4% ▼ 

Τ.Ε.Ι. Λαμίας 
Σύνολο 1.573 1.664 1.450 1.509 1.571 1.064 1.265 1.196 948 1.637 1.419 5,2% -9,8% ▼ 
Ανά τμήμα 224,7 237,7 207,1 215,6 224,4 152,0 180,7 170,9 135,4 233,9 202,7   -9,8% ▼ 

Τ.Ε.Ι. Ηπείρου 
Σύνολο 2.770 2.859 2.703 2.193 2.351 1.291 1.884 1.572 1.568 2.607 1.833 6,7% -33,8% ▼ 
Ανά τμήμα 184,7 190,6 168,9 168,7 180,8 99,3 144,9 120,9 120,6 200,5 183,3   -0,7% ▼ 

Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων 
Σύνολο       663 966 213 623 491 602 1.440 497 1,8% -25,0% ▼ 
Ανά τμήμα       132,6 161,0 35,5 103,8 81,8 86,0 205,7 99,4   -25,0% ▼ 

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε 
Σύνολο 377 345 371 371 402 394 392 390 399 468 387 1,4% 2,7% ▲ 
Ανά τμήμα 75,4 69,0 74,2 74,2 80,4 78,8 78,4 78,0 79,8 93,6 77,4   2,7% ▲ 

                
Πηγή:  ΕΛ.ΣΤΑΤ.          Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2011) σε 3 από τα 
16 τεχνολογικά ιδρύματα καταγράφεται αύξηση του 
πλήθους των νεοεισερχόμενων φοιτητών, με την υψη-
λότερη αύξηση να σημειώνεται στο ΤΕΙ Χαλκίδος (κα-
τά 21,3%) και ακολουθούν: το ΤΕΙ Πατρών (κατά 
11,7%) και οριακά η ΑΣΠΑΙΤΕ (κατά 2,7%). 
Στον αντίποδα βρίσκονται τα υπόλοιπα 13 τεχνολογικά 
ιδρύματα που καταγράφουν μείωση του πλήθους των 
νεοεισερχόμενων φοιτητών, με την υψηλότερη να ση-
μειώνεται στο ΤΕΙ Λαρίσης (κατά 56,4%) και ακολου-
θούν: το ΤΕΙ Καλαμάτας (48,5%), το ΤΕΙ Δυτικής Μα-

κεδονίας (47,4%), το ΤΕΙ Μεσολογγίου (36,3%), το ΤΕΙ 
Ηπείρου (33,8%), το ΤΕΙ Αθηνών (31,3%), το ΤΕΙ Καβά-
λας (27,2%), το ΤΕΙ Πειραιώς (25,9%), το ΤΕΙ Ιονίων 
νήσων (25,0%), το Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 
(23,3%), το ΤΕΙ Κρήτης (16,1%), το ΤΕΙ Σερρών (11,7%) 
και το ΤΕΙ Λαμίας (9,8%). 

 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η μέση τιμή, η 
ελάχιστη και η μέγιστη τιμή νεοεισερχόμενων φοιτη-
τών ανά τμήμα στα 16 Τεχνολογικά ιδρύματα το 2011. 

Γράφημα 5.7: Μέση τιμή, Ελάχιστη και Μέγιστη τιμή νεοεισερχόμενων φοιτητών ανά τμήμα στα 16 Τεχνολογικά ιδρύματα το 2011 

 
Πηγή:  ΕΛ.ΣΤΑΤ.          Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Συνολικά στα Τεχνολογικά ιδρύματα εισάγονται κατά 
μέσο όρο 146,2 φοιτητές ανά τμήμα, ενώ ως προς το 
συγκεκριμένο δείκτη τα εκπαιδευτικά ιδρύματα δια-
φοροποιούνται μεταξύ τους. Το 2011 τους περισσότε-
ρους κατά μέσο όρο νεοεισερχόμενους ανά τμήμα κα-
ταγράφει το ΤΕΙ Χαλκίδος (272,7 φοιτητές) και ακο-
λουθούν: το ΤΕΙ Σερρών (222,3), το ΤΕΙ Μεσολογγίου 
(213,2), το ΤΕΙ Λαμίας (202,7), το ΤΕΙ Ηπείρου (183,3), 
το ΤΕΙ Πατρών (174,6), το ΤΕΙ Κρήτης (171,8) και το ΤΕΙ 

Καβάλας (152,0). Την ίδια χρονιά, τους λιγότερους 
νεοεισερχόμενους ανά τμήμα καταγράφει η ΑΣΠΑΙΤΕ 
(77,4 φοιτητές) και ακολουθούν: το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων 
(99,4), το ΤΕΙ Αθηνών (100,7), το ΤΕΙ Λαρίσης (108,8), 
το ΤΕΙ Πειραιώς (124,9), το ΤΕΙ Καλαμάτας (129,0), το 
ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (130,2) και το Αλεξάνδρειο 
ΤΕΙ Θεσσαλονίκης (135,8). 
Πέραν των διαφοροποιήσεων μεταξύ των εκπαιδευτι-
κών ιδρυμάτων, καταγράφονται και σημαντικές δια-
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φοροποιήσεις εντός των ιδρυμάτων. Συγκεκριμένα, το 
μεγαλύτερο εύρος (διαφορά μέγιστης από ελάχιστη 
τιμή νεοεισαχθέντων/τμήμα) σημειώνεται στο ΤΕΙ 
Χαλκίδος και ισούται με 301 φοιτητές. Με βάση την 
τιμή εύρους ακολουθούν τα ιδρύματα: ΤΕΙ Καβάλας 
(291), ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (287), ΤΕΙ Ηπείρου 
(268), ΤΕΙ Λαμίας (250), ΤΕΙ Σερρών (238), ΤΕΙ Κρήτης 
(235), ΤΕΙ Πατρών (234) και Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσα-
λονίκης (233). 
Στον αντίποδα βρίσκεται η ΑΣΠΑΙΤΕ, η οποία κατα-
γράφει το μικρότερο εύρος μεταξύ μέγιστης και ελά-
χιστης τιμής νεοεισαχθέντων/τμήμα (21 φοιτητές) και 
ακολουθούν: το ΤΕΙ Αθηνών (87), το ΤΕΙ Πειραιώς 
(111), το ΤΕΙ Καλαμάτας (113), το ΤΕΙ Μεσολογγίου 
(182), το ΤΕΙ Λαρίσης (190) και το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων 
(193). 
 
5.1.1.3 Ανώτερες Επαγγελματικές & 

Εκκλησιαστικές Σχολές 
Στον ακόλουθο πίνακα αποτυπώνεται αναλυτικά το 
σύνολο του νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού, 
καθώς επίσης και ο μέσος όρος νεοεισερχόμενων ανά 
τμήμα των Ανώτερων Επαγγελματικών & Εκκλησια-
στικών Σχολών την περίοδο 2001-2011. 

Το 2011 η ΑΕΝ Ασπρόπυργου καταγράφει τους περισ-
σότερους νεοεισερχόμενους φοιτητές (391), οι οποίοι 
αντιστοιχούν στο 22,1% του συνόλου των Ανώτερων 
Επαγγελματικών & Εκκλησιαστικών Σχολών, ενώ ακο-
λουθούν κατά σειρά: η ΑΕΝ Μακεδονίας (11,6%), η 
ΑΕΝ Ηπείρου (8,2%), η Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακα-
δημία Αθηνών (7,9%), η Ανωτάτη Εκκλησιαστική Α-
καδημία Θεσσαλονίκης (6,3%), η ΑΕΝ Κρήτης (6,0%), 
η ΑΕΝ Ιονίων Νήσων και Χίου (4,8%), η Ανωτέρα Σχο-
λή Τουριστικών Επαγγελμάτων Ρόδου και η ΑΕΝ Κύ-
μης (4,1%). 
Την ίδια χρονιά η Δραματική Σχολή Κρατικού Θεά-
τρου Βορείου Ελλάδος καταγράφει τους λιγότερους 
νεοεισερχόμενους φοιτητές (11), οι οποίοι αντιστοι-
χούν στο 0,6% του συνόλου των Ανώτερων Επαγγελ-
ματικών & Εκκλησιαστικών Σχολών, ενώ ακολουθούν 
κατά σειρά: η Ανωτέρα Σχολή Νοσηλευτικής ΕΕΣ Αθη-
νών (0,7%), η Σχολή Ορχηστικής Τέχνης (1,1%), η Α-
νωτέρα Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων Αγίου Νι-
κολάου (1,2%), η ΑΕΝ Οινουσών Χίου (2,0%), η Δρα-
ματική Σχολή Εθνικού Θεάτρου (2,1%), η Ανωτάτη 
Εκκλησιαστική Ακαδημία Βελλάς Ιωαννίνων (2,8%), η 
Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Ηρακλείου (2,9%), 
η ΑΕΝ Ύδρας (3,2%) και η ΑΕΝ Σύρου (3,6%). 

Πίνακας 5.3: Νεοεισερχόμενος φοιτητικός πληθυσμός και μέσος όρος ανά τμήμα των Ανώτερων Επαγγελματικών & Εκκλησιαστικών Σχολών την περίοδο 
2001-2011 

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
2011 Μεταβολή 

περιόδου 
2001-2011 Πλήθος % 

Ανώτερες Επαγγελματικές & 
Εκκλησιαστικές Σχολές 

Σύνολο 1.051 2.127 1.743 1.770 1.641 999 1.330 1.644 1.694 1.651 1.766 100,0% 68,0% ▲ 
Ανά τμήμα 45,7 92,5 75,8 77,0 71,3 43,4 49,3 60,9 62,7 61,1 65,4   43,1% ▲ 

ΑΕΝ Ασπρόπυργου 
Σύνολο 232 745 556 580 439 249 343 434 442 292 391 22,1% 68,5% ▲ 
Ανά τμήμα 116,0 372,5 278,0 290,0 219,5 124,5 171,5 217,0 221,0 146,0 195,5   68,5% ▲ 

ΑΕΝ Ιονίων Νήσων 
Σύνολο 32 75 72 87 32 26 36 101 115 115 85 4,8% 165,6% ▲ 
Ανά τμήμα 32,0 75,0 72,0 87,0 32,0 26,0 36,0 101,0 115,0 115,0 85,0   165,6% ▲ 

ΑΕΝ Κύμης 
Σύνολο 20 34 34 40 39 23 40 44 37 37 72 4,1% 260,0% ▲ 
Ανά τμήμα 20,0 34,0 34,0 40,0 39,0 23,0 40,0 44,0 37,0 37,0 72,0   260,0% ▲ 

ΑΕΝ Μακεδονίας 
Σύνολο 124 353 298 284 293 143 201 223 310 182 204 11,6% 64,5% ▲ 
Ανά τμήμα 62,0 176,5 149,0 142,0 146,5 71,5 100,5 111,5 155,0 91,0 102,0   64,5% ▲ 

ΑΕΝ Οινουσών Χίου 
Σύνολο 16 46 37 53 28 20 66 34 33 34 36 2,0% 125,0% ▲ 
Ανά τμήμα 16,0 46,0 37,0 53,0 28,0 20,0 66,0 34,0 33,0 34,0 36,0   125,0% ▲ 

ΑΕΝ Σύρου 
Σύνολο 19 35 39 28 28 22 28 30 30 30 63 3,6% 231,6% ▲ 
Ανά τμήμα 19,0 35,0 39,0 28,0 28,0 22,0 28,0 30,0 30,0 30,0 63,0   231,6% ▲ 

ΑΕΝ Ύδρας 
Σύνολο 24 31 30 24 31 19 44 36 33 29 56 3,2% 133,3% ▲ 
Ανά τμήμα 24,0 31,0 30,0 24,0 31,0 19,0 44,0 36,0 33,0 29,0 56,0   133,3% ▲ 

ΑΕΝ Κρήτης 
Σύνολο 84 226 122 87 104 52 74 147 123 66 106 6,0% 26,2% ▲ 
Ανά τμήμα 42,0 113,0 61,0 43,5 52,0 26,0 37,0 73,5 61,5 33,0 53,0   26,2% ▲ 

ΑΕΝ Ηπείρου 
Σύνολο 113 125 168 185 245 89 221 192 188 128 144 8,2% 27,4% ▲ 
Ανά τμήμα 113,0 125,0 168,0 185,0 245,0 89,0 221,0 192,0 188,0 128,0 144,0   27,4% ▲ 

ΑΕΝ Χίου 
Σύνολο 21 65 40 47 40 22 30 46 47 47 84 4,8% 300,0% ▲ 
Ανά τμήμα 21,0 65,0 40,0 47,0 40,0 22,0 30,0 46,0 47,0 47,0 84,0   300,0% ▲ 

Ανωτέρα Σχολή 
Νοσηλευτικής ΕΕΣ Αθηνών 

Σύνολο 17 30 25 27 27 16 21 16 12 12 12 0,7% -29,4% ▼ 
Ανά τμήμα 17,0 30,0 25,0 27,0 27,0 16,0 21,0 16,0 12,0 12,0 12,0   -29,4% ▼ 

Ανωτέρα Σχολή Τουριστικών 
Επαγγελμάτων Ρόδου 

Σύνολο 51 56 57 58 63 13 27 14 21 75 72 4,1% 41,2% ▲ 
Ανά τμήμα 51,0 56,0 57,0 58,0 63,0 13,0 27,0 14,0 21,0 75,0 72,0   41,2% ▲ 

Ανωτέρα Σχολή Τουριστικών 
Επαγγελμάτων Αγ.Νικολάου 

Σύνολο 55 96 36 48 81 13 14 13 10 31 21 1,2% -61,8% ▼ 
Ανά τμήμα 55,0 96,0 36,0 48,0 81,0 13,0 14,0 13,0 10,0 31,0 21,0   -61,8% ▼ 

Δραματική Σχολή Εθνικού Θεάτρου 
Σύνολο 40 15 42 14 19 15 16 16 37 37 37 2,1% -7,5% ▼ 
Ανά τμήμα 40,0 15,0 42,0 14,0 19,0 15,0 16,0 16,0 37,0 37,0 37,0   -7,5% ▼ 

Δραματική Σχολή Κρατικού Θεάτρου 
Βορείου Ελλάδος 

Σύνολο 39 16 6 10 12 12 14 11 13 12 11 0,6% -71,8% ▼ 
Ανά τμήμα 39,0 16,0 6,0 10,0 12,0 12,0 14,0 11,0 13,0 12,0 11,0   -71,8% ▼ 

Σχολή Ορχηστικής Τέχνης 
Σύνολο 22 14 17 22 16 24 21 22 27 19 19 1,1% -13,6% ▼ 
Ανά τμήμα 22,0 14,0 17,0 22,0 16,0 24,0 21,0 22,0 27,0 19,0 19,0   -13,6% ▼ 

Ανώτατη Εκκλησιαστική 
Ακαδημία Αθηνών 

Σύνολο 57 59 63 65 53 74 38 107 78 212 139 7,9% 143,9% ▲ 
Ανά τμήμα 57,0 59,0 63,0 65,0 53,0 74,0 19,0 53,5 39,0 106,0 69,5   21,9% ▲ 
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Εκπαιδευτικό Ίδρυμα 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
2011 Μεταβολή 

περιόδου 
2001-2011 Πλήθος % 

Ανώτατη Εκκλησιαστική 
Ακαδημία Θεσσαλονίκης 

Σύνολο 50 59 51 52 45 99 32 103 74 120 112 6,3% 124,0% ▲ 
Ανά τμήμα 50,0 59,0 51,0 52,0 45,0 99,0 16,0 51,5 37,0 60,0 56,0   12,0% ▲ 

Ανώτατη Εκκλησιαστική 
Ακαδημία Βελλάς Ιωαννίνων 

Σύνολο 7 17 17 25 17 25 42 35 27 73 50 2,8% 614,3% ▲ 
Ανά τμήμα 7,0 17,0 17,0 25,0 17,0 25,0 21,0 17,5 13,5 36,5 25,0   257,1% ▲ 

Ανώτατη Εκκλησιαστική 
Ακαδημία Ηρακλείου 

Σύνολο 28 30 33 34 29 43 22 20 37 100 52 2,9% 85,7% ▲ 
Ανά τμήμα 28,0 30,0 33,0 34,0 29,0 43,0 11,0 10,0 18,5 50,0 26,0   -7,1% ▼ 

                
Πηγή:  ΕΛ.ΣΤΑΤ.          Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2011) 15 από τα 20 
εκπαιδευτικά ιδρύματα της κατηγορίας καταγράφουν 
αύξηση του πλήθους των νεοεισερχόμενων φοιτητών, 
με την υψηλότερη αύξηση να σημειώνεται στην Ανώ-
τατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Βελλάς Ιωαννίνων 
(κατά 614,3%) και ακολουθούν: η ΑΕΝ Χίου (300,0%), 
η ΑΕΝ Κύμης (260,0%), η ΑΕΝ Σύρου (231,6%), η ΑΕΝ 
Ιονίων Νήσων (165,6%), η Ανώτατη Εκκλησιαστική 
Ακαδημία Αθηνών (143,9%), η ΑΕΝ Ύδρας (133,3%), η 
ΑΕΝ Οινουσών Χίου (125,0%), η Ανώτατη Εκκλησια-
στική Ακαδημία Θεσσαλονίκης (124,0%), η Ανωτάτη 
Εκκλησιαστική Ακαδημία Ηρακλείου (85,7%), η ΑΕΝ 
Ασπρόπυργου (68,5%), η ΑΕΝ Μακεδονίας (64,5%), η 
Ανωτέρα Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων Ρόδου 
(41,2%), η ΑΕΝ Ηπείρου (27,4%) και η ΑΕΝ Κρήτης 
(26,2%).  
Στον αντίποδα βρίσκονται τα υπόλοιπα 5 εκπαιδευτικά 
ιδρύματα που καταγράφουν μείωση του πλήθους των 
νεοεισερχόμενων φοιτητών, με την υψηλότερη μείω-
ση να σημειώνεται στη Δραματική Σχολή Κρατικού 
Θεάτρου Βορείου Ελλάδος (κατά 71,8%) και ακολου-
θούν: η Ανωτέρα Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων 
Αγίου Νικολάου (61,8%), η Ανωτέρα Σχολή Νοσηλευ-
τικής ΕΕΣ Αθηνών (29,4%), η Σχολή Ορχηστικής Τέ-
χνης (13,6%) και η Δραματική Σχολή Εθνικού Θεάτρου 
(7,5%). 
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η μέση τιμή 
νεοεισερχόμενων φοιτητών ανά τμήμα στις 20 σχολές 
της Επαγγελματικής & Εκκλησιαστικής εκπαίδευσης το 
2011. 
Συνολικά στην Ανώτερη Επαγγελματική & Εκκλησια-
στική Εκπαίδευση εισάγονται κατά μέσο όρο 65,4 φοι-
τητές ανά τμήμα, ενώ ως προς το συγκεκριμένο δείκτη 
τα εκπαιδευτικά ιδρύματα διαφοροποιούνται μεταξύ 
τους. Το 2011 τους περισσότερους κατά μέσο όρο 
νεοεισερχόμενους ανά τμήμα καταγράφει η ΑΕΝ Α-
σπρόπυργου (195,5 φοιτητές) και ακολουθούν: η ΑΕΝ 
Ηπείρου (144,0), η ΑΕΝ Μακεδονίας (102,0), η ΑΕΝ 
Ιονίων Νήσων (85,0), η ΑΕΝ Χίου (84,0), η Ανωτέρα 
Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων Ρόδου και η ΑΕΝ 
Κύμης (72,0), Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Α-
θηνών (69,5), η ΑΕΝ Σύρου (63,0), η Ανώτατη Εκκλη-
σιαστική Ακαδημία Θεσσαλονίκης και η ΑΕΝ Ύδρας 
(56,0) και η ΑΕΝ Κρήτης (53,0). 
Την ίδια χρονιά, τους λιγότερους νεοεισερχόμενους 
ανά τμήμα καταγράφει η Δραματική Σχολή Κρατικού 
Θεάτρου Βορείου Ελλάδος (11,0 φοιτητές) και ακο-

λουθούν: η Ανωτέρα Σχολή Νοσηλευτικής ΕΕΣ Αθη-
νών (12,0), η Σχολή Ορχηστικής Τέχνης (19,0), η Ανω-
τέρα Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων Αγίου Νικο-
λάου (21,0), η Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία 
Βελλάς Ιωαννίνων (25,0), η Ανώτατη Εκκλησιαστική 
Ακαδημία Ηρακλείου (26,0), η ΑΕΝ Οινουσών Χίου 
(36,0) και η Δραματική Σχολή Εθνικού Θεάτρου 
(37,0). 

Γράφημα 5.8: Μέση τιμή νεοεισερχόμενων φοιτητών ανά τμήμα στις Ανώτε-
ρες Επαγγελματικές & Εκκλησιαστικές Σχολές το 2011 

 
Πηγή:  ΕΛ.ΣΤΑΤ.          Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
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5.1.2 Ανάλυση κατά πεδίο και τομέα σπουδών 

Στο ακόλουθο γράφημα το σύνολο του νεοεισερχόμε-
νου φοιτητικού πληθυσμού της Ελλάδας, που το 2011 
ήταν 70.463 φοιτητές/-τριες, κατανέμεται από άποψη 
αντικειμένου σπουδών στα 8 πεδία σπουδών (διευ-
ρυμένες ομάδες σπουδών) σύμφωνα με τη διεθνή τα-
ξινόμηση ISCED1997 της UNESCO (βλ. Παράρτημα III). 

Γράφημα 5.9: Κατανομή του νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού ανά 
πεδίο σπουδών το 2011 

 
Πηγή:  ΕΛ.ΣΤΑΤ.          Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Το 2011 από το σύνολο του νεοεισερχόμενου φοιτητι-
κού πληθυσμού το υψηλότερο ποσοστό (29,9%), που 
αντιστοιχεί σε 20.404 φοιτητές/-τριες, συγκέντρωνε το 
πεδίο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – ΔΙ-
ΚΑΙΟ, και ακολουθούν: το πεδίο ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΗΧΑΝΙ-
ΚΩΝ - ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ- ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ με 17,8% που 
αντιστοιχεί σε 12.518 φοιτητές/-τριες, το πεδίο ΕΠΙ-
ΣΤΗΜΕΣ με 13,7% που αντιστοιχεί σε 9.635 φοιτητές/-
τριες, το πεδίο σπουδών ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ & 
ΤΕΧΝΕΣ με 13,6% που αντιστοιχεί σε 9.589 φοιτητές/-
τριες, το πεδίο ΥΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ με 
11,1% που αντιστοιχεί σε 7.793 φοιτητές/-τριες, το 
πεδίο σπουδών ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ με 7,9% που αντιστοιχεί 
σε 5.585 φοιτητές/-τριες, το πεδίο ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ με 3,7% 
που αντιστοιχεί σε 2.618 φοιτητές/-τριες και το πεδίο 
σπουδών ΓΕΩΡΓΙΑ με 3,3%, ποσοστό που αντιστοιχεί 
σε 2.321 φοιτητές/-τριες. 
 

Στο ακόλουθο γράφημα αποδίδεται ο νεοεισερχόμε-
νος φοιτητικός πληθυσμός ανά πεδίο σπουδών, καθώς 
και το ποσοστό του επί του συνόλου την περίοδο 
2001-2011. 

Γράφημα 5.10: Νεοεισερχόμενος φοιτητικός πληθυσμός ανά πεδίο σπουδών την περίοδο 2001-2011 
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Πλήθος νεοεισερχόμενων φοιτητών                 % επί του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού 
 

Πηγή:  ΕΛ.ΣΤΑΤ.          Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Κατά την περίοδο 2002-2012 σε 3 από τα 8 πεδία 
σπουδών το πλήθος των νεοεισερχόμενων φοιτητών 
καταγράφει αύξηση, με την μεγαλύτερη να σημειώνε-
ται στο πεδίο σπουδών ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ κατά 15,5%, από 
8.344 φοιτητές το 2001 σε 9.635 το 2011, ενώ ως πο-
σοστό επί του συνόλου των νεοεισαχθέντων από 
10,4% το 2001 διαμορφώνεται στο 13,7% το 2011. Αύ-
ξηση του πλήθους των νεοεισερχόμενων φοιτητών 
σημειώνεται και στο πεδίο σπουδών ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ κα-
τά 9,7%, από 5.089 φοιτητές το 2001 σε 5.585 φοιτη-
τές το 2011, ενώ ως ποσοστό επί του συνόλου των 
νεοεισαχθέντων από 6,3% το 2001 διαμορφώνεται στο 
7,9% το 2011. Τέλος, το πλήθος των φοιτητών του πε-
δίου σπουδών ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ & ΤΕΧΝΕΣ 
καταγράφει αύξηση κατά 2,4%, από 9.361 το 2001 σε 
9.589 το 2011, ενώ ως ποσοστό επί του συνόλου των 
νεοεισερχόμενων από 11,6% το 2001 αυξάνεται στο 
13,6% το 2011. 
Στον αντίποδα βρίσκονται τα υπόλοιπα 5 από τα 8 πε-
δία σπουδών, όπου το πλήθος των νεοεισερχόμενων 
φοιτητών καταγράφει μείωση, με την μεγαλύτερη να 
σημειώνεται στο πεδίο σπουδών ΓΕΩΡΓΙΑ κατά 64,3%, 
από 6.500 φοιτητές το 2001 σε 2.321 το 2011, ενώ ως 
ποσοστό επί του συνόλου των νεοεισαχθέντων από 
8,1% το 2001 διαμορφώνεται στο 3,3% το 2011. Ο 
νεοεισερχόμενος φοιτητικός πληθυσμός του πεδίου 
σπουδών ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ καταγράφει μείωση κατά 21,0%, 
από 3.316 φοιτητές το 2001 σε 2.618 το 2011, ενώ ως 
ποσοστό επί του συνόλου των νεοεισαχθέντων από 
4,1% το 2001 διαμορφώνεται στο 3,7% το 2011. Στο 
πεδίο σπουδών ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗ-
ΣΕΙΣ & ΔΙΚΑΙΟ το πλήθος των νεοεισερχόμενων κατα-
γράφει μείωση κατά 17,5%, από 24.733 το 2001 σε 
20.404 το 2011, ενώ ως ποσοστό επί του συνόλου από 
30,8% το 2001 σε 29,0% το 2011. Μείωση των νεοει-
σερχομένων κατά 17,3% καταγράφεται στο πεδίο 
σπουδών ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡ-
ΓΩΝ, από 15.138 το 2001 σε 12.518 το 2011, ενώ ως 
ποσοστό επί του συνόλου από 18,8% το 2001 σε 17,8% 
το 2011. Τέλος το πλήθος των νεοεισερχομένων στο 
πεδίο ΥΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ παρέμεινε στα 
ίδια επίπεδα (οριακή μείωση κατά 1,1%), από 7.882 το 
2001 σε 7.793 το 2011, ενώ ως ποσοστό επί του συνό-
λου από 9,8% το 2001 αυξήθηκε στο 11,1% το 2011. 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο νεοεισερχό-
μενος φοιτητικός πληθυσμός της χώρας ανά τομέα 
σπουδών τα έτη 2001 και 2011. 

Γράφημα 5.11: Νεοεισερχόμενος φοιτητικός πληθυσμός ανά τομέα σπουδών 
τα έτη 2001 & 2011 

 
Πηγή:  ΕΛ.ΣΤΑΤ.          Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
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τομέας σπουδών Κατάρτιση στο Εμπόριο & στη Διοί-
κηση Επιχειρήσεων και ακολουθούν οι τομείς σπου-
δών: Επιστήμες του Μηχανικού (12,1% με 8.509 φοι-
τητές), Επιστήμες Υγείας & Υγιεινής (10,4% με 7.324 
φοιτητές), Ανθρωπιστικές Επιστήμες (10,4% με 7.314 
φοιτητές), Κοινωνικές Επιστήμες & Επιστήμες της Συ-
μπεριφοράς (9,9% με 6.973 φοιτητές), Επιστήμες Εκ-
παίδευσης & Κατάρτισης των Διδασκόντων (7,9% με 
5.585 φοιτητές), Επιστήμες της Πληροφορικής (6,7% 
με 4.722 φοιτητές), Αρχιτεκτονική –Χωροταξία & Μη-
χανικοί Κτιρίων (4,7% με 3.310 φοιτητές), Εφαρμο-
σμένες Επιστήμες (3,2% με 2.286 φοιτητές), Καλές Τέ-
χνες & Τέχνες Εφαρμοσμένες (3,2% με 2.275 φοιτη-
τές), Γεωργία-Δασοκομία-Αλιευτική (3,2% με 2.235 
φοιτητές), Φυσικές Επιστήμες (2,6% με 1.867 φοιτη-
τές) και Δίκαιο (2,4% με 1.683 φοιτητές). Μικρότερα 
ποσοστά καταγράφουν οι τομείς σπουδών: Θαλάσσιες 
Μεταφορές (1,8% με 1.241 φοιτητές), Κατάρτιση για 
τον Τριτογενή Τομέα (1,5% με 1.072 φοιτητές), Βιολο-
γία-Περιβάλλον (1,1% με 760 φοιτητές), Επαγγέλματα 
της Βιομηχανικής Παραγωγής & της Τεχνολογίας 
(1,0% με 699 φοιτητές), Πληροφόρηση & Τεκμηρίωση 
(0,9% με 638 φοιτητές), Κοινωνικές Υπηρεσίες & Πρό-
νοια (0,7% με 469 φοιτητές), Προστασία Περιβάλλο-
ντος (0,4% με 305 φοιτητές) και Κτηνιατρική (0,4% με 
86 φοιτητές). 
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι δεν υπάρχουν στοιχεία 
για τις Σχολές που υπάγονται στον τομέα σπουδών 
Υπηρεσίες Ασφαλείας, ενώ το πεδίο σπουδών ΕΚΠΑΙ-
ΔΕΥΣΗ δεν διακρίνεται στους δύο τομείς σπουδών Κα-
τάρτιση διδακτικού προσωπικού (ISC 141) και Επι-
στήμες εκπαίδευσης (ISC 142), αφού το σύνολο των 

τμημάτων του συγκεκριμένου πεδίου υπάγονται στον 
ενιαίο τομέα σπουδών Επιστήμες Εκπαίδευσης & Κα-
τάρτισης των Διδασκόντων (βλ. ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ, 2013: 
σ.290). 
Κατά την περίοδο 2001-2011 σε 6 από τους 21 τομείς 
σπουδών καταγράφεται αύξηση του νεοεισερχόμενου 
φοιτητικού πληθυσμού, με την υψηλότερη να σημειώ-
νεται στις Θαλάσσιες Μεταφορές κατά 81,2% και α-
κολουθούν: οι Επιστήμες της Πληροφορικής (κατά 
54,5%), οι Καλές Τέχνες & Τέχνες Εφαρμοσμένες (κα-
τά 25,6%), οι Επιστήμες Εκπαίδευσης & Κατάρτισης 
των Διδασκόντων (κατά 9,7%) και τα Επαγγέλματα 
της Βιομηχανικής Παραγωγής & της Τεχνολογίας (κα-
τά 2,8%). 
Στον αντίποδα βρίσκονται οι υπόλοιποι 15 τομείς 
σπουδών, στους οποίους καταγράφεται μείωση του 
νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού, με τη μεγα-
λύτερη να σημειώνεται στη Γεωργία-Δασοκομία-
Αλιευτική κατά 64,9% και ακολουθούν οι τομείς 
σπουδών: Προστασία Περιβάλλοντος (κατά 53,7%), 
Κατάρτιση για τον Τριτογενή τομέα (κατά 45,6%), 
Κτηνιατρική (κατά 39,0%), Δίκαιο (κατά 30,5%), Πλη-
ροφόρηση & Τεκμηρίωση (κατά 25,2%), Αρχιτεκτονι-
κή-Χωροταξία & Μηχανικοί Κτιρίων (κατά 22,6%), 
Κατάρτιση στο Εμπόριο και στη Διοίκηση Επιχειρή-
σεων (κατά 21,3%), Επιστήμες του Μηχανικού (κατά 
16,4%), Φυσικές Επιστήμες (κατά 14,7%), Κοινωνικές 
Υπηρεσίες & Πρόνοια (κατά 11,0%), Βιολογία & Περι-
βάλλον (κατά 7,4%), Κοινωνικές Επιστήμες & Επιστή-
μες της Συμπεριφοράς (κατά 5,0%), Ανθρωπιστικές 
Επιστήμες (κατά 3,1%) και με οριακή μείωση οι Επι-
στήμες Υγείας & Υγιεινής (0,4%). 



 

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ 

 268 

 Διαφοροποιήσεις του φύλου 5.2

Το 2011 το σύνολο των νεοεισερχόμενων φοιτητών/-
τριών στην Ελλάδα είναι 70.463, εκ των οποίων το 
55,0% είναι γυναίκες (38.770) και το 45,0% άνδρες 
(31.693). Την περίοδο αναφοράς (2001-2011) κατα-
γράφεται μείωση κατά 11,0% στις γυναίκες (από 
43.548 το 2001 σε 38.770 το 2011) και κατά 13,9% 
στους άνδρες (από 36.815 το 2001 σε 31.693 το 2011). 

Γράφημα 5.12: Διαχρονική εξέλιξη νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού 
κατά φύλο την περίοδο 2001-2011 

 
Πηγή:  ΕΛ.ΣΤΑΤ.          Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το ποσοστό ει-
σαγωγής του πληθυσμού στην τριτοβάθμια εκπαίδευ-
ση κατά φύλο την περίοδο 2001-2011. 

Γράφημα 5.13: Ποσοστό εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά φύ-
λο την περίοδο 2001-2011 

 
Πηγή: α) Στοιχεία φοιτητικού πληθυσμού ΕΛ.ΣΤΑΤ.   β) Πληθυσμιακά στοιχεία EUROSTAT 
Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Το 2011 το ποσοστό εισαγωγής του γυναικείου πλη-
θυσμού στην τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι 65,2%, 
δηλαδή από το νέο γυναικείο πληθυσμό της χώρας 
αναμένεται να εισαχθεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 
το 65,2%, ποσοστό που υπερέχει του αντίστοιχου πο-
σοστού του ανδρικού πληθυσμού (50,6%) κατά 28,9%.  

Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2001-2011 το ποσοστό 
εισαγωγής των γυναικών καταγράφει αύξηση κατά 
11,1%, από 60,6% το 2001 σε 65,2% το 2011. Αντίστοι-
χη αύξηση καταγράφει το ποσοστό εισαγωγής των 
ανδρών (κατά 11,3%), από 46,2% το 2001 σε 50,6% το 
2011. Όπως φαίνεται από το γράφημα, καθ’ όλη τη 
διάρκεια της περιόδου αναφοράς οι γυναίκες κατα-
γράφουν σημαντικά υψηλότερα ποσοστά εισαγωγής 
συγκριτικά με τους άνδρες.  
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνονται τα καθαρά 
ποσοστά εισαγωγής του πληθυσμού στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση ανά ηλικία και φύλο το έτος 2011. 

Γράφημα 5.14: Ποσοστά εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά φύ-
λο και ηλικιακή ομάδα (1) το 2011 

 
(1) Η κατηγορία των φοιτητών “30 ετών και άνω” διαιρείται με την πληθυσμιακή ομάδα 30-

35 ετών 

Πηγή: α) Στοιχεία φοιτητικού πληθυσμού ΕΛ.ΣΤΑΤ.   β) Πληθυσμιακά στοιχεία EUROSTAT 
Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Όπως φαίνεται από το γράφημα, παρόμοια κατανομή 
ακολουθούν τα δύο φύλα, με το υψηλότερο ποσοστό 
εισαγωγής να καταγράφεται στην ηλικία των 18 ετών. 
Συγκεκριμένα, το 2011 το ποσοστό των γυναικών ηλι-
κίας 18 ετών που εισάγεται στην τριτοβάθμια εκπαί-
δευση είναι 52,3%, ενώ το αντίστοιχο των ανδρών εί-
ναι 38,0% (χαμηλότερο κατά 14,3 ποσοστιαίες μονά-
δες). Υπεροχή των γυναικών καταγράφεται και στη η-
λικία των 19 ετών, με το ποσοστό εισαγωγής τους να 
είναι 8,6%, έναντι 7,1% των ανδρών. Η εικόνα αντι-
στρέφεται στις ηλικίες 20 έως και 21 ετών, με το πο-
σοστό εισαγωγής των ανδρών να υπερέχει του αντί-
στοιχου των γυναικών. Στις επόμενες ηλικιακές ομά-
δες το ποσοστό εισαγωγής και των δύο φύλων φθίνει 
και οι διαφορές μεταξύ τους είναι μηδαμινές. 

 

5.2.1 Ανάλυση κατά κατηγορία ιδρυμάτων 

Στο ακόλουθο γράφημα αποδίδεται το πλήθος των 
νεοεισερχόμενων φοιτητών των Πανεπιστημιακών ι-
δρυμάτων και Πολυτεχνείων ως ποσοστό του συνόλου 
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά φύλο την περίοδο 
2001-2011. Το 2011 το 58,5% των νεοεισερχόμενων 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση εγγράφονται σε Πανε-

πιστημιακά ιδρύματα και Πολυτεχνεία. Το ποσοστό 
των γυναικών που εισάγονται σε Πανεπιστημιακά ι-
δρύματα και Πολυτεχνεία επί του συνόλου των γυναι-
κών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι 63,8% και 
υπερέχει του αντίστοιχου ποσοστού των ανδρών 
(52,0%) κατά 22,9%. 
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Γράφημα 5.15: Νεοεισερχόμενοι φοιτητές Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και 
Πολυτεχνείων ως ποσοστό του συνόλου της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά 
φύλο την περίοδο 2001-2011 

 
Πηγή:  ΕΛ.ΣΤΑΤ.          Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς (2001-
2011) το ποσοστό των νεοεισερχόμενων γυναικών 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που εγγράφονται σε 
Πανεπιστημιακά ιδρύματα και Πολυτεχνεία υπερέχει 
του αντίστοιχου ποσοστού των ανδρών. Η παρατη-
ρούμενη διαφορά μεταξύ τους, ωστόσο, μειώθηκε 
κατά 6,7 ποσοστιαίες μονάδες, από 29,6% το 2001 σε 
22,9% το 2011. 
Οι μεγάλες αυξομειώσεις των ποσοστών και των δύο 
φύλων που παρατηρούνται από το 2006 και μετά ο-
φείλονται, όπως έχει ήδη αναφερθεί, στην εισαγωγή 
(2006) και κατάργηση (2010) του μέτρου της «βάσης 
του 10» που επηρέασε τους εισαχθέντες των Τεχνολο-
γικών ιδρυμάτων. 
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποδίδεται το πλήθος των 
νεοεισερχόμενων φοιτητών των Τεχνολογικών ιδρυ-
μάτων ως ποσοστό του συνόλου της τριτοβάθμιας εκ-
παίδευσης κατά φύλο την περίοδο 2001-2011. 

Γράφημα 5.16: Νεοεισερχόμενοι φοιτητές Τεχνολογικών ιδρυμάτων ως πο-
σοστό του συνόλου της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά φύλο την περίοδο 
2001-2011 

 
Πηγή:  ΕΛ.ΣΤΑΤ.          Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Το 2011 το 39,0% των νεοεισερχόμενων στην τριτο-
βάθμια εκπαίδευση εγγράφονται σε Τεχνολογικά ι-

δρύματα. Το ποσοστό των ανδρών που εισάγονται σε 
Τεχνολογικά ιδρύματα επί του συνόλου των ανδρών 
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι 43,6% και, σε α-
ντίθεση με τα Πανεπιστημιακά ιδρύματα & Πολυτε-
χνεία, υπερέχει του αντίστοιχου ποσοστού των γυναι-
κών (35,2%) κατά 23,8%. 
Καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς (2001-
2011) το ποσοστό των νεοεισερχόμενων γυναικών 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που εγγράφονται σε Τε-
χνολογικά ιδρύματα υπολείπεται του αντίστοιχου πο-
σοστού των ανδρών. Η παρατηρούμενη διαφορά με-
ταξύ τους, ωστόσο, μειώθηκε κατά 4,5 ποσοστιαίες 
μονάδες, από 28,2% το 2001 σε 23,8% το 2011. 
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποδίδεται το πλήθος των 
νεοεισερχόμενων φοιτητών των Ανώτερων Επαγγελ-
ματικών και Εκκλησιαστικών Σχολών ως ποσοστό του 
συνόλου της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά φύλο 
την περίοδο 2001-2011. 

Γράφημα 5.17: Νεοεισερχόμενοι φοιτητές Ανώτερων Επαγγελματικών και 
Εκκλησιαστικών Σχολών ως ποσοστό του συνόλου της τριτοβάθμιας εκπαί-
δευσης κατά φύλο την περίοδο 2001-2011 

 
Πηγή:  ΕΛ.ΣΤΑΤ.          Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Το 2011 το 2,5% των νεοεισερχόμενων στην τριτοβάθ-
μια εκπαίδευση εγγράφονται σε Ανώτερες Επαγγελ-
ματικές και Εκκλησιαστικές Σχολές. Το ποσοστό των 
ανδρών που εισάγονται σε Ανώτερες Επαγγελματικές 
και Εκκλησιαστικές Σχολές Ανώτερες Επαγγελματικές 
και Εκκλησιαστικές Σχολές επί του συνόλου των αν-
δρών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι 4,4% και εί-
ναι σχεδόν 5πλάσιο του αντίστοιχου ποσοστού των 
γυναικών (0,9%). 
Καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς (2001-
2011) το ποσοστό των νεοεισερχόμενων γυναικών 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που εγγράφονται σε 
Ανώτερες Επαγγελματικές και Εκκλησιαστικές Σχολές 
υπολείπεται του αντίστοιχου ποσοστού των ανδρών. 
Η παρατηρούμενη διαφορά μεταξύ τους, ωστόσο, 
μειώθηκε κατά 25,6%. 

 

5.2.2 Ανάλυση κατά πεδίο και τομέα σπουδών 

Στο ακόλουθο γράφημα αποδίδεται το πλήθος των 
νεοεισερχόμενων φοιτητών ανά πεδίο σπουδών ως 

ποσοστό του συνόλου της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
κατά φύλο την περίοδο 2001-2011. 
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Γράφημα 5.18: Νεοεισερχόμενοι φοιτητές ανά πεδίο σπουδών ως ποσοστό του συνόλου της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά φύλο την περίοδο 2001-2011 

 
Γυναίκες               Άνδρες                 Σύνολο                  

 

Πηγή:  ΕΛ.ΣΤΑΤ.          Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 
Το 2011 σε 4 από τα 8 πεδία σπουδών το ποσοστό 
των νεοεισερχόμενων σε αυτά γυναικών επί του 
συνόλου των νεοεισερχόμενων γυναικών στην τρι-
τοβάθμια εκπαίδευση υπερέχει του αντίστοιχου 
ποσοστού των ανδρών. Η μεγαλύτερη απόκλιση της 
ποσοστιαίας κατανομής των φύλων καταγράφεται 
στο πεδίο ΥΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ, όπου το 
ποσοστό των γυναικών (15,2%) υπερέχει του αντί-
στοιχου των ανδρών (6,0%) κατά 152,8%. Ακολουθεί 
το πεδίο ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ & ΤΕΧΝΕΣ, ό-

που το ποσοστό των γυναικών (18,4%) υπερέχει του 
αντίστοιχου των ανδρών (7,8%) κατά 137,0% και το 
πεδίο ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, όπου το ποσοστό των γυναικών 
(10,7%) υπερέχει του αντίστοιχου των ανδρών 
(4,5%) κατά 135,5%. Μικρότερη απόκλιση κατα-
γράφεται στο πεδίο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΕΠΙ-
ΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΔΙΚΑΙΟ, όπου το ποσοστό των γυναι-
κών (30,7%) υπερέχει του αντίστοιχου των ανδρών 
(27,0%) κατά 13,3%. 
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Στον αντίποδα βρίσκονται τα υπόλοιπα 4 πεδία 
σπουδών το ποσοστό των νεοεισερχόμενων σε αυ-
τά γυναικών επί του συνόλου των νεοεισερχόμενων 
γυναικών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης υπολείπε-
ται του αντίστοιχου ποσοστού των ανδρών. Η μεγα-
λύτερη απόκλιση της ποσοστιαίας κατανομής των 
φύλων καταγράφεται στο πεδίο ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΗΧΑ-
ΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, όπου το 
ποσοστό των γυναικών (8,8%) υπολείπεται του α-
ντίστοιχου των ανδρών (28,8%) κατά 69,5%. Ακο-
λουθεί το πεδίο ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, όπου το ποσοστό των 
γυναικών (2,7%) υπολείπεται του αντίστοιχου των 
ανδρών (5,0%) κατά 45,4%, το πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, 
όπου το ποσοστό των γυναικών (10,8%) υπολείπε-
ται του αντίστοιχου των ανδρών (17,2%) κατά 37,3% 
και το πεδίο ΓΕΩΡΓΙΑ, όπου το ποσοστό των γυναι-
κών (2,9%) υπολείπεται του αντίστοιχου των αν-
δρών (3,8%) κατά 23,5%. 
Κατά την περίοδο 2001-2011 σε 4 πεδία σπουδών 
καταγράφεται μείωση της ανισσοροπίας των φύ-
λων, με την υψηλότερη μείωση της παρατηρούμε-
νης διαφοράς μεταξύ της ποσοστιαίας κατανομής 
ανδρών και γυναικών να σημειώνεται στο πεδίο 
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ & ΤΕΧΝΕΣ (κατά 67,1 
ποσοστιαίες μονάδες) και στο πεδίο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΔΙΚΑΙΟ (κατά 16,0 πο-
σοστιαίες μονάδες). Μικρότερη μείωση της διαφο-
ράς μεταξύ της ποσοστιαίας κατανομής ανδρών και 
γυναικών καταγράφεται στο πεδίο ΓΕΩΡΓΙΑ (κατά 
12,2 ποσοστιαίες μονάδες) και στο πεδίο ΕΠΙΣΤΗ-
ΜΕΣ (κατά 5,7 ποσοστιαίες μονάδες). 
Στον αντίποδα βρίσκονται 3 πεδία σπουδών όπου 
παρατηρείται αύξηση της ανισσοροπίας των φύ-
λων, με την υψηλότερη αύξηση της παρατηρούμε-
νης διαφοράς μεταξύ της ποσοστιαίας κατανομής 
ανδρών και γυναικών στο νεοεισερχόμενο φοιτητι-
κό πληθυσμό να σημειώνεται στο πεδίο ΕΚΠΑΙΔΕΥ-
ΣΗ (κατά 51,8 ποσοστιαίες μονάδες) και ακολου-
θούν τα πεδία ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (κατά 36,1 ποσοστιαίες 
μονάδες) και ΥΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ (κατά 
10,8 ποσοστιαίες μονάδες). 
Τέλος, στον τομέα ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩ-
ΓΗΣ & ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ η παρατηρούμενη διαφορά 
μεταξύ της ποσοστιαίας κατανομής ανδρών και γυ-
ναικών παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη (οριακή αύ-
ξηση κατά 0,9 ποσοστιαίες μονάδες), 
 
Στα ακόλουθα δύο γραφήματα αποτυπώνεται η α-
ναλογία των φύλων στους 21 τομείς σπουδών το 
έτη 2011 και 2001 αντίστοιχα. 
Το 2011 και στο σύνολο της τριτοβάθμιας εκπαί-
δευσης το 55,0% του νεοεισερχόμενου φοιτητικού 
πληθυσμού είναι γυναίκες και το υπόλοιπο 45,0% 
άνδρες. Ωστόσο, η κατανομή των φύλων στους το-
μείς σπουδών εμφανίζεται διαφοροποιημένη. Συ-
γκεκριμένα, σε 11 από τους 21 τομείς σπουδών το 
ποσοστό των γυναικών είναι υψηλότερο σε σύγκρι-
ση με το συνολικό (55,0%), με την υψηλότερη ανα-

λογία γυναικών να καταγράφεται στον τομέα σπου-
δών Κοινωνικές υπηρεσίες & πρόνοια (90,6%) και 
κατά σειρά ακολουθούν οι τομείς σπουδών: Αν-
θρωπιστικές επιστήμες (76,4%), Πληροφόρηση & 
τεκμηρίωση (75,7%), Επιστήμες υγείας & υγιεινής 
(74,6%), Επιστήμες εκπαίδευσης & κατάρτισης δι-
δασκόντων (74,2%), Δίκαιο (72,4%), Κατάρτιση 
στον τριτογενή τομέα (69,2%), Καλές τέχνες & τέ-
χνες εφαρμοσμένες (67,8%), Βιολογία-Περιβάλλον 
(67,5%), Κοινωνικές επιστήμες & επιστήμες της 
συμπεριφοράς (61,9%) και Επαγγέλματα της βιο-
μηχανικής παραγωγής και της τεχνολογίας 
(55,9%). 

Γράφημα 5.19: Αναλογία των φύλων στο νεοεισερχόμενο φοιτητικό 
πληθυσμό ανά τομέα σπουδών το 2011 

 
Πηγή δεδομένων: ΕΛ.ΣΤΑΤ.                    Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Στους υπόλοιπους 10 από τους 21 τομείς σπουδών 
η αναλογία των γυναικών είναι χαμηλότερη σε σύ-
γκριση με το σύνολο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
(55,0%), με τη χαμηλότερη αναλογία γυναικών να 
καταγράφεται στον τομέα σπουδών Θαλάσσιες με-
ταφορές (14,3%) και κατά σειρά ακολουθούν οι το-
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μείς σπουδών: Επιστήμες του μηχανικού (16,9%), 
Επιστήμες της πληροφορικής (33,7%), Προστασία 
περιβάλλοντος (42,0%), Αρχιτεκτονική-Χωροταξία 
& Μηχανικοί κτιρίων (47,5%), Εφαρμοσμένες επι-
στήμες (47,9%), Γεωργία-Δασοκομία-Αλιευτική 
(48,3%), Κτηνιατρική (50,0%), Κατάρτιση στο εμπό-
ριο και στη διοίκηση επιχειρήσεων (52,5%) και 
Φυσικές επιστήμες (42,8%). 

Γράφημα 5.20: Αναλογία των φύλων στο νεοεισερχόμενο φοιτητικό 
πληθυσμό ανά τομέα σπουδών το 2001 

 
Πηγή δεδομένων: ΕΛ.ΣΤΑΤ.                    Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Την περίοδο 2001-2011 η αναλογία των γυναικών 
στο νεοεισερχόμενο φοιτητικό πληθυσμό της τριτο-
βάθμιας εκπαίδευσης παρέμεινε σχεδόν αμετάβλη-
τη (οριακή αύξηση κατά 1,5%, από 54,2% το 2001 
σε 55,0% το 2011). 
Την ίδια περίοδο, σε 6 από τους 21 τομείς σπουδών, 
στους οποίους η αναλογία των γυναικών στο νεο-
εισερχόμενο σε αυτούς φοιτητικό πληθυσμό υπε-
ρείχε της συνολικής αναλογίας των γυναικών στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση (54,2%), καταγράφεται 
περαιτέρω αύξηση της αναλογίας των γυναικών με 
τη μεγαλύτερη να σημειώνεται στον τομέα σπου-

δών Επιστήμες εκπαίδευσης και κατάρτισης των 
διδασκόντων κατά 8,4% και κατά σειρά ακολου-
θούν οι τομείς: Κοινωνικές υπηρεσίες & πρόνοια 
(κατά 5,2%), Δίκαιο (κατά 4,5%), Καλές Τέχνες & 
Τέχνες Εφαρμοσμένες (κατά 3,8%), Βιολογία-
Περιβάλλον (κατά 2,8%) και Επιστήμες υγείας & 
υγιεινής (κατά 2,5%). 
Σε 7 από τους 21 τομείς σπουδών, στους οποίους η 
αναλογία των γυναικών στο νεοεισερχόμενο σε 
αυτούς φοιτητικό πληθυσμό υπολειπόταν της συ-
νολικής αναλογίας των γυναικών στην τριτοβάθ-
μια εκπαίδευση (54,2%), καταγράφεται αύξηση της 
αναλογίας των γυναικών με τη μεγαλύτερη να ση-
μειώνεται στον τομέα σπουδών Θαλάσσιες μετα-
φορές κατά 391,3% και ακολουθούν οι τομείς: Ε-
παγγέλματα της βιομηχανικής παραγωγής και της 
τεχνολογίας (κατά 43,0%), Φυσικές επιστήμες (κα-
τά 26,4%), Εφαρμοσμένες επιστήμες (κατά 19,4%), 
Γεωργία-Δασοκομία-Αλιευτική (κατά 12,3%) και 
Αρχιτεκτονική-Χωροταξία και Μηχανικοί κτιρίων 
(κατά 5,9%). Οριακή αύξηση καταγράφεται στον 
τομέα Επιστήμες της Πληροφορικής (κατά 3,6%). 
Την ίδια περίοδο, σε 3 από τους 21 τομείς σπουδών, 
στους οποίους η αναλογία των γυναικών στο νεο-
εισερχόμενο σε αυτούς φοιτητικό πληθυσμό υπο-
λειπόταν της συνολικής αναλογίας των γυναικών 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (54,2%), καταγρά-
φεται περαιτέρω μείωση της αναλογίας των γυναι-
κών με τη μεγαλύτερη να σημειώνεται στον τομέα 
σπουδών Επιστήμες του Μηχανικού κατά 10,0% 
και κατά σειρά ακολουθούν οι τομείς: Κτηνιατρική 
(κατά 4,7%) και Γεωργία-Δασοκομία-Αλιευτική (κα-
τά 4,3%). 
Τέλος, σε 5 από τους 21 τομείς σπουδών, στους ο-
ποίους η αναλογία των γυναικών στο νεοεισερχό-
μενο σε αυτούς φοιτητικό πληθυσμό υπερείχε της 
συνολικής αναλογίας των γυναικών στην τριτο-
βάθμια εκπαίδευση (54,2%), καταγράφεται μείωση 
της αναλογίας των γυναικών με τη μεγαλύτερη να 
σημειώνεται στον τομέα σπουδών Κατάρτιση στο 
εμπόριο και στη διοίκηση επιχειρήσεων κατά 6,4% 
και ακολουθούν οι τομείς: Ανθρωπιστικές επιστή-
μες (κατά 6,1%), Πληροφόρηση & Τεκμηρίωση (κα-
τά 3,3%), Κοινωνικές επιστήμες και επιστήμες της 
συμπεριφοράς (κατά 3,0%) και Κατάρτιση για τον 
τριτογενή τομέα (κατά 3,0%). 
Συνολικά, σε 9 από τους 21 τομείς σπουδών (42,9%) 
τη δεκαετία 2001-2011 καταγράφεται διεύρυνση 
της ανισορροπίας των φύλων στο νεοεισερχόμενο 
σε αυτούς φοιτητικό πληθυσμό, ενώ συρρίκνωση 
της ανισορροπίας των φύλων καταγράφεται στους 
υπόλοιπους 12 τομείς σπουδών (57,1%) της τριτο-
βάθμιας εκπαίδευσης. 
 

Στο ακόλουθο γράφημα αποδίδεται το πλήθος των 
νεοεισερχόμενων φοιτητών ανά τομέα σπουδών ως 
ποσοστό του συνόλου της τριτοβάθμιας εκπαίδευ-
σης κατά φύλο την περίοδο 2001-2011. 
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Γράφημα 5.21: Νεοεισερχόμενοι φοιτητές ανά τομέα σπουδών ως ποσοστό του συνόλου της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά φύλο την περίοδο 2001-2011 
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Πηγή:  ΕΛ.ΣΤΑΤ.          Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Το 2011 σε 10 από τους 21 τομείς σπουδών το ποσο-
στό των νεοεισερχόμενων σε αυτούς γυναικών επί του 
συνόλου των νεοεισερχόμενων γυναικών της τριτο-
βάθμιας εκπαίδευσης υπερέχει του αντίστοιχου πο-
σοστού των ανδρών. Η μεγαλύτερη απόκλιση της πο-
σοστιαίας κατανομής των φύλων καταγράφεται στον 
τομέα Κοινωνικές Υπηρεσίες & Πρόνοια, όπου το πο-
σοστό των γυναικών (1,1%) υπερέχει του αντίστοιχου 
των ανδρών (0,1%) κατά 689,6%. Ακολουθεί ο τομέας 
Ανθρωπιστικές επιστήμες, όπου το ποσοστό των γυ-
ναικών (14,4%) υπερέχει του αντίστοιχου των ανδρών 
(5,4%) κατά 164,5%, ο τομέας Πληροφόρηση & Τεκ-
μηρίωση, όπου το ποσοστό των γυναικών (1,2%) υπε-
ρέχει του αντίστοιχου των ανδρών (0,5%) κατά 
154,7%, ο τομέας Επιστήμες Υγείας & Υγιεινής, όπου 
το ποσοστό των γυναικών (14,1%) υπερέχει του αντί-
στοιχου των ανδρών (5,9%) κατά 140,1%, ο τομέας Ε-
πιστήμες Εκπαίδευσης & Κατάρτισης των Διδασκό-
ντων, όπου το ποσοστό των γυναικών (10,7%) υπερέ-
χει του αντίστοιχου των ανδρών (4,5%) κατά 135,5% 
και ο τομέας Δίκαιο, όπου το ποσοστό των γυναικών 
(3,1%) υπερέχει του αντίστοιχου των ανδρών (1,5%) 
κατά 114,8%. Μικρότερη απόκλιση καταγράφεται στον 
τομέα Κατάρτιση για τον Τριτογενή τομέα, όπου το 
ποσοστό των γυναικών (1,9%) υπερέχει του αντίστοι-
χου των ανδρών (1,0%) κατά 83,8%, στον τομέα Καλές 
Τέχνες & Τέχνες Εφαρμοσμένες, όπου το ποσοστό των 
γυναικών (4,0%) υπερέχει του αντίστοιχου των αν-
δρών (2,3%) κατά 72,3%, στον τομέα Βιολογία-
Περιβάλλον, όπου το ποσοστό των γυναικών (1,3%) 
υπερέχει του αντίστοιχου των ανδρών (0,8%) κατά 
69,8% και στον τομέα Κοινωνικές Επιστήμες & Επι-
στήμες της Συμπεριφοράς, όπου το ποσοστό των γυ-
ναικών (11,1%) υπερέχει του αντίστοιχου των ανδρών 
(8,4%) κατά 32,9%.  
Στον αντίποδα βρίσκονται 8 τομείς σπουδών το ποσο-
στό των νεοεισερχόμενων γυναικών που φοιτούν σε 
αυτά επί του συνόλου των νεοεισερχόμενων γυναικών 
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης υπολείπεται του αντί-
στοιχου ποσοστού των ανδρών. Η μεγαλύτερη από-
κλιση της ποσοστιαίας κατανομής των φύλων κατα-
γράφεται στον τομέα Θαλάσσιες Μεταφορές, όπου το 
ποσοστό των γυναικών (0,5%) υπολείπεται του αντί-
στοιχου των ανδρών (3,4%) κατά 86,3%. Ακολουθεί ο 

τομέας Επιστήμες του Μηχανικού, όπου το ποσοστό 
των γυναικών (3,7%) υπολείπεται του αντίστοιχου των 
ανδρών (22,3%) κατά 83,4%, ο τομέας Επιστήμες της 
Πληροφορικής, όπου το ποσοστό των γυναικών (4,1%) 
υπολείπεται του αντίστοιχου των ανδρών (9,9%) κατά 
58,5% και ο τομέας Προστασία Περιβάλλοντος, όπου 
το ποσοστό των γυναικών (0,3%) υπολείπεται του α-
ντίστοιχου των ανδρών (0,6%) κατά 40,9%. Μικρότερη 
απόκλιση καταγράφεται στον τομέα Αρχιτεκτονική-
Χωροταξία & Μηχανικοί Κτιρίων, όπου το ποσοστό 
των γυναικών (4,1%) υπολείπεται του αντίστοιχου των 
ανδρών (5,5%) κατά 26,0%, στον τομέα Εφαρμοσμέ-
νες Επιστήμες (Μαθηματικά & Στατιστική), όπου το 
ποσοστό των γυναικών (2,8%) υπολείπεται του αντί-
στοιχου των ανδρών (3,8%) κατά 25,0%, στον τομέα 
Γεωργία-Δασοκομία-Αλιευτική, όπου το ποσοστό των 
γυναικών (2,8%) υπολείπεται του αντίστοιχου των αν-
δρών (3,6%) κατά 23,7%, και στον τομέα Κτηνιατρική, 
όπου το ποσοστό των γυναικών (0,11%) υπολείπεται 
του αντίστοιχου των ανδρών (0,14%) κατά 18,3%. 
Την ίδια χρονιά, σε 3 τομείς σπουδών, καταγράφεται 
οριακή διαφορά μεταξύ του ποσοστού ανδρών/ γυ-
ναικών: στον τομέα Κατάρτιση στο Εμπόριο και στη 
Διοίκηση Επιχειρήσεων, όπου το ποσοστό των γυναι-
κών (15,0%) υπολείπεται του αντίστοιχου των ανδρών 
(16,7%) κατά 9,7%, στον τομέα Φυσικές Επιστήμες, 
όπου το ποσοστό των γυναικών (2,5%) υπολείπεται 
του αντίστοιχου των ανδρών (2,8%) κατά 8,7% και 
στον τομέα Επαγγέλματα της Βιομηχανικής Παραγω-
γής και της Τεχνολογίας, όπου το ποσοστό των γυναι-
κών (1,01%) υπερέχει του αντίστοιχου των ανδρών 
(0,97%) κατά 3,8%. 
Κατά την περίοδο 2001-2011 σε 10 τομείς σπουδών 
καταγράφεται μείωση της ανισσοροπίας των φύλων, 
με την υψηλότερη μείωση της παρατηρούμενης δια-
φοράς μεταξύ της ποσοστιαίας κατανομής ανδρών και 
γυναικών να σημειώνεται στον τομέα Ανθρωπιστικές 
Επιστήμες (κατά 104,3 ποσοστιαίες μονάδες). Ακο-
λουθούν οι τομείς: Πληροφόρηση & Τεκμηρίωση (κα-
τά 50,5 ποσοστιαίες μονάδες), Επαγγέλματα της Βιο-
μηχανικής Παραγωγής και της Τεχνολογίας (κατά 
41,9 ποσοστιαίες μονάδες), Φυσικές Επιστήμες (κατά 
30,7 ποσοστιαίες μονάδες), Κατάρτιση στον Τριτογενή 
τομέα (κατά 26,7 ποσοστιαίες μονάδες), Εφαρμοσμέ-
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νες Επιστήμες (κατά 18,5 ποσοστιαίες μονάδες) και 
Κοινωνικές Επιστήμες & Επιστήμες της Συμπεριφο-
ράς (κατά 16,3 ποσοστιαίες μονάδες). Μικρότερη μεί-
ωση της διαφοράς μεταξύ της ποσοστιαίας κατανομής 
ανδρών και γυναικών καταγράφεται στη Γεωργία-
Δασοκομία-Αλιευτική (κατά 12,6 ποσοστιαίες μονά-
δες), στις Θαλάσσιες Μεταφορές (κατά 11,1 ποσο-
στιαίες μονάδες) και στην Αρχιτεκτονική-Χωροταξία & 
Μηχανικοί Κτιρίων (κατά 5,2 ποσοστιαίες μονάδες). 
Στον αντίποδα βρίσκονται 8 τομείς σπουδών όπου πα-
ρατηρείται αύξηση της ανισσοροπίας των φύλων στο 
νεοεισερχόμενο σε αυτούς φοιτητικό πληθυσμό, με 
την υψηλότερη αύξηση της παρατηρούμενης διαφο-
ράς μεταξύ της ποσοστιαίας κατανομής ανδρών και 
γυναικών να σημειώνεται στον τομέα Κοινωνικές Υ-
πηρεσίες & Πρόνοια (κατά 263,8 ποσοστιαίες μονά-
δες) και ακολουθούν οι τομείς: Επιστήμες Εκπαίδευ-
σης & Κατάρτισης των Διδασκόντων (κατά 51,8 ποσο-
στιαίες μονάδες), Δίκαιο (κατά 23,6 ποσοστιαίες μο-
νάδες), Επιστήμες Υγείας & Υγιεινής (κατά 14,1 ποσο-
στιαίες μονάδες), Καλές Τέχνες & Τέχνες Εφαρμοσμέ-
νες (κατά 13,1 ποσοστιαίες μονάδες), Κτηνιατρική 
(κατά 11,6 ποσοστιαίες μονάδες), Βιολογία-
Περιβάλλον (κατά 8,2 ποσοστιαίες μονάδες) και Προ-

στασία Περιβάλλοντος (κατά 6,9 ποσοστιαίες μονά-
δες). 
Σε 3 τομείς σπουδών η παρατηρούμενη διαφορά με-
ταξύ της ποσοστιαίας κατανομής ανδρών και γυναικών 
παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη: Επιστήμες του Μηχα-
νικού (οριακή αύξηση κατά 2,9 ποσοστιαίες μονάδες), 
Κατάρτιση στο Εμπόριο και στη Διοίκηση Επιχειρή-
σεων (οριακή αύξηση κατά 1,6 ποσοστιαίες μονάδες) 
και Επιστήμες της Πληροφορικής (οριακή μείωση κα-
τά 0,8 ποσοστιαίες μονάδες). 
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, ενώ το 2001 το ποσοστό 
των νεοεισερχόμενων γυναικών στον τομέα Επαγγέλ-
ματα της Βιομηχανικής Παραγωγής και της Τεχνολο-
γίας υπολειπόταν σημαντικά του αντίστοιχου ποσο-
στού των ανδρών, το 2011 έχει επιτευχθεί η εξισορ-
ρόπηση των φύλων, με τα δύο ποσοστά να μη διαφο-
ροποιούνται ιδιαίτερα. Τέλος, το ποσοστό των νεοει-
σερχόμενων γυναικών σε τμήματα του τομέα Κατάρ-
τιση στο Εμπόριο και στη Διοίκηση Επιχειρήσεων το 
2001 υπολειπόταν κατά 8,0% του αντίστοιχου των αν-
δρών, ενώ το 2011 η εικόνα αντιστρέφεται με το πο-
σοστό τους να υπερβαίνει ελαφρά το αντίστοιχο των 
ανδρών. 
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 Ηλικία του νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού 5.3

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία 
κατανομή του νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυ-
σμού ανά ηλικία για τα έτη 2001 και 2011. 

Γράφημα 5.22: Ποσοστιαία κατανομή του νεοεισερχόμενου φοιτητικού πλη-
θυσμού ανά ηλικία τα έτη 2001 και 2011 

 
Πηγή:  ΕΛ.ΣΤΑΤ.          Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Το 2011 το 89,3% του νεοεισερχόμενου φοιτητικού 
πληθυσμού είναι ηλικίας 17 έως και 19 ετών (62.924 
φοιτητές). Από αυτή την ηλικία και μετά το πλήθος του 
νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού είναι σημα-
ντικά χαμηλότερο και ακολουθεί φθίνουσα πορεία. Το 
4,3% των φοιτητών είναι ηλικίας 20 ετών (3.003 φοι-
τητές), το 1,1% ηλικίας 21 ετών (802 φοιτητές), το 
0,8% ηλικίας 22 ετών (471 φοιτητές) κ.ο.κ. Ας σημειω-
θεί ότι μόλις το 2,0% των νεοεισερχόμενων φοιτητών 
είναι ηλικίας 30 ετών και άνω, ποσοστό που αντιστοι-
χεί σε 1.431 φοιτητές.  

Γράφημα 5.23: Νεοεισερχόμενος φοιτητικός πληθυσμός ανά ηλικία τα έτη 
2001 και 2011 

 
Πηγή:  ΕΛ.ΣΤΑΤ.          Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Κατά την περίοδο 2001-2011 το ποσοστό των φοιτη-
τών ηλικίας 17 έως και 20 ετών μειώθηκε κατά 0,7% 
(από 94,2% το 2001 σε 93,6% το 2011). Αξίζει να ση-
μειωθεί, ωστόσο, ότι το ποσοστό των σπουδαστών η-
λικίας 30 ετών και άνω παρουσιάζει αύξηση κατά 
79,9%, από 1,1% (907 φοιτητές) το 2001 σε 2,0% 
(1.431 φοιτητές) το 2011.  

Από το ακόλουθο γράφημα, όπου αποτυπώνεται η 
ποσοστιαία κατανομή του νεοεισερχόμενου φοιτητι-
κού πληθυσμού του έτους 2011 ανά  φύλο και ηλικία, 
προκύπτει ότι δεν καταγράφονται σημαντικές διαφο-
ροποιήσεις μεταξύ των φύλων ως προς την ηλικία, 
αφού ακολουθούν παρόμοια κατανομή. Ας σημειωθεί 
ότι στην ηλικία των 18 ετών καταγράφεται μια υπερο-
χή των γυναικών, που πιθανόν να οφείλεται στην εκ-
πλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων των αν-
δρών, η οποία, ωστόσο, εξισορροπείται στις ηλικίες 
των 19 και 20 ετών. 

Γράφημα 5.24: Κατά φύλο ποσοστιαία κατανομή του νεοεισερχόμενου φοι-
τητικού πληθυσμού ανά ηλικία το έτος 2011 

 
Πηγή:  ΕΛ.ΣΤΑΤ.          Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η μέση ηλικία 
του συνόλου του νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυ-
σμού και κατά φύλο την περίοδο 2001-2011. 

Γράφημα 5.25: Μέση ηλικία νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού κατά 
φύλο την περίοδο 2001-2011 

 
Η μέση ηλικία υπολογίζεται ως η σταθμισμένη μέση τιμή της ηλικίας του νεοεισερχόμενου 
φοιτητικού πληθυσμού. 

Πηγή:  ΕΛ.ΣΤΑΤ.          Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Το 2011 η μέση ηλικία του νεοεισερχόμενου φοιτητι-
κού πληθυσμού στο σύνολο της τριτοβάθμιας εκπαί-
δευσης είναι 18,8 έτη, ενώ η μέση ηλικία ανδρών και 
γυναικών δεν διαφοροποιείται. 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2001-2011 η μέση ηλι-
κία του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού καταγράφει 
αύξηση κατά 1,1%, από 18,6 έτη το 2001 σε 18,8 έτη 
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το 2011. Η μέση ηλικία των γυναικών σημειώνει αύ-
ξηση κατά 1,5%, από 18,5 έτη το 2001 σε 18,8 έτη το 
2011 και των ανδρών κατά 0,6%, από 18,7 έτη το 2001 
σε 18,8 έτη το 2011. Ας σημειωθεί ότι μέχρι και το 

2006 οι νεοεισερχόμενες φοιτήτριες ήταν ελαφρά νεό-
τερες από τους άνδρες φοιτητές, ενώ από το 2007 κι 
έπειτα η μέση τιμή της ηλικίας των δύο φύλων συμπί-
πτει. 

 

5.3.1 Ανάλυση κατά κατηγορία ιδρυμάτων 

Στο ακόλουθο γράφημα αποδίδεται ο μέσος όρος ηλι-
κίας του νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού ανά 
κατηγορία ιδρύματος τα έτη 2001 και 2011.  

Γράφημα 5.26: Μέσος όρος(1) ηλικίας νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυ-
σμού ανά κατηγορία ιδρύματος τα έτη 2001 και 2011 

 
Η μέση ηλικία υπολογίζεται σε επίπεδο τμήματος ως η σταθμισμένη μέση τιμή της ηλικίας 
του νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού. 
(1) Ο μέσος όρος του συγκεκριμένου μεγέθους υπολογίζεται από τις τιμές που καταγράφο-
νται σε κάθε τμήμα των ιδρυμάτων της κατηγορίας. 

Πηγή:  ΕΛ.ΣΤΑΤ.          Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Όπως φαίνεται από το γράφημα οι τρεις κατηγορίες 
ιδρυμάτων εμφανίζονται ελαφρώς διαφοροποιημένες 
ως προς την ηλικία του μέσου φοιτητή. Συγκεκριμένα, 
το 2011 η μέση ηλικία του νεοεισερχόμενου φοιτητι-
κού πληθυσμού των Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και 
Πολυτεχνείων είναι 18,8 έτη και σχεδόν συμπίπτει με 
εκείνη των Τεχνολογικών ιδρυμάτων (18,8 έτη), ενώ η 
μέση ηλικία των νεοεισαχθέντων στις Ανώτερες Επαγ-
γελματικές & Εκκλησιαστικές Σχολές είναι υψηλότερη 
και ισούται με 19,4 έτη. 
Κατά την περίοδο 2001-2011 η μέση ηλικία του νεοει-
σερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού παρουσιάζει αύ-
ξηση κατά 0,2 έτη στα Πανεπιστημιακά ιδρύματα & 
Πολυτεχνεία (από 18,6 έτη το 2001 σε 18,8 έτη το 
2011) και κατά 0,3 έτη στα Τεχνολογικά ιδρύματα (από 
20,9 έτη το 2001 σε 22,1 έτη το 2011). Στις Ανώτερες 
Επαγγελματικές & Εκκλησιαστικές Σχολές η μέση ηλι-
κία του νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού κα-
τέγραψε αύξηση κατά 0,6 έτη (από 19,4 έτη το 2001 
σε 20,0 έτη το 2011). 
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποδίδεται το ποσοστό των 
φοιτητών με ηλικία μεγαλύτερη από την τυπική ηλικία 

εισαγωγής3 ανά κατηγορία ιδρύματος την περίοδο 
2001-2011. 

Γράφημα 5.27: Ποσοστό νεοεισερχόμενων φοιτητών με ηλικία μεγαλύτερη 
από την τυπική ηλικία εισαγωγής την περίοδο 2001-2011 

 
Πηγή:  ΕΛ.ΣΤΑΤ.          Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Το 2011 το 9,7% των νεοεισερχόμενων φοιτητών των 
Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και Πολυτεχνείων έχουν 
ηλικία μεγαλύτερη από την τυπική ηλικία εισαγωγής. 
Το αντίστοιχο ποσοστό στα Τεχνολογικά ιδρύματα εί-
ναι ελαφρώς υψηλότερο (11,5%) και στις Ανώτερες 
Επαγγελματικές & Εκκλησιαστικές Σχολές ακόμη υψη-
λότερο (22,5%). 
Την περίοδο αναφοράς (2001-2011) το ποσοστό των 
νεοεισερχόμενων φοιτητών με ηλικία μεγαλύτερη από 
την τυπική καταγράφει σημαντική αύξηση κατά 
523,1% στα Πανεπιστημιακά ιδρύματα και τα Πολυτε-
χνεία (από 1,6% το 2001 σε 9,7% το 2011). Αντίθετα, 
στα Τεχνολογικά ιδρύματα καταγράφεται μείωση κα-
τά 8,5% (από 12,5% το 2001 σε 11,5% το 2011) και στις 
Ανώτερες Επαγγελματικές & Εκκλησιαστικές Σχολές 
κατά 40,0% (από 37,6% το 2001 σε 22,5% το 2011). 
                                                                 
3 Ο δείκτης «νεοεισερχόμενοι φοιτητές με ηλικία μεγαλύτερη από 

την τυπική ηλικία εισαγωγής» υπολογίζεται σε επίπεδο τμήματος, 
θεωρώντας ως τυπική ηλικία εισαγωγής στο Α έτος σπουδών το 
17ο, 18ο και 19ο έτος. Με τον τρόπο αυτό όσοι νεοεισερχόμενοι 
φοιτητές έχουν ηλικία μεγαλύτερη από την αναφερόμενη ως τυπι-
κή ηλικία εισαγωγής λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του 
συγκεκριμένου δείκτη. 

 

5.3.2 Ανάλυση κατά πεδίο και τομέα σπουδών 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο μέσος όρος 
ηλικίας του νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού 
ανά πεδίο σπουδών τα έτη 2001 και 2011. 

Το 2011 το πεδίο ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ & ΤΕΧΝΕΣ 
εμφανίζει την υψηλότερη μέση τιμή ηλικίας των νεο-
εισερχόμενων φοιτητών (19,5 έτη) και ακολουθούν τα 
πεδία σπουδών: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (18,9 έτη), ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
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(18,8 έτη), ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & 
ΔΙΚΑΙΟ (18,8 έτη), ΥΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ 
(18,8 έτη), ΓΕΩΡΓΙΑ (18,6 έτη), ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (18,5 έτη) και ΕΠΙ-
ΣΤΗΜΕΣ (18,5 έτη). 

Γράφημα 5.28: Μέσος όρος(1) ηλικίας νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυ-
σμού ανά πεδίο σπουδών τα έτη 2001 και 2011 

 
Η μέση ηλικία υπολογίζεται σε επίπεδο τμήματος ως η σταθμισμένη μέση τιμή της ηλικίας 
του νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού. 
(1) Ο μέσος όρος του συγκεκριμένου μεγέθους υπολογίζεται από τις τιμές που καταγράφο-
νται σε κάθε τμήμα ανά πεδίο. 

Πηγή δεδομένων: ΕΛ.ΣΤΑΤ.                    Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Κατά την περίοδο 2001-2011 η μέση ηλικία του νεοει-
σερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού καταγράφει αύ-
ξηση σε 7 από τα 8 πεδία σπουδών, με την υψηλότερη 
να σημειώνεται στο πεδίο ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (κατά 1,9%) 
και ακολουθούν οι τομείς: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 
& ΤΕΧΝΕΣ (κατά 1,5%), ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΕΠΙ-
ΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΔΙΚΑΙΟ (κατά 1,4%), ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (κατά 
1,3%), ΓΕΩΡΓΙΑ (κατά 1,2%), ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (κατά 0,8%) 
και ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΟΜΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ (κατά 0,4%). Στον αντίποδα βρίσκεται το πεδίο 
ΥΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ , όπου η μέση ηλικία 
του νεοεισερχόμενου σε αυτό φοιτητικού πληθυσμού 
σημείωση μείωση κατά 0,6%. 
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο μέσος όρος 
ηλικίας του νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού 
ανά τομέα σπουδών τα έτη 2001 και 2011. 
Το 2011 ο τομέας Καλές Τέχνες & Τέχνες Εφαρμοσμέ-
νες εμφανίζει την υψηλότερη μέση τιμή ηλικίας του 
νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού (19,6 έτη) 
και ακολουθούν οι τομείς σπουδών: Ανθρωπιστικές 
Επιστήμες (19,5 έτη), Κοινωνικές Υπηρεσίες & Πρό-
νοια (19,3 έτη), Θαλάσσιες Μεταφορές (19,1 έτη), Δί-
καιο (19,0 έτη), Πληροφόρηση & Τεκμηρίωση (18,9 
έτη) και Κοινωνικές Επιστήμες & Επιστήμες της Συ-
μπεριφοράς (18,9 έτη), Επιστήμες Εκπαίδευσης & Κα-
τάρτισης των Διδασκόντων και Επιστήμες Υγείας & 
Υγιεινής (18,8 έτη). 

Γράφημα 5.29: Μέσος όρος(1) ηλικίας νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυ-
σμού ανά τομέα σπουδών τα έτη 2001 και 2011 

 
Η μέση ηλικία υπολογίζεται σε επίπεδο τμήματος ως η σταθμισμένη μέση τιμή της ηλικίας 
του νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού. 
(1) Ο μέσος όρος του συγκεκριμένου μεγέθους υπολογίζεται από τις τιμές που καταγράφο-
νται σε κάθε τμήμα ανά τομέα. 

Πηγή δεδομένων: ΕΛ.ΣΤΑΤ.                    Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 
Στον αντίποδα βρίσκεται ο τομέας Φυσικές Επιστήμες, 
ο οποίος καταγράφει τη χαμηλότερη μέση τιμή ηλικί-
ας του νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού (18,3 
έτη) και ακολουθούν οι τομείς: Επιστήμες του Μηχα-
νικού, Εφαρμοσμένες Επιστήμες, Βιολογία - Περι-
βάλλον και Αρχιτεκτονική-Χωροταξία & Μηχανικοί 
Κτιρίων (18,5 έτη), Κτηνιατρική, Επιστήμες της Πλη-
ροφορικής, Γεωργία-Δασοκομία-Αλιευτική, Προστα-
σία Περιβάλλοντος (18,6 έτη) και Κατάρτιση για τον 
Τριτογενή τομέα, Κατάρτιση στο Εμπόριο & στη Διοί-
κηση Επιχειρήσεων και Επαγγέλματα της Βιομηχανι-
κής Παραγωγής & της Τεχνολογίας (18,7 έτη). 
Συνολικά, η ηλικία του νεοεισερχόμενου φοιτητικού 
πληθυσμού δε φαίνεται να διαφέρει ιδιαίτερα μεταξύ 
των τομέων σπουδών. Οι 5 τομείς σπουδών τις χαμη-
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λότερες τιμές (bottom5) έχουν μέση ηλικία νεοεισα-
χθέντων 18,5 έτη, ενώ η μέση τιμή των 5 τομέων με τις 
υψηλότερες τιμές (top5 19,3 έτη) είναι μόλις 1,1 φο-
ρές υψηλότερη (λόγος t5/b5). 
 
Κατά την περίοδο αναφοράς σε 9 από τους 21 τομείς 
σπουδών η ηλικία του νεοεισερχόμενου φοιτητικού 
πληθυσμού καταγράφει αύξηση, με την υψηλότερη να 
σημειώνεται στις Κοινωνικές Υπηρεσίες & Πρόνοια 
(κατά 3,2%) και ακολουθούν οι τομείς σπουδών: Βιο-

λογία-Περιβάλλον (κατά 2,0%), Ανθρωπιστικές Επι-
στήμες (κατά 1,9%), Επιστήμες Εκπαίδευσης & Κα-
τάρτισης των Διδασκόντων (κατά 1,9%), Προστασία 
Περιβάλλοντος (κατά 1,7%), Πληροφόρηση & Τεκμη-
ρίωση και Εφαρμοσμένες Επιστήμες (κατά 1,6%),  Κα-
τάρτιση στο Εμπόριο και στη Διοίκηση Επιχειρήσεων 
(κατά 1,5%), και Κοινωνικές Επιστήμες & Επιστήμες 
της Συμπεριφοράς (κατά 1,4%). Στους υπόλοιπους 11 
τομείς σπουδών η ηλικία του νεοεισερχόμενου φοιτη-
τικού πληθυσμού παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη. 
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 Λύκειο αποφοίτησης 5.4

Στην ενότητα αυτή αναλύονται τα στοιχεία σχετικά με 
την έδρα του λυκείου αποφοίτησης του νεοεισερχόμε-
νου στην φοιτητικού πληθυσμού, τον φορέα (δημόσι-
ο/ ιδιωτικό) του σχολείου αποφοίτησης, καθώς και τη 
διάρκεια μετάβασης από την αποφοίτηση μέχρι την 
εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, προκειμένου 
να αναδειχθούν πιθανές υποεκπροσωπούμενες ή/και 

υπερεκπροσωπούμενες  ομάδες ατόμων στην τριτο-
βάθμια εκπαίδευση, καθώς και ο βαθμός διαφορο-
ποίησης ως προς τις παραπάνω μεταβλητές των τριών 
κατηγοριών ιδρυμάτων, των εκπαιδευτικών ιδρυμά-
των, των τμημάτων αλλά και των πεδίων και τομέων 
σπουδών. 

 

5.4.1 Έδρα λυκείου αποφοίτησης 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος των 
νεοεισερχόμενων φοιτητών που αποφοίτησαν από 
λύκειο της Ελλάδας κι εκείνων που αποφοίτησαν από 
ισότιμο του λυκείου σχολείο του εξωτερικού την περί-
οδο 2001-2011. 

Γράφημα 5.30: Νεοεισερχόμενοι φοιτητές με βάση την έδρα του Λυκείου 
αποφοίτησης (Ελλάδα - εξωτερικό) την περίοδο 2001-2011 

 
Πηγή:  ΕΛ.ΣΤΑΤ.          Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Το 2011 το 4,1% του νεοεισερχόμενου φοιτητικού 
πληθυσμού αποφοίτησαν από λύκειο του εξωτερικού, 
ποσοστό που αντιστοιχεί σε 2.905 φοιτητές, ενώ το 
υπόλοιπο 95,9% (67.558 φοιτητές) αποφοίτησαν από 
λύκειο με έδρα στην Ελλάδα.  
Κατά την περίοδο 2001-2011 το πλήθος των νεοεισερ-
χόμενων φοιτητών με λύκειο αποφοίτησης στο εξωτε-
ρικό καταγράφει μείωση κατά 24,2%, από 3.832 φοι-
τητές το 2001 σε 2.905 φοιτητές το 2011, ενώ ως πο-
σοστό επί του συνόλου, επίσης μειώθηκε από 4,8% το 
2001 σε 4,1% το 2011. Αντίστοιχα, μείωση κατά 11,7% 
καταγράφει και το πλήθος των νεοεισερχόμενων φοι-
τητών με λύκειο αποφοίτησης στην Ελλάδα, από 
76.531 το 2001 σε 67.558 το 2011, ενώ ως ποσοστό επί 
του συνόλου, αυξήθηκε από 95,2% το 2001 σε 95,9% 
το 2011. 
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή 
των νεοεισερχόμενων φοιτητών που αποφοίτησαν 
από λύκειο του εξωτερικού ανά ομάδα χωρών το έτος 
2011. Από τους 2.905 νεοεισερχόμενους φοιτητές που 
αποφοίτησαν από σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης του εξωτερικού, το 68,0% προέρχονται από χώρες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 5,9% από χώρες των Βαλ-
κανίων (εκτός ΕΕ) και το 3,6% από χώρες της Λοιπής 
Ευρώπης. Το 2,8% προέρχονται από χώρες της Ασίας, 

το 1,5% από χώρες της Αφρικής, το 1,2% από χώρες 
της Αμερικής και το 0,1% από χώρες της Ωκεανίας. 

Γράφημα 5.31: Κατανομή των νεοεισερχόμενων φοιτητών που αποφοίτησαν 
από λύκειο του εξωτερικού ανά ομάδα χωρών το 2011 

 
Πηγή:  ΕΛ.ΣΤΑΤ.          Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή 
των νεοεισερχόμενων φοιτητών των ετών 2001 και 
2011 που αποφοίτησαν από λύκειο της Ελλάδας ανά 
διοικητική περιφέρεια με βάση την έδρα του σχολεί-
ου.  

Γράφημα 5.32: Κατανομή νεοεισερχόμενων φοιτητών των ετών 2001 και 
2011 που αποφοίτησαν από λύκειο της Ελλάδας ανά περιφέρεια με βάση 
την έδρα του σχολείου 

 
Πηγή δεδομένων: ΕΛ.ΣΤΑΤ.                    Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
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Κατά την περίοδο αναφοράς 2001-2011 αυξήθηκε το 
πλήθος των νεοεισερχόμενων φοιτητών με λύκειο α-
ποφοίτησης: στο Νότιο Αιγαίο κατά 18,8%, στο Βόρειο 
Αιγαίο κατά 4,8% και στην Ανατολική Μακεδονία & 
Θράκη κατά 4,8%. 
Οι νεοεισερχόμενοι φοιτητές με λύκειο αποφοίτησης 
στις υπόλοιπες 10 περιφέρειες καταγράφουν μείωση, 
με την υψηλότερη να σημειώνεται στην Αττική (κατά 
20,8%) και ακολουθούν: η Θεσσαλία (κατά 17,6%), η 
Στερεά Ελλάδα (κατά 16,7%), η Ήπειρος (κατά 14,2%), 
η Πελοπόννησος (κατά 13,8%), η Δυτική Μακεδονία 
(κατά 8,4%), η Δυτική Ελλάδα (κατά 6,9%) και τα Ιόνια 
Νησιά (κατά 1,9%). Οριακή μείωση καταγράφει το 

πλήθος των νεοεισαχθέντων που αποφοίτησαν από 
λύκειο της Κρήτης (κατά 0,5%) και της Κεντρικής Μα-
κεδονίας (κατά 0,2%). 
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή 
των νεοεισερχόμενων φοιτητών που αποφοίτησαν 
από λύκειο της Ελλάδας ανά νομό, η κατανομή του 
πληθυσμού ηλικίας 15-24 ετών ανά νομό, καθώς και 
η αναλογία πιθανοτήτων (odds ratio) για εισαγωγή 
των νέων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ανά περιφε-
ρειακή ενότητα (νομό) σύμφωνα με τα στοιχεία του 
2011. 

Γράφημα 5.33: Κατανομή ανά νομό των νεοεισερχόμενων φοιτητών που αποφοίτησαν από λύκειο της Ελλάδας, του πληθυσμού ηλικίας 15-24 ετών και ανα-
λογία πιθανοτήτων (odds ratio) για εισαγωγή των νέων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το έτος 2011 

 
Η αναλογία πιθανοτήτων (odds ratio) για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση υπολογίζεται διαιρώντας το ποσοστό των νεοεισερχόμενων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που αποφοίτη-
σαν από λύκειο του x νομού με το ποσοστό του πληθυσμού ηλικίας 15-24 ετών που διαμένει στον x νομό. Αναλογία πιθανοτήτων μικρότερη της μονάδας υποδεικνύει χαμηλή πιθανότητα για 
εισαγωγή των νέων του εκάστοτε νομού στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ή με άλλα λόγια υποεκπροσώπηση των νέων του εκάστοτε νομού στην τριτοβάθμια εκπαίδευση , ενώ αναλογία πι-
θανοτήτων μεγαλύτερη της μονάδας υποδεικνύει μεγάλη πιθανότητα για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ή με άλλα λόγια υπερεκπροσώπηση των νέων του εκάστοτε νομού στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τιμές της αναλογίας κοντά στη μονάδα υποδεικνύουν σχεδόν ίσες πιθανότητες εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ή, με άλλα λόγια, η αναλογία του εκά-
στοτε νομού στο φοιτητικό σώμα θεωρείται αντιπροσωπευτική. 

Πηγή: α) Στοιχεία φοιτητικού πληθυσμού ΕΛ.ΣΤΑΤ.   β) Πληθυσμιακά στοιχεία Απογραφή 2011-ΕΛ.ΣΤΑΤ. 
Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του 2011 στο σύνολο των 
νεοεισερχομένων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση φοι-
τητών παρατηρείται υπερεκπροσώπηση αποφοίτων 
των λυκείων σε 5 νομούς της χώρας, με την υψηλότε-
ρη να καταγράφεται στον νομό Κοζάνης, όπου η ανα-
λογία πιθανοτήτων για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εί-
ναι 1,32. Η τιμή αυτή προκύπτει από το γεγονός ότι το 

1,8% των νεοεισερχόμενων φοιτητών αποφοίτησαν 
από λύκειο του νομού Κοζάνης, ενώ το ποσοστό των 
νέων ηλικίας 15-24 ετών της χώρας που διαμένουν στο 
συγκεκριμένο νομό είναι χαμηλότερο (1,4%), κι επο-
μένως η αναλογία πιθανοτήτων προκύπτει από το λό-
γο των δύο αυτών ποσοστών (1,8%/1,4%). Εάν οι νέοι 
του νομού Κοζάνης είχαν τις ίδιες πιθανότητες να ει-
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σαχθούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με τους νέους 
των υπολοίπων νομών, τότε το ποσοστό των νεοεισερ-
χόμενων φοιτητών που θα είχαν αποφοιτήσει από το 
συγκεκριμένο νομό θα έπρεπε να είναι το ίδιο με το 
ποσοστό των νέων της χώρας που διαμένουν στο νο-
μό, δηλαδή 1,4%. Σε αυτή την περίπτωση η αναλογία 
πιθανοτήτων θα ήταν ίση με τη μονάδα (1,0). 
Με βάση τις τιμές της αναλογίας πιθανοτήτων για ει-
σαγωγή των αποφοίτων λυκείου (υπερεκπροσώπηση) 
ακολουθούν οι νομοί: Τρικάλων (1,29), Δράμας (1,29), 
Πρέβεζας (1,26) και Πέλλας (1,23). 
Αντίστοιχα, παρατηρείται υποεκπροσώπηση αποφοί-
των των λυκείων σε 10 νομούς της χώρας, με τη χαμη-
λότερη αναλογία πιθανοτήτων να καταγράφεται στο 
νομό Ροδόπης (0,46) και ακολουθούν οι νομοί: Δυτι-
κής Αττικής (0,49), Ρεθύμνου (0,58), Σάμου (0,63), Η-

λείας (0,73), Ξάνθης (0,73), Δωδεκανήσου (0,74), Ευ-
ρυτανίας (0,75), Έβρου (0,75) και Χαλκιδικής (0,80). 
Η εκπροσώπηση των υπόλοιπων νομών της χώρας, με 
βάση την έδρα του λυκείου αποφοίτησης των νεοει-
σερχόμενων φοιτητών είναι ικανοποιητική, με την α-
ναλογία πιθανοτήτων να βρίσκεται κοντά στη μονάδα. 
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η μέση τιμή 
της αναλογίας πιθανοτήτων για εισαγωγή των νέων 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ανά νομό (με βάση την 
έδρα του λυκείου αποφοίτησης) για την περίοδο 2001-
2011. Η μέση τιμή της περιόδου αναφοράς θα επιτρέ-
ψει να αναδειχθούν οι νομοί εκείνοι που σταθερά υ-
πο-/υπερ-εκπροσωπούνται στην τριτοβάθμια εκπαί-
δευση. 

Γράφημα 5.34: Μέση τιμή(*) αναλογίας πιθανοτήτων (odds ratio) για εισαγωγή των νέων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ανά νομό την περίοδο 2001-2011 

 
(*)Η μέση τιμή της αναλογίας πιθανοτήτων (odds ratio) προκύπτει από τις κατ’ έτος τιμές της αναλογίας της περιόδου 2001-2011. 

Πηγή: α) Στοιχεία φοιτητικού πληθυσμού ΕΛ.ΣΤΑΤ.   β) Πληθυσμιακά στοιχεία Απογραφή 2011-ΕΛ.ΣΤΑΤ. 
Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Από τη μελέτη των στοιχείων όλης της περιόδου ανα-
φοράς (2001-2011) στο σύνολο των νεοεισερχομένων 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση φοιτητών παρατηρείται 
σταθερή υπερεκπροσώπηση αποφοίτων των λυκείων 
4 νομών της χώρας, με την υψηλότερη να καταγράφε-
ται στο νομό Τρικάλων, όπου η μέση αναλογία πιθα-
νοτήτων για εισαγωγή στην τριτοβάθμια είναι 1,40 και 
ακολουθούν οι νομοί: Κοζάνης (1,36), Πρέβεζας (1,33) 
και Αργολίδος (1,23). 
Αντίστοιχα, παρατηρείται σταθερή υποεκπροσώπηση 
αποφοίτων των λυκείων 10 νομών της χώρας, με τη 
χαμηλότερη μέση αναλογία πιθανοτήτων να κατα-
γράφεται στο νομό Ροδόπης (0,49) και ακολουθούν οι 
νομοί: Ρεθύμνου (0,60), Δυτικής Αττικής (0,62), Σάμου 
(0,63), Ξάνθης (0,67), Δωδεκανήσου (0,68), Χαλκιδι-
κής (0,69), Κυκλάδων (0,71), Έβρου (0,76), Ηλείας 
(0,76) και Πειραιώς (0,79). 
 
Στο ακόλουθο γράφημα συσχετίζεται η αναλογία πι-
θανοτήτων για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαί-

δευση με βάση το νομό όπου εδρεύει το λύκειο απο-
φοίτησης των νεοεισερχόμενων φοιτητών του έτους 
2008: (α) με τον δείκτη εκροών των Γενικών Λυκείων4 
του ίδιου έτους, και (β) με τη μέση τιμή μορίων που 
συγκέντρωσαν οι απόφοιτοι των Γενικών Λυκείων5 του 
ίδιου έτους. 
                                                                 
4 Ο δείκτης εκροών αποδίδει τα ικανοποιητικά παραγόμενα αποτε-

λέσματα και υπολογίζεται ως το ποσοστό, επί του συνολικού μα-
θητικού πληθυσμού των Γενικών Λυκείων (στοιχεία Λήξης), των 
μαθητών που έλαβαν μέρος στις εξετάσεις του Ιουνίου και προή-
χθησαν με χαρακτηρισμό Άριστα, Πολύ Καλά  και Καλά. Επομένως, 
δεν συμπεριλαμβάνει τους μαθητές που διέκοψαν αδικαιολόγητα 
τη φοίτησή τους, που απορρίφθηκαν και επαναλαμβάνουν την τά-
ξη, και που προήχθησαν οριακά με χαρακτηρισμό Σχεδόν Κα-
λά/Μέτρια. Αναλυτικά στοιχεία για τον υπολογισμό του δείκτη βλ. 
ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ (2011). 

5 Ο συγκεκριμένος δείκτης αφορά τους απόφοιτους των ημερήσιων 
Γενικών Λυκείων σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεύθυνσης Οργά-
νωσης & Διεξαγωγής Εξετάσεων του ΥΠΕΠΘ, τα οποία επεξεργά-
στηκε το ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ σε σχετική για το σύστημα πρόσβασης μελέ-
τη (για περισσότερα βλ. ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ, 2009). 
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Γράφημα 5.35: Συσχετισμός της αναλογίας πιθανοτήτων για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με (α) το δείκτη εκροών των Γενικών Λυκείων, και (β) τη 
μέση τιμή μορίων που συγκέντρωσαν ανά νομό οι απόφοιτοι των Γενικών Λυκείων το 2008 

 
Συντελεστής συσχετισμού Pearson 0,637                                                                        Συντελεστής συσχετισμού Pearson 0,582 

Πηγή:  α) ΕΛ.ΣΤΑΤ.  και β) Διεύθυνση Οργάνωσης & Διεξαγωγής Εξετάσεων του ΥΠΕΠΘ              Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Παρατηρείται μια μέτρια προς ισχυρή θετική γραμμική  
σχέση (τιμή του συντελεστή συσχετισμού Pearson 
0,637) μεταξύ του δείκτη εκροών των Γενικών Λυκείων 
και της πιθανότητας για εισαγωγή στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση την ίδια χρονιά (2008), που επιβεβαιώνει 
πως οι νέοι που έχουν αποφοιτήσει από λύκεια νομών 
με χαμηλά εκπαιδευτικά παραγόμενα αποτελέσματα 
έχουν λιγότερες πιθανότητες για εισαγωγή στην τριτο-
βάθμια εκπαίδευση και αντιστρόφως. 
Αντίστοιχα, όπως φαίνεται στο δεύτερο γράφημα, πα-
ρατηρείται μια μέτρια προς ισχυρή θετική γραμμική  
σχέση (τιμή του συντελεστή συσχετισμού Pearson 
0,582) μεταξύ της μέσης τιμής μορίων που συγκέ-
ντρωσαν οι απόφοιτοι των Γενικών Λυκείων και της 
πιθανότητας για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαί-
δευση την ίδια χρονιά (2008), που επιβεβαιώνει πως 
οι νέοι που έχουν αποφοιτήσει από λύκεια νομών με 
χαμηλή επίδοση στις πανελλαδικές εξετάσεις έχουν 
λιγότερες πιθανότητες για εισαγωγή στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση και αντιστρόφως. 
Ας σημειωθεί ότι οι παραπάνω συσχετισμοί επιβε-
βαιώθηκαν και σε προηγούμενα έτη (2005, 2006 και 
2007) για τα οποία διατίθενται οι δείκτες εκροών των 
Γενικών Λυκείων (ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ, 2011) και εισαχθέντων 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ, 2007 & 
2009). 
 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται για την περίο-
δο 2001-2011 το ποσοστό των νεοεισερχόμενων φοι-
τητών σε τμήμα της ίδιας περιφέρειας με την περιφέ-
ρεια προέλευσης (με βάση την έδρα του λυκείου απο-
φοίτησης) καθώς και το ποσοστό των νεοεισερχόμε-
νων φοιτητών που εισήχθησαν σε τμήμα του ίδιου νο-
μού με το νομό προέλευσης. Το 2011 από το σύνολο 
των νεοεισερχόμενων φοιτητών που αποφοίτησαν 
από λύκειο της Ελλάδας το 45,7% εισήχθησαν σε τμή-
μα που ανήκει στην ίδια περιφέρεια με το λύκειο α-

ποφοίτησής τους, ενώ εξειδικεύοντας σε επίπεδο νο-
μού, το 27,5% των νεοεισερχόμενων φοιτητών εισή-
χθησαν σε τμήμα που ανήκει στον ίδιο νομό με το λύ-
κειο αποφοίτησής τους. 
Γράφημα 5.36: Ποσοστό των νεοεισερχόμενων φοιτητών που εισήχθησαν σε 
τμήμα που ανήκει στην ίδια περιφέρεια με το λύκειο αποφοίτησής τους και 
ποσοστό που εισήχθησαν που ανήκει στον ίδιο νομό την περίοδο 2001-2011 

 
Πηγή:  ΕΛ.ΣΤΑΤ.          Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2001-2011 το ποσοστό 
των νεοεισερχόμενων σε τμήμα της ίδιας περιφέρειας 
με το λύκειό τους αυξήθηκε κατά 21,9%, από 37,5% το 
2001 σε 45,7% το 2011, ενώ το ποσοστό που εισήχθη-
σαν σε τμήμα του ίδιου νομού με το λύκειό τους αυ-
ξήθηκε κατά 43,0%, από 19,2% το 2001 σε 27,5% το 
2011. Αξίζει να σημειωθεί ότι η μεγαλύτερη αύξηση 
και των δύο ποσοστών σημειώνεται κατά το τελευταίο 
έτος της ανάλυσης, όπου το ποσοστό των φοιτητών 
που εισήχθησαν στην ίδια περιφέρεια αυξήθηκε κατά 
24,3% (από 36,8% το 2010 σε 45,7% το 2011) και σε 
επίπεδο νομού κατά 25,7% (από 21,9% το 2010 σε 
27,5% το 2011). 
 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το ποσοστό 
των νεοεισερχόμενων φοιτητών σε τμήμα της ίδιας 
περιφέρειας με την περιφέρεια προέλευσης (με βάση 
την έδρα του λυκείου αποφοίτησης) ανά περιφέρεια 
τα έτη 2001 και 2011. 
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Δείκτης Εκροών Γενικών Λυκείων (2008) 

R² = 0,3386 
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Μέση τιμή μορίων (2008) 
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Γράφημα 5.37: Ποσοστό των νεοεισερχόμενων φοιτητών που εισήχθησαν σε 
τμήμα που ανήκει στην ίδια περιφέρεια με το λύκειο αποφοίτησής τους ανά 
περιφέρεια τα έτη 2001 και 2011 

 
Πηγή δεδομένων: ΕΛ.ΣΤΑΤ.                    Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Το ποσοστό των νεοεισερχόμενων που εισάγονται σε 
τμήμα που ανήκει στην ίδια περιφέρεια με το λύκειο 
αποφοίτησής τους διαφοροποιείται σημαντικά μεταξύ 
των 13 περιφερειών. Το 2011 η Κρήτη καταγράφει το 
υψηλότερο ποσοστό, με το 61,4% των νεοεισερχόμε-
νων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση φοιτητών που α-
ποφοίτησαν από την Κρήτη να εισάγονται σε τμήματα 
που εδρεύουν επίσης στην περιφέρεια της Κρήτης, 
ενώ ακολουθούν κατά φθίνουσα σειρά: η Κεντρική 
Μακεδονία (58,1%), η Αττική (55,1%) και η Δυτική Ελ-
λάδα (54,9%). 
Στον αντίποδα βρίσκεται το Νότιο Αιγαίο που κατα-
γράφει το χαμηλότερο ποσοστό, με το 5,0% των νεο-
εισερχόμενων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση φοιτητών 
που αποφοίτησαν από το Νότιο Αιγαίο να εισάγονται 
σε τμήματα που εδρεύουν επίσης στην περιφέρεια 
του Νοτίου Αιγαίου, ενώ ακολουθούν κατά αύξουσα 
σειρά: τα Ιόνια Νησιά (11,0%), η Πελοπόννησος 
(11,2%), η Στερεά Ελλάδα (17,8%), το Βόρειο Αιγαίο 
(23,3%), η Δυτική Μακεδονία (23,6%) και η Θεσσαλία 
(25,1%). 
Κατά την περίοδο αναφοράς 2001-2011 και στις 13 
περιφέρειες το ποσοστό των νεοεισερχόμενων που ει-
σάγονται σε τμήμα που ανήκει στην ίδια περιφέρεια 
με το λύκειο αποφοίτησής τους καταγράφει αύξηση, 
με τη μεγαλύτερη να σημειώνεται στα Ιόνια Νησιά 
(κατά 246,6%) από 3,2% το 2001 σε 11,0% του 2011, 
και κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν: η Στερεά Ελ-
λάδα (κατά 190,6%), το Βόρειο Αιγαίο (κατά 169,7%), 
η Πελοπόννησος (κατά 108,3%), η Δυτική Ελλάδα (κα-
τά 89,8%), η Ήπειρος (κατά 48,7%), η Κρήτη (κατά 

47,0%), η Δυτική Μακεδονία (κατά 46,1%), η Ανατολι-
κή Μακεδονία & Θράκη  (κατά 41,1%), η Θεσσαλία 
(κατά 38,7%), το Νότιο Αιγαίο (κατά 18,5%), η Αττική 
(κατά 11,5%) και η Κεντρική Μακεδονία (κατά 7,0%). 
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το ποσοστό 
των νεοεισερχόμενων φοιτητών σε τμήμα του ίδιου 
νομού με το νομό προέλευσης (με βάση την έδρα του 
λυκείου αποφοίτησης) ανά νομό τα έτη 2001 και 2011. 
Το 2011 ο νομός Αχαΐας καταγράφει το υψηλότερο 
ποσοστό, με το 56,9% των νεοεισερχόμενων στην τρι-
τοβάθμια εκπαίδευση φοιτητών που αποφοίτησαν 
από την Αχαΐα να εισάγονται σε τμήματα που εδρεύ-
ουν επίσης στο νομό Αχαΐας, ενώ ακολουθούν κατά 
φθίνουσα σειρά: ο νομός Θεσσαλονίκης (54,1%), η 
Νομαρχία Αθηνών (47,7%), ο νομός Ηρακλείου 
(39,8%), ο νομός Ιωαννίνων (39,8%), ο νομός Χίου 
(25,9%), ο νομός Σερρών (20,9%), ο νομός Μαγνησίας 
(20,6%) και ο νομός Ρεθύμνης (20,0%). 
Στον αντίποδα βρίσκεται η Νομαρχία Ανατολικής Ατ-
τικής που καταγράφει μηδενικό ποσοστό, αφού κανέ-
να τμήμα της τριτοβάθμιας δεν εδρεύει στη συγκεκρι-
μένη νομαρχία, ενώ ακολουθούν κατά αύξουσα σειρά: 
ο νομός Ευρυτανίας και ο νομός Χαλκιδικής (0,0%),ο 
νομός Πέλλας (0,4%), ο νομός Κιλκίς (0,5%), ο νομός 
Φωκίδος (0,5%), ο νομός Αργολίδος (0,5%), ο νομός 
Ημαθίας (0,6%), ο νομός Θεσπρωτίας (0,9%), ο νομός 
Κορινθίας (1,2%) και η Νομαρχία Δυτικής Αττικής 
(1,3%). 
Κατά την περίοδο αναφοράς 2001-2011 σε 46 από 
τους 54 νομούς το ποσοστό των νεοεισερχόμενων που 
εισάγονται σε τμήμα που ανήκει στον ίδιο νομό με το 
λύκειο αποφοίτησής τους καταγράφει αύξηση, με τη 
μεγαλύτερη να σημειώνεται στο νομό Τρικάλων (κατά 
735,5%) από 0,3 το 2001 σε 2,6 το 2011 και κατά φθί-
νουσα σειρά ακολουθούν: ο νομός Λέσβου (κατά 
555,4%), ο νομός Κυκλάδων (κατά 502,0%), η Νομαρ-
χία Πειραιώς (κατά 495,1%), ο νομός Δράμας (κατά 
268,8%), ο νομός Ευβοίας (κατά 245,0%), ο νομός Μα-
γνησίας (κατά 242,6%), ο νομός Κέρκυρας (κατά 
203,1%), ο νομός Έβρου (κατά 175,8%), ο νομός Χίου 
(κατά 146,6%), ο νομός Λασιθίου (κατά 124,6%), ο νο-
μός Φθιώτιδος (κατά 119,9%), ο νομός Σάμου (κατά 
106,6%), ο νομός Ρεθύμνης (κατά 91,8%), ο νομός 
Πρεβέζης (κατά 87,9%), ο νομός Καρδίτσας (κατά 
87,4%), ο νομός Αχαΐας (κατά 84,9%), ο νομός Χανίων 
(κατά 82,6%), ο νομός Κιλκίς (κατά 81,7%), ο νομός 
Ιωαννίνων (κατά 72,7%), ο νομός Καστοριάς (κατά 
69,8%), ο νομός Μεσσηνίας (κατά 51,6%), ο νομός 
Φλωρίνης (κατά 44,3%), ο νομός Δυτικής Αττικής (κα-
τά 34,6%), ο νομός Ηρακλείου (κατά 30,8%), ο νομός 
Σερρών (κατά 28,2%), ο νομός Αιτωλοακαρνανίας 
(κατά 18,5%), ο νομός Ξάνθης (κατά 15,9%), ο νομός 
Κεφαλληνίας (κατά 14,1%), ο νομός Καβάλας (κατά 
13,1%), ο νομός Κοζάνης (κατά 13,0%), η νομαρχία 
Αθηνών (κατά 11,3%), ο νομός Θεσσαλονίκης (κατά 
5,7%) και ο νομός Ροδόπης με οριακή αύξηση κατά 
0,7%. 
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Γράφημα 5.38: Ποσοστό των νεοεισερχόμενων φοιτητών που εισήχθησαν σε τμήμα που ανήκει στον ίδιο νομό  με το λύκειο αποφοίτησής τους ανά νομό τα 
έτη 2001 και 2011 

 
Πηγή δεδομένων: ΕΛ.ΣΤΑΤ.                    Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Στον αντίποδα βρίσκονται 7 νομοί της χώρας, στους 
οποίους το ποσοστό των νεοεισερχόμενων που εισά-
γονται σε τμήμα που ανήκει στον ίδιο νομό με το λύ-
κειο αποφοίτησής τους καταγράφει μείωση με τη με-
γαλύτερη να σημειώνεται στο νομό Ευρυτανίας και 
στο νομό Χαλκιδικής (κατά 100,0%) και ακολουθούν: ο 
νομός Θεσπρωτίας (κατά 77,6%), ο νομός Άρτας (κατά 
63,1%), ο νομός Φωκίδος (κατά 52,5%), ο νομός Δω-
δεκανήσου (κατά 17,5%) και ο νομός Λαρίσης (κατά 
9,9%). 
 
5.4.1.1 Ανάλυση κατά κατηγορία ιδρυμάτων 
Στο ακόλουθο γράφημα αποδίδεται το ποσοστό των 
νεοεισερχόμενων φοιτητών που αποφοίτησαν από 
σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του εξωτερικού 
ανά κατηγορία ιδρύματος την περίοδο 2001-2011. 
Το 2011 το μέσο ποσοστό νεοεισερχόμενων στα τμή-
ματα των Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων & Πολυτε-
χνείων φοιτητών που αποφοίτησαν από σχολείο δευ-
τεροβάθμιας εκπαίδευσης του εξωτερικού είναι 4,7%. 
Και ακολουθούν τα Τεχνολογικά ιδρύματα με τιμή 
3,7% και οι Ανώτερες Επαγγελματικές & Εκκλησιαστι-
κές Σχολές με τιμή 3,2%. Την περίοδο αναφοράς 
(2001-2011) το ποσοστό των νεοεισερχόμενων φοιτη-
τών των Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και των Πολυ-
τεχνείων με λύκειο αποφοίτησης του εξωτερικού κα-

τέγραψε μείωση κατά 32,8%, από 7,0% το 2001 σε 
4,7% το 2011. 

Γράφημα 5.39: Μέση τιμή ποσοστού(*) των νεοεισερχόμενων φοιτητών που 
αποφοίτησαν από σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του εξωτερικού 
ανά κατηγορία ιδρύματος την περίοδο 2001-2011 

 
(*) Ο μέσος όρος του συγκεκριμένου μεγέθους υπολογίζεται από τις τιμές που καταγράφο-
νται σε κάθε τμήμα των ιδρυμάτων της κατηγορίας. 

Μέσος όρος για το σύνολο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης: 2001=4,8% και 2011=4,3% 

Πηγή:  ΕΛ.ΣΤΑΤ.          Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Την ίδια περίοδο, το ποσοστό των νεοεισερχόμενων 
φοιτητών των Τεχνολογικών ιδρυμάτων με λύκειο 
αποφοίτησης του εξωτερικού κατέγραψε αύξηση κατά 
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63,3%, από 2,3% το 2001 σε 3,7% το 2011. Τέλος, το 
ποσοστό στις Ανώτερες Επαγγελματικές & Εκκλησια-
στικές Σχολές κατέγραψε αύξηση κατά 74,1%, από 
1,9% το 2001 σε 3,2% το 2011. 
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποδίδεται το ποσοστό των 
νεοεισερχόμενων φοιτητών που προέρχονται από την 
ίδια περιφέρεια (με βάση το λύκειο αποφοίτησής 
τους) που εδρεύει το τμήμα φοίτησής τους ανά κατη-
γορία ιδρύματος την περίοδο 2001-2011. 

Γράφημα 5.40: Μέση τιμή ποσοστού(*) των νεοεισερχόμενων φοιτητών που 
αποφοίτησαν από σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ίδιας περιφέ-
ρειας με το τμήμα φοίτησης ανά κατηγορία ιδρύματος την περίοδο 2001-
2011 

 
(*) Ο μέσος όρος του συγκεκριμένου μεγέθους υπολογίζεται από τις τιμές που καταγράφο-
νται σε κάθε τμήμα των ιδρυμάτων της κατηγορίας. 

Μέσος όρος για το σύνολο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης: 2001=35,5% και 2011=43,8% 

Πηγή:  ΕΛ.ΣΤΑΤ.          Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Το 2011 το μέσο ποσοστό νεοεισερχόμενων στα τμή-
ματα των Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων & Πολυτε-
χνείων φοιτητών που αποφοίτησαν από σχολείο δευ-
τεροβάθμιας εκπαίδευσης της ίδιας περιφέρειας είναι 
44,9%. Η τιμή του αντίστοιχου δείκτη στα Τεχνολογικά 
ιδρύματα είναι 43,4% και στις Ανώτερες Επαγγελματι-
κές & Εκκλησιαστικές Σχολές 44,0%. 
Την περίοδο αναφοράς (2001-2011) το ποσοστό των 
νεοεισερχόμενων φοιτητών των Πανεπιστημιακών ι-
δρυμάτων και των Πολυτεχνείων με λύκειο αποφοί-
τησης της ίδιας περιφέρειας κατέγραψε αύξηση κατά 
21,8%, από 36,1% το 2001 σε 44,0% το 2011. Την ίδια 
περίοδο, το ποσοστό των νεοεισερχόμενων φοιτητών 
των Τεχνολογικών ιδρυμάτων με λύκειο αποφοίτησης 
της ίδιας περιφέρειας κατέγραψε αύξηση κατά 29,2%, 
από 33,6% το 2001 σε 43,4% το 2011. Τέλος, το ποσο-
στό στις Ανώτερες Επαγγελματικές & Εκκλησιαστικές 
Σχολές παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο (οριακή αύξηση 
κατά 1,8%) σημειώνοντας κάποιες αυξομειώσεις κατά 
τη διάρκεια της δεκαετίας. 
 

Στο ακόλουθο γράφημα αποδίδεται το πλήθος των 
νομών προέλευσης (με βάση το λύκειο αποφοίτησής 
τους) των νεοεισερχόμενων φοιτητών ανά κατηγορία 
ιδρύματος την περίοδο 2001-2011. Το 2011 οι νεοει-
σερχόμενοι στα τμήματα των Πανεπιστημιακών ιδρυ-
μάτων & Πολυτεχνείων προέρχονται κατά μέσο όρο 
από 28,6 διαφορετικούς νομούς. Παρόμοια είναι η ει-
κόνα στα Τεχνολογικά ιδρύματα με την τιμή του δείκτη 

να είναι 27,9 νομοί, ενώ στις Ανώτερες Επαγγελματι-
κές & Εκκλησιαστικές Σχολές η τιμή είναι αρκετά χα-
μηλότερη, καλύπτοντας 17,9 νομούς. 

Γράφημα 5.41: Μέση τιμή(*) πλήθους νομών προέλευσης των νεοεισερχόμε-
νων φοιτητών ανά κατηγορία ιδρύματος την περίοδο 2001-2011 

 
(*) Ο μέσος όρος του συγκεκριμένου μεγέθους υπολογίζεται από τις τιμές που καταγράφο-
νται σε κάθε τμήμα των ιδρυμάτων της κατηγορίας. 
Μέσος όρος για το σύνολο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης: 2001=31,9 και 2011=27,7. 

Πηγή:  ΕΛ.ΣΤΑΤ.          Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Την περίοδο αναφοράς (2001-2011) το πλήθος των 
νομών προέλευσης των νεοεισερχόμενων φοιτητών 
ανά τμήμα των Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και των 
Πολυτεχνείων κατέγραψε μείωση κατά 8,1%, από 
31,1 το 2001 σε 28,6 το 2011. Την ίδια περίοδο, το 
πλήθος των νομών προέλευσης των νεοεισερχόμενων 
φοιτητών ανά τμήμα των Τεχνολογικών ιδρυμάτων 
κατέγραψε μεγαλύτερη μείωση κατά 21,5%, από 35,5 
το 2001 σε 27,9 το 2011, ενώ στις Ανώτερες Επαγγελ-
ματικές & Εκκλησιαστικές Σχολές καταγράφεται αύ-
ξηση κατά 33,3%, από 13,4 νομούς το 2001 σε 17,9 
νομούς το 2011. 
 
Πανεπιστημιακά ιδρύματα & Πολυτεχνεία 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η μέση τιμή 
του ποσοστού των νεοεισερχόμενων με λύκειο απο-
φοίτησης στην ίδια περιφέρεια με το τμήμα εισαγω-
γής στα 22 Πανεπιστημιακά ιδρύματα & Πολυτεχνεία 
τα έτη 2001 και 2011. 
Το 2011 στο σύνολο των Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων 
και Πολυτεχνείων το 44,0% κατά μέσο όρο του νεοει-
σερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού προέρχονται από 
την ίδια περιφέρεια που εδρεύει το τμήμα φοίτησής 
τους. Την ίδια χρονιά τις υψηλότερες τιμές του δείκτη 
καταγράφουν τα ιδρύματα που ανήκουν στην περιφέ-
ρεια Αττικής με την υψηλότερη τιμή του δείκτη να κα-
ταγράφεται στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς (75,6%), ενώ 
ακολουθούν κατά σειρά: η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τε-
χνών (74,6%), το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
(74,4%), το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (72,9%), το 
Πάντειο Πανεπιστήμιο (72,2%), το Πανεπιστήμιο Α-
θηνών (69,6%), το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
(67,3%) και το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (65,2%). 
Υψηλές τιμές καταγράφει το Πανεπιστήμιο Μακεδο-
νίας (61,4%) και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ-
σαλονίκης (52,8%). 
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Γράφημα 5.42: Μέση τιμή(*) ποσοστού νεοεισερχόμενων με λύκειο αποφοίτησης στην ίδια περιφέρεια με το τμήμα εισαγωγής στα 22 Πανεπιστημιακά ιδρύ-
ματα και Πολυτεχνεία τα έτη 2001 και 2011 

 
(*) Ο μέσος όρος του συγκεκριμένου μεγέθους υπολογίζεται από τις τιμές που καταγράφονται σε κάθε τμήμα ανά εκπαιδευτικό ίδρυμα. 

Τα στοιχεία του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου αφορούν την περίοδο λειτουργίας του 2002-2011, του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας την πε-
ρίοδο 2004-2011 και του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας την περίοδο 2010-2011. 

Πηγή:  ΕΛ.ΣΤΑΤ.          Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Την ίδια χρονιά το Ιόνιο Πανεπιστήμιο καταγράφει τη 
χαμηλότερη τιμή στο δείκτη, με μόλις το 11,2% κατά 
μέσο όρο του νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυ-
σμού να προέρχεται από την ίδια περιφέρεια που 
εδρεύει το τμήμα φοίτησής του, ενώ ακολουθούν κα-
τά σειρά: το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (11,3%), το Πανε-
πιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (15,4%), το Πανεπι-
στήμιο Πελοποννήσου (17,9%), το Πανεπιστήμιο Στε-
ρεάς Ελλάδας (18,6%), το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 
(19,7%), το Πανεπιστήμιο Θράκης (22,4%), το Πανε-
πιστήμιο Δυτικής Ελλάδας (26,7%), το Πολυτεχνείο 
Κρήτης (28,9%), το Πανεπιστήμιο Πατρών (31,7%), το 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (31,8%) και το Πανεπιστή-
μιο Κρήτης (39,6%). 
Συνολικά, μελετώντας τα 267 τμήματα της κατηγορίας 
παρατηρούνται σημαντικές διαφοροποιήσεις ως προς 
το συγκεκριμένο μέγεθος. Το μέσο ποσοστό νεοεισερ-
χόμενων που αποφοίτησαν από λύκειο της ίδιας περι-
φέρειας στα 10 τμήματα με τις χαμηλότερες τιμές 
(bottom10) είναι 6,0%, ενώ η μέση τιμή των 10 τμημά-
των με τις υψηλότερες τιμές (top10) είναι 14,0 φορές 
υψηλότερη (84,7%). 
Κατά την περίοδο αναφοράς σε 21 από τα 22 ιδρύμα-
τα της κατηγορίας το ποσοστό των νεοεισερχόμενων 
φοιτητών που αποφοίτησαν από λύκειο της ίδιας πε-
ριφέρειας με το τμήμα φοίτησης καταγράφει αύξηση, 
με την υψηλότερη να σημειώνεται στο Πολυτεχνείο 
Κρήτης (κατά 105,1%) και ακολουθούν κατά σειρά: το 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου (κατά 84,4%), το Ιόνιο Πανεπι-
στήμιο (κατά 59,0%), το Πανεπιστήμιο Πατρών (κατά 
55,6%), Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (κατά 49,9%), το 
Πανεπιστήμιο Θράκης και το Χαροκόπειο Πανεπι-
στήμιο (κατά 46,6%), το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 
(42,0%), το Πανεπιστήμιο Κρήτης (κατά 40,0%), το Α-
ριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (κατά 
31,4%), το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (κατά 27,0%), το 

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (κατά 26,0%), το 
Πάντειο Πανεπιστήμιο (κατά 21,0%), το Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών (κατά 19,5%), το Πανεπιστήμιο 
Δυτικής Ελλάδας (κατά 18,6%), το Πανεπιστήμιο Πει-
ραιώς (κατά 17,8%), η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών 
(κατά 17,0%), το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 
(κατά 14,8%), το Πανεπιστήμιο Αθηνών (κατά 12,2%), 
το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (κατά 11,2%) και το 
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (κατά 9,5%). 
Στον αντίποδα βρίσκεται το Πανεπιστήμιο Στερεάς 
Ελλάδας όπου την περίοδο 2004-2011 το ποσοστό των 
νεοεισερχόμενων φοιτητών που αποφοίτησαν από 
λύκειο της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας καταγράφει 
μείωση (κατά 8,3%). 
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι διαφοροποιήσεις των τμη-
μάτων κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς ση-
μειώνουν μείωση, με το λόγο top10/bottom10 να 
μειώνεται κατά 49,0% (από 27,5 το 2001 σε 14,0 το 
2011), παραμένοντας, ωστόσο, σε υψηλά επίπεδα. 

 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνονται αναλυτικά για 
κάθε ένα από τα 22 Πανεπιστημιακά ιδρύματα και Πο-
λυτεχνεία και οι τρεις δείκτες που αφορούν την προέ-
λευση του νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού 
με βάση την έδρα του σχολείου αποφοίτησης για την 
περίοδο 2001-2011: (α) το ποσοστό των νεοεισερχό-
μενων φοιτητών που αποφοίτησαν από λύκειο του 
εξωτερικού, (β) το ποσοστό των νεοεισερχόμενων 
φοιτητών που προέρχονται από τον ίδιο νομό που 
εδρεύει το τμήμα φοίτησής τους, και (γ) το πλήθος 
των νομών προέλευσης των νεοεισερχόμενων φοιτη-
τών. Στο γράφημα αποτυπώνεται η μέση τιμή των 
τριών δεικτών, η οποία υπολογίζεται από τις τιμές που 
καταγράφονται σε κάθε τμήμα ανά εκπαιδευτικό ί-
δρυμα. 
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Δείκτης 1ος  
Το 2011 στο σύνολο των Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων 
και Πολυτεχνείων το 4,7% κατά μέσο όρο του νεοει-
σερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού αποφοίτησαν από 
λύκειο του εξωτερικού. Την ίδια χρονιά το υψηλότερο 
ποσοστό της κατηγορίας καταγράφεται στο Πανεπι-
στήμιο Δυτικής Ελλάδας (12,2%), ενώ ακολουθούν κα-
τά σειρά: η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (7,8%), το 
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (7,2%), το Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας (6,9%), το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 
(6,4%), το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
(6,0%), το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (5,3%), το Εθνι-
κό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (5,1%) και το Πανεπιστήμιο 
Ιωαννίνων (4,7%) . 
Την ίδια χρονιά το Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας 
καταγράφει τη χαμηλότερη τιμή στο δείκτη (0,0%), με 
κανέναν από τους νεοεισερχόμενους φοιτητές να 
προέρχεται από σχολείο του εξωτερικού, ενώ ακολου-
θούν κατά σειρά: το Ιόνιο Πανεπιστήμιο (2,5%), το 
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο (2,8%), το Πανεπιστήμιο 
Κρήτης (2,9%), το Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας 
(3,5%), το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πα-
νεπιστήμιο Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Θράκης 
(3,9%), το Πάντειο Πανεπιστήμιο (4,1%), το Πανεπι-
στήμιο Αιγαίου (4,2%), το Πανεπιστήμιο Πατρών 
(4,2%) και το Πανεπιστήμιο Κρήτης (4,7%). 
Συνολικά, μελετώντας τα 267 τμήματα της κατηγορίας 
παρατηρούνται σημαντικές διαφοροποιήσεις ως προς 
το συγκεκριμένο μέγεθος. Το μέσο ποσοστό νεοεισερ-
χόμενων που αποφοίτησαν από λύκειο του εξωτερι-
κού στα 10 τμήματα με τις χαμηλότερες τιμές 

(bottom10) είναι 0,0%, ενώ η μέση τιμή των 10 τμημά-
των με τις υψηλότερες τιμές (top10) είναι 16,3%. 
Κατά την περίοδο αναφοράς σε 3 από τα 22 ιδρύματα 
της κατηγορίας το ποσοστό των νεοεισερχόμενων φοι-
τητών που αποφοίτησαν από λύκειο του εξωτερικού 
καταγράφει αύξηση, με την υψηλότερη να σημειώνε-
ται στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας (από 0,7% το 
2010 σε 12,2% το 2011) και ακολουθούν: το Πανεπι-
στήμιο Πελοποννήσου (κατά 48,8%) και το Πανεπι-
στήμιο Θεσσαλίας (κατά 6,6%). 
Στον αντίποδα βρίσκονται τα υπόλοιπα 19 ιδρύματα 
στα οποία το ποσοστό των νεοεισερχόμενων φοιτητών 
που αποφοίτησαν από λύκειο του εξωτερικού κατα-
γράφει μείωση, με την υψηλότερη να σημειώνεται στο 
Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας (κατά 100,0%) και 
ακολουθούν: το Ιόνιο Πανεπιστήμιο (κατά 70,1%), το 
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (κατά 63,1%), το 
Πανεπιστήμιο Πειραιώς (κατά 58,5%), το Πανεπιστή-
μιο Κρήτης (κατά 53,5%), το Πάντειο Πανεπιστήμιο 
(κατά 52,2%), το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 
(κατά 51,8%), το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
(κατά 49,1%), το Πανεπιστήμιο Αθηνών (κατά 43,7%), 
το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (κατά 40,6%), το Πανε-
πιστήμιο Μακεδονίας (κατά 38,1%), το Πανεπιστήμιο 
Πατρών (κατά 33,9%), το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 
(κατά 32,8%), το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο (κατά  
25,4%), το Πανεπιστήμιο Θράκης (κατά 24,6%), το Ε-
θνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (κατά 16,4%), το Πολυ-
τεχνείο Κρήτης (κατά 14,6%), η Ανωτάτη Σχολή Καλών 
Τεχνών (κατά 12,3%) και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
(κατά 6,4%). 

Γράφημα 5.43: Μέσος όρος(1) ποσοστού νεοεισερχόμενων φοιτητών που προέρχονται (α) από το εξωτερικό, (β) από τον ίδιο νομό και (γ) πλήθος νομών προέ-
λευσης φοιτητών ανά Πανεπιστημιακό ίδρυμα/Πολυτεχνείο την περίοδο 2001-2011 

 
% νεοεισερχόμενων από τον ίδιο νομό            % νεοεισερχόμενων από το εξωτερικό          πλήθος νομών προέλευσης των νεοεισερχόμενων 
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% νεοεισερχόμενων από τον ίδιο νομό            % νεοεισερχόμενων από το εξωτερικό          πλήθος νομών προέλευσης των νεοεισερχόμενων 

 (1) Ο μέσος όρος του συγκεκριμένου μεγέθους υπολογίζεται από τις τιμές που καταγράφονται σε κάθε τμήμα ανά εκπαιδευτικό ίδρυμα. 

Πηγή:  ΕΛ.ΣΤΑΤ.          Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Δείκτης 2ος  
Το 2011 στο σύνολο των Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων 
και Πολυτεχνείων το 27,0% κατά μέσο όρο του νεοει-
σερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού προέρχονται από 
τον ίδιο νομό που εδρεύει το τμήμα φοίτησής τους. 
Την ίδια χρονιά η υψηλότερη τιμή του δείκτη κατα-
γράφεται στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
(54,9%), ενώ ακολουθούν κατά σειρά: το Εθνικό Με-
τσόβιο Πολυτεχνείο (53,3%), το Πάντειο Πανεπιστή-
μιο (53,1%), το Πανεπιστήμιο Αθηνών (50,7%), το Γε-
ωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (50,5%), το Χαροκό-
πειο Πανεπιστήμιο (48,6%), το Αριστοτέλειο Πανεπι-
στήμιο Θεσσαλονίκης (37,6%) και το Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας (35,1%). 
Την ίδια χρονιά το Πανεπιστήμιο Θράκης καταγράφει 
τη χαμηλότερη τιμή στο δείκτη, με μόλις το 5,8% κατά 
μέσο όρο του νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυ-
σμού να προέρχεται από τον ίδιο νομό που εδρεύει 
το τμήμα φοίτησής του, ενώ ακολουθούν κατά σειρά: 
το Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας (5,9%), η Ανωτάτη 
Σχολή Καλών Τεχνών (6,7%), το Πανεπιστήμιο Πελο-
ποννήσου (7,4%), το Ιόνιο Πανεπιστήμιο (7,6%), το 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου (8,1%), το Πανεπιστήμιο Δυτι-
κής Μακεδονίας (8,6%), το Πανεπιστήμιο Πειραιώς 
(11,3%), το Πολυτεχνείο Κρήτης (13,6%), το Πανεπι-

στήμιο Θεσσαλίας (16,0%) και το Πανεπιστήμιο Πα-
τρών (22,5%). 
Συνολικά, μελετώντας τα 267 τμήματα της κατηγορίας 
παρατηρούνται σημαντικές διαφοροποιήσεις ως προς 
το συγκεκριμένο δείκτη. Το μέσο ποσοστό νεοεισερ-
χόμενων που αποφοίτησαν από λύκειο του ίδιου νο-
μού στα 10 τμήματα με τις χαμηλότερες τιμές 
(bottom10) είναι 1,1%, ενώ η μέση τιμή των 10 τμημά-
των με τις υψηλότερες τιμές (top10) είναι 60,3 φορές 
υψηλότερη (65,2%). 
Κατά την περίοδο αναφοράς σε 16 από τα 22 ιδρύμα-
τα της κατηγορίας το ποσοστό των νεοεισερχόμενων 
φοιτητών που αποφοίτησαν από λύκειο του ίδιου νο-
μού με το τμήμα φοίτησης καταγράφει αύξηση, με την 
υψηλότερη να σημειώνεται στο Πανεπιστήμιο Πει-
ραιώς, όπου το ποσοστό 20πλασιάστηκε (από 0,5% το 
2001 σε 11,3% το 2011) και ακολουθούν με σειρά αύ-
ξησης: το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (κατά 
232,7%), το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (κατά 192,4%), 
το Πολυτεχνείο Κρήτης (κατά 132,6%), το Πανεπιστή-
μιο Αιγαίου (κατά 107,5%), το Πανεπιστήμιο Αθηνών 
(κατά 79,4%), το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (κατά 
65,9%), το Πανεπιστήμιο Πατρών (κατά 59,1%), το 
Πανεπιστήμιο Θράκης (κατά 53,7%), το Πανεπιστήμιο 
Κρήτης (κατά 36,2%), το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
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Θεσσαλονίκης (κατά 30,3%), το Πανεπιστήμιο Ιωαν-
νίνων (κατά 23,6%), το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακε-
δονίας (κατά 21,4%), το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 
(κατά 18,3%), το Ιόνιο Πανεπιστήμιο (κατά 12,1%) και 
το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (κατά 8,8%). 
Στον αντίποδα βρίσκονται τα υπόλοιπα 6 ιδρύματα 
στα οποία το ποσοστό των νεοεισερχόμενων φοιτητών 
που αποφοίτησαν από λύκειο του ίδιου νομού με το 
τμήμα φοίτησης καταγράφει μείωση, με την υψηλό-
τερη να σημειώνεται στο Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελ-
λάδας (κατά 60,6%) και ακολουθούν: η Ανωτάτη Σχο-
λή Καλών Τεχνών (κατά 49,4%), το Γεωπονικό Πανε-
πιστήμιο Αθηνών (κατά 13,7%), το Πάντειο Πανεπι-
στήμιο (κατά 9,8%), το Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλά-
δας (κατά 7,3%) και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Α-
θηνών με οριακή μείωση (κατά 1,0%). 
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι διαφοροποιήσεις των τμη-
μάτων κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς ση-
μειώνουν μείωση, με το λόγο top10/bottom10 να 
μειώνεται κατά 88,7% (από 532,3 το 2001 σε 60,3 το 
2011), παραμένοντας, ωστόσο, σε υψηλά επίπεδα. 
Δείκτης 3ος  
Ως προς τον τρίτο δείκτη του γραφήματος, το 2011 στο 
σύνολο των Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και Πολυτε-
χνείων ο νεοεισερχόμενος φοιτητικός πληθυσμός 
προέρχεται από 28,6 διαφορετικούς νομούς της χώ-
ρας κατά μέσο όρο ανά τμήμα. Την ίδια χρονιά η υψη-
λότερη τιμή του δείκτη καταγράφεται στο Πανεπιστή-
μιο Ιωαννίνων (38,1 νομοί), ενώ ακολουθούν κατά 
σειρά: το Πανεπιστήμιο Θράκης (36,2), το Πανεπι-
στήμιο Αιγαίου (31,3), το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης (31,0), το Πανεπιστήμιο Πατρών 
(30,8), το Πανεπιστήμιο Κρήτης (30,0) και το Πανεπι-
στήμιο Δυτικής Μακεδονίας (29,3). 
Την ίδια χρονιά η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών κα-
ταγράφει τη χαμηλότερη τιμή στο δείκτη καλύπτοντας 
κατά μέσο όρο 15,0 νομούς, με βάση την έδρα του λυ-
κείου αποφοίτησης των νεοεισερχόμενων, ενώ ακο-
λουθούν κατά σειρά: το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Α-
θηνών (15,7), το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (17,5), το 
Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας (20,5), το Εθνικό Με-
τσόβιο Πολυτεχνείο (21,0), το Πανεπιστήμιο Μακε-
δονίας (23,4), το Πολυτεχνείο Κρήτης (23,8), το Πανε-
πιστήμιο Πελοποννήσου (24,3), το Πανεπιστήμιο 
Πειραιώς (24,8), το Πανεπιστήμιο Αθηνών (26,4), το 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (26,6), το Πάντειο Πανεπι-
στήμιο (27,0), το Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας και 
το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (28,0) και το Ιό-
νιο Πανεπιστήμιο (28,2). 
Συνολικά, μελετώντας τα 267 τμήματα της κατηγορίας 
παρατηρούνται σημαντικές διαφοροποιήσεις ως προς 
το συγκεκριμένο μέγεθος. Η μέση τιμή του πλήθους 
των νομών προέλευσης των νεοεισερχόμενων στα 10 
τμήματα με τις χαμηλότερες τιμές (bottom10) είναι 
11,4 νομοί, ενώ η μέση τιμή των 10 τμημάτων με τις 
υψηλότερες τιμές (top10) είναι 4πλάσια (47,3 νομοί). 
Κατά την περίοδο αναφοράς σε 6 από τα 22 ιδρύματα 
της κατηγορίας το πλήθος των νομών προέλευσης των 

νεοεισερχόμενων φοιτητών ανά τμήμα καταγράφει 
αύξηση, με την υψηλότερη να σημειώνεται στο Πανε-
πιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (κατά 16,2%) και ακο-
λουθούν με σειρά αύξησης: το Ιόνιο Πανεπιστήμιο 
(κατά 9,4%), το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (κατά 8,5%), 
το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (κατά 6,0%), το Πανεπι-
στήμιο Κρήτης (κατά 2,8%) και το Πανεπιστήμιο Πα-
τρών (κατά 2,7%). 
Στον αντίποδα βρίσκονται τα υπόλοιπα 16 ιδρύματα 
στα οποία το πλήθος των νομών προέλευσης των νεο-
εισερχόμενων φοιτητών ανά τμήμα καταγράφει μείω-
ση, με την υψηλότερη να σημειώνεται στο Πανεπι-
στήμιο Στερεάς Ελλάδας (κατά 29,3%) και ακολου-
θούν: η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (κατά 28,6%), 
το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (κατά 25,0%), το 
Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας (κατά 22,9%), το Πα-
νεπιστήμιο Αθηνών (κατά 21,5%), το Γεωπονικό Πα-
νεπιστήμιο Αθηνών (κατά 19,0%), το Πάντειο Πανεπι-
στήμιο (κατά 16,3%), το Πολυτεχνείο Κρήτης (κατά 
15,8%), το Πανεπιστήμιο Πειραιώς (κατά 13,9%), το 
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (κατά 10,0%), το Χαρο-
κόπειο Πανεπιστήμιο (κατά 9,5%), το Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας (κατά 9,1%), το Αριστοτέλειο Πανεπι-
στήμιο Θεσσαλονίκης (κατά 8,8%), το Πανεπιστήμιο 
Αιγαίου (κατά 3,3%), με οριακή μείωση το Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών (κατά 2,2%) και με, επίσης, ο-
ριακή μείωση το Πανεπιστήμιο Θράκης (κατά 1,6%). 
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι διαφοροποιήσεις των τμη-
μάτων κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς δι-
ευρύνονται, με το λόγο top10/bottom10 να αυξάνεται 
κατά 22,1%, από 3,4 το 2001 σε 4,1 το 2011. 
 
Τεχνολογικά ιδρύματα 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η μέση τιμή 
του ποσοστού των νεοεισερχόμενων με λύκειο απο-
φοίτησης στην ίδια περιφέρεια με το τμήμα εισαγω-
γής στα 16 Τεχνολογικά ιδρύματα τα έτη 2001 και 
2011. Το 2011 στο σύνολο των Τεχνολογικών ιδρυμά-
των το 43,4% κατά μέσο όρο του νεοεισερχόμενου 
φοιτητικού πληθυσμού προέρχονται από την ίδια πε-
ριφέρεια που εδρεύει το τμήμα φοίτησής τους. Την ί-
δια χρονιά τις υψηλότερες τιμές του δείκτη καταγρά-
φουν τα ιδρύματα που ανήκουν στην περιφέρεια Αττι-
κής και Κεντρικής Μακεδονίας με την υψηλότερη τιμή 
του δείκτη να καταγράφεται στο ΤΕΙ Πειραιώς (77,0%), 
ενώ ακολουθούν κατά σειρά: το ΤΕΙ Αθηνών (73,5%), 
το Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης (60,5%), το ΤΕΙ 
Σερρών (58,2%) και η ΑΣΠΑΙΤΕ (44,8%). 
Την ίδια χρονιά το ΤΕΙ Λαμίας καταγράφει τη χαμηλό-
τερη τιμή στο δείκτη, με μόλις το 12,9% κατά μέσο όρο 
του νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού να 
προέρχεται από την ίδια περιφέρεια που εδρεύει το 
τμήμα φοίτησής του, ενώ ακολουθούν κατά σειρά: το 
ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (13,5%), το ΤΕΙ Χαλκίδος (15,2%), το 
ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (18,2%), το ΤΕΙ Ηπείρου 
(19,8%), το ΤΕΙ Μεσολογγίου (26,2%), το ΤΕΙ Καβάλας 
(26,9%), το ΤΕΙ Καλαμάτας (27,3%), το ΤΕΙ Πατρών 
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(32,5%), το ΤΕΙ Λαρίσης (36,8%) και το ΤΕΙ Κρήτης 
(42,2%). 
Συνολικά, μελετώντας τα 188 τμήματα της κατηγορίας 
παρατηρούνται σημαντικές διαφοροποιήσεις ως προς 
το συγκεκριμένο μέγεθος. Το μέσο ποσοστό νεοεισερ-

χόμενων που αποφοίτησαν από λύκειο της ίδιας περι-
φέρειας στα 10 τμήματα με τις χαμηλότερες τιμές 
(bottom10) είναι 7,6%, ενώ η μέση τιμή των 10 τμημά-
των με τις υψηλότερες τιμές (top10) είναι 10,9 φορές 
υψηλότερη (82,8%). 

Γράφημα 5.44: Μέση τιμή(*) ποσοστού νεοεισερχόμενων με λύκειο αποφοίτησης στην ίδια περιφέρεια με το τμήμα εισαγωγής στα 16 Τεχνολογικά ιδρύματα 
τα έτη 2001 και 2011 

 
(*) Ο μέσος όρος του συγκεκριμένου μεγέθους υπολογίζεται από τις τιμές που καταγράφονται σε κάθε τμήμα ανά εκπαιδευτικό ίδρυμα. 

Τα στοιχεία του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων αφορούν την περίοδο λειτουργίας του 2004-2011. 

Πηγή:  ΕΛ.ΣΤΑΤ.          Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Κατά την περίοδο αναφοράς σε 15 από τα 16 ιδρύμα-
τα της κατηγορίας το ποσοστό των νεοεισερχόμενων 
φοιτητών που αποφοίτησαν από λύκειο της ίδιας πε-
ριφέρειας με το τμήμα φοίτησης καταγράφει αύξηση, 
με την υψηλότερη να σημειώνεται στο ΤΕΙ Χαλκίδος 
(κατά 253,5%) και ακολουθούν κατά σειρά: το ΤΕΙ Ιο-
νίων Νήσων (κατά 1872%), το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονί-
ας (κατά 109,2%), το ΤΕΙ Καλαμάτας (κατά 105,3%), το 
ΤΕΙ Λαρίσης (κατά 86,8%), το ΤΕΙ Πατρών (κατά 
72,9%), το ΤΕΙ Ηπείρου (κατά 54,7%), το ΤΕΙ Καβάλας 
(κατά 53,7%), το ΤΕΙ Μεσολογγίου (κατά 50,6%), το ΤΕΙ 
Κρήτης (κατά 47,6%), το ΤΕΙ Λαμίας (κατά 44,9%), το 
ΤΕΙ Θεσσαλονίκης (κατά 39,4%), το ΤΕΙ Σερρών (κατά 
20,5%), το ΤΕΙ Αθηνών (κατά 13,4%) και η ΑΣΠΑΙΤΕ 
(κατά 13,1%). Τέλος, στο ΤΕΙ Πειραιώς το ποσοστό των 
νεοεισερχόμενων φοιτητών που αποφοίτησαν από 
λύκειο της ίδιας περιφέρειας με το τμήμα φοίτησης 
παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο (οριακή αύξηση κατά 
0,7%). 
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι διαφοροποιήσεις των τμη-
μάτων κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς ση-
μειώνουν μείωση, με το λόγο top10/bottom10 να 
μειώνεται κατά 39,9% (από 18,1 το 2001 σε 10,9 το 
2011), παραμένοντας, ωστόσο, σε υψηλά επίπεδα. 
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται αναλυτικά για 
κάθε ένα από τα 16 Τεχνολογικά ιδρύματα και οι τρεις 
δείκτες που αφορούν την προέλευση του νεοεισερχό-
μενου φοιτητικού πληθυσμού με βάση την έδρα του 
σχολείου αποφοίτησης για την περίοδο 2001-2011: α) 

το ποσοστό των νεοεισερχόμενων φοιτητών που απο-
φοίτησαν από λύκειο του εξωτερικού, β) το ποσοστό 
των νεοεισερχόμενων φοιτητών που προέρχονται από 
τον ίδιο νομό που εδρεύει το τμήμα φοίτησής τους, 
και γ) το πλήθος των νομών προέλευσης των νεοει-
σερχόμενων φοιτητών. Στο γράφημα αποτυπώνεται η 
μέση τιμή των τριών δεικτών, η οποία υπολογίζεται 
από τις τιμές που καταγράφονται σε κάθε τμήμα ανά 
εκπαιδευτικό ίδρυμα. 
Δείκτης 1ος  
Το 2011 στο σύνολο των Τεχνολογικών ιδρυμάτων το 
3,7% κατά μέσο όρο του νεοεισερχόμενου φοιτητικού 
πληθυσμού αποφοίτησαν από λύκειο του εξωτερικού. 
Την ίδια χρονιά το υψηλότερο ποσοστό της κατηγορί-
ας καταγράφεται στο ΤΕΙ Λαρίσης (9,7%), ενώ ακο-
λουθούν κατά σειρά: το Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονί-
κης (6,1%), το ΤΕΙ Καβάλας (4,5%), το ΤΕΙ Κρήτης 
(4,0%), το ΤΕΙ Αθηνών (3,9%), το ΤΕΙ Μεσολογγίου 
(3,2%), το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων  και το ΤΕΙ Σερρών (2,3%). 
Την ίδια χρονιά το ΤΕΙ Καλαμάτας καταγράφει τη χα-
μηλότερη τιμή στο δείκτη (1,4%), ενώ ακολουθούν κα-
τά σειρά: η ΑΣΠΑΙΤΕ (1,5%), το ΤΕΙ Πειραιώς (1,6%), το 
ΤΕΙ Ηπείρου (1,7%), το ΤΕΙ Λαμίας (1,9%), το ΤΕΙ Δυτι-
κής Μακεδονίας (2,0%), το ΤΕΙ Χαλκίδος (2,1%) και το 
ΤΕΙ Πατρών (2,2%). 
Συνολικά, μελετώντας τα 188 τμήματα της κατηγορίας 
παρατηρούνται σημαντικές διαφοροποιήσεις ως προς 
το συγκεκριμένο μέγεθος. Το μέσο ποσοστό νεοεισερ-
χόμενων που αποφοίτησαν από λύκειο του εξωτερι-
κού στα 10 τμήματα με τις χαμηλότερες τιμές 
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(bottom10) είναι 0,0%, ενώ η μέση τιμή των 10 τμημά-
των με τις υψηλότερες τιμές (top10) είναι 15,2%. 
Κατά την περίοδο αναφοράς σε 12 από τα 16 ιδρύμα-
τα της κατηγορίας το ποσοστό των νεοεισερχόμενων 
φοιτητών που αποφοίτησαν από λύκειο του εξωτερι-
κού καταγράφει αύξηση, με την υψηλότερη να ση-
μειώνεται στο ΤΕΙ Λαρίσης (κατά 545,2%) και ακολου-
θούν: το ΤΕΙ Καβάλας (κατά 327,8%), το ΤΕΙ Ιονίων 
Νήσων (κατά 285,2%), το ΤΕΙ Μεσολογγίου (κατά 
238,3%), το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (κατά 203,7%), το 
ΤΕΙ Χαλκίδος (κατά 146,7%), το Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσ-

σαλονίκης (κατά 75,7%), το ΤΕΙ Κρήτης (κατά 75,4%), 
το ΤΕΙ Σερρών (κατά 42,6%), το ΤΕΙ Ηπείρου (κατά 
28,2%), το ΤΕΙ Αθηνών (κατά 12,5%) και το ΤΕΙ Καλα-
μάτας (κατά 10,1%). 
Στον αντίποδα βρίσκονται τα υπόλοιπα 4 ιδρύματα 
στα οποία το ποσοστό των νεοεισερχόμενων φοιτητών 
που αποφοίτησαν από λύκειο του εξωτερικού κατα-
γράφει μείωση, με την υψηλότερη να σημειώνεται 
στην ΑΣΠΑΙΤΕ (κατά 61,0%) και ακολουθούν: το ΤΕΙ 
Πειραιώς (κατά 47,5%), το ΤΕΙ Λαμίας (κατά 18,0%) 
και το ΤΕΙ Πατρών (κατά 6,0%). 

Γράφημα 5.45: Μέσος όρος(1) ποσοστού νεοεισερχόμενων φοιτητών που προέρχονται από το εξωτερικό, από τον ίδιο νομό και πλήθος νομών προέλευσης 
φοιτητών ανά Τεχνολογικό ίδρυμα την περίοδο 2001-2011 

 

 

 
% νεοεισερχόμενων από τον ίδιο νομό            % νεοεισερχόμενων από το εξωτερικό          πλήθος νομών προέλευσης των νεοεισερχόμενων 
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% νεοεισερχόμενων από τον ίδιο νομό            % νεοεισερχόμενων από το εξωτερικό          πλήθος νομών προέλευσης των νεοεισερχόμενων 
 (1) Ο μέσος όρος του συγκεκριμένου μεγέθους υπολογίζεται από τις τιμές που καταγράφονται σε κάθε τμήμα ανά εκπαιδευτικό ίδρυμα. 

Πηγή:  ΕΛ.ΣΤΑΤ.          Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Δείκτης 2ος  
Το 2011 στο σύνολο των Τεχνολογικών ιδρυμάτων το 
26,9% κατά μέσο όρο του νεοεισερχόμενου φοιτητι-
κού πληθυσμού προέρχονται από τον ίδιο νομό που 
εδρεύει το τμήμα φοίτησής τους. Την ίδια χρονιά η 
υψηλότερη τιμή του δείκτη καταγράφεται στο ΤΕΙ Α-
θηνών (56,3%), ενώ ακολουθούν κατά σειρά: το ΤΕΙ 
Πειραιώς (47,6%), το Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 
(41,6%) και η ΑΣΠΑΙΤΕ (38,3%). 
Την ίδια χρονιά το ΤΕΙ Λαμίας καταγράφει τη χαμηλό-
τερη τιμή στο δείκτη, με μόλις το 5,8% κατά μέσο όρο 
του νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού να 
προέρχεται από τον ίδιο νομό που εδρεύει το τμήμα 
φοίτησής του, ενώ ακολουθούν κατά σειρά: το ΤΕΙ Ιο-

νίων Νήσων (6,3%), το ΤΕΙ Ηπείρου (6,6%), το ΤΕΙ 
Χαλκίδος (7,5%), το ΤΕΙ Μεσολογγίου (10,0%), το ΤΕΙ 
Καβάλας (10,5%), το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (10,8%), 
το ΤΕΙ Σερρών (12,5%), το ΤΕΙ Καλαμάτας (16,5%), το 
ΤΕΙ Λαρίσης (18,9%), το ΤΕΙ Πατρών (19,5%) και το ΤΕΙ 
Κρήτης (21,9%). 
Συνολικά, μελετώντας τα 188 τμήματα της κατηγορίας 
παρατηρούνται σημαντικές διαφοροποιήσεις ως προς 
το συγκεκριμένο μέγεθος. Το μέσο ποσοστό νεοεισερ-
χόμενων που αποφοίτησαν από λύκειο του ίδιου νο-
μού στα 10 τμήματα με τις χαμηλότερες τιμές 
(bottom10) είναι 1,5%, ενώ η μέση τιμή των 10 τμημά-
των με τις υψηλότερες τιμές (top10) είναι 40,4 φορές 
υψηλότερη (62,4%). 
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Κατά την περίοδο αναφοράς και στα 16 ιδρύματα της 
κατηγορίας το ποσοστό των νεοεισερχόμενων φοιτη-
τών που αποφοίτησαν από λύκειο του ίδιου νομού με 
το τμήμα φοίτησης καταγράφει αύξηση, με την υψη-
λότερη να σημειώνεται στο ΤΕΙ Αθηνών (κατά 174,9%) 
και ακολουθούν με σειρά αύξησης: το ΤΕΙ Καλαμάτας 
(κατά 161,5%), το ΤΕΙ Χαλκίδος (κατά 158,7%), το ΤΕΙ 
Ιονίων Νήσων (κατά 123,5%), το ΤΕΙ Λαρίσης (κατά 
95,5%), το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (κατά 93,8%), το 
ΤΕΙ Καβάλας (κατά 85,2%), η ΑΣΠΑΙΤΕ (κατά 71,6%), το 
ΤΕΙ Πατρών (κατά 44,6%), το ΤΕΙ Μεσολογγίου (κατά 
41,4%), το ΤΕΙ Λαμίας (κατά 38,3%), το ΤΕΙ Κρήτης (κα-
τά 35,3%), το ΤΕΙ Πειραιώς (κατά 34,4%), το Αλεξάν-
δρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης (κατά 34,2%), το ΤΕΙ Ηπείρου 
(κατά 25,6%) και το ΤΕΙ Σερρών (κατά 24,7%). 
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι διαφοροποιήσεις των τμη-
μάτων κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς ση-
μειώνουν μείωση, με το λόγο top10/bottom10 να 
μειώνεται κατά 32,4% (από 59,8 το 2001 σε 40,4 το 
2011), παραμένοντας, ωστόσο, σε υψηλά επίπεδα. 

Δείκτης 3ος  
Ως προς τον τρίτο δείκτη του γραφήματος, το 2011 στο 
σύνολο των Τεχνολογικών ιδρυμάτων ο νεοεισερχόμε-
νος φοιτητικός πληθυσμός προέρχεται από 27,9 δια-
φορετικούς νομούς της χώρας κατά μέσο όρο ανά 
τμήμα. Την ίδια χρονιά η υψηλότερη τιμή του δείκτη 
καταγράφεται στο ΤΕΙ Ηπείρου (38,4 νομοί), ενώ ακο-
λουθούν κατά σειρά: το ΤΕΙ Σερρών (33,4), το ΤΕΙ Λα-
μίας (33,3), το ΤΕΙ Μεσολογγίου (32,8), το ΤΕΙ Δυτικής 
Μακεδονίας (31,8), το ΤΕΙ Καβάλας (31,3), το ΤΕΙ Πα-
τρών (31,1), το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (30,0), το ΤΕΙ Κρήτης 
(29,8) και το Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης (28,9). 
Το 2011 το ΤΕΙ Αθηνών καταγράφει τη χαμηλότερη τι-
μή στο δείκτη καλύπτοντας κατά μέσο όρο 18,8 δια-
φορετικούς νομούς, με βάση την έδρα του λυκείου 
αποφοίτησης των νεοεισερχόμενων, ενώ ακολουθούν 
κατά αύξουσα σειρά: το ΤΕΙ Πειραιώς (20,2), το ΤΕΙ 

Καλαμάτας (26,0), η ΑΣΠΑΙΤΕ (26,4), το ΤΕΙ Λαρίσης 
(27,0) και το ΤΕΙ Χαλκίδος (27,6). 
Συνολικά, μελετώντας τα 188 τμήματα της κατηγορίας 
παρατηρούνται σημαντικές διαφοροποιήσεις ως προς 
το συγκεκριμένο μέγεθος. Η μέση τιμή του πλήθους 
των νομών προέλευσης των νεοεισερχόμενων στα 10 
τμήματα με τις χαμηλότερες τιμές (bottom10) είναι 
13,8 νομοί, ενώ η μέση τιμή των 10 τμημάτων με τις 
υψηλότερες τιμές (top10) είναι 3,2 φορές υψηλότερη 
(44,7 νομοί). 
Κατά την περίοδο αναφοράς σε 15 από τα 16 ιδρύμα-
τα της κατηγορίας το πλήθος των νομών προέλευσης 
των νεοεισερχόμενων φοιτητών ανά τμήμα καταγρά-
φει μείωση, με την υψηλότερη να σημειώνεται στο ΤΕΙ 
Καλαμάτας (κατά 36,3%) και ακολουθούν κατά σειρά: 
το ΤΕΙ Λαρίσης (κατά 34,8%), το ΤΕΙ Αθηνών (κατά 
30,5%), το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (κατά 28,4%), το 
ΤΕΙ Καβάλας (κατά 26,6%), το Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσ-
σαλονίκης (κατά 21,1%), το ΤΕΙ Μεσολογγίου (κατά 
20,0%), το ΤΕΙ Σερρών (κατά 17,8%), το ΤΕΙ Πειραιώς 
(κατά 17,0%), το ΤΕΙ Κρήτης (κατά 16,8%), το ΤΕΙ Πα-
τρών (κατά 16,7%), το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (κατά 10,7%), 
το ΤΕΙ Λαμίας (κατά 4,9%), το ΤΕΙ Ηπείρου (κατά 4,2%) 
και το ΤΕΙ Χαλκίδος (κατά 3,6%). 
Στον αντίποδα βρίσκεται η ΑΣΠΑΙΤΕ στην οποία το 
πλήθος των νομών προέλευσης των νεοεισερχόμενων 
φοιτητών ανά τμήμα καταγράφει αύξηση (κατά 3,9%). 
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι διαφοροποιήσεις των τμη-
μάτων κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς δι-
ευρύνονται, με το λόγο top10/bottom10 να αυξάνεται 
κατά 18,5%, από 2,7 το 2001 σε 3,2 το 2011. 
 
Ανώτερες Επαγγελματικές & Εκκλησιαστικές Σχολές 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η μέση τιμή 
του ποσοστού των νεοεισερχόμενων με λύκειο απο-
φοίτησης στην ίδια περιφέρεια με το τμήμα εισαγω-
γής στις 20 σχολές της Επαγγελματικής & Εκκλησιαστι-
κής Εκπαίδευσης τα έτη 2001 και 2011. 

Γράφημα 5.46: Μέση τιμή(*) ποσοστού νεοεισερχόμενων με λύκειο αποφοίτησης στην ίδια περιφέρεια με το τμήμα εισαγωγής στις σχολές Επαγγελματικής & 
Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης τα έτη 2001 και 2011 

 
(*) Ο μέσος όρος του συγκεκριμένου μεγέθους υπολογίζεται από τις τιμές που καταγράφονται σε κάθε τμήμα ανά σχολή. 

Πηγή:  ΕΛ.ΣΤΑΤ.          Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
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Το 2011 στο σύνολο της Επαγγελματικής & Εκκλησια-
στικής Εκπαίδευσης το 44,9% κατά μέσο όρο του νεο-
εισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού προέρχονται 
από την ίδια περιφέρεια που εδρεύει το τμήμα φοί-
τησής τους. Την ίδια χρονιά τις υψηλότερες τιμές του 
δείκτη καταγράφουν τα ιδρύματα που ανήκουν στην 
περιφέρεια Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας με την 
υψηλότερη τιμή του δείκτη να καταγράφεται στην 
ΑΕΑ Αθηνών (76,6%), ενώ ακολουθούν κατά σειρά: η 
ΑΕΝ Ασπρόπυργου (68,9%), η Σχολή Νοσηλευτικής 
ΕΕΣ Αθηνών (66,7%), η ΑΕΑ Θεσσαλονίκης (64,2%), η 
ΑΕΝ Ύδρας (62,5%), η Δραματική Σχολή ΚΘΒΕ (54,5%), 
η Δραματική Σχολή Εθνικού Θεάτρου (54,1%) και η 
Σχολή Ορχηστικής Τέχνης (52,6%). 
Την ίδια χρονιά η ΑΕΝ Ηπείρου καταγράφει τη χαμη-
λότερη τιμή στο δείκτη, με μόλις το 8,3% κατά μέσο 
όρο του νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού να 
προέρχεται από την ίδια περιφέρεια που εδρεύει το 
τμήμα φοίτησής του, ενώ ακολουθούν κατά σειρά: η 
ΑΕΝ Ιονίων Νήσων (11,8%), η ΑΕΑ Βελλάς Ιωαννίνων 
(15,3%), η ΑΣΤΕ Αγίου Νικολάου (23,8%), η ΑΕΝ Κύ-
μης (27,8%), η ΑΕΝ Σύρου (28,6%), η ΑΕΝ Μακεδονίας 
(38,1%), η ΑΣΤΕ Ρόδου (38,9%), η ΑΕΝ Κρήτης (39,1%), 
η ΑΕΝ Οινουσών Χίου (41,7%), η ΑΕΝ Ηρακλείου 
(44,3%) και η ΑΕΝ Χίου (47,6%). 
Συνολικά, μελετώντας τα 27 τμήματα της κατηγορίας 
παρατηρούνται σημαντικές διαφοροποιήσεις ως προς 
το συγκεκριμένο μέγεθος. Το μέσο ποσοστό νεοεισερ-
χόμενων που αποφοίτησαν από λύκειο της ίδιας περι-
φέρειας στα 5 τμήματα με τις χαμηλότερες τιμές (bot-
tom5) είναι 14,9%, ενώ η μέση τιμή των 5 τμημάτων 
με τις υψηλότερες τιμές (top5) είναι 5πλάσια (74,1%). 
Κατά την περίοδο αναφοράς σε 10 από τις 20 σχολές 
της κατηγορίας το ποσοστό των νεοεισερχόμενων φοι-
τητών που αποφοίτησαν από λύκειο της ίδιας περιφέ-
ρειας με το τμήμα φοίτησης καταγράφει αύξηση, με 
την υψηλότερη να σημειώνεται στην ΑΕΑ Βελλάς Ιω-
αννίνων (από 0,0% το 2001 σε 15,3% το 2011) και α-
κολουθούν κατά σειρά: η ΑΕΝ Σύρου (κατά 171,4%), η 
ΑΣΤΕ Ρόδου (κατά 120,4%), η ΑΣΤΕ Αγίου Νικολάου 

(κατά 87,1%), η ΑΕΑ Αθηνών (κατά 36,5%), η ΑΕΝ Μα-
κεδονίας (κατά 35,3%), η ΑΕΑ Θεσσαλονίκης (κατά 
28,3%), η Σχολή Νοσηλευτικής ΕΕΣ Αθηνών (κατά 
25,9%), η ΑΕΝ Κρήτης (κατά 17,1%) και η ΑΕΝ Ηπεί-
ρου (κατά 4,6%). 
Στον αντίποδα βρίσκονται 9 από τις 20 σχολές της κα-
τηγορίας, όπου το ποσοστό των νεοεισερχόμενων φοι-
τητών που αποφοίτησαν από λύκειο της ίδιας περιφέ-
ρειας με το τμήμα φοίτησης καταγράφει μείωση, με 
την υψηλότερη να σημειώνεται στην ΑΕΑ Ηρακλείου 
(κατά 46,0%) και ακολουθούν κατά σειρά: η ΑΕΝ Ιονί-
ων Νήσων (κατά 37,3%), η ΑΕΝ Κύμης (κατά 30,6%), η 
ΑΕΝ Οινουσών Χίου (κατά 25,9%), η Σχολή Ορχηστι-
κής Τέχνης (κατά 22,8%), η Δραματική Σχολή ΚΘΒΕ 
(κατά 21,2%), η ΑΕΝ Ασπρόπυργου (κατά 16,8%), η 
ΑΕΝ Ύδρας (κατά 16,7%) και η Δραματική Σχολή Εθνι-
κού Θεάτρου (κατά 9,9%). Τέλος, στην ΑΕΝ Χίου το 
ποσοστό των νεοεισερχόμενων φοιτητών που αποφοί-
τησαν από λύκειο της ίδιας περιφέρειας με το τμήμα 
φοίτησης παρέμεινε αμετάβλητο. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι διαφοροποιήσεις των τμη-
μάτων κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς ση-
μειώνουν μείωση, με το λόγο top5/bottom5 να μειώ-
νεται κατά 40,9% (από 8,4 το 2001 σε 5,0 το 2011), 
παραμένοντας, ωστόσο, σε υψηλά επίπεδα. 
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται αναλυτικά για 
κάθε ένα από τις 20 σχολές της Επαγγελματικής & Εκ-
κλησιαστικής εκπαίδευσης τρεις δείκτες που αφορούν 
την προέλευση του νεοεισερχόμενου φοιτητικού πλη-
θυσμού με βάση την έδρα του σχολείου αποφοίτησης 
για την περίοδο 2001-2011: α) το ποσοστό των νεοει-
σερχόμενων φοιτητών που αποφοίτησαν από λύκειο 
του εξωτερικού, β) το ποσοστό των νεοεισερχόμενων 
φοιτητών που προέρχονται από τον ίδιο νομό που 
εδρεύει το τμήμα φοίτησής τους, και γ) το πλήθος των 
νομών προέλευσης των νεοεισερχόμενων φοιτητών. 
Στο γράφημα αποτυπώνεται η μέση τιμή των τριών 
δεικτών, η οποία υπολογίζεται από τις τιμές που κατα-
γράφονται σε κάθε τμήμα ανά σχολή. 

Γράφημα 5.47: Μέσος όρος(1) ποσοστού νεοεισερχόμενων φοιτητών που προέρχονται από το εξωτερικό, από τον ίδιο νομό και πλήθος νομών προέλευσης 
φοιτητών ανά σχολή Επαγγελματικής & Εκκλησιαστικής εκπαίδευσης την περίοδο 2001-2011 
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% νεοεισερχόμενων από τον ίδιο νομό            % νεοεισερχόμενων από το εξωτερικό          πλήθος νομών προέλευσης των νεοεισερχόμενων 
 (1) Ο μέσος όρος του συγκεκριμένου μεγέθους υπολογίζεται από τις τιμές που καταγράφονται σε κάθε τμήμα ανά σχολή. 

Πηγή:  ΕΛ.ΣΤΑΤ.          Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Δείκτης 1ος  
Το 2011 στο σύνολο της Επαγγελματικής & Εκκλησια-
στικής εκπαίδευσης το 3,2% κατά μέσο όρο του νεοει-
σερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού αποφοίτησαν από 
λύκειο του εξωτερικού. Την ίδια χρονιά το υψηλότερο 
ποσοστό της κατηγορίας καταγράφεται στη Δραματι-
κή Σχολή ΚΘΒΕ (27,3%), ενώ ακολουθούν κατά σειρά: 
η Σχολή Ορχηστικής Τέχνης (21,1%), η Δραματική 
Σχολή Εθνικού Θεάτρου (18,9%) και η Ανωτέρα Σχολή 
Νοσηλευτικής ΕΕΣ Αθηνών (8,3%). Την ίδια χρονιά 10 
σχολές εμφανίζουν μηδενικό αριθμό νεοεισερχόμε-
νων που έχουν αποφοιτήσει από σχολείο δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης του εξωτερικού: η ΑΕΝ Κύμης, η 
ΑΕΝ Οινουσών Χίου, η ΑΕΝ Σύρου, η ΑΕΝ Ηπείρου, η 
ΑΕΝ Χίου, η ΑΣΤΕ Ρόδου, η ΑΣΤΕ Αγίου Νικολάου, η 
ΑΕΑ Αθηνών, η ΑΕΑ Βελλάς Ιωαννίνων και η ΑΕΑ Η-
ρακλείου. Χαμηλά είναι τα ποσοστά στις σχολές: ΑΕΝ 
Ασπρόπυργου (0,4%), ΑΕΑ Θεσσαλονίκης (0,8%), ΑΕΝ 
Μακεδονίας (0,9%), ΑΕΝ Ιονίων Νήσων (1,2%), ΑΕΝ 
Ύδρας (1,8%) και ΑΕΝ Κρήτης (2,3%). 
Συνολικά, μελετώντας τα 27 τμήματα της κατηγορίας 
παρατηρούνται σημαντικές διαφοροποιήσεις ως προς 
το συγκεκριμένο μέγεθος. Το μέσο ποσοστό νεοεισερ-

χόμενων που αποφοίτησαν από λύκειο της ίδιας περι-
φέρειας στα 5 τμήματα με τις χαμηλότερες τιμές (bot-
tom5) είναι 0,0%, ενώ η μέση τιμή των 5 τμημάτων με 
τις υψηλότερες τιμές (top5) είναι 15,8%. 
Κατά την περίοδο αναφοράς σε 9 από τις 20 σχολές 
της κατηγορίας το ποσοστό των νεοεισερχόμενων φοι-
τητών που αποφοίτησαν από λύκειο του εξωτερικού 
καταγράφει αύξηση, με την υψηλότερη να σημειώνε-
ται στη Δραματική Σχολή ΚΘΒΕ (κατά 165,9%) και α-
κολουθούν: η Σχολή Ορχηστικής Τέχνης (κατά 131,6%) 
και η Δραματική Σχολή Εθνικού Θεάτρου (κατά 
51,4%), ενώ στην Ανωτέρα Σχολή Νοσηλευτικής ΕΕΣ, 
στην ΑΕΝ Κρήτης, στην ΑΕΝ Ύδρας, στην ΑΕΝ Ιονίων 
Νήσων, στην ΑΕΝ Μακεδονίας και στην ΑΕΝ Ασπρό-
πυργου, από μηδενικό ποσοστό το 2001, πλέον το 
2011 περιλαμβάνονται στο νεοεισερχόμενο φοιτητικό 
πληθυσμό απόφοιτοι σχολείων του εξωτερικού. 
Στον αντίποδα βρίσκονται 3 σχολές στις οποίες το πο-
σοστό των νεοεισερχόμενων φοιτητών που αποφοίτη-
σαν από λύκειο του εξωτερικού καταγράφει μείωση: 
στην ΑΣΤΕ Αγίου Νικολάου (κατά 100,0%), στην ΑΕΝ 
Ηπείρου (κατά 100,0%) και στην ΑΕΑ Θεσσαλονίκης 
(κατά 60,3%). 
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Τέλος, στις υπόλοιπες 8 σχολές της κατηγορίας το 
πλήθος των νεοεισερχόμενων φοιτητών που αποφοί-
τησαν από σχολείο του εξωτερικού παραμένει μηδενι-
κό κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς: ΑΕΝ Κύ-
μης, ΑΕΝ Οινουσών Χίου, ΑΕΝ Χίου, ΑΕΝ Σύρου, ΑΣΤΕ 
Ρόδου, ΑΕΑ Αθηνών, ΑΕΑ Βελλάς Ιωαννίνων και ΑΕΑ 
Ηρακλείου. 
Δείκτης 2ος  
Το 2011 στο σύνολο της Επαγγελματικής & Εκκλησια-
στικής εκπαίδευσης το 29,7% κατά μέσο όρο του νεο-
εισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού προέρχονται 
από τον ίδιο νομό που εδρεύει το τμήμα φοίτησής 
τους. Την ίδια χρονιά η υψηλότερη τιμή του δείκτη κα-
ταγράφεται στην Ανωτέρα Σχολή Νοσηλευτικής ΕΕΣ 
Αθηνών (66,7%), ενώ ακολουθούν κατά σειρά: η ΑΕΑ 
Αθηνών (62,1%), η Δραματική Σχολή ΚΘΒΕ (54,5%), η 
ΑΕΑ Θεσσαλονίκης (51,5%), η Δραματική Σχολή Εθνι-
κού Θεάτρου (45,9%), η Σχολή Ορχηστικής Τέχνης 
(42,1%), η ΑΕΝ Χίου (40,5%), η ΑΕΝ Οινουσών Χίου 
(38,9%), η ΑΣΤΕ Ρόδου (36,1%) και η ΑΕΝ Ύδρας 
(30,4%).Την ίδια χρονιά η ΑΣΤΕ Αγίου Νικολάου κατα-
γράφει τη χαμηλότερη τιμή στο δείκτη, με κανέναν 
(0,0%) από τους νεοεισερχόμενους φοιτητές να 
προέρχεται από τον ίδιο νομό που εδρεύει το τμήμα 
φοίτησής του, ενώ ακολουθούν κατά σειρά: η ΑΕΝ 
Ασπρόπυργου (1,9%), η ΑΕΝ Ηπείρου (4,9%), η ΑΕΑ 
Βελλάς Ιωαννίνων (8,1%), η ΑΕΝ Ιονίων Νήσων 
(9,4%), η ΑΕΝ Σύρου (17,5%), η ΑΕΝ Κύμης (22,2%), η 
ΑΕΝ Κρήτης (22,6%), η ΑΕΝ Μακεδονίας (23,1%) και η 
ΑΕΑ Ηρακλείου (27,4%). 
Συνολικά, μελετώντας τα 27 τμήματα της κατηγορίας 
παρατηρούνται σημαντικές διαφοροποιήσεις ως προς 
το συγκεκριμένο μέγεθος. Το μέσο ποσοστό νεοεισερ-
χόμενων που αποφοίτησαν από λύκειο του ίδιου νο-
μού στα 5 τμήματα με τις χαμηλότερες τιμές 
(bottom5) είναι 3,2%, ενώ η μέση τιμή των 5 τμημά-
των με τις υψηλότερες τιμές (top5) είναι 19,4 φορές 
υψηλότερη (61,7%). 
Κατά την περίοδο αναφοράς σε 12 από τις 20 σχολές 
της κατηγορίας το ποσοστό των νεοεισερχόμενων φοι-
τητών που αποφοίτησαν από λύκειο του ίδιου νομού 
με το τμήμα φοίτησης καταγράφει αύξηση, με την 
υψηλότερη να σημειώνεται στη Δραματική Σχολή Ε-
θνικού Θεάτρου (κατά 162,5%) και ακολουθούν με 
σειρά αύξησης: η ΑΕΝ Ύδρας (κατά 142,9%), η ΑΣΤΕ 
Ρόδου (130,2%), η Ανωτέρα Σχολή Νοσηλευτικής ΕΕΣ 
Αθηνών (κατά 127,6%), η Σχολή Ορχηστικής Τέχνης 
(κατά 85,3%), η ΑΕΑ Θεσσαλονίκης (κατά 71,6%), η 
ΑΕΝ Σύρου (κατά 65,9%), η ΑΕΝ Κρήτης (κατά 61,4%), 
η ΑΕΝ Μακεδονίας (κατά 54,6%) και η ΑΕΑ Αθηνών 
(κατά 14,2%), ενώ στην ΑΕΑ Βελλάς Ιωαννίνων και 
στην ΑΕΝ Ηπείρου από μηδενικό ποσοστό το 2001, 
πλέον το 2011 περιλαμβάνονται στο νεοεισερχόμενο 
φοιτητικό πληθυσμό απόφοιτοι σχολείων του ίδιου με 
το τμήμα νομού. Στον αντίποδα βρίσκονται οι υπόλοι-
πες 8 σχολές της κατηγορίας, στις οποίες το ποσοστό 
των νεοεισερχόμενων φοιτητών που αποφοίτησαν 
από λύκειο του ίδιου νομού με το τμήμα φοίτησης κα-

ταγράφει μείωση, με την υψηλότερη να σημειώνεται 
στην ΑΣΤΕ Αγίου Νικολάου (κατά 100,0%) και ακο-
λουθούν με σειρά αύξησης: η ΑΕΝ Ασπρόπυργου (κα-
τά 89,6%), η ΑΕΝ Ιονίων Νήσων (κατά 36,5%), η ΑΕΝ 
Κύμης (κατά 36,5%), η ΑΕΝ Οινουσών Χίου (κατά 
30,9%), η ΑΕΑ Ηρακλείου (κατά 23,3%), η Δραματική 
Σχολή ΚΘΒΕ (κατά 7,5%) και η ΑΕΝ Χίου (κατά 5,6%). 
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι διαφοροποιήσεις των τμη-
μάτων κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς δι-
ευρύνονται, με το λόγο top5/bottom5 να αυξάνεται 
κατά 93,1% (από 10,1 το 2001 σε 19,4 το 2011). 
Δείκτης 3ος  
Ως προς τον τρίτο δείκτη του γραφήματος, το 2011 στο 
σύνολο της Επαγγελματικής & Εκκλησιαστικής εκπαί-
δευσης ο νεοεισερχόμενος φοιτητικός πληθυσμός 
προέρχεται από 17,9 διαφορετικούς νομούς της χώ-
ρας κατά μέσο όρο ανά τμήμα. Την ίδια χρονιά η υψη-
λότερη τιμή του δείκτη καταγράφεται στην ΑΕΝ Ηπεί-
ρου (34,0 νομοί), ενώ ακολουθούν κατά σειρά: η ΑΕΝ 
Μακεδονίας (31,5), η ΑΕΝ Ασπρόπυργου (28,5), η 
ΑΕΝ Ιονίων Νήσων (26,0), η ΑΣΤΕ Ρόδου (22,0), η ΑΕΝ 
Κύμης (20,0), η ΑΕΝ Χίου (20,0), η ΑΕΝ Κρήτης (19,5) 
και η ΑΕΑ Θεσσαλονίκης (18,5).Την ίδια χρονιά η 
Δραματική Σχολή ΚΘΒΕ καταγράφει τη χαμηλότερη 
τιμή στο δείκτη καλύπτοντας κατά μέσο όρο 3,0 νο-
μούς, με βάση την έδρα του λυκείου αποφοίτησης των 
νεοεισερχόμενων, ενώ ακολουθούν κατά σειρά: η Α-
νωτέρα Σχολή Νοσηλευτικής ΕΕΣ Αθηνών (4,0), η Σχο-
λή Ορχηστικής Τέχνης (6,0), η Δραματική Σχολή Εθνι-
κού Θεάτρου (8,0), η ΑΕΑ Ηρακλείου (11,0), η ΑΣΤΕ 
Αγίου Νικολάου (12,0), η ΑΕΑ Βελλάς Ιωαννίνων 
(13,5), η ΑΕΝ Σύρου (15,0), η ΑΕΝ Οινουσών Χίου 
(16,0), η ΑΕΑ Αθηνών (17,0) και η ΑΕΝ Ύδρας (17,0). 
Συνολικά, μελετώντας τα 27 τμήματα της κατηγορίας 
παρατηρούνται σημαντικές διαφοροποιήσεις ως προς 
το συγκεκριμένο μέγεθος. Η μέση τιμή του πλήθους 
των νομών προέλευσης των νεοεισερχόμενων στα 5 
τμήματα με τις χαμηλότερες τιμές (bottom5) είναι 6,0 
νομοί, ενώ η μέση τιμή των 5 τμημάτων με τις υψηλό-
τερες τιμές (top5) είναι 5,3 φορές υψηλότερη (31,6 
νομοί). 
Κατά την περίοδο αναφοράς σε 14 από τις 20 σχολές 
της κατηγορίας το πλήθος των νομών προέλευσης των 
νεοεισερχόμενων φοιτητών ανά τμήμα καταγράφει 
αύξηση, με την υψηλότερη να σημειώνεται στην ΑΕΝ 
Οινουσών Χίου (κατά 220,0%) και ακολουθούν με 
σειρά αύξησης: η ΑΕΝ Χίου (κατά 185,7%), η ΑΕΝ Κύ-
μης (κατά 150,0%), η ΑΕΝ Ιονίων Νήσων (κατά 
136,4%), η ΑΕΑ Βελλάς Ιωαννίνων (κατά 125,0%), η 
ΑΕΝ Ύδρας (κατά 112,5%), η ΑΕΝ Σύρου (κατά 87,5%), 
η ΑΕΑ Ηρακλείου (κατά 83,3%), η ΑΕΝ Μακεδονίας 
(κατά 65,8%), η ΑΕΝ Ασπρόπυργου (κατά 62,9%), η 
ΑΕΝ Κρήτης (κατά 44,4%), η ΑΕΝ Ηπείρου (κατά 
13,3%), η ΑΕΑ Θεσσαλονίκης (κατά 8,8%) και η ΑΣΤΕ 
Ρόδου (κατά 4,8%). Στον αντίποδα βρίσκονται 5 σχο-
λές της κατηγορίας, όπου το πλήθος των νομών προέ-
λευσης των νεοεισερχόμενων φοιτητών ανά τμήμα κα-
ταγράφει μείωση, με την υψηλότερη να σημειώνεται 
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στη Δραματική Σχολή ΚΘΒΕ (κατά 72,7%) και ακολου-
θούν κατά σειρά: η Ανωτέρα Σχολή Νοσηλευτικής ΕΕΣ 
Αθηνών (κατά 60,0%), η ΑΣΤΕ Αγίου Νικολάου (κατά 
45,5%), η Δραματική Σχολή Εθνικού Θεάτρου (κατά 
38,5%) και η Σχολή Ορχηστικής Τέχνης (κατά 25,0%). 
Στη ΑΕΑ Αθηνών το πλήθος των νομών προέλευσης 

των νεοεισερχόμενων φοιτητών ανά τμήμα παρέμεινε 
αμετάβλητο. 
Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί ότι οι διαφοροποιήσεις 
των τμημάτων κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφο-
ράς διευρύνονται, με το λόγο top5/bottom5 να αυξά-
νεται κατά 38,1%, από 3,8 το 2001 σε 5,3 το 2011. 

 

5.4.2 Φορέας λυκείου αποφοίτησης (Δημόσιος-Ιδιωτικός) 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται διακριτά το 
πλήθος των νεοεισερχόμενων φοιτητών που αποφοί-
τησαν από δημόσιο και ιδιωτικό σχολείο ανώτερης 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (από την Ελλάδα και το 
εξωτερικό) την περίοδο 2001-2011. 

Γράφημα 5.48: Νεοεισερχόμενοι φοιτητές με βάση τον φορέα του σχολείου 
αποφοίτησης (Δημόσιο - Ιδιωτικό) την περίοδο 2001-2011 

 
Πηγή:  ΕΛ.ΣΤΑΤ.          Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Το 2011 το 6,8% του νεοεισερχόμενου φοιτητικού 
πληθυσμού αποφοίτησε από ιδιωτικό σχολείο, ποσο-
στό που αντιστοιχεί σε 4.809 φοιτητές, ενώ το υπό-
λοιπο 93,2% (65.654 φοιτητές) αποφοίτησαν από δη-
μόσιο σχολείο αντίστοιχα. 
Την περίοδο 2001-2011 το πλήθος των νεοεισερχόμε-
νων φοιτητών από ιδιωτικό σχολείο αποφοίτησης κα-
ταγράφει μείωση κατά 13,8%, από 5.576 φοιτητές το 
2001 σε 4.809 φοιτητές το 2011, ενώ ως ποσοστό επί 
του συνόλου καταγράφει μείωση από 6,9% το 2001 σε 

6,8% το 2011. Αντίστοιχα, μείωση κατά 12,2% κατα-
γράφει και το πλήθος των νεοεισερχόμενων φοιτητών 
από δημόσιο σχολείο αποφοίτησης, από 75.382 το 
2001 σε 65.654 το 2011, ενώ ως ποσοστό επί του συ-
νόλου καταγράφει οριακή μείωση, από 93,3% το 2001 
σε 93,2% το 2011. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι τη χρονιά που τίθεται σε ε-
φαρμογή το μέτρο της «βάσης του 10» για την εισα-
γωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (2006), το ποσο-
στό των νεοεισερχόμενων από ιδιωτικό σχολείο απο-
φοίτησης καταγράφει αύξηση κατά μία μονάδα, από 
6,8% το 2005 σε 7,8% το 2006 και διαμορφώνεται πά-
νω από το 7% καθ’ όλη τη διάρκεια της εφαρμογής του 
μέτρου (2006-2009). Το 2010, τη χρονιά που καταργεί-
ται το συγκεκριμένο κριτήριο, ο αριθμός των νεοει-
σερχόμενων από ιδιωτικό σχολείο συγκεντρώνει την 
υψηλότερη απόλυτη τιμή (5.691 φοιτητές) της περιό-
δου αναφοράς, ενώ ως ποσοστό επανέρχεται στο 
6,9%. Το 2011, η απόλυτη τιμή μειώνεται (κατά 882 
φοιτητές ή 15,5%), και οριακά (κατά 1,5%) το αντίστοι-
χο ποσοστό (στο 6,8%) υποχωρούν. 
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνονται: το ποσοστό 
των νεοεισερχόμενων φοιτητών που αποφοίτησαν 
από ιδιωτικό σχολείο,  το ποσοστό των αποφοίτων 
ιδιωτικών Γενικών Λυκείων της χώρας (επί του συνό-
λου των αποφοίτων), καθώς και η αναλογία πιθανο-
τήτων (odds ratio) για εισαγωγή των αποφοίτων ιδι-
ωτικών σχολείων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση την 
περίοδο 2001-2011. 

Γράφημα 5.49: Ποσοστό των νεοεισερχόμενων φοιτητών που αποφοίτησαν από ιδιωτικό σχολείο της Ελλάδας, ποσοστό των αποφοίτων ιδιωτικών Γενικών 
Λυκείων και αναλογία πιθανοτήτων (odds ratio) για εισαγωγή των αποφοίτων ιδιωτικών σχολείων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση την περίοδο 2001-2011 

 
Η αναλογία πιθανοτήτων (odds ratio) για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση υπολογίζεται διαιρώντας το ποσοστό των νεοεισερχόμενων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που αποφοίτη-
σαν από ιδιωτικό σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με το ποσοστό των αποφοίτων των ιδιωτικών Γενικών Λυκείων της χώρας την ίδια χρονιά. Αναλογία πιθανοτήτων μικρότερη της μο-
νάδας υποδεικνύει χαμηλή πιθανότητα των μαθητών ιδιωτικών σχολείων για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σε σύγκριση με τους μαθητές των δημοσίων, ή με άλλα λόγια υποεκ-
προσώπηση των αποφοίτων ιδιωτικών σχολείων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ενώ αναλογία πιθανοτήτων μεγαλύτερη της μονάδας υποδεικνύει μεγάλη πιθανότητα για εισαγωγή στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, ή με άλλα λόγια υπερεκπροσώπηση των αποφοίτων ιδιωτικών σχολείων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τιμές της αναλογίας κοντά στη μονάδα υποδεικνύουν σχε-
δόν ίσες πιθανότητες εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με τους αποφοίτους των δημοσίων σχολείων, ή με άλλα λόγια η εκπροσώπηση των μαθητών ιδιωτικών σχολείων στο φοιτη-
τικό σώμα θεωρείται αντιπροσωπευτική. 

Πηγή:  ΕΛ.ΣΤΑΤ.          Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
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Η αναλογία πιθανοτήτων για εισαγωγή των αποφοί-
των ιδιωτικών σχολείων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 
σχεδόν ισούται με τη μονάδα σε όλα τα έτη της περιό-
δου αναφοράς. Ο μέσος όρος της αναλογίας πιθανο-
τήτων της περιόδου αναφοράς ισούται με 1,0 που υ-
ποδηλώνει ότι την τελευταία δεκαετία η εκπροσώπη-
ση των μαθητών ιδιωτικών σχολείων στο φοιτητικό 
σώμα κατά μέσο όρο είναι αντιπροσωπευτική, κι επο-
μένως οι απόφοιτοι των ιδιωτικών σχολείων έχουν τις 
ίδιες πιθανότητες (ούτε λιγότερες, ούτε περισσότερες) 

για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με τους 
απόφοιτους των δημοσίων σχολείων. 
 
5.4.2.1 Ανάλυση κατά κατηγορία ιδρυμάτων 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή 
των νεοεισερχόμενων φοιτητών που έχουν αποφοιτή-
σει από ιδιωτικό και δημόσιο σχολείο ανώτερης δευ-
τεροβάθμιας ανά κατηγορία ιδρύματος το 2011. 

Γράφημα 5.50: Κατανομή του νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού από ιδιωτικό και από δημόσιο σχολείο ανά κατηγορία ιδρύματος το 2011 

 
Πηγή:  ΕΛ.ΣΤΑΤ.          Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Το 2011, από τους 65.654 νεοεισερχόμενους φοιτητές 
που έχουν αποφοιτήσει από δημόσια σχολεία, το 
57,0% εισάγονται σε Πανεπιστημιακά ιδρύματα και 
Πολυτεχνεία (37.425 σπουδαστές), το 40,4% σε Τεχνο-
λογικά ιδρύματα (26.544 σπουδαστές) και το 2,6% σε 
Ανώτερες Επαγγελματικές & Εκκλησιαστικές Σχολές 
(1.685 σπουδαστές). 
Η κατανομή των 4.809 νεοεισερχόμενων φοιτητών 
που έχουν αποφοιτήσει από ιδιωτικά σχολεία εμφανί-
ζεται σημαντικά διαφοροποιημένη. Συγκεκριμένα, το 
78,9% εισάγονται σε Πανεπιστημιακά ιδρύματα και 
Πολυτεχνεία (3.795 σπουδαστές), ποσοστό σημαντικά 
μεγαλύτερο του αντίστοιχου των δημοσίων. Το 19,4% 
εισάγονται σε Τεχνολογικά ιδρύματα (933 σπουδα-
στές), ποσοστό σημαντικά χαμηλότερο του αντίστοι-
χου των δημοσίων. Τέλος, το 1,7% εισάγονται σε Ανώ-
τερες Επαγγελματικές & Εκκλησιαστικές Σχολές (81 
σπουδαστές) ποσοστό επίσης χαμηλότερο του αντί-
στοιχου των δημοσίων. 
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποδίδεται το ποσοστό των 
νεοεισερχόμενων φοιτητών που αποφοίτησαν από ι-
διωτικό σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ανά 
κατηγορία ιδρύματος την περίοδο 2001-2011. Το 2011 
το μέσο ποσοστό νεοεισερχόμενων στα τμήματα των 
Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων & Πολυτεχνείων φοιτη-
τών που αποφοίτησαν από ιδιωτικό σχολείο δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης είναι 9,6%, ενώ τα αντίστοιχα 
ποσοστά των Τεχνολογικών ιδρυμάτων και των Ανώ-

τερων Επαγγελματικών & Εκκλησιαστικών Σχολών εί-
ναι σημαντικά χαμηλότερα (3,6% και 4,9% αντίστοιχα). 
Στο σημείο αυτό υπενθυμίζεται πως το 6,5% των απο-
φοίτων της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
προέρχονται από την ιδιωτική εκπαίδευση. 

Γράφημα 5.51: Μέση τιμή ποσοστού(*) των νεοεισερχόμενων φοιτητών που 
αποφοίτησαν από ιδιωτικό σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ανά κα-
τηγορία ιδρύματος την περίοδο 2001-2011 

 
(*) Ο μέσος όρος του συγκεκριμένου μεγέθους υπολογίζεται από τις τιμές που καταγράφο-
νται σε κάθε τμήμα των ιδρυμάτων της κατηγορίας. 

Πηγή:  ΕΛ.ΣΤΑΤ.          Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Την περίοδο αναφοράς (2001-2011) το ποσοστό των 
νεοεισερχόμενων φοιτητών των Πανεπιστημιακών ι-
δρυμάτων και των Πολυτεχνείων των προερχόμενων 
από ιδιωτικό σχολείο καταγράφει αύξηση κατά 7,5% 
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(από 8,9% το 2001 σε 9,6% το 2011). Σημαντική αύξη-
ση (κατά 25,9%) σημειώνει την ίδια περίοδο το ποσο-
στό των νεοεισερχόμενων σπουδαστών στις Ανώτερες 
Επαγγελματικές & Εκκλησιαστικές Σχολές των προερ-
χόμενων από ιδιωτικό σχολείο αποφοίτησης, από 
3,9% το 2001 σε 4,9% το 2011, ενώ το αντίστοιχο πο-
σοστό των Τεχνολογικών ιδρυμάτων καταγράφει 
μείωση κατά 18,8% από 4,5% το 2001 σε 3,6% το 
2011. 
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η αναλογία πι-
θανοτήτων (odds ratio) για εισαγωγή των αποφοίτων 
ιδιωτικών σχολείων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ανά 
κατηγορία ιδρύματος την περίοδο 2001-2011. 

Γράφημα 5.52: Αναλογία πιθανοτήτων (odds ratio) για εισαγωγή των απο-
φοίτων ιδιωτικών σχολείων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ανά κατηγορία 
ιδρύματος την περίοδο 2001-2011 

 
Πηγή:  ΕΛ.ΣΤΑΤ.          Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Από τη μελέτη των στοιχείων όλης της περιόδου ανα-
φοράς (2001-2011) στους νεοεισερχόμενους φοιτητές 

στα Πανεπιστημιακά ιδρύματα & Πολυτεχνεία παρα-
τηρείται υπερεκπροσώπηση των αποφοίτων των ιδι-
ωτικών λυκείων, με την  αναλογία πιθανοτήτων για ει-
σαγωγή στα ιδρύματα της κατηγορίας να είναι κατά 
μέσο όρο 1,37. 
Αντίθετα, στους νεοεισερχόμενους φοιτητές στα Τε-
χνολογικά ιδρύματα και στην Ανώτερη Επαγγελματική 
& Εκκλησιαστική Εκπαίδευση παρατηρείται υποεκ-
προσώπηση των αποφοίτων των ιδιωτικών λυκείων, 
με την  αναλογία πιθανοτήτων για εισαγωγή στα ι-
δρύματα της κατηγορίας να είναι κατά μέσο όρο 0,61 
και 0,65 αντίστοιχα. 
Κατά την περίοδο 2001-2011 η αναλογία πιθανοτήτων 
για εισαγωγή των αποφοίτων ιδιωτικών λυκείων στα 
Πανεπιστημιακά ιδρύματα & Πολυτεχνεία καταγράφει 
αύξηση κατά 18,4%, από 1,24 το 2001 σε 1,46 το 2011. 
Αντίστοιχα, η αναλογία πιθανοτήτων για εισαγωγή 
των αποφοίτων ιδιωτικών λυκείων στα Τεχνολογικά 
ιδρύματα παραμένει σε σταθερά επίπεδα (οριακή 
μείωση, από 0,62 το 2001 σε 0,56 το 2011). Τέλος, η 
αναλογία πιθανοτήτων για εισαγωγή των αποφοίτων 
ιδιωτικών λυκείων στην Ανώτερη Επαγγελματική & Εκ-
κλησιαστική Εκπαίδευση καταγράφει αύξηση κατά 
38,7%, από 0,54 το 2001 σε 0,75 το 2011. 

 
Πανεπιστημιακά ιδρύματα & Πολυτεχνεία 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η μέση, η ελά-
χιστη και η μέγιστη τιμή του ποσοστού των νεοεισερ-
χόμενων φοιτητών που έχουν αποφοιτήσει από ιδιω-
τικό σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα 22 Πα-
νεπιστημιακά ιδρύματα & Πολυτεχνεία το 2011. 

Γράφημα 5.53: Μέση τιμή, Ελάχιστη και Μέγιστη τιμή του ποσοστού των νεοεισερχόμενων φοιτητών που έχουν αποφοιτήσει από ιδιωτικό σχολείο δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης στα 22 Πανεπιστημιακά ιδρύματα και Πολυτεχνεία το 2011 

 
Η οριζόντια πράσινη γραμμή τέμνει τον άξονα τιμών στο 6,5%, που είναι το ποσοστό των αποφοίτων των Γενικών Λυκείων που προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα 
Πηγή:  ΕΛ.ΣΤΑΤ.          Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
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δείκτη τα εκπαιδευτικά ιδρύματα διαφοροποιούνται 
μεταξύ τους. Υπενθυμίζεται ότι το 6,5% των αποφοί-
των των Γενικών Λυκείων προέρχονται από την ιδιωτι-
κή εκπαίδευση, ενώ (όπως φαίνεται από το γράφημα), 
στην πλειονότητα των ιδρυμάτων της κατηγορίας (20 
από 22) το μέσο ποσοστό νεοεισαχθέντων από ιδιωτι-
κά σχολεία είναι υψηλότερο του 6,5%. Το 2011 το υ-
ψηλότερο κατά μέσο όρο ποσοστό νεοεισερχομένων 
από ιδιωτικό σχολείο καταγράφει η Ανωτάτη Σχολή 
Καλών Τεχνών (23,8%) και ακολουθούν: το Εθνικό 
Μετσόβιο Πολυτεχνείο (22,5%), το Οικονομικό Πανε-
πιστήμιο Αθηνών (15,3%), το Πολυτεχνείο Κρήτης 
(14,2%), το Πανεπιστήμιο Αθηνών (11,2%) και το Πα-
νεπιστήμιο Πατρών (10,3%). 
Την ίδια χρονιά, το χαμηλότερο κατά μέσο όρο ποσο-
στό νεοεισερχομένων από ιδιωτικά σχολεία καταγρά-
φει το Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας (4,2%) και ακο-
λουθούν: το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 
(4,8%), το Ιόνιο Πανεπιστήμιο (6,8%), το Πανεπιστή-
μιο Κρήτης και το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 
(7,0%), το Πανεπιστήμιο Θράκης (7,1%), το Πανεπι-
στήμιο Ιωαννίνων (7,8%), το Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
(7,9%), το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το Πανεπι-
στήμιο Στερεάς Ελλάδας (8,3%), το Χαροκόπειο Πα-
νεπιστήμιο (8,9%), το Πάντειο Πανεπιστήμιο και το 
Πανεπιστήμιο Πειραιώς (9,0%) και το Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας (9,3%), το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης (9,4%) και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών (9,6%). 
Συνολικά, μελετώντας τα 267 τμήματα της κατηγορίας 
παρατηρούνται σημαντικές διαφοροποιήσεις ως προς 
το συγκεκριμένο μέγεθος. Το μέσο ποσοστό νεοεισερ-
χόμενων που αποφοίτησαν από ιδιωτικά σχολεία στα 
10 τμήματα με τις χαμηλότερες τιμές (bottom10) είναι 
0,3%, ενώ η αντίστοιχη μέση τιμή των 10 τμημάτων με 
τις υψηλότερες τιμές (top10, 25,8%) είναι σχεδόν 
100πλάσια (94,3 φορές υψηλότερη). 

Πέραν των διαφοροποιήσεων μεταξύ των εκπαιδευτι-
κών ιδρυμάτων, καταγράφονται και σημαντικές δια-
φοροποιήσεις εντός των ιδρυμάτων. Συγκεκριμένα, το 
μεγαλύτερο εύρος (διαφορά μέγιστου από ελάχιστου 
ποσοστού νεοεισαχθέντων από ιδιωτικό σχολείο) ση-
μειώνεται στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και ι-
σούται με 30,0 ποσοστιαίες μονάδες. Με βάση την τι-
μή εύρους ακολουθούν τα ιδρύματα: Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας (23,0 μονάδες), Πανεπιστήμιο Αθηνών 
(22,3 μονάδες), Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσα-
λονίκης (20,7 μονάδες), Πανεπιστήμιο Αιγαίου (17,2 
μονάδες), Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και Πανεπιστή-
μιο Πατρών (16,9 μονάδες), Πάντειο Πανεπιστήμιο 
(16,5 μονάδες), Πανεπιστήμιο Πειραιώς (16,1 μονά-
δες), Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (15,5 μονάδες), Πανε-
πιστήμιο Κρήτης (14,2 μονάδες), Πανεπιστήμιο Θρά-
κης (14,1 μονάδες) και Πολυτεχνείο Κρήτης (13,8 μο-
νάδες). 
Στον αντίποδα βρίσκεται το Πανεπιστήμιο Στερεάς 
Ελλάδας, το οποίο καταγράφει το μικρότερο εύρος 
μεταξύ μέγιστου και ελάχιστου ποσοστού νεοεισαχθέ-
ντων από ιδιωτικό σχολείο (0,6 μονάδες) και ακολου-
θούν: το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (6,1 μο-
νάδες), το Ιόνιο Πανεπιστήμιο (6,6 μονάδες), το Πα-
νεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας (8,3 μονάδες), η Ανωτά-
τη Σχολή Καλών Τεχνών (9,6 μονάδες), το Χαροκόπειο 
Πανεπιστήμιο (10,1 μονάδες), το Οικονομικό Πανεπι-
στήμιο Αθηνών (10,6 μονάδες), το Γεωπονικό Πανε-
πιστήμιο Αθηνών (11,5 μονάδες) και το Πανεπιστήμιο 
Πελοποννήσου (12,2 μονάδες). 
 
Τεχνολογικά ιδρύματα 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η μέση τιμή, η 
ελάχιστη και η μέγιστη τιμή του ποσοστού των νεοει-
σερχόμενων φοιτητών που έχουν αποφοιτήσει από ι-
διωτικό σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα 16 
Τεχνολογικά ιδρύματα το 2011. 

Γράφημα 5.54: Μέση τιμή, Ελάχιστη και Μέγιστη τιμή του ποσοστού των νεοεισερχόμενων φοιτητών που έχουν αποφοιτήσει από ιδιωτικό σχολείο δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης στα 16 Τεχνολογικά ιδρύματα το 2011 

Η οριζόντια μωβ γραμμή τέμνει τον άξονα τιμών στο 6,5%, που είναι το ποσοστό των αποφοίτων των Γενικών Λυκείων που προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα. 
Πηγή:  ΕΛ.ΣΤΑΤ.          Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
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Συνολικά στα Τεχνολογικά ιδρύματα το 3,6% κατά μέ-
σο όρο των νεοεισερχόμενων έχουν αποφοιτήσει από 
ιδιωτικό σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευση, ενώ 
ως προς το συγκεκριμένο δείκτη τα εκπαιδευτικά ι-
δρύματα διαφοροποιούνται μεταξύ τους. Στο σημείο 
αυτό υπενθυμίζεται πως το 6,5% των αποφοίτων των 
Γενικών Λυκείων προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα, 
ενώ (όπως φαίνεται από το γράφημα),  και στα 16 τε-
χνολογικά ιδρύματα της χώρας, το μέσο ποσοστό νεο-
εισαχθέντων από ιδιωτικά σχολεία είναι χαμηλότερο 
του 6,5%. Το 2011 το υψηλότερο κατά μέσο όρο πο-
σοστό νεοεισερχομένων από ιδιωτικό σχολείο κατα-
γράφει το ΤΕΙ Αθηνών (4,8%) και ακολουθούν: το ΤΕΙ 
Σερρών και το ΤΕΙ Πειραιώς (4,6%), το ΤΕΙ Ηπείρου 
(4,3%), το ΤΕΙ Αλεξάνδρειο Θεσσαλονίκης και το ΤΕΙ 
Λαμίας (4,2%), το ΤΕΙ Καλαμάτας (4,0%) και το ΤΕΙ Πα-
τρών (3,9%). 
Την ίδια χρονιά, το χαμηλότερο κατά μέσο όρο ποσο-
στό νεοεισερχομένων από ιδιωτικό σχολείο καταγρά-
φει η ΑΣΠΑΙΤΕ (1,5%) και ακολουθούν: το ΤΕΙ Μεσο-
λογγίου (1,8%), το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (2,1%), το 
ΤΕΙ Καβάλας (2,3%), το ΤΕΙ Κρήτης (2,5%), το ΤΕΙ Ιονί-
ων Νήσων (3,1%), το ΤΕΙ Λαρίσης (3,1%) και το ΤΕΙ 
Χαλκίδος (3,5%). 
Συνολικά, μελετώντας τα 188 τμήματα της κατηγορίας 
παρατηρούνται σημαντικές διαφοροποιήσεις ως προς 
το συγκεκριμένο μέγεθος. Το μέσο ποσοστό νεοεισερ-
χόμενων που αποφοίτησαν από ιδιωτικό λύκειο στα 
10 τμήματα με τις χαμηλότερες τιμές (bottom10) είναι 
μηδενικό (0,0%), ενώ η μέση τιμή των 10 τμημάτων με 
τις υψηλότερες τιμές (top10) είναι 11,1%. 
Πέραν των διαφοροποιήσεων μεταξύ των εκπαιδευτι-
κών ιδρυμάτων, καταγράφονται και σημαντικές δια-
φοροποιήσεις εντός των ιδρυμάτων. Συγκεκριμένα, το 
μεγαλύτερο εύρος (διαφορά μέγιστου από ελάχιστου 
ποσοστού νεοεισαχθέντων από ιδιωτικό σχολείο) ση-
μειώνεται στο ΤΕΙ Αθηνών και ισούται με 15,1 ποσο-
στιαίες μονάδες. Με βάση την τιμή εύρους ακολου-
θούν τα ιδρύματα: Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 
(11,7 μονάδες), ΤΕΙ Ηπείρου (10,6 μονάδες), ΤΕΙ Λαμί-
ας (8,7 μονάδες), ΤΕΙ Πατρών (7,5 μονάδες), ΤΕΙ Λαρί-
σης (7,4 μονάδες), ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (6,9 μο-
νάδες), ΤΕΙ Σερρών (6,7 μονάδες) και ΑΣΠΑΙΤΕ (6,1 μο-
νάδες). 
Στον αντίποδα βρίσκεται το ΤΕΙ Μεσολογγίου, το ο-
ποίο καταγράφει το μικρότερο εύρος μεταξύ μέγιστου 
και ελάχιστου ποσοστού νεοεισαχθέντων από ιδιωτικό 
σχολείο (0,7 μονάδες) και ακολουθούν: το ΤΕΙ Κρήτης 
(4,2 μονάδες), το ΤΕΙ Πειραιώς (4,5 μονάδες), το ΤΕΙ 
Καβάλας και το ΤΕΙ Χαλκίδος (5,0 μονάδες), το ΤΕΙ Ιο-
νίων Νήσων (5,1 μονάδες), και το ΤΕΙ Καλαμάτας (5,9 
μονάδες). 
 
Ανώτερες Επαγγελματικές & Εκκλησιαστικές Σχολές 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η μέση τιμή, η 
ελάχιστη και η μέγιστη τιμή του ποσοστού των νεοει-
σερχόμενων φοιτητών που έχουν αποφοιτήσει από ι-
διωτικό σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις 20 

σχολές της Ανώτερης Επαγγελματικής & Εκκλησιαστι-
κής Εκπαίδευσης το 2011. 

Γράφημα 5.55: Μέση τιμή ποσοστού των νεοεισερχόμενων φοιτητών που 
έχουν αποφοιτήσει από ιδιωτικό σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
στην Ανώτερη Επαγγελματική & Εκκλησιαστική Εκπαίδευση το 2011 

 
Η κάθετη πορτοκαλί γραμμή τέμνει τον άξονα τιμών στο 6,5%, που είναι το ποσοστό των 
αποφοίτων των Γενικών Λυκείων που προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα. 
Πηγή:  ΕΛ.ΣΤΑΤ.          Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Συνολικά στην Ανώτερη Επαγγελματική & Εκκλησια-
στική Εκπαίδευση το 4,9% κατά μέσο όρο των νεοει-
σερχόμενων έχουν αποφοιτήσει από ιδιωτικό σχολείο 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευση, ενώ ως προς το συγκε-
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ποιούνται μεταξύ τους. Στο σημείο αυτό υπενθυμίζε-
ται πως το 6,5% των αποφοίτων των Γενικών Λυκείων 
προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα, ενώ (όπως φαί-
νεται από το γράφημα), στην πλειονότητα των σχολών 
της κατηγορίας (13 από 20), το μέσο ποσοστό νεοει-
σαχθέντων από ιδιωτικά σχολεία είναι χαμηλότερο 
του 6,5%. Το 2011 το υψηλότερο κατά μέσο όρο πο-
σοστό νεοεισερχομένων από ιδιωτικό σχολείο κατα-
γράφει η Δραματική Σχολή ΚΘΒΕ (27,3%) και ακολου-
θούν: η Δραματική Σχολή Εθνικού Θεάτρου (13,5%), η 
ΑΕΑ Αθηνών (12,8%), η ΑΕΑ Ηρακλείου (8,3%), η ΑΕΑ 
Θεσσαλονίκης (7,9%), η ΑΕΝ Ύδρας (7,1%), η ΑΕΝ 

0,0% 

0,0% 

0,0% 

2,4% 

2,4% 

2,6% 

2,8% 

4,5% 

4,8% 

4,9% 

5,3% 

5,5% 

5,6% 

6,8% 

7,1% 

7,9% 

8,3% 

12,8% 

13,5% 

27,3% 

ΑΕΝ Οινουσών Χίου 

Ανωτέρα Σχολή Νοσηλευτικής ΕΕΣ 
Αθηνών 

Ανωτέρα Σχολή Τουριστικών 
Επαγγελμάτων Αγ.Νικολάου 

ΑΕΝ Ιονίων Νήσων 

ΑΕΝ Χίου 

ΑΕΝ Κρήτης 

ΑΕΝ Κύμης 

Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία 
Βελλάς Ιωαννίνων 

ΑΕΝ Σύρου 

ΑΕΝ Ηπείρου 

Σχολή Ορχηστικής Τέχνης 

ΑΕΝ Ασπρόπυργου 

Ανωτέρα Σχολή Τουριστικών 
Επαγγελμάτων Ρόδου 

ΑΕΝ Μακεδονίας 

ΑΕΝ Ύδρας 

Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία 
Θεσσαλονίκης 

Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία 
Ηρακλείου 

Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία 
Αθηνών 

Δραματική Σχολή Εθνικού Θεάτρου 

Δραματική Σχολή Κρατικού Θεάτρου 
Βορείου Ελλάδος 



 

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ 

 306 

Μακεδονίας (6,8%), η ΑΣΤΕ Ρόδου (5,6%), η ΑΕΝ Α-
σπρόπυργου (5,5%) και η Σχολή Ορχηστικής Τέχνης 
(5,3%). 
Την ίδια χρονιά, το χαμηλότερο κατά μέσο όρο ποσο-
στό νεοεισερχομένων από ιδιωτικό σχολείο καταγρά-
φουν η ΑΕΝ Οινουσών Χίου, η Ανωτέρα Σχολή Νοση-
λευτικής ΕΕΣ Αθηνών και η ΑΣΤΕ Αγίου Νικολάου 
(0,0%) και ακολουθούν: η ΑΕΝ Ιονίων Νήσων και η 
ΑΕΝ Χίου (2,4%), η ΑΕΝ Κρήτης (2,6%), η ΑΕΝ Κύμης 
(2,8%), η ΑΕΑ Βελλάς Ιωαννίνων (4,5%), η ΑΕΝ Σύρου 
(4,8%) και η ΑΕΝ Ηπείρου (4,9%). 
Συνολικά, μελετώντας τα 27 τμήματα της κατηγορίας 
παρατηρούνται σημαντικές διαφοροποιήσεις ως προς 

το συγκεκριμένο μέγεθος. Το μέσο ποσοστό νεοεισερ-
χόμενων που αποφοίτησαν από ιδιωτικό λύκειο στα 5 
τμήματα με τις χαμηλότερες τιμές (bottom5) είναι μη-
δενικό (0,0%), ενώ η μέση τιμή των 5 τμημάτων με τις 
υψηλότερες τιμές (top5) είναι 14,0%. 
 
5.4.2.2 Ανάλυση κατά πεδίο και τομέα σπουδών 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η μέση τιμή, η 
bottom5 και η top5 τιμή του ποσοστού των νεοεισερ-
χόμενων φοιτητών που έχουν αποφοιτήσει από ιδιω-
τικό σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα 8 πε-
δία σπουδών το 2011. 

Γράφημα 5.56: Μέση τιμή, Bottom5 και Top5 τιμή του ποσοστού των νεοεισερχόμενων φοιτητών που έχουν αποφοιτήσει από ιδιωτικό σχολείο δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης στα 8 πεδία σπουδών το 2011 

 
Bottom5: Η μέση τιμή των τμημάτων με τις πέντε χαμηλότερες τιμές του δείκτη       και       Top5: Η μέση τιμή των τμημάτων με τις πέντε υψηλότερες τιμές του δείκτη 
Η οριζόντια πορτοκαλί γραμμή τέμνει τον άξονα τιμών στο 6,5%, που είναι το ποσοστό των αποφοίτων των Γενικών Λυκείων που προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα 
Πηγή:  ΕΛ.ΣΤΑΤ.          Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Συνολικά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το 7,0% κατά 
μέσο όρο των νεοεισερχόμενων έχουν αποφοιτήσει 
από ιδιωτικό σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευση, 
ενώ ως προς το συγκεκριμένο δείκτη τα πεδία σπου-
δών διαφοροποιούνται μεταξύ τους. Στο σημείο αυτό 
υπενθυμίζεται πως το 6,5% των αποφοίτων των Γενι-
κών Λυκείων προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα, 
ενώ σε 6 από τα 8 πεδία σπουδών το μέσο ποσοστό 
νεοεισαχθέντων από ιδιωτικά σχολεία είναι υψηλότε-
ρο του 6,5%. Το 2011 το υψηλότερο κατά μέσο όρο 
ποσοστό νεοεισερχομένων από ιδιωτικό σχολείο κα-
ταγράφει το πεδίο σπουδών ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
& ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (8,5%) και ακολουθούν τα πεδία: 
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (8,3%), ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ & ΤΕ-
ΧΝΕΣ (7,1%), ΓΕΩΡΓΙΑ (7,0%), ΥΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΠΡΟΝΟΙΑ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
& ΔΙΚΑΙΟ (6,7%). 
Στον αντίποδα βρίσκεται το πεδίο σπουδών ΥΠΗΡΕΣΙ-
ΕΣ και ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, καταγράφοντας τα χαμηλότερα 
κατά μέσο όρο ποσοστά νεοεισερχομένων από ιδιωτι-
κό σχολείο (3,2% και 4,3% αντίστοιχα). 
Πέραν των διαφοροποιήσεων μεταξύ των πεδίων 
σπουδών, καταγράφονται και σημαντικές διαφορο-

ποιήσεις εντός τους. Συγκεκριμένα, το μεγαλύτερο 
εύρος (διαφορά top5 από bottom5 μέσου ποσοστού 
νεοεισαχθέντων από ιδιωτικό σχολείο) σημειώνεται 
στο πεδίο σπουδών ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΟ-
ΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ και ισούται με 27,2 ποσοστιαίες μονά-
δες. Με βάση την τιμή εύρους ακολουθούν τα πεδία: 
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ & ΤΕΧΝΕΣ (21,6 μονάδες), 
ΥΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ (19,4 μονάδες), ΚΟΙ-
ΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΔΙΚΑΙΟ (18,5 
μονάδες), ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (18,7 μονάδες) και ΓΕΩΡΓΙΑ 
(11,6 μονάδες). 
Στον αντίποδα βρίσκεται το πεδίο σπουδών ΥΠΗΡΕΣΙ-
ΕΣ, το οποίο καταγράφει το μικρότερο εύρος μεταξύ 
top5 και bottom5 μέσου ποσοστού νεοεισαχθέντων 
από ιδιωτικό σχολείο (6,0 ποσοστιαίες μονάδες) και 
ακολουθεί το πεδίο ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (9,5 μονάδες). 

 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η μέση τιμή, η 
ελάχιστη και η μέγιστη τιμή του ποσοστού των νεοει-
σερχόμενων φοιτητών που έχουν αποφοιτήσει από ι-
διωτικό σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στους 
21 τομείς σπουδών το 2011. 
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Γράφημα 5.57: Μέση τιμή, Ελάχιστη και Μέγιστη τιμή του ποσοστού των νεοεισερχόμενων φοιτητών που έχουν αποφοιτήσει από ιδιωτικό σχολείο δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης στους 21 τομείς σπουδών το 2011 

Η οριζόντια πορτοκαλί γραμμή τέμνει τον άξονα τιμών στο 6,5%, που είναι το ποσοστό των αποφοίτων των Γενικών Λυκείων που προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα 
Πηγή:  ΕΛ.ΣΤΑΤ.          Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Το 2011 σε 9 από τους 21 τομείς σπουδών το μέσο 
ποσοστό νεοεισαχθέντων από ιδιωτικά σχολεία είναι 
υψηλότερο του συνολικού ποσοστού αποφοίτων από 
ιδιωτικά λύκεια τη συγκεκριμένη χρονιά (6,5%), δηλα-
δή στους τομείς αυτούς υπερεκπροσωπούνται οι α-
πόφοιτοι ιδιωτικών σχολείων. Το υψηλότερο κατά μέ-
σο όρο ποσοστό νεοεισερχομένων από ιδιωτικό σχο-
λείο καταγράφει ο τομέας σπουδών Δίκαιο (14,9%) 
και ακολουθούν οι τομείς: Βιολογία-Περιβάλλον 
(11,6%), Φυσικές Επιστήμες (11,5%), Καλές Τέχνες & 
Τέχνες Εφαρμοσμένες (9,4%), Αρχιτεκτονική-
Χωροταξία & Μηχανικοί Κτιρίων (9,1%), Κτηνιατρική 
(8,8%), Εφαρμοσμένες Επιστήμες (8,8%), Επιστήμες 
του Μηχανικού (8,6%) και Κοινωνικές Επιστήμες & 
Επιστήμες της Συμπεριφοράς (8,3%). 
Στον αντίποδα βρίσκονται 7 τομείς σπουδών, όπου το 
μέσο ποσοστό νεοεισαχθέντων από ιδιωτικά σχολεία 
είναι χαμηλότερο του συνολικού ποσοστού αποφοί-
των από ιδιωτικά λύκεια τη συγκεκριμένη χρονιά 
(6,5%), δηλαδή στους τομείς αυτούς υποεκπροσω-
πούνται οι απόφοιτοι ιδιωτικών σχολείων. Το χαμη-
λότερο κατά μέσο όρο ποσοστό νεοεισερχομένων από 
ιδιωτικό σχολείο καταγράφει ο τομέας σπουδών Προ-
στασία Περιβάλλοντος (1,7%) και ακολουθούν οι το-
μείς: Κοινωνικές Υπηρεσίες & Πρόνοια (2,5%), Θα-
λάσσιες Μεταφορές (3,3%), Κατάρτιση για τον Τριτο-
γενή τομέα (3,6%), Επιστήμες Εκπαίδευσης & Κατάρ-
τισης των Διδασκόντων (4,3%), Επαγγέλματα της Βιο-
μηχανικής Παραγωγής και της Τεχνολογίας (4,72) και 
Κατάρτιση στο Εμπόριο και στη Διοίκηση Επιχειρή-

σεων (5,2%). Στους υπόλοιπους τομείς σπουδών η εκ-
προσώπηση των αποφοίτων ιδιωτικών σχολείων κρί-
νεται ικανοποιητική, με το μέσο ποσοστό νεοεισαχθέ-
ντων από ιδιωτικά σχολεία να κυμαίνεται μεταξύ του 
5,6% και 6,9%.  
Πέραν των διαφοροποιήσεων μεταξύ των τομέων 
σπουδών, καταγράφονται και σημαντικές διαφορο-
ποιήσεις εντός τους. Συγκεκριμένα, το μεγαλύτερο 
εύρος (διαφορά μέγιστου από ελάχιστο ποσοστό νεο-
εισαχθέντων από ιδιωτικό σχολείο) σημειώνεται στον 
τομέα σπουδών Επιστήμες του Μηχανικού και ισού-
ται με 39,4 ποσοστιαίες μονάδες. Με βάση την τιμή 
εύρους ακολουθούν οι τομείς: Καλές Τέχνες & Τέχνες 
Εφαρμοσμένες (26,8 μονάδες), Επιστήμες Υγείας & 
Υγιεινής (23,8 μονάδες), Αρχιτεκτονική-Χωροταξία & 
Μηχανικοί Κτιρίων (22,9 μονάδες), Επιστήμες Πλη-
ροφορικής (20,3 μονάδες), Βιολογία-Περιβάλλον 
(19,3 μονάδες), Κατάρτιση στο Εμπόριο και στη Διοί-
κηση Επιχειρήσεων (18,8 μονάδες), Κοινωνικές Επι-
στήμες & Επιστήμες της Συμπεριφοράς (17,9%), Ε-
φαρμοσμένες Επιστήμες (17,7 μονάδες), Πληροφό-
ρηση & Τεκμηρίωση (17,1 μονάδες), Ανθρωπιστικές 
Επιστήμες (16,1 μονάδες), Γεωργία-Δασοκομία-
Αλιευτική (15,5 μονάδες), Επιστήμες Εκπαίδευσης & 
Κατάρτισης των Διδασκόντων (15,4 μονάδες), Επαγ-
γέλματα της Βιομηχανικής Παραγωγής και της Τεχνο-
λογίας (11,7 μονάδες), Φυσικές Επιστήμες (10,3 μο-
νάδες) και Δίκαιο (10,1 μονάδες). 
Στον αντίποδα βρίσκεται ο τομέας σπουδών Κοινωνι-
κές Υπηρεσίες & Πρόνοια, ο οποίος καταγράφει το μι-
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κρότερο εύρος μεταξύ μέγιστου και ελάχιστου ποσο-
στού νεοεισαχθέντων από ιδιωτικό σχολείο (0,9 μο-
νάδες) και ακολουθούν οι τομείς: Προστασία Περι-

βάλλοντος (5,0 μονάδες), Κατάρτιση για τον Τριτογε-
νή τομέα (5,6 μονάδες), Κτηνιατρική (6,4 μονάδες) και 
Θαλάσσιες Μεταφορές (7,1 μονάδες). 

 

5.4.3 Διάρκεια μετάβασης από την αποφοίτηση στην εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία 
κατανομή του νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυ-
σμού ανά έτος που μεσολαβεί μεταξύ της αποφοίτη-
σης από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και της εισα-
γωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για τα έτη 2001 
και 2011. 

Γράφημα 5.58: Ποσοστιαία κατανομή του νεοεισερχόμενου φοιτητικού πλη-
θυσμού ανά έτος που μεσολαβεί μεταξύ της  αποφοίτησης από τη δευτερο-
βάθμια εκπαίδευση και της εισαγωγής στην τριτοβάθμια τα έτη 2001 και 
2011 

 
Πηγή:  ΕΛ.ΣΤΑΤ.          Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Το 2011 το 79,1% του νεοεισερχόμενου φοιτητικού 
πληθυσμού στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφοίτη-
σε από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση την ίδια χρο-
νιά. Ένας στους δέκα νεοεισερχόμενους φοιτητές 
(11,9%) αποφοίτησε από τη δευτεροβάθμια εκπαί-
δευση ένα έτος πριν, ενώ το 3,7% εισήχθησαν στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση 2 έτη μετά την ολοκλήρωση 
της δευτεροβάθμιας. Από το σημείο αυτό κι έπειτα το 
πλήθος του νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού 
είναι σημαντικά χαμηλότερο και ακολουθεί φθίνουσα 
πορεία. Το 0,9% των νεοεισερχόμενων εισήχθησαν 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 3 έτη μετά την αποφοί-
τησή τους από την δευτεροβάθμια, το 0,5% μετά από 
4 έτη, το 0,6% μετά από 5 έτη κ.ο.κ. Ας σημειωθεί ότι 
το 1,9% των νεοεισερχόμενων φοιτητών εισήχθησαν 
στην τριτοβάθμια  εκπαίδευση μετά από 10 και πε-
ρισσότερα έτη μετά την αποφοίτησή τους από στην 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση.  
Κατά την περίοδο 2001-2011 το ποσοστό του νεοει-
σερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση που αποφοίτησε από τη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση την ίδια χρονιά αυξήθηκε κατά 6,7% (από 
74,2% το 2001 σε 79,1% το 2011), ενώ σημαντική μεί-
ωση (κατά 60,7%) καταγράφει το ποσοστό εκείνων 
που εισήχθησαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 2 έτη 
μετά την αποφοίτησή τους από τη δευτεροβάθμια εκ-
παίδευση (από 9,4% το 2001 σε 3,7% το 2011). Τέλος, 
το ποσοστό των νεοεισερχόμενων φοιτητών που εισή-

χθησαν στην τριτοβάθμια μετά από 10 και άνω έτη 
μετά την αποφοίτησή τους από τη δευτεροβάθμια εκ-
παίδευση παρουσιάζει αύξηση κατά 58,9% (από 1,2% 
το 2001 σε 1,9% το 2011).  
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται κατά φύλο η 
ποσοστιαία κατανομή του νεοεισερχόμενου φοιτητι-
κού πληθυσμού του έτους 2011 ανά αριθμό ετών που 
μεσολαβούν μεταξύ της  αποφοίτησης από τη δευτε-
ροβάθμια εκπαίδευση και της εισαγωγής στην τριτο-
βάθμια. 

Γράφημα 5.59: Κατά φύλο ποσοστιαία κατανομή του νεοεισερχόμενου φοι-
τητικού πληθυσμού ανά έτος που μεσολαβεί μεταξύ της  αποφοίτησης από 
τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και της εισαγωγής στην τριτοβάθμια το έτος 
2011 

 
Πηγή:  ΕΛ.ΣΤΑΤ.          Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Το 2011 το 81,1% των γυναικών του νεοεισερχόμενου 
φοιτητικού πληθυσμού αποφοίτησαν από τη δευτε-
ροβάθμια εκπαίδευση την ίδια χρονιά. Το αντίστοιχο 
ποσοστό των ανδρών είναι χαμηλότερο (76,7%). Η δι-
αφορά αυτή μπορεί να οφείλεται στην εκπλήρωση 
των στρατιωτικών υποχρεώσεων των ανδρών, η οποί-
α, ωστόσο, εξισορροπείται στις επόμενες κατηγορίες 
(μετά από 1 έτος και μετά από 2 έτη), όπου το ποσο-
στό των ανδρών υπερέχει του αντίστοιχου των γυναι-
κών. Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί πως το 2,2% των γυ-
ναικών του νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού 
αποφοίτησαν από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση πριν 
από τουλάχιστον 10 έτη, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό 
των ανδρών είναι χαμηλότερο (1,5%). 
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η μέση διάρ-
κεια μετάβασης (σε έτη) από τη δευτεροβάθμια στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά φύλο την περίοδο 
2001-2011. 
Το 2011 κατά μέσο όρο μεσολαβούν 0,56 έτη από την 
ολοκλήρωση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μέχρι 
την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ενώ η 
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μέση διάρκεια για τους άνδρες και τις γυναίκες δεν 
διαφοροποιείται. 

Γράφημα 5.60: Μέση διάρκεια μετάβασης (σε έτη) από τη δευτεροβάθμια 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά φύλο την περίοδο 2001-2011 

 
Η μέση διάρκεια μετάβασης υπολογίζεται ως η σταθμισμένη μέση τιμή του χρόνου που έχει 
μεσολαβήσει από την ολοκλήρωση της δευτεροβάθμιας μέχρι την εισαγωγή στην τριτο-
βάθμια εκπαίδευση του νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού. 

Πηγή:  ΕΛ.ΣΤΑΤ.          Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2001-2011 η μέση 
διάρκεια μετάβασης από την ολοκλήρωση της δευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευσης μέχρι την εισαγωγή στην τρι-
τοβάθμια εκπαίδευση παρουσιάζει αυξομειώσεις. Συ-
γκεκριμένα, την περίοδο 2001-2006 η μέση διάρκεια 
καταγράφει σταθερή αύξηση (από 0,62 έτη το 2001 σε 
0,94 το 2006). Την περίοδο 2006-2009, η μέση διάρ-
κεια μετάβασης από την ολοκλήρωση της δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης μέχρι την εισαγωγή στην τριτο-
βάθμια εκπαίδευση ισούται σχεδόν με ένα έτος, ενώ 
το 2010 καταγράφεται σημαντική μείωση (κατά 50,6%) 
και διαμορφώνεται στο μισό έτος. 
Παρόμοια εξέλιξη παρουσιάζει το μέγεθος και στα δύο 
φύλα, ενώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι μέχρι το 2006 
στις νεοεισερχόμενες γυναίκες μεσολαβεί μικρότερο 
χρονικό διάστημα από την ολοκλήρωση της δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης μέχρι την εισαγωγή στην τριτο-
βάθμια εκπαίδευση σε σύγκριση με τους άνδρες. Από 
το 2006, ωστόσο, κι έπειτα η διαφορά μεταξύ των δύο 
φύλων ελαχιστοποιείται. 
 
5.4.3.1 Ανάλυση κατά κατηγορία ιδρυμάτων 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η μέση διάρ-
κεια μετάβασης (σε έτη) από τη δευτεροβάθμια στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση ανά κατηγορία ιδρύματος 
την περίοδο 2001-2011. 

Γράφημα 5.61: Μέση διάρκεια μετάβασης (σε έτη) από τη δευτεροβάθμια 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ανά κατηγορία ιδρύματος τα έτη 2001 και 
2011 

Η μέση διάρκεια υπολογίζεται σε επίπεδο τμήματος ως η σταθμισμένη μέση τιμή του χρό-
νου που έχει μεσολαβήσει από την ολοκλήρωση της δευτεροβάθμιας μέχρι την εισαγωγή 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση του νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού. 
(1) Ο μέσος όρος του συγκεκριμένου μεγέθους υπολογίζεται από τις τιμές που καταγράφο-
νται σε κάθε τμήμα των ιδρυμάτων της κατηγορίας. 

Πηγή:  ΕΛ.ΣΤΑΤ.          Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Όπως φαίνεται από το γράφημα οι τρεις κατηγορίες 
ιδρυμάτων εμφανίζονται ελαφρώς διαφοροποιημένες 
ως προς τη μέση διάρκεια μετάβασης από τη δευτε-
ροβάθμια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Συγκεκριμέ-
να, το 2011 η μέση διάρκεια μετάβασης από του νεο-
εισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού των Πανεπιστη-
μιακών ιδρυμάτων και Πολυτεχνείων είναι 0,63 έτη 
και ελαφρώς χαμηλότερη είναι η αντίστοιχη των Τε-
χνολογικών ιδρυμάτων (0,48 έτη), ενώ η μέση διάρ-
κεια μετάβασης των νεοεισαχθέντων στις Ανώτερες 
Επαγγελματικές & Εκκλησιαστικές Σχολές είναι υψη-
λότερη και ισούται με 1,16 έτη. 
Κατά την περίοδο 2001-2011 η μέση διάρκεια μετά-
βασης από τη δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια εκ-
παίδευση του νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυ-
σμού παραμένει αμετάβλητη στα Πανεπιστημιακά ι-
δρύματα & Πολυτεχνεία, ενώ παρουσιάζει οριακή 
μείωση κατά 0,07 έτη στα Τεχνολογικά ιδρύματα (από 
0,55 έτη το 2001 σε 0,48 έτη το 2011) και κατά 0,71 
έτη στις Ανώτερες Επαγγελματικές & Εκκλησιαστικές 
Σχολές (από 1,87 έτη το 2001 σε 1,16 έτη το 2011). 
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 Εισαχθέντες που κατέχουν άλλο πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 5.5

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος των 
νεοεισερχόμενων φοιτητών που εγγράφονται για 
πρώτη φορά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κι εκείνων 
που είναι ήδη κάτοχοι άλλου πτυχίου τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης την περίοδο 2001-2011. 

Γράφημα 5.62: Εγγραφέντες για πρώτη φορά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 
και ήδη κατόχων άλλου πτυχίου τριτοβάθμιας την περίοδο 2001-2011 

 
Πηγή:  ΕΛ.ΣΤΑΤ.          Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Το 2011 το 2,6% του νεοεισερχόμενου φοιτητικού 
πληθυσμού κατέχουν ήδη πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαί-
δευσης, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 1.850 φοιτητές, 
ενώ το υπόλοιπο 97,4% (68.613 φοιτητές) εγγράφο-
νται για πρώτη φορά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.  
Κατά την περίοδο 2001-2011 το πλήθος των νεοεισερ-
χόμενων φοιτητών παρουσιάζει αυξομειώσεις. Συγκε-
κριμένα, την περίοδο 2001-2009 το πλήθος καταγρά-
φει αύξηση κατά 273,0%, από 1.849 το 2001 σε 6.897 
το 2009 και αντιστοιχούν στο 10,2% του συνόλου των 
εισαχθέντων. Το επόμενο έτος, ωστόσο, καταγράφεται 
σημαντική μείωση κατά 75,1% και το πλήθος των ει-
σαχθέντων που κατέχουν άλλο πτυχίο τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης επανέρχεται στα επίπεδα το 2001, όπου 
και παραμένει μέχρι το τελευταίο έτος της περιόδου 
αναφοράς. 
 
Στο ακόλουθο γράφημα συσχετίζεται το ποσοστό των 
νεοεισερχόμενων φοιτητών που κατέχουν ήδη πτυ-
χίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την ηλικία των νεο-
εισερχόμενων φοιτητών ανά τμήμα το έτος 2011. 
Παρατηρείται μια ισχυρή θετική γραμμική  σχέση (τιμή 
του συντελεστή συσχετισμού Pearson 0,874) μεταξύ 
της μέσης ηλικίας των νεοεισερχόμενων ανά τμήμα 
και του ποσοστού των εισαχθέντων που κατέχουν άλ-
λο πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Με άλλα λόγια, 
φαίνεται πως οι φοιτητές με ηλικία μεγαλύτερη από 
την τυπική ηλικία εισαγωγής είναι κι εκείνοι που έχουν 
στην κατοχή τους ήδη τίτλο τριτοβάθμιας εκπαίδευ-
σης. 
 

Γράφημα 5.63: Συσχετισμός του ποσοστού των νεοεισερχόμενων φοιτητών 
που κατέχουν ήδη πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με τη μέση ηλικία των 
νεοεισερχόμενων φοιτητών ανά τμήμα το 2011 

 
Συντελεστής συσχετισμού Pearson 0,874 

Πηγή:  ΕΛ.ΣΤΑΤ.          Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή 
του νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού που δεν 
εγγράφεται για πρώτη φορά στην τριτοβάθμια εκπαί-
δευση με βάση το πτυχίο που κατέχει για το έτος 
2011. 

Γράφημα 5.64: Κατανομή του νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού που 
δεν εγγράφεται για πρώτη φορά ανά κατηγορία πτυχίου το 2011 

 
Πηγή:  ΕΛ.ΣΤΑΤ.          Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Το 2011, από τους 1.850 εισαχθέντες που κατέχουν 
ήδη πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, το 71,9% κατέ-
χουν πτυχίο ΑΕΙ (1.331 σπουδαστές), το 26,1% κατέ-
χουν πτυχίο ΑΤΕΙ (482 σπουδαστές) και το 2,0% κατέ-
χουν πτυχίο Επαγγελματικής & Εκκλησιαστικής Εκπαί-
δευσης (37 σπουδαστές). 
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το ποσοστό 
των νεοεισερχόμενων φοιτητών που είναι ήδη κάτοχοι 
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άλλου πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά φύλο 
την περίοδο 2001-2011. 

Γράφημα 5.65: Ποσοστό των νεοεισερχόμενων φοιτητών που είναι ήδη κά-
τοχοι άλλου πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά φύλο την περίοδο 
2001-2011 

 
Πηγή:  ΕΛ.ΣΤΑΤ.          Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

Το 2011 το ποσοστό των εισαχθέντων γυναικών που 
κατέχουν ήδη πτυχίο τριτοβάθμιας είναι 2,8% και υ-
περέχει του αντίστοιχου ποσοστού του ανδρικού 
πληθυσμού (2,4%) κατά 18,6%.  
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2001-2011 η εξέλιξη 
του ποσοστού δε διαφοροποιείται μεταξύ των δύο 
φύλων. Την περίοδο 2001-2004 το ποσοστό των εισα-
χθέντων γυναικών που κατέχουν ήδη πτυχίο τριτο-
βάθμιας υπολείπεται του αντίστοιχου των ανδρών κα-
τά 15,6% (μέση διαφορά). Το 2005 η εικόνα αντιστρέ-
φεται και το ποσοστό το ποσοστό των εισαχθέντων 
γυναικών που κατέχουν ήδη πτυχίο τριτοβάθμιας υ-
περέχει του αντίστοιχου των ανδρών κατά 28,8%. Αυ-
τή είναι και η μεγαλύτερη διαφορά που καταγράφεται 
την περίοδο αναφοράς. Η υπεροχή των γυναικών δια-
τηρείται μέχρι και το τελευταίο έτος της περιόδου α-
ναφοράς, με μικρότερη, ωστόσο, ποσοστιαία διαφο-
ρά. 

 

5.5.1 Ανάλυση κατά κατηγορία ιδρυμάτων 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η μέση τιμή 
ποσοστού των νεοεισερχόμενων φοιτητών που είναι 
ήδη κάτοχοι άλλου πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
ανά κατηγορία ιδρύματος τα έτη 2001 και 2011. 

Γράφημα 5.66: Μέση τιμή ποσοστού(*) των νεοεισερχόμενων φοιτητών που 
είναι ήδη κάτοχοι άλλου πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ανά κατηγορία 
ιδρύματος τα έτη 2001 και 2011 

 
(*) Ο μέσος όρος του συγκεκριμένου μεγέθους υπολογίζεται από τις τιμές που καταγράφο-
νται σε κάθε τμήμα των ιδρυμάτων της κατηγορίας. 

Πηγή:  ΕΛ.ΣΤΑΤ.          Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Όπως φαίνεται από το γράφημα οι τρεις κατηγορίες 
ιδρυμάτων εμφανίζονται ελαφρώς διαφοροποιημένες 
ως προς τη μέση τιμή ποσοστού των νεοεισερχόμενων 
φοιτητών που είναι ήδη κάτοχοι άλλου πτυχίου τριτο-
βάθμιας εκπαίδευσης. Το 2011 το υψηλότερο ποσο-
στό της κατηγορίας καταγράφεται στις Ανώτερες Ε-
παγγελματικές & Εκκλησιαστικές Σχολές, όπου το 5,0% 
των εισαχθέντων κατέχουν ήδη άλλο πτυχίο τριτοβάθ-
μιας εκπαίδευσης και ακολουθούν τα Πανεπιστημιακά 
ιδρύματα & Πολυτεχνεία με τιμή 3,7% και τα Τεχνολο-
γικά ιδρύματα με τιμή 1,1%. 
Κατά την περίοδο 2001-2011 η μέση τιμή ποσοστού 
των νεοεισερχόμενων φοιτητών που είναι ήδη κάτοχοι 
άλλου πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης καταγράφει 
αύξηση κατά 23,8% στα Πανεπιστημιακά ιδρύματα & 

Πολυτεχνεία (από 3,0% το 2001 σε 3,7% το 2011) και 
κατά 23,2% στα Τεχνολογικά ιδρύματα (από 0,9% το 
2001 σε 1,1% το 2011), ενώ στις Ανώτερες Επαγγελμα-
τικές & Εκκλησιαστικές Σχολές καταγράφεται μείωση 
κατά 15,4% (από 5,9% το 2001 σε 5,0% το 2011).  
 
Πανεπιστημιακά ιδρύματα & Πολυτεχνεία 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή 
των εισαχθέντων φοιτητών στα Πανεπιστημιακά ιδρύ-
ματα & Πολυτεχνεία που κατέχουν ήδη πτυχίο τριτο-
βάθμιας εκπαίδευσης ανά κατηγορία πτυχίου για το 
έτος 2011. 

Γράφημα 5.67: Κατανομή του νεοεισερχόμενου στα Πανεπιστημιακά ιδρύ-
ματα & Πολυτεχνεία φοιτητικού πληθυσμού που δεν εγγράφεται για πρώτη 
φορά ανά κατηγορία πτυχίου το 2011 

 
Πηγή:  ΕΛ.ΣΤΑΤ.          Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Το 2011, από τους 1.509 εισαχθέντες στα Πανεπιστη-
μιακά ιδρύματα & Πολυτεχνεία που κατέχουν ήδη 
πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, το 74,4% κατέχουν 
πτυχίο ΑΕΙ (1.122 σπουδαστές), το 24,0% κατέχουν 
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πτυχίο ΑΤΕΙ (362 σπουδαστές) και το 1,7% κατέχουν 
πτυχίο Επαγγελματικής & Εκκλησιαστικής Εκπαίδευ-
σης (25 σπουδαστές). 
 
Τεχνολογικά ιδρύματα 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή 
των εισαχθέντων φοιτητών στα Τεχνολογικά ιδρύματα 
που κατέχουν ήδη πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
ανά κατηγορία πτυχίου για το έτος 2011. 

Γράφημα 5.68: Κατανομή του νεοεισερχόμενου στα Τεχνολογικά ιδρύματα 
φοιτητικού πληθυσμού που δεν εγγράφεται για πρώτη φορά ανά κατηγο-
ρία πτυχίου το 2011 

 
Πηγή:  ΕΛ.ΣΤΑΤ.          Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Το 2011, από 266 εισαχθέντες στα Τεχνολογικά ιδρύ-
ματα που κατέχουν ήδη πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαί-
δευσης, το 59,0% κατέχουν πτυχίο ΑΕΙ (157 σπουδα-
στές), το 38,0% κατέχουν πτυχίο ΑΤΕΙ (101 σπουδα-
στές) και το 3,0% κατέχουν πτυχίο Επαγγελματικής & 
Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (8 σπουδαστές). 

Ανώτερες Επαγγελματικές & Εκκλησιαστικές Σχολές 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή 
των εισαχθέντων φοιτητών στις Ανώτερες Επαγγελμα-
τικές & Εκκλησιαστικές Σχολές που κατέχουν ήδη πτυ-
χίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ανά κατηγορία πτυχίου 
για το έτος 2011. 

Γράφημα 5.69: Κατανομή του νεοεισερχόμενου στις Ανώτερες Επαγγελματι-
κές & Εκκλησιαστικές Σχολές φοιτητικού πληθυσμού που δεν εγγράφεται 
για πρώτη φορά ανά κατηγορία πτυχίου το 2011 

 
Πηγή:  ΕΛ.ΣΤΑΤ.          Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Το 2011, από 75 εισαχθέντες στις Ανώτερες Επαγγελ-
ματικές & Εκκλησιαστικές Σχολές που κατέχουν ήδη 
πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, το 69,3% κατέχουν 
πτυχίο ΑΕΙ (52 σπουδαστές), το 25,3% κατέχουν πτυχίο 
ΑΤΕΙ (19 σπουδαστές) και το 5,3% κατέχουν πτυχίο 
Επαγγελματικής & Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (4 
σπουδαστές). 

 

5.5.2 Ανάλυση κατά πεδίο και τομέα σπουδών 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η μέση τιμή 
ποσοστού των νεοεισερχόμενων φοιτητών που είναι 
ήδη κάτοχοι άλλου πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
ανά πεδίο σπουδών τα έτη 2001 και 2011. Το 2011 το 
πεδίο ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ & ΤΕΧΝΕΣ εμφανίζει 
το υψηλότερο ποσοστό εισαχθέντων φοιτητών που 
κατέχουν ήδη άλλο πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
(7,1%) και ακολουθούν τα πεδία σπουδών: ΕΚΠΑΙΔΕΥ-
ΣΗ (4,0%), ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & 
ΔΙΚΑΙΟ (2,9%), ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (2,2%), ΓΕΩΡΓΙΑ (1,5%), Υ-
ΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ (1,5%), ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 
(1,4%) και ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΟ-
ΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (0,9%). 
Κατά την περίοδο 2001-2011 το ποσοστό εισαχθέντων 
φοιτητών που κατέχουν ήδη άλλο πτυχίο τριτοβάθμι-
ας εκπαίδευσης καταγράφει αύξηση σε 6 από τα 8 πε-
δία σπουδών, με την υψηλότερη να σημειώνεται στο 
πεδίο ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (κατά 240,7%) και ακολουθούν οι το- 

Γράφημα 5.70: Μέση τιμή ποσοστού(*) των νεοεισερχόμενων φοιτητών που 
είναι ήδη κάτοχοι άλλου πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ανά πεδίο 
σπουδών τα έτη 2001 και 2011 

 
(*) Ο μέσος όρος του συγκεκριμένου μεγέθους υπολογίζεται από τις τιμές που καταγράφο-
νται σε κάθε τμήμα των ιδρυμάτων της κατηγορίας. 

Πηγή:  ΕΛ.ΣΤΑΤ.          Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
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μείς: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (κατά 86,5%), ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ 
ΣΠΟΥΔΕΣ & ΤΕΧΝΕΣ (κατά 40,5%), ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (κατά 
39,2%), ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΔΙ-
ΚΑΙΟ (κατά 19,1%) και ΓΕΩΡΓΙΑ (κατά 10,4%). 
Στον αντίποδα βρίσκονται τα πεδία σπουδών ΥΓΕΙΑ & 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ και ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑ-
ΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ όπου το ποσοστό εισα-
χθέντων φοιτητών που κατέχουν ήδη άλλο πτυχίο τρι-
τοβάθμιας εκπαίδευσης καταγράφει μείωση κατά 
53,1% και 40,0% αντίστοιχα. 
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η μέση τιμή 
ποσοστού των νεοεισερχόμενων φοιτητών που είναι 
ήδη κάτοχοι άλλου πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
ανά τομέα σπουδών τα έτη 2001 και 2011. 

Γράφημα 5.71: Μέση τιμή ποσοστού(*) των νεοεισερχόμενων φοιτητών που 
είναι ήδη κάτοχοι άλλου πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ανά τομέα 
σπουδών τα έτη 2001 και 2011 

 
(*) Ο μέσος όρος του συγκεκριμένου μεγέθους υπολογίζεται από τις τιμές που καταγράφο-
νται σε κάθε τμήμα των ιδρυμάτων της κατηγορίας. 

Πηγή:  ΕΛ.ΣΤΑΤ.          Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

Το 2011 τα πεδία Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Καλές 
Τέχνες & Τέχνες Εφαρμοσμένες και Δίκαιο εμφανί-
ζουν το υψηλότερο ποσοστό εισαχθέντων φοιτητών 
που κατέχουν ήδη άλλο πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαί-
δευσης (7,1%) και ακολουθούν οι τομείς σπουδών: 
Κτηνιατρική (5,2%), Κοινωνικές Επιστήμες & Επιστή-
μες της Συμπεριφοράς (4,6%), Επιστήμες Εκπαίδευ-
σης & Κατάρτισης Διδασκόντων (4,0%), Θαλάσσιες 
Μεταφορές (3,3%) και Κοινωνικές Υπηρεσίες & Πρό-
νοια (3,2%). Στον αντίποδα βρίσκεται ο τομέας Επι-
στήμες του Μηχανικού, ο οποίος καταγράφει το χα-
μηλότερο ποσοστό εισαχθέντων φοιτητών που κατέ-
χουν ήδη άλλο πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
(0,8%) και ακολουθούν οι τομείς: Φυσικές Επιστήμες 
(0,8%), Κατάρτιση για τον Τριτογενή τομέα (1,1%), 
Γεωργία-Δασοκομία-Αλιευτική και Αρχιτεκτονική – 
Χωροταξία & Μηχανικοί Κτιρίων (1,2%), Επαγγέλμα-
τα της Βιομηχανικής Παραγωγής & της Τεχνολογίας 
και Προστασία Περιβάλλοντος (1,3%), Επιστήμες Υ-
γείας & Υγιεινής (1,4%), Επιστήμες της Πληροφορι-
κής, Κατάρτιση στο Εμπόριο & στη Διοίκηση Επιχει-
ρήσεων και Βιολογία-Περιβάλλον (1,5%), Εφαρμο-
σμένες Επιστήμες (1,8%) και Πληροφόρηση & Τεκμη-
ρίωση (2,4%). Συνολικά, μεταξύ των τομέων σπουδών 
παρατηρούνται σημαντικές διαφοροποιήσεις ως προς 
το συγκεκριμένο μέγεθος. Το μέσο ποσοστό εισαχθέ-
ντων που κατέχουν άλλο πτυχίο τριτοβάθμιας στους 5 
τομείς με τις χαμηλότερες τιμές (bottom5) είναι 1,0%, 
ενώ η μέση τιμή των 5 τομέων με τις υψηλότερες τιμές 
(top5) είναι 6πλάσιο (6,2%). 
Κατά την περίοδο αναφοράς σε 12 από τους 21 τομείς 
σπουδών το ποσοστό εισαχθέντων που κατέχουν άλλο 
πτυχίο τριτοβάθμιας καταγράφει αύξηση, με την υψη-
λότερη να σημειώνεται στις Εφαρμοσμένες Επιστήμες 
(κατά 301,1%) και ακολουθούν οι τομείς σπουδών: 
Κτηνιατρική (κατά 292,7%), Θαλάσσιες Μεταφορές 
(κατά 258,8%), Κατάρτιση για τον Τριτογενή Τομέα 
(κατά 256,0%), Βιολογία-Περιβάλλον (κατά 173,0%), 
Ανθρωπιστικές Επιστήμες (κατά 96,9%), Κοινωνικές 
Υπηρεσίες & Πρόνοια (κατά 92,5%), Επιστήμες Εκπαί-
δευσης & Κατάρτισης των Διδασκόντων (κατά 86,5%), 
Προστασία Περιβάλλοντος (κατά 72,4%), Κοινωνικές 
Επιστήμες & Επιστήμες της Συμπεριφοράς (κατά 
38,5%), Πληροφόρηση & Τεκμηρίωση (κατά 13,6%) 
και Δίκαιο (κατά 5,8%). Στον αντίποδα βρίσκονται οι 
υπόλοιποι 9 τομείς σπουδών, όπου το ποσοστό εισα-
χθέντων που κατέχουν άλλο πτυχίο τριτοβάθμιας κα-
ταγράφει μείωση, με την υψηλότερη να σημειώνεται 
στις Επιστήμες Υγείας & Υγιεινής (κατά 57,6%) και α-
κολουθούν οι τομείς σπουδών: Αρχιτεκτονική – Χω-
ροταξία & Μηχανικοί Κτιρίων (κατά 52,8%), Επαγ-
γέλματα της Βιομηχανικής Παραγωγής & της Τεχνο-
λογίας (κατά 42,1%), Επιστήμες του Μηχανικού (κατά 
29,4%), Φυσικές Επιστήμες (κατά 19,4%), Γεωργία-
Δασοκομία-Αλιευτική (κατά 11,7%), Επιστήμες της 
Πληροφορικής (κατά 5,7%), Κατάρτιση στο Εμπόριο 
και στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (κατά 4,6%) και Καλές 
Τέχνες & Τέχνες Εφαρμοσμένες (κατά 4,4%). 
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 Επίπεδο εκπαίδευσης γονέων 5.6

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή 
των νεοεισερχόμενων φοιτητών ανά επίπεδο εκπαί-
δευσης του πατέρα τους τα έτη 2001 και 2011. 

Γράφημα 5.72: Κατανομή των νεοεισερχόμενων φοιτητών ανά επίπεδο εκ-
παίδευσης του πατέρα τους τα έτη 2001 και 2011 

 
Δεν περιλαμβάνονται οι φοιτητές με άγνωστο επίπεδο εκπαίδευσης πατέρα (286 το 2011) 

Πηγή:  ΕΛ.ΣΤΑΤ.          Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Το 2011 το 38,6% των νεοεισερχόμενων φοιτητών έ-
χουν πατέρα που κατέχει απολυτήριο λυκείου ή ισό-
τιμης τεχνικής επαγγελματικής σχολής. Ένας στους 10 
φοιτητές (10,1%) έχει πατέρα που κατέχει πτυχίο ΚΑ-
ΤΕΕ-ΑΤΕΙ ή άλλης ανώτερης σχολής, ένας στους 5 φοι-
τητές (21,1%) έχει πατέρα που κατέχει πτυχίο ΑΕΙ, ενώ 
το 5,3% δηλώνουν πως ο πατέρας τους κατέχει Μετα-
πτυχιακό ή Διδακτορικό τίτλο. Την ίδια χρονιά το 
12,7% των νεοεισερχόμενων φοιτητών έχουν πατέρα 
που έχει ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση, 
το 11,3% έχουν πατέρα που κατέχει απολυτήριο δη-
μοτικού, το 0,9% έχουν πατέρα που φοίτησε σε κά-
ποιες τάξεις του δημοτικού αλλά δεν το τελείωσε, ενώ 
το 0,1% δηλώνουν πως έχουν πατέρα αναλφάβητο. 
Κατά την περίοδο αναφοράς 2001-2011, το ποσοστό 
των νεοεισερχόμενων με πατέρα που κατέχει μετα-
πτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο καταγράφει αύξηση κα-
τά 32,9%, το ποσοστό εκείνων με πατέρα που κατέχει 
πτυχίο ΚΑΤΕΕ-ΑΤΕΙ ή άλλης ανώτερης σχολής κατα-
γράφει αύξηση κατά 12,6% και το ποσοστό των νεοει-
σερχόμενων με πατέρα που κατέχει απολυτήριο λυ-
κείου ή ισότιμης τεχνικής επαγγελματικής σχολής 
σημειώνει αύξηση κατά 25,9%. Αντίθετα, μείωση κα-
ταγράφει το ποσοστό των νεοεισερχόμενων με πατέρα 
που έχει ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση 
(κατά 8,2%), εκείνων με πατέρα που κατέχει απολυ-
τήριο δημοτικού (κατά 43,4%) κι εκείνων με πατέρα 
που φοίτησε στο δημοτικό αλλά δεν το ολοκλήρωσε 
(κατά 40,5%). Ας σημειωθεί ότι το ποσοστό των νεοει-

σερχόμενων με πατέρα που κατέχει πτυχίο ΑΕΙ, καθώς 
κι εκείνων με πατέρα αναλφάβητο παρέμεινε αμετά-
βλητο κατά την περίοδο αναφοράς 2001-2011. 
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή 
των νεοεισερχόμενων φοιτητών ανά επίπεδο εκπαί-
δευσης της μητέρας τους τα έτη 2001 και 2011. 

Γράφημα 5.73: Κατανομή των νεοεισερχόμενων φοιτητών ανά επίπεδο εκ-
παίδευσης της μητέρας τους τα έτη 2001 και 2011 

 
Δεν περιλαμβάνονται οι φοιτητές με άγνωστο επίπεδο εκπαίδευσης μητέρας (234 το 2011) 

Πηγή:  ΕΛ.ΣΤΑΤ.          Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Το 2011 το 44,0% των νεοεισερχόμενων φοιτητών έ-
χουν μητέρα που κατέχει απολυτήριο λυκείου ή ισό-
τιμης τεχνικής επαγγελματικής σχολής. Ένας στους 10 
φοιτητές (10,3%) έχει μητέρα που κατέχει πτυχίο ΚΑ-
ΤΕΕ-ΑΤΕΙ ή άλλης ανώτερης σχολής, ένας στους 5 φοι-
τητές (21,2%) έχει μητέρα που κατέχει πτυχίο ΑΕΙ, ενώ 
το 3,7% δηλώνουν πως η μητέρα τους κατέχει Μετα-
πτυχιακό ή Διδακτορικό τίτλο. Την ίδια χρονιά το 
10,5% των νεοεισερχόμενων φοιτητών έχουν μητέρα 
που έχει ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση, 
το 9,5% έχουν μητέρα που κατέχει απολυτήριο δημο-
τικού, το 0,7% έχουν μητέρα που φοίτησε σε κάποιες 
τάξεις του δημοτικού αλλά δεν το τελείωσε, ενώ το 
0,1% δηλώνουν πως έχουν μητέρα αναλφάβητη. 
Κατά την περίοδο αναφοράς 2001-2011, το ποσοστό 
των νεοεισερχόμενων με μητέρα που κατέχει μετα-
πτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο καταγράφει σημαντική  
αύξηση κατά 105,8%, το ποσοστό εκείνων με μητέρα 
που κατέχει πτυχίο ΑΕΙ καταγράφει αύξηση κατά 
32,3% το ποσοστό εκείνων με μητέρα που κατέχει 
πτυχίο ΚΑΤΕΕ-ΑΤΕΙ ή άλλης ανώτερης σχολής κατα-
γράφει αύξηση κατά 36,0% και το ποσοστό των νεοει-
σερχόμενων με μητέρα που κατέχει απολυτήριο λυ-
κείου ή ισότιμης τεχνικής επαγγελματικής σχολής 
σημειώνει αύξηση κατά 10,6%. Αντίθετα, μείωση κα-
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ταγράφει το ποσοστό των νεοεισερχόμενων με μητέρα 
που έχει ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση 
(κατά 7,7%), εκείνων με μητέρα που κατέχει απολυτή-
ριο δημοτικού (κατά 56,8%) κι εκείνων με μητέρα που 

φοίτησε στο δημοτικό αλλά δεν το ολοκλήρωσε (κατά 
47,7%). Ας σημειωθεί ότι το ποσοστό των νεοεισερχό-
μενων με μητέρα αναλφάβητη παρέμεινε αμετάβλη-
το κατά την περίοδο αναφοράς 2001-2011. 

 

5.6.1 Επίπεδο εκπαίδευσης πατέρα 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος των 
νεοεισερχόμενων φοιτητών με βάση το επίπεδο εκ-
παίδευσης του πατέρα τους την περίοδο 2001-2011. 

Γράφημα 5.74: Νεοεισερχόμενοι φοιτητές με βάση το επίπεδο εκπαίδευσης 
του πατέρα τους την περίοδο 2001-2011 

 
Δεν περιλαμβάνονται οι φοιτητές με άγνωστο επίπεδο εκπαίδευσης πατέρα 

Πηγή:  ΕΛ.ΣΤΑΤ.          Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Το 2011 το 36,5% των νεοεισερχόμενων φοιτητών 
(25.601 φοιτητές/-τριες) έχουν πατέρα που έχει ολο-
κληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED 5-6), το 
38,6% έχουν πατέρα που έχει ολοκληρώσει την ανώ-
τερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ή τη μεταδευτερο-
βάθμια εκπαίδευση (ISCED 3-4), ενώ ένας στους τέσ-
σερεις νεοεισερχόμενους φοιτητές (24,9%, 17.506 
φοιτητές/-τριες) έχουν πατέρα που έχει ολοκληρώσει 

το πολύ την κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
(ISCED 0-2). 
Κατά την περίοδο 2001-2011 το ποσοστό των νεοει-
σερχόμενων φοιτητών με πατέρα που έχει ολοκληρώ-
σει το πολύ μέχρι την κατώτερη δευτεροβάθμια εκ-
παίδευση (ISCED 0-2) καταγράφει σημαντική μείωση 
κατά 29,3%, από 35,3% το 2001 σε 24,9% το 2011. Ση-
μαντική αύξηση (κατά 25,9%) καταγράφει το ποσοστό 
των νεοεισερχόμενων φοιτητών με πατέρα που έχει 
ολοκληρώσει την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευ-
ση ή τη μεταδευτεροβάθμια μη τριτοβάθμια εκπαί-
δευση (ISCED 3-4), από 30,6% το 2001 σε 38,6% το 
2011. Μικρή αύξηση (κατά 7,1%) καταγράφει το πο-
σοστό εκείνων με πατέρα που έχει ολοκληρώσει την 
τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED 5-6), από 34,1% το 
2001 σε 36,5% το 2011. 

 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το ποσοστό 
των νεοεισερχόμενων φοιτητών με πατέρα με χαμη-
λό εκπαιδευτικό επίπεδο (ISCED 0-2), το ποσοστό των 
ανδρών του πληθυσμού ηλικίας 40-59 ετών με χαμη-
λό εκπαιδευτικό επίπεδο (ISCED 0-2), καθώς και η 
αναλογία πιθανοτήτων (odds ratio) για εισαγωγή 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των ατόμων με πατέ-
ρα χαμηλού επιπέδου εκπαίδευσης (ISCED 0-2) την 
περίοδο 2001-2011. 

Γράφημα 5.75: Ποσοστό των νεοεισερχόμενων φοιτητών με πατέρα με χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο (ISCED 0-2), ποσοστό των ανδρών του πληθυσμού ηλι-
κίας 40-59 ετών με χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο (ISCED 0-2) και αναλογία πιθανοτήτων (odds ratio) για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των  ατό-
μων με πατέρα χαμηλού επιπέδου εκπαίδευσης (ISCED 0-2) την περίοδο 2001-2011 

 
Η αναλογία πιθανοτήτων (odds ratio) για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση υπολογίζεται διαιρώντας το ποσοστό των νεοεισερχόμενων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που έχουν πα-
τέρα με χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο (ISCED 0-2) με το ποσοστό των ανδρών ηλικίας 40-59 ετών του πληθυσμού με, επίσης, χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο (ISCED 50-2). Αναλογία πιθανοτή-
των μικρότερη της μονάδας υποδεικνύει χαμηλή πιθανότητα για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των παιδιών με πατέρα που έχει ολοκληρώσει το πολύ την υποχρεωτική εκπαίδευ-
ση σε σύγκριση με εκείνους με πατέρα υψηλότερου εκπαιδευτικού επιπέδου, ή με άλλα λόγια υποεκπροσώπηση των παιδιών με πατέρα χαμηλού επιπέδου εκπαίδευσης στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση, ενώ αναλογία πιθανοτήτων μεγαλύτερη της μονάδας υποδεικνύει μεγάλη πιθανότητα για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ή με άλλα λόγια υπερεκπροσώπηση των 
παιδιών με πατέρα χαμηλού επιπέδου εκπαίδευσης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τιμές της αναλογίας κοντά στη μονάδα υποδεικνύουν σχεδόν ίσες πιθανότητες εισαγωγής στην τριτο-
βάθμια εκπαίδευση με εκείνους με πατέρα υψηλότερου εκπαιδευτικού επιπέδου, ή με άλλα λόγια η εκπροσώπηση των παιδιών με πατέρα χαμηλού επιπέδου εκπαίδευσης στο φοιτητικό 
σώμα θεωρείται αντιπροσωπευτική. 

Πηγή: α) Στοιχεία φοιτητικού πληθυσμού ΕΛ.ΣΤΑΤ.   β) Πληθυσμιακά στοιχεία ΕUROSTAT – Labour Force Survey (3rd Quarter)                                Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
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% νεοεισερχόμενων φοιτητών με πατέρα με χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο (ISCED 5-6) 

% ποσοστό των ανδρών του πληθυσμού ηλικίας 40-59 ετών με χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο (ISCED 5-6) 

Αναλογία πιθανοτήτων για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 
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Σύμφωνα με τα στοιχεία του 2011 στο σύνολο των 
νεοεισερχομένων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση φοι-
τητών παρατηρείται υποεκπροσώπηση των ατόμων 
με πατέρα χαμηλού εκπαιδευτικού επιπέδου, με την 
αναλογία πιθανοτήτων για εισαγωγή στην τριτοβάθ-
μια να είναι 0,63. Η τιμή αυτή προκύπτει από το γεγο-
νός ότι το 24,9% των νεοεισερχόμενων φοιτητών δη-
λώνουν πως το εκπαιδευτικό επίπεδο του πατέρα τους 
είναι χαμηλό (ISCED 0-2), ενώ το ποσοστό των ανδρών 
του πληθυσμού ηλικίας 40-59 ετών της χώρας με αντί-
στοιχο εκπαιδευτικό επίπεδο είναι υψηλότερο 
(39,4%), κι επομένως η αναλογία πιθανοτήτων προκύ-
πτει από το λόγο των δύο αυτών ποσοστών 
(24,9%/39,4%). Εάν οι νέοι με πατέρα χαμηλού εκπαι-
δευτικού επιπέδου είχαν τις ίδιες πιθανότητες να ει-
σαχθούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με τους νέους 
με πατέρα υψηλότερου εκπαιδευτικού επιπέδου, τότε 
το ποσοστό των νεοεισερχόμενων φοιτητών της συ-
γκεκριμένης κατηγορίας θα έπρεπε να είναι το ίδιο με 
το ποσοστό των ανδρών της χώρας που έχουν χαμηλό 
εκπαιδευτικό επίπεδο, δηλαδή 39,4%. Σε αυτή την πε-
ρίπτωση η αναλογία πιθανοτήτων θα ήταν ίση με τη 
μονάδα (1,0). 
Καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου 2001-2011 παρα-
τηρείται υποεκπροσώπηση των νέων που έχουν πα-
τέρα με χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο (ISCED 0-2). Αξί-
ζει να σημειωθεί ότι το φαινόμενο εμφανίζεται ιδιαί-

τερα οξυμένο την περίοδο 2006-2010, περίοδος κατά 
την οποία ήταν  σε ισχύ το μέτρο της «βάσης του 10» 
για την εισαγωγή των υποψηφίων στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση. Το γεγονός ότι το συγκεκριμένο μέτρο, 
όπως έχει ήδη αναδειχθεί6, επηρέασε κυρίως τους ει-
σαχθέντες στα Τεχνολογικά ιδρύματα, και όχι στα Πα-
νεπιστήμια και τα Πολυτεχνεία, μπορεί να υποδηλώνει 
πως οι απόφοιτοι με χαμηλή βαθμολογία στις πανελ-
λαδικές εξετάσεις που  η «βάση 10» δεν επέτρεψε την 
εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προέρ-
χονταν κυρίως από οικογένειες με πατέρα χαμηλού 
εκπαιδευτικού επιπέδου. 
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το ποσοστό 
των νεοεισερχόμενων φοιτητών με πατέρα με υψηλό 
εκπαιδευτικό επίπεδο (ISCED 5-6), το ποσοστό των 
ανδρών του πληθυσμού ηλικίας 40-59 ετών με υψη-
λό εκπαιδευτικό επίπεδο (ISCED 5-6), καθώς και η 
αναλογία πιθανοτήτων (odds ratio) για εισαγωγή 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των ατόμων με πατέ-
ρα υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης (ISCED 5-6) την 
περίοδο 2001-2011. 
                                                                 
6 Βλ. περισσότερα 5.1 Σύνολο νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυ-

σμού σελ.207. 

Γράφημα 5.76: Ποσοστό των νεοεισερχόμενων φοιτητών με πατέρα με υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο (ISCED 5-6), ποσοστό των ανδρών του πληθυσμού ηλικί-
ας 40-59 ετών με υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο (ISCED 5-6) και αναλογία πιθανοτήτων (odds ratio) για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των  ατόμων 
με πατέρα υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης (ISCED 5-6) την περίοδο 2001-2011 

 
Η αναλογία πιθανοτήτων (odds ratio) για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση υπολογίζεται διαιρώντας το ποσοστό των νεοεισερχόμενων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που έχουν πα-
τέρα με υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο (ISCED 5-6) με το ποσοστό των ανδρών ηλικίας 40-59 ετών του πληθυσμού με, επίσης, υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο (ISCED 5-6). Αναλογία πιθανοτή-
των μικρότερη της μονάδας υποδεικνύει χαμηλή πιθανότητα για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των παιδιών με πατέρα που έχει ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση σε σύ-
γκριση με εκείνους με πατέρα χαμηλότερου εκπαιδευτικού επιπέδου, ή με άλλα λόγια υποεκπροσώπηση των παιδιών με πατέρα υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης στην τριτοβάθμια εκπαί-
δευση, ενώ αναλογία πιθανοτήτων μεγαλύτερη της μονάδας υποδεικνύει μεγάλη πιθανότητα για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ή με άλλα λόγια υπερεκπροσώπηση των παιδιών 
με πατέρα υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τιμές της αναλογίας κοντά στη μονάδα υποδεικνύουν σχεδόν ίσες πιθανότητες εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκ-
παίδευση με εκείνους με πατέρα χαμηλότερου εκπαιδευτικού επιπέδου, ή με άλλα λόγια η εκπροσώπηση των παιδιών με πατέρα υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης στο φοιτητικό σώμα θεω-
ρείται αντιπροσωπευτική. 

Πηγή: α) Στοιχεία φοιτητικού πληθυσμού ΕΛ.ΣΤΑΤ.   β) Πληθυσμιακά στοιχεία ΕUROSTAT – Labour Force Survey (3rd Quarter) 
Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του 2011 στο σύνολο των 
νεοεισερχομένων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση φοι-
τητών παρατηρείται υπερεκπροσώπηση των ατόμων 
με πατέρα υψηλού εκπαιδευτικού επιπέδου, με την 
αναλογία πιθανοτήτων για εισαγωγή στην τριτοβάθ-

μια να είναι 1,44. Η τιμή αυτή προκύπτει από το γεγο-
νός ότι το 36,5% των νεοεισερχόμενων φοιτητών δη-
λώνουν πως το εκπαιδευτικό επίπεδο του πατέρα τους 
είναι υψηλό (ISCED 5-6), ενώ το ποσοστό των ανδρών 
του πληθυσμού ηλικίας 40-59 ετών της χώρας με αντί-
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στοιχο εκπαιδευτικό επίπεδο είναι χαμηλότερο 
(25,4%), κι επομένως η αναλογία πιθανοτήτων που 
προκύπτει από το λόγο των δύο αυτών ποσοστών 
(36,5%/25,4%) είναι υψηλότερο της μονάδας. 
Καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου 2001-2011 παρα-
τηρείται υπερεκπροσώπηση των νέων που έχουν πα-
τέρα με υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο (ISCED 5-6). Θε-
τικό, ωστόσο, θεωρείται το γεγονός πως κατά τη διάρ-
κεια της περιόδου αναφοράς παρατηρείται πτωτική 
τάση της αναλογίας πιθανοτήτων, καταγράφοντας συ-
νολική μείωση κατά 22,4%, από 1,85 το 2001 σε 1,44 
το 2011. Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι η συσχέτιση της 
κατανομής την περίοδο 2006-2010 με την ισχύ της 

«βάσης 10» και το σχετικό σχόλιο για τη μείωση των 
νεοεισερχομένων φοιτητών με πατέρα χαμηλού εκ-
παιδευτικού επίπεδου (ISCED 0-2), ενισχύεται περαι-
τέρω και από την καταγραφόμενη αύξηση του ποσο-
στού των νεοεισερχομένων φοιτητών με πατέρα με 
υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο (ISCED 5-6) την ίδια πε-
ρίοδο. 
 
Στο ακόλουθο γράφημα συσχετίζεται το ποσοστό των 
νεοεισερχόμενων φοιτητών με πατέρα υψηλού και 
χαμηλού επιπέδου εκπαίδευσης με τη βάση εισαγω-
γής (μόρια τελευταίου) ανά τμήμα το έτος 2011.  

Γράφημα 5.77: Συσχετισμός του ποσοστού των νεοεισερχόμενων με πατέρα υψηλού και χαμηλού επιπέδου εκπαίδευσης με τη βάση εισαγωγής (μόρια τελευ-
ταίου) ανά τμήμα το 2011 

 
Συντελεστής συσχετισμού Pearson ,704                                                      Συντελεστής συσχετισμού Pearson -,650 

Πηγή:  α) ΕΛ.ΣΤΑΤ.    β) Υπουργείο Παιδείας – Διεύθυνση Οργάνωσης & Διεξαγωγής Εξετάσεων                Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Παρατηρείται μια ισχυρή θετική γραμμική σχέση (τιμή 
του συντελεστή συσχετισμού Pearson 0,704) μεταξύ 
του ποσοστού των νεοεισερχόμενων φοιτητών με πα-
τέρα υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης (ISCED 5-6) και 
των βάσεων εισαγωγής ανά τμήμα. Με άλλα λόγια, 
φαίνεται πως οι υποψήφιοι με πατέρα που έχει ολο-
κληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση τείνουν να συ-
γκεντρώνουν και περισσότερα μόρια κατά την εισαγω-
γή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το αντίστροφο ι-
σχύει, όπως φαίνεται στο δεύτερο γράφημα, για τους 
φοιτητές με πατέρα  χαμηλού επιπέδου εκπαίδευσης 
(ISCED 0-2), το οποίο υποδηλώνει πως οι υποψήφιοι 
με πατέρα που έχει ολοκληρώσει το πολύ την υπο-
χρεωτική εκπαίδευση τείνουν να συγκεντρώνουν και 
χαμηλότερα μόρια κατά την εισαγωγή στην τριτοβάθ-
μια εκπαίδευση. 
 
5.6.1.1 Ανάλυση κατά κατηγορία ιδρυμάτων 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή 
των νεοεισερχόμενων φοιτητών που έχουν πατέρα με 
χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο (ISCED 0-2) κι εκείνων 
με πατέρα υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης (ISCED 5-6) 
ανά κατηγορία ιδρύματος το 2011. 

Το 2011, από τους 17.506 νεοεισερχόμενους φοιτητές 
με πατέρα που έχει ολοκληρώσει το πολύ την υπο-
χρεωτική εκπαίδευση (ISCED 0-2), το 45,2% εισάγονται 
σε Πανεπιστημιακά ιδρύματα και Πολυτεχνεία (7.917 
σπουδαστές), το 51,1% σε Τεχνολογικά ιδρύματα 
(8.950 σπουδαστές) και το 3,7% σε Ανώτερες Επαγ-
γελματικές & Εκκλησιαστικές Σχολές (639 σπουδα-
στές). 
Η κατανομή των 25.601 νεοεισερχόμενων φοιτητών με 
πατέρα που έχει ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαί-
δευση (ISCED 5-6) εμφανίζεται διαφοροποιημένη. Συ-
γκεκριμένα, το 72,5% εισάγονται σε Πανεπιστημιακά 
ιδρύματα και Πολυτεχνεία (18.567 σπουδαστές), πο-
σοστό σημαντικά μεγαλύτερο του αντίστοιχου των 
σπουδαστών με πατέρα χαμηλού επιπέδου εκπαίδευ-
σης. Το 25,9% εισάγονται σε Τεχνολογικά ιδρύματα 
(6.619 σπουδαστές), ποσοστό σημαντικά χαμηλότερο 
του αντίστοιχου των σπουδαστών με πατέρα χαμηλού 
επιπέδου εκπαίδευσης. Τέλος, το 1,6% εισάγονται σε 
Ανώτερες Επαγγελματικές & Εκκλησιαστικές Σχολές 
(415 σπουδαστές), ποσοστό, επίσης, σημαντικά χαμη-
λότερο του αντίστοιχου των σπουδαστών με πατέρα 
χαμηλού επιπέδου εκπαίδευσης. 
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Γράφημα 5.78: Κατανομή του νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού που έχουν πατέρα με χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο (ISCED 0-2) κι εκείνων με πατέρα 
με υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο (ISCED 5-6) ανά κατηγορία ιδρύματος το 2011 

 
Πηγή:  ΕΛ.ΣΤΑΤ.          Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Στο ακόλουθο γράφημα αποδίδεται το ποσοστό των 
νεοεισερχόμενων φοιτητών με πατέρα χαμηλού επι-
πέδου εκπαίδευσης (ISCED 0-2) ανά κατηγορία ιδρύ-
ματος την περίοδο 2001-2011. 

Γράφημα 5.79: Μέση τιμή ποσοστού(*) των νεοεισερχόμενων φοιτητών με 
πατέρα χαμηλού επιπέδου εκπαίδευσης (ISCED 0-2) ανά κατηγορία ιδρύμα-
τος την περίοδο 2001-2011 

 
(*) Ο μέσος όρος του συγκεκριμένου μεγέθους υπολογίζεται από τις τιμές που καταγράφο-
νται σε κάθε τμήμα των ιδρυμάτων της κατηγορίας. 

Πηγή:  ΕΛ.ΣΤΑΤ.          Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Το 2011 το μέσο ποσοστό νεοεισερχόμενων φοιτητών 
με πατέρα χαμηλού επιπέδου εκπαίδευσης (ISCED 0-2) 
στα τμήματα των Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων & Πο-
λυτεχνείων είναι 18,7%, ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά 
των Τεχνολογικών ιδρυμάτων και των Ανώτερων Ε-
παγγελματικών & Εκκλησιαστικών Σχολών είναι σημα-
ντικά υψηλότερα (31,8% και 34,0% αντίστοιχα). Στο 
σημείο αυτό υπενθυμίζεται πως το 39,4% των ανδρών 
ηλικίας 40-59 έχουν χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης 
(ISCED 0-2). 
Την περίοδο αναφοράς (2001-2011) το ποσοστό των 
νεοεισερχόμενων φοιτητών των Πανεπιστημιακών ι-
δρυμάτων και των Πολυτεχνείων με πατέρα χαμηλού 
επιπέδου εκπαίδευσης καταγράφει σημαντική μείωση 
κατά 32,1% (από 27,6% το 2001 σε 18,7% το 2011). 

Μείωση κατά 26,0% σημειώνει την ίδια περίοδο το 
ποσοστό των νεοεισερχόμενων φοιτητών στα Τεχνο-
λογικά ιδρύματα με πατέρα χαμηλού επιπέδου εκ-
παίδευσης, από 42,9% το 2001 σε 31,8% το 2011 και 
κατά 26,3% το αντίστοιχο ποσοστό στις Ανώτερες Ε-
παγγελματικές & Εκκλησιαστικές Σχολές, από 46,1% 
το 2001 σε 34,0% το 2011. 
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποδίδεται το ποσοστό των 
νεοεισερχόμενων φοιτητών με πατέρα υψηλού επι-
πέδου εκπαίδευσης (ISCED 5-6) ανά κατηγορία ιδρύ-
ματος την περίοδο 2001-2011. 

Γράφημα 5.80: Μέση τιμή ποσοστού(*) των νεοεισερχόμενων φοιτητών με 
πατέρα υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης (ISCED 5-6) ανά κατηγορία ιδρύμα-
τος την περίοδο 2001-2011 

 
(*) Ο μέσος όρος του συγκεκριμένου μεγέθους υπολογίζεται από τις τιμές που καταγράφο-
νται σε κάθε τμήμα των ιδρυμάτων της κατηγορίας. 

Πηγή:  ΕΛ.ΣΤΑΤ.          Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Το 2011 το μέσο ποσοστό νεοεισερχόμενων φοιτητών 
με πατέρα υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης (ISCED 5-6) 
στα τμήματα των Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων & Πο-
λυτεχνείων είναι 46,3%, ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά 
των Τεχνολογικών ιδρυμάτων και των Ανώτερων Ε-
παγγελματικών & Εκκλησιαστικών Σχολών είναι σημα-
ντικά χαμηλότερα (25,4% και 26,6% αντίστοιχα). Στο 
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σημείο αυτό υπενθυμίζεται πως το 25,4% των ανδρών 
ηλικίας 40-59 έχουν υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης 
(ISCED 5-6). 
Την περίοδο αναφοράς (2001-2011) το ποσοστό των 
νεοεισερχόμενων φοιτητών των Πανεπιστημιακών ι-
δρυμάτων και των Πολυτεχνείων με πατέρα υψηλού 
επιπέδου εκπαίδευσης καταγράφει αύξηση κατά 6,6% 
(από 43,5% το 2001 σε 46,3% το 2011). Οριακή αύξηση 
(κατά 1,8%) σημειώνει την ίδια περίοδο το ποσοστό 
των νεοεισερχόμενων φοιτητών στα Τεχνολογικά ι-
δρύματα με πατέρα υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης, 
από 24,9% το 2001 σε 25,6% το 2011, ενώ στις Ανώτε-
ρες Επαγγελματικές & Εκκλησιαστικές Σχολές το α-
ντίστοιχο ποσοστό καταγράφει αύξηση κατά 21,2% 
από 22,0% το 2001 σε 26,6% το 2011. 
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η αναλογία πι-
θανοτήτων (odds ratio) για εισαγωγή των ατόμων με 
πατέρα χαμηλού επιπέδου εκπαίδευσης (ISCED 0-2) 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ανά κατηγορία ιδρύμα-
τος την περίοδο 2001-2011. 

Γράφημα 5.81: Αναλογία πιθανοτήτων (odds ratio) για εισαγωγή στην τριτο-
βάθμια εκπαίδευση των  ατόμων με πατέρα χαμηλού επιπέδου εκπαίδευ-
σης (ISCED 0-2) ανά κατηγορία ιδρύματος την περίοδο 2001-2011 

 
Πηγή: α) Στοιχεία φοιτητικού πληθυσμού ΕΛ.ΣΤΑΤ.   β) Πληθυσμιακά στοιχεία ΕUROSTAT – 
Labour Force Survey (3rd Quarter)                 Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Από τη μελέτη των στοιχείων όλης της περιόδου ανα-
φοράς (2001-2011) στους νεοεισερχόμενους φοιτητές 
στα Πανεπιστημιακά ιδρύματα & Πολυτεχνεία και στα 
Τεχνολογικά ιδρύματα παρατηρείται υποεκπροσώπη-
ση των νέων με πατέρα χαμηλού επιπέδου εκπαίδευ-
σης, με την αναλογία πιθανοτήτων για εισαγωγή στα 
ιδρύματα της κατηγορίας να είναι κατά μέσο όρο 0,49 
και 0,79 αντίστοιχα. Πιο ισορροπημένη είναι η εκπρο-
σώπηση των νέων με πατέρα χαμηλού επιπέδου εκ-
παίδευσης στην Ανώτερη Επαγγελματική & Εκκλησια-
στική Εκπαίδευση, με την αναλογία πιθανοτήτων για 
εισαγωγή στα ιδρύματα της κατηγορίας να είναι κατά 
μέσο όρο 0,89. 
Κατά την περίοδο 2001-2011 και στις τρεις κατηγορίες 
ιδρυμάτων η αναλογία πιθανοτήτων για εισαγωγή σε 
αυτά των νέων με πατέρα χαμηλού επιπέδου εκπαί-
δευσης κυμαίνεται σε σταθερά επίπεδα. 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η αναλογία πι-
θανοτήτων (odds ratio) για εισαγωγή των ατόμων με 
πατέρα υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης (ISCED 5-6) 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ανά κατηγορία ιδρύμα-
τος την περίοδο 2001-2011.  

Γράφημα 5.82: Αναλογία πιθανοτήτων (odds ratio) για εισαγωγή στην τριτο-
βάθμια εκπαίδευση των αποφοίτων με υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης 
(ISCED 5-6) ανά κατηγορία ιδρύματος την περίοδο 2001-2011 

 
Πηγή: α) Στοιχεία φοιτητικού πληθυσμού ΕΛ.ΣΤΑΤ.   β) Πληθυσμιακά στοιχεία ΕUROSTAT – 
Labour Force Survey (3rd Quarter)                 Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Από τη μελέτη των στοιχείων όλης της περιόδου ανα-
φοράς (2001-2011) στους νεοεισερχόμενους φοιτητές 
στα Πανεπιστημιακά ιδρύματα & Πολυτεχνεία παρα-
τηρείται υπερεκπροσώπηση των νέων με πατέρα υ-
ψηλού επιπέδου εκπαίδευσης, με την αναλογία πιθα-
νοτήτων για εισαγωγή στα ιδρύματα της κατηγορίας 
να είναι κατά μέσο όρο 2,1.  
Πιο ισορροπημένη είναι η εκπροσώπηση των νέων με 
πατέρα υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης στα Τεχνολο-
γικά ιδρύματα και στην Ανώτερη Επαγγελματική & Εκ-
κλησιαστική Εκπαίδευση, με την αναλογία πιθανοτή-
των για εισαγωγή στα ιδρύματα της κατηγορίας να εί-
ναι κατά μέσο όρο 1,22 και 1,18 αντίστοιχα. 
Κατά την περίοδο 2001-2011 και στις τρεις κατηγορίες 
ιδρυμάτων η αναλογία πιθανοτήτων για εισαγωγή σε 
αυτά των νέων με πατέρα υψηλού επιπέδου εκπαί-
δευσης καταγράφει μείωση. Συγκεκριμένα, στα Πανε-
πιστημιακά ιδρύματα & Πολυτεχνεία καταγράφει μεί-
ωση κατά 2,4%, από 2,4 το 2001 σε 1,8 το 2011. Η 
μείωση κατά 2,6% στα Τεχνολογικά ιδρύματα και κατά 
0,5% στην Ανώτερη Επαγγελματική & Εκκλησιαστική 
Εκπαίδευση έχει ως αποτέλεσμα το 2011 η αναλογία 
πιθανοτήτων να διαμορφώνεται στο 1,0, δηλαδή η εκ-
προσώπηση των νέων με πατέρα υψηλού εκπαιδευτι-
κού επιπέδου στις δύο αυτές κατηγορίες ιδρυμάτων 
είναι αντιπροσωπευτική του πληθυσμού. 

 
Πανεπιστημιακά ιδρύματα & Πολυτεχνεία 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η μέση τιμή, η 
ελάχιστη και η μέγιστη τιμή του ποσοστού των νεοει-
σερχόμενων φοιτητών με πατέρα χαμηλού επιπέδου 
εκπαίδευσης (ISCED 0-2) ανά τμήμα στα 22 Πανεπι-
στημιακά ιδρύματα & Πολυτεχνεία το 2011. 
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Γράφημα 5.83: Μέση τιμή, Ελάχιστη και Μέγιστη τιμή ποσοστού νεοεισερχόμενων φοιτητών με πατέρα χαμηλού επιπέδου εκπαίδευσης (ISCED 0-2) ανά τμή-
μα στα 22 Πανεπιστημιακά ιδρύματα και Πολυτεχνεία το 2011 

 
Η οριζόντια πράσινη γραμμή τέμνει τον άξονα τιμών στο 39,4%, που είναι το ποσοστό των ανδρών ηλικίας 40-59 ετών με χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης. 
Πηγή:  ΕΛ.ΣΤΑΤ.          Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Συνολικά στα Πανεπιστημιακά ιδρύματα & Πολυτε-
χνεία το μέσο ποσοστό νεοεισερχόμενων φοιτητών με 
πατέρα χαμηλού επιπέδου εκπαίδευσης (ISCED 0-2) 
είναι 18,7%, ενώ ως προς το συγκεκριμένο δείκτη τα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα διαφοροποιούνται μεταξύ 
τους. Το 2011 το υψηλότερο ποσοστό νεοεισερχόμε-
νων φοιτητών με πατέρα χαμηλού επιπέδου εκπαί-
δευσης καταγράφει το Ιόνιο Πανεπιστήμιο (28,3%) και 
ακολουθούν: το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 
(25,0%), το Πανεπιστήμιο Κρήτης (24,4%), το Πανεπι-
στήμιο Δυτικής Μακεδονίας (24,0%), το Πανεπιστή-
μιο Δυτικής Ελλάδας (22,9%), το Πανεπιστήμιο Αιγαί-
ου (22,5%), το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (22,2%), το 
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (20,2%), το Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας (19,0%) και το Πανεπιστήμιο Πατρών 
(18,7%). Την ίδια χρονιά, το χαμηλότερο ποσοστό νεο-
εισερχόμενων φοιτητών με πατέρα χαμηλού επιπέδου 
εκπαίδευσης καταγράφει το Εθνικό Μετσόβιο Πολυ-
τεχνείο (6,4%) και ακολουθούν: το Πολυτεχνείο Κρή-
της (11,6%), η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (12,5%), 
το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (13,5%), το Οι-
κονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (15,8%), το Πανεπι-
στήμιο Πειραιώς (16,0%), το Αριστοτέλειο Πανεπι-
στήμιο Θεσσαλονίκης (16,8%), το Πάντειο Πανεπι-
στήμιο (16,9%), το Πανεπιστήμιο Αθηνών (17,2%), το 
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (18,1%) και το Πανεπι-
στήμιο Θράκης (18,6%). 
Αξίζει να σημειωθεί πως στο σύνολο των εκπαιδευτι-
κών ιδρυμάτων της κατηγορίας, το μέσο ποσοστό νεο-
εισερχόμενων με πατέρα χαμηλού επιπέδου εκπαί-
δευσης είναι χαμηλότερο του αντίστοιχου ποσοστού 
(39,4%) του πληθυσμού αναφοράς (άνδρες ηλικίας 40-
59 ετών με χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης), δηλαδή στο 
σύνολο των Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων & Πολυτε-
χνείων οι νέοι με πατέρα που έχει ολοκληρώσει το πο-
λύ την κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση υποεκ-
προσωπούνται.  

Πέραν των διαφοροποιήσεων μεταξύ των εκπαιδευτι-
κών ιδρυμάτων, καταγράφονται και σημαντικές δια-
φοροποιήσεις εντός των ιδρυμάτων. Συγκεκριμένα, το 
μεγαλύτερο εύρος (διαφορά μέγιστης από ελάχιστη 
τιμή του ποσοστού της κατηγορίας ανά τμήμα) ση-
μειώνεται στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και ισούται με 
34,0 ποσοστιαίες μονάδες. Με βάση την τιμή εύρους 
ακολουθούν τα ιδρύματα: Πανεπιστήμιο Πατρών 
(33,9 μονάδες), Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσα-
λονίκης (31,5 μονάδες), Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 
(31,1 μονάδες), Πανεπιστήμιο Κρήτης (29,2 μονάδες), 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (28,7 μονάδες), Πανεπι-
στήμιο Αιγαίου (28,5 μονάδες), Ιόνιο Πανεπιστήμιο 
(28,0 μονάδες), Πανεπιστήμιο Θράκης (25,5 μονάδες) 
και Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (21,8 μονάδες). 
Στον αντίποδα βρίσκεται το Πολυτεχνείο Κρήτης, το 
οποίο καταγράφει το μικρότερο εύρος μεταξύ μέγι-
στης και ελάχιστης τιμής του ποσοστού της κατηγορί-
ας ανά τμήμα (6,0 ποσοστιαίες μονάδες) και ακολου-
θούν: το Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας (6,3 μονά-
δες), το Πάντειο Πανεπιστήμιο (11,0 μονάδες), το Ε-
θνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (11,9 μονάδες), η Ανω-
τάτη Σχολή Καλών Τεχνών (12,8 μονάδες), το Οικονο-
μικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (15,3 μονάδες), το Γεω-
πονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (16,1 μονάδες), το Πα-
νεπιστήμιο Πελοποννήσου (16,3 μονάδες), το Πανε-
πιστήμιο Πειραιώς (16,4 μονάδες), το Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας (16,7 μονάδες), το Πανεπιστήμιο Δυτικής 
Ελλάδας (19,6 μονάδες) και το Πανεπιστήμιο Δυτικής 
Μακεδονίας (19,6 μονάδες).  
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η μέση τιμή, η 
ελάχιστη και η μέγιστη τιμή του ποσοστού των νεοει-
σερχόμενων φοιτητών με πατέρα υψηλού επιπέδου 
εκπαίδευσης (ISCED 5-6) ανά τμήμα στα 22 Πανεπι-
στημιακά ιδρύματα & Πολυτεχνεία το 2011. 
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Γράφημα 5.84: Μέση τιμή, Ελάχιστη και Μέγιστη τιμή ποσοστού νεοεισερχόμενων φοιτητών με πατέρα υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης (ISCED 5-6) ανά τμήμα 
στα 22 Πανεπιστημιακά ιδρύματα και Πολυτεχνεία το 2011 

 
Η οριζόντια πράσινη γραμμή τέμνει τον άξονα τιμών στο 25,4%, που είναι το ποσοστό των ανδρών ηλικίας 40-59 ετών με υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης. 
Πηγή:  ΕΛ.ΣΤΑΤ.          Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Συνολικά στα Πανεπιστημιακά ιδρύματα & Πολυτε-
χνεία το μέσο ποσοστό νεοεισερχόμενων φοιτητών με 
πατέρα υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης (ISCED 5-6) εί-
ναι 46,3%, ενώ ως προς το συγκεκριμένο δείκτη τα εκ-
παιδευτικά ιδρύματα διαφοροποιούνται μεταξύ τους. 
Το 2011 το υψηλότερο ποσοστό νεοεισερχόμενων 
φοιτητών με πατέρα υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης 
καταγράφει το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (70,8%) 
και ακολουθούν: η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών 
(63,7%), το Πολυτεχνείο Κρήτης (60,7%), το Γεωπονι-
κό Πανεπιστήμιο Αθηνών (55,0%), το Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (50,6%), το Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών (49,1%), το Πανεπιστήμιο Πα-
τρών (48,4%), το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (46,7%). 
Την ίδια χρονιά, το χαμηλότερο ποσοστό νεοεισερχό-
μενων φοιτητών με πατέρα υψηλού επιπέδου εκπαί-
δευσης καταγράφει το Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλά-
δας (31,2%) και ακολουθούν: το Ιόνιο Πανεπιστήμιο 
(35,1%), το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (35,6%), το 
Πανεπιστήμιο Κρήτης (38,5%), το Πανεπιστήμιο Στε-
ρεάς Ελλάδας (39,2%), το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μα-
κεδονίας (40,0%), το Πάντειο Πανεπιστήμιο (40,6%), 
το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (40,9%), το Πανεπιστήμιο 
Αιγαίου (41,4%), το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 
(42,1%), το Πανεπιστήμιο Θράκης (43,9%), το Πανε-
πιστήμιο Πειραιώς (45,1%) και το Χαροκόπειο Πανε-
πιστήμιο (46,2%). 
Αξίζει να σημειωθεί πως στο σύνολο των εκπαιδευτι-
κών ιδρυμάτων της κατηγορίας, το μέσο ποσοστό νεο-
εισερχόμενων με πατέρα υψηλού επιπέδου εκπαίδευ-
σης είναι υψηλότερο του αντίστοιχου ποσοστού 
(25,4%) του πληθυσμού αναφοράς (άνδρες ηλικίας 40-
59 ετών με υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης), δηλαδή στο 
σύνολο των Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων & Πολυτε-

χνείων οι νέοι με πατέρα που έχει ολοκληρώσει την 
τριτοβάθμια εκπαίδευση υπερεκπροσωπούνται.  
Πέραν των διαφοροποιήσεων μεταξύ των εκπαιδευτι-
κών ιδρυμάτων, καταγράφονται και σημαντικές δια-
φοροποιήσεις εντός των ιδρυμάτων. Συγκεκριμένα, το 
μεγαλύτερο εύρος (διαφορά μέγιστης από ελάχιστη 
τιμή του ποσοστού της κατηγορίας ανά τμήμα) ση-
μειώνεται στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλο-
νίκης και ισούται με 54,2 ποσοστιαίες μονάδες. Με 
βάση την τιμή εύρους ακολουθούν τα ιδρύματα: Πα-
νεπιστήμιο Πατρών (48,9 μονάδες), Πανεπιστήμιο 
Αθηνών (48,8 μονάδες), Πανεπιστήμιο Θράκης (47,0 
μονάδες), Πανεπιστήμιο Αιγαίου (46,5 μονάδες), Πα-
νεπιστήμιο Θεσσαλίας (45,6 μονάδες), Πανεπιστήμιο 
Ιωαννίνων (44,3 μονάδες), Πανεπιστήμιο Κρήτης 
(43,5 μονάδες), Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 
(33,2 μονάδες), Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (25,6 
μονάδες), Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (21,6 μονάδες) 
και Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (20,7 μονάδες). 
Στον αντίποδα βρίσκεται η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τε-
χνών, η οποία καταγράφει το μικρότερο εύρος μεταξύ 
μέγιστης και ελάχιστης τιμής του ποσοστού της κατη-
γορίας ανά τμήμα (7,3 ποσοστιαίες μονάδες) και ακο-
λουθούν: το Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας και το 
Πανεπιστήμιο Πειραιώς (15,4 μονάδες), το Πολυτε-
χνείο Κρήτης (16,0 μονάδες), το Πανεπιστήμιο Δυτι-
κής Ελλάδας (16,7 μονάδες) και το Πάντειο Πανεπι-
στήμιο (17,1 μονάδες). 
 
Τεχνολογικά ιδρύματα 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η μέση τιμή, η 
ελάχιστη και η μέγιστη τιμή του ποσοστού των νεοει-
σερχόμενων φοιτητών με πατέρα χαμηλού επιπέδου 
εκπαίδευσης (ISCED 0-2) ανά τμήμα στα 16 Τεχνολογι-
κά ιδρύματα το 2011. 
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Γράφημα 5.85: Μέση τιμή, Ελάχιστη και Μέγιστη τιμή ποσοστού νεοεισερχόμενων φοιτητών με πατέρα χαμηλού επιπέδου εκπαίδευσης (ISCED 0-2) ανά τμή-
μα στα 16 Τεχνολογικά ιδρύματα το 2011 

 
Η οριζόντια μωβ γραμμή τέμνει τον άξονα τιμών στο 39,4%, που είναι το ποσοστό των ανδρών ηλικίας 40-59 ετών με χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης. 
Πηγή:  ΕΛ.ΣΤΑΤ.          Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Συνολικά στα Τεχνολογικά ιδρύματα το μέσο ποσοστό 
νεοεισερχόμενων φοιτητών με πατέρα χαμηλού επι-
πέδου εκπαίδευσης (ISCED 0-2) είναι 31,8%, ενώ ως 
προς το συγκεκριμένο δείκτη τα εκπαιδευτικά ιδρύμα-
τα διαφοροποιούνται μεταξύ τους. 
Το 2011 σε 7 από τα 16 Τεχνολογικά ιδρύματα το μέσο 
ποσοστό νεοεισαχθέντων με πατέρα χαμηλού επιπέ-
δου εκπαίδευσης είναι σημαντικά χαμηλότερο του 
αντίστοιχου του πληθυσμού αναφοράς (άνδρες ηλικί-
ας 40-59 ετών με χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης), δη-
λαδή στα ιδρύματα αυτά υποεκπροσωπούνται οι νέοι 
με πατέρα χαμηλού επιπέδου εκπαίδευσης. Το χαμη-
λότερο κατά μέσο όρο ποσοστό νεοεισερχομένων με 
πατέρα χαμηλού επιπέδου εκπαίδευσης καταγράφει 
το ΤΕΙ Πειραιώς (23,4%) και ακολουθούν: η ΑΣΠΑΙΤΕ 
(23,8%), το ΤΕΙ Αθηνών (26,8%), το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 
(28,9%), το ΤΕΙ Σερρών (29,9%), το ΤΕΙ Λαμίας (30,0%) 
και το ΤΕΙ Χαλκίδος (30,2%). 
Στα υπόλοιπα 9 Τεχνολογικά ιδρύματα η εκπροσώπη-
ση των νέων με πατέρα χαμηλού επιπέδου εκπαίδευ-
σης κρίνεται ικανοποιητική, με το υψηλότερο μέσο 
ποσοστό νεοεισαχθέντων με πατέρα που έχει ολοκλη-
ρώσει το πολύ την κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαί-
δευση να καταγράφεται στο ΤΕΙ Μεσολογγίου (39,4%) 
και να ακολουθούν: το ΤΕΙ Καβάλας (38,7%), το ΤΕΙ 
Κρήτης (36,5%), το ΤΕΙ Ηπείρου (36,0%), το ΤΕΙ Πα-
τρών (35,4%), το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (35,3%), το 
ΤΕΙ Καλαμάτας (34,5%), το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (34,3%) 
και το ΤΕΙ Λαρίσης (33,2%). 
Πέραν των διαφοροποιήσεων μεταξύ των εκπαιδευτι-
κών ιδρυμάτων, καταγράφονται και σημαντικές δια-
φοροποιήσεις εντός των ιδρυμάτων. Συγκεκριμένα, το 
μεγαλύτερο εύρος (διαφορά μέγιστης από ελάχιστη 
τιμή του ποσοστού της κατηγορίας ανά τμήμα) ση-
μειώνεται στο ΤΕΙ Αθηνών και ισούται με 32,4 ποσο-
στιαίες μονάδες. Με βάση την τιμή εύρους ακολου-
θούν τα ιδρύματα: ΤΕΙ Ηπείρου (27,4 μονάδες), ΤΕΙ 
Κρήτης (26,3 μονάδες), ΤΕΙ Θεσσαλονίκης (26,1 μονά-

δες), ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (26,0 μονάδες), ΤΕΙ Δυτικής 
Μακεδονίας (25,4 μονάδες), ΤΕΙ Πατρών (25,3 μονά-
δες), ΤΕΙ Λαρίσης (25,0 μονάδες) και ΤΕΙ Μεσολογγίου 
(20,7 μονάδες). 
Στον αντίποδα βρίσκεται το ΤΕΙ Καλαμάτας, το οποίο 
καταγράφει το μικρότερο εύρος μεταξύ μέγιστης και 
ελάχιστης τιμής του ποσοστού της κατηγορίας ανά 
τμήμα (12,9 ποσοστιαίες μονάδες) και ακολουθούν: η 
ΑΣΠΑΙΤΕ (14,0 μονάδες), το ΤΕΙ Πειραιώς και το ΤΕΙ 
Χαλκίδος (14,0 μονάδες), το ΤΕΙ Λαμίας (15,5 μονά-
δες), το ΤΕΙ Καβάλας (16,0 μονάδες) και το ΤΕΙ Σερρών 
(18,9 μονάδες).  
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η μέση τιμή, η 
ελάχιστη και η μέγιστη τιμή του ποσοστού των νεοει-
σερχόμενων φοιτητών με πατέρα υψηλού επιπέδου 
εκπαίδευσης (ISCED 5-6) ανά τμήμα στα 16 Τεχνολογι-
κά ιδρύματα το 2011. 
Συνολικά στα Τεχνολογικά ιδρύματα το μέσο ποσοστό 
νεοεισερχόμενων φοιτητών με πατέρα υψηλού επιπέ-
δου εκπαίδευσης (ISCED 5-6) είναι 25,4%, ενώ ως προς 
το συγκεκριμένο δείκτη τα εκπαιδευτικά ιδρύματα δι-
αφοροποιούνται μεταξύ τους. Το 2011 το υψηλότερο 
ποσοστό νεοεισερχόμενων φοιτητών με πατέρα υψη-
λού επιπέδου εκπαίδευσης καταγράφει η ΑΣΠΑΙΤΕ 
(31,5%) και ακολουθούν: το ΤΕΙ Πειραιώς (30,8%), το 
ΤΕΙ Αθηνών (30,6 μονάδες), το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 
(28,0%), το ΤΕΙ Σερρών (27,1%), το ΤΕΙ Χαλκίδος 
(25,8%) και το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (25,4%). Την ίδια 
χρονιά, το χαμηλότερο ποσοστό νεοεισερχόμενων 
φοιτητών με πατέρα υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης 
καταγράφει το ΤΕΙ Μεσολογγίου (17,9%) και ακολου-
θούν: το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (19,5%), το ΤΕΙ Κα-
λαμάτας (20,0%), το ΤΕΙ Καβάλας (20,4%), το ΤΕΙ Κρή-
της (22,9%), το ΤΕΙ Λαμίας (23,2%), το ΤΕΙ Πατρών 
(23,4%), το ΤΕΙ Λαρίσης (23,7%) και το ΤΕΙ Ηπείρου 
(23,9%). 
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Γράφημα 5.86: Μέση τιμή, Ελάχιστη και Μέγιστη τιμή ποσοστού νεοεισερχόμενων φοιτητών με πατέρα υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης (ISCED 5-6) ανά τμήμα 
στα 16 Τεχνολογικά ιδρύματα το 2011 

 
Η οριζόντια μωβ γραμμή τέμνει τον άξονα τιμών στο 25,4%, που είναι το ποσοστό των ανδρών ηλικίας 40-59 ετών με υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης. 
Πηγή:  ΕΛ.ΣΤΑΤ.          Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο σύνολο των εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων της κατηγορίας (με βάση τη μέση τιμή ανά 
ίδρυμα) η εκπροσώπηση των νέων με πατέρα υψηλού 
επιπέδου εκπαίδευσης κρίνεται ικανοποιητική, με ε-
ξαίρεση το ΤΕΙ Μεσολογγίου όπου παρατηρείται μικρή 
υποεκπροσώπηση της συγκεκριμένης κατηγορίας. 
Πέραν των διαφοροποιήσεων μεταξύ των εκπαιδευτι-
κών ιδρυμάτων, καταγράφονται και σημαντικές δια-
φοροποιήσεις εντός των ιδρυμάτων. Συγκεκριμένα, το 
μεγαλύτερο εύρος (διαφορά μέγιστης από ελάχιστη 
τιμή του ποσοστού της κατηγορίας ανά τμήμα) ση-
μειώνεται στο ΤΕΙ Αθηνών και ισούται με 41,8 ποσο-
στιαίες μονάδες. Με βάση την τιμή εύρους ακολου-
θούν τα ιδρύματα: το ΤΕΙ Κρήτης (33,9 μονάδες), το 
ΤΕΙ Πατρών (29,0 μονάδες), το ΤΕΙ Λαμίας (25,5 μονά-
δες), το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης (22,2 μονάδες), το ΤΕΙ Σερ-
ρών (21,9 μονάδες), το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (21,9 μονά-
δες) και το ΤΕΙ Πειραιώς (20,3 μονάδες). 
Στον αντίποδα βρίσκεται το ΤΕΙ Χαλκίδος, το οποίο κα-
ταγράφει το μικρότερο εύρος μεταξύ μέγιστης και ε-
λάχιστης τιμής του ποσοστού της κατηγορίας ανά 
τμήμα (10,4 ποσοστιαίες μονάδες) και ακολουθούν: 
το ΤΕΙ Λαρίσης (12,8 μονάδες), το ΤΕΙ Μεσολογγίου 
(13,9 μονάδες), η ΑΣΠΑΙΤΕ (15,3 μονάδες), το ΤΕΙ Κα-
λαμάτας (16,4 μονάδες), το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας 
(18,5 μονάδες), το ΤΕΙ Καβάλας (18,7 μονάδες) και το 
ΤΕΙ Ηπείρου (19,2 μονάδες). 
 
Ανώτερες Επαγγελματικές & Εκκλησιαστικές Σχολές 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η μέση τιμή 
του ποσοστού των νεοεισερχόμενων φοιτητών με πα-
τέρα χαμηλού επιπέδου εκπαίδευσης (ISCED 0-2) κι 
εκείνων με πατέρα υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης 
(ISCED 5-6) ανά τμήμα στις 20 σχολές της Επαγγελμα-
τικής & Εκκλησιαστικής εκπαίδευσης το 2011. 

Γράφημα 5.87: Μέση τιμή ποσοστού νεοεισερχόμενων φοιτητών με πατέρα 
χαμηλού επιπέδου εκπαίδευσης (ISCED 0-2) κι εκείνων με πατέρα υψηλού 
επιπέδου εκπαίδευσης (ISCED 5-6) στις Ανώτερες Επαγγελματικές & Εκκλη-
σιαστικές Σχολές το 2011 

 
Πηγή:  ΕΛ.ΣΤΑΤ.          Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
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Συνολικά στην Ανώτερη Επαγγελματική & Εκκλησια-
στική Εκπαίδευση το μέσο ποσοστό νεοεισερχόμενων 
φοιτητών με πατέρα χαμηλού επιπέδου εκπαίδευσης 
(ISCED 0-2) είναι 34,0%, ενώ ως προς το συγκεκριμένο 
δείκτη τα εκπαιδευτικά ιδρύματα διαφοροποιούνται 
μεταξύ τους. Το 2011 το υψηλότερο ποσοστό νεοει-
σερχόμενων φοιτητών με πατέρα χαμηλού επιπέδου 
εκπαίδευσης καταγράφει η ΑΕΝ Ηπείρου (51,0%) και 
ακολουθούν: η ΑΕΝ Κρήτης (49,4%), η ΑΕΝ Οινουσών 
Χίου (47,2%), η Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία 
Ηρακλείου (47,0%), η ΑΕΝ Μακεδονίας (45,0%), η 
ΑΕΝ Σύρου (39,7%), η Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακα-
δημία Βελλάς Ιωαννίνων (38,6%), η ΑΕΝ Χίου (38,6%) 
και η ΑΕΝ Ασπρόπυργου (35,8%).  
Την ίδια χρονιά, το χαμηλότερο ποσοστό νεοεισερχό-
μενων φοιτητών με πατέρα χαμηλού επιπέδου εκπαί-
δευσης καταγράφει η Σχολή Ορχηστικής Τέχνης (5,3%) 
και ακολουθούν: η Δραματική Σχολή Κρατικού Θεά-
τρου Βορείου Ελλάδας (9,1%), η Δραματική Σχολή 
Εθνικού Θεάτρου (13,5%), η Ανώτερη Σχολή Τουρι-
στικών Επαγγελμάτων Αγίου Νικολάου (20,0%), η 
Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθηνών (20,6%), η 

Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Θεσσαλονίκης 
(29,0%), η Ανώτερη Σχολή Τουριστικών Επαγγελμά-
των Ρόδου (29,2%), η ΑΕΝ Ύδρας (32,1%), η ΑΕΝ Ιονί-
ων Νήσων (32,9%), η Σχολή Νοσηλευτικής ΕΕΣ Αθη-
νών (33,3%) και η ΑΕΝ Κύμης (34,7%). 
Το μέσο ποσοστό νεοεισερχόμενων φοιτητών με πα-
τέρα υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης (ISCED 5-6) είναι 
26,6%. Αντίστοιχες διαφοροποιήσεις παρατηρούνται 
και ως προς το συγκεκριμένο δείκτη με τις Καλλιτεχνι-
κές Σχολές να εμφανίζουν τα υψηλότερα ποσοστά 
νεοεισερχόμενων φοιτητών με πατέρα υψηλού μορ-
φωτικού επιπέδου (κατά μέσο όρο 59,0%), ενώ τα χα-
μηλότερα ποσοστά της κατηγορίας σημειώνονται σεις 
Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Οινουσών Χίου, Σύ-
ρου, Κρήτη , Ηπείρου, Ιονίων Νήσων) με μέσο όρο του 
δείκτη 13,1%. 
 

5.6.1.2 Ανάλυση κατά πεδίο και τομέα σπουδών 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η μέση τιμή, η 
bottom5 και η top5 τιμή του ποσοστού των νεοεισερ-
χόμενων φοιτητών με πατέρα χαμηλού επιπέδου εκ-
παίδευσης (ISCED 0-2) στα 8 πεδία σπουδών το 2011. 

Γράφημα 5.88: Μέση τιμή, Bottom5 και Top5 τιμή του ποσοστού των νεοεισερχόμενων φοιτητών με πατέρα χαμηλού επιπέδου εκπαίδευσης στα 8 πεδία 
σπουδών το 2011 

 
Bottom5: Η μέση τιμή των τμημάτων με τις πέντε χαμηλότερες τιμές του δείκτη       και       Top5: Η μέση τιμή των τμημάτων με τις πέντε υψηλότερες τιμές του δείκτη 
Η οριζόντια πορτοκαλί γραμμή τέμνει τον άξονα τιμών στο 39,4%, που είναι το ποσοστό των ανδρών ηλικίας 40-59 ετών με χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης. 
Πηγή:  ΕΛ.ΣΤΑΤ.          Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Συνολικά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το μέσο πο-
σοστό νεοεισερχόμενων φοιτητών με πατέρα χαμηλού 
επιπέδου εκπαίδευσης (ISCED 0-2) είναι 24,7%, ενώ ως 
προς το συγκεκριμένο δείκτη τα πεδία σπουδών δια-
φοροποιούνται μεταξύ τους. Το 2011 σε 7 από τα 8 
πεδία σπουδών το μέσο ποσοστό νεοεισαχθέντων με 
πατέρα χαμηλού επιπέδου εκπαίδευσης είναι σημα-
ντικά χαμηλότερο του αντίστοιχου του πληθυσμού 
αναφοράς (άνδρες ηλικίας 40-59 ετών με χαμηλό επί-
πεδο εκπαίδευσης), δηλαδή στα πεδία αυτά υποεκ-
προσωπούνται οι νέοι με πατέρα χαμηλού επιπέδου 
εκπαίδευσης. Το χαμηλότερο κατά μέσο όρο ποσοστό 
νεοεισερχομένων με πατέρα χαμηλού επιπέδου εκ-
παίδευσης καταγράφει το πεδίο σπουδών ΜΗΧΑΝΙ-

ΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (20,9%) και α-
κολουθούν τα πεδία: ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (21,2%), ΓΕΩΡΓΙΑ 
(23,5%), ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ & ΤΕΧΝΕΣ (24,6%), 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (26,0%), ΥΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΠΡΟΝΟΙΑ (27,0%) και ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (27,5%). 
Την ίδια χρονιά, στο πεδίο σπουδών ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ η εκ-
προσώπηση των νέων με πατέρα χαμηλού επιπέδου 
εκπαίδευσης κρίνεται ικανοποιητική, με το μέσο πο-
σοστό νεοεισαχθέντων με πατέρα που έχει ολοκληρώ-
σει το πολύ την κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
να είναι 34,1%. 
Πέραν των διαφοροποιήσεων μεταξύ των πεδίων 
σπουδών, καταγράφονται και σημαντικές διαφορο-
ποιήσεις εντός τους. Με βάση την τιμή του λόγου 
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top5/bottom5, οι σημαντικότερες διαφοροποιήσεις 
καταγράφονται στο πεδίο σπουδών ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑ-
ΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (11,4 φορές) και ακο-
λουθούν τα πεδία: ΥΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ (8,9 
φορές), ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ & ΤΕΧΝΕΣ (5,2 φο-
ρές), ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (5,1 φορές), ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗ-
ΜΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΔΙΚΑΙΟ (4,6 φορές) και ΓΕΩΡΓΙΑ 
(4,3 φορές). Μικρότερες διαφοροποιήσεις καταγρά-

φονται στα πεδία ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ και ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ με την 
τιμή του λόγου top5/bottom5 να διαμορφώνεται στο 
2,5 και 2,2. 
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η μέση τιμή, η 
bottom5 και η top5 τιμή του ποσοστού των νεοεισερ-
χόμενων φοιτητών με πατέρα υψηλού επιπέδου εκ-
παίδευσης (ISCED 5-6) στα 8 πεδία σπουδών το 2011. 

Γράφημα 5.89: Μέση τιμή, Bottom5 και Top5 τιμή του ποσοστού των νεοεισερχόμενων φοιτητών με πατέρα υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης στα 8 πεδία 
σπουδών το 2011 

 
Bottom5: Η μέση τιμή των τμημάτων με τις πέντε χαμηλότερες τιμές του δείκτη       και       Top5: Η μέση τιμή των τμημάτων με τις πέντε υψηλότερες τιμές του δείκτη 
Η οριζόντια πορτοκαλί γραμμή τέμνει τον άξονα τιμών στο 25,4%, που είναι το ποσοστό των ανδρών ηλικίας 40-59 ετών με υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης. 
Πηγή:  ΕΛ.ΣΤΑΤ.          Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Συνολικά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το μέσο πο-
σοστό νεοεισερχόμενων φοιτητών με πατέρα υψηλού 
επιπέδου εκπαίδευσης (ISCED 5-6) είναι 36,5%, ενώ ως 
προς το συγκεκριμένο δείκτη τα πεδία σπουδών δια-
φοροποιούνται μεταξύ τους. Το 2011 σε 7 από τα 8 
πεδία σπουδών το μέσο ποσοστό νεοεισαχθέντων με 
πατέρα υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης είναι σημαντι-
κά υψηλότερο του αντίστοιχου του πληθυσμού ανα-
φοράς (άνδρες ηλικίας 40-59 ετών με υψηλό επίπεδο 
εκπαίδευσης), δηλαδή στα πεδία αυτά υπερεκπρο-
σωπούνται οι νέοι με πατέρα υψηλού επιπέδου εκ-
παίδευσης. Το υψηλότερο κατά μέσο όρο ποσοστό 
νεοεισερχομένων με πατέρα υψηλού επιπέδου εκπαί-
δευσης καταγράφει το πεδίο σπουδών ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (43,5%) και ακολου-
θούν τα πεδία: ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (43,0%), ΓΕΩΡΓΙΑ (39,2%), 
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ & ΤΕΧΝΕΣ (37,4%), ΥΓΕΙΑ & 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ (35,8%), ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗ-
ΜΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΔΙΚΑΙΟ (32,7%) και ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
(32,2%). 
Την ίδια χρονιά, στο πεδίο σπουδών ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ η εκ-
προσώπηση των νέων με πατέρα υψηλού επιπέδου 
εκπαίδευσης κρίνεται ικανοποιητική, με το μέσο πο-
σοστό νεοεισαχθέντων με πατέρα που έχει ολοκληρώ-
σει την τριτοβάθμια εκπαίδευση να είναι 23,2%. 
Πέραν των διαφοροποιήσεων μεταξύ των πεδίων 
σπουδών, καταγράφονται και σημαντικές διαφορο-
ποιήσεις εντός τους. Με βάση την τιμή του λόγου 

top5/bottom5, οι σημαντικότερες διαφοροποιήσεις 
καταγράφονται στο πεδίο σπουδών ΥΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩ-
ΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ (6,0 φορές) και ακολουθούν τα πεδία: 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΔΙΚΑΙΟ (4,8 
φορές), ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (4,1 φορές), ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΗΧΑΝΙ-
ΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (4,1 φορές), 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (3,4 φορές) και ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 
& ΤΕΧΝΕΣ (3,1 φορές). Μικρότερες διαφοροποιήσεις 
καταγράφονται στα πεδία ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ και ΓΕΩΡΓΙΑ με 
την τιμή του λόγου top5/bottom5 να διαμορφώνεται 
στο 2,0 και 2,9. 
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η μέση τιμή, η 
ελάχιστη και η μέγιστη τιμή του ποσοστού των νεοει-
σερχόμενων φοιτητών με πατέρα χαμηλού επιπέδου 
εκπαίδευσης (ISCED 0-2) στους 21 τομείς σπουδών το 
2011. 
Συνολικά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το μέσο πο-
σοστό νεοεισερχόμενων φοιτητών με πατέρα χαμηλού 
επιπέδου εκπαίδευσης (ISCED 0-2) είναι 24,7%, ενώ ως 
προς το συγκεκριμένο δείκτη οι τομείς σπουδών δια-
φοροποιούνται μεταξύ τους. 
Το 2011 σε 19 από τους 21 τομείς σπουδών το μέσο 
ποσοστό νεοεισαχθέντων με πατέρα χαμηλού επιπέ-
δου εκπαίδευσης είναι χαμηλότερο του αντίστοιχου 
του πληθυσμού αναφοράς (άνδρες ηλικίας 40-59 ετών 
με χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης), δηλαδή στους το-
μείς αυτούς υποεκπροσωπούνται οι νέοι με πατέρα 
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χαμηλού επιπέδου εκπαίδευσης. Το χαμηλότερο κατά 
μέσο όρο ποσοστό νεοεισερχομένων με πατέρα χαμη-
λού επιπέδου εκπαίδευσης καταγράφει ο τομέας 
σπουδών Κτηνιατρική (9,2%) και ακολουθούν οι το-
μείς: Δίκαιο (11,4%), Βιολογία-Περιβάλλον (14,7%), 

Φυσικές Επιστήμες (14,7%), Αρχιτεκτονική-
Χωροταξία-Μηχανική Κτιρίων (17,6%), Εφαρμοσμέ-
νες Επιστήμες (18,9%), Καλές Τέχνες & Τέχνες Εφαρ-
μοσμένες (19,6%), Επιστήμες του Μηχανικού (21,5%), 
Κοινωνικέ Επιστήμες (21,9%) κ.ο.κ. 

Γράφημα 5.90: Μέση τιμή, Ελάχιστη και Μέγιστη τιμή του ποσοστού των νεοεισερχόμενων φοιτητών με πατέρα χαμηλού επιπέδου εκπαίδευσης στους 21 το-
μείς σπουδών το 2011 

Η οριζόντια πορτοκαλί γραμμή τέμνει τον άξονα τιμών στο 39,4%, που είναι το ποσοστό των ανδρών ηλικίας 40-59 ετών με χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης. 
Πηγή:  ΕΛ.ΣΤΑΤ.          Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Στους τομείς σπουδών Θαλάσσιες Μεταφορές και 
Κοινωνικές Υπηρεσίες & Πρόνοια η εκπροσώπηση 
των νέων με πατέρα χαμηλού επιπέδου εκπαίδευσης 
κρίνεται ικανοποιητική, με το μέσο ποσοστό νεοεισα-
χθέντων με πατέρα που έχει ολοκληρώσει το πολύ την 
κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση να είναι 41,3% 
και 39,9% αντίστοιχα. 
Πέραν των διαφοροποιήσεων μεταξύ των τομέων 
σπουδών, καταγράφονται και σημαντικές διαφορο-
ποιήσεις εντός τους. Συγκεκριμένα, το μεγαλύτερο 
εύρος (διαφορά μέγιστου από ελάχιστο ποσοστό νεο-
εισαχθέντων με πατέρα χαμηλού επιπέδου εκπαίδευ-
σης) σημειώνεται στον τομέα σπουδών Επιστήμες Υ-
γείας & Υγιεινής και ισούται με 49,3 ποσοστιαίες μο-
νάδες. Με βάση την τιμή εύρους ακολουθούν οι το-
μείς: Επιστήμες του Μηχανικού (44,4 μονάδες), Αν-
θρωπιστικές Επιστήμες (43,7 μονάδες), Εμπόριο και 
Διοίκηση Επιχειρήσεων (41,3 μονάδες), Επιστήμες της 
Πληροφορικής (39,7 μονάδες), Γεωργία-Δασοκομία-
Αλιευτική (38,6 μονάδες), Πληροφόρηση & Τεκμηρί-
ωση (30,2 μονάδες), Καλές Τέχνες & Τέχνες Εφαρμο-
σμένες (30,0 μονάδες), Αρχιτεκτονική-Χωροταξία-
Μηχανικοί Κτιρίων (29,3 μονάδες), Επιστήμες Εκπαί-
δευσης (27,9 μονάδες), Κατάρτιση για τον Τριτογενή 
τομέα (26,5 μονάδες), Κοινωνικές Επιστήμες (26,1 μο-
νάδες), Θαλάσσιες Μεταφορές (24,5 μονάδες) και Βι-
ολογία-Περιβάλλον (20,1 μονάδες). 

Στον αντίποδα βρίσκεται ο τομέας σπουδών Δίκαιο, ο 
οποίος καταγράφει το μικρότερο εύρος μεταξύ μέγι-
στου και ελάχιστου ποσοστού νεοεισαχθέντων με πα-
τέρα χαμηλού επιπέδου εκπαίδευσης (0,5 μονάδες) 
και ακολουθούν οι τομείς: Κτηνιατρική (1,7 μονάδες), 
Φυσικές Επιστήμες (10,1 μονάδες), Προστασία Περι-
βάλλοντος (11,1 μονάδες), Κοινωνικές Υπηρεσίες & 
Πρόνοια (11,8 μονάδες), Βιομηχανική Παραγωγή & 
Τεχνολογία (12,5 μονάδες) και Εφαρμοσμένες Επι-
στήμες (18,3 μονάδες). 
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η μέση τιμή, η 
ελάχιστη και η μέγιστη τιμή του ποσοστού των νεοει-
σερχόμενων φοιτητών με πατέρα υψηλού επιπέδου 
εκπαίδευσης (ISCED 5-6) στους 21 τομείς σπουδών το 
2011. 
Συνολικά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το μέσο πο-
σοστό νεοεισερχόμενων φοιτητών με πατέρα υψηλού 
επιπέδου εκπαίδευσης (ISCED 5-6) είναι 37,1%, ενώ ως 
προς το συγκεκριμένο δείκτη οι τομείς σπουδών δια-
φοροποιούνται μεταξύ τους. 
Το 2011 σε 15 από τους 21 τομείς σπουδών το μέσο 
ποσοστό νεοεισαχθέντων με πατέρα υψηλού επιπέ-
δου εκπαίδευσης είναι σημαντικά υψηλότερο του α-
ντίστοιχου του πληθυσμού αναφοράς (άνδρες ηλικίας 
40-59 ετών με υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης), δηλαδή 
στους τομείς αυτούς υπερεκπροσωπούνται οι νέοι με 
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πατέρα υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης. Το υψηλότε-
ρο κατά μέσο όρο ποσοστό νεοεισερχομένων με πατέ-
ρα υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης καταγράφει ο το-
μέας σπουδών Δίκαιο (57,5%) και ακολουθούν οι το-
μείς: Βιολογία-Περιβάλλον (56,6%), Κτηνιατρική 
(55,8%), Φυσικές Επιστήμες (53,6%), Αρχιτεκτονική-
Χωροταξία-Μηχανικοί Κτιρίων (51,0%), Εφαρμοσμέ-

νες Επιστήμες (45,2%), Καλές Τέχνες (44,8%), Επιστή-
μες του Μηχανικού (41,5%), Κοινωνικές Επιστήμες 
(38,4%), Γεωργία-Δασοκομία-Αλιευτική (37,9%), Επι-
στήμες Υγείας & Υγιεινής (36,8%), Επιστήμες της Πλη-
ροφορικής (33,6%), Ανθρωπιστικές Επιστήμες 
(32,5%), Πληροφόρηση & Τεκμηρίωση (32,3%) και Ε-
πιστήμες της Εκπαίδευσης (32,2%). 

Γράφημα 5.91: Μέση τιμή, Ελάχιστη και Μέγιστη τιμή του ποσοστού των νεοεισερχόμενων φοιτητών με πατέρα υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης στους 21 το-
μείς σπουδών το 2011 

Η οριζόντια πορτοκαλί γραμμή τέμνει τον άξονα τιμών στο 25,4%, που είναι το ποσοστό των ανδρών ηλικίας 40-59 ετών με υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης. 
Πηγή:  ΕΛ.ΣΤΑΤ.          Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Στον αντίποδα βρίσκονται 2 τομείς σπουδών (Θαλάσ-
σιες Μεταφορές και Κοινωνικές Υπηρεσίες & Πρό-
νοια), όπου το μέσο ποσοστό νεοεισαχθέντων με πα-
τέρα υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης (18,9% και 19,0% 
αντίστοιχα) είναι υψηλότερο του αντίστοιχου του 
πληθυσμού αναφοράς (άνδρες ηλικίας 40-59 ετών με 
υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης), δηλαδή στους τομείς 
αυτούς υποεκπροσωπούνται οι νέοι με πατέρα υψη-
λού επιπέδου εκπαίδευσης. 
Στους υπόλοιπους τέσσερεις τομείς σπουδών η εκ-
προσώπηση των νέων με πατέρα υψηλού επιπέδου 
εκπαίδευσης κρίνεται ικανοποιητική, με το μέσο πο-
σοστό νεοεισαχθέντων με πατέρα που έχει ολοκληρώ-
σει την τριτοβάθμια εκπαίδευση να κυμαίνεται μεταξύ 
24,9% και 29,4% αντίστοιχα. 
Πέραν των διαφοροποιήσεων μεταξύ των τομέων 
σπουδών, καταγράφονται και σημαντικές διαφορο-
ποιήσεις εντός τους. Συγκεκριμένα, το μεγαλύτερο 
εύρος (διαφορά μέγιστου από ελάχιστο ποσοστό νεο-
εισαχθέντων με πατέρα υψηλού επιπέδου εκπαίδευ-
σης) σημειώνεται στον τομέα σπουδών Επιστήμες Υ-
γείας & Υγιεινής και ισούται με 68,0 ποσοστιαίες μο-
νάδες. Με βάση την τιμή εύρους ακολουθούν οι το-

μείς: Επιστήμες του Μηχανικού (64,3 μονάδες), Αρχι-
τεκτονική-Χωροταξία-Μηχανικοί Κτιρίων (61,4 μονά-
δες), Επιστήμες της Πληροφορικής (56,0 μονάδες), 
Καλές Τέχνες & Τέχνες Εφαρμοσμένες (52,5 μονάδες), 
Γεωργία-Δασοκομία-Αλιευτική (47,3 μονάδες), Εμπό-
ριο και Διοίκηση Επιχειρήσεων (46,5 μονάδες), Κοι-
νωνικές Επιστήμες (36,7 μονάδες), Ανθρωπιστικές Ε-
πιστήμες (33,6 μονάδες), Βιολογία-Περιβάλλον (31,2 
μονάδες), Εφαρμοσμένες Επιστήμες (28,0 μονάδες), 
Πληροφόρηση & Τεκμηρίωση (27,4 μονάδες), Θα-
λάσσιες Μεταφορές (27,2 μονάδες), Επιστήμες Εκ-
παίδευσης (26,9 μονάδες) και Κατάρτιση για τον Τρι-
τογενή τομέα (26,0 μονάδες). 
Στον αντίποδα βρίσκεται ο τομέας σπουδών Κτηνια-
τρική, ο οποίος καταγράφει το μικρότερο εύρος μετα-
ξύ μέγιστου και ελάχιστου ποσοστού νεοεισαχθέντων 
με πατέρα υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης (0,4 μονά-
δες) και ακολουθούν οι τομείς: Δίκαιο (4,7 μονάδες), 
Προστασία Περιβάλλοντος (7,4 μονάδες), Κοινωνικές 
Υπηρεσίες & Πρόνοια (11,0 μονάδες), Φυσικές Επι-
στήμες (17,1 μονάδες) και Βιομηχανική Παραγωγή & 
Τεχνολογία (17,2 μονάδες). 

 

54,9% 

36,4% 

55,6% 

44,3% 

20,7% 

36,5% 

15,9% 14,2% 

22,1% 
16,9% 

9,9% 
12,0% 

21,4% 19,4% 20,6% 21,2% 

14,5% 

9,0% 

21,2% 

3,3% 

15,0% 

59,5% 

67,5% 

56,0% 

61,5% 

82,1% 

64,6% 
68,4% 

78,5% 

58,8% 

64,2% 

77,9% 

68,0% 

55,1% 

46,9% 47,5% 

38,5% 40,5% 

55,5% 

28,6% 30,6% 
26,0% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Ελάχιστη τιμή Μέση τιμή Μέγιστη τιμή 



 

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ 

 328 

5.6.2 Επίπεδο εκπαίδευσης μητέρας 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος των 
νεοεισερχόμενων φοιτητών με βάση το επίπεδο εκ-
παίδευσης της μητέρας τους την περίοδο 2001-2011. 

Γράφημα 5.92: Νεοεισερχόμενοι φοιτητές με βάση το επίπεδο εκπαίδευσης 
της μητέρας τους την περίοδο 2001-2011 

 
Δεν περιλαμβάνονται οι φοιτητές με άγνωστο επίπεδο εκπαίδευσης μητέρας 

Πηγή:  ΕΛ.ΣΤΑΤ.          Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Το 2011 το 35,3% των νεοεισερχόμενων φοιτητών έ-
χουν μητέρα που έχει ολοκληρώσει την τριτοβάθμια 
εκπαίδευση (ISCED 5-6), το 44,1% έχουν μητέρα που 
έχει ολοκληρώσει την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαί-
δευση ή τη μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση (ISCED 3-
4), ενώ ένας στους πέντε νεοεισερχόμενους φοιτητές 

(20,9%, 14.627 φοιτητές) έχουν μητέρα που έχει ολο-
κληρώσει το πολύ την κατώτερη δευτεροβάθμια εκ-
παίδευση (ISCED 0-2). 
Κατά την περίοδο 2001-2011 το ποσοστό των νεοει-
σερχόμενων φοιτητών με μητέρα που έχει ολοκληρώ-
σει το πολύ μέχρι την κατώτερη δευτεροβάθμια εκ-
παίδευση (ISCED 0-2) καταγράφει σημαντική μείωση 
κατά 40,3%, από 35,0% το 2001 σε 20,9% το 2011. 
Αύξηση (κατά 10,3%) καταγράφει το ποσοστό των 
νεοεισερχόμενων φοιτητών με μητέρα που έχει ολο-
κληρώσει την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ή 
τη μεταδευτεροβάθμια μη τριτοβάθμια εκπαίδευση 
(ISCED 3-4), από 40,0% το 2001 σε 44,1% το 2011. Ση-
μαντική αύξηση (κατά 38,4%) καταγράφει το ποσοστό 
εκείνων με μητέρα που έχει ολοκληρώσει την τριτο-
βάθμια εκπαίδευση (ISCED 5-6), από 25,5% το 2001 σε 
35,3% το 2011. 
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το ποσοστό 
των νεοεισερχόμενων φοιτητών με μητέρα με χαμη-
λό εκπαιδευτικό επίπεδο (ISCED 0-2), το ποσοστό των 
γυναικών του πληθυσμού ηλικίας 40-59 ετών με χα-
μηλό εκπαιδευτικό επίπεδο (ISCED 0-2), καθώς και η 
αναλογία πιθανοτήτων (odds ratio) για εισαγωγή 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των ατόμων με μητέ-
ρα χαμηλού επιπέδου εκπαίδευσης (ISCED 0-2) την 
περίοδο 2001-2011. 

Γράφημα 5.93: Ποσοστό των νεοεισερχόμενων φοιτητών με μητέρα με χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο (ISCED 0-2), ποσοστό των γυναικών του πληθυσμού ηλι-
κίας 40-59 ετών με χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο (ISCED 0-2) και αναλογία πιθανοτήτων (odds ratio) για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των  ατό-
μων με μητέρα χαμηλού επιπέδου εκπαίδευσης (ISCED 0-2) την περίοδο 2001-2011 

 
Η αναλογία πιθανοτήτων (odds ratio) για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση υπολογίζεται διαιρώντας το ποσοστό των νεοεισερχόμενων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που έχουν μη-
τέρα με χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο (ISCED 0-2) με το ποσοστό των γυναικών ηλικίας 40-59 ετών του πληθυσμού με, επίσης, χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο (ISCED 50-2). Αναλογία πιθανο-
τήτων μικρότερη της μονάδας υποδεικνύει χαμηλή πιθανότητα για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των παιδιών με μητέρα που έχει ολοκληρώσει το πολύ την υποχρεωτική εκπαί-
δευση σε σύγκριση με εκείνους με μητέρα υψηλότερου εκπαιδευτικού επιπέδου, ή με άλλα λόγια υποεκπροσώπηση των παιδιών με μητέρα χαμηλού επιπέδου εκπαίδευσης στην τριτοβάθ-
μια εκπαίδευση, ενώ αναλογία πιθανοτήτων μεγαλύτερη της μονάδας υποδεικνύει μεγάλη πιθανότητα για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ή με άλλα λόγια υπερεκπροσώπηση των 
παιδιών με μητέρα χαμηλού επιπέδου εκπαίδευσης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τιμές της αναλογίας κοντά στη μονάδα υποδεικνύουν σχεδόν ίσες πιθανότητες εισαγωγής στην τριτο-
βάθμια εκπαίδευση με εκείνους με μητέρα υψηλότερου εκπαιδευτικού επιπέδου, ή με άλλα λόγια η εκπροσώπηση των παιδιών με μητέρα χαμηλού επιπέδου εκπαίδευσης στο φοιτητικό 
σώμα θεωρείται αντιπροσωπευτική. 

Πηγή: α) Στοιχεία φοιτητικού πληθυσμού ΕΛ.ΣΤΑΤ.   β) Πληθυσμιακά στοιχεία ΕUROSTAT – Labour Force Survey (3rd Quarter) 
Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
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Σύμφωνα με τα στοιχεία του 2011 στο σύνολο των 
νεοεισερχομένων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση φοι-
τητών παρατηρείται υποεκπροσώπηση των ατόμων 
με μητέρα χαμηλού εκπαιδευτικού επιπέδου, με την 
αναλογία πιθανοτήτων για εισαγωγή στην τριτοβάθ-
μια να είναι 0,54. Η τιμή αυτή προκύπτει από το γεγο-
νός ότι το 20,9% των νεοεισερχόμενων φοιτητών δη-
λώνουν πως το εκπαιδευτικό επίπεδο της μητέρας 
τους είναι χαμηλό (ISCED 0-2), ενώ το ποσοστό των 
γυναικών του πληθυσμού ηλικίας 40-59 ετών της χώ-
ρας με αντίστοιχο εκπαιδευτικό επίπεδο είναι υψηλό-
τερο (38,5%), κι επομένως η αναλογία πιθανοτήτων 
προκύπτει από το λόγο των δύο αυτών ποσοστών 
(20,9%/38,5%). Εάν οι νέοι με μητέρα χαμηλού εκπαι-
δευτικού επιπέδου είχαν τις ίδιες πιθανότητες να ει-
σαχθούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με τους νέους 
με μητέρα υψηλότερου εκπαιδευτικού επιπέδου, τότε 
το ποσοστό των νεοεισερχόμενων φοιτητών της συ-
γκεκριμένης κατηγορίας θα έπρεπε να είναι το ίδιο με 

το ποσοστό των γυναικών της χώρας που έχουν χαμη-
λό εκπαιδευτικό επίπεδο, δηλαδή 38,5%. Σε αυτή την 
περίπτωση η αναλογία πιθανοτήτων θα ήταν ίση με τη 
μονάδα (1,0). 
Καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου 2001-2011 παρα-
τηρείται υποεκπροσώπηση των νέων που έχουν μητέ-
ρα με χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο (ISCED 0-2), ενώ η 
αναλογία πιθανοτήτων παραμένει σε σταθερά χαμηλά 
επίπεδα. 
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το ποσοστό 
των νεοεισερχόμενων φοιτητών με μητέρα με υψηλό 
εκπαιδευτικό επίπεδο (ISCED 5-6), το ποσοστό των 
γυναικών του πληθυσμού ηλικίας 40-59 ετών με υ-
ψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο (ISCED 5-6), καθώς και η 
αναλογία πιθανοτήτων (odds ratio) για εισαγωγή 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των ατόμων με μητέ-
ρα υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης (ISCED 5-6) την 
περίοδο 2001-2011. 

Γράφημα 5.94: Ποσοστό των νεοεισερχόμενων φοιτητών με μητέρα με υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο (ISCED 5-6), ποσοστό των γυναικών του πληθυσμού ηλι-
κίας 40-59 ετών με υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο (ISCED 5-6) και αναλογία πιθανοτήτων (odds ratio) για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των  ατόμων 
με μητέρα υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης (ISCED 5-6) την περίοδο 2001-2011 

 
Η αναλογία πιθανοτήτων (odds ratio) για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση υπολογίζεται διαιρώντας το ποσοστό των νεοεισερχόμενων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που έχουν μη-
τέρα με υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο (ISCED 5-6) με το ποσοστό των γυναικών ηλικίας 40-59 ετών του πληθυσμού με, επίσης, υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο (ISCED 5-6). Αναλογία πιθανοτή-
των μικρότερη της μονάδας υποδεικνύει χαμηλή πιθανότητα για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των παιδιών με μητέρα που έχει ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση σε σύ-
γκριση με εκείνους με μητέρα χαμηλότερου εκπαιδευτικού επιπέδου, ή με άλλα λόγια υποεκπροσώπηση των παιδιών με μητέρα υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης στην τριτοβάθμια εκπαί-
δευση, ενώ αναλογία πιθανοτήτων μεγαλύτερη της μονάδας υποδεικνύει μεγάλη πιθανότητα για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ή με άλλα λόγια υπερεκπροσώπηση των παιδιών 
με μητέρα υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τιμές της αναλογίας κοντά στη μονάδα υποδεικνύουν σχεδόν ίσες πιθανότητες εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκ-
παίδευση με εκείνους με μητέρα χαμηλότερου εκπαιδευτικού επιπέδου, ή με άλλα λόγια η εκπροσώπηση των παιδιών με μητέρα υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης στο φοιτητικό σώμα θεω-
ρείται αντιπροσωπευτική. 

Πηγή: α) Στοιχεία φοιτητικού πληθυσμού ΕΛ.ΣΤΑΤ.   β) Πληθυσμιακά στοιχεία ΕUROSTAT – Labour Force Survey (3rd Quarter) 
Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του 2011 στο σύνολο των 
νεοεισερχομένων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση φοι-
τητών παρατηρείται υπερεκπροσώπηση των ατόμων 
με μητέρα υψηλού εκπαιδευτικού επιπέδου, με την 
αναλογία πιθανοτήτων για εισαγωγή στην τριτοβάθ-
μια να είναι 1,56. Η τιμή αυτή προκύπτει από το γεγο-
νός ότι το 35,3% των νεοεισερχόμενων φοιτητών δη-
λώνουν πως το εκπαιδευτικό επίπεδο της μητέρας 
τους είναι υψηλό (ISCED 5-6), ενώ το ποσοστό των γυ-
ναικών του πληθυσμού ηλικίας 40-59 ετών της χώρας 
με αντίστοιχο εκπαιδευτικό επίπεδο είναι χαμηλότερο 
(22,6%), κι επομένως η αναλογία πιθανοτήτων προκύ-
πτει από το λόγο των δύο αυτών ποσοστών 
(35,3%/22,6%). 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου 2001-2011 παρα-
τηρείται υπερεκπροσώπηση των νέων που έχουν μη-
τέρα με υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο (ISCED 5-6). Θε-
τικό, ωστόσο, θεωρείται το γεγονός πως κατά τη διάρ-
κεια της περιόδου αναφοράς παρατηρείται πτωτική 
τάση της αναλογίας πιθανοτήτων, καταγράφοντας συ-
νολική μείωση κατά 26,0%, από 2,11 το 2001 σε 1,56 
το 2011. 

 
Στο ακόλουθο γράφημα συσχετίζεται το ποσοστό των 
νεοεισερχόμενων φοιτητών με μητέρα υψηλού και 
χαμηλού επιπέδου εκπαίδευσης με τη βάση εισαγω-
γής (μόρια τελευταίου) ανά τμήμα το έτος 2011.  
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% νεοεισερχόμενων φοιτητών με μητέρα  με υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο (ISCED 5-6) 

% ποσοστό των γυναικών του πληθυσμού ηλικίας 40-59 ετών με υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο (ISCED 5-6) 
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Γράφημα 5.95: Συσχετισμός του ποσοστού των νεοεισερχόμενων με μητέρα υψηλού και χαμηλού επιπέδου εκπαίδευσης με τη βάση εισαγωγής (μόρια τελευ-
ταίου) ανά τμήμα το 2011 

 
Συντελεστής συσχετισμού Pearson ,731                                                            Συντελεστής συσχετισμού Pearson -,672 

Πηγή:  α) ΕΛ.ΣΤΑΤ.    β) Υπουργείο Παιδείας – Διεύθυνση Οργάνωσης & Διεξαγωγής Εξετάσεων                Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Παρατηρείται μια ισχυρή θετική γραμμική σχέση (τιμή 
του συντελεστή συσχετισμού Pearson 0,731) μεταξύ 
του ποσοστού των νεοεισερχόμενων φοιτητών με μη-
τέρα υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης (ISCED 5-6) και 
των βάσεων εισαγωγής ανά τμήμα. Με άλλα λόγια, 
φαίνεται πως οι υποψήφιοι με μητέρα που έχει ολο-
κληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση τείνουν να συ-
γκεντρώνουν και περισσότερα μόρια κατά την εισαγω-
γή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το αντίστροφο ι-
σχύει, όπως φαίνεται στο δεύτερο γράφημα, για τους 
φοιτητές με μητέρα  χαμηλού επιπέδου εκπαίδευσης 
(ISCED 0-2), το οποίο υποδηλώνει πως οι υποψήφιοι 

με μητέρα που έχει ολοκληρώσει το πολύ την υπο-
χρεωτική εκπαίδευση τείνουν να συγκεντρώνουν και 
χαμηλότερα μόρια κατά την εισαγωγή στην τριτοβάθ-
μια εκπαίδευση. 
 
5.6.2.1 Ανάλυση κατά κατηγορία ιδρυμάτων 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή 
των νεοεισερχόμενων φοιτητών που έχουν μητέρα με 
χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο (ISCED 0-2) κι εκείνων 
με μητέρα υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης (ISCED 5-6) 
ανά κατηγορία ιδρύματος το 2011. 

Γράφημα 5.96: Κατανομή του νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού που έχουν μητέρα με χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο (ISCED 0-2) κι εκείνων με μητέρα 
με υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο (ISCED 5-6) ανά κατηγορία ιδρύματος το 2011 

 
Πηγή:  ΕΛ.ΣΤΑΤ.          Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Το 2011, από τους 14.627 νεοεισερχόμενους φοιτητές 
με μητέρα που έχει ολοκληρώσει το πολύ την υπο-
χρεωτική εκπαίδευση (ISCED 0-2), το 43,5% εισάγονται 
σε Πανεπιστημιακά ιδρύματα και Πολυτεχνεία (6.366 
σπουδαστές), το 52,7% σε Τεχνολογικά ιδρύματα 

(7.707 σπουδαστές) και το 3,8% σε Ανώτερες Επαγ-
γελματικές & Εκκλησιαστικές Σχολές (554 σπουδα-
στές). 
Η κατανομή των 24.732 νεοεισερχόμενων φοιτητών με 
μητέρα που έχει ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαί-
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δευση (ISCED 5-6) εμφανίζεται διαφοροποιημένη. Συ-
γκεκριμένα, το 72,9% εισάγονται σε Πανεπιστημιακά 
ιδρύματα και Πολυτεχνεία (18.019 σπουδαστές), πο-
σοστό σημαντικά μεγαλύτερο του αντίστοιχου των 
σπουδαστών με μητέρα χαμηλού επιπέδου εκπαίδευ-
σης. Το 25,6% εισάγονται σε Τεχνολογικά ιδρύματα 
(6.337 σπουδαστές), ποσοστό σημαντικά χαμηλότερο 
του αντίστοιχου των σπουδαστών με μητέρα χαμηλού 
επιπέδου εκπαίδευσης. Τέλος, το 1,5% εισάγονται σε 
Ανώτερες Επαγγελματικές & Εκκλησιαστικές Σχολές 
(376 σπουδαστές), ποσοστό, επίσης, σημαντικά χαμη-
λότερο του αντίστοιχου των σπουδαστών με μητέρα 
χαμηλού επιπέδου εκπαίδευσης. 
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποδίδεται το ποσοστό των 
νεοεισερχόμενων φοιτητών με μητέρα χαμηλού επι-
πέδου εκπαίδευσης (ISCED 0-2) ανά κατηγορία ιδρύ-
ματος την περίοδο 2001-2011. 
Γράφημα 5.97: Μέση τιμή ποσοστού(*) των νεοεισερχόμενων φοιτητών με 
μητέρα χαμηλού επιπέδου εκπαίδευσης (ISCED 0-2) ανά κατηγορία ιδρύμα-
τος την περίοδο 2001-2011 

 
(*) Ο μέσος όρος του συγκεκριμένου μεγέθους υπολογίζεται από τις τιμές που καταγράφο-
νται σε κάθε τμήμα των ιδρυμάτων της κατηγορίας. 

Πηγή:  ΕΛ.ΣΤΑΤ.          Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Το 2011 το μέσο ποσοστό νεοεισερχόμενων φοιτητών 
με μητέρα χαμηλού επιπέδου εκπαίδευσης (ISCED 0-2) 
στα τμήματα των Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων & Πο-
λυτεχνείων είναι 15,1%, ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά 
των Τεχνολογικών ιδρυμάτων και των Ανώτερων Ε-
παγγελματικών & Εκκλησιαστικών Σχολών είναι σημα-
ντικά υψηλότερα (27,4% και 29,5% αντίστοιχα). Στο 
σημείο αυτό υπενθυμίζεται πως το 38,5% των γυναι-
κών ηλικίας 40-59 έχουν χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης 
(ISCED 0-2). 
Την περίοδο αναφοράς (2001-2011) το ποσοστό των 
νεοεισερχόμενων φοιτητών των Πανεπιστημιακών ι-
δρυμάτων και των Πολυτεχνείων με μητέρα χαμηλού 
επιπέδου εκπαίδευσης καταγράφει σημαντική μείωση 
κατά 42,6% (από 26,3% το 2001 σε 15,1% το 2011). 
Μείωση κατά 36,4% σημειώνει την ίδια περίοδο το 
ποσοστό των νεοεισερχόμενων φοιτητών στα Τεχνο-
λογικά ιδρύματα με μητέρα χαμηλού επιπέδου εκ-
παίδευσης, από 43,1% το 2001 σε 27,4% το 2011 και 
κατά 42,9% το αντίστοιχο ποσοστό στις Ανώτερες Ε-
παγγελματικές & Εκκλησιαστικές Σχολές, από 51,7% 
το 2001 σε 29,5% το 2011. 

Στο ακόλουθο γράφημα αποδίδεται το ποσοστό των 
νεοεισερχόμενων φοιτητών με μητέρα υψηλού επι-
πέδου εκπαίδευσης (ISCED 5-6) ανά κατηγορία ιδρύ-
ματος την περίοδο 2001-2011. 
Γράφημα 5.98: Μέση τιμή ποσοστού(*) των νεοεισερχόμενων φοιτητών με 
μητέρα υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης (ISCED 5-6) ανά κατηγορία ιδρύμα-
τος την περίοδο 2001-2011 

 
(*) Ο μέσος όρος του συγκεκριμένου μεγέθους υπολογίζεται από τις τιμές που καταγράφο-
νται σε κάθε τμήμα των ιδρυμάτων της κατηγορίας. 

Πηγή:  ΕΛ.ΣΤΑΤ.          Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Το 2011 το μέσο ποσοστό νεοεισερχόμενων φοιτητών 
με μητέρα υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης (ISCED 5-6) 
στα τμήματα των Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων & Πο-
λυτεχνείων είναι 44,6%, ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά 
των Τεχνολογικών ιδρυμάτων και των Ανώτερων Ε-
παγγελματικών & Εκκλησιαστικών Σχολών είναι σημα-
ντικά χαμηλότερα (24,1% και 25,8% αντίστοιχα). Στο 
σημείο αυτό υπενθυμίζεται πως το 22,6% των γυναι-
κών ηλικίας 40-59 έχουν υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης 
(ISCED 5-6). 
Την περίοδο αναφοράς (2001-2011) το ποσοστό των 
νεοεισερχόμενων φοιτητών των Πανεπιστημιακών ι-
δρυμάτων και των Πολυτεχνείων με μητέρα υψηλού 
επιπέδου εκπαίδευσης καταγράφει αύξηση κατά 
32,6% (από 33,7% το 2001 σε 44,6% το 2011). Σημα-
ντική αύξηση (κατά 38,0%) σημειώνει την ίδια περίο-
δο στα Τεχνολογικά ιδρύματα το ποσοστό των νεοει-
σερχόμενων φοιτητών με μητέρα υψηλού επιπέδου 
εκπαίδευσης, από 17,5% το 2001 σε 24,1% το 2011. 
Τέλος, στις Ανώτερες Επαγγελματικές & Εκκλησιαστι-
κές Σχολές το ποσοστό της αντίστοιχης κατηγορίας 
νεοεισερχομένων καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική 
αύξηση κατά 97,8%, από 13,0% το 2001 σε 25,8% το 
2011. 
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η αναλογία πι-
θανοτήτων (odds ratio) για εισαγωγή των ατόμων με 
μητέρα χαμηλού επιπέδου εκπαίδευσης (ISCED 0-2) 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ανά κατηγορία ιδρύμα-
τος την περίοδο 2001-2011. 
Από τη μελέτη των στοιχείων όλης της περιόδου ανα-
φοράς (2001-2011) στους νεοεισερχόμενους φοιτητές 
στα Πανεπιστημιακά ιδρύματα & Πολυτεχνεία και στα 
Τεχνολογικά ιδρύματα παρατηρείται υποεκπροσώπη-
ση των νέων με μητέρα χαμηλού επιπέδου εκπαίδευ-
σης, με την αναλογία πιθανοτήτων για εισαγωγή στα 
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ιδρύματα της κατηγορίας να είναι κατά μέσο όρο 0,40 
και 0,69 αντίστοιχα. Πιο ισορροπημένη καταγράφεται 
η εκπροσώπηση των νεοεισερχομένων με μητέρα χα-
μηλού επιπέδου εκπαίδευσης στην Ανώτερη Επαγγελ-
ματική & Εκκλησιαστική Εκπαίδευση, με την αναλογία 
πιθανοτήτων για εισαγωγή στα ιδρύματα της κατηγο-
ρίας να είναι κατά μέσο όρο 0,82. 
Γράφημα 5.99: Αναλογία πιθανοτήτων (odds ratio) για εισαγωγή στην τριτο-
βάθμια εκπαίδευση των  ατόμων με μητέρα χαμηλού επιπέδου εκπαίδευ-
σης (ISCED 0-2) ανά κατηγορία ιδρύματος την περίοδο 2001-2011 

 
Πηγή: α) Στοιχεία φοιτητικού πληθυσμού ΕΛ.ΣΤΑΤ.   β) Πληθυσμιακά στοιχεία ΕUROSTAT – 
Labour Force Survey (3rd Quarter)                 Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Κατά την περίοδο 2001-2011 και στις τρεις κατηγορίες 
ιδρυμάτων η αναλογία πιθανοτήτων για εισαγωγή σε 
αυτά των νέων με μητέρα χαμηλού επιπέδου εκπαί-
δευσης κυμαίνεται σε σταθερά επίπεδα. 
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η αναλογία πι-
θανοτήτων (odds ratio) για εισαγωγή των ατόμων με 
μητέρα υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης (ISCED 5-6) 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ανά κατηγορία ιδρύμα-
τος την περίοδο 2001-2011. 
Γράφημα 5.100: Αναλογία πιθανοτήτων (odds ratio) για εισαγωγή στην τρι-
τοβάθμια εκπαίδευση των  ατόμων με μητέρα υψηλού επιπέδου εκπαίδευ-
σης (ISCED 5-6) ανά κατηγορία ιδρύματος την περίοδο 2001-2011 

 
Πηγή: α) Στοιχεία φοιτητικού πληθυσμού ΕΛ.ΣΤΑΤ.   β) Πληθυσμιακά στοιχεία ΕUROSTAT – 
Labour Force Survey (3rd Quarter)                 Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Από τη μελέτη των στοιχείων όλης της περιόδου ανα-
φοράς (2001-2011) στους νεοεισερχόμενους φοιτητές 
στα Πανεπιστημιακά ιδρύματα & Πολυτεχνεία παρα-
τηρείται υπερεκπροσώπηση των νέων με μητέρα υ-
ψηλού επιπέδου εκπαίδευσης, με την αναλογία πιθα-
νοτήτων για εισαγωγή στα ιδρύματα της κατηγορίας 

να είναι κατά μέσο όρο 2,3. Πιο ισορροπημένη είναι η 
εκπροσώπηση των νέων με μητέρα υψηλού επιπέδου 
εκπαίδευσης στα Τεχνολογικά ιδρύματα και στην Ανώ-
τερη Επαγγελματική & Εκκλησιαστική Εκπαίδευση, με 
την αναλογία πιθανοτήτων για εισαγωγή στα ιδρύμα-
τα της κατηγορίας να είναι κατά μέσο όρο 1,2 και 1,1 
αντίστοιχα. 
Κατά την περίοδο 2001-2011 σε δύο κατηγορίες ιδρυ-
μάτων η αναλογία πιθανοτήτων για εισαγωγή σε αυτά 
των νεοεισερχομένων με μητέρα υψηλού επιπέδου 
εκπαίδευσης καταγράφει μείωση. Συγκεκριμένα, στα 
Πανεπιστημιακά ιδρύματα & Πολυτεχνεία καταγράφε-
ται μείωση κατά 29,0%, από 2,8 το 2001 σε 2,0 το 
2011 και στα Τεχνολογικά ιδρύματα κατά 26,2%, από 
1,4 το 2001 σε 1,1 το 2001. Τέλος, στην Ανώτερη Επαγ-
γελματική & Εκκλησιαστική Εκπαίδευση η αναλογία 
πιθανοτήτων κυμαίνεται σε σταθερά επίπεδα κοντά 
στη μονάδα, δηλαδή η εκπροσώπηση των νέων σπου-
δαστών με μητέρα υψηλού εκπαιδευτικού επιπέδου 
σε αυτήν είναι αντιπροσωπευτική του πληθυσμού. 
 
Πανεπιστημιακά ιδρύματα & Πολυτεχνεία 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η μέση τιμή, η 
ελάχιστη και η μέγιστη τιμή του ποσοστού των νεοει-
σερχόμενων φοιτητών με μητέρα χαμηλού επιπέδου 
εκπαίδευσης (ISCED 0-2) ανά τμήμα στα 22 Πανεπι-
στημιακά ιδρύματα & Πολυτεχνεία το 2011. 
Συνολικά στα Πανεπιστημιακά ιδρύματα & Πολυτε-
χνεία το μέσο ποσοστό νεοεισερχόμενων φοιτητών με 
μητέρα χαμηλού επιπέδου εκπαίδευσης (ISCED 0-2) 
είναι 15,1%, ενώ ως προς το συγκεκριμένο δείκτη τα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα διαφοροποιούνται μεταξύ 
τους. Το 2011 το υψηλότερο ποσοστό νεοεισερχόμε-
νων φοιτητών με μητέρα χαμηλού επιπέδου εκπαί-
δευσης καταγράφει το Ιόνιο Πανεπιστήμιο (24,3%) και 
ακολουθούν: το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 
(22,3%), το Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας (21,1%), 
το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (21,0%), το 
Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας (19,3%), το Πανεπι-
στήμιο Κρήτης (18,4%), το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 
(17,8%), το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (17,7%), το Πα-
νεπιστήμιο Αιγαίου (16,7%) και το Πανεπιστήμιο 
Θράκης (16,2%). 
Την ίδια χρονιά, το χαμηλότερο ποσοστό νεοεισερχό-
μενων φοιτητών με μητέρα χαμηλού επιπέδου εκπαί-
δευσης καταγράφει το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 
(5,4%) και ακολουθούν: το Πολυτεχνείο Κρήτης 
(7,8%), το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (11,6%), 
το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (12,1%), το Πα-
νεπιστήμιο Πειραιώς (12,4%), το Πανεπιστήμιο Μα-
κεδονίας (13,2%), η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών 
(13,5%), το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονί-
κης (13,6%), το Πανεπιστήμιο Αθηνών (13,7%), το Πά-
ντειο Πανεπιστήμιο (14,1%), το Πανεπιστήμιο Θεσ-
σαλίας και το Πανεπιστήμιο Πατρών (14,6%). 
Αξίζει να σημειωθεί πως στο σύνολο των εκπαιδευτι-
κών ιδρυμάτων της κατηγορίας, το μέσο ποσοστό νεο-
εισερχόμενων με μητέρα χαμηλού επιπέδου εκπαί-
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δευσης είναι χαμηλότερο από το αντίστοιχο ποσοστό 
(38,4%) του πληθυσμού αναφοράς (γυναίκες ηλικίας 
40-59 ετών με χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης), δηλαδή 
στο σύνολο των Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων & Πολυ-

τεχνείων οι νέοι με μητέρα που έχει ολοκληρώσει το 
πολύ την κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση υπο-
εκπροσωπούνται.  

Γράφημα 5.101: Μέση τιμή, Ελάχιστη και Μέγιστη τιμή ποσοστού νεοεισερχόμενων φοιτητών με μητέρα χαμηλού επιπέδου εκπαίδευσης (ISCED 0-2) ανά 
τμήμα στα 22 Πανεπιστημιακά ιδρύματα και Πολυτεχνεία το 2011 

 
Η οριζόντια πράσινη γραμμή τέμνει τον άξονα τιμών στο 38,5%, που είναι το ποσοστό των γυναικών ηλικίας 40-59 ετών με χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης. 
Πηγή:  ΕΛ.ΣΤΑΤ.          Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Πέραν των διαφοροποιήσεων μεταξύ των εκπαιδευτι-
κών ιδρυμάτων, καταγράφονται και σημαντικές δια-
φοροποιήσεις εντός των ιδρυμάτων. Συγκεκριμένα, το 
μεγαλύτερο εύρος (διαφορά μέγιστης από ελάχιστη 
τιμή του ποσοστού της κατηγορίας ανά τμήμα) ση-
μειώνεται στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο και ισούται με 37,2 
ποσοστιαίες μονάδες. Με βάση την τιμή εύρους ακο-
λουθούν τα ιδρύματα: Πανεπιστήμιο Αιγαίου (32,2 
μονάδες), Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
(31,8 μονάδες), Πανεπιστήμιο Πατρών (30,3 μονά-
δες), Πανεπιστήμιο Θράκης (29,4 μονάδες), Πανεπι-
στήμιο Αθηνών (29,2 μονάδες), Πανεπιστήμιο Θεσ-
σαλίας (26,5 μονάδες), Πανεπιστήμιο Κρήτης (25,9 
μονάδες) και Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (24,3 μονά-
δες). 
Στον αντίποδα βρίσκεται το Πανεπιστήμιο Στερεάς 
Ελλάδας, το οποίο καταγράφει το μικρότερο εύρος 
μεταξύ μέγιστης και ελάχιστης τιμής του ποσοστού της 
κατηγορίας ανά τμήμα (0,8 ποσοστιαίες μονάδες) και 
ακολουθούν: το Πολυτεχνείο Κρήτης (4,8 μονάδες), η 
Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (6,6 μονάδες), το Εθνι-
κό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (7,2 μονάδες), το Γεωπονι-
κό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Πει-
ραιώς (10,0 μονάδες), το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 
(11,9 μονάδες), το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
(12,0 μονάδες), το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (12,7 
μονάδες), το Πάντειο Πανεπιστήμιο και το Πανεπι-
στήμιο Δυτικής Ελλάδας (15,2 μονάδες), το Χαροκό-
πειο Πανεπιστήμιο (16,1 μονάδες) και το Πανεπιστή-
μιο Δυτικής Μακεδονίας (18,0 μονάδες).  
 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η μέση τιμή, η 
ελάχιστη και η μέγιστη τιμή του ποσοστού των νεοει-
σερχόμενων φοιτητών με μητέρα υψηλού επιπέδου 
εκπαίδευσης (ISCED 5-6) ανά τμήμα στα 22 Πανεπι-
στημιακά ιδρύματα & Πολυτεχνεία το 2011. 
Συνολικά στα Πανεπιστημιακά ιδρύματα & Πολυτε-
χνεία το μέσο ποσοστό νεοεισερχόμενων φοιτητών με 
μητέρα υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης (ISCED 5-6) εί-
ναι 44,6%, ενώ ως προς το συγκεκριμένο δείκτη τα εκ-
παιδευτικά ιδρύματα διαφοροποιούνται μεταξύ τους. 
Το 2011 το υψηλότερο ποσοστό νεοεισερχόμενων 
φοιτητών με μητέρα υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης 
καταγράφει το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (64,9%) 
και ακολουθούν: το Πολυτεχνείο Κρήτης (58,9%), η 
Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (54,9%), το Γεωπονικό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών (50,8%), το Αριστοτέλειο Πα-
νεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (50,4%), το Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας και το Πανεπιστήμιο Αθηνών (47,6%), το 
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Πανεπιστή-
μιο Θεσσαλίας (46,6%), το Πανεπιστήμιο Πατρών 
(44,9%) και το Πανεπιστήμιο Θράκης (44,2%). 
Την ίδια χρονιά, το χαμηλότερο ποσοστό νεοεισερχό-
μενων φοιτητών με μητέρα υψηλού επιπέδου εκπαί-
δευσης καταγράφει το Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλά-
δας (25,4%) και ακολουθούν: το Πανεπιστήμιο Στε-
ρεάς Ελλάδας (30,8%), το Πανεπιστήμιο Πελοποννή-
σου (31,9%), το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 
(36,8%), το Ιόνιο Πανεπιστήμιο (36,9%), το Πανεπι-
στήμιο Κρήτης (37,2%), το Πάντειο Πανεπιστήμιο 
(37,7%), το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (38,5%), το Πα-
νεπιστήμιο Αιγαίου (38,9%), το Πανεπιστήμιο Πει-
ραιώς (39,6%), το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (41,0%) 
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και το Πανεπιστήμιο Θράκης (44,2%). Αξίζει να ση-
μειωθεί πως στο σύνολο των εκπαιδευτικών ιδρυμά-
των της κατηγορίας, το μέσο ποσοστό νεοεισερχόμε-
νων με μητέρα υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης είναι 
υψηλότερο από το αντίστοιχο ποσοστό (22,6%) του 

πληθυσμού αναφοράς (γυναίκες ηλικίας 40-59 ετών 
με υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης), δηλαδή στο σύνολο 
των Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων & Πολυτεχνείων οι 
νέοι με μητέρα που έχει ολοκληρώσει την τριτοβάθμια 
εκπαίδευση υπερεκπροσωπούνται.  

Γράφημα 5.102: Μέση τιμή, Ελάχιστη και Μέγιστη τιμή ποσοστού νεοεισερχόμενων φοιτητών με μητέρα υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης (ISCED 5-6) ανά τμή-
μα στα 22 Πανεπιστημιακά ιδρύματα και Πολυτεχνεία το 2011 

 
Η οριζόντια πράσινη γραμμή τέμνει τον άξονα τιμών στο 22,6%, που είναι το ποσοστό των γυναικών ηλικίας 40-59 ετών με υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης. 
Πηγή:  ΕΛ.ΣΤΑΤ.          Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Πέραν των διαφοροποιήσεων μεταξύ των εκπαιδευτι-
κών ιδρυμάτων, καταγράφονται και σημαντικές δια-
φοροποιήσεις εντός των ιδρυμάτων. Συγκεκριμένα, το 
μεγαλύτερο εύρος (διαφορά μέγιστης από ελάχιστη 
τιμή του ποσοστού της κατηγορίας ανά τμήμα) ση-
μειώνεται στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλο-
νίκης και ισούται με 58,8 ποσοστιαίες μονάδες. Με 
βάση την τιμή εύρους ακολουθούν τα ιδρύματα: Πα-
νεπιστήμιο Αιγαίου (48,0 μονάδες), Πανεπιστήμιο 
Θράκης (47,0 μονάδες), Πανεπιστήμιο Αθηνών (46,9 
μονάδες), Πανεπιστήμιο Κρήτης (46,7 μονάδες), Πα-
νεπιστήμιο Πατρών (41,8 μονάδες), Πανεπιστήμιο 
Ιωαννίνων (40,7 μονάδες), Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
(36,6 μονάδες), Ιόνιο Πανεπιστήμιο (36,2 μονάδες), 
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (34,4 μονάδες), Οικονομι-
κό Πανεπιστήμιο Αθηνών (28,0 μονάδες), Πανεπι-
στήμιο Δυτικής Μακεδονίας (24,4 μονάδες), Πάντειο 
Πανεπιστήμιο (24,0 μονάδες) και Πανεπιστήμιο Μα-
κεδονίας (23,2 μονάδες). 
Στον αντίποδα βρίσκεται το Πανεπιστήμιο Στερεάς 
Ελλάδας, το οποίο καταγράφει το μικρότερο εύρος 
μεταξύ μέγιστης και ελάχιστης τιμής του ποσοστού της 
κατηγορίας ανά τμήμα (7,5 ποσοστιαίες μονάδες) και 
ακολουθούν: η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (8,7 
μονάδες), το Πολυτεχνείο Κρήτης (9,5 μονάδες), το 
Πανεπιστήμιο Πειραιώς (10,2 μονάδες), το Πανεπι-
στήμιο Δυτικής Ελλάδας (15,0 μονάδες), το Γεωπονι-
κό Πανεπιστήμιο Αθηνών (17,2 μονάδες), το Πανεπι-
στήμιο Πελοποννήσου (18,0 μονάδες) και το Εθνικό 
Μετσόβιο Πολυτεχνείο (19,1 μονάδες). 

Τεχνολογικά ιδρύματα 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η μέση τιμή, η 
ελάχιστη και η μέγιστη τιμή του ποσοστού των νεοει-
σερχόμενων φοιτητών με μητέρα χαμηλού επιπέδου 
εκπαίδευσης (ISCED 0-2) ανά τμήμα στα 16 Τεχνολογι-
κά ιδρύματα το 2011 Συνολικά στα Τεχνολογικά ιδρύ-
ματα το μέσο ποσοστό νεοεισερχόμενων φοιτητών με 
μητέρα χαμηλού επιπέδου εκπαίδευσης (ISCED 0-2) 
είναι 27,4%, ενώ ως προς το συγκεκριμένο δείκτη τα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα διαφοροποιούνται μεταξύ 
τους. 
Το 2011 σε 8 από τα 16 Τεχνολογικά ιδρύματα το μέσο 
ποσοστό νεοεισαχθέντων με μητέρα χαμηλού επιπέ-
δου εκπαίδευσης είναι σημαντικά χαμηλότερο του 
αντίστοιχου του πληθυσμού αναφοράς (γυναίκες ηλι-
κίας 40-59 ετών με χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης), δη-
λαδή στα ιδρύματα αυτά υποεκπροσωπούνται οι νέοι 
σπουδαστές με μητέρα χαμηλού επιπέδου εκπαίδευ-
σης. Το χαμηλότερο κατά μέσο όρο ποσοστό νεοει-
σερχομένων με μητέρα χαμηλού επιπέδου εκπαίδευ-
σης καταγράφει η ΑΣΠΑΙΤΕ (19,7%) και ακολουθούν: 
το ΤΕΙ Πειραιώς (20,2%), το ΤΕΙ Αθηνών (21,8%), το ΤΕΙ 
Σερρών (24,9%), το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης (25,1%), το ΤΕΙ 
Χαλκίδος (26,4%), το ΤΕΙ Λαμίας (27,3%) και το ΤΕΙ 
Κρήτης (28,6%). 
Στα υπόλοιπα 8 Τεχνολογικά ιδρύματα η εκπροσώπη-
ση των νέων με μητέρα χαμηλού επιπέδου εκπαίδευ-
σης κρίνεται ικανοποιητική, με το μέσο ποσοστό νεο-
εισερχόμενων με μητέρα υψηλού επιπέδου εκπαίδευ-
σης να είναι χαμηλότερο του αντίστοιχου του πληθυ-
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σμού αναφοράς (γυναίκες ηλικίας 40-59 ετών με χα-
μηλό επίπεδο εκπαίδευσης). Συγκεκριμένα, το υψηλό-
τερο μέσο ποσοστό νεοεισαχθέντων με μητέρα που 
έχει ολοκληρώσει το πολύ την κατώτερη δευτεροβάθ-
μια εκπαίδευση να καταγράφεται στο ΤΕΙ Μεσολογγί-

ου (34,0%) και να ακολουθούν: το ΤΕΙ Ηπείρου 
(32,8%), το ΤΕΙ Καβάλας (32,5%), το ΤΕΙ Λαρίσης 
(32,4%), το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (32,1%), το ΤΕΙ 
Πατρών (30,3%), το ΤΕΙ Καλαμάτας (30,2%) και το ΤΕΙ 
Ιονίων Νήσων (29,1%). 

Γράφημα 5.103: Μέση τιμή, Ελάχιστη και Μέγιστη τιμή ποσοστού νεοεισερχόμενων φοιτητών με μητέρα χαμηλού επιπέδου εκπαίδευσης (ISCED 0-2) ανά 
τμήμα στα 16 Τεχνολογικά ιδρύματα το 2011 

 
Η οριζόντια μωβ γραμμή τέμνει τον άξονα τιμών στο 38,5%, που είναι το ποσοστό των γυναικών ηλικίας 40-59 ετών με χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης. 
Πηγή:  ΕΛ.ΣΤΑΤ.          Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Πέραν των διαφοροποιήσεων μεταξύ των εκπαιδευτι-
κών ιδρυμάτων, καταγράφονται και σημαντικές δια-
φοροποιήσεις εντός των ιδρυμάτων. Συγκεκριμένα, το 
μεγαλύτερο εύρος (διαφορά μέγιστης από ελάχιστη 
τιμή του ποσοστού της κατηγορίας ανά τμήμα) ση-
μειώνεται στο ΤΕΙ Κρήτης και ισούται με 26,2 ποσο-
στιαίες μονάδες. Με βάση την τιμή εύρους ακολου-
θούν τα ιδρύματα: ΤΕΙ Αθηνών (26,0 μονάδες), ΤΕΙ 
Πατρών (24,7 μονάδες), ΤΕΙ Καβάλας (22,5 μονάδες), 
ΤΕΙ Λαρίσης (22,4 μονάδες), ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας 
(21,9 μονάδες), ΤΕΙ Μεσολογγίου (21,8 μονάδες), ΤΕΙ 
Θεσσαλονίκης (21,8 μονάδες) και ΤΕΙ Ηπείρου (21,1 
μονάδες). 
Στον αντίποδα βρίσκεται το ΤΕΙ Χαλκίδος, το οποίο κα-
ταγράφει το μικρότερο εύρος μεταξύ μέγιστης και ε-
λάχιστης τιμής του ποσοστού της κατηγορίας ανά 
τμήμα (9,9 ποσοστιαίες μονάδες) και ακολουθούν: το 
ΤΕΙ Λαμίας (11,0 μονάδες), το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (11,8 
μονάδες), το ΤΕΙ Σερρών (13,5 μονάδες), το ΤΕΙ Πει-
ραιώς (15,4 μονάδες), η ΑΣΠΑΙΤΕ (15,8 μονάδες) και 
το ΤΕΙ Καλαμάτας (18,7 μονάδες). 
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η μέση τιμή, η 
ελάχιστη και η μέγιστη τιμή του ποσοστού των νεοει-
σερχόμενων φοιτητών με μητέρα υψηλού επιπέδου 
εκπαίδευσης (ISCED 5-6) ανά τμήμα στα 16 Τεχνολογι-
κά ιδρύματα το 2011. 
Συνολικά στα Τεχνολογικά ιδρύματα το μέσο ποσοστό 
νεοεισερχόμενων φοιτητών με μητέρα υψηλού επιπέ-
δου εκπαίδευσης (ISCED 5-6) είναι 24,1%, ενώ ως προς 

το συγκεκριμένο δείκτη τα εκπαιδευτικά ιδρύματα δι-
αφοροποιούνται μεταξύ τους. 
Το 2011 σε 4 από τα 16 Τεχνολογικά ιδρύματα το μέσο 
ποσοστό νεοεισαχθέντων με μητέρα υψηλού επιπέ-
δου εκπαίδευσης είναι σημαντικά υψηλότερο του α-
ντίστοιχου του πληθυσμού αναφοράς (γυναίκες ηλικί-
ας 40-59 ετών με χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης), δη-
λαδή στα ιδρύματα αυτά υπερεκπροσωπούνται οι νέ-
οι σπουδαστές με μητέρα υψηλού επιπέδου εκπαί-
δευσης. Το υψηλότερο κατά μέσο όρο ποσοστό νεοει-
σερχομένων με μητέρα υψηλού επιπέδου εκπαίδευ-
σης καταγράφει το ΤΕΙ Πειραιώς (30,0%) και ακολου-
θούν: το ΤΕΙ Σερρών (29,0%), το ΤΕΙ Αθηνών (28,6%) 
και το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης (28,2%). Στον αντίποδα βρί-
σκεται το ΤΕΙ Μεσολογγίου, όπου οι νέοι με μητέρα 
υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης ελαφρώς υποεκπρο-
σωπούνται, με το ποσοστό της κατηγορίας να είναι 
19,8%. 
Στα υπόλοιπα 11 Τεχνολογικά ιδρύματα η εκπροσώ-
πηση των νέων με μητέρα υψηλού επιπέδου εκπαί-
δευσης κρίνεται ικανοποιητική, με το υψηλότερο μέ-
σο ποσοστό νεοεισαχθέντων με μητέρα που έχει ολο-
κληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση να καταγράφε-
ται στο ΤΕΙ Ιόνιων Νήσων (26,0%) και να ακολουθούν: 
η ΑΣΠΑΙΤΕ (24,1%), το ΤΕΙ Χαλκίδος (23,0%), το ΤΕΙ 
Λαμίας (22,6%), το ΤΕΙ Κρήτης και το ΤΕΙ Πατρών 
(22,5%), το ΤΕΙ Καβάλας (22,3%), το ΤΕΙ Ηπείρου 
(21,2%), το ΤΕΙ Λαρίσης (20,3%), το ΤΕΙ Καλαμάτας 
(18,7%), το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (17,7%) και το ΤΕΙ 
Μεσολογγίου (15,9%). 
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Πέραν των διαφοροποιήσεων μεταξύ των εκπαιδευτι-
κών ιδρυμάτων, καταγράφονται και σημαντικές δια-
φοροποιήσεις εντός των ιδρυμάτων. Συγκεκριμένα, το 
μεγαλύτερο εύρος (διαφορά μέγιστης από ελάχιστη 
τιμή του ποσοστού της κατηγορίας ανά τμήμα) ση-
μειώνεται στο ΤΕΙ Αθηνών και ισούται με 34,4 ποσο-
στιαίες μονάδες. Με βάση την τιμή εύρους ακολου-

θούν τα ιδρύματα: το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (31,0 μονά-
δες), το ΤΕΙ Κρήτης (29,9 μονάδες), το ΤΕΙ Πατρών 
(29,0 μονάδες), το ΤΕΙ Σερρών (27,6 μονάδες), το ΤΕΙ 
Λαμίας (26,2 μονάδες), το ΤΕΙ Λαρίσης (22,3 μονάδες), 
το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης (20,7 μονάδες) και το ΤΕΙ Δυτι-
κής Μακεδονίας (20,0 μονάδες). 

Γράφημα 5.104: Μέση τιμή, Ελάχιστη και Μέγιστη τιμή ποσοστού νεοεισερχόμενων φοιτητών με μητέρα υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης (ISCED 5-6) ανά τμή-
μα στα 16 Τεχνολογικά ιδρύματα το 2011 

 
Η οριζόντια μωβ γραμμή τέμνει τον άξονα τιμών στο 22,6%, που είναι το ποσοστό των γυναικών ηλικίας 40-59 ετών με υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης. 
Πηγή:  ΕΛ.ΣΤΑΤ.          Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Στον αντίποδα βρίσκεται το ΤΕΙ Μεσολογγίου, το ο-
ποίο καταγράφει το μικρότερο εύρος μεταξύ μέγιστης 
και ελάχιστης τιμής του ποσοστού της κατηγορίας ανά 
τμήμα (8,8 ποσοστιαίες μονάδες) και ακολουθούν: το 
ΤΕΙ Χαλκίδος (9,4 μονάδες), το ΤΕΙ Καλαμάτας (14,4 
μονάδες), το ΤΕΙ Καβάλας (17,2 μονάδες), η ΑΣΠΑΙΤΕ 
(17,8 μονάδες), το ΤΕΙ Ηπείρου (18,8 μονάδες) και το 
ΤΕΙ Πειραιώς (19,6 μονάδες). 
 
Ανώτερες Επαγγελματικές & Εκκλησιαστικές Σχολές 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η μέση τιμή 
του ποσοστού των νεοεισερχόμενων φοιτητών με μη-
τέρα χαμηλού επιπέδου εκπαίδευσης (ISCED 0-2) κι 
εκείνων με μητέρα υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης 
(ISCED 5-6) ανά τμήμα στις 20 σχολές της Επαγγελμα-
τικής & Εκκλησιαστικής εκπαίδευσης το 2011. 
Συνολικά στην Ανώτερη Επαγγελματική & Εκκλησια-
στική Εκπαίδευση το μέσο ποσοστό νεοεισερχόμενων 
φοιτητών με μητέρα χαμηλού επιπέδου εκπαίδευσης 
(ISCED 0-2) είναι 29,5%, ενώ ως προς το συγκεκριμένο 
δείκτη τα εκπαιδευτικά ιδρύματα διαφοροποιούνται 
μεταξύ τους. 
Το 2011 το υψηλότερο ποσοστό νεοεισερχόμενων 
φοιτητών με μητέρα χαμηλού επιπέδου εκπαίδευσης 
καταγράφει η ΑΕΝ Μακεδονίας (47,0%) και ακολου-
θούν: η ΑΕΝ Χίου (42,9%), η ΑΕΝ Οινουσών Χίου 
(41,7%), η ΑΕΝ Ηπείρου (41,0%), η ΑΕΝ Ύδρας 
(35,7%), η ΑΕΝ Κρήτης (35,5%), η Ανώτατη Εκκλησια-
στική Ακαδημία Ηρακλείου, η Σχολή Νοσηλευτικής 
ΕΕΣ Αθηνών, η ΑΕΝ Σύρου και η Ανώτατη Εκκλησια-
στική Ακαδημία Βελλάς Ιωαννίνων (33,3%). 

Γράφημα 5.105: Μέση τιμή ποσοστού νεοεισερχόμενων φοιτητών με μητέρα 
χαμηλού επιπέδου εκπαίδευσης (ISCED 0-2) κι εκείνων με μητέρα υψηλού 
επιπέδου εκπαίδευσης (ISCED 5-6) στις Ανώτερες Επαγγελματικές & Εκκλη-
σιαστικές Σχολές το 2011 

 
Πηγή:  ΕΛ.ΣΤΑΤ.          Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
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Την ίδια χρονιά, το χαμηλότερο ποσοστό νεοεισερχό-
μενων φοιτητών με μητέρα χαμηλού επιπέδου εκπαί-
δευσης καταγράφει η Δραματική Σχολή Κρατικού 
Θεάτρου Βορείου Ελλάδας (0,0%) και ακολουθούν: η 
Σχολή Ορχηστικής Τέχνης (10,5%), η Δραματική Σχολή 
Εθνικού Θεάτρου (10,8%), η Ανώτατη Εκκλησιαστική 
Ακαδημία Αθηνών (18,6%), η Ανώτερη Σχολή Τουρι-
στικών Επαγγελμάτων Ρόδου (21,5%), η Ανώτατη Εκ-
κλησιαστική Ακαδημία Θεσσαλονίκης (25,7%), η ΑΕΝ 
Ασπρόπυργου (27,5%), η ΑΕΝ Κύμης (27,8%), η ΑΕΝ 
Ιονίων Νήσων (28,2%) και η Ανώτερη Σχολή Τουριστι-
κών Επαγγελμάτων Αγίου Νικολάου (28,6%). 
Το μέσο ποσοστό νεοεισερχόμενων φοιτητών με μη-
τέρα υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης (ISCED 5-6) είναι 

25,8%. Αντίστοιχες διαφοροποιήσεις παρατηρούνται 
και ως προς το συγκεκριμένο δείκτη με τις Καλλιτεχνι-
κές Σχολές να εμφανίζουν τα υψηλότερα ποσοστά 
νεοεισερχόμενων φοιτητών με μητέρα υψηλού μορ-
φωτικού επιπέδου (κατά μέσο όρο 54,9%), ενώ τα χα-
μηλότερα ποσοστά της κατηγορίας σημειώνονται στις 
Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού με μέσο όρο του δεί-
κτη 17,2%. 
 

5.6.2.2 Ανάλυση κατά πεδίο και τομέα σπουδών 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η μέση τιμή, η 
bottom5 και η top5 τιμή του ποσοστού των νεοεισερ-
χόμενων φοιτητών με μητέρα χαμηλού επιπέδου εκ-
παίδευσης (ISCED 0-2) στα 8 πεδία σπουδών το 2011. 

Γράφημα 5.106: Μέση τιμή, Bottom5 και Top5 τιμή του ποσοστού των νεοεισερχόμενων φοιτητών με μητέρα χαμηλού επιπέδου εκπαίδευσης στα 8 πεδία 
σπουδών το 2011 

 
Bottom5: Η μέση τιμή των τμημάτων με τις πέντε χαμηλότερες τιμές του δείκτη       και       Top5: Η μέση τιμή των τμημάτων με τις πέντε υψηλότερες τιμές του δείκτη 
Η οριζόντια πορτοκαλί γραμμή τέμνει τον άξονα τιμών στο 38,5%, που είναι το ποσοστό των γυναικών ηλικίας 40-59 ετών με χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης. 
Πηγή:  ΕΛ.ΣΤΑΤ.          Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Συνολικά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το μέσο πο-
σοστό νεοεισερχόμενων φοιτητών με μητέρα χαμηλού 
επιπέδου εκπαίδευσης (ISCED 0-2) είναι 20,7%, ενώ ως 
προς το συγκεκριμένο δείκτη τα πεδία σπουδών δια-
φοροποιούνται μεταξύ τους. Το 2011 σε 7 από τα 8 
πεδία σπουδών το μέσο ποσοστό νεοεισαχθέντων με 
μητέρα χαμηλού επιπέδου εκπαίδευσης είναι σημα-
ντικά χαμηλότερο του αντίστοιχου του πληθυσμού 
αναφοράς (γυναίκες ηλικίας 40-59 ετών με χαμηλό ε-
πίπεδο εκπαίδευσης), δηλαδή στα πεδία αυτά υποεκ-
προσωπούνται οι νέοι σπουδαστές με μητέρα χαμη-
λού επιπέδου εκπαίδευσης. Το χαμηλότερο κατά μέσο 
όρο ποσοστό νεοεισερχομένων με μητέρα χαμηλού 
επιπέδου εκπαίδευσης καταγράφει το πεδίο σπουδών 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (17,1%) 
και ακολουθούν τα πεδία: ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (17,2%), ΑΝ-
ΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ & ΤΕΧΝΕΣ (20,7%), ΓΕΩΡΓΙΑ 
(20,9%), ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (21,2%), ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗ-
ΜΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΔΙΚΑΙΟ (22,2%) και ΥΓΕΙΑ & 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ (23,0%).  
Την ίδια χρονιά, στο πεδίο σπουδών ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ η εκ-
προσώπηση των νέων με μητέρα χαμηλού επιπέδου 
εκπαίδευσης κρίνεται ικανοποιητική, με το μέσο πο-
σοστό νεοεισαχθέντων με μητέρα που έχει ολοκληρώ-
σει το πολύ την κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
να είναι 30,2%. 

Πέραν των διαφοροποιήσεων μεταξύ των πεδίων 
σπουδών, καταγράφονται και σημαντικές διαφορο-
ποιήσεις εντός τους. Με βάση την τιμή του λόγου 
top5/bottom5, οι σημαντικότερες διαφοροποιήσεις 
καταγράφονται στο πεδίο σπουδών ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑ-
ΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (16,1 φορές) και ακο-
λουθούν τα πεδία: ΥΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ 
(11,6 φορές), ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (6,9 φορές), ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΔΙΚΑΙΟ (6,0 φορές), ΑΝ-
ΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ & ΤΕΧΝΕΣ (5,9 φορές) και ΓΕ-
ΩΡΓΙΑ (4,9 φορές). Μικρότερες διαφοροποιήσεις κα-
ταγράφονται στα πεδία ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ και ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
με την τιμή του λόγου top5/bottom5 να διαμορφώνε-
ται στο 2,7 και 2,3. 
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η μέση τιμή, η 
bottom5 και η top5 τιμή του ποσοστού των νεοεισερ-
χόμενων φοιτητών με μητέρα υψηλού επιπέδου εκ-
παίδευσης (ISCED 5-6) στα 8 πεδία σπουδών το 2011.  
Συνολικά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το μέσο πο-
σοστό νεοεισερχόμενων φοιτητών με μητέρα υψηλού 
επιπέδου εκπαίδευσης (ISCED 5-6) είναι 35,6%, ενώ ως 
προς το συγκεκριμένο δείκτη τα πεδία σπουδών δια-
φοροποιούνται μεταξύ τους. 
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Γράφημα 5.107: Μέση τιμή, Bottom5 και Top5 τιμή του ποσοστού των νεοεισερχόμενων φοιτητών με μητέρα υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης στα 8 πεδία 
σπουδών το 2011 

 
Bottom5: Η μέση τιμή των τμημάτων με τις πέντε χαμηλότερες τιμές του δείκτη       και       Top5: Η μέση τιμή των τμημάτων με τις πέντε υψηλότερες τιμές του δείκτη 
Η οριζόντια πορτοκαλί γραμμή τέμνει τον άξονα τιμών στο 22,9%, που είναι το ποσοστό των γυναικών ηλικίας 40-59 ετών με υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης. 
Πηγή:  ΕΛ.ΣΤΑΤ.          Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Το 2011 σε 7 από τα 8 πεδία σπουδών το μέσο ποσο-
στό νεοεισαχθέντων με μητέρα υψηλού επιπέδου εκ-
παίδευσης είναι σημαντικά υψηλότερο του αντίστοι-
χου του πληθυσμού αναφοράς (γυναίκες ηλικίας 40-
59 ετών με υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης), δηλαδή στα 
πεδία αυτά υπερεκπροσωπούνται οι νέοι με μητέρα 
υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης. Το υψηλότερο κατά 
μέσο όρο ποσοστό νεοεισερχομένων με μητέρα υψη-
λού επιπέδου εκπαίδευσης καταγράφει το πεδίο 
σπουδών ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ & ΤΕΧΝΕΣ (40,4%) 
και ακολουθούν τα πεδία: ΥΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟ-
ΝΟΙΑ (40,1%), ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
& ΔΙΚΑΙΟ (38,0%), ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (36,6%), ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
(34,9%), ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΟ-
ΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (32,4%) και ΓΕΩΡΓΙΑ (31,9%). 
Την ίδια χρονιά, στο πεδίο σπουδών ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ η εκ-
προσώπηση των νέων με μητέρα υψηλού επιπέδου 
εκπαίδευσης κρίνεται ικανοποιητική, με το μέσο πο-
σοστό νεοεισαχθέντων με μητέρα που έχει ολοκληρώ-
σει την τριτοβάθμια εκπαίδευση να είναι 22,9%. 

Πέραν των διαφοροποιήσεων μεταξύ των πεδίων 
σπουδών, καταγράφονται και σημαντικές διαφορο-
ποιήσεις εντός τους. Με βάση την τιμή του λόγου 
top5/bottom5, οι σημαντικότερες διαφοροποιήσεις 
καταγράφονται στο πεδίο σπουδών ΥΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩ-
ΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ (5,6 φορές) και ακολουθούν τα πεδία:  
ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡ-
ΓΩΝ (5,5 φορές), ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗ-
ΣΕΙΣ & ΔΙΚΑΙΟ και ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (4,6 φορές), ΓΕΩΡΓΙΑ 
και ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ & ΤΕΧΝΕΣ (3,1 φορές). 
Μικρότερες διαφοροποιήσεις καταγράφονται στα πε-
δία ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ και ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ με την τιμή του λόγου 
top5/bottom5 να διαμορφώνεται στο 2,6 και 2,1. 
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η μέση τιμή, η 
ελάχιστη και η μέγιστη τιμή του ποσοστού των νεοει-
σερχόμενων φοιτητών με μητέρα χαμηλού επιπέδου 
εκπαίδευσης (ISCED 0-2) στους 21 τομείς σπουδών το 
2011. 

Γράφημα 5.108: Μέση τιμή, Ελάχιστη και Μέγιστη τιμή του ποσοστού των νεοεισερχόμενων με μητέρα χαμηλού επιπέδου εκπαίδευσης στους 21 τομείς 
σπουδών το 2011 

Η οριζόντια πορτοκαλί γραμμή τέμνει τον άξονα τιμών στο 38,5%, που είναι το ποσοστό των γυναικών ηλικίας 40-59 ετών με χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης. 
Πηγή:  ΕΛ.ΣΤΑΤ.          Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
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Συνολικά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το μέσο πο-
σοστό νεοεισερχόμενων φοιτητών με μητέρα χαμηλού 
επιπέδου εκπαίδευσης (ISCED 0-2) είναι 20,7%, ενώ ως 
προς το συγκεκριμένο δείκτη οι τομείς σπουδών δια-
φοροποιούνται μεταξύ τους. 
Το 2011 σε 19 από τους 21 τομείς σπουδών το μέσο 
ποσοστό νεοεισαχθέντων με μητέρα χαμηλού επιπέ-
δου εκπαίδευσης είναι χαμηλότερο του αντίστοιχου 
του πληθυσμού αναφοράς (γυναίκες ηλικίας 40-59 
ετών με χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης), δηλαδή στους 
τομείς αυτούς υποεκπροσωπούνται οι νέοι με μητέρα 
χαμηλού επιπέδου εκπαίδευσης. Το χαμηλότερο κατά 
μέσο όρο ποσοστό νεοεισερχομένων με μητέρα χαμη-
λού επιπέδου εκπαίδευσης καταγράφει ο τομέας 
σπουδών Κτηνιατρική (5,0%) και ακολουθούν οι το-
μείς: Δίκαιο (10,2%), Βιολογία-Περιβάλλον (10,6%), 
Φυσικές Επιστήμες (12,2%), Αρχιτεκτονική-
Χωροταξία-Μηχανικοί Κτιρίων (14,3%), Εφαρμοσμέ-
νες Επιστήμες (15,1%), Καλές Τέχνες & Τέχνες Εφαρ-
μοσμένες (16,3%), Κοινωνικές Επιστήμες (17,5%), Ε-
πιστήμες του Μηχανικού (17,6%), Πληροφόρηση & 
Τεκμηρίωση (19,0%) κ.ο.κ. 
Στους τομείς σπουδών Θαλάσσιες Μεταφορές και 
Κοινωνικές Υπηρεσίες & Πρόνοια η εκπροσώπηση 
των νέων με μητέρα χαμηλού επιπέδου εκπαίδευσης 
κρίνεται ικανοποιητική, με το μέσο ποσοστό νεοει-
σερχομένων με μητέρα που έχει ολοκληρώσει το πολύ 
την κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση να είναι 
36,2% και 30,1% αντίστοιχα. 
Πέραν των διαφοροποιήσεων μεταξύ των τομέων 
σπουδών, καταγράφονται και σημαντικές διαφορο-
ποιήσεις εντός τους. Συγκεκριμένα, το μεγαλύτερο 
εύρος (διαφορά μέγιστου από ελάχιστο ποσοστό νεο-

εισαχθέντων με μητέρα χαμηλού επιπέδου εκπαίδευ-
σης) σημειώνεται στον τομέα σπουδών Επιστήμες Υ-
γείας & Υγιεινής και ισούται με 44,3 ποσοστιαίες μο-
νάδες. Με βάση την τιμή εύρους ακολουθούν οι το-
μείς: Επιστήμες του Μηχανικού (41,6 μονάδες), Αν-
θρωπιστικές Επιστήμες (39,1 μονάδες), Εμπόριο και 
Διοίκηση Επιχειρήσεων (39,0 μονάδες), Επιστήμες της 
Πληροφορικής (35,9 μονάδες), Γεωργία-Δασοκομία-
Αλιευτική (35,8 μονάδες), Καλές Τέχνες & Τέχνες Ε-
φαρμοσμένες (30,4 μονάδες), Αρχιτεκτονική-
Χωροταξία-Μηχανικοί Κτιρίων (29,5 μονάδες), Κοι-
νωνικές Επιστήμες (27,3 μονάδες), Θαλάσσιες Μετα-
φορές (25,7 μονάδες), Πληροφόρηση & Τεκμηρίωση 
(23,7 μονάδες) και Επιστήμες Εκπαίδευσης (22,8 μο-
νάδες). 
Στον αντίποδα βρίσκεται ο τομέας σπουδών Δίκαιο, ο 
οποίος καταγράφει το μικρότερο εύρος μεταξύ μέγι-
στου και ελάχιστου ποσοστού νεοεισαχθέντων με μη-
τέρα χαμηλού επιπέδου εκπαίδευσης (2,0 μονάδες) 
και ακολουθούν οι τομείς: Προστασία Περιβάλλοντος 
(4,2 μονάδες), Φυσικές Επιστήμες (9,2 μονάδες), Βιο-
μηχανική Παραγωγή & Τεχνολογία (9,8 μονάδες), 
Κτηνιατρική (10,0 μονάδες), Κοινωνικές Υπηρεσίες & 
Πρόνοια (12,9 μονάδες), Εφαρμοσμένες Επιστήμες 
(14,4 μονάδες), Βιολογία-Περιβάλλον (18,4 μονάδες) 
και Κατάρτιση για τον Τριτογενή τομέα (19,6 μονά-
δες).  
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η μέση τιμή, η 
ελάχιστη και η μέγιστη τιμή του ποσοστού των νεοει-
σερχόμενων φοιτητών με μητέρα υψηλού επιπέδου 
εκπαίδευσης (ISCED 5-6) στους 21 τομείς σπουδών το 
2011. 

Γράφημα 5.109: Μέση τιμή, Ελάχιστη και Μέγιστη τιμή του ποσοστού των νεοεισερχόμενων με μητέρα υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης στους 21 τομείς σπου-
δών το 2011 

Η οριζόντια πορτοκαλί γραμμή τέμνει τον άξονα τιμών στο 22,6%, που είναι το ποσοστό των γυναικών ηλικίας 40-59 ετών με υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης. 
Πηγή:  ΕΛ.ΣΤΑΤ.          Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
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Συνολικά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το μέσο πο-
σοστό νεοεισερχόμενων φοιτητών με μητέρα υψηλού 
επιπέδου εκπαίδευσης (ISCED 5-6) είναι 35,6%, ενώ ως 
προς το συγκεκριμένο δείκτη οι τομείς σπουδών δια-
φοροποιούνται μεταξύ τους. 
Το 2011 σε 16 από τους 21 τομείς σπουδών το μέσο 
ποσοστό νεοεισαχθέντων με μητέρα υψηλού επιπέ-
δου εκπαίδευσης είναι σημαντικά υψηλότερο του α-
ντίστοιχου του πληθυσμού αναφοράς (γυναίκες ηλικί-
ας 40-59 ετών με υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης), δηλα-
δή στους τομείς αυτούς υπερεκπροσωπούνται οι νέοι 
με μητέρα υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης. Το υψηλό-
τερο κατά μέσο όρο ποσοστό νεοεισερχομένων με μη-
τέρα υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης καταγράφει ο 
τομέας σπουδών Κτηνιατρική (62,6%) και ακολουθούν 
οι τομείς: Δίκαιο (57,3%), Βιολογία-Περιβάλλον 
(53,9%), Φυσικές Επιστήμες (49,7%), Αρχιτεκτονική-
Χωροταξία-Μηχανικοί Κτιρίων (46,0%), Καλές Τέχνες 
(43,9%), Εφαρμοσμένες Επιστήμες (40,8%), Επιστήμες 
του Μηχανικού (38,8%), Κοινωνικές Επιστήμες 
(37,2%), Γεωργία-Δασοκομία-Αλιευτική (36,1%), Επι-
στήμες Υγείας & Υγιεινής (35,7%), Πληροφόρηση & 
Τεκμηρίωση (35,1%), Επιστήμες της Εκπαίδευσης 
(32,4%), Επιστήμες της Πληροφορικής (32,3%), Αν-
θρωπιστικές Επιστήμες (31,8%) και Κατάρτιση για τον 
Τριτογενή τομέα (29,7%). 
Στους υπόλοιπους πέντε τομείς σπουδών η εκπροσώ-
πηση των νέων με μητέρα υψηλού επιπέδου εκπαί-
δευσης κρίνεται ικανοποιητική, με το μέσο ποσοστό 
νεοεισαχθέντων με μητέρα που έχει ολοκληρώσει την 
τριτοβάθμια εκπαίδευση να κυμαίνεται μεταξύ 18,5% 

(Θαλάσσιες Μεταφορές) και 26,8% (Βιομηχανική Πα-
ραγωγή & Τεχνολογία). 
Πέραν των διαφοροποιήσεων μεταξύ των τομέων 
σπουδών, καταγράφονται και σημαντικές διαφορο-
ποιήσεις εντός τους. Συγκεκριμένα, το μεγαλύτερο 
εύρος (διαφορά μέγιστου από ελάχιστο ποσοστό νεο-
εισαχθέντων με μητέρα υψηλού επιπέδου εκπαίδευ-
σης) σημειώνεται στον τομέα σπουδών Επιστήμες Υ-
γείας & Υγιεινής και ισούται με 71,3 ποσοστιαίες μο-
νάδες. Με βάση την τιμή εύρους ακολουθούν οι το-
μείς: Αρχιτεκτονική-Χωροταξία-Μηχανικοί Κτιρίων 
(64,5 μονάδες), Επιστήμες του Μηχανικού (60,2 μο-
νάδες), Επιστήμες της Πληροφορικής (52,5 μονάδες), 
Γεωργία-Δασοκομία-Αλιευτική (48,0 μονάδες), Εμπό-
ριο και Διοίκηση Επιχειρήσεων (46,1 μονάδες), Καλές 
Τέχνες & Τέχνες Εφαρμοσμένες (42,2 μονάδες), Αν-
θρωπιστικές Επιστήμες (40,8 μονάδες), Κοινωνικές 
Επιστήμες (40,4 μονάδες), Επιστήμες Εκπαίδευσης 
(38,4 μονάδες), Βιολογία-Περιβάλλον (32,3 μονάδες), 
Εφαρμοσμένες Επιστήμες (31,1 μονάδες), Κατάρτιση 
για τον Τριτογενή τομέα (26,6 μονάδες), Πληροφόρη-
ση & Τεκμηρίωση και Φυσικές Επιστήμες (24,9 μονά-
δες). 
Στον αντίποδα βρίσκεται ο τομέας σπουδών Κτηνια-
τρική, ο οποίος καταγράφει το μικρότερο εύρος μετα-
ξύ μέγιστου και ελάχιστου ποσοστού νεοεισαχθέντων 
με μητέρα υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης (2,9 μονά-
δες) και ακολουθούν οι τομείς: Προστασία Περιβάλ-
λοντος (4,7 μονάδες), Δίκαιο (6,7 μονάδες), Βιομηχα-
νική Παραγωγή & Τεχνολογία (10,9 μονάδες), Κοινω-
νικές Υπηρεσίες & Πρόνοια (13,6 μονάδες) και Θα-
λάσσιες Μεταφορές (17,2 μονάδες). 
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 Επάγγελμα γονέων 5.7

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή 
των νεοεισερχόμενων φοιτητών ανά επάγγελμα7 του 
πατέρα τους τα έτη 2001 και 2011. 

Γράφημα 5.110: Κατανομή των νεοεισερχόμενων φοιτητών ανά επάγγελμα 
του πατέρα τους τα έτη 2001 και 2011 

 
Δεν περιλαμβάνονται οι φοιτητές με άγνωστο επάγγελμα πατέρα (2.492 το 2001 και 3.126 
το 2011) 

Πηγή:  ΕΛ.ΣΤΑΤ.          Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Το 2011 το 19,2% των νεοεισερχόμενων φοιτητών δη-
λώνουν ως επάγγελμα του πατέρα Πρόσωπα που α-
σκούν επιστημονικά, καλλιτεχνικά και συναφή επαγ-
γέλματα, το 16,3% Ειδικευμένοι γεωργοί, κτηνοτρό-
φοι, δασοκόμοι και αλιείς, το 14,3% Υπάλληλοι γρα-
φείου και ασκούντες συναφή επαγγέλματα και το 
14,1% Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών. Το 
8,5% των νεοεισερχόμενων φοιτητών έχουν πατέρα 
Τεχνολόγο βοηθό, το 6,7% έχουν πατέρα ειδικευμένο 
γεωργό, κτηνοτρόφο, δασοκόμο ή αλιέα, το 6,4% έ-
χουν πατέρα χειριστή σταθερών βιομηχανικών εγκα-
ταστάσεων, μηχανημάτων και το 3,5% έχουν πατέρα 
ανειδίκευτο εργάτη, χειρώνακτα ή μικροεπαγγελμα-
τία. Επίσης το 3,5% απασχολείται στις Ένοπλες δυνά-
μεις και το 2,7% είναι μέλη των βουλευόμενων σω-
μάτων ή ανώτερα στελέχη. Το 2,9% των νεοεισερχό-
                                                                 
7 Οι κατηγορίες του επαγγέλματος βασίζονται στη διεθνή τυποποιη-

μένη ταξινόμηση ISCO-08 (βλ. περισσότερα στο Παράρτημα IV). 

μενων φοιτητών έχουν πατέρα άνεργο, ενώ καταγρά-
φεται και ένα 0,8% με πατέρα μη οικονομικά ενεργό. 
Κατά την περίοδο αναφοράς 2001-2011, σε 4 κατηγο-
ρίες επαγγελμάτων του πατέρα καταγράφεται αύξηση 
του ποσοστού των νεοεισερχόμενων φοιτητών: με πα-
τέρα μη οικονομικά ενεργό (κατά 575,5%, από 0,1% 
σε 0,8%), με πατέρα άνεργο (κατά 239,5%, από 0,9% 
το 2001 σε 2,9% το 2011), με πατέρα απασχολούμενο 
στην παροχή υπηρεσιών (κατά 28,2%, από 11,0% το 
2001 σε 14,1% το 2011) και με πατέρα ανειδίκευτο 
εργάτη, χειρώνακτα ή μικροεπαγγελματία (κατά 
21,6%), από 2,9% το 2001 σε 3,5% το 2011). Στον αντί-
ποδα βρίσκονται 2 κατηγορίες, όπου καταγράφεται 
μείωση του ποσοστού των νεοεισερχόμενων φοιτη-
τών: με πατέρα Τεχνολόγο βοηθό (κατά 28,5%, από 
11,9% το 2001 σε 8,5% το 2011) και με πατέρα Υπάλ-
ληλο γραφείου (από 18,0% το 2001 σε 15,3% το 
2011). Οι υπόλοιπες κατηγορίες επαγγελμάτων κυμαί-
νονται σε σταθερά επίπεδα κατά τη διάρκεια της πε-
ριόδου αναφοράς. 
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή 
των νεοεισερχόμενων φοιτητών ανά επάγγελμα της 
μητέρας τους τα έτη 2001 και 2011. 

Γράφημα 5.111: Κατανομή των νεοεισερχόμενων φοιτητών ανά επάγγελμα 
της μητέρας τους τα έτη 2001 και 2011 

 
Δεν περιλαμβάνονται οι φοιτητές με άγνωστο επάγγελμα μητέρας (1.993 το 2001 και 2.290 
το 2011) 

Πηγή:  ΕΛ.ΣΤΑΤ.          Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
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Το 2011 το 19,9% των νεοεισερχόμενων φοιτητών δη-
λώνουν ως επάγγελμα της μητέρας Πρόσωπα που α-
σκούν επιστημονικά, καλλιτεχνικά και συναφή επαγ-
γέλματα, το 18,0% Υπάλληλοι γραφείου και ασκού-
ντες συναφή επαγγέλματα και το 13,9% Απασχολού-
μενοι στην παροχή υπηρεσιών. Οι υπόλοιπες κατηγο-
ρίες επαγγελμάτων καταγράφουν χαμηλότερα ποσο-
στά που κυμαίνονται μεταξύ του 0,5% και 3,6%. Σχε-
δόν ένας στους τρεις νεοεισερχόμενους φοιτητές έχει 
μητέρα μη οικονομικά ενεργή (30,8%), ενώ το 4,6% 
έχουν μητέρα άνεργη. 
Κατά την περίοδο αναφοράς 2001-2011, σε 4 κατηγο-
ρίες καταγράφεται αύξηση του ποσοστού των νεοει-
σερχόμενων φοιτητών: με μητέρα άνεργη (κατά 

281,0%, από 1,2% σε 4,6%), με μητέρα απασχολούμε-
νη στις Ένοπλες δυνάμεις (κατά 193,3%, από 0,2% το 
2001 σε 0,5% το 2011), με μητέρα απασχολούμενη 
στην παροχή υπηρεσιών (κατά 58,8%, από 8,8% το 
2001 σε 13,9% το 2011) και με μητέρα μέλος των βου-
λευόμενων σωμάτων ή ανώτερο στέλεχος (κατά 
49,1%, από 0,9% το 2001 σε 1,4% το 2011).  
Στον αντίποδα βρίσκεται 1 κατηγορία, όπου καταγρά-
φεται μείωση του ποσοστού των νεοεισερχόμενων 
φοιτητών με μητέρα μη οικονομικά ενεργή (κατά 
30,8%, από 45,7% το 2001 σε 30,8% το 2011). Οι υπό-
λοιπες κατηγορίες επαγγελμάτων κυμαίνονται σε στα-
θερά επίπεδα κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφο-
ράς. 

 

5.7.1 Επάγγελμα πατέρα 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή 
των νεοεισερχόμενων φοιτητών ανά επάγγελμα πα-
τέρα, η κατανομή των ανδρών του πληθυσμού ηλικί-
ας 40-59 ετών ανά επάγγελμα, καθώς και η αναλογία 

πιθανοτήτων (odds ratio) για εισαγωγή των νέων 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ανά επάγγελμα πατέ-
ρα σύμφωνα με τα στοιχεία του 2011. 

Γράφημα 5.112: Κατανομή ανά επάγγελμα πατέρα των νεοεισερχόμενων φοιτητών, των ανδρών του πληθυσμού ηλικίας 40-59 ετών και αναλογία πιθανοτή-
των (odds ratio) για εισαγωγή των νέων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το έτος 2011 

 
Η αναλογία πιθανοτήτων (odds ratio) για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση υπολογίζεται διαιρώντας το ποσοστό των νεοεισερχόμενων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με επάγγελμα 
πατέρα x με το ποσοστό των ανδρών του πληθυσμού ηλικίας 40-59 ετών που με, επίσης, x επάγγελμα. Αναλογία πιθανοτήτων μικρότερη της μονάδας υποδεικνύει χαμηλή πιθανότητα για 
εισαγωγή των νέων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με πατέρα που ασκεί το x επάγγελμα, ή με άλλα λόγια υποεκπροσώπηση των νέων με πατέρα που ασκεί το x επάγγελμα στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση, ενώ αναλογία πιθανοτήτων μεγαλύτερη της μονάδας υποδεικνύει μεγάλη πιθανότητα για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ή με άλλα λόγια υπερεκπροσώπηση των νέ-
ων με πατέρα που ασκεί το x επάγγελμα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τιμές της αναλογίας κοντά στη μονάδα υποδεικνύουν σχεδόν ίσες πιθανότητες εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαί-
δευση, ή με άλλα λόγια η αναλογία το ατόμων με πατέρα που ασκεί το x επάγγελμα στο φοιτητικό σώμα θεωρείται αντιπροσωπευτική. 
Πηγή: α) Στοιχεία φοιτητικού πληθυσμού ΕΛ.ΣΤΑΤ.   β) Πληθυσμιακά στοιχεία ΕUROSTAT – Labour Force Survey (Annual data)                 Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του 2011 στο σύνολο των 
νεοεισερχομένων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση φοι-
τητών παρατηρείται υπερεκπροσώπηση 4 επαγγελμα-
τικών κατηγοριών, με την υψηλότερη να καταγράφε-
ται στους νέους σπουδαστές με επάγγελμα πατέρα 
στις Ένοπλες δυνάμεις, όπου η αναλογία πιθανοτήτων 
για εισαγωγή στην τριτοβάθμια είναι 3,4. Η τιμή αυτή 

προκύπτει από το γεγονός ότι το 3,5% των νεοεισερ-
χόμενων φοιτητών δηλώνουν επάγγελμα πατέρα στις 
Ένοπλες δυνάμεις, ενώ το ποσοστό των ανδρών του 
πληθυσμού ηλικίας 40-59 ετών της χώρας που ανή-
κουν στη συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία εί-
ναι χαμηλότερο (1,0%), κι επομένως η αναλογία πιθα-
νοτήτων προκύπτει από το λόγο των δύο αυτών ποσο-
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στών (3,5%/1,0%). Εάν οι νέοι με επάγγελμα πατέρα 
τις Ένοπλες δυνάμεις είχαν τις ίδιες πιθανότητες να 
εισαχθούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με τις υπό-
λοιπες επαγγελματικές κατηγορίες, τότε το ποσοστό 
των νεοεισερχόμενων φοιτητών της συγκεκριμένης 
κατηγορίας θα έπρεπε να είναι το ίδιο με το ποσοστό 
των ανδρών της χώρας της ίδιας επαγγελματικής κα-
τηγορίας, δηλαδή 1,0%. Σε αυτή την περίπτωση η ανα-
λογία πιθανοτήτων θα ήταν ίση με τη μονάδα (1,0). 
Με βάση τις τιμές της αναλογίας πιθανοτήτων ακο-
λουθούν τα επαγγέλματα: Υπάλληλοι γραφείου και 
ασκούντες συναφή επαγγέλματα (2,42), Τεχνολόγοι 
βοηθοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα (1,52) 
και Επιστημονικά, καλλιτεχνικά και συναφή επαγ-
γέλματα (1,45). 
Αντίστοιχα, παρατηρείται υποεκπροσώπηση 5 επαγ-
γελματικών κατηγοριών, με την υψηλότερη να κατα-
γράφεται στους νέους με πατέρα μη οικονομικά ενερ-
γό (0,07) και ακολουθούν οι κατηγορίες: Άνεργοι 
(0,31), Μέλη των βουλευόμενων σωμάτων, ανώτερα 
στελέχη (0,50), Χειριστές μηχανημάτων (0,75) και Ει-
δικευμένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δασοκόμοι-αλιείς 
(0,76). 
Η εκπροσώπηση των υπόλοιπων κατηγοριών, με βάση 
το επάγγελμα του πατέρα των νεοεισερχόμενων φοι-
τητών είναι ικανοποιητική, με την αναλογία πιθανοτή-
των να βρίσκεται κοντά στη μονάδα. 
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η μέση τιμή 
της αναλογίας πιθανοτήτων για εισαγωγή των νέων 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ανά επάγγελμα πατέρα 
για την περίοδο 2001-2011. Η μέση τιμή της περιόδου 
αναφοράς θα επιτρέψει να αναδειχθούν τα επαγγέλ-
ματα εκείνα που σταθερά υπο-/υπερ-εκπροσωπούν-
ται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Από τη μελέτη των 
στοιχείων της περιόδου αναφοράς (2001-2011) στο 
σύνολο των νεοεισερχομένων στην τριτοβάθμια εκ-
παίδευση φοιτητών παρατηρείται σταθερή υπερεκ-
προσώπηση 5 επαγγελματικών κατηγοριών, με την 
υψηλότερη να καταγράφεται στους νέους με επάγ-
γελμα πατέρα στις Ένοπλες δυνάμεις, όπου η μέση 
αναλογία πιθανοτήτων για εισαγωγή στην τριτοβάθ-
μια είναι 3,6 και ακολουθούν τα επαγγέλματα: Υπάλ-
ληλοι γραφείου και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 
(2,73), Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών 
(2,01), Τεχνολόγοι βοηθοί και ασκούντες συναφή ε-
παγγέλματα (1,89) και Επιστημονικά, καλλιτεχνικά 
και συναφή επαγγέλματα (1,62). 
Αντίθετα, παρατηρείται σταθερή υποεκπροσώπηση 4 
επαγγελματικών κατηγοριών, με τη χαμηλότερη μέση 
αναλογία πιθανοτήτων να καταγράφεται στους νέους 
με πατέρα μη οικονομικά ενεργό (0,03) και ακολου-
θούν οι κατηγορίες: Μέλη των βουλευόμενων σωμά-
των, ανώτερα στελέχη (0,22), Άνεργοι (0,25), Χειρι-
στές σταθερών βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μηχα-
νημάτων (0,64) και Ειδικευμένοι γεωργοί, κτηνοτρό-
φοι, δασοκόμοι και αλιείς (0,68). 

Η εκπροσώπηση της μέσης τιμής των υπόλοιπων 3 κα-
τηγοριών, με βάση το επάγγελμα του πατέρα των νεο-
εισερχόμενων φοιτητών την περίοδο 2001-2011 είναι 
ικανοποιητική, με την αναλογία πιθανοτήτων να βρί-
σκεται κοντά στη μονάδα. 

Γράφημα 5.113: Μέση τιμή(*) αναλογίας πιθανοτήτων (odds ratio) για εισα-
γωγή των νέων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ανά επάγγελμα πατέρα 

 
(*)Η μέση τιμή της αναλογίας πιθανοτήτων (odds ratio) προκύπτει από τις κατ’ έτος τιμές της 
αναλογίας της περιόδου 2001-2011. 
Πηγή: α) Στοιχεία φοιτητικού πληθυσμού ΕΛ.ΣΤΑΤ.   β) Πληθυσμιακά στοιχεία ΕUROSTAT – 
Labour Force Survey (Annual data)                 Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

 
5.7.1.1 Ανάλυση κατά κατηγορία ιδρυμάτων 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή 
των νεοεισερχόμενων φοιτητών ανά κατηγορία ιδρύ-
ματος με βάση την επαγγελματική κατηγορία8 στην 
οποία ανήκει ο πατέρας τους το 2011. 
                                                                 
8 Έχει υιοθετηθεί η ταξινόμηση που χρησιμοποιείται στην Ευρωπαϊ-

κή Έρευνα για τις Συνθήκες Εργασίας 2010, σύμφωνα με την οποία 
προκύπτουν τέσσερεις "Επαγγελματικές κατηγορίες", οι οποίες 
βασίζονται στις 10 κατηγορίες της ταξινόμησης επαγγελμάτων κα-
τά ISCO-88 και συγκεκριμένα: 
α) Υπάλληλοι υψηλής ειδίκευσης: 1. Νομικοί σύμβουλοι, ανώτερα 
διοικητικά και διευθυντικά στελέχη 2. Επαγγελματίες 
β) Υπάλληλοι χαμηλής ειδίκευσης: 3. Τεχνικοί και ασκούντες συ-
ναφή επαγγέλματα 4. Υπάλληλοι γραφείου 5. Υπάλληλοι εξυπηρέ-
τησης και εργαζόμενοι σε καταστήματα και στον τομέα των πωλή-
σεων 
γ) Εργάτες υψηλής ειδίκευσης: 6. Ειδικευμένοι εργαζόμενοι στους 
τομείς της γεωργίας και της αλιείας 7. Ειδικευμένοι τεχνίτες και 
ασκούντες συναφή επαγγέλματα 
δ) Εργάτες χαμηλής ειδίκευσης: 8. Χειριστές εγκαταστάσεων και 
μηχανών και εργάτες συναρμολόγησης 9. Ανειδίκευτοι εργάτες 10. 
Ένοπλες δυνάμεις 
(βλ. περισσότερα http://www.eurofound.europa.eu/surveys/smt/ 
ewcs/methodology_el.htm)  
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Γράφημα 5.114: Κατανομή του νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού ανά κατηγορία ιδρύματος με βάση την επαγγελματική κατηγορία του πατέρα το 
2011 

 

 
 

 
 
Πηγή:  ΕΛ.ΣΤΑΤ.          Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Το 2011, από τους 14.724 νεοεισερχόμενους φοιτητές 
με πατέρα υπάλληλο υψηλής ειδίκευσης, το 76,7% 
εισάγονται σε Πανεπιστημιακά ιδρύματα και Πολυτε-
χνεία (11.287 σπουδαστές), το 22,1% σε Τεχνολογικά 
ιδρύματα (3.256 σπουδαστές) και το 1,2% σε Ανώτε-

ρες Επαγγελματικές & Εκκλησιαστικές Σχολές (181 
σπουδαστές). 
Η κατανομή των 25.567 νεοεισερχόμενων φοιτητών με 
πατέρα υπάλληλο χαμηλής ειδίκευσης εμφανίζεται 
διαφοροποιημένη. Συγκεκριμένα, το ποσοστό που ει-
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Σχολές 
3,1% 

2011-12 
15.531 

με πατέρα εργάτη 
υψηλής ειδίκευσης 

Πανεπιστημιακά 
ιδρύματα & 
Πολυτεχνεία 

52,5% 

Τεχνολογικά 
ιδρύματα  
43,8% 

Ανώτερες 
Επαγγελματικές 

& 
Εκκλησιαστικές 

Σχολές 
3,6% 

2011-12 
9.034 

με πατέρα εργάτη 
χαμηλής ειδίκευσης 

Πανεπιστημιακά 
ιδρύματα & 
Πολυτεχνεία 

38,3% 

Τεχνολογικά 
ιδρύματα  
58,2% 

Ανώτερες 
Επαγγελματικές 

& 
Εκκλησιαστικές 

Σχολές 
3,5% 

2011-12 
514 

με πατέρα μη 
οικονομικά ενεργό 

Πανεπιστημιακά 
ιδρύματα & 
Πολυτεχνεία 

46,8% 

Τεχνολογικά 
ιδρύματα  
49,3% 

Ανώτερες 
Επαγγελματικές 

& 
Εκκλησιαστικές 

Σχολές 
3,9% 

2011-12 
1.967 

με πατέρα 
άνεργο 
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σάγονται σε Πανεπιστημιακά ιδρύματα και Πολυτε-
χνεία είναι χαμηλότερο (58,7%), ενώ το ποσοστό που 
εισάγονται σε Τεχνολογικά ιδρύματα και σε Ανώτερες 
Επαγγελματικές & Εκκλησιαστικές Σχολές είναι υψη-
λότερο (39,1% και 2,3% αντίστοιχα). 
Η κατανομή των 15.531 νεοεισερχόμενων φοιτητών με 
πατέρα εργάτη υψηλής ειδίκευσης εμφανίζεται επί-
σης διαφοροποιημένη. Συγκεκριμένα, το ποσοστό που 
εισάγονται σε Πανεπιστημιακά ιδρύματα και Πολυτε-
χνεία είναι ακόμη χαμηλότερο (48,2%), ενώ το ποσο-
στό που εισάγονται σε Τεχνολογικά ιδρύματα και σε 
Ανώτερες Επαγγελματικές & Εκκλησιαστικές Σχολές εί-
ναι υψηλότερο σε σχέση με τους νεοεισερχόμενους με 
πατέρα υπάλληλο (48,8% και 3,1% αντίστοιχα). 
Η κατανομή των 9.034 νεοεισερχόμενων φοιτητών με 
πατέρα εργάτη χαμηλής ειδίκευσης είναι παρόμοια 
των φοιτητών με πατέρα εργάτη υψηλής ειδίκευσης. 
Συγκεκριμένα, το ποσοστό που εισάγονται σε Πανεπι-
στημιακά ιδρύματα και Πολυτεχνεία και σε Ανώτερες 
Επαγγελματικές & Εκκλησιαστικές Σχολές είναι ελα-
φρά υψηλότερο (52,5% και 3,6% αντίστοιχα), ενώ το 
ποσοστό που εισάγονται σε Τεχνολογικά ιδρύματα εί-
ναι ελαφρά χαμηλότερο (43,8%). 
Το μεγαλύτερο ποσοστό των νεοεισερχόμενων με πα-
τέρα μη οικονομικά ενεργό (514 νέοι) ή άνεργο (1.967 
νέοι) εγγράφεται στα Τεχνολογικά ιδρύματα (58,2% 
και 49,3% αντίστοιχα), ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά των 
Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και Πολυτεχνείων είναι 
τα χαμηλότερα μεταξύ των επαγγελματικών κατηγο-
ριών (38,3% και 46,8% αντίστοιχα). 
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η αναλογία πι-
θανοτήτων (odds ratio) για εισαγωγή των ατόμων με 
πατέρα υπάλληλο υψηλής ειδίκευσης στην τριτοβάθ-
μια εκπαίδευση ανά κατηγορία ιδρύματος την περίοδο 
2001-2011. 

Γράφημα 5.115: Αναλογία πιθανοτήτων (odds ratio) για εισαγωγή στην τρι-
τοβάθμια εκπαίδευση των ατόμων με πατέρα υπάλληλο υψηλής ειδίκευσης 
ανά κατηγορία ιδρύματος την περίοδο 2001-2011 

 
Πηγή: α) Στοιχεία φοιτητικού πληθυσμού ΕΛ.ΣΤΑΤ.   β) Πληθυσμιακά στοιχεία ΕUROSTAT – 
Labour Force Survey (Annual data)                 Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Από τη μελέτη των στοιχείων της περιόδου αναφοράς 
(2001-2011) στους νεοεισερχόμενους φοιτητές στα 
Πανεπιστημιακά ιδρύματα & Πολυτεχνεία παρατηρεί-

ται μια μικρή υπερεκπροσώπηση των νέων με πατέρα 
υπάλληλο υψηλής ειδίκευσης, με την αναλογία πιθα-
νοτήτων για εισαγωγή στα ιδρύματα της κατηγορίας 
να είναι κατά μέσο όρο 1,26. 
Αντίθετα, στους νεοεισερχόμενους φοιτητές στα Τε-
χνολογικά ιδρύματα και στην Ανώτερη Επαγγελματική 
& Εκκλησιαστική Εκπαίδευση παρατηρείται υποεκ-
προσώπηση των νέων με πατέρα υπάλληλο υψηλής 
ειδίκευσης, με την αναλογία πιθανοτήτων για εισαγω-
γή στα ιδρύματα της κατηγορίας να είναι κατά μέσο 
όρο 0,59 και 0,62 αντίστοιχα. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι το τελευταίο έτος της ανάλυ-
σης η αναλογία πιθανοτήτων για εισαγωγή των νέων 
με πατέρα υπάλληλο υψηλής ειδίκευσης στα Πανεπι-
στημιακά ιδρύματα & Πολυτεχνεία καταγράφει αύξη-
ση κατά 25,8%, από 1,3 το 2010 σε 1,6 το 2011, ενώ τα 
προηγούμενα έτη κυμαινόταν σε σταθερά επίπεδα. 
Κατά την περίοδο 2001-2011, η αναλογία πιθανοτήτων 
για εισαγωγή των νέων με πατέρα υπάλληλο υψηλής 
ειδίκευσης στα Τεχνολογικά ιδρύματα καταγράφει αύ-
ξηση κατά 21,5% (από 0,59 το 2001 σε 0,72 το 2011) 
και στην Ανώτερη Επαγγελματική & Εκκλησιαστική Εκ-
παίδευση καταγράφει, επίσης, αύξηση κατά 22,9% 
(από 0,58 το 2001 σε 0,71 το 2011). 
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η αναλογία πι-
θανοτήτων (odds ratio) για εισαγωγή των ατόμων με 
πατέρα υπάλληλο χαμηλής ειδίκευσης στην τριτο-
βάθμια εκπαίδευση ανά κατηγορία ιδρύματος την πε-
ρίοδο 2001-2011. 

Γράφημα 5.116: Αναλογία πιθανοτήτων (odds ratio) για εισαγωγή στην τρι-
τοβάθμια εκπαίδευση των ατόμων με πατέρα υπάλληλο χαμηλής ειδίκευ-
σης ανά κατηγορία ιδρύματος την περίοδο 2001-2011 

 
Πηγή: α) Στοιχεία φοιτητικού πληθυσμού ΕΛ.ΣΤΑΤ.   β) Πληθυσμιακά στοιχεία ΕUROSTAT – 
Labour Force Survey (Annual data)                 Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Από τη μελέτη των στοιχείων της περιόδου αναφοράς 
(2001-2011) στους νεοεισερχόμενους φοιτητές παρα-
τηρείται υπερεκπροσώπηση των νέων με πατέρα υ-
πάλληλο χαμηλής ειδίκευσης και στις τρεις κατηγορίες 
ιδρυμάτων, με την αναλογία πιθανοτήτων για εισαγω-
γή να είναι κατά μέσο όρο: 2,15 στα Πανεπιστημιακά 
ιδρύματα & Πολυτεχνεία, 2,26 στα Τεχνολογικά ιδρύ-
ματα και 1,95 στην Ανώτερη Επαγγελματική & Εκκλη-
σιαστική Εκπαίδευση. 
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Θετικό είναι το γεγονός ότι η αναλογία πιθανοτήτων 
για εισαγωγή των νέων με πατέρα υπάλληλο χαμηλής 
ειδίκευσης καταγράφει μείωση και στις τρεις κατηγο-
ρίες ιδρυμάτων κατά την περίοδο 2001-2011: κατά 
34,2% στα Πανεπιστημιακά ιδρύματα & Πολυτεχνεία 
(από 2,3 το 2001 σε 1,5 το 2011), κατά 40,1% στα Τε-
χνολογικά ιδρύματα (από 2,6 το 2001 σε 1,5 το 2011), 
και κατά 34,4% στην Ανώτερη Επαγγελματική & Εκ-
κλησιαστική Εκπαίδευση (από 2,2 το 2001 σε 1,5 το 
2011). 
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η αναλογία πι-
θανοτήτων (odds ratio) για εισαγωγή των ατόμων με 
πατέρα εργάτη υψηλής ειδίκευσης στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση ανά κατηγορία ιδρύματος την περίοδο 
2001-2011. 

Γράφημα 5.117: Αναλογία πιθανοτήτων (odds ratio) για εισαγωγή στην τρι-
τοβάθμια εκπαίδευση των ατόμων με πατέρα εργάτη υψηλής ειδίκευσης 
ανά κατηγορία ιδρύματος την περίοδο 2001-2011 

 
Πηγή: α) Στοιχεία φοιτητικού πληθυσμού ΕΛ.ΣΤΑΤ.   β) Πληθυσμιακά στοιχεία ΕUROSTAT – 
Labour Force Survey (Annual data)                 Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Από τη μελέτη των στοιχείων της περιόδου αναφοράς 
(2001-2011) στους νεοεισερχόμενους φοιτητές στα 
Πανεπιστημιακά ιδρύματα & Πολυτεχνεία παρατηρεί-
ται μια μικρή υποεκπροσώπηση των νέων με πατέρα 
εργάτη υψηλής ειδίκευσης, με την αναλογία πιθανο-
τήτων για εισαγωγή στα ιδρύματα της κατηγορίας να 
είναι κατά μέσο όρο 0,67. 
Αντίθετα, στους νεοεισερχόμενους φοιτητές στα Τε-
χνολογικά ιδρύματα και στην Ανώτερη Επαγγελματική 
& Εκκλησιαστική Εκπαίδευση η εκπροσώπηση των νέ-
ων με πατέρα εργάτη υψηλής ειδίκευσης είναι αντι-
προσωπευτική, με την αναλογία πιθανοτήτων για ει-
σαγωγή στα ιδρύματα της κατηγορίας να είναι κατά 
μέσο όρο 1,03 και 1,01 αντίστοιχα. 
Θετικό είναι το γεγονός ότι η αναλογία πιθανοτήτων 
για εισαγωγή των νέων με πατέρα εργάτη υψηλής ει-
δίκευσης καταγράφει αύξηση κατά 29,1% στα Πανε-
πιστημιακά ιδρύματα & Πολυτεχνεία (από 0,6 το 2001 
σε 0,8 το 2011). 
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η αναλογία πι-
θανοτήτων (odds ratio) για εισαγωγή των ατόμων με 
πατέρα εργάτη χαμηλής ειδίκευσης στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση ανά κατηγορία ιδρύματος την περίοδο 
2001-2011. 

Γράφημα 5.118: Αναλογία πιθανοτήτων (odds ratio) για εισαγωγή στην τρι-
τοβάθμια εκπαίδευση των ατόμων με πατέρα εργάτη χαμηλής ειδίκευσης 
ανά κατηγορία ιδρύματος την περίοδο 2001-2011 

 
Πηγή: α) Στοιχεία φοιτητικού πληθυσμού ΕΛ.ΣΤΑΤ.   β) Πληθυσμιακά στοιχεία ΕUROSTAT – 
Labour Force Survey (Annual data)                 Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Από τη μελέτη των στοιχείων της περιόδου αναφοράς 
(2001-2011) στους νεοεισερχόμενους φοιτητές στην 
Ανώτερη Επαγγελματική & Εκκλησιαστική Εκπαίδευση 
παρατηρείται μια μικρή υπερεκπροσώπηση των νέων 
με πατέρα εργάτη χαμηλής ειδίκευσης, με την αναλο-
γία πιθανοτήτων για εισαγωγή στα ιδρύματα της κα-
τηγορίας να είναι κατά μέσο όρο 1,30 και η οποία κυ-
μαίνεται σε σταθερά επίπεδα σε όλη τη διάρκεια της 
περιόδου αναφοράς 
Αντίθετα, στους νεοεισερχόμενους φοιτητές στα Πα-
νεπιστημιακά ιδρύματα & Πολυτεχνεία παρατηρείται 
μικρή υποεκπροσώπηση των νέων με πατέρα εργάτη 
χαμηλής ειδίκευσης, με την αναλογία πιθανοτήτων για 
εισαγωγή στα ιδρύματα της κατηγορίας να είναι κατά 
μέσο όρο 0,75. Θετικό, ωστόσο, είναι το γεγονός ότι η 
αναλογία πιθανοτήτων καταγράφει αύξηση κατά 
17,2%, από 0,8 το 2001 σε 0,9 το 2011. 
Στην Ανώτερη Επαγγελματική & Εκκλησιαστική Εκπαί-
δευση η εκπροσώπηση των νέων με πατέρα εργάτη 
χαμηλής ειδίκευσης είναι αντιπροσωπευτική, με την 
αναλογία πιθανοτήτων για εισαγωγή στα ιδρύματα 
της κατηγορίας να είναι κατά μέσο όρο 0,92. 
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η αναλογία πι-
θανοτήτων (odds ratio) για εισαγωγή των ατόμων με 
πατέρα μη οικονομικά ενεργό στην τριτοβάθμια εκ-
παίδευση ανά κατηγορία ιδρύματος την περίοδο 
2001-2011. 
Από τη μελέτη των στοιχείων  της περιόδου αναφοράς 
(2001-2011) στους νεοεισερχόμενους φοιτητές παρα-
τηρείται σημαντική υποεκπροσώπηση των νέων με 
πατέρα μη οικονομικά ενεργό και στις τρεις κατηγορί-
ες ιδρυμάτων, με την αναλογία πιθανοτήτων για εισα-
γωγή να είναι κατά μέσο όρο: 0,02 στα Πανεπιστημια-
κά ιδρύματα & Πολυτεχνεία, 0,04 στα Τεχνολογικά ι-
δρύματα και 0,03 στην Ανώτερη Επαγγελματική & Εκ-
κλησιαστική Εκπαίδευση. 
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Γράφημα 5.119: Αναλογία πιθανοτήτων (odds ratio) για εισαγωγή στην τρι-
τοβάθμια εκπαίδευση των ατόμων με πατέρα μη οικονομικά ενεργό ανά 
κατηγορία ιδρύματος την περίοδο 2001-2011 

 
Πηγή: α) Στοιχεία φοιτητικού πληθυσμού ΕΛ.ΣΤΑΤ.   β) Πληθυσμιακά στοιχεία ΕUROSTAT – 
Labour Force Survey (Annual data)                 Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Θετικό είναι το γεγονός ότι η αναλογία πιθανοτήτων 
για εισαγωγή των νέων με πατέρα μη οικονομικά ε-
νεργό καταγράφει αύξηση και στις τρεις κατηγορίες 
ιδρυμάτων κατά την περίοδο 2001-2011: στα Πανεπι-
στημιακά ιδρύματα & Πολυτεχνεία από 0,01 το 2001 
σε 0,05 το 2011, στα Τεχνολογικά ιδρύματα από 0,01 
το 2001 σε 0,12 το 2011 και στην Ανώτερη Επαγγελμα-
τική & Εκκλησιαστική Εκπαίδευση από 0,0 το 2001 σε 
0,1 το 2011. 
 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η αναλογία πι-
θανοτήτων (odds ratio) για εισαγωγή των ατόμων με 
πατέρα άνεργο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ανά κα-
τηγορία ιδρύματος την περίοδο 2001-2011. Από τη με-
λέτη των στοιχείων της περιόδου αναφοράς (2001-
2011) στους νεοεισερχόμενους φοιτητές παρατηρείται 
σημαντική υποεκπροσώπηση των νέων με πατέρα ά-
νεργο και στις τρεις κατηγορίες ιδρυμάτων, με την α-
ναλογία πιθανοτήτων για εισαγωγή να είναι κατά μέ-

σο όρο: 0,20 στα Πανεπιστημιακά ιδρύματα & Πολυ-
τεχνεία, 0,32 στα Τεχνολογικά ιδρύματα και 0,33 στην 
Ανώτερη Επαγγελματική & Εκκλησιαστική Εκπαίδευση. 

Γράφημα 5.120: Αναλογία πιθανοτήτων (odds ratio) για εισαγωγή στην τρι-
τοβάθμια εκπαίδευση των ατόμων με πατέρα άνεργο ανά κατηγορία ιδρύ-
ματος την περίοδο 2001-2011 

 
Πηγή: α) Στοιχεία φοιτητικού πληθυσμού ΕΛ.ΣΤΑΤ.   β) Πληθυσμιακά στοιχεία ΕUROSTAT – 
Labour Force Survey (Annual data)                 Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια της περιόδου 
αναφοράς, παρά τις όποιες αυξομειώσεις παρατηρού-
νται, η αναλογία πιθανοτήτων για εισαγωγή των νέων 
με πατέρα άνεργο κυμαίνεται σε σταθερά επίπεδα και 
στις τρεις κατηγορίες ιδρυμάτων, με τα Πανεπιστημια-
κά ιδρύματα και Πολυτεχνεία να καταγράφουν σταθε-
ρά τις χαμηλότερες τιμές. 
 
Πανεπιστημιακά ιδρύματα & Πολυτεχνεία 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η μέση τιμή, η 
ελάχιστη και η μέγιστη τιμή του ποσοστού των νεοει-
σερχόμενων φοιτητών με πατέρα υπάλληλο (υψηλής 
και χαμηλής ειδίκευσης) ανά τμήμα στα 22 Πανεπι-
στημιακά ιδρύματα & Πολυτεχνεία το 2011. 

Γράφημα 5.121: Μέση τιμή, Ελάχιστη και Μέγιστη τιμή ποσοστού νεοεισερχόμενων φοιτητών με πατέρα υπάλληλο (υψηλής και χαμηλής ειδίκευσης) ανά 
τμήμα στα 22 Πανεπιστημιακά ιδρύματα και Πολυτεχνεία το 2011 

 
Η οριζόντια πράσινη γραμμή τέμνει τον άξονα τιμών στο 43,2%, που είναι το ποσοστό των ανδρών ηλικίας 40-59 ετών που ανήκουν στην επαγγελματική κατηγορία: Υπάλληλοι (υψηλής και 
χαμηλής ειδίκευσης). 
Πηγή:  ΕΛ.ΣΤΑΤ.          Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
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Συνολικά στα Πανεπιστημιακά ιδρύματα & Πολυτε-
χνεία το 67,1% κατά μέσο όρο των νεοεισερχόμενων 
φοιτητών έχουν πατέρα υπάλληλο, ενώ ως προς το 
συγκεκριμένο δείκτη τα εκπαιδευτικά ιδρύματα δια-
φοροποιούνται μεταξύ τους. Το 2011 το υψηλότερο 
ποσοστό νεοεισερχόμενων με πατέρα υπάλληλο κατα-
γράφεται στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (80,8%) 
και ακολουθούν: το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 
(80,2%), το Πολυτεχνείο Κρήτης (77,8%), το Γεωπονι-
κό Πανεπιστήμιο Αθηνών (71,2%), το Οικονομικό Πα-
νεπιστήμιο Αθηνών (70,2%), το Αριστοτέλειο Πανεπι-
στήμιο Θεσσαλονίκης (69,9%), το Πανεπιστήμιο Αθη-
νών (69,2%), το Πάντειο Πανεπιστήμιο, το Πανεπι-
στήμιο Πατρών και το Πανεπιστήμιο Θράκης (67,2%). 
Την ίδια χρονιά, το χαμηλότερο ποσοστό νεοεισερχό-
μενων με πατέρα υπάλληλο καταγράφεται στο Πανε-
πιστήμιο Πελοποννήσου (58,3%) και ακολουθούν: το 
Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας (60,3%), το Πανεπι-
στήμιο Δυτικής Μακεδονίας (60,4%), το Χαροκόπειο 
Πανεπιστήμιο (60,7%), το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 
(60,3%), το Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας (62,8%), 
το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (63,7%), το Πανεπιστή-
μιο Πειραιώς (64,1%), το Πανεπιστήμιο Κρήτης 
(64,3%), το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (64,4%), το Ιόνιο 
Πανεπιστήμιο (64,7%) και το Πανεπιστήμιο Μακεδο-
νίας (66,4%). 
Αξίζει να σημειωθεί πως στο σύνολο των εκπαιδευτι-
κών ιδρυμάτων της κατηγορίας, το μέσο ποσοστό νεο-
εισερχόμενων με πατέρα υπάλληλο είναι υψηλότερο 
του αντίστοιχου του πληθυσμού αναφοράς (άνδρες 
υπάλληλοι ηλικίας 40-59 ετών), δηλαδή στο σύνολο 
των Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων & Πολυτεχνείων οι 
νέοι με πατέρα υπάλληλο υπερεκπροσωπούνται.  
Πέραν των διαφοροποιήσεων μεταξύ των εκπαιδευτι-
κών ιδρυμάτων, καταγράφονται και σημαντικές δια-

φοροποιήσεις εντός των ιδρυμάτων. Συγκεκριμένα, το 
μεγαλύτερο εύρος (διαφορά μέγιστου από ελάχιστου 
ποσοστού νεοεισερχόμενων με πατέρα υπάλληλο) 
σημειώνεται στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσα-
λονίκης (42,3 ποσοστιαίες μονάδες). Με βάση την τι-
μή εύρους ακολουθούν τα ιδρύματα: Πανεπιστήμιο 
Θράκης (37,3 μονάδες), Πανεπιστήμιο Αθηνών (36,9 
μονάδες), Πανεπιστήμιο Πατρών (35,4 μονάδες), Πα-
νεπιστήμιο Κρήτης (34,3 μονάδες), Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας (32,1 μονάδες), Πανεπιστήμιο Δυτικής 
Μακεδονίας (30,9 μονάδες), Πανεπιστήμιο Μακεδο-
νίας (30,1 μονάδες), Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (29,2 
μονάδες), Ιόνιο Πανεπιστήμιο (28,3 μονάδες), Πανε-
πιστήμιο Αιγαίου (25,2 μονάδες), Πανεπιστήμιο Πε-
λοποννήσου (25,1 μονάδες) και Εθνικό Μετσόβιο Πο-
λυτεχνείο (20,2 μονάδες). 
Στον αντίποδα βρίσκεται το Πολυτεχνείο Κρήτης, το 
οποίο καταγράφει το μικρότερο εύρος μεταξύ μέγι-
στου και ελάχιστου ποσοστού νεοεισερχόμενων με 
πατέρα υπάλληλο (7,6 μονάδες) και ακολουθούν: το 
Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας (8,4 μονάδες), το Πα-
νεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας (8,7 μονάδες), η Ανωτά-
τη Σχολή Καλών Τεχνών (9,9 μονάδες), το Γεωπονικό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών (14,6 μονάδες), το Πανεπιστή-
μιο Πειραιώς (16,3 μονάδες), το Οικονομικό Πανεπι-
στήμιο Αθηνών (18,7 μονάδες), το Πάντειο Πανεπι-
στήμιο (19,0 μονάδες) και το Χαροκόπειο Πανεπιστή-
μιο (19,1 μονάδες). 

 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η μέση τιμή, η 
ελάχιστη και η μέγιστη τιμή του ποσοστού των νεοει-
σερχόμενων φοιτητών με πατέρα εργάτη (υψηλής και 
χαμηλής ειδίκευσης) ανά τμήμα στα 22 Πανεπιστημια-
κά ιδρύματα & Πολυτεχνεία το 2011. 

Γράφημα 5.122: Μέση τιμή, Ελάχιστη και Μέγιστη τιμή ποσοστού νεοεισερχόμενων φοιτητών με πατέρα εργάτη (υψηλής και χαμηλής ειδίκευσης) ανά τμήμα 
στα 22 Πανεπιστημιακά ιδρύματα και Πολυτεχνεία το 2011 

 
Η οριζόντια πράσινη γραμμή τέμνει τον άξονα τιμών στο 36,2%, που είναι το ποσοστό των ανδρών ηλικίας 40-59 ετών που ανήκουν στην επαγγελματική κατηγορία: Εργάτες (υψηλής και χα-
μηλής ειδίκευσης). 
Πηγή:  ΕΛ.ΣΤΑΤ.          Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
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Συνολικά στα Πανεπιστημιακά ιδρύματα & Πολυτε-
χνεία το 30,2% κατά μέσο όρο των νεοεισερχόμενων 
φοιτητών έχουν πατέρα εργάτη, ενώ ως προς το συ-
γκεκριμένο δείκτη τα εκπαιδευτικά ιδρύματα διαφο-
ροποιούνται μεταξύ τους. 
Το 2011 σε 6 από τα 22 Πανεπιστημιακά ιδρύματα & 
Πολυτεχνεία το μέσο ποσοστό νεοεισαχθέντων με πα-
τέρα εργάτη είναι σημαντικά χαμηλότερο του αντί-
στοιχου του πληθυσμού αναφοράς (άνδρες ηλικίας 
40-59 ετών που ανήκουν στην επαγγελματική κατηγο-
ρία: Εργάτες), δηλαδή στα ιδρύματα αυτά υποεκπρο-
σωπούνται οι νέοι με πατέρα της συγκεκριμένης ε-
παγγελματικής κατηγορίας. Το χαμηλότερο κατά μέσο 
όρο ποσοστό νεοεισερχομένων με πατέρα εργάτη κα-
ταγράφει η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (16,6%) και 
ακολουθούν: το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 
(17,4%), το Πολυτεχνείο Κρήτης (20,4%), το Γεωπονι-
κό Πανεπιστήμιο Αθηνών (29,1%), το Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (26,9%) και το Οικονο-
μικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (28,5%). 
Στα υπόλοιπα 12 Πανεπιστημιακά ιδρύματα & Πολυ-
τεχνεία η εκπροσώπηση των νέων με πατέρα εργάτη 
κρίνεται αρκετά ικανοποιητική, με το υψηλότερο μέ-
σο ποσοστό νεοεισαχθέντων με πατέρα που ανήκει 
στη συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία να κατα-
γράφεται στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (37,5%) 
και να ακολουθούν: το Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλά-
δας (37,1%), το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (36,8%), το 
Πανεπιστήμιο Κρήτης (33,8%), το Πανεπιστήμιο Ιω-
αννίνων (33,6%) κ.ο.κ. 
Πέραν των διαφοροποιήσεων μεταξύ των εκπαιδευτι-
κών ιδρυμάτων, καταγράφονται και σημαντικές δια-
φοροποιήσεις εντός των ιδρυμάτων. Συγκεκριμένα, το 

μεγαλύτερο εύρος (διαφορά μέγιστου από ελάχιστου 
ποσοστού νεοεισερχόμενων με πατέρα εργάτη) ση-
μειώνεται στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλο-
νίκης (40,8 ποσοστιαίες μονάδες). Με βάση την τιμή 
εύρους ακολουθούν τα ιδρύματα: Πανεπιστήμιο 
Θράκης (39,0 μονάδες), Πανεπιστήμιο Αθηνών (35,0 
μονάδες), Πανεπιστήμιο Κρήτης (33,7 μονάδες), Πα-
νεπιστήμιο Ιωαννίνων και Πανεπιστήμιο Πατρών 
(32,5 μονάδες), Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (28,0 μονά-
δες), Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (27,7 μονάδες), Πα-
νεπιστήμιο Πελοποννήσου (26,3 μονάδες), Πανεπι-
στήμιο Αιγαίου (24,9 μονάδες) και Ιόνιο Πανεπιστή-
μιο (23,8 μονάδες). 
Στον αντίποδα βρίσκεται το Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελ-
λάδας, το οποίο καταγράφει το μικρότερο εύρος με-
ταξύ μέγιστου και ελάχιστου ποσοστού νεοεισερχόμε-
νων με πατέρα εργάτη (6,4 μονάδες) και ακολουθούν: 
η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (8,6 μονάδες), το 
Πολυτεχνείο Κρήτης (10,8 μονάδες), το Πανεπιστήμιο 
Στερεάς Ελλάδας (12,7 μονάδες), το Γεωπονικό Πανε-
πιστήμιο Αθηνών (12,8 μονάδες), το Πανεπιστήμιο 
Πειραιώς (13,5 μονάδες), το Χαροκόπειο και το Πά-
ντειο Πανεπιστήμιο (15,5 μονάδες), το Πανεπιστήμιο 
Δυτικής Μακεδονίας (17,6 μονάδες), το Εθνικό Με-
τσόβιο Πολυτεχνείο (18,5 μονάδες) και το Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών (18,6 μονάδες). 

 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η μέση τιμή, η 
ελάχιστη και η μέγιστη τιμή του ποσοστού των νεοει-
σερχόμενων φοιτητών με πατέρα άνεργο ή μη οικο-
νομικά ενεργό ανά τμήμα στα 22 Πανεπιστημιακά ι-
δρύματα & Πολυτεχνεία το 2011. 

Γράφημα 5.123: Μέση τιμή, Ελάχιστη και Μέγιστη τιμή ποσοστού νεοεισερχόμενων φοιτητών με πατέρα άνεργο ή μη οικονομικά ενεργό ανά τμήμα στα 22 
Πανεπιστημιακά ιδρύματα και Πολυτεχνεία το 2011 

 
Η οριζόντια πράσινη γραμμή τέμνει τον άξονα τιμών στο 20,6%, που είναι το ποσοστό των ανδρών ηλικίας 40-59 ετών που ανήκουν στην επαγγελματική κατηγορία: Άνεργοι ή Μη οικονομικά 
ενεργοί. 
Πηγή:  ΕΛ.ΣΤΑΤ.          Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Συνολικά στα Πανεπιστημιακά ιδρύματα & Πολυτε-
χνεία το 2,8% κατά μέσο όρο των νεοεισερχόμενων 
φοιτητών έχουν πατέρα άνεργο ή μη οικονομικά ενερ-

γό, ενώ ως προς το συγκεκριμένο δείκτη τα εκπαιδευ-
τικά ιδρύματα διαφοροποιούνται μεταξύ τους. Το 
2011 το χαμηλότερο ποσοστό νεοεισερχόμενων με 
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πατέρα άνεργο ή μη οικονομικά ενεργό καταγράφεται 
στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (1,3%) και α-
κολουθούν: το Πανεπιστήμιο Πατρών (1,6%), το Πα-
νεπιστήμιο Αθηνών (1,7%), το Πολυτεχνείο Κρήτης 
(1,8%), το Πανεπιστήμιο Κρήτης (2,0%), το Γεωπονικό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών (2,2%), το Εθνικό Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο, το Χαροκόπειο και το Ιόνιο Πανεπιστή-
μιο (2,4%), το Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας (2,6%), 
η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (2,7%) και το Πανε-
πιστήμιο Θεσσαλίας (2,8%). 
Την ίδια χρονιά, το υψηλότερο ποσοστό νεοεισερχό-
μενων με πατέρα άνεργο ή μη οικονομικά ενεργό κα-
ταγράφεται στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 
(7,3%) και ακολουθούν: το Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελ-
λάδας (5,9%), το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και το 
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (4,1%), το Πάντειο Πανεπι-
στήμιο (3,5%), το Πανεπιστήμιο Πειραιώς (3,4%), το 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (3,2%), το 
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (3,0%), το Πανεπιστήμιο 
Αιγαίου και το Πανεπιστήμιο Θράκης (2,9%). 
Αξίζει να σημειωθεί πως στο σύνολο των εκπαιδευτι-
κών ιδρυμάτων της κατηγορίας, το μέσο ποσοστό νεο-
εισερχόμενων με πατέρα άνεργο ή μη οικονομικά ε-
νεργό είναι σημαντικά χαμηλότερο του αντίστοιχου 
του πληθυσμού αναφοράς (άνδρες υπάλληλοι ηλικίας 
40-59 ετών), δηλαδή στο σύνολο των Πανεπιστημια-
κών ιδρυμάτων & Πολυτεχνείων οι νέοι με πατέρα ά-
νεργο ή μη οικονομικά υποεκπροσωπούνται σε σημα-
ντικό βαθμό.  

Πέραν των διαφοροποιήσεων μεταξύ των εκπαιδευτι-
κών ιδρυμάτων, καταγράφονται και σημαντικές δια-
φοροποιήσεις εντός των ιδρυμάτων. Συγκεκριμένα, το 
μεγαλύτερο εύρος (διαφορά μέγιστου από ελάχιστου 
ποσοστού νεοεισερχόμενων με πατέρα άνεργο ή μη 
οικονομικά ενεργό) σημειώνεται στο Πανεπιστήμιο 
Δυτικής Μακεδονίας (13,3 ποσοστιαίες μονάδες). Με 
βάση την τιμή εύρους ακολουθούν τα ιδρύματα: Αρι-
στοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (9,5 μονάδες), 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου (7,7 μονάδες), Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας (7,4 μονάδες), Πανεπιστήμιο Πελοπον-
νήσου (6,6 μονάδες), Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (6,3 
μονάδες), Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (6,2 μονάδες), 
Πανεπιστήμιο Αθηνών (5,7 μονάδες) και Πανεπιστή-
μιο Κρήτης (5,0 μονάδες). 
Στα υπόλοιπα ιδρύματα της κατηγορίας το εύρος με-
ταξύ μέγιστου και ελάχιστου ποσοστού νεοεισερχόμε-
νων με πατέρα άνεργο ή μη οικονομικά ενεργό είναι 
μικρότερο των 5,0 ποσοστιαίες μονάδων με τη χαμη-
λότερη τιμή να καταγράφεται στην Ανωτάτη Σχολή 
Καλών Τεχνών (1,3 μονάδες). 
 
Τεχνολογικά ιδρύματα 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η μέση τιμή, η 
ελάχιστη και η μέγιστη τιμή του ποσοστού των νεοει-
σερχόμενων φοιτητών με πατέρα υπάλληλο (υψηλής 
και χαμηλής ειδίκευσης) ανά τμήμα στα 16 Τεχνολογι-
κά ιδρύματα το 2011. 

Γράφημα 5.124: Μέση τιμή, Ελάχιστη και Μέγιστη τιμή ποσοστού νεοεισερχόμενων φοιτητών με πατέρα υπάλληλο ανά τμήμα στα 16 Τεχνολογικά ιδρύματα 
το 2011 

 
Η οριζόντια μωβ γραμμή τέμνει τον άξονα τιμών στο 43,2%, που είναι το ποσοστό των ανδρών ηλικίας 40-59 ετών που ανήκουν στην επαγγελματική κατηγορία: Υπάλληλοι (υψηλής και χα-
μηλής ειδίκευσης). 
Πηγή:  ΕΛ.ΣΤΑΤ.          Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Συνολικά στα Τεχνολογικά ιδρύματα το 51,3% κατά 
μέσο όρο των νεοεισερχόμενων φοιτητών έχουν πατέ-
ρα υπάλληλο, ενώ ως προς το συγκεκριμένο δείκτη τα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα διαφοροποιούνται μεταξύ 
τους. 
Το 2011 σε 10 από τα 16 Τεχνολογικά ιδρύματα το μέ-
σο ποσοστό νεοεισαχθέντων με πατέρα υπάλληλο εί-

ναι σημαντικά υψηλότερο του αντίστοιχου του πλη-
θυσμού αναφοράς (άνδρες ηλικίας 40-59 ετών που 
ανήκουν στην επαγγελματική κατηγορία: Υπάλληλος), 
δηλαδή στα ιδρύματα αυτά υπερεκπροσωπούνται οι 
νέοι με πατέρα της συγκεκριμένης επαγγελματικής κα-
τηγορίας. Το υψηλότερο κατά μέσο όρο ποσοστό νεο-
εισερχομένων με πατέρα υπάλληλο καταγράφει η Α-
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ΣΠΑΙΤΕ (59,3%) και ακολουθούν: το ΤΕΙ Σερρών 
(57,9%), το ΤΕΙ Πειραιώς (54,9%), το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 
(54,6%), το ΤΕΙ Ηπείρου (54,1%), το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων 
(53,6%), το ΤΕΙ Αθηνών (53,5%), το ΤΕΙ Μεσολογγίου 
και το ΤΕΙ Χαλκίδος (53,1%) και το ΤΕΙ Κρήτης (52,1%). 
Στα υπόλοιπα 6 Τεχνολογικά ιδρύματα η εκπροσώπη-
ση των νέων με πατέρα υπάλληλο κρίνεται αρκετά ι-
κανοποιητική, με το χαμηλότερο μέσο ποσοστό νεο-
εισαχθέντων με πατέρα που ανήκει στη συγκεκριμένη 
επαγγελματική κατηγορία να καταγράφεται στο ΤΕΙ 
Λαρίσης (44,6%) και να ακολουθούν: το ΤΕΙ Πατρών 
(45,6%), το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (46,2%), το ΤΕΙ 
Καβάλας (46,4%), το ΤΕΙ Λαμίας (49,2%) και το ΤΕΙ Κα-
λαμάτας (49,8%). 
Πέραν των διαφοροποιήσεων μεταξύ των εκπαιδευτι-
κών ιδρυμάτων, καταγράφονται και σημαντικές δια-
φοροποιήσεις εντός των ιδρυμάτων. Συγκεκριμένα, το 
μεγαλύτερο εύρος (διαφορά μέγιστου από ελάχιστου 
ποσοστού νεοεισερχόμενων με πατέρα υπάλληλο) 
σημειώνεται στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (44,2 ποσο-
στιαίες μονάδες). Με βάση την τιμή εύρους ακολου-

θούν τα ιδρύματα: ΤΕΙ Ηπείρου (36,2 μονάδες), ΤΕΙ 
Θεσσαλονίκης (34,3 μονάδες), ΤΕΙ Αθηνών (31,1 μο-
νάδες), ΤΕΙ Πατρών (28,9 μονάδες), ΤΕΙ Ιονίων Νήσων 
(27,5 μονάδες), ΤΕΙ Λαμίας (26,0 μονάδες), ΤΕΙ Λαρί-
σης (23,7 μονάδες), ΤΕΙ Κρήτης (22,9 μονάδες) και ΤΕΙ 
Καλαμάτας (20,0 μονάδες). 
Στον αντίποδα βρίσκεται η ΑΣΠΑΙΤΕ, η οποία κατα-
γράφει το μικρότερο εύρος μεταξύ μέγιστου και ελά-
χιστου ποσοστού νεοεισερχόμενων με πατέρα υπάλ-
ληλο (9,6 μονάδες) και ακολουθούν: το ΤΕΙ Μεσολογ-
γίου (13,2 μονάδες), το ΤΕΙ Χαλκίδος (13,5 μονάδες), 
το ΤΕΙ Πειραιώς (17,3 μονάδες), το ΤΕΙ Καβάλας (19,0 
μονάδες) και το ΤΕΙ Σερρών (19,3 μονάδες). 

 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η μέση τιμή, η 
ελάχιστη και η μέγιστη τιμή του ποσοστού των νεοει-
σερχόμενων φοιτητών με πατέρα εργάτη (υψηλής και 
χαμηλής ειδίκευσης) ανά τμήμα στα 16 Τεχνολογικά 
ιδρύματα το 2011. 

Γράφημα 5.125: Μέση τιμή, Ελάχιστη και Μέγιστη τιμή ποσοστού νεοεισερχόμενων φοιτητών με πατέρα εργάτη ανά τμήμα στα 16 Τεχνολογικά ιδρύματα το 
2011 

 
Η οριζόντια μωβ γραμμή τέμνει τον άξονα τιμών στο 36,2%, που είναι το ποσοστό των ανδρών ηλικίας 40-59 ετών που ανήκουν στην επαγγελματική κατηγορία: Εργάτες (υψηλής και χαμη-
λής ειδίκευσης). 
Πηγή:  ΕΛ.ΣΤΑΤ.          Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Συνολικά στα Τεχνολογικά ιδρύματα το 43,7% κατά 
μέσο όρο των νεοεισερχόμενων φοιτητών έχουν πατέ-
ρα εργάτη, ενώ ως προς το συγκεκριμένο δείκτη τα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα διαφοροποιούνται μεταξύ 
τους. 
Το 2011 σε 5 από τα 16 Τεχνολογικά ιδρύματα το μέσο 
ποσοστό νεοεισαχθέντων με πατέρα υπάλληλο είναι 
σημαντικά υψηλότερο του αντίστοιχου του πληθυ-
σμού αναφοράς (άνδρες ηλικίας 40-59 ετών που ανή-
κουν στη συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία), 
δηλαδή στα ιδρύματα αυτά υπερεκπροσωπούνται 
ελαφρά οι νέοι με πατέρα της συγκεκριμένης επαγ-
γελματικής κατηγορίας. Το υψηλότερο κατά μέσο όρο 
ποσοστό νεοεισερχομένων με πατέρα εργάτη κατα-
γράφει το ΤΕΙ Λαρίσης (50,7%) και ακολουθούν: το ΤΕΙ 

Πατρών (49,9%), το ΤΕΙ Καβάλας (48,2%), το ΤΕΙ Λαμί-
ας (47,5%) και το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (47,4%). 
Στα υπόλοιπα 11 Τεχνολογικά ιδρύματα η εκπροσώ-
πηση των νέων με πατέρα εργάτη κρίνεται αρκετά ι-
κανοποιητική, με το χαμηλότερο μέσο ποσοστό νεο-
εισαχθέντων με πατέρα που ανήκει στη συγκεκριμένη 
επαγγελματική κατηγορία να καταγράφεται στο ΤΕΙ 
Σερρών (35,6%) και να ακολουθούν: η ΑΣΠΑΙΤΕ 
(36,8%), το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης (38,6%), το ΤΕΙ Καλαμά-
τας (40,1%), το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (41,2%) κ.ο.κ. 
Πέραν των διαφοροποιήσεων μεταξύ των εκπαιδευτι-
κών ιδρυμάτων, καταγράφονται και σημαντικές δια-
φοροποιήσεις εντός των ιδρυμάτων. Συγκεκριμένα, το 
μεγαλύτερο εύρος (διαφορά μέγιστου από ελάχιστου 
ποσοστού νεοεισερχόμενων με πατέρα εργάτη) ση-
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μειώνεται στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (44,6 ποσο-
στιαίες μονάδες). Με βάση την τιμή εύρους ακολου-
θούν τα ιδρύματα: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης (36,8 μονάδες), 
ΤΕΙ Ηπείρου (31,4 μονάδες), ΤΕΙ Αθηνών (30,8 μονά-
δες), ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (30,6 μονάδες), ΤΕΙ Καλαμά-
τας (27,8 μονάδες), ΤΕΙ Πατρών (27,1 μονάδες) και ΤΕΙ 
Κρήτης (22,5 μονάδες). 
Στον αντίποδα βρίσκεται η ΑΣΠΑΙΤΕ, η οποία κατα-
γράφει το μικρότερο εύρος μεταξύ μέγιστου και ελά-
χιστου ποσοστού νεοεισερχόμενων με πατέρα εργάτη 
(7,1 μονάδες) και ακολουθούν: το ΤΕΙ Μεσολογγίου 

(10,4 μονάδες), το ΤΕΙ Χαλκίδος (12,9 μονάδες), το ΤΕΙ 
Λαρίσης (15,4 μονάδες), το ΤΕΙ Πειραιώς (15,5 μονά-
δες), το ΤΕΙ Καβάλας (18,5 μονάδες), το ΤΕΙ Σερρών 
και το ΤΕΙ Λαμίας (19,8 μονάδες). 

 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η μέση τιμή, η 
ελάχιστη και η μέγιστη τιμή του ποσοστού των νεοει-
σερχόμενων φοιτητών με πατέρα άνεργο ή μη οικο-
νομικά ενεργό (υψηλής και χαμηλής ειδίκευσης) ανά 
τμήμα στα 16 Τεχνολογικά ιδρύματα το 2011. 

Γράφημα 5.126: Μέση τιμή, Ελάχιστη και Μέγιστη τιμή ποσοστού νεοεισερχόμενων φοιτητών με πατέρα άνεργο ή μη οικονομικά ενεργό ανά τμήμα στα 16 
Τεχνολογικά ιδρύματα το 2011 

 
Η οριζόντια μωβ γραμμή τέμνει τον άξονα τιμών στο 20,6%, που είναι το ποσοστό των ανδρών ηλικίας 40-59 ετών που ανήκουν στην επαγγελματική κατηγορία: Άνεργοι ή Μη οικονομικά ε-
νεργοί. 
Πηγή:  ΕΛ.ΣΤΑΤ.          Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Συνολικά στα Τεχνολογικά ιδρύματα το 5,0% κατά μέ-
σο όρο των νεοεισερχόμενων φοιτητών έχουν πατέρα 
άνεργο ή μη οικονομικά ενεργό, ενώ ως προς το συ-
γκεκριμένο δείκτη τα εκπαιδευτικά ιδρύματα διαφο-
ροποιούνται μεταξύ τους. Το 2011 το υψηλότερο πο-
σοστό νεοεισερχόμενων με πατέρα άνεργο ή μη οικο-
νομικά ενεργό καταγράφεται στο ΤΕΙ Καλαμάτας 
(10,1%) και ακολουθούν το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης (6,8%), 
το ΤΕΙ Σερρών (6,5%), το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας 
(6,4%), το ΤΕΙ Καβάλας (5,4%) και το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων 
(5,2%). 
Την ίδια χρονιά, το χαμηλότερο ποσοστό νεοεισερχό-
μενων με πατέρα άνεργο ή μη οικονομικά ενεργό κα-
ταγράφεται στο ΤΕΙ Πειραιώς (2,5%) και ακολουθούν: 
το ΤΕΙ Λαμίας (3,2%), το ΤΕΙ Χαλκίδος (3,5%), το ΤΕΙ 
Μεσολογγίου (3,9%), η ΑΣΠΑΙΤΕ (4,0%), το ΤΕΙ Ηπεί-
ρου (4,2%), το ΤΕΙ Πατρών (4,4%), το ΤΕΙ Αθηνών 
(4,5%), το ΤΕΙ Λαρίσης (4,7%) και το ΤΕΙ Κρήτης (4,9%). 
Αξίζει να σημειωθεί πως στο σύνολο των εκπαιδευτι-
κών ιδρυμάτων της κατηγορίας, το μέσο ποσοστό νεο-
εισερχόμενων με πατέρα άνεργο ή μη οικονομικά εί-
ναι σημαντικά χαμηλότερο του αντίστοιχου του πλη-
θυσμού αναφοράς (άνδρες υπάλληλοι ηλικίας 40-59 
ετών), δηλαδή στο σύνολο των Τεχνολογικών ιδρυμά-

των οι νέοι με πατέρα άνεργο ή μη οικονομικά υποεκ-
προσωπούνται σε σημαντικό βαθμό.  
Πέραν των διαφοροποιήσεων μεταξύ των εκπαιδευτι-
κών ιδρυμάτων, καταγράφονται και σημαντικές δια-
φοροποιήσεις εντός των ιδρυμάτων. Συγκεκριμένα, το 
μεγαλύτερο εύρος (διαφορά μέγιστου από ελάχιστου 
ποσοστού νεοεισερχόμενων με πατέρα άνεργο ή μη 
οικονομικά ενεργό) σημειώνεται στο ΤΕΙ Καλαμάτας 
(16,5 ποσοστιαίες μονάδες). Με βάση την τιμή εύρους 
ακολουθούν τα ιδρύματα: ΤΕΙ Λαρίσης (14,8 μονάδες), 
ΤΕΙ Θεσσαλονίκης (13,2 μονάδες), ΤΕΙ Λαμίας (12,1 
μονάδες), ΤΕΙ Κρήτης (11,9 μονάδες), ΤΕΙ Καβάλας 
(10,7 μονάδες) και ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (10,2 μο-
νάδες). 
Στα υπόλοιπα ιδρύματα της κατηγορίας το εύρος με-
ταξύ μέγιστου και ελάχιστου ποσοστού νεοεισερχόμε-
νων με πατέρα άνεργο ή μη οικονομικά ενεργό είναι 
μικρότερο των 10,0 ποσοστιαίες μονάδων με τη χαμη-
λότερη τιμή να καταγράφεται στο ΤΕΙ Σερρών (3,3 μο-
νάδες) και ΤΕΙ Χαλκίδος (3,4 μονάδες). 
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Ανώτερες Επαγγελματικές & Εκκλησιαστικές Σχολές 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η μέση τιμή 
του ποσοστού των νεοεισερχόμενων φοιτητών με πα-
τέρα υπάλληλο, εκείνων με πατέρα εργάτη κι εκείνων 
με πατέρα άνεργο ή μη οικονομικά ενεργό στις 20 
σχολές της Επαγγελματικής & Εκκλησιαστικής εκπαί-
δευσης το 2011. 

Γράφημα 5.127: Μέση τιμή ποσοστού νεοεισερχόμενων φοιτητών με πατέρα 
υπάλληλο, εκείνων με πατέρα εργάτη κι εκείνων με πατέρα άνεργο ή μη οι-
κονομικά ενεργό στις Ανώτερες Επαγγελματικές & Εκκλησιαστικές Σχολές το 
2011 

 
Πηγή:  ΕΛ.ΣΤΑΤ.          Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Συνολικά στην Ανώτερη Επαγγελματική & Εκκλησια-
στική Εκπαίδευση το 49,2% κατά μέσο όρο των νεοει-
σερχόμενων φοιτητών έχουν πατέρα υπάλληλο (υψη-
λής και χαμηλής ειδίκευσης), ενώ ως προς το συγκε-
κριμένο δείκτη τα εκπαιδευτικά ιδρύματα διαφορο-
ποιούνται μεταξύ τους. 
Το 2011 σε 8 από τα 20 εκπαιδευτικά ιδρύματα της 
κατηγορίας το μέσο ποσοστό νεοεισαχθέντων με πα-
τέρα υπάλληλο είναι σημαντικά υψηλότερο του αντί-
στοιχου του πληθυσμού αναφοράς (άνδρες ηλικίας 
40-59 ετών που ανήκουν στην επαγγελματική κατηγο-
ρία: Υπάλληλος), δηλαδή στα ιδρύματα αυτά υπερεκ-
προσωπούνται οι νέοι με πατέρα της συγκεκριμένης 
επαγγελματικής κατηγορίας. Το υψηλότερο κατά μέσο 
όρο ποσοστό νεοεισερχομένων με πατέρα υπάλληλο 
καταγράφεται στις καλλιτεχνικές σχολές (Σχολή Ορχη-
στικής Τέχνης με 88,2%, Δραματική Σχολή Εθνικού 
Θεάτρου με 73,5% και Δραματική Σχολή ΚΘΒΕ με 
63,6%) και ακολουθούν η Ανωτάτη Εκκλησιαστική 
Ακαδημία Αθηνών (63,2%) και η αντίστοιχη του Ηρα-
κλείου (61,3%), η ΑΣΤΕ Αγίου Νικολάου (61,1%), η 
Σχολή Νοσηλευτικής ΕΕΣ Αθηνών (54,5%) και η ΑΕΝ 
Κύμης (52,6%). Στον αντίποδα βρίσκονται τρεις Ακα-
δημίες Εμπορικού Ναυτικού (Κρήτης, Ύδρας, Ηπεί-
ρου) όπου οι νέοι με πατέρα της συγκεκριμένης επαγ-
γελματικής κατηγορίας υποεκπροσωπούνται, με το 
ποσοστό των νεοεισερχόμενων φοιτητών με πατέρα 
υπάλληλο να είναι κατά μέσο όρο 30,3%. Στα υπόλοι-
πα ιδρύματα της κατηγορίας η εκπροσώπηση των νέ-
ων με πατέρα υπάλληλο κρίνεται αρκετά ικανοποιητι-
κή, με το μέσο ποσοστό νεοεισαχθέντων με πατέρα 
που ανήκει στη συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγο-
ρία να κυμαίνεται κοντά στα επίπεδα του αντίστοιχου 
πληθυσμού αναφοράς. 
Την ίδια χρονιά το 45,9% κατά μέσο όρο των νεοει-
σερχόμενων φοιτητών έχουν πατέρα εργάτη (υψηλής 
και χαμηλής ειδίκευσης). Σε 11 από τα 20 εκπαιδευτι-
κά ιδρύματα της κατηγορίας το μέσο ποσοστό νεοει-
σαχθέντων με πατέρα εργάτη είναι σημαντικά υψηλό-
τερο του αντίστοιχου του πληθυσμού αναφοράς (άν-
δρες ηλικίας 40-59 ετών που ανήκουν στη συγκεκριμέ-
νη επαγγελματική κατηγορία), δηλαδή στα ιδρύματα 
αυτά υπερεκπροσωπούνται οι νέοι με πατέρα της συ-
γκεκριμένης επαγγελματικής κατηγορίας. Το υψηλό-
τερο κατά μέσο όρο ποσοστό νεοεισερχομένων με πα-
τέρα εργάτη καταγράφεται στις Ακαδημίες Εμπορικού 
Ναυτικού: Κρήτης (66,7%), Ύδρας (64,8%), Ηπείρου 
(64,8%), Σύρου (54,0%), Χίου (52,5%), Μακεδονίας 
(52,0%), Οινουσών Χίου (51,4%), Ασπρόπυργου 
(50,2%) και Ιονίων Νήσων (44,4%). Υψηλά ποσοστά, 
επίσης, καταγράφονται στην Ανωτάτη Εκκλησιαστική 
Ακαδημία Βελλάς (56,3%) και στη Σχολή Νοσηλευτι-
κής ΕΕΣ Αθηνών (45,5%).  
Στον αντίποδα βρίσκονται 3 σχολές, όπου οι νέοι με 
πατέρα της συγκεκριμένης επαγγελματικής κατηγορί-
ας υποεκπροσωπούνται, με το ποσοστό των νεοει-
σερχόμενων φοιτητών με πατέρα εργάτη να είναι κατά 
μέσο όρο: 11,8% στη Σχολή Ορχηστικής Τέχνης, 26,5% 
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στη Δραματική Σχολή Εθνικού Θεάτρου και 27,8% 
στην ΑΣΤΕ Αγίου Νικολάου. Στα υπόλοιπα ιδρύματα 
της κατηγορίας η εκπροσώπηση των νέων με πατέρα 
εργάτη κρίνεται αρκετά ικανοποιητική, με το μέσο 
ποσοστό να κυμαίνεται κοντά στα επίπεδα του αντί-
στοιχου πληθυσμού αναφοράς. 
Ως προς την τρίτη κατηγορία επαγγελμάτων, το μέσο 
ποσοστό νεοεισερχόμενων με πατέρα άνεργο ή μη οι-
κονομικά ενεργό είναι σημαντικά χαμηλότερο του α-
ντίστοιχου πληθυσμού αναφοράς (άνδρες άνεργοι ή 
μη οικονομικά ενεργοί ηλικίας 40-59 ετών), δηλαδή 
στο σύνολο της Ανώτερης Επαγγελματικής & Εκκλησι-
αστικής Εκπαίδευσης οι νέοι με πατέρα άνεργο ή μη 
οικονομικά ενεργό υποεκπροσωπούνται σε σημαντικό 
βαθμό. Ας σημειωθεί ότι στις καλλιτεχνικές σχολές 

(Σχολή Ορχηστικής Τέχνης, Δραματική Σχολή Εθνικού 
Θεάτρου και Δραματική Σχολή ΚΘΒΕ), στη Σχολή Νο-
σηλευτικής ΕΕΣ Αθηνών και στην ΑΕΝ Σύρου δεν κα-
ταγράφεται κανένας νεοεισερχόμενος με πατέρα ά-
νεργο ή μη οικονομικά ενεργό, ενώ τα υψηλότερα πο-
σοστά της κατηγορίας καταγράφονται στην ΑΕΝ Ιονί-
ων Νήσων (11,1%), στην ΑΣΤΕ Αγίου Νικολάου 
(11,1%) και στην ΑΣΤΕ Ρόδου (10,9%). 
 
5.7.1.2 Ανάλυση κατά πεδίο και τομέα σπουδών 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η μέση τιμή, η 
bottom5 και η top5 τιμή του ποσοστού των νεοεισερ-
χόμενων φοιτητών με πατέρα υπάλληλο (υψηλής και 
χαμηλής ειδίκευσης) στα 8 πεδία σπουδών το 2011. 

Γράφημα 5.128: Μέση τιμή, Bottom5 και Top5 τιμή του ποσοστού των νεοεισερχόμενων φοιτητών με πατέρα υπάλληλο (υψηλής και χαμηλής ειδίκευσης) στα 
8 πεδία σπουδών το 2011 

 
Bottom5: Η μέση τιμή των τμημάτων με τις πέντε χαμηλότερες τιμές του δείκτη       και       Top5: Η μέση τιμή των τμημάτων με τις πέντε υψηλότερες τιμές του δείκτη 
Η οριζόντια πορτοκαλί γραμμή τέμνει τον άξονα τιμών στο 43,2%, που είναι το ποσοστό των ανδρών ηλικίας 40-59 ετών που ανήκουν στην επαγγελματική κατηγορία: Υπάλληλοι (υψηλής και 
χαμηλής ειδίκευσης). 
Πηγή:  ΕΛ.ΣΤΑΤ.          Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Συνολικά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το μέσο πο-
σοστό νεοεισερχόμενων φοιτητών με πατέρα υπάλλη-
λο (υψηλής και χαμηλής ειδίκευσης) είναι 59,9%, ενώ 
ως προς το συγκεκριμένο δείκτη τα πεδία σπουδών 
διαφοροποιούνται μεταξύ τους. Το 2011 σε 7 από τα 8 
πεδία σπουδών το μέσο ποσοστό νεοεισαχθέντων με 
πατέρα υπάλληλο είναι σημαντικά υψηλότερο του α-
ντίστοιχου του πληθυσμού αναφοράς (άνδρες ηλικίας 
40-59 ετών που ανήκουν στη συγκεκριμένη επαγγελ-
ματική κατηγορία), δηλαδή στα πεδία αυτά υπερεκ-
προσωπούνται οι νέοι με πατέρα υπάλληλο. Το υψη-
λότερο κατά μέσο όρο ποσοστό νεοεισερχομένων με 
πατέρα υπάλληλο καταγράφει το πεδίο σπουδών ΜΗ-
ΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (64,0%) και 
ακολουθούν τα πεδία: ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (63,7%), ΑΝΘΡΩΠΙ-
ΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ & ΤΕΧΝΕΣ (61,9%), ΓΕΩΡΓΙΑ (60,6%), 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΔΙΚΑΙΟ 
(59,0%), ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (57,6%) και ΥΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΠΡΟΝΟΙΑ (55,3%). 

Την ίδια χρονιά, στο πεδίο σπουδών ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ η εκ-
προσώπηση των νέων με πατέρα υπάλληλο κρίνεται 
ικανοποιητική, με το μέσο ποσοστό νεοεισαχθέντων 
με πατέρα που ανήκει στη συγκεκριμένη επαγγελματι-
κή κατηγορία να είναι 46,2%. 
Πέραν των διαφοροποιήσεων μεταξύ των πεδίων 
σπουδών, καταγράφονται και σημαντικές διαφορο-
ποιήσεις εντός τους. Με βάση την τιμή του λόγου 
top5/bottom5, οι σημαντικότερες διαφοροποιήσεις 
καταγράφονται στο πεδίο σπουδών ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑ-
ΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (2,4 φορές) και ακολου-
θούν τα πεδία: ΥΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ (2,3 
φορές), ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΔΙ-
ΚΑΙΟ (2,2 φορές), ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ και ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ 
ΣΠΟΥΔΕΣ & ΤΕΧΝΕΣ (2,1 φορές) και ΓΕΩΡΓΙΑ (2,0 φο-
ρές). Μικρότερες διαφοροποιήσεις καταγράφονται 
στα πεδία ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ και ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ με την τιμή 
του λόγου top5/bottom5 να διαμορφώνεται στο 1,8 
και 1,4. 
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Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η μέση τιμή, η 
bottom5 και η top5 τιμή του ποσοστού των νεοεισερ-

χόμενων φοιτητών με πατέρα εργάτη (υψηλής και χα-
μηλής ειδίκευσης) στα 8 πεδία σπουδών το 2011. 

Γράφημα 5.129: Μέση τιμή, Bottom5 και Top5 τιμή του ποσοστού των νεοεισερχόμενων φοιτητών με πατέρα εργάτη (υψηλής και χαμηλής ειδίκευσης) στα 8 
πεδία σπουδών το 2011 

 
Bottom5: Η μέση τιμή των τμημάτων με τις πέντε χαμηλότερες τιμές του δείκτη       και       Top5: Η μέση τιμή των τμημάτων με τις πέντε υψηλότερες τιμές του δείκτη 
Η οριζόντια πορτοκαλί γραμμή τέμνει τον άξονα τιμών στο 36,2%, που είναι το ποσοστό των ανδρών ηλικίας 40-59 ετών που ανήκουν στην επαγγελματική κατηγορία: Εργάτες (υψηλής και 
χαμηλής ειδίκευσης). 
Πηγή:  ΕΛ.ΣΤΑΤ.          Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Συνολικά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το μέσο πο-
σοστό νεοεισερχόμενων φοιτητών με πατέρα εργάτη 
(υψηλής και χαμηλής ειδίκευσης) είναι 36,3%, ενώ ως 
προς το συγκεκριμένο δείκτη τα πεδία σπουδών δια-
φοροποιούνται μεταξύ τους. Το 2011 στο πεδίο σπου-
δών ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ το μέσο ποσοστό νεοεισαχθέντων με 
πατέρα εργάτη (48,1%) είναι σημαντικά υψηλότερο 
του αντίστοιχου του πληθυσμού αναφοράς (άνδρες 
ηλικίας 40-59 ετών που ανήκουν στη συγκεκριμένη 
επαγγελματική κατηγορία), δηλαδή στο πεδίο αυτό 
υπερεκπροσωπούνται οι νέοι με πατέρα εργάτη. Στα 
υπόλοιπα 7 πεδία σπουδών το μέσο ποσοστό νεοει-
σαχθέντων με πατέρα εργάτη είναι αρκετά κοντά στο 
αντίστοιχο του πληθυσμού αναφοράς (άνδρες ηλικίας 
40-59 ετών που ανήκουν στη συγκεκριμένη επαγγελ-
ματική κατηγορία), δηλαδή σε όλα τα πεδία σπουδών 
η εκπροσώπηση των νέων με πατέρα εργάτη κρίνεται 
ικανοποιητική. 
Πέραν των διαφοροποιήσεων μεταξύ των πεδίων 
σπουδών, καταγράφονται και σημαντικές διαφορο-
ποιήσεις εντός τους. Με βάση την τιμή του λόγου 
top5/bottom5, οι σημαντικότερες διαφοροποιήσεις 
καταγράφονται στο πεδίο σπουδών ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑ-
ΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (5,4 φορές) και ακολου-
θούν τα πεδία: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ & ΤΕΧΝΕΣ 
(4,2 φορές), ΥΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ (3,9 φο-
ρές), ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΔΙ-
ΚΑΙΟ (3,1 φορές), ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (2,7 φορές), ΓΕΩΡΓΙΑ 
(2,6 φορές), ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (2,0 φορές) και ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
(1,7 φορές). 
 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η μέση τιμή, η 
bottom5 και η top5 τιμή του ποσοστού των νεοεισερ-
χόμενων φοιτητών με πατέρα άνεργο ή μη οικονομι-
κά ενεργό στα 8 πεδία σπουδών το 2011. 

Συνολικά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το μέσο πο-
σοστό νεοεισερχόμενων φοιτητών με πατέρα άνεργο ή 
μη οικονομικά ενεργό είναι 3,8%, ενώ ως προς το συ-
γκεκριμένο δείκτη τα πεδία σπουδών διαφοροποιού-
νται μεταξύ τους. Το 2011 και στα 8 πεδία σπουδών το 
μέσο ποσοστό νεοεισαχθέντων με πατέρα άνεργο ή μη 
οικονομικά ενεργό είναι σημαντικά χαμηλότερο του 
αντίστοιχου του πληθυσμού αναφοράς (άνδρες ηλικί-
ας 40-59 ετών που είναι άνεργοι ή μη οικονομικά ε-
νεργοί), δηλαδή σε όλα τα πεδία σπουδών υποεκπρο-
σωπούνται σε σημαντικό βαθμό οι νέοι με πατέρα ά-
νεργο ή μη οικονομικά ενεργό. Συγκεκριμένα, το χα-
μηλότερο ποσοστό νεοεισαχθέντων με πατέρα άνεργο 
ή μη οικονομικά ενεργό καταγράφεται στο πεδίο 
σπουδών ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡ-
ΓΩΝ (3,1%) και ακολουθούν κατά σειρά τα πεδία: ΕΠΙ-
ΣΤΗΜΕΣ (3,3%), ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ & ΤΕΧΝΕΣ 
(3,3%), ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (4,1%), ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΔΙΚΑΙΟ (4,1%), ΥΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΠΡΟΝΟΙΑ (4,2%), ΓΕΩΡΓΙΑ (4,3%) και ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
(5,7%). 
Πέραν των διαφοροποιήσεων μεταξύ των πεδίων 
σπουδών, καταγράφονται και σημαντικές διαφορο-
ποιήσεις εντός τους. Συγκεκριμένα, το μεγαλύτερο 
εύρος (διαφορά top5 από bottom5) σημειώνεται στο 
πεδίο σπουδών ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗ-
ΣΕΙΣ & ΔΙΚΑΙΟ (12,0 ποσοστιαίες μονάδες). Με βάση 
την τιμή εύρους ακολουθούν τα πεδία: ΥΓΕΙΑ & ΚΟΙ-
ΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ (11,4 μονάδες), ΓΕΩΡΓΙΑ (10,2 μο-
νάδες), ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (10,0 μονάδες), ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΗΧΑ-
ΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (9,7 μονάδες),  
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (8,9 μονάδες), ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 
& ΤΕΧΝΕΣ (8,9 μονάδες) και ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (8,0 μονά-
δες). 
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Γράφημα 5.130: Μέση τιμή, Bottom5 και Top5 τιμή του ποσοστού των νεοεισερχόμενων φοιτητών με πατέρα άνεργο ή μη οικονομικά ενεργό στα 8 πεδία 
σπουδών το 2011 

 
Bottom5: Η μέση τιμή των τμημάτων με τις πέντε χαμηλότερες τιμές του δείκτη       και       Top5: Η μέση τιμή των τμημάτων με τις πέντε υψηλότερες τιμές του δείκτη 
Η οριζόντια πορτοκαλί γραμμή τέμνει τον άξονα τιμών στο 20,6%, που είναι το ποσοστό των ανδρών ηλικίας 40-59 ετών που ανήκουν στην επαγγελματική κατηγορία: Άνεργοι ή Μη οικονο-
μικά ενεργοί. 
Πηγή:  ΕΛ.ΣΤΑΤ.          Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η μέση τιμή, η 
ελάχιστη και η μέγιστη τιμή του ποσοστού των νεοει-
σερχόμενων φοιτητών με πατέρα υπάλληλο (υψηλής 
και χαμηλής ειδίκευσης) στους 21 τομείς σπουδών το 
2011. Συνολικά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το μέσο 
ποσοστό νεοεισερχόμενων φοιτητών με πατέρα υπάλ-
ληλο είναι 59,9%, ενώ ως προς το συγκεκριμένο δείκτη 
οι τομείς σπουδών διαφοροποιούνται μεταξύ τους. Το 

2011 σε 19 από τους 21 τομείς σπουδών το μέσο πο-
σοστό νεοεισαχθέντων με πατέρα υπάλληλο είναι ση-
μαντικά υψηλότερο του αντίστοιχου του πληθυσμού 
αναφοράς (άνδρες ηλικίας 40-59 ετών που ανήκουν 
στη συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία), δηλαδή 
στους τομείς αυτούς υπερεκπροσωπούνται οι νέοι με 
πατέρα υπάλληλο. 

Γράφημα 5.131: Μέση τιμή, Ελάχιστη και Μέγιστη τιμή του ποσοστού των νεοεισερχόμενων φοιτητών με πατέρα υπάλληλο (υψηλής και χαμηλής ειδίκευσης) 
στους 21 τομείς σπουδών το 2011 

Η οριζόντια πορτοκαλί γραμμή τέμνει τον άξονα τιμών στο 43,2%, που είναι το ποσοστό των ανδρών ηλικίας 40-59 ετών που ανήκουν στην επαγγελματική κατηγορία: Υπάλληλοι (υψηλής και 
χαμηλής ειδίκευσης). 
Πηγή:  ΕΛ.ΣΤΑΤ.          Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Το υψηλότερο κατά μέσο όρο ποσοστό νεοεισερχομέ-
νων με πατέρα υπάλληλο καταγράφει ο τομέας σπου-
δών Κτηνιατρική (83,4%) και ακολουθούν οι τομείς: 
Δίκαιο (74,7%), Βιολογία-Περιβάλλον (71,0%), Φυσι-

κές Επιστήμες (70,4%), Αρχιτεκτονική-Χωροταξία-
Μηχανικοί Κτιρίων (69,0%), Καλές Τέχνες (67,0%), 
Εφαρμοσμένες Επιστήμες (65,5%), Κοινωνικές Επι-
στήμες (62,7%), Επιστήμες του Μηχανικού (62,5%), 
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Πληροφόρηση & Τεκμηρίωση (61,5%), Γεωργία-
Δασοκομία-Αλιευτική (58,8%), Ανθρωπιστικές Επι-
στήμες (58,5%), Επιστήμες της Πληροφορικής 
(57,8%), Επιστήμες της Εκπαίδευσης (57,6%), Βιομη-
χανική Παραγωγή & Τεχνολογία (56,2%), Επιστήμες 
Υγείας & Υγιεινή (55,9%), Εμπόριο & Διοίκηση Επιχει-
ρήσεων (55,3%), Προστασία Περιβάλλοντος (53,8%) 
και Κατάρτιση για τον Τριτογενή τομέα (52,3%). 
Την ίδια χρονιά, στους τομείς σπουδών Θαλάσσιες με-
ταφορές και Κοινωνικές Υπηρεσίες & Πρόνοια η εκ-
προσώπηση των νέων με πατέρα υπάλληλο κρίνεται 
ικανοποιητική, με το μέσο ποσοστό νεοεισαχθέντων 
με πατέρα που ανήκει στη συγκεκριμένη επαγγελματι-
κή κατηγορία να είναι 39,7% και 44,7% αντίστοιχα. 
Πέραν των διαφοροποιήσεων μεταξύ των τομέων 
σπουδών, καταγράφονται και σημαντικές διαφορο-
ποιήσεις εντός τους. Με βάση την τιμή του λόγου μέ-
γιστου προς ελάχιστο ποσοστό, οι σημαντικότερες δι-

αφοροποιήσεις καταγράφονται στον τομέα σπουδών 
Εμπόριο & Διοίκηση Επιχειρήσεων (3,3 φορές) και 
ακολουθούν οι τομείς: Θαλάσσιες Μεταφορές (3,2 
φορές), Επιστήμες του Μηχανικού και Επιστήμες Υ-
γείας & Υγιεινής (2,5 φορές). 
Στον αντίποδα βρίσκεται ο τομέας σπουδών Δίκαιο με 
το λόγο μέγιστου προς ελάχιστο ποσοστό να είναι 1,0 
και ακολουθούν οι τομείς σπουδών: Κτηνιατρική (1,1 
φορές), Εφαρμοσμένες Επιστήμες (1,2 φορές), Φυσι-
κές Επιστήμες (1,3 φορές), Κοινωνικές Υπηρεσίες & 
Πρόνοια και Βιομηχανική Παραγωγή & Τεχνολογία 
(1,4 φορές). 
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η μέση τιμή, η 
ελάχιστη και η μέγιστη τιμή του ποσοστού των νεοει-
σερχόμενων φοιτητών με πατέρα εργάτη (υψηλής και 
χαμηλής ειδίκευσης) στους 21 τομείς σπουδών το 
2011. 

Γράφημα 5.132: Μέση τιμή, Ελάχιστη και Μέγιστη τιμή του ποσοστού των νεοεισερχόμενων φοιτητών με πατέρα εργάτη (υψηλής και χαμηλής ειδίκευσης) 
στους 21 τομείς σπουδών το 2011 

Η οριζόντια πορτοκαλί γραμμή τέμνει τον άξονα τιμών στο 36,2%, που είναι το ποσοστό των ανδρών ηλικίας 40-59 ετών που ανήκουν στην επαγγελματική κατηγορία: Εργάτες (υψηλής και 
χαμηλής ειδίκευσης). 
Πηγή:  ΕΛ.ΣΤΑΤ.          Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Συνολικά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το μέσο πο-
σοστό νεοεισερχόμενων φοιτητών με πατέρα εργάτη 
είναι 36,3%, ενώ ως προς το συγκεκριμένο δείκτη οι 
τομείς σπουδών διαφοροποιούνται μεταξύ τους. Το 
2011 σε 6 από τους 21 τομείς σπουδών το μέσο ποσο-
στό νεοεισαχθέντων με πατέρα εργάτη είναι σημαντι-
κά χαμηλότερο του αντίστοιχου του πληθυσμού ανα-
φοράς (άνδρες ηλικίας 40-59 ετών που ανήκουν στη 
συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία), δηλαδή 
στους τομείς αυτούς υποεκπροσωπούνται οι νέοι με 
πατέρα εργάτη. Το χαμηλότερο κατά μέσο όρο ποσο-
στό νεοεισερχομένων με πατέρα εργάτη καταγράφει ο 
τομέας σπουδών Κτηνιατρική (14,2%) και ακολουθούν 
οι τομείς: Δίκαιο (23,5%), Βιολογία-Περιβάλλον 
(26,3%), Φυσικές Επιστήμες (27,7%), Αρχιτεκτονική-

Χωροταξία-Μηχανικοί Κτιρίων (28,5%) και Καλές Τέ-
χνες (29,4%). 
Στον αντίποδα βρίσκονται 2 τομείς σπουδών όπου το 
μέσο ποσοστό νεοεισαχθέντων με πατέρα εργάτη εί-
ναι σημαντικά υψηλότερο του αντίστοιχου του πλη-
θυσμού αναφοράς (άνδρες ηλικίας 40-59 ετών που 
ανήκουν στη συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία), 
δηλαδή στους τομείς αυτούς υπερεκπροσωπούνται οι 
νέοι με πατέρα εργάτη: Θαλάσσιες Μεταφορές 
(54,6%) και Κοινωνικές Υπηρεσίες & Πρόνοια (50,7%). 
Στους υπόλοιπους τομείς σπουδών η εκπροσώπηση 
των νέων με πατέρα εργάτη κρίνεται αρκετά ικανο-
ποιητική, με το μέσο ποσοστό νεοεισαχθέντων με πα-
τέρα που ανήκει στη συγκεκριμένη επαγγελματική κα-
τηγορία να προσεγγίζει το αντίστοιχο του πληθυσμού. 
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Πέραν των διαφοροποιήσεων μεταξύ των τομέων 
σπουδών, καταγράφονται και σημαντικές διαφορο-
ποιήσεις εντός τους. Με βάση την τιμή του λόγου μέ-
γιστου προς ελάχιστο ποσοστό, οι σημαντικότερες δι-
αφοροποιήσεις καταγράφονται στον τομέα σπουδών 
Επιστήμες του Μηχανικού (7,4 φορές) και ακολου-
θούν οι τομείς: Αρχιτεκτονική-Χωροταξία-Μηχανικοί 
Κτιρίων (6,7 φορές), Καλές Τέχνες (5,3 φορές), Επι-
στήμες Υγείας & Υγιεινής (5,0 φορές), Εμπόριο & 
Διοίκηση Επιχειρήσεων (3,9 φορές), Γεωργία-
Δασοκομία-Αλιευτική (3,1 φορές), Επιστήμες της 
Πληροφορικής (2,8 φορές), Πληροφόρηση & Τεκμη-
ρίωση (2,7 φορές) και Κοινωνικές Επιστήμες (2,6 φο-
ρές). 

Στον αντίποδα βρίσκεται ο τομέας σπουδών Δίκαιο με 
το λόγο μέγιστου προς ελάχιστο ποσοστό να είναι 1,0 
και ακολουθούν οι τομείς σπουδών: Κοινωνικές Υπη-
ρεσίες & Πρόνοια (1,2 φορές), Εφαρμοσμένες Επι-
στήμες και Βιομηχανική Παραγωγή & Τεχνολογία (1,6 
φορές). 

 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η μέση τιμή, η 
ελάχιστη και η μέγιστη τιμή του ποσοστού των νεοει-
σερχόμενων φοιτητών με πατέρα άνεργο ή μη οικο-
νομικά ενεργό (υψηλής και χαμηλής ειδίκευσης) 
στους 21 τομείς σπουδών το 2011. 

Γράφημα 5.133: Μέση τιμή, Ελάχιστη και Μέγιστη τιμή του ποσοστού των νεοεισερχόμενων φοιτητών με πατέρα άνεργο ή μη οικονομικά ενεργό στους 21 
τομείς σπουδών το 2011 

 
Η οριζόντια πορτοκαλί γραμμή τέμνει τον άξονα τιμών στο 20,6%, που είναι το ποσοστό των ανδρών ηλικίας 40-59 ετών που ανήκουν στην επαγγελματική κατηγορία: Άνεργοι ή Μη οικονο-
μικά ενεργοί. 
Πηγή:  ΕΛ.ΣΤΑΤ.          Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Συνολικά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το μέσο πο-
σοστό νεοεισερχόμενων φοιτητών με πατέρα άνεργο ή 
μη οικονομικά ενεργό είναι 3,8%, ενώ ως προς το συ-
γκεκριμένο δείκτη οι τομείς διαφοροποιούνται μεταξύ 
τους. Το 2011 και στους 21 τομείς σπουδών το μέσο 
ποσοστό νεοεισαχθέντων με πατέρα άνεργο ή μη οι-
κονομικά ενεργό είναι σημαντικά χαμηλότερο του α-
ντίστοιχου του πληθυσμού αναφοράς (άνδρες ηλικίας 
40-59 ετών που είναι άνεργοι ή μη οικονομικά ενερ-
γοί), δηλαδή σε όλους τους τομείς σπουδών υποεκ-
προσωπούνται σε σημαντικό βαθμό οι νέοι με πατέρα 
άνεργο ή μη οικονομικά ενεργό. Συγκεκριμένα, το χα-
μηλότερο ποσοστό νεοεισαχθέντων με πατέρα άνεργο 
ή μη οικονομικά ενεργό καταγράφεται στους τομείς 
σπουδών Φυσικές Επιστήμες και Δίκαιο (1,8%) και 
ακολουθούν κατά σειρά οι τομείς: Εφαρμοσμένες Ε-
πιστήμες και Κτηνιατρική (2,4%), Αρχιτεκτονική-
Χωροταξία-Μηχανικοί Κτιρίων (2,5%) και Βιολογία-
Περιβάλλον (2,7%). 

Στον αντίποδα βρίσκεται ο τομέας Κατάρτιση για τον 
Τριτογενή τομέα, ο οποίος καταγράφει το υψηλότερο 
ποσοστό νεοεισαχθέντων με πατέρα άνεργο ή μη οι-
κονομικά ενεργό (6,0%) και ακολουθούν οι τομείς: 
Θαλάσσιες Μεταφορές (5,6%), Προστασία Περιβάλ-
λοντος και Πληροφόρηση & Τεκμηρίωση (5,2%), Βιο-
μηχανική Παραγωγή & Τεχνολογία και Κοινωνικές 
Υπηρεσίες & Πρόνοια (4,6%). 
Πέραν των διαφοροποιήσεων μεταξύ των τομέων 
σπουδών, καταγράφονται και σημαντικές διαφορο-
ποιήσεις εντός τους. Με βάση την τιμή του εύρους με-
ταξύ μέγιστου και ελάχιστου ποσοστού, οι σημαντικό-
τερες διαφοροποιήσεις καταγράφονται στον τομέα 
σπουδών Επιστήμες Υγείας & Υγιεινής (22,1 μονάδες) 
και ακολουθούν οι τομείς: Πληροφόρηση & Τεκμηρί-
ωση (15,2 μονάδες), Γεωργία-Δασοκομία-Αλιευτική 
(15,2 μονάδες), Γεωργία-Δασοκομία-Αλιευτική (14,8 
μονάδες), Εμπόριο & Διοίκηση Επιχειρήσεων και Επι-
στήμες του Μηχανικού (13,1 μονάδες), Κοινωνικές 
Επιστήμες (12,9 μονάδες), Επιστήμες της Πληροφορι-
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κής (12,7 μονάδες) και Θαλάσσιες Μεταφορές (11,1 
μονάδες). 
Στον αντίποδα βρίσκεται ο τομέας σπουδών Δίκαιο με 
το χαμηλότερο εύρος μεταξύ μέγιστου και ελάχιστου 
ποσοστού (0,2 μονάδες) και ακολουθούν οι τομείς 

σπουδών: Κτηνιατρική (0,8 μονάδες), Προστασία Πε-
ριβάλλοντος (2,1 μονάδες), Κοινωνικές Υπηρεσίες & 
Πρόνοια (3,0 μονάδες), Βιομηχανική Παραγωγή & Τε-
χνολογία (3,9 μονάδες) και Εφαρμοσμένες Επιστήμες 
(4,3 μονάδες).  

 

5.7.2 Επάγγελμα μητέρας 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή 
των νεοεισερχόμενων φοιτητών ανά επάγγελμα μη-
τέρας, η κατανομή των γυναικών του πληθυσμού η-
λικίας 40-59 ετών ανά επάγγελμα, καθώς και η ανα-

λογία πιθανοτήτων (odds ratio) για εισαγωγή των 
νέων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ανά επάγγελμα 
μητέρας σύμφωνα με τα στοιχεία του 2011. 

Γράφημα 5.134: Κατανομή ανά επάγγελμα μητέρας των νεοεισερχόμενων φοιτητών, των γυναικών του πληθυσμού ηλικίας 40-59 ετών και αναλογία πιθανο-
τήτων (odds ratio) για εισαγωγή των νέων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το έτος 2011 

 
Η αναλογία πιθανοτήτων (odds ratio) για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση υπολογίζεται διαιρώντας το ποσοστό των νεοεισερχόμενων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με επάγγελμα 
μητέρας x με το ποσοστό των γυναικών του πληθυσμού ηλικίας 40-59 ετών που με, επίσης, x επάγγελμα. Αναλογία πιθανοτήτων μικρότερη της μονάδας υποδεικνύει χαμηλή πιθανότητα για 
εισαγωγή των νέων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με μητέρα που ασκεί το x επάγγελμα, ή με άλλα λόγια υποεκπροσώπηση των νέων με μητέρα που ασκεί το x επάγγελμα στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση, ενώ αναλογία πιθανοτήτων μεγαλύτερη της μονάδας υποδεικνύει μεγάλη πιθανότητα για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ή με άλλα λόγια υπερεκπροσώπηση των νέ-
ων με μητέρα που ασκεί το x επάγγελμα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τιμές της αναλογίας κοντά στη μονάδα υποδεικνύουν σχεδόν ίσες πιθανότητες εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαί-
δευση, ή με άλλα λόγια η αναλογία το ατόμων με μητέρα που ασκεί το x επάγγελμα στο φοιτητικό σώμα θεωρείται αντιπροσωπευτική. 
Πηγή: α) Στοιχεία φοιτητικού πληθυσμού ΕΛ.ΣΤΑΤ.   β) Πληθυσμιακά στοιχεία ΕUROSTAT – Labour Force Survey (Annual data)                 Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του 2011 στο σύνολο των 
νεοεισερχομένων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση φοι-
τητών παρατηρείται υπερεκπροσώπηση 4 επαγγελμα-
τικών κατηγοριών, με την υψηλότερη να καταγράφε-
ται στους νέους με επάγγελμα μητέρας Ένοπλες δυ-
νάμεις, όπου η αναλογία πιθανοτήτων για εισαγωγή 
στην τριτοβάθμια είναι 4,7. Η τιμή αυτή προκύπτει 
από το γεγονός ότι το 0,5% των νεοεισερχόμενων φοι-
τητών δηλώνουν επάγγελμα μητέρας τις Ένοπλες δυ-
νάμεις, ενώ το ποσοστό των γυναικών του πληθυσμού 
ηλικίας 40-59 ετών της χώρας που ανήκουν στη συ-
γκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία είναι χαμηλότε-
ρο (μόλις 0,1%), κι επομένως η αναλογία πιθανοτήτων 
προκύπτει από το λόγο των δύο αυτών ποσοστών 
(0,5%/0,1%). Εάν οι νέοι με επάγγελμα μητέρας τις Έ-
νοπλες δυνάμεις είχαν τις ίδιες πιθανότητες να εισα-
χθούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με τις υπόλοιπες 
επαγγελματικές κατηγορίες, τότε το ποσοστό των νεο-
εισερχόμενων φοιτητών της συγκεκριμένης κατηγορί-

ας θα έπρεπε να είναι το ίδιο με το ποσοστό των γυ-
ναικών της χώρας της ίδιας επαγγελματικής κατηγορί-
ας, δηλαδή 0,1%. Σε αυτή την περίπτωση η αναλογία 
πιθανοτήτων θα ήταν ίση με τη μονάδα (1,0). 
Με βάση τις τιμές της αναλογίας πιθανοτήτων ακο-
λουθούν τα επαγγέλματα: Υπάλληλοι γραφείου και 
ασκούντες συναφή επαγγέλματα (2,46), Επιστημονι-
κά, καλλιτεχνικά και συναφή επαγγέλματα (1,70) και 
Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών (1,23).  
Αντίστοιχα, παρατηρείται υποεκπροσώπηση 5 επαγ-
γελματικών κατηγοριών, με την υψηλότερη να κατα-
γράφεται στους νέους με επάγγελμα μητέρας Ειδι-
κευμένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δασοκόμοι-αλιείς 
(0,33) και ακολουθούν οι κατηγορίες: Άνεργοι (0,52), 
Ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες - μικροεπαγγελ-
ματίες και Χειριστές μηχανημάτων (0,58) και Τεχνο-
λόγοι βοηθοί (0,59). 
Η εκπροσώπηση των υπόλοιπων κατηγοριών, με βάση 
το επάγγελμα της μητέρας των νεοεισερχόμενων φοι-
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τητών είναι ικανοποιητική, με την αναλογία πιθανοτή-
των να βρίσκεται κοντά στη μονάδα. 
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η μέση τιμή 
της αναλογίας πιθανοτήτων για εισαγωγή των νέων 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ανά επάγγελμα μητέ-
ρας για την περίοδο 2001-2011. Η μέση τιμή της πε-
ριόδου αναφοράς θα επιτρέψει να αναδειχθούν τα 
επαγγέλματα εκείνα που σταθερά υπο-/ υπερεκπρο-
σωπούνται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

Γράφημα 5.135: Μέση τιμή(*) αναλογίας πιθανοτήτων (odds ratio) για εισα-
γωγή των νέων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ανά επάγγελμα μητέρας 

 
(*)Η μέση τιμή της αναλογίας πιθανοτήτων (odds ratio) προκύπτει από τις κατ’ έτος τιμές της 
αναλογίας της περιόδου 2001-2011. 
Πηγή: α) Στοιχεία φοιτητικού πληθυσμού ΕΛ.ΣΤΑΤ.   β) Πληθυσμιακά στοιχεία ΕUROSTAT – 
Labour Force Survey (Annual data)                 Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Από τη μελέτη των στοιχείων όλης της περιόδου ανα-
φοράς (2001-2011) στο σύνολο των νεοεισερχομένων 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση φοιτητών παρατηρείται 
σταθερή υπερεκπροσώπηση 4 επαγγελματικών κατη-
γοριών, με την υψηλότερη να καταγράφεται στους νέ-
ους με επάγγελμα μητέρας Ένοπλες δυνάμεις, όπου η 
μέση αναλογία πιθανοτήτων για εισαγωγή στην τριτο-
βάθμια είναι 3,0 και ακολουθούν τα επαγγέλματα: 
Υπάλληλοι γραφείου και ασκούντες συναφή επαγ-
γέλματα (2,65), Πρόσωπα που ασκούν Επιστημονικά, 
καλλιτεχνικά και συναφή επαγγέλματα (1,93) και 
Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών (1,47). 
Αντίθετα, παρατηρείται σταθερή υποεκπροσώπηση 6 
επαγγελματικών κατηγοριών, με τη χαμηλότερη μέση 
αναλογία πιθανοτήτων να καταγράφεται στους νέους 
με επάγγελμα μητέρας Ειδικευμένοι γεωργοί, κτηνο-
τρόφοι, δασοκόμοι και αλιείς (0,27) και ακολουθούν 
οι κατηγορίες: Μέλη των βουλευόμενων σωμάτων, 

ανώτερα στελέχη (0,28), Άνεργοι (0,32), Ανειδίκευτοι 
εργάτες, χειρώνακτες και μικροεπαγγελματίες (0,49), 
Χειριστές σταθερών βιομηχανικών εγκαταστάσεων, 
μηχανημάτων (0,50) και Τεχνολόγοι βοηθοί και α-
σκούντες συναφή επαγγέλματα (0,69). 
Η εκπροσώπηση της μέσης τιμής των υπόλοιπων 2 κα-
τηγοριών, με βάση το επάγγελμα της μητέρας των 
νεοεισερχόμενων φοιτητών την περίοδο 2001-2011 εί-
ναι ικανοποιητική, με την αναλογία πιθανοτήτων να 
βρίσκεται κοντά στη μονάδα. 
 
5.7.2.1 Ανάλυση κατά κατηγορία ιδρυμάτων 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή 
των νεοεισερχόμενων φοιτητών ανά κατηγορία ιδρύ-
ματος με βάση την επαγγελματική κατηγορία9 στην 
οποία ανήκει η μητέρα τους το 2011. 
Το 2011, από τους 14.481 νεοεισερχόμενους φοιτητές 
με μητέρα υπάλληλο υψηλής ειδίκευσης, το 77,7% 
εισάγονται σε Πανεπιστημιακά ιδρύματα και Πολυτε-
χνεία (11.257σπουδαστές), το 21,0% σε Τεχνολογικά 
ιδρύματα (3.084 σπουδαστές) και το 1,2% σε Ανώτε-
ρες Επαγγελματικές & Εκκλησιαστικές Σχολές (176 
σπουδαστές). 
Η κατανομή των 23.462νεοεισερχόμενων φοιτητών με 
μητέρα υπάλληλο χαμηλής ειδίκευσης εμφανίζεται 
διαφοροποιημένη. Συγκεκριμένα, το ποσοστό που ει-
σάγονται σε Πανεπιστημιακά ιδρύματα και Πολυτε-
χνεία είναι χαμηλότερο (57,6%), ενώ το ποσοστό που 
εισάγονται σε Τεχνολογικά ιδρύματα και σε Ανώτερες 
Επαγγελματικές & Εκκλησιαστικές Σχολές είναι υψη-
λότερο (40,0% και 2,4% αντίστοιχα). 
Η κατανομή των 2.891 νεοεισερχόμενων φοιτητών με 
μητέρα εργάτρια υψηλής ειδίκευσης εμφανίζεται δι-
αφοροποιημένη. Συγκεκριμένα, το ποσοστό που εισά-
γονται σε Πανεπιστημιακά ιδρύματα και Πολυτεχνεία 
είναι ακόμη χαμηλότερο (48,8%), ενώ το ποσοστό που 
εισάγονται σε Τεχνολογικά ιδρύματα και σε Ανώτερες 
Επαγγελματικές & Εκκλησιαστικές Σχολές είναι υψη-
λότερο σε σχέση με τους νεοεισερχόμενους με μητέρα 
υπάλληλο (48,4% και 2,8% αντίστοιχα). 
Η κατανομή των 3.152 νεοεισερχόμενων φοιτητών με 
μητέρα εργάτρια χαμηλής ειδίκευσης είναι παρόμοια 
των φοιτητών με μητέρα εργάτρια υψηλής ειδίκευσης. 
Συγκεκριμένα, το ποσοστό που εισάγονται σε Πανεπι-
στημιακά ιδρύματα και Πολυτεχνεία είναι ελαφρά χα-
μηλότερο (47,8%), ενώ το ποσοστό που εισάγονται σε 
Τεχνολογικά ιδρύματα και σε Ανώτερες Επαγγελματι-
κές & Εκκλησιαστικές Σχολές είναι ελαφρά υψηλότερο 
(49,3% και 2,9% αντίστοιχα). 
Το μεγαλύτερο ποσοστό των 21.025 νεοεισερχόμενων 
με μητέρα μη οικονομικά ενεργή εγγράφεται στα Πα-
νεπιστημιακά ιδρύματα & Πολυτεχνεία (51,6%), ενώ 
τα αντίστοιχα ποσοστά των Τεχνολογικών ιδρυμάτων 
και της Ανώτερης Επαγγελματικής & Εκκλησιαστικής 
                                                                 
9 (βλ. σημείωση 8 στη σελ. 300)  
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Εκπαίδευσης Πολυτεχνείων είναι 45,2% και 3,2% αντί-
στοιχα. 
Η κατανομή των 3.162 νεοεισερχόμενων φοιτητών με 
μητέρα άνεργη είναι παρόμοια των φοιτητών με μη-
τέρα μη οικονομικά ενεργή. Συγκεκριμένα, το ποσοστό 

που εισάγονται σε Πανεπιστημιακά ιδρύματα και Πο-
λυτεχνεία είναι ελαφρά χαμηλότερο (47,8%), ενώ το 
ποσοστό που εισάγονται σε Τεχνολογικά ιδρύματα και 
σε Ανώτερες Επαγγελματικές & Εκκλησιαστικές Σχολές 
είναι ελαφρά υψηλότερο (48,9% και 3,4% αντίστοιχα). 

Γράφημα 5.136: Κατανομή του νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού ανά κατηγορία ιδρύματος με βάση την επαγγελματική κατηγορία της μητέρας το 
2011 

 

 
 

 
 
Πηγή:  ΕΛ.ΣΤΑΤ.          Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
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Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η αναλογία πι-
θανοτήτων (odds ratio) για εισαγωγή των ατόμων με 
μητέρα υπάλληλο υψηλής ειδίκευσης στην τριτοβάθ-
μια εκπαίδευση ανά κατηγορία ιδρύματος την περίοδο 
2001-2011. 

Γράφημα 5.137: Αναλογία πιθανοτήτων (odds ratio) για εισαγωγή στην τρι-
τοβάθμια εκπαίδευση των  ατόμων με μητέρα υπάλληλο υψηλής ειδίκευσης 
ανά κατηγορία ιδρύματος την περίοδο 2001-2011 

 
Πηγή: α) Στοιχεία φοιτητικού πληθυσμού ΕΛ.ΣΤΑΤ.   β) Πληθυσμιακά στοιχεία ΕUROSTAT – 
Labour Force Survey (Annual data)                 Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Από τη μελέτη των στοιχείων  της περιόδου αναφοράς 
(2001-2011) στους νεοεισερχόμενους φοιτητές στα 
Πανεπιστημιακά ιδρύματα & Πολυτεχνεία παρατηρεί-
ται μια μικρή υπερεκπροσώπηση των νέων με μητέρα 
υπάλληλο υψηλής ειδίκευσης, με την αναλογία πιθα-
νοτήτων για εισαγωγή στα ιδρύματα της κατηγορίας 
να είναι κατά μέσο όρο 1,93. 
Στους νεοεισερχόμενους φοιτητές στα Τεχνολογικά ι-
δρύματα και στην Ανώτερη Επαγγελματική & Εκκλησι-
αστική Εκπαίδευση η εκπροσώπηση των νέων με μη-
τέρα υπάλληλο υψηλής ειδίκευσης κρίνεται ικανοποι-
ητική με την αναλογία πιθανοτήτων για εισαγωγή στα 
ιδρύματα της κατηγορίας να είναι κατά μέσο όρο 0,81. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι το τελευταίο έτος της ανάλυ-
σης η αναλογία πιθανοτήτων για εισαγωγή των νέων 
με μητέρα υπάλληλο υψηλής ειδίκευσης στα Πανεπι-
στημιακά ιδρύματα & Πολυτεχνεία καταγράφει αύξη-
ση κατά 16,2%, από 1,9 το 2010 σε 2,2 το 2011, δια-
μορφούμενη στα επίπεδα του 2001. Κατά την περίοδο 
2001-2011, η αναλογία πιθανοτήτων για εισαγωγή των 
νέων με μητέρα υπάλληλο υψηλής ειδίκευσης στα Τε-
χνολογικά ιδρύματα κυμαίνεται σε σταθερά επίπεδα 
(οριακή αύξηση κατά 2,2%, από 0,88 το 2001 σε 0,94 
το 2011), ενώ στην Ανώτερη Επαγγελματική & Εκκλη-
σιαστική Εκπαίδευση καταγράφει αύξηση κατά 10,8% 
(από 0,5 το 2001 σε 1,1 το 2011). 
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η αναλογία πι-
θανοτήτων (odds ratio) για εισαγωγή των ατόμων με 
μητέρα υπάλληλο χαμηλής ειδίκευσης στην τριτο-
βάθμια εκπαίδευση ανά κατηγορία ιδρύματος την πε-
ρίοδο 2001-2011. 
Από τη μελέτη των στοιχείων όλης της περιόδου ανα-
φοράς (2001-2011) στους νεοεισερχόμενους φοιτητές 
παρατηρείται υπερεκπροσώπηση των νέων με μητέρα 

υπάλληλο χαμηλής ειδίκευσης και στις τρεις κατηγορί-
ες ιδρυμάτων, με την αναλογία πιθανοτήτων για εισα-
γωγή να είναι κατά μέσο όρο: 1,76 στα Πανεπιστημια-
κά ιδρύματα & Πολυτεχνεία, 1,76 στα Τεχνολογικά ι-
δρύματα και 1,54 στην Ανώτερη Επαγγελματική & Εκ-
κλησιαστική Εκπαίδευση. 

Γράφημα 5.138: Αναλογία πιθανοτήτων (odds ratio) για εισαγωγή στην τρι-
τοβάθμια εκπαίδευση των  ατόμων με μητέρα υπάλληλο χαμηλής ειδίκευ-
σης ανά κατηγορία ιδρύματος την περίοδο 2001-2011 

 
Πηγή: α) Στοιχεία φοιτητικού πληθυσμού ΕΛ.ΣΤΑΤ.   β) Πληθυσμιακά στοιχεία ΕUROSTAT – 
Labour Force Survey (Annual data)                 Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Θετικό είναι το γεγονός ότι η αναλογία πιθανοτήτων 
για εισαγωγή των νέων με μητέρα υπάλληλο χαμηλής 
ειδίκευσης καταγράφει μείωση και στις τρεις κατηγο-
ρίες ιδρυμάτων την περίοδο 2001-2011: κατά 23,9% 
στα Πανεπιστημιακά ιδρύματα & Πολυτεχνεία (από 
2,0 το 2001 σε 1,5 το 2011), κατά 22,0% στα Τεχνολο-
γικά ιδρύματα (από 1,9 το 2001 σε 1,5 το 2011), και 
κατά 15,3% στην Ανώτερη Επαγγελματική & Εκκλησια-
στική Εκπαίδευση (από 1,7 το 2001 σε 1,5 το 2011). 

 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η αναλογία πι-
θανοτήτων (odds ratio) για εισαγωγή των ατόμων με 
μητέρα εργάτρια υψηλής ειδίκευσης στην τριτοβάθ-
μια εκπαίδευση ανά κατηγορία ιδρύματος την περίοδο 
2001-2011. 

Γράφημα 5.139: Αναλογία πιθανοτήτων (odds ratio) για εισαγωγή στην τρι-
τοβάθμια εκπαίδευση των  ατόμων με μητέρα εργάτρια υψηλής ειδίκευσης 
ανά κατηγορία ιδρύματος την περίοδο 2001-2011 

 
Πηγή: α) Στοιχεία φοιτητικού πληθυσμού ΕΛ.ΣΤΑΤ.   β) Πληθυσμιακά στοιχεία ΕUROSTAT – 
Labour Force Survey (Annual data)                 Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
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Από τη μελέτη των στοιχείων της περιόδου αναφοράς 
(2001-2011) στους νεοεισερχόμενους φοιτητές παρα-
τηρείται υποεκπροσώπηση των νέων με μητέρα εργά-
τρια υψηλής ειδίκευσης και στις τρεις κατηγορίες ι-
δρυμάτων, με την αναλογία πιθανοτήτων για εισαγω-
γή να είναι κατά μέσο όρο: 0,33 στα Πανεπιστημιακά 
ιδρύματα & Πολυτεχνεία, 0,50 στα Τεχνολογικά ιδρύ-
ματα και 0,54 στην Ανώτερη Επαγγελματική & Εκκλη-
σιαστική Εκπαίδευση. 
Θετικό είναι το γεγονός ότι η αναλογία πιθανοτήτων 
για εισαγωγή των νέων με μητέρα εργάτρια υψηλής 
ειδίκευσης καταγράφει αύξηση στις δύο κατηγορίες 
ιδρυμάτων κατά την περίοδο 2001-2011: κατά 44,7% 
στα Πανεπιστημιακά ιδρύματα & Πολυτεχνεία (από 
0,3 το 2001 σε 0,4 το 2011) και κατά 38,1% στα Τεχνο-
λογικά ιδρύματα (από 0,4 το 2001 σε 0,6 το 2011). 
Στην Ανώτερη Επαγγελματική & Εκκλησιαστική Εκπαί-
δευση η αναλογία πιθανοτήτων για εισαγωγή των νέ-
ων με μητέρα εργάτρια υψηλής ειδίκευσης, παρά τις 
όποιες αυξομειώσεις σημειώνει κατά τη διάρκεια της 
περιόδου αναφοράς, είναι διαμορφωμένη στο 0,5. 
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η αναλογία πι-
θανοτήτων (odds ratio) για εισαγωγή των ατόμων με 
μητέρα εργάτρια χαμηλής ειδίκευσης στην τριτοβάθ-
μια εκπαίδευση ανά κατηγορία ιδρύματος την περίοδο 
2001-2011. 

Γράφημα 5.140: Αναλογία πιθανοτήτων (odds ratio) για εισαγωγή στην τρι-
τοβάθμια εκπαίδευση των  ατόμων με μητέρα εργάτρια χαμηλής ειδίκευσης 
ανά κατηγορία ιδρύματος την περίοδο 2001-2011 

 
Πηγή: α) Στοιχεία φοιτητικού πληθυσμού ΕΛ.ΣΤΑΤ.   β) Πληθυσμιακά στοιχεία ΕUROSTAT – 
Labour Force Survey (Annual data)                 Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Από τη μελέτη των στοιχείων της περιόδου αναφοράς 
(2001-2011) στους νεοεισερχόμενους φοιτητές παρα-
τηρείται υποεκπροσώπηση των νέων με μητέρα εργά-
τρια χαμηλής ειδίκευσης και στις τρεις κατηγορίες ι-
δρυμάτων, με την αναλογία πιθανοτήτων για εισαγω-
γή να είναι κατά μέσο όρο: 0,43 στα Πανεπιστημιακά 
ιδρύματα & Πολυτεχνεία, 0,63 στα Τεχνολογικά ιδρύ-
ματα και 0,72 στην Ανώτερη Επαγγελματική & Εκκλη-
σιαστική Εκπαίδευση. 
Θετικό είναι το γεγονός ότι η αναλογία πιθανοτήτων 
για εισαγωγή των νέων με μητέρα εργάτρια χαμηλής 
ειδίκευσης καταγράφει αύξηση στις δύο κατηγορίες 
ιδρυμάτων κατά την περίοδο 2001-2011: κατά 73,0% 

στην Ανώτερη Επαγγελματική & Εκκλησιαστική Εκπαί-
δευση (από 0,4 το 2001 σε 0,7 το 2011) και κατά 37,2% 
στα Τεχνολογικά ιδρύματα (από 0,6 το 2001 σε 0,8 το 
2011). Στα Πανεπιστημιακά ιδρύματα & Πολυτεχνεία η 
αναλογία πιθανοτήτων για εισαγωγή των νέων με μη-
τέρα εργάτρια χαμηλής ειδίκευσης κυμαίνεται σε στα-
θερά επίπεδα. 
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η αναλογία πι-
θανοτήτων (odds ratio) για εισαγωγή των ατόμων με 
μητέρα μη οικονομικά ενεργή στην τριτοβάθμια εκ-
παίδευση ανά κατηγορία ιδρύματος την περίοδο 
2001-2011. 

Γράφημα 5.141: Αναλογία πιθανοτήτων (odds ratio) για εισαγωγή στην τρι-
τοβάθμια εκπαίδευση των  ατόμων με μητέρα μη οικονομικά ενεργή ανά 
κατηγορία ιδρύματος την περίοδο 2001-2011 

 
Πηγή: α) Στοιχεία φοιτητικού πληθυσμού ΕΛ.ΣΤΑΤ.   β) Πληθυσμιακά στοιχεία ΕUROSTAT – 
Labour Force Survey (Annual data)                 Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Από τη μελέτη των στοιχείων της περιόδου αναφοράς 
(2001-2011) στους νεοεισερχόμενους φοιτητές στα 
Πανεπιστημιακά ιδρύματα & Πολυτεχνεία παρατηρεί-
ται μια μικρή υποεκπροσώπηση των νέων με μητέρα 
μη οικονομικά ενεργή, με την αναλογία πιθανοτήτων 
για εισαγωγή στα ιδρύματα της κατηγορίας να είναι 
κατά μέσο όρο 0,74. 
Στους νεοεισερχόμενους φοιτητές στα Τεχνολογικά ι-
δρύματα και στην Ανώτερη Επαγγελματική & Εκκλησι-
αστική Εκπαίδευση η εκπροσώπηση των νέων με μη-
τέρα μη οικονομικά ενεργή κρίνεται ικανοποιητική με 
την αναλογία πιθανοτήτων για εισαγωγή στα ιδρύμα-
τα της κατηγορίας να είναι κατά μέσο όρο 0,99 και 
1,05 αντίστοιχα. 
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η αναλογία πι-
θανοτήτων (odds ratio) για εισαγωγή των ατόμων με 
μητέρα άνεργη στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ανά κα-
τηγορία ιδρύματος την περίοδο 2001-2011. 
Από τη μελέτη των στοιχείων της περιόδου αναφοράς 
(2001-2011) στους νεοεισερχόμενους φοιτητές παρα-
τηρείται υποεκπροσώπηση των νέων με μητέρα άνερ-
γη και στις τρεις κατηγορίες ιδρυμάτων, με την αναλο-
γία πιθανοτήτων για εισαγωγή να είναι κατά μέσο ό-
ρο: 0,29 στα Πανεπιστημιακά ιδρύματα & Πολυτεχνεί-
α, 0,37 στα Τεχνολογικά ιδρύματα και 0,30 στην Ανώ-
τερη Επαγγελματική & Εκκλησιαστική Εκπαίδευση. 
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Γράφημα 5.142: Αναλογία πιθανοτήτων (odds ratio) για εισαγωγή στην τρι-
τοβάθμια εκπαίδευση των  ατόμων με μητέρα άνεργη ανά κατηγορία ιδρύ-
ματος την περίοδο 2001-2011 

 
Πηγή: α) Στοιχεία φοιτητικού πληθυσμού ΕΛ.ΣΤΑΤ.   β) Πληθυσμιακά στοιχεία ΕUROSTAT – 
Labour Force Survey (Annual data)                 Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Θετικό είναι το γεγονός ότι η αναλογία πιθανοτήτων 
για εισαγωγή των νέων με μητέρα άνεργη καταγράφει 
αύξηση στις τρεις κατηγορίες ιδρυμάτων κατά την πε-
ρίοδο 2001-2011: κατά 74,9% στα Πανεπιστημιακά ι-
δρύματα & Πολυτεχνεία (από 0,2 το 2001 σε 0,4 το 
2011), κατά 93,6% στα Τεχνολογικά ιδρύματα (από 0,3 
το 2001 σε 0,7 το 2011) ενώ στην Ανώτερη Επαγγελμα-
τική & Εκκλησιαστική Εκπαίδευση σχεδόν πενταπλα-
σιάζεται (από 0,1 το 2001 σε 0,6 το 2011). 

 
Πανεπιστημιακά ιδρύματα & Πολυτεχνεία 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η μέση τιμή, η 
ελάχιστη και η μέγιστη τιμή του ποσοστού των νεοει-
σερχόμενων φοιτητών με μητέρα υπάλληλο (υψηλής 
και χαμηλής ειδίκευσης) ανά τμήμα στα 22 Πανεπι-
στημιακά ιδρύματα & Πολυτεχνεία το 2011. 

Γράφημα 5.143: Μέση τιμή, Ελάχιστη και Μέγιστη τιμή ποσοστού νεοεισερχόμενων φοιτητών με μητέρα υπάλληλο (υψηλής και χαμηλής ειδίκευσης) ανά 
τμήμα στα 22 Πανεπιστημιακά ιδρύματα και Πολυτεχνεία το 2011 

 
Η οριζόντια πράσινη γραμμή τέμνει τον άξονα τιμών στο 36,1%, που είναι το ποσοστό των γυναικών ηλικίας 40-59 ετών που ανήκουν στην επαγγελματική κατηγορία: Υπάλληλοι (υψηλής και 
χαμηλής ειδίκευσης). 
Πηγή:  ΕΛ.ΣΤΑΤ.          Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Συνολικά στα Πανεπιστημιακά ιδρύματα & Πολυτε-
χνεία το 62,5% κατά μέσο όρο των νεοεισερχόμενων 
φοιτητών έχουν μητέρα υπάλληλο, ενώ ως προς το 
συγκεκριμένο δείκτη τα εκπαιδευτικά ιδρύματα δια-
φοροποιούνται μεταξύ τους. Το 2011 το υψηλότερο 
ποσοστό νεοεισερχόμενων με μητέρα υπάλληλο κατα-
γράφεται στο Πολυτεχνείο Κρήτης (77,5%) και ακο-
λουθούν: το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (76,4%), η 
Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (71,5%), το Οικονομι-
κό Πανεπιστήμιο Αθηνών (66,2%), το Γεωπονικό Πα-
νεπιστήμιο Αθηνών (65,6%), το Πανεπιστήμιο Αθη-
νών (65,4%), το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Αθηνών 
(63,5%), το Πάντειο Πανεπιστήμιο (63,1%) και το Πα-
νεπιστήμιο Πατρών (62,7%).  
Την ίδια χρονιά, το χαμηλότερο ποσοστό νεοεισερχό-
μενων με μητέρα υπάλληλο καταγράφεται στο Πανε-
πιστήμιο Δυτικής Ελλάδας (49,1%) και ακολουθούν: 
το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (54,8%), το Πανεπιστή-

μιο Πελοποννήσου (55,2%), το Ιόνιο Πανεπιστήμιο 
(56,8%), το Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας (57,9%), 
το Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας (57,9%), τα Πανε-
πιστήμια Αιγαίου και Ιωαννίνων (59,9%), το Πανεπι-
στήμιο Κρήτης (60,2%), το Πανεπιστήμιο Θράκης 
(60,5%), τα Πανεπιστήμια Πειραιώς και Θεσσαλίας 
(60,9%) και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (62,1%). 
Αξίζει να σημειωθεί πως στο σύνολο των εκπαιδευτι-
κών ιδρυμάτων της κατηγορίας, το μέσο ποσοστό νεο-
εισερχόμενων με μητέρα υπάλληλο είναι υψηλότερο 
του αντίστοιχου του πληθυσμού αναφοράς (γυναίκες 
υπάλληλοι ηλικίας 40-59 ετών), δηλαδή στο σύνολο 
των Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων & Πολυτεχνείων οι 
νέοι με μητέρα υπάλληλο υπερεκπροσωπούνται. 
Πέραν των διαφοροποιήσεων μεταξύ των εκπαιδευτι-
κών ιδρυμάτων, καταγράφονται και σημαντικές δια-
φοροποιήσεις εντός των ιδρυμάτων. Συγκεκριμένα, το 
μεγαλύτερο εύρος (διαφορά μέγιστου από ελάχιστου 
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ποσοστού νεοεισερχόμενων με μητέρα υπάλληλο) ση-
μειώνεται στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλο-
νίκης (42,2 ποσοστιαίες μονάδες). Με βάση την τιμή 
εύρους ακολουθούν τα ιδρύματα: Χαροκόπειο Πανε-
πιστήμιο (40,1 μονάδες), Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
(39,2 μονάδες), Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (38,1 μονά-
δες), Πανεπιστήμιο Θράκης (35,7 μονάδες), Πανεπι-
στήμιο Κρήτης (34,3 μονάδες), Πανεπιστήμιο Πατρών 
και Ιόνιο Πανεπιστήμιο (33,1 μονάδες), Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας (31,6 μονάδες), Πανεπιστήμιο Δυτικής 
Μακεδονίας (31,3 μονάδες) και Πανεπιστήμιο Αθη-
νών (30,1 μονάδες).  
Στον αντίποδα βρίσκεται το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 
το οποίο καταγράφει το μικρότερο εύρος μεταξύ μέ-
γιστου και ελάχιστου ποσοστού νεοεισερχόμενων με 
μητέρα υπάλληλο (8,7 μονάδες) και ακολουθούν: το 

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (9,3 μονάδες), το 
Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας (10,6 μονάδες), το 
Πολυτεχνείο Κρήτης (14,8 μονάδες) και το Πανεπι-
στήμιο Στερεάς Ελλάδας (19,6 μονάδες). 

 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η μέση τιμή, η 
ελάχιστη και η μέγιστη τιμή του ποσοστού των νεοει-
σερχόμενων φοιτητών με μητέρα εργάτρια (υψηλής 
και χαμηλής ειδίκευσης) ανά τμήμα στα 22 Πανεπι-
στημιακά ιδρύματα & Πολυτεχνεία το 2011. 
Συνολικά στα Πανεπιστημιακά ιδρύματα & Πολυτε-
χνεία το 7,1% κατά μέσο όρο των νεοεισερχόμενων 
φοιτητών έχουν μητέρα εργάτρια, ενώ ως προς το συ-
γκεκριμένο δείκτη τα εκπαιδευτικά ιδρύματα διαφο-
ροποιούνται μεταξύ τους. 

Γράφημα 5.144: Μέση τιμή, Ελάχιστη και Μέγιστη τιμή ποσοστού νεοεισερχόμενων φοιτητών με μητέρα εργάτρια (υψηλής και χαμηλής ειδίκευσης) ανά τμή-
μα στα 22 Πανεπιστημιακά ιδρύματα και Πολυτεχνεία το 2011 

 
Η οριζόντια πράσινη γραμμή τέμνει τον άξονα τιμών στο 16,6%, που είναι το ποσοστό των γυναικών ηλικίας 40-59 ετών που ανήκουν στην επαγγελματική κατηγορία: Εργάτες (υψηλής και 
χαμηλής ειδίκευσης). 
Πηγή:  ΕΛ.ΣΤΑΤ.          Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Το 2011 σε 21 από τα 22 Πανεπιστημιακά ιδρύματα & 
Πολυτεχνεία το μέσο ποσοστό νεοεισαχθέντων με μη-
τέρα εργάτρια είναι σημαντικά χαμηλότερο του αντί-
στοιχου του πληθυσμού αναφοράς (εργάτριες ηλικίας 
40-59 ετών), δηλαδή στα ιδρύματα αυτά οι νέοι με μη-
τέρα εργάτρια υποεκπροσωπούνται. Το χαμηλότερο 
κατά μέσο όρο ποσοστό νεοεισερχομένων με μητέρα 
εργάτρια καταγράφει το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτε-
χνείο (3,3%) και ακολουθούν: το Πολυτεχνείο Κρήτης 
(4,1%), η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (5,9%), το 
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (5,9%), το Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών (6,2%), το Γεωπονικό Πανεπι-
στήμιο Αθηνών και το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 
(6,4%), το Πανεπιστήμιο Αθηνών (6,5%) κ.ο.κ. 
Στον αντίποδα βρίσκεται το Πανεπιστήμιο Στερεάς 
Ελλάδας όπου η εκπροσώπηση των νέων με μητέρα 
εργάτρια κρίνεται αρκετά ικανοποιητική, με το μέσο 
ποσοστό νεοεισαχθέντων με μητέρα που ανήκει στη 
συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία να είναι 
13,2%. 
Πέραν των διαφοροποιήσεων μεταξύ των εκπαιδευτι-
κών ιδρυμάτων, καταγράφονται και σημαντικές δια-

φοροποιήσεις εντός των ιδρυμάτων. Συγκεκριμένα, το 
μεγαλύτερο εύρος (διαφορά μέγιστου από ελάχιστου 
ποσοστού νεοεισερχόμενων με μητέρα εργάτρια) ση-
μειώνεται στο Πανεπιστήμιο Κρήτης (15,3 ποσοστιαί-
ες μονάδες). Με βάση την τιμή εύρους ακολουθούν τα 
ιδρύματα: Πανεπιστήμιο Αιγαίου (14,3 μονάδες), Πα-
νεπιστήμιο Θεσσαλίας (13,2 μονάδες), Πανεπιστήμιο 
Θράκης (12,7 μονάδες), Πανεπιστήμιο Αθηνών (12,5 
μονάδες), Πανεπιστήμιο Πατρών (12,0 μονάδες), Πα-
νεπιστήμιο Πελοποννήσου (11,0 μονάδες), Αριστοτέ-
λειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας (10,9 μονάδες) και Ιόνιο Πανεπιστήμιο 
(10,0 μονάδες). Στον αντίποδα βρίσκεται το Πολυτε-
χνείο Κρήτης, το οποίο καταγράφει το μικρότερο εύ-
ρος μεταξύ μέγιστου και ελάχιστου ποσοστού νεοει-
σερχόμενων με μητέρα εργάτρια (3,6 μονάδες) και 
ακολουθούν: το Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας (3,9 
μονάδες), το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (4,5 
μονάδες), το Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας (4,7 μο-
νάδες), το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πα-
νεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (5,7 μονάδες), το 
Πανεπιστήμιο Πειραιώς (6,3 μονάδες), το Χαροκόπειο 
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Πανεπιστήμιο (7,1 μονάδες), η Ανωτάτη Σχολή Καλών 
Τεχνών (7,6 μονάδες), το Οικονομικό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών (8,4 μονάδες), το Πάντειο Πανεπιστήμιο και 
το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (8,5 μονάδες). 
 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η μέση τιμή, η 
ελάχιστη και η μέγιστη τιμή του ποσοστού των νεοει-
σερχόμενων φοιτητών με μητέρα άνεργη ή μη οικο-
νομικά ενεργή ανά τμήμα στα 22 Πανεπιστημιακά ι-
δρύματα & Πολυτεχνεία το 2011. 

Γράφημα 5.145: Μέση τιμή, Ελάχιστη και Μέγιστη τιμή ποσοστού νεοεισερχόμενων φοιτητών με μητέρα άνεργη ή μη οικονομικά ενεργή ανά τμήμα στα 22 
Πανεπιστημιακά ιδρύματα και Πολυτεχνεία το 2011 

 
Η οριζόντια πράσινη γραμμή τέμνει τον άξονα τιμών στο 47,3%, που είναι το ποσοστό των γυναικών ηλικίας 40-59 ετών που ανήκουν στην επαγγελματική κατηγορία: Άνεργοι ή Μη οικονο-
μικά ενεργοί. 
Πηγή:  ΕΛ.ΣΤΑΤ.          Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Συνολικά στα Πανεπιστημιακά ιδρύματα & Πολυτε-
χνεία το 30,4% κατά μέσο όρο των νεοεισερχόμενων 
φοιτητών έχουν μητέρα άνεργη ή μη οικονομικά ενερ-
γή, ενώ ως προς το συγκεκριμένο δείκτη τα εκπαιδευ-
τικά ιδρύματα διαφοροποιούνται μεταξύ τους. 
Το 2011 σε 20 από τα 22 Πανεπιστημιακά ιδρύματα & 
Πολυτεχνεία το μέσο ποσοστό νεοεισαχθέντων με μη-
τέρα άνεργη ή μη οικονομικά ενεργή είναι σημαντικά 
χαμηλότερο του αντίστοιχου του πληθυσμού αναφο-
ράς (γυναίκες ηλικίας 40-59 ετών που είναι άνεργες ή 
μη οικονομικά ενεργές), δηλαδή στα ιδρύματα αυτά 
υποεκπροσωπούνται οι νέοι με μητέρα της συγκεκρι-
μένης επαγγελματικής κατηγορίας. Συγκεκριμένα, το 
χαμηλότερο ποσοστό νεοεισερχόμενων με μητέρα ά-
νεργη ή μη οικονομικά ενεργή καταγράφεται στο Πο-
λυτεχνείο Κρήτης (18,4%) και ακολουθούν: το Εθνικό 
Μετσόβιο Πολυτεχνείο (20,3%), η Ανωτάτη Σχολή Κα-
λών Τεχνών (22,7%), το Οικονομικό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών (27,6%), το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
(28,1%), το Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας (28,8%), 
το Πάντειο Πανεπιστήμιο (29,6%), το Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (29,8%), το Πανεπιστή-
μιο Θεσσαλίας (30,5%), το Πανεπιστήμιο Πατρών 
(30,6%), το Πανεπιστήμιο Πειραιώς (31,1%), το Πανε-
πιστήμιο Θράκης και το Πανεπιστήμιο Κρήτης 
(31,8%), το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (31,9%), το Πα-
νεπιστήμιο Μακεδονίας (32,0%), το Πανεπιστήμιο Αι-
γαίου (33,3%), το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 
(33,9%), το Ιόνιο Πανεπιστήμιο (34,7%) και το Πανε-
πιστήμιο Πελοποννήσου (35,7%). 
Στον αντίποδα βρίσκεται το Χαροκόπειο Πανεπιστή-
μιο και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας όπου η εκ-
προσώπηση των νέων με μητέρα άνεργη ή μη οικονο-
μικά ενεργή κρίνεται αρκετά ικανοποιητική, με το μέ-

σο ποσοστό νεοεισαχθέντων με μητέρα που ανήκει 
στις συγκεκριμένες επαγγελματικές κατηγορίες να εί-
ναι 38,7% και 44,1% αντίστοιχα. 
Πέραν των διαφοροποιήσεων μεταξύ των εκπαιδευτι-
κών ιδρυμάτων, καταγράφονται και σημαντικές δια-
φοροποιήσεις εντός των ιδρυμάτων. Συγκεκριμένα, το 
μεγαλύτερο εύρος (διαφορά μέγιστου από ελάχιστου 
ποσοστού νεοεισερχόμενων με μητέρα άνεργη ή μη 
οικονομικά ενεργή) σημειώνεται στο Χαροκόπειο Πα-
νεπιστήμιο (37,3 ποσοστιαίες μονάδες). Με βάση την 
τιμή εύρους ακολουθούν τα ιδρύματα: Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (34,3 μονάδες), Πανεπι-
στήμιο Θεσσαλίας (32,6 μονάδες), Πανεπιστήμιο Ιω-
αννίνων (32,4 μονάδες), Πανεπιστήμιο Θράκης (31,4 
μονάδες), Πανεπιστήμιο Κρήτης (30,6 μονάδες), Πα-
νεπιστήμιο Μακεδονίας (29,3 μονάδες), Πανεπιστή-
μιο Αιγαίου (29,0 μονάδες), Πανεπιστήμιο Δυτικής 
Μακεδονίας (25,7 μονάδες), Ιόνιο Πανεπιστήμιο (25,1 
μονάδες), Πανεπιστήμιο Αθηνών (24,7 μονάδες), Πα-
νεπιστήμιο Πατρών (23,8 μονάδες) και Πάντειο Πα-
νεπιστήμιο (20,6 μονάδες).  
Στον αντίποδα βρίσκεται το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών, το οποίο καταγράφει το μικρότερο εύρος με-
ταξύ μέγιστου και ελάχιστου ποσοστού νεοεισερχόμε-
νων με μητέρα άνεργη ή μη οικονομικά ενεργή (10,2 
μονάδες) και ακολουθούν: το Πανεπιστήμιο Δυτικής 
Ελλάδας (10,9 μονάδες), το Πανεπιστήμιο Πειραιώς 
(11,8 μονάδες), η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (23,8 
μονάδες), το Πολυτεχνείο Κρήτης (12,9 μονάδες), το 
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (15,4 μονάδες), το 
Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας (15,7 μονάδες), το 
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (18,0 μονάδες) και το 
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (18,3 μονάδες). 
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Τεχνολογικά ιδρύματα 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η μέση τιμή, η 
ελάχιστη και η μέγιστη τιμή του ποσοστού των νεοει-
σερχόμενων φοιτητών με μητέρα υπάλληλο (υψηλής 
και χαμηλής ειδίκευσης) ανά τμήμα στα 16 Τεχνολογι-
κά ιδρύματα το 2011. 

 
Συνολικά στα Τεχνολογικά ιδρύματα το 47,6% κατά 
μέσο όρο των νεοεισερχόμενων φοιτητών έχουν μητέ-
ρα υπάλληλο, ενώ ως προς το συγκεκριμένο δείκτη τα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα διαφοροποιούνται μεταξύ 
τους. 

Γράφημα 5.146: Μέση τιμή, Ελάχιστη και Μέγιστη τιμή ποσοστού νεοεισερχόμενων φοιτητών με μητέρα υπάλληλο ανά τμήμα στα 16 Τεχνολογικά ιδρύματα 
το 2011 

 
Η οριζόντια μωβ γραμμή τέμνει τον άξονα τιμών στο 36,1%, που είναι το ποσοστό των γυναικών ηλικίας 40-59 ετών που ανήκουν στην επαγγελματική κατηγορία: Υπάλληλοι (υψηλής και χα-
μηλής ειδίκευσης). 
Πηγή:  ΕΛ.ΣΤΑΤ.          Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 
Το 2011 σε 12 από τα 16 Τεχνολογικά ιδρύματα το μέ-
σο ποσοστό νεοεισαχθέντων με μητέρα υπάλληλο εί-
ναι σημαντικά υψηλότερο του αντίστοιχου του πλη-
θυσμού αναφοράς (γυναίκες ηλικίας 40-59 ετών που 
ανήκουν στην επαγγελματική κατηγορία: Υπάλληλος), 
δηλαδή στα ιδρύματα αυτά υπερεκπροσωπούνται οι 
νέοι με μητέρα της συγκεκριμένης επαγγελματικής κα-
τηγορίας. Το υψηλότερο κατά μέσο όρο ποσοστό νεο-
εισερχομένων με μητέρα υπάλληλο καταγράφει το ΤΕΙ 
Σερρών (52,7%) και ακολουθούν: το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων 
(52,5%), το ΤΕΙ Αθηνών (51,6%), το ΤΕΙ Πειραιώς 
(51,6%), η ΑΣΠΑΙΤΕ (50,1%), το ΤΕΙ Ηπείρου (49,5%), 
το ΤΕΙ Χαλκίδος (49,0%), το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης (48,6%), 
το ΤΕΙ Καλαμάτας (48,0%), το ΤΕΙ Κρήτης (47,7%), το 
ΤΕΙ Πατρών (46,3%) και το ΤΕΙ Λαμίας (45,4%). 
Στα υπόλοιπα 4 Τεχνολογικά ιδρύματα η εκπροσώπη-
ση των νέων με μητέρα υπάλληλο κρίνεται αρκετά ι-
κανοποιητική, με το χαμηλότερο μέσο ποσοστό νεο-
εισαχθέντων με μητέρα που ανήκει στη συγκεκριμένη 
επαγγελματική κατηγορία να καταγράφεται στο ΤΕΙ 
Λαρίσης και στο ΤΕΙ Μεσολογγίου (41,5%) και να ακο-
λουθούν: το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (41,8%) και το 
ΤΕΙ Καβάλας (42,4%). 
Πέραν των διαφοροποιήσεων μεταξύ των εκπαιδευτι-
κών ιδρυμάτων, καταγράφονται και σημαντικές δια-
φοροποιήσεις εντός των ιδρυμάτων. Συγκεκριμένα, το 
μεγαλύτερο εύρος (διαφορά μέγιστου από ελάχιστου 
ποσοστού νεοεισερχόμενων με μητέρα υπάλληλο) ση-

μειώνεται στο ΤΕΙ Αθηνών (40,2 ποσοστιαίες μονά-
δες). Με βάση την τιμή εύρους ακολουθούν τα ιδρύ-
ματα: ΤΕΙ Ηπείρου (35,9 μονάδες), ΤΕΙ Πατρών (30,7 
μονάδες), ΤΕΙ Λαρίσης (27,8 μονάδες), ΤΕΙ Κρήτης 
(23,2 μονάδες), ΤΕΙ Πειραιώς (20,8 μονάδες), ΤΕΙ Δυτι-
κής Μακεδονίας (20,3 μονάδες) και ΤΕΙ Λαμίας (20,2 
μονάδες). 
Στον αντίποδα βρίσκεται το ΤΕΙ Μεσολογγίου, το ο-
ποίο καταγράφει το μικρότερο εύρος μεταξύ μέγιστου 
και ελάχιστου ποσοστού νεοεισερχόμενων με μητέρα 
υπάλληλο (10,2 μονάδες) και ακολουθούν: η ΑΣΠΑΙΤΕ 
(13,9 μονάδες), το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (14,2 μονάδες), 
το ΤΕΙ Χαλκίδος (14,6 μονάδες), το ΤΕΙ Σερρών (17,5 
μονάδες), το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης (18,1 μονάδες), το ΤΕΙ 
Καβάλας (18,7 μονάδες) και το ΤΕΙ Καλαμάτας (19,1 
μονάδες). 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η μέση τιμή, η 
ελάχιστη και η μέγιστη τιμή του ποσοστού των νεοει-
σερχόμενων φοιτητών με μητέρα εργάτρια (υψηλής 
και χαμηλής ειδίκευσης) ανά τμήμα στα 16 Τεχνολογι-
κά ιδρύματα το 2011.  
Συνολικά στα Τεχνολογικά ιδρύματα το 11,3% κατά 
μέσο όρο των νεοεισερχόμενων φοιτητών έχουν μητέ-
ρα εργάτρια, ενώ ως προς το συγκεκριμένο δείκτη τα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα διαφοροποιούνται μεταξύ 
τους.  
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Γράφημα 5.147: Μέση τιμή, Ελάχιστη και Μέγιστη τιμή ποσοστού νεοεισερχόμενων φοιτητών με μητέρα εργάτρια ανά τμήμα στα 16 Τεχνολογικά ιδρύματα 
το 2011 

 
Η οριζόντια μωβ γραμμή τέμνει τον άξονα τιμών στο 16,6%, που είναι το ποσοστό των γυναικών ηλικίας 40-59 ετών που ανήκουν στην επαγγελματική κατηγορία: Εργάτες (υψηλής και χαμη-
λής ειδίκευσης). 
Πηγή:  ΕΛ.ΣΤΑΤ.          Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Το 2011 σε 14 από τα 16 Τεχνολογικά ιδρύματα το μέ-
σο ποσοστό νεοεισαχθέντων με μητέρα υπάλληλο εί-
ναι χαμηλότερο του αντίστοιχου του πληθυσμού α-
ναφοράς (γυναίκες εργάτριες ηλικίας 40-59 ετών), δη-
λαδή στα ιδρύματα αυτά υποεκπροσωπούνται ελα-
φρά οι νέοι με μητέρα της συγκεκριμένης επαγγελμα-
τικής κατηγορίας. Το χαμηλότερο κατά μέσο όρο πο-
σοστό νεοεισερχομένων με μητέρα εργάτρια κατα-
γράφει το ΤΕΙ Σερρών (7,6%) και ακολουθούν: η Α-
ΣΠΑΙΤΕ (8,0%), το ΤΕΙ Μεσολογγίου (9,6%), το ΤΕΙ 
Χαλκίδος (10,1%), το ΤΕΙ Αθηνών (10,2%), το ΤΕΙ Ηπεί-
ρου και το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (10,6%), το ΤΕΙ Θεσσα-
λονίκης και το ΤΕΙ Κρήτης (10,7%), το ΤΕΙ Πειραιώς 
(11,2%), το ΤΕΙ Καλαμάτας (11,3%), το ΤΕΙ Καβάλας 
(12,7%), το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (12,9%) και το ΤΕΙ 
Πατρών (13,1%). 
Την ίδια χρονιά στο ΤΕΙ Λαρίσης και το ΤΕΙ Λαμίας η 
εκπροσώπηση των νέων με μητέρα εργάτρια κρίνεται 
αρκετά ικανοποιητική, με το μέσο ποσοστό νεοεισα-
χθέντων με μητέρα που ανήκει στη συγκεκριμένη ε-
παγγελματική κατηγορία να είναι 14,4% και 14,1% α-
ντίστοιχα. 
Πέραν των διαφοροποιήσεων μεταξύ των εκπαιδευτι-
κών ιδρυμάτων, καταγράφονται και σημαντικές δια-
φοροποιήσεις εντός των ιδρυμάτων. Συγκεκριμένα, το 
μεγαλύτερο εύρος (διαφορά μέγιστου από ελάχιστου 
ποσοστού νεοεισερχόμενων με μητέρα εργάτρια) ση-
μειώνεται στο ΤΕΙ Λαρίσης (37,6 ποσοστιαίες μονά-
δες), ενώ ακολουθούν, με αρκετά χαμηλότερες τιμές, 
τα ιδρύματα: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης (17,0 μονάδες), ΤΕΙ 
Δυτικής Μακεδονίας (16,7 μονάδες), ΤΕΙ Αθηνών 
(14,1 μονάδες), ΤΕΙ Λαμίας (13,8 μονάδες), ΤΕΙ Ηπεί-
ρου (13,6 μονάδες), ΤΕΙ Κρήτης (13,5 μονάδες), Α-
ΣΠΑΙΤΕ (12,7 μονάδες), ΤΕΙ Χαλκίδος και ΤΕΙ Πατρών 
(11,8 μονάδες), ΤΕΙ Καλαμάτας (11,7 μονάδες) και ΤΕΙ 
Καβάλας (10,4 μονάδες). 

Στα υπόλοιπα ιδρύματα της κατηγορίας το εύρος με-
ταξύ μέγιστου και ελάχιστου ποσοστού νεοεισερχόμε-
νων με μητέρα εργάτρια είναι μικρότερο των 10,0 πο-
σοστιαίες μονάδων με τη χαμηλότερη τιμή να κατα-
γράφεται στο ΤΕΙ Σερρών (4,9 μονάδες). 
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η μέση τιμή, η 
ελάχιστη και η μέγιστη τιμή του ποσοστού των νεοει-
σερχόμενων φοιτητών με μητέρα άνεργη ή μη οικο-
νομικά ενεργή (υψηλής και χαμηλής ειδίκευσης) ανά 
τμήμα στα 16 Τεχνολογικά ιδρύματα το 2011. 
Συνολικά στα Τεχνολογικά ιδρύματα το 41,1% κατά 
μέσο όρο των νεοεισερχόμενων φοιτητών έχουν μητέ-
ρα άνεργη ή μη οικονομικά ενεργή, ενώ ως προς το 
συγκεκριμένο δείκτη τα εκπαιδευτικά ιδρύματα δια-
φοροποιούνται μεταξύ τους.  
Το 2011 σε 2 από τα 16 Τεχνολογικά ιδρύματα το μέσο 
ποσοστό νεοεισαχθέντων με μητέρα άνεργη ή μη οι-
κονομικά ενεργή είναι χαμηλότερο του αντίστοιχου 
του πληθυσμού αναφοράς (γυναίκες ηλικίας 40-59 
ετών που ανήκουν στις συγκεκριμένες κατηγορίες), 
δηλαδή στα ιδρύματα αυτά υποεκπροσωπούνται ε-
λαφρά οι νέοι με μητέρα της συγκεκριμένης επαγγελ-
ματικής κατηγορίας. Συγκεκριμένα, στο ΤΕΙ Ιονίων Νή-
σων και στο ΤΕΙ Πειραιώς το μέσο ποσοστό νεοεισερ-
χομένων με μητέρα άνεργη ή μη οικονομικά ενεργή 
είναι 36,9% και 37,2% αντίστοιχα. 
Στα υπόλοιπα 14 Τεχνολογικά ιδρύματα η εκπροσώ-
πηση των νέων με μητέρα άνεργη ή μη οικονομικά ε-
νεργή κρίνεται αρκετά ικανοποιητική, με το χαμηλό-
τερο μέσο ποσοστό νεοεισαχθέντων με μητέρα που 
ανήκει στη συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία να 
κυμαίνεται μεταξύ 38,2% και 48,9%. 
Πέραν των διαφοροποιήσεων μεταξύ των εκπαιδευτι-
κών ιδρυμάτων, καταγράφονται και σημαντικές δια-
φοροποιήσεις εντός των ιδρυμάτων. Συγκεκριμένα, το 
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μεγαλύτερο εύρος (διαφορά μέγιστου από ελάχιστου 
ποσοστού νεοεισερχόμενων με μητέρα άνεργη ή μη 
οικονομικά ενεργή) σημειώνεται στο ΤΕΙ Αθηνών (29,4 
ποσοστιαίες μονάδες). Με βάση την τιμή εύρους ακο-
λουθούν τα ιδρύματα: ΤΕΙ Ηπείρου (27,1 μονάδες), ΤΕΙ 

Θεσσαλονίκης (25,1 μονάδες), ΤΕΙ Πατρών (22,3 μο-
νάδες), ΤΕΙ Καβάλας (21,1 μονάδες), ΤΕΙ Λαμίας (18,1 
μονάδες), ΤΕΙ Λαρίσης (16,8 μονάδες), ΤΕΙ Δυτικής 
Μακεδονίας (16,6 μονάδες) και ΤΕΙ Σερρών (15,8 μο-
νάδες). 

Γράφημα 5.148: Μέση τιμή, Ελάχιστη και Μέγιστη τιμή ποσοστού νεοεισερχόμενων φοιτητών με μητέρα άνεργη ή μη οικονομικά ενεργή ανά τμήμα στα 16 
Τεχνολογικά ιδρύματα το 2011 

 
Η οριζόντια μωβ γραμμή τέμνει τον άξονα τιμών στο 47,3%, που είναι το ποσοστό των γυναικών ηλικίας 40-59 ετών που ανήκουν στην επαγγελματική κατηγορία: Άνεργοι ή Μη οικονομικά 
ενεργοί. 
Πηγή:  ΕΛ.ΣΤΑΤ.          Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Στα υπόλοιπα ιδρύματα της κατηγορίας το εύρος με-
ταξύ μέγιστου και ελάχιστου ποσοστού νεοεισερχόμε-
νων με μητέρα άνεργη ή μη οικονομικά ενεργή είναι 
μικρότερο των 15,0 ποσοστιαίες μονάδων με τη χαμη-
λότερη τιμή να καταγράφεται στο ΤΕΙ Χαλκίδος (6,3 
μονάδες). 
 
Ανώτερες Επαγγελματικές & Εκκλησιαστικές Σχολές 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η μέση τιμή 
του ποσοστού των νεοεισερχόμενων φοιτητών με μη-
τέρα (α) υπάλληλο, (β) εργάτρια και (γ) άνεργη ή μη 
οικονομικά ενεργή στις 20 σχολές της Επαγγελματικής 
& Εκκλησιαστικής εκπαίδευσης το 2011. 
Συνολικά στην Ανώτερη Επαγγελματική & Εκκλησια-
στική Εκπαίδευση το 48,0% κατά μέσο όρο των νεοει-
σερχόμενων φοιτητών έχουν μητέρα υπάλληλο, ενώ 
ως προς το συγκεκριμένο δείκτη τα εκπαιδευτικά ι-
δρύματα διαφοροποιούνται μεταξύ τους. 
Το 2011 σε 9 από τα 20 εκπαιδευτικά ιδρύματα της 
κατηγορίας το μέσο ποσοστό νεοεισαχθέντων με μη-
τέρα υπάλληλο είναι σημαντικά υψηλότερο του αντί-
στοιχου του πληθυσμού αναφοράς (γυναίκες υπάλλη-
λοι ηλικίας 40-59 ετών), δηλαδή στα ιδρύματα αυτά 
υπερεκπροσωπούνται οι νέοι με μητέρα της συγκε-
κριμένης επαγγελματικής κατηγορίας. Το υψηλότερο 
κατά μέσο όρο ποσοστό νεοεισερχομένων με μητέρα 
υπάλληλο καταγράφεται στις καλλιτεχνικές σχολές 
(Δραματική Σχολή ΚΘΒΕ με 90,0%, Σχολή Ορχηστικής 
Τέχνης με 76,5% και Δραματική Σχολή Εθνικού Θεά-
τρου 58,8%) και ακολουθούν οι Ανώτατες Εκκλησια-
στικές Ακαδημίες (Ηρακλείου με 61,3%, Αθηνών με 
51,3%, Θεσσαλονίκης με 50,6% και Βελλάς Ιωαννίνων 
με 48,7%). Υψηλά ποσοστά στην κατηγορία καταγρά-

φου επίσης η ΑΣΤΕ Ρόδου (56,1%) και η ΑΕΝ Σύρου 
(49,2%). 
Στον αντίποδα βρίσκεται η ΑΕΝ Ύδρας, όπου οι νέοι με 
μητέρα της συγκεκριμένης επαγγελματικής κατηγορί-
ας υποεκπροσωπούνται, με το ποσοστό των νεοει-
σερχόμενων φοιτητών με μητέρα υπάλληλο να είναι 
20,0%. Στα υπόλοιπα ιδρύματα της κατηγορίας η εκ-
προσώπηση των νέων με μητέρα υπάλληλο κρίνεται 
αρκετά ικανοποιητική, με το μέσο ποσοστό νεοεισα-
χθέντων με μητέρα που ανήκει στη συγκεκριμένη ε-
παγγελματική κατηγορία να κυμαίνεται κοντά στα ε-
πίπεδα του αντίστοιχου του πληθυσμού. 
Την ίδια χρονιά το 10,0% κατά μέσο όρο των νεοει-
σερχόμενων φοιτητών έχουν μητέρα εργάτρια. Ωστό-
σο, σε 15 από τα 20 εκπαιδευτικά ιδρύματα της κατη-
γορίας το μέσο ποσοστό νεοεισαχθέντων με μητέρα 
εργάτρια είναι σημαντικά χαμηλότερο του αντίστοι-
χου του πληθυσμού αναφοράς (γυναίκες εργάτριες η-
λικίας 40-59 ετών), δηλαδή στα ιδρύματα αυτά υπο-
εκπροσωπούνται οι νέοι με μητέρα της συγκεκριμένης 
επαγγελματικής κατηγορίας. Το χαμηλότερο κατά μέ-
σο όρο ποσοστό νεοεισερχομένων με μητέρα εργάτρια 
καταγράφεται στη Σχολή Νοσηλευτικής ΕΕΣ Αθηνών 
και στη Δραματική Σχολή Κρατικού Θεάτρου Βορείου 
Ελλάδας (0,0%) και ακολουθούν: η ΑΕΝ Ύδρας (5,5%), 
η ΑΕΝ Οινουσών Χίου (5,6%), η Σχολή Ορχηστικής Τέ-
χνης (5,9%), η Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Α-
θηνών (6,9%), η ΑΕΝ Κύμης (7,0%), η ΑΣΤΕ Ρόδου 
(7,6%), η ΑΕΝ Σύρου (7,9%), η ΑΕΝ Ιονίων Νήσων 
(8,2%), η ΑΕΝ Ασπρόπυργου (8,6%), η Δραματική 
Σχολή Εθνικού Θεάτρου (8,8%), η Ανωτάτη Εκκλησια-
στική Ακαδημία Θεσσαλονίκης (9,6%), η ΑΕΝ Μακε-
δονίας (11,4%) και η Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδη-
μία Βελλάς Ιωαννίνων (14,9%). 
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Γράφημα 5.149: Μέση τιμή ποσοστού νεοεισερχόμενων φοιτητών με μητέρα 
(α) υπάλληλο, (β) εργάτρια και (γ) άνεργη ή μη οικονομικά ενεργή στις Ανώ-
τερες Επαγγελματικές & Εκκλησιαστικές Σχολές το 2011 

 
Πηγή:  ΕΛ.ΣΤΑΤ.          Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Στον αντίποδα βρίσκεται η ΑΣΤΕ Αγίου Νικολάου, ό-
που οι νέοι με μητέρα της συγκεκριμένης επαγγελμα-
τικής κατηγορίας υπερεκπροσωπούνται, με το ποσο-
στό των νεοεισερχόμενων φοιτητών με μητέρα εργά-
τρια να είναι 25,0%. Στα υπόλοιπα ιδρύματα της κατη-
γορίας η εκπροσώπηση των νέων με μητέρα εργάτρια 
κρίνεται αρκετά ικανοποιητική, με το μέσο ποσοστό 
νεοεισαχθέντων με μητέρα που ανήκει στη συγκεκρι-
μένη επαγγελματική κατηγορία να κυμαίνεται κοντά 
στα επίπεδα του αντίστοιχου του πληθυσμού. 

Ως προς την τρίτη κατηγορία, σε 7 από τα 20 ιδρύματα 
της κατηγορίας, το μέσο ποσοστό νεοεισερχόμενων με 
μητέρα άνεργη ή μη οικονομικά είναι σημαντικά χα-
μηλότερο του αντίστοιχου του πληθυσμού αναφοράς 
(γυναίκες υπάλληλοι ηλικίας 40-59 ετών), δηλαδή σε 
αυτά τα εκπαιδευτικά ιδρύματα οι νέοι με μητέρα ά-
νεργη ή μη οικονομικά υποεκπροσωπούνται σε σημα-
ντικό βαθμό. Συγκεκριμένα, το χαμηλότερο ποσοστό 
νεοεισερχόμενων με μητέρα άνεργη ή μη οικονομικά 
καταγράφεται στη Δραματική Σχολή Κρατικού Θεά-
τρου Βορείου Ελλάδος (10,0%) και ακολουθούν: η 
Σχολή Ορχηστικής Τέχνης (17,6%), η Ανωτάτη Εκκλη-
σιαστική Ακαδημία Ηρακλείου (27,1%), η ΑΣΤΕ Αγίου 
Νικολάου (30,0%), η Δραματική Σχολή Εθνικού Θεά-
τρου (32,4%), η ΑΣΤΕ Ρόδου και η Ανωτάτη Εκκλησια-
στική Ακαδημία Βελλάς Ιωαννίνων (36,4%). 
Στον αντίποδα βρίσκεται η ΑΕΝ Ύδρας, όπου οι νέοι με 
μητέρα της συγκεκριμένης επαγγελματικής κατηγορί-
ας υπερεκπροσωπούνται, με το ποσοστό των νεοει-
σερχόμενων φοιτητών με μητέρα άνεργη ή μη οικονο-
μικά ενεργή να είναι 74,5%. 
Στα υπόλοιπα ιδρύματα της κατηγορίας η εκπροσώ-
πηση των νέων με μητέρα άνεργη ή μη οικονομικά ε-
νεργή κρίνεται αρκετά ικανοποιητική, με το μέσο πο-
σοστό νεοεισαχθέντων με μητέρα που ανήκει στη συ-
γκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία να κυμαίνεται 
κοντά στα επίπεδα του αντίστοιχου του πληθυσμού. 

 
5.7.2.2 Ανάλυση κατά πεδίο και τομέα σπουδών 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η μέση τιμή, η 
bottom5 και η top5 τιμή του ποσοστού των νεοεισερ-
χόμενων φοιτητών με μητέρα υπάλληλο (υψηλής και 
χαμηλής ειδίκευσης) στα 8 πεδία σπουδών το 2011. 
Συνολικά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το μέσο πο-
σοστό νεοεισερχόμενων φοιτητών με μητέρα υπάλλη-
λο είναι 55,9%, ενώ ως προς το συγκεκριμένο δείκτη 
τα πεδία σπουδών διαφοροποιούνται μεταξύ τους.  
Το 2011 σε 7 από τα 8 πεδία σπουδών το μέσο ποσο-
στό νεοεισαχθέντων με μητέρα υπάλληλο είναι σημα-
ντικά υψηλότερο του αντίστοιχου του πληθυσμού α-
ναφοράς (γυναίκες υπάλληλοι ηλικίας 40-59 ετών), 
δηλαδή στα πεδία αυτά υπερεκπροσωπούνται οι νέοι 
με μητέρα υπάλληλο. Το υψηλότερο κατά μέσο όρο 
ποσοστό νεοεισερχομένων με μητέρα υπάλληλο κατα-
γράφει το πεδίο σπουδών ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (60,0%) και α-
κολουθούν τα πεδία: ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩ-
ΓΗΣ & ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (59,0%), ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ 
ΣΠΟΥΔΕΣ & ΤΕΧΝΕΣ (57,7%), ΓΕΩΡΓΙΑ (54,8%), ΥΓΕΙΑ & 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ (54,5%), ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (54,1%) 
και ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΔΙΚΑΙΟ 
(53,8%). 
Την ίδια χρονιά, στο πεδίο σπουδών ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ η εκ-
προσώπηση των νέων με μητέρα υπάλληλο κρίνεται 
ικανοποιητική, με το μέσο ποσοστό νεοεισαχθέντων 
με μητέρα που ανήκει στη συγκεκριμένη επαγγελματι-
κή κατηγορία να είναι 43,8%. 
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Γράφημα 5.150: Μέση τιμή, Bottom5 και Top5 τιμή του ποσοστού των νεοεισερχόμενων φοιτητών με μητέρα υπάλληλο (υψηλής και χαμηλής ειδίκευσης) στα 
8 πεδία σπουδών το 2011 

 
Bottom5: Η μέση τιμή των τμημάτων με τις πέντε χαμηλότερες τιμές του δείκτη       και       Top5: Η μέση τιμή των τμημάτων με τις πέντε υψηλότερες τιμές του δείκτη 
Η οριζόντια πορτοκαλί γραμμή τέμνει τον άξονα τιμών στο 36,1%, που είναι το ποσοστό των γυναικών ηλικίας 40-59 ετών που ανήκουν στην επαγγελματική κατηγορία: Υπάλληλοι (υψηλής 
και χαμηλής ειδίκευσης). 
Πηγή:  ΕΛ.ΣΤΑΤ.          Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Πέραν των διαφοροποιήσεων μεταξύ των πεδίων 
σπουδών, καταγράφονται και σημαντικές διαφορο-
ποιήσεις εντός τους. Με βάση την τιμή του λόγου 
top5/bottom5, οι σημαντικότερες διαφοροποιήσεις 
καταγράφονται στα πεδία σπουδών ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑ-
ΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΥΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΠΡΟΝΟΙΑ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
& ΔΙΚΑΙΟ (2,2 φορές) και ακολουθούν τα πεδία: ΓΕΩΡ-
ΓΙΑ (2,1 φορές) και ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (2,0 φορές). Μικρότε-
ρες διαφοροποιήσεις καταγράφονται στα πεδία ΑΝ-

ΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ & ΤΕΧΝΕΣ και ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ με 
την τιμή του λόγου top5/bottom5 να διαμορφώνεται 
στο 1,9, καθώς και στο πεδίο σπουδών ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
(1,5 φορές). 

 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η μέση τιμή, η 
bottom5 και η top5 τιμή του ποσοστού των νεοεισερ-
χόμενων φοιτητών με μητέρα εργάτρια (υψηλής και 
χαμηλής ειδίκευσης) στα 8 πεδία σπουδών το 2011. 

Γράφημα 5.151: Μέση τιμή, Bottom5 και Top5 τιμή του ποσοστού των νεοεισερχόμενων φοιτητών με μητέρα εργάτρια (υψηλής και χαμηλής ειδίκευσης) στα 
8 πεδία σπουδών το 2011 

 
Bottom5: Η μέση τιμή των τμημάτων με τις πέντε χαμηλότερες τιμές του δείκτη       και       Top5: Η μέση τιμή των τμημάτων με τις πέντε υψηλότερες τιμές του δείκτη 
Η οριζόντια πορτοκαλί γραμμή τέμνει τον άξονα τιμών στο 16,6%, που είναι το ποσοστό των γυναικών ηλικίας 40-59 ετών που ανήκουν στην επαγγελματική κατηγορία: Εργάτες (υψηλής και 
χαμηλής ειδίκευσης). 
Πηγή:  ΕΛ.ΣΤΑΤ.          Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Συνολικά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το μέσο πο-
σοστό νεοεισερχόμενων φοιτητών με μητέρα εργά-
τρια είναι 8,9%, ενώ ως προς το συγκεκριμένο δείκτη 
τα πεδία σπουδών διαφοροποιούνται μεταξύ τους.  
Το 2011 και στα 8 πεδία σπουδών το μέσο ποσοστό 
νεοεισαχθέντων με μητέρα εργάτρια είναι σημαντικά 
χαμηλότερο του αντίστοιχου του πληθυσμού αναφο-

ράς (εργάτριες ηλικίας 40-59 ετών), δηλαδή σε όλα τα 
πεδία σπουδών υποεκπροσωπούνται οι νέοι με μητέ-
ρα εργάτρια. Συγκεκριμένα, το χαμηλότερο μέσο πο-
σοστό νεοεισαχθέντων με μητέρα εργάτρια καταγρά-
φεται στο πεδίο σπουδών ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & 
ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (7,5%) και ακολουθούν τα πεδία: 
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ & ΤΕΧΝΕΣ (8,1%), ΕΠΙΣΤΗ-
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ΜΕΣ (8,2%), ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & 
ΔΙΚΑΙΟ (9,1%), ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (9,5%), ΥΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙ-
ΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ (10,3%), ΓΕΩΡΓΙΑ (10,4%) και ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
(11,2%). 
Πέραν των διαφοροποιήσεων μεταξύ των πεδίων 
σπουδών, καταγράφονται και σημαντικές διαφορο-
ποιήσεις εντός τους. Με βάση την τιμή του λόγου 
top5/bottom5, οι σημαντικότερες διαφοροποιήσεις 
καταγράφονται στο πεδίο σπουδών ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ 
ΣΠΟΥΔΕΣ & ΤΕΧΝΕΣ (14,6 φορές) και ακολουθούν τα 
πεδία: ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΟΜΙ-

ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (10,8 φορές), ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΔΙΚΑΙΟ (8,3 φορές), ΥΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩ-
ΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ (7,6 φορές), ΓΕΩΡΓΙΑ και ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 
(6,7 φορές), ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (3,9 φορές) και ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
(3,7 φορές). 
 
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η μέση τιμή, η 
bottom5 και η top5 τιμή του ποσοστού των νεοεισερ-
χόμενων φοιτητών με μητέρα άνεργη ή μη οικονομι-
κά ενεργή στα 8 πεδία σπουδών το 2011. 

Γράφημα 5.152: Μέση τιμή, Bottom5 και Top5 τιμή του ποσοστού των νεοεισερχόμενων φοιτητών με μητέρα άνεργη ή μη οικονομικά ενεργή στα 8 πεδία 
σπουδών το 2011 

 
Bottom5: Η μέση τιμή των τμημάτων με τις πέντε χαμηλότερες τιμές του δείκτη       και       Top5: Η μέση τιμή των τμημάτων με τις πέντε υψηλότερες τιμές του δείκτη 
Η οριζόντια πορτοκαλί γραμμή τέμνει τον άξονα τιμών στο 47,3%, που είναι το ποσοστό των γυναικών ηλικίας 40-59 ετών που ανήκουν στην επαγγελματική κατηγορία: Άνεργοι ή Μη οικο-
νομικά ενεργοί. 
Πηγή:  ΕΛ.ΣΤΑΤ.          Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Συνολικά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το μέσο πο-
σοστό νεοεισερχόμενων φοιτητών με μητέρα άνεργη ή 
μη οικονομικά ενεργή είναι 47,3%, ενώ ως προς το συ-
γκεκριμένο δείκτη τα πεδία σπουδών διαφοροποιού-
νται μεταξύ τους.  
Το 2011 σε 7 από τα 8 πεδία σπουδών το μέσο ποσο-
στό νεοεισαχθέντων με μητέρα άνεργη ή μη οικονομι-
κά ενεργή είναι σημαντικά χαμηλότερο του αντίστοι-
χου του πληθυσμού αναφοράς (γυναίκες ηλικίας 40-
59 ετών που ανήκουν στις συγκεκριμένες επαγγελμα-
τικές κατηγορίες), δηλαδή στα πεδία αυτά υποεκπρο-
σωπούνται οι νέοι με μητέρα άνεργη ή μη οικονομικά 
ενεργή. Το χαμηλότερο κατά μέσο όρο ποσοστό νεο-
εισερχομένων με μητέρα άνεργη ή μη οικονομικά ε-
νεργή καταγράφει το πεδίο σπουδών ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 
(31,8%) και ακολουθούν τα πεδία: ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΗΧΑΝΙ-
ΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (33,4%), ΑΝ-
ΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ & ΤΕΧΝΕΣ (34,2%), ΓΕΩΡΓΙΑ 
(34,7%), ΥΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ (35,3%), ΕΚ-
ΠΑΙΔΕΥΣΗ (36,4%) και ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΕΠΙ-
ΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΔΙΚΑΙΟ (37,0%). 
Την ίδια χρονιά, στο πεδίο σπουδών ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ η εκ-
προσώπηση των νέων με μητέρα άνεργη ή μη οικονο-
μικά ενεργή κρίνεται ικανοποιητική, με το μέσο πο-
σοστό νεοεισαχθέντων με μητέρα που ανήκει στη συ-
γκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία να είναι 45,0%. 

Πέραν των διαφοροποιήσεων μεταξύ των πεδίων 
σπουδών, καταγράφονται και σημαντικές διαφορο-
ποιήσεις εντός τους. Συγκεκριμένα, το μεγαλύτερο 
εύρος (διαφορά top5 από bottom5) σημειώνεται στο 
πεδίο σπουδών ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΟΜΙ-
ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (38,6 ποσοστιαίες μονάδες). Με βάση την 
τιμή εύρους ακολουθούν τα πεδία: ΥΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙ-
ΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ (35,2 μονάδες), ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗ-
ΜΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑ (33,5 μονάδες), 
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ & ΤΕΧΝΕΣ (32,6 μονάδες), 
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (29,7 μονάδες), ΓΕΩΡΓΙΑ (26,4 μονάδες), 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (23,4 μονάδες) και ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (17,5 μο-
νάδες). 
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η μέση τιμή, η 
ελάχιστη και η μέγιστη τιμή του ποσοστού των νεοει-
σερχόμενων φοιτητών με μητέρα υπάλληλο (υψηλής 
και χαμηλής ειδίκευσης) στους 21 τομείς σπουδών το 
2011. 
Συνολικά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το μέσο πο-
σοστό νεοεισερχόμενων φοιτητών με μητέρα υπάλλη-
λο είναι 55,9%, ενώ ως προς το συγκεκριμένο δείκτη οι 
τομείς σπουδών διαφοροποιούνται μεταξύ τους. 
Το 2011 σε 19 από τους 21 τομείς σπουδών το μέσο 
ποσοστό νεοεισαχθέντων με μητέρα υπάλληλο είναι 
σημαντικά υψηλότερο του αντίστοιχου του πληθυ-
σμού αναφοράς (γυναίκες υπάλληλοι ηλικίας 40-59 
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ετών), δηλαδή στους τομείς αυτούς υπερεκπροσω-
πούνται οι νέοι με μητέρα υπάλληλο. Το υψηλότερο 
κατά μέσο όρο ποσοστό νεοεισερχομένων με μητέρα 
υπάλληλο καταγράφει ο τομέας σπουδών Κτηνιατρική 
(76,3%) και ακολουθούν οι τομείς: Δίκαιο (70,3%), Βι-
ολογία-Περιβάλλον (69,8%), Φυσικές Επιστήμες 
(67,1%), Καλές Τέχνες (64,6%), Αρχιτεκτονική-
Χωροταξία-Μηχανικοί Κτιρίων (63,4%), Εφαρμοσμέ-
νες Επιστήμες (61,0%), Κοινωνικές Επιστήμες (58,6%), 

Επιστήμες του Μηχανικού (57,8%), Επιστήμες Υγείας 
& Υγιεινής (54,8%), Πληροφόρηση & Τεκμηρίωση 
(54,2%), Επιστήμες Εκπαίδευσης (54,1%), Επιστήμες 
της Πληροφορικής (53,7%), Ανθρωπιστικές Επιστήμες 
και Γεωργία-Δασοκομία-Αλιευτική (53,1%), Βιομηχα-
νική Παραγωγή & Τεχνολογία (51,3%), Κατάρτιση για 
τον Τριτογενή τομέα (50,5%), Εμπόριο & Διοίκηση Ε-
πιχειρήσεων (49,6%) και Κοινωνικές Υπηρεσίες & 
Πρόνοια (49,0%). 

Γράφημα 5.153: Μέση τιμή, Ελάχιστη και Μέγιστη τιμή του ποσοστού των νεοεισερχόμενων με μητέρα υπάλληλο (υψηλής και χαμηλής ειδίκευσης) στους 21 
τομείς σπουδών το 2011 

Η οριζόντια πορτοκαλί γραμμή τέμνει τον άξονα τιμών στο 36,1%, που είναι το ποσοστό των γυναικών ηλικίας 40-59 ετών που ανήκουν στην επαγγελματική κατηγορία: Υπάλληλοι (υψηλής 
και χαμηλής ειδίκευσης). 
Πηγή:  ΕΛ.ΣΤΑΤ.          Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Την ίδια χρονιά, στους τομείς σπουδών Θαλάσσιες με-
ταφορές και Προστασία Περιβάλλοντος η εκπροσώ-
πηση των νέων με μητέρα υπάλληλο κρίνεται ικανο-
ποιητική, με το μέσο ποσοστό νεοεισαχθέντων με μη-
τέρα που ανήκει στη συγκεκριμένη επαγγελματική κα-
τηγορία να είναι 38,6% και 44,1% αντίστοιχα. 
Πέραν των διαφοροποιήσεων μεταξύ των τομέων 
σπουδών, καταγράφονται και σημαντικές διαφορο-
ποιήσεις εντός τους. Με βάση την τιμή του λόγου μέ-
γιστου προς ελάχιστο ποσοστό, οι σημαντικότερες δι-
αφοροποιήσεις καταγράφονται στον τομέα σπουδών 
Εμπόριο & Διοίκηση Επιχειρήσεων (3,2 φορές) και 
ακολουθούν οι τομείς: Επιστήμες του Μηχανικού, Ε-
πιστήμες Υγείας & Υγιεινής και Θαλάσσιες Μεταφο-
ρές (2,5 φορές), Επιστήμες της Πληροφορικής (2,4 
φορές), Εμπόριο & Διοίκηση Επιχειρήσεων (2,3 φο-
ρές), Κοινωνικές Επιστήμες (2,2 φορές) και Αρχιτεκτο-
νική-Χωροταξία-Μηχανικοί Κτιρίων (2,1 φορές). 
Στον αντίποδα βρίσκεται οι τομείς σπουδών Δίκαιο, 
Κτηνιατρική και Προστασία Περιβάλλοντος με το λό-
γο μέγιστου προς ελάχιστο ποσοστό να είναι 1,1 και 

ακολουθούν οι τομείς σπουδών: Βιομηχανική Παρα-
γωγή & Τεχνολογία και Εφαρμοσμένες Επιστήμες (1,2 
φορές), Βιολογία-Περιβάλλον, Κοινωνικές Υπηρεσίες 
& Πρόνοια και Φυσικές Επιστήμες (1,4 φορές). 
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η μέση τιμή, η 
ελάχιστη και η μέγιστη τιμή του ποσοστού των νεοει-
σερχόμενων φοιτητών με μητέρα εργάτρια (υψηλής 
και χαμηλής ειδίκευσης) στους 21 τομείς σπουδών το 
2011. 
Συνολικά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το μέσο πο-
σοστό νεοεισερχόμενων φοιτητών με μητέρα εργάτρια 
είναι 7,1%, ενώ ως προς το συγκεκριμένο δείκτη οι το-
μείς σπουδών διαφοροποιούνται μεταξύ τους. Το 
2011 το χαμηλότερο κατά μέσο όρο ποσοστό νεοει-
σερχομένων με μητέρα εργάτρια καταγράφει ο τομέας 
σπουδών Κτηνιατρική (2,4%) και ακολουθούν οι το-
μείς: Δίκαιο (4,3%), Φυσικές Επιστήμες (5,8%), Βιολο-
γία-Περιβάλλον (6,0%), Αρχιτεκτονική-Χωροταξία-
Μηχανικοί Κτιρίων (6,5%), Καλές Τέχνες (6,6%) και 
Εφαρμοσμένες Επιστήμες (6,7%). 
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Γράφημα 5.154: Μέση τιμή, Ελάχιστη και Μέγιστη τιμή του ποσοστού των νεοεισερχόμενων με μητέρα εργάτρια (υψηλής και χαμηλής ειδίκευσης) στους 21 
τομείς σπουδών το 2011 

 
Η οριζόντια πορτοκαλί γραμμή τέμνει τον άξονα τιμών στο 16,6%, που είναι το ποσοστό των γυναικών ηλικίας 40-59 ετών που ανήκουν στην επαγγελματική κατηγορία: Εργάτες (υψηλής και 
χαμηλής ειδίκευσης). 
Πηγή:  ΕΛ.ΣΤΑΤ.          Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Την ίδια χρονιά, το υψηλότερο κατά μέσο όρο ποσο-
στό νεοεισερχομένων με μητέρα εργάτρια καταγράφει 
ο τομέας σπουδών Κατάρτιση για τον τριτογενή το-
μέα (12,4%) και ακολουθούν οι τομείς: Κοινωνικές 
Υπηρεσίες & Πρόνοια (12,0%), Γεωργία-Δασοκομία-
Αλιευτική (11,1%), Προστασία Περιβάλλοντος, Επι-
στήμες της Πληροφορικής και Θαλάσσιες Μεταφορές 
(10,5%), Εμπόριο & Διοίκηση Επιχειρήσεων και Επι-
στήμες Υγείας & Υγιεινής (10,2%). 
Αξίζει να σημειωθεί πως και στους 21 τομείς σπουδών 
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, το μέσο ποσοστό νεο-
εισερχόμενων με μητέρα υπάλληλο είναι χαμηλότερο 
του αντίστοιχου του πληθυσμού αναφοράς (γυναίκες 
εργάτριες ηλικίας 40-59 ετών), σε όλους τους τομείς 
σπουδών οι νέοι με μητέρα εργάτρια υποεκπροσω-
πούνται.  
Πέραν των διαφοροποιήσεων μεταξύ των τομέων 
σπουδών, καταγράφονται και σημαντικές διαφορο-
ποιήσεις εντός τους. Με βάση την τιμή του εύρους με-
ταξύ μέγιστου και ελάχιστου ποσοστού, οι σημαντικό-
τερες διαφοροποιήσεις καταγράφονται στον τομέα 
σπουδών Γεωργία-Δασοκομία-Αλιευτική (37,7 μονά-
δες) και ακολουθούν οι τομείς: Θαλάσσιες Μεταφο-
ρές (21,2 μονάδες), Εμπόριο & Διοίκηση Επιχειρήσε-
ων και Κατάρτιση για τον Τριτογενή τομέα (21,0 μο-
νάδες), Καλές Τέχνες (20,0 μονάδες), Ανθρωπιστικές 
Επιστήμες (19,2 μονάδες), Επιστήμες της Εκπαίδευ-
σης (18,8 μονάδες), Επιστήμες Υγείας & Υγιεινής (18,5 
μονάδες), Επιστήμες του Μηχανικού (17,0 μονάδες), 
Επιστήμες της Πληροφορικής (16,3 μονάδες), Αρχιτε-
κτονική-Χωροταξία-Μηχανικοί Κτιρίων (14,0 μονά-
δες), Κοινωνικές Επιστήμες (13,7 μονάδες), Βιομηχα-

νική Παραγωγή & Τεχνολογία (11,5 μονάδες) και Κοι-
νωνικές Υπηρεσίες & Πρόνοια (11,4 μονάδες). 
Στον αντίποδα βρίσκεται ο τομέας σπουδών Κτηνια-
τρική με το χαμηλότερο εύρος μεταξύ μέγιστου και 
ελάχιστου ποσοστού (0,8 μονάδες) και ακολουθούν οι 
τομείς σπουδών: Δίκαιο (3,1 μονάδες), Φυσικές Επι-
στήμες (6,3 μονάδες), Βιολογία-Περιβάλλον (7,0 μο-
νάδες), Εφαρμοσμένες Επιστήμες (7,4 μονάδες), Προ-
στασία Περιβάλλοντος (8,0 μονάδες) και Πληροφό-
ρηση & Τεκμηρίωση (9,0 μονάδες). 
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η μέση τιμή, η 
ελάχιστη και η μέγιστη τιμή του ποσοστού των νεοει-
σερχόμενων φοιτητών με μητέρα άνεργη ή μη οικο-
νομικά ενεργή (υψηλής και χαμηλής ειδίκευσης) 
στους 21 τομείς σπουδών το 2011. 
Συνολικά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το μέσο πο-
σοστό νεοεισερχόμενων φοιτητών με μητέρα άνεργη ή 
μη οικονομικά ενεργή είναι 30,4%, ενώ ως προς το συ-
γκεκριμένο δείκτη οι τομείς διαφοροποιούνται μεταξύ 
τους.  
Το 2011 σε 14 από τους 21 τομείς σπουδών το μέσο 
ποσοστό νεοεισαχθέντων με μητέρα άνεργη ή μη οι-
κονομικά ενεργή είναι σημαντικά χαμηλότερο του α-
ντίστοιχου του πληθυσμού αναφοράς (γυναίκες ηλικί-
ας 40-59 ετών που ανήκουν στις συγκεκριμένες κατη-
γορίες), δηλαδή στους τομείς αυτούς υποεκπροσω-
πούνται οι νέοι με μητέρα άνεργη ή μη οικονομικά ε-
νεργή. Το χαμηλότερο κατά μέσο όρο ποσοστό νεοει-
σερχομένων με μητέρα άνεργη ή μη οικονομικά ενερ-
γή καταγράφει ο τομέας σπουδών Κτηνιατρική 
(21,3%) και ακολουθούν οι τομείς: Βιολογία-

4,0% 

7,1% 

3,0% 

6,0% 

2,0% 

5,5% 

1,7% 
3,4% 3,5% 4,3% 3,8% 1,6% 3,0% 2,8% 2,6% 

2,0% 

25,0% 

18,6% 

40,7% 

14,0% 

18,3% 

26,7% 

22,7% 

18,5% 18,8% 

14,9% 

22,7% 

13,7% 

17,0% 

13,3% 
11,1% 

20,0% 

15,7% 

10,0% 9,0% 

5,7% 

2,8% 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Ελάχιστη τιμή Μέση τιμή Μέγιστη τιμή 



 

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2014 

 375 

Κεφ
άλαιο 5

ο 
Ν

ΕΟ
ΕΙΣΕΡΧΟ

Μ
ΕΝ

Ο
Σ 

Φ
Ο

ΙΤΗ
ΤΙΚΟ

Σ Π
ΛΗ

Θ
ΥΣΜ

Ο
Σ 

Περιβάλλον (24,2%), Δίκαιο (25,4%), Φυσικές Επιστή-
μες (27,1%), Καλές Τέχνες (28,8%), Αρχιτεκτονική-
Χωροταξία-Μηχανικοί Κτιρίων (30,1%), Εφαρμοσμέ-
νες Επιστήμες (32,3%), Κοινωνικές Επιστήμες (32,3%), 
Επιστήμες του Μηχανικού (34,3%), Επιστήμες Υγείας 

& Υγιεινής (35,1%), Επιστήμες της Πληροφορικής και 
Γεωργία-Δασοκομία-Αλιευτική (35,8%), Επιστήμες 
Εκπαίδευσης (36,4%) και Κατάρτιση για τον Τριτογε-
νή τομέα (37,0%). 

Γράφημα 5.155: Μέση τιμή, Ελάχιστη και Μέγιστη τιμή του ποσοστού των νεοεισερχόμενων με μητέρα άνεργη ή μη οικονομικά ενεργή στους 21 τομείς σπου-
δών το 2011 

 
Η οριζόντια πορτοκαλί γραμμή τέμνει τον άξονα τιμών στο 47,3%, που είναι το ποσοστό των γυναικών ηλικίας 40-59 ετών που ανήκουν στην επαγγελματική κατηγορία: Άνεργοι ή Μη οικο-
νομικά ενεργοί. 
Πηγή:  ΕΛ.ΣΤΑΤ.          Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Την ίδια χρονιά, στους υπόλοιπους 7 τομείς σπουδών 
η εκπροσώπηση των νέων με μητέρα άνεργη ή μη οι-
κονομικά ενεργή κρίνεται ικανοποιητική, με το μέσο 
ποσοστό νεοεισαχθέντων με μητέρα που ανήκει στις 
συγκεκριμένες επαγγελματικές κατηγορίες να μη δια-
φοροποιείται σημαντικά από το αντίστοιχο του πλη-
θυσμού. 
Πέραν των διαφοροποιήσεων μεταξύ των τομέων 
σπουδών, καταγράφονται και σημαντικές διαφορο-
ποιήσεις εντός τους. Με βάση την τιμή του εύρους με-
ταξύ μέγιστου και ελάχιστου ποσοστού, οι σημαντικό-
τερες διαφοροποιήσεις καταγράφονται στον τομέα 
σπουδών Επιστήμες Υγείας & Υγιεινής (43,3 μονάδες) 
και ακολουθούν οι τομείς: Επιστήμες του Μηχανικού 
(40,8 μονάδες), Αρχιτεκτονική-Χωροταξία-Μηχανικοί 
Κτιρίων (39,8 μονάδες), Κοινωνικές Επιστήμες (39,4 

μονάδες), Επιστήμες της Πληροφορικής (33,8 μονά-
δες), Εμπόριο & Διοίκηση Επιχειρήσεων (33,3 μονά-
δες), Θαλάσσιες Μεταφορές (31,7 μονάδες), Καλές 
Τέχνες (30,0 μονάδες), Γεωργία-Δασοκομία-Αλιευτική 
(28,4 μονάδες), Ανθρωπιστικές Επιστήμες (28,3 μονά-
δες), Πληροφόρηση & Τεκμηρίωση (25,4 μονάδες), 
Επιστήμες Εκπαίδευσης (23,9 μονάδες), Κατάρτιση 
για τον Τριτογενή τομέα (21,1 μονάδες) και Φυσικές 
Επιστήμες (20,0 μονάδες). 
Στον αντίποδα βρίσκεται ο τομέας σπουδών Προστα-
σία Περιβάλλοντος με το χαμηλότερο εύρος μεταξύ 
μέγιστου και ελάχιστου ποσοστού (2,8 μονάδες) και 
ακολουθούν οι τομείς σπουδών: Δίκαιο (5,2 μονάδες), 
Βιομηχανική Παραγωγή & Τεχνολογία (8,2 μονάδες), 
Κτηνιατρική (9,3 μονάδες) και Εφαρμοσμένες Επι-
στήμες (9,7 μονάδες). 
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 Εργαζόμενοι φοιτητές  5.8

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος των 
νεοεισερχόμενων φοιτητών που δηλώνουν πως εργά-
ζονται κι εκείνων που δεν εργάζονται την περίοδο 
2001-2011. 

Γράφημα 5.156: Εργαζόμενοι και μη νεοεισερχόμενοι φοιτητές την περίοδο 
2001-2011 

 
Πηγή:  ΕΛ.ΣΤΑΤ.          Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Το 2011, 4.265 νεοεισερχόμενοι φοιτητές/-τριες (το 
6,1% του νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού) 
δηλώνουν πως εργάζονται, ενώ δεν εργάζονται 66.198 
φοιτητές/-τριες (το υπόλοιπο 93,9%).  
Κατά την περίοδο 2001-2011 το πλήθος των νεοεισερ-
χόμενων φοιτητών που εργάζονται καταγράφει μικρή 
μείωση κατά 2,6%, από 4.379 φοιτητές το 2001 σε 
4.265 φοιτητές το 2011, ενώ ως ποσοστό επί του συ-
νόλου των νεοεισερχομένων φοιτητών καταγράφει 
αύξηση, από 5,4% το 2001 σε 6,1% το 2011. Αντίστοι-
χα, μείωση κατά 12,9% καταγράφει το πλήθος των 
νεοεισερχόμενων φοιτητών που δεν εργάζονται, από 
75.984 το 2001 σε 66.198 το 2011, ενώ μειώνεται και 
ως ποσοστό επί του συνόλου των νεοεισερχόμενων 
φοιτητών κατά την ίδια περίοδο αναφοράς (από 
94,6% το 2001 σε 93,9% το 2011). 
 
Στο ακόλουθο γράφημα συσχετίζεται το ποσοστό των 
νεοεισερχόμενων φοιτητών που εργάζονται με την 
ηλικία των νεοεισερχόμενων φοιτητών ανά τμήμα το 
έτος 2011.  
Παρατηρείται μια ισχυρή θετική γραμμική σχέση (τιμή 
του συντελεστή συσχετισμού Pearson 0,755) μεταξύ 
της μέσης ηλικίας των νεοεισερχόμενων ανά τμήμα 
και του ποσοστού των εισαχθέντων που δηλώνουν ότι 
εργάζονται. Με άλλα λόγια, φαίνεται πως οι μεγαλύ-
τεροι ηλικιακά φοιτητές είναι κι εκείνοι που τείνουν 
να εργάζονται και αντιστρόφως. Θα πρέπει να σημει-
ωθεί ότι οι φοιτητές με ηλικία μεγαλύτερη από την 
τυπική ηλικία εισαγωγής είναι κι εκείνοι που έχουν 
ήδη στην κατοχή τους άλλο πτυχίο τριτοβάθμιας εκ-
παίδευσης (βλ. περισσότερα 5.5 Εισαχθέντες που κα-
τέχουν άλλο πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
σελ.310). 
 

Γράφημα 5.157: Συσχετισμός του ποσοστού των εργαζόμενων νεοεισερχό-
μενων φοιτητών με τη μέση ηλικία των νεοεισερχόμενων φοιτητών ανά 
τμήμα το 2011 

 
Συντελεστής συσχετισμού Pearson 0,755 

Πηγή:  ΕΛ.ΣΤΑΤ.          Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η μέση τιμή, η 
ελάχιστη και η μέγιστη τιμή του ποσοστού των νεοει-
σερχόμενων φοιτητών που εργάζονται ανά επάγγελ-
μα10 του πατέρα τους το έτος 2011. Συνολικά το 6,1% 
των νεοεισερχόμενων φοιτητών κατά μέσο όρο εργά-
ζονται, ενώ ως προς το συγκεκριμένο δείκτη οι 13 κα-
τηγορίες επαγγελμάτων του πατέρα τους διαφορο-
ποιούνται μεταξύ τους.  
Το 2011 το υψηλότερο ποσοστό νεοεισερχόμενων που 
εργάζονται ως προς το επάγγελμα του πατέρα τους 
καταγράφεται στην κατηγορία αγνώστου επαγγέλμα-
τος (13,5%) και κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι 
κατηγορίες: Ανειδίκευτοι εργάτες χειρώνακτες & μι-
κροεπαγγελματίες (8,9%), Ειδικευμένοι γεωργοί, κτη-
νοτρόφοι, δασοκόμοι & αλιείς και Ειδικευμένοι τε-
χνίτες και ασκούντες συναφή επαγγέλματα (7,7%), 
Μη μισθωτοί που δεν αναζητούν εργασία (7,6%), 
Χειριστές σταθερών βιομηχανικών εγκαταστάσεων, 
μηχανημάτων (7,5%), Άνεργοι που αναζητούν εργα-
σία (6,9%), Ένοπλες δυνάμεις (6,7%) και Απασχολού-
μενοι στην παροχή υπηρεσιών (6,4%). 
Την ίδια χρονιά, το χαμηλότερο ποσοστό νεοεισερχό-
μενων που εργάζονται ως προς το επάγγελμα του πα-
τέρα τους καταγράφεται στην κατηγορία Πρόσωπα 
που ασκούν επιστημονικά, καλλιτεχνικά και συναφή 
επαγγέλματα (4,8%) και κατά αύξουσα σειρά ακολου-
θούν οι κατηγορίες: Μέλη των βουλευόμενων σωμά-
των, ανώτερα στελέχη (5,1%), Υπάλληλοι γραφείου 
και ασκούντες συναφή επαγγέλματα (5,7%) και Τε-
χνολόγοι βοηθοί και ασκούντες συναφή επαγγέλμα-
τα (5,7%). 
                                                                 
10 Οι κατηγορίες του επαγγέλματος βασίζονται στη διεθνή τυποποι-

ημένη ταξινόμηση ISCO-08 (βλ. περισσότερα στο Παράρτημα IV). 
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Γράφημα 5.158: Μέση τιμή, Ελάχιστη και Μέγιστη τιμή ποσοστού νεοεισερχόμενων φοιτητών που εργάζονται ανά επάγγελμα του πατέρα τους το 2011 

 
Πηγή:  ΕΛ.ΣΤΑΤ.          Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Πέραν των διαφοροποιήσεων μεταξύ των κατηγοριών 
επαγγελμάτων του πατέρα των νεοεισερχομένων φοι-
τητών, καταγράφονται και σημαντικές διαφοροποιή-
σεις εντός των κατηγοριών. Συγκεκριμένα, το μικρότε-
ρο εύρος (διαφορά μέγιστου από ελάχιστου) ποσο-
στού νεοεισερχόμενων που εργάζονται ως προς το ε-
πάγγελμα του πατέρα τους καταγράφεται στην κατη-
γορία Υπάλληλοι γραφείου και ασκούντες συναφή 
επαγγέλματα (5,7%) Υπάλληλοι γραφείου και ασκού-
ντες συναφή επαγγέλματα (40,9 ποσοστιαίες μονά-
δες) και κατά αύξουσα σειρά εύρους ακολουθούν οι 
κατηγορίες επαγγελμάτων: Τεχνολόγοι βοηθοί και 
ασκούντες συναφή επαγγέλματα και Απασχολούμε-
νοι στην παροχή υπηρεσιών (50,0 μονάδες), Πρόσω-
πα που ασκούν επιστημονικά, καλλιτεχνικά και συ-
ναφή επαγγέλματα (53,3% μονάδες) και Ειδικευμένοι 
τεχνίτες και ασκούντες συναφή επαγγέλματα (66,7 
μονάδες). Στις υπόλοιπες 8 κατηγορίες επαγγελμάτων 
του πατέρα των νεοεισερχομένων φοιτητών καταγρά-
φεται η πλήρης τιμή του εύρους (100,0 εκατοστιαίες 
μονάδες). 

Την περίοδο αναφοράς (2001-2011) το μέσο ποσοστό 
των νεοεισερχόμενων φοιτητών που εργάζονται κατα-
γράφει συνολικά αύξηση κατά 17,1% από 5,5% το 
2001 σε 6,4% το 2011. Αξίζει να σημειωθεί, ωστόσο,  
ότι το διάστημα από το 2001 μέχρι και το 2009 κατα-
γράφεται σημαντική αύξηση κατά 137,0% του ποσο-
στού των νεοεισερχόμενων φοιτητών που εργάζονται, 
από 5,5% το 2001 σε 13,0% το 2009, που είναι και η 
υψηλότερη τιμή της περιόδου αναφοράς (2001-2011) 
της συγκεκριμένης μεταβλητής. Σημαντική αύξηση την 
περίοδο 2001-2009 καταγράφεται και σε όλες τις κα-
τηγορίες επαγγελμάτων του πατέρα των νεοεισερχό-
μενων φοιτητών που εργάζονται, με το ρυθμό αύξη-
σης ανά κατηγορία να κυμαίνεται από 41,0% έως και 
293,8%. Κατά τα δύο επόμενα χρόνια (2010 και 2011) 
καταγράφεται σημαντική μείωση του μέσου ποσο-
στού των εργαζόμενων νεοεισερχόμενων φοιτητών, 
τόσο συνολικά (κατά 50,0%, από 13,55 το 2009 σε 

6,4% το 2011), όσο και ως προς όλες τις κατηγορίες 
επαγγέλματος του πατέρα τους, με το ρυθμό μείωσης 
ανά κατηγορία να κυμαίνεται από 29,0% έως και 
67,0%.  Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η κατεύθυνση και 
ο ρυθμός της μεταβολής της συγκεκριμένης μεταβλη-
τής την περίοδο αναφοράς (2001-2009 και 2009-2011) 
ακολουθεί την αντίστοιχη μεταβολή του ποσοστού 
των νεοεισερχομένων φοιτητών που είναι ήδη κάτοχοι 
πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (βλ. περισσότερα 
5.5 Εισαχθέντες που κατέχουν άλλο πτυχίο τριτοβάθ-
μιας εκπαίδευσης σελ.310).  
Συνολικά, την περίοδο 2001-2011 σε 8 κατηγορίες ε-
παγγελμάτων του πατέρα των νεοεισερχόμενων φοι-
τητών που εργάζονται καταγράφεται αύξηση του πο-
σοστού των εργαζόμενων φοιτητών, με τη μεγαλύτερη 
να καταγράφεται στην κατηγορία επαγγέλματος του 
πατέρα Ένοπλες δυνάμεις κατά 103,3% και κατά φθί-
νουσα σειρά ακολουθούν οι κατηγορίες επαγγελμά-
των: Χειριστές σταθερών βιομηχανικών εγκαταστά-
σεων, μηχανημάτων (23,0%), Πρόσωπα που ασκούν 
επιστημονικά, καλλιτεχνικά και συναφή επαγγέλμα-
τα (22,6%), Υπάλληλοι γραφείου και ασκούντες συ-
ναφή επαγγέλματα (21,9%), άγνωστο επάγγελμα 
(19,5%), Τεχνολόγοι βοηθοί και ασκούντες συναφή 
επαγγέλματα (7,7%), Ειδικευμένοι τεχνίτες και α-
σκούντες συναφή επαγγέλματα (6,4%) και Ειδικευμέ-
νοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δασοκόμοι & αλιείς 
(3,7%). 
Αντίθετα, μείωση καταγράφεται στις υπόλοιπες 5 κα-
τηγορίες επαγγελμάτων του πατέρα των νεοεισερχό-
μενων φοιτητών που εργάζονται, με τη μεγαλύτερη να 
καταγράφεται στην κατηγορία Μέλη των βουλευόμε-
νων σωμάτων, ανώτερα στελέχη κατά 12,1%, και α-
κολουθούν οι κατηγορίες: Άνεργοι που αναζητούν 
εργασία (6,3%), Μη μισθωτοί που δεν αναζητούν ερ-
γασία (5,8%), Ανειδίκευτοι εργάτες χειρώνακτες & 
μικροεπαγγελματίες (4,5%) και Απασχολούμενοι στην 
παροχή υπηρεσιών (1,3%). 
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5.8.1 Ανάλυση κατά κατηγορία ιδρυμάτων 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή 
των νεοεισερχόμενων φοιτητών που εργάζονται κι ε-
κείνων που δεν εργάζονται ανά κατηγορία ιδρύματος 
το 2011. Το 2011, από τους 4.265 νεοεισερχόμενους 
φοιτητές που δηλώνουν ότι εργάζονται, το 54,5% ει-
σάγονται σε Πανεπιστημιακά ιδρύματα και Πολυτε-
χνεία (2.323 σπουδαστές), το 42,5% σε Τεχνολογικά 
ιδρύματα (1.814 σπουδαστές) και το 3,0% σε Ανώτε-
ρες Επαγγελματικές & Εκκλησιαστικές Σχολές (128 
σπουδαστές).

Η κατανομή των 66.198 νεοεισερχόμενων φοιτητών 
που δηλώνουν ότι δεν εργάζονται εμφανίζεται ελα-
φρά διαφοροποιημένη. Συγκεκριμένα, το 58,8% εισά-
γονται σε Πανεπιστημιακά ιδρύματα και Πολυτεχνεία 
(38.897 σπουδαστές), ποσοστό ελαφρά υψηλότερο 
του αντίστοιχου των φοιτητών που εργάζονται. Το 
38,8% εισάγονται σε Τεχνολογικά ιδρύματα (25.663 
σπουδαστές), ποσοστό ελαφρά χαμηλότερο του αντί-
στοιχου των φοιτητών που εργάζονται. Τέλος, το 2,5% 
εισάγονται σε Ανώτερες Επαγγελματικές & Εκκλησια-
στικές Σχολές (1.638 σπουδαστές), ποσοστό, επίσης, 
χαμηλότερο των φοιτητών που εργάζονται. 

Γράφημα 5.159: Κατανομή των εργαζόμενων και μη νεοεισερχόμενων φοιτητών ανά κατηγορία ιδρύματος το 2011 

 
Πηγή:  ΕΛ.ΣΤΑΤ.          Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Στο ακόλουθο γράφημα αποδίδεται το ποσοστό των 
νεοεισερχόμενων φοιτητών που εργάζονται ανά κατη-
γορία ιδρύματος την περίοδο 2001-2011. 

Γράφημα 5.160: Μέση τιμή ποσοστού(*) των νεοεισερχόμενων φοιτητών που 
εργάζονται ανά κατηγορία ιδρύματος την περίοδο 2001-2011 

 
(*) Ο μέσος όρος του συγκεκριμένου μεγέθους υπολογίζεται από τις τιμές που καταγράφο-
νται σε κάθε τμήμα των ιδρυμάτων της κατηγορίας. 

Πηγή:  ΕΛ.ΣΤΑΤ.          Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Το 2011 το μέσο ποσοστό των νεοεισερχόμενων στα 
τμήματα των Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων & Πολυτε-

χνείων φοιτητών που εργάζονται είναι 5,8%, ενώ τα 
αντίστοιχα ποσοστά των Τεχνολογικών ιδρυμάτων και 
των Ανώτερων Επαγγελματικών & Εκκλησιαστικών 
Σχολών είναι υψηλότερα (7,0% και 8,5% αντίστοιχα). 
Την περίοδο αναφοράς (2001-2011) το ποσοστό των 
νεοεισερχόμενων φοιτητών των Πανεπιστημιακών ι-
δρυμάτων και των Πολυτεχνείων που εργάζονται κα-
ταγράφει αύξηση κατά 36,2% (από 4,3% το 2001 σε 
5,8% το 2011). Το 2008 στα Πανεπιστημιακά ιδρύματα 
και Πολυτεχνεία καταγράφεται το υψηλότερο ποσο-
στό εργαζόμενων φοιτητών (9,52%) και αντίστοιχα μια 
ιδιαίτερα σημαντική αύξηση του συγκεκριμένου πλη-
θυσμού από το 2001 (κατά 121,4%). Από τότε μέχρι 
και το 2011 το ποσοστό των νεοεισερχόμενων φοιτη-
τών που εργάζονται μειώθηκε συνολικά κατά 39,1%. 
Αύξηση κατά 8,2% σημειώνει κατά την περίοδο ανα-
φοράς (2001-2011) το ποσοστό των νεοεισερχόμενων 
φοιτητών των Τεχνολογικών ιδρυμάτων που εργάζο-
νται (από 6,5% το 2001 σε 7,0% το 2011). Ωστόσο, και 
παρά τις αυξομειώσεις, το 2009 στα Τεχνολογικά ι-
δρύματα καταγράφεται το υψηλότερο ποσοστό εργα-
ζόμενων φοιτητών (17,0%) και αντίστοιχα μια ιδιαίτε-
ρα σημαντική αύξηση του συγκεκριμένου πληθυσμού 
από το 2001 (κατά 161,4%). Από τότε μέχρι και το 
2011 το ποσοστό των νεοεισερχόμενων φοιτητών που 
εργάζονται μειώθηκε σημαντικά (κατά 58,8%). 
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Τέλος, κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2011) το 
ποσοστό των νεοεισερχόμενων φοιτητών στις Ανώτε-
ρες Επαγγελματικές & Εκκλησιαστικές Σχολές που ερ-
γάζονται καταγράφει μείωση κατά 19,0% από 10,5% 
το 2001 σε 8,5% το 2011. Ωστόσο, και παρά τις ελα-
φρές αυξομειώσεις, το 2009 και στις Ανώτερες Επαγ-
γελματικές & Εκκλησιαστικές Σχολές καταγράφεται το 
υψηλότερο ποσοστό εργαζόμενων φοιτητών (16,1%) 
και αντίστοιχα μια σημαντική αύξηση του συγκεκριμέ-
νου πληθυσμού από το 2001 (κατά 53,3%). Από τότε 
μέχρι και το 2011 το ποσοστό των νεοεισερχόμενων 
φοιτητών που εργάζονται μειώθηκε σημαντικά (κατά 
56,5%). 
 
Πανεπιστημιακά ιδρύματα & Πολυτεχνεία 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η μέση τιμή, η 
ελάχιστη και η μέγιστη τιμή του ποσοστού των νεοει-
σερχόμενων φοιτητών που εργάζονται ανά τμήμα στα 

22 Πανεπιστημιακά ιδρύματα & Πολυτεχνεία το 
2011.Συνολικά στα Πανεπιστημιακά ιδρύματα & Πο-
λυτεχνεία το 5,8% των νεοεισερχόμενων φοιτητών κα-
τά μέσο εργάζονται, ενώ ως προς το συγκεκριμένο 
δείκτη τα εκπαιδευτικά ιδρύματα διαφοροποιούνται 
μεταξύ τους. 
Το 2011 το υψηλότερο ποσοστό νεοεισερχόμενων που 
εργάζονται καταγράφεται στην Ανωτάτη Σχολή Καλών 
Τεχνών (20,7%) και ακολουθούν: το Χαροκόπειο Πα-
νεπιστήμιο (14,6%), το Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλά-
δας (10,3%), το Πανεπιστήμιο Αθηνών (9,8%), το Πα-
νεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας (7,3%), το Πανεπιστήμιο 
Πελοποννήσου (7,1%), το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθη-
νών (7,0%), Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 
(6,9%), το Πανεπιστήμιο Πειραιώς (6,3%), το Πάντειο 
Πανεπιστήμιο (6,1%) και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο 
(6,0%).  

Γράφημα 5.161: Μέση τιμή, Ελάχιστη και Μέγιστη τιμή ποσοστού νεοεισερχόμενων φοιτητών που εργάζονται ανά τμήμα στα 22 Πανεπιστημιακά ιδρύματα 
και Πολυτεχνεία το 2011 

 
Πηγή:  ΕΛ.ΣΤΑΤ.          Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Την ίδια χρονιά, το χαμηλότερο ποσοστό νεοεισερχό-
μενων που εργάζεται καταγράφεται στο Πανεπιστήμιο 
Ιωαννίνων (2,1%) και ακολουθούν: το Εθνικό Μετσό-
βιο Πολυτεχνείο (2,5%), το Πολυτεχνείο Κρήτης 
(2,7%), το Πανεπιστήμιο Θράκης (3,1%), το Πανεπι-
στήμιο Πατρών και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
(3,3%), το Πανεπιστήμιο Κρήτης (3,5%), το Γεωπονικό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών (5,3%), το Πανεπιστήμιο Μα-
κεδονίας (5,5%) και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (5,6%). 
Πέραν των διαφοροποιήσεων μεταξύ των εκπαιδευτι-
κών ιδρυμάτων, καταγράφονται και σημαντικές δια-
φοροποιήσεις εντός των ιδρυμάτων. Συγκεκριμένα, το 
μεγαλύτερο εύρος (διαφορά μέγιστου από ελάχιστου) 
ποσοστού νεοεισερχόμενων που εργάζονται σημειώ-
νεται στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
(42,0 ποσοστιαίες μονάδες). Με βάση την τιμή εύρους 
ακολουθούν τα ιδρύματα: Πανεπιστήμιο Αθηνών 
(35,7 μονάδες), Πανεπιστήμιο Αιγαίου (18,1 μονά-
δες), Πανεπιστήμιο Πατρών (15,2 μονάδες), Πανεπι-
στήμιο Δυτικής Μακεδονίας (15,0 μονάδες), το Χαρο-
κόπειο Πανεπιστήμιο (14,6 μονάδες), το Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών (14,0 μονάδες), Πανεπιστήμιο 

Πελοποννήσου (12,9 μονάδες), Ιόνιο Πανεπιστήμιο 
(11,9 μονάδες) και το Πανεπιστήμιο Πειραιώς (11,2 
μονάδες). 
Στον αντίποδα βρίσκεται η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τε-
χνών η οποίο καταγράφει το μικρότερο εύρος μεταξύ 
μέγιστου και ελάχιστου ποσοστού νεοεισερχόμενων 
που εργάζονται (0,6 μονάδες) και ακολουθούν: το Πα-
νεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας (0,8 μονάδες), το Πανε-
πιστήμιο Δυτικής Ελλάδας (4,1 μονάδες), το Πολυτε-
χνείο Κρήτης (5,6 μονάδες), το Πάντειο Πανεπιστήμιο 
(6,1 μονάδες), το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
(6,5 μονάδες), το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (7,1  
μονάδες), το Πανεπιστήμιο Θράκης (7,2 μονάδες), τα 
Πανεπιστήμια Ιωαννίνων και Κρήτης (7,4 μονάδες), το 
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (8,6 μονάδες), και το Πα-
νεπιστήμιο Θεσσαλίας (9,4 μονάδες).  
 
Τεχνολογικά ιδρύματα 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η μέση τιμή, η 
ελάχιστη και η μέγιστη τιμή του ποσοστού των νεοει-
σερχόμενων φοιτητών που εργάζονται ανά τμήμα στα 
16 Τεχνολογικά ιδρύματα το 2011.  
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Γράφημα 5.162: Μέση τιμή, Ελάχιστη και Μέγιστη τιμή ποσοστού νεοεισερχόμενων φοιτητών που εργάζονται ανά τμήμα στα 16 Τεχνολογικά ιδρύματα το 
2011 

 
Πηγή:  ΕΛ.ΣΤΑΤ.          Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Συνολικά στα Τεχνολογικά ιδρύματα το 7,0% των νεο-
εισερχόμενων φοιτητών κατά μέσο εργάζονται, ενώ 
ως προς το συγκεκριμένο δείκτη τα εκπαιδευτικά ι-
δρύματα διαφοροποιούνται μεταξύ τους.  
Το 2011 το υψηλότερο κατά μέσο όρο ποσοστό νεοει-
σερχομένων φοιτητών που εργάζονται καταγράφει το 
ΤΕΙ Πειραιώς (11,0%) και ακολουθούν: ΤΕΙ Λαρίσης 
(10,0%), το ΤΕΙ Καλαμάτας (9,8%), η ΑΣΠΑΙΤΕ (8,7%) 
και το ΤΕΙ Αθηνών (8,7%).  
 
Την ίδια χρονιά, το χαμηλότερο ποσοστό νεοεισερχό-
μενων που εργάζεται καταγράφεται στο ΤΕΙ Καβάλας 
(4,0%) και ακολουθούν: το ΤΕΙ Μεσολογγίου (4,2%), το 
ΤΕΙ Ηπείρου και το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (4,8%), το 
ΤΕΙ Χαλκίδος (5,0%), το ΤΕΙ Κρήτης (5,4%), το ΤΕΙ Σερ-
ρών (5,8%), το ΤΕΙ Λαμίας (6,1%), το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων 
(6,2%) το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης (6,6%) και το ΤΕΙ Πατρών 
(6,9%). 
Πέραν των διαφοροποιήσεων μεταξύ των εκπαιδευτι-
κών ιδρυμάτων, καταγράφονται και σημαντικές δια-
φοροποιήσεις εντός των ιδρυμάτων. Συγκεκριμένα, το 
μεγαλύτερο εύρος (διαφορά μέγιστου από ελάχιστου) 
ποσοστού νεοεισερχόμενων φοιτητών που εργάζονται 
σημειώνεται στο ΤΕΙ Πειραιώς (17,3 μονάδες). Με βά-
ση την τιμή εύρους ακολουθούν τα ιδρύματα: ΤΕΙ Α-
θηνών (15,2 μονάδες), ΤΕΙ Θεσσαλονίκης και ΤΕΙ Λα-
ρίσης (13,9 μονάδες), ΤΕΙ Ηπείρου (13,5 μονάδες), ΤΕΙ 
Καλαμάτας (11,4 μονάδες) και ΤΕΙ Σερρών (11,2 μο-
νάδες). 
Στον αντίποδα βρίσκεται ΤΕΙ Μεσολογγίου το οποίο 
καταγράφει το μικρότερο εύρος μεταξύ μέγιστου και 
ελάχιστου ποσοστού νεοεισερχόμενων που εργάζο-
νται (4,0 μονάδες) και ακολουθούν: το ΤΕΙ Ιονίων Νή-
σων (4,4 μονάδες), το ΤΕΙ Χαλκίδος (5,4 μονάδες), η 
ΑΣΠΑΙΤΕ (5,6 μονάδες), το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας 
(5,6 ποσοστιαίες μονάδες), το ΤΕΙ Κρήτης (7,3 μονά-
δες), το ΤΕΙ Λαμίας (7,4 μονάδες), το ΤΕΙ Πατρών (9,0 
μονάδες) και το ΤΕΙ Καβάλας (9,1 μονάδες). 
 

Ανώτερες Επαγγελματικές & Εκκλησιαστικές Σχολές 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η μέση τιμή 
του ποσοστού νεοεισερχόμενων φοιτητών που εργά-
ζονται ανά τμήμα στις 20 σχολές της Επαγγελματικής 
& Εκκλησιαστικής εκπαίδευσης το 2011.  

Γράφημα 5.163: Μέση τιμή ποσοστού νεοεισερχόμενων φοιτητών που εργά-
ζονται ανά τμήμα στις Ανώτερες Επαγγελματικές & Εκκλησιαστικές Σχολές 
το 2011 

 
Πηγή:  ΕΛ.ΣΤΑΤ.          Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
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Συνολικά στην Ανώτερη Επαγγελματική & Εκκλησια-
στική Εκπαίδευση το 8,5% των νεοεισερχόμενων φοι-
τητών κατά μέσο εργάζονται, ενώ ως προς το συγκε-
κριμένο δείκτη τα εκπαιδευτικά ιδρύματα διαφορο-
ποιούνται μεταξύ τους.  
Το 2011 το υψηλότερο κατά μέσο όρο ποσοστό νεοει-
σερχομένων φοιτητών που εργάζονται καταγράφει η 
Ανωτέρα Σχολή Νοσηλευτικής ΕΕΣ Αθηνών (25,0%) 
και ακολουθούν: η Δραματική Σχολή Κρατικού Θεά-
τρου Βορείου Ελλάδος (18,2%), η Δραματική Σχολή 
Εθνικού Θεάτρου (16,2%), η Ανώτατη Εκκλησιαστική 
Ακαδημία Ηρακλείου (16,1%), Ανώτατη Εκκλησιαστι-
κή Ακαδημία Αθηνών (14,7%), η ΑΕΝ Ασπρόπυργου 
(11,1%), η Σχολή Ορχηστικής Τέχνης (10,5%) και η 
Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Θεσσαλονίκης  
(8,5%). 
Την ίδια χρονιά, το χαμηλότερο ποσοστό νεοεισερχό-
μενων που εργάζεται καταγράφεται στις ΑΕΝ Κύμης 
και Σύρου και στην Ανωτέρα Σχολή Τουριστικών Ε-
παγγελμάτων Αγίου Νικολάου (με 0,0%) και ακολου-
θούν: η ΑΕΝ Ύδρας (1,8%), η ΑΕΝ Μακεδονίας (2,0%), 
η ΑΕΝ Ηπείρου (3,5%), η ΑΕΝ Κρήτης (4,3%), η ΑΕΝ 
Χίου (4,8%), η ΑΕΝ Οινουσών Χίου (5,6%), η Ανωτέρα 

Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων Ρόδου (6,9%), η 
ΑΕΝ Ιονίων Νήσων (8,1%) και η Ανώτατη Εκκλησια-
στική Ακαδημία Βελλάς Ιωαννίνων (8,1%). 
Πέραν των διαφοροποιήσεων μεταξύ των εκπαιδευτι-
κών ιδρυμάτων, καταγράφονται και σημαντικές δια-
φοροποιήσεις εντός των ιδρυμάτων. Συγκεκριμένα, το 
μεγαλύτερο εύρος (διαφορά μέγιστου από ελάχιστου) 
ποσοστού νεοεισερχόμενων φοιτητών που εργάζονται 
σημειώνεται στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία 
Ηρακλείου (17,9 μονάδες), στην Ανώτατη Εκκλησια-
στική Ακαδημία Θεσσαλονίκης  (7,5 μονάδες) και 
στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθηνών (6,5 
μονάδες).  
Στον αντίποδα βρίσκονται 12 ιδρύματα με μηδενικό 
ποσοστό νεοεισερχομένων που εργάζονται (οι ΑΕΝ Ιο-
νίων Νήσων, Κύμης, Οινουσών-Χίου, Χίου, Σύρου, 
Ύδρας, Ηπείρου, Νοσηλευτικής ΕΕΣ Αθηνών, οι ΑΣΤΕ 
Ρόδου και Αγίου Νικολάου, οι Δραματικές Σχολές Ε-
θνικού Θεάτρου και ΚΘΒΕ και η Σχολή Ορχηστικής 
Τέχνης) και ακολουθούν τα ιδρύματα: ΑΕΝ Μακεδο-
νίας (0,5%), ΑΕΝ Κρήτης και Ανώτατη Εκκλησιαστική 
Ακαδημία Βελλάς Ιωαννίνων (1,9%) και ΑΕΝ Ασπρό-
πυργου (3,0%). 

 

5.8.2 Ανάλυση κατά πεδίο και τομέα σπουδών 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η μέση τιμή, η 
bottom5 και η top5 τιμή του ποσοστού των νεοεισερ-
χόμενων φοιτητών που εργάζονται στα 8 πεδία σπου-
δών το 2011.  

Συνολικά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το μέσο πο-
σοστό νεοεισερχόμενων φοιτητών που εργάζονται εί-
ναι 6,4%, ενώ ως προς το συγκεκριμένο δείκτη οι το-
μείς διαφοροποιούνται μεταξύ τους. 

Γράφημα 5.164: Μέση τιμή, Bottom5 και Top5 τιμή του ποσοστού των νεοεισερχόμενων φοιτητών που εργάζονται στα 8 πεδία σπουδών το 2011 

 
Bottom5: Η μέση τιμή των τμημάτων με τις πέντε χαμηλότερες τιμές του δείκτη       και       Top5: Η μέση τιμή των τμημάτων με τις πέντε υψηλότερες τιμές του δείκτη 
Πηγή:  ΕΛ.ΣΤΑΤ.          Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Το 2011 και στα πεδία σπουδών το μέσο ποσοστό νεο-
εισαχθέντων φοιτητών που εργάζονται καταγράφει 
σχετικές διαφοροποιήσεις. Συγκεκριμένα, το χαμηλό-
τερο ποσοστό νεοεισαχθέντων που εργάζονται κατα-
γράφεται στο πεδίο σπουδών Επιστήμες με τιμή 4,5% 
και ακολουθούν κατά σειρά τα πεδία σπουδών: Υγεία 
& κοινωνική πρόνοια (4,9%), Σπουδές μηχανικών πα-
ραγωγής & δομικών έργων (5,1%), Γεωργία (5,4%), 
Υπηρεσίες (5,7%) και Εκπαίδευση (6,2%). 

Στον αντίποδα βρίσκεται το πεδίο σπουδών Ανθρωπι-
στικές σπουδές & Τέχνες, το οποίο καταγράφει το 
υψηλότερο ποσοστό νεοεισαχθέντων που εργάζονται 
με τιμή 10,0% και ακολουθεί το πεδίο: Κοινωνικές ε-
πιστήμες, επιχειρήσεις & δίκαιο (4,6%). 
Πέραν των διαφοροποιήσεων μεταξύ των πεδίων 
σπουδών, καταγράφονται και σημαντικές διαφορο-
ποιήσεις εντός τους. Με βάση την τιμή του εύρους με-
ταξύ μέγιστου και ελάχιστου ποσοστού, οι σημαντικό-
τερες διαφοροποιήσεις καταγράφονται στο πεδίο  
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σπουδών Ανθρωπιστικές σπουδές & Τέχνες (33,1 μο-
νάδες) και ακολουθούν τα πεδία: Κοινωνικές επιστή-
μες, επιχειρήσεις & δίκαιο (16,9 μονάδες), Σπουδές 
μηχανικών παραγωγής & δομικών έργων (14,1 μονά-
δες) και Υγεία & κοινωνική πρόνοια (13,4 μονάδες).  
Στον αντίποδα βρίσκεται το πεδίο σπουδών Εκπαί-
δευση με το χαμηλότερο εύρος μεταξύ μέγιστου και 
ελάχιστου ποσοστού (9,4 μονάδες) και ακολουθούν τα 

πεδία σπουδών: Υπηρεσίες και Γεωργία (11,5 μονά-
δες) και Επιστήμες (11,7 μονάδες). 
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η μέση τιμή, η 
ελάχιστη και η μέγιστη τιμή του ποσοστού των νεοει-
σερχόμενων φοιτητών που εργάζονται στους 21 το-
μείς σπουδών το 2011.  

Γράφημα 5.165: Μέση τιμή, Ελάχιστη και Μέγιστη τιμή του ποσοστού των νεοεισερχόμενων φοιτητών που εργάζονται στους 21 τομείς σπουδών το 2011 

 
Πηγή:  ΕΛ.ΣΤΑΤ.          Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Συνολικά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το μέσο πο-
σοστό νεοεισερχόμενων φοιτητών που εργάζονται εί-
ναι 6,4%, ενώ ως προς το συγκεκριμένο δείκτη οι το-
μείς σπουδών διαφοροποιούνται μεταξύ τους. 
Το 2011 το υψηλότερο κατά μέσο όρο ποσοστό νεοει-
σερχομένων που εργάζονται καταγράφει ο τομέας 
σπουδών Ανθρωπιστικές Επιστήμες (10,3%), και ακο-
λουθούν οι τομείς: Καλές Τέχνες& Τέχνες Εφαρμο-
σμένες (9,5%), Βιομηχανική Παραγωγή & Τεχνολογία 
(9,0%), Κοινωνικές Υπηρεσίες & Πρόνοια (8,0%) Κοι-
νωνικές Επιστήμες (7,9%), Κατάρτιση για τον Τριτο-
γενή τομέα (7,5%) και Εμπόριο & Διοίκηση Επιχειρή-
σεων (7,4%). 
Στον αντίποδα βρίσκεται ο τομέας σπουδών Κτηνια-
τρική ο οποίος καταγράφει το χαμηλότερο ποσοστό 
νεοεισαχθέντων που εργάζονται με τιμή 1,0% και ακο-
λουθούν οι τομείς σπουδών: Φυσικές Επιστήμες 
(2,8%), Βιολογία-Περιβάλλον (2,9%), Αρχιτεκτονική-
Χωροταξία-Μηχανικοί Κτιρίων (4,2%), Θαλάσσιες με-
ταφορές (4,4%), Επιστήμες Υγείας & Υγιεινή και Δί-
καιο (4,7%), Εφαρμοσμένες Επιστήμες (4,8%), Επι-
στήμες του Μηχανικού (5,1%), Προστασία Περιβάλ-
λοντος (5,2%), Επιστήμες της Πληροφορικής (5,6%), 
Γεωργία-Δασοκομία-Αλιευτική (5,8%), Πληροφόρηση 
& Τεκμηρίωση και Επιστήμες της Εκπαίδευσης (6,2%). 
Πέραν των διαφοροποιήσεων μεταξύ των τομέων 
σπουδών, καταγράφονται και σημαντικές διαφορο-

ποιήσεις εντός τους. Συγκεκριμένα, το μεγαλύτερο 
εύρος (διαφορά μέγιστου από ελάχιστο ποσοστό νεο-
εισαχθέντων που εργάζονται) σημειώνεται στον τομέα 
σπουδών Ανθρωπιστικές Επιστήμες με τιμή 41,6 μο-
νάδες. Με βάση την τιμή εύρους ακολουθούν οι το-
μείς σπουδών: Επιστήμες Υγείας & Υγιεινής (25,0 μο-
νάδες), Καλές Τέχνες & Τέχνες Εφαρμοσμένες (21,1  
μονάδες), Κοινωνικές Επιστήμες (20,9 μονάδες), Γε-
ωργία-Δασοκομία-Αλιευτική (18,0 μονάδες), Κατάρ-
τιση για τον Τριτογενή τομέα (17,7 μονάδες), Επιστή-
μες του Μηχανικού (16,7 μονάδες), Εμπόριο και Διοί-
κηση Επιχειρήσεων (15,9 μονάδες), Επιστήμες της 
Πληροφορικής και Επιστήμες Εκπαίδευσης (14,8 μο-
νάδες), Θαλάσσιες Μεταφορές (12,6 μονάδες), Βιο-
μηχανική Παραγωγή & Τεχνολογία (12,4 μονάδες), 
Αρχιτεκτονική-Χωροταξία- Μηχανικοί Κτιρίων (11,1 
μονάδες) και Κοινωνικές Υπηρεσίες & Πρόνοια και 
Εφαρμοσμένες Επιστήμες (10,6 μονάδες). 
Στον αντίποδα βρίσκεται ο τομέας σπουδών Κτηνια-
τρική, ο οποίος καταγράφει το μικρότερο εύρος μετα-
ξύ μέγιστου και ελάχιστου ποσοστού νεοεισαχθέντων 
που εργάζονται (2,0 μονάδες) και ακολουθούν οι το-
μείς σπουδών: Προστασία Περιβάλλοντος (2,1 μονά-
δες), Δίκαιο (3,0 μονάδες), Φυσικές Επιστήμες (6,5 
μονάδες), Βιολογία-Περιβάλλον (7,5 μονάδες) και 
Πληροφόρηση & Τεκμηρίωση (9,9 μονάδες). 
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 Προσωπικό που υπηρετεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 6.1

Στην παρούσα ενότητα το πλήθος του προσωπικού 
που υπηρετεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση της χώ-
ρας, διακρίνεται σε διδακτικό/εκπαιδευτικό και λοιπό 
βοηθητικό/ τεχνικό/διοικητικό προσωπικό, και αναλύ-
εται ως βασικός εκπαιδευτικός δείκτης εισροών της 
συγκεκριμένης βαθμίδας της εκπαίδευσης. 
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος του 
προσωπικού που υπηρετεί στην τριτοβάθμια εκπαί-
δευση ανά έτος και ο αντίστοιχος ετήσιος ρυθμός με-
ταβολής κατά την περίοδο αναφοράς (2002-2012). 
Γράφημα 6.1: Πλήθος συνολικού προσωπικού που υπηρετεί στην Τριτοβάθ-
μια εκπαίδευση και ετήσιος ρυθμός μεταβολής την περίοδο 2002-2012 

 
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.  Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Το 2012 υπηρετούσαν συνολικά στην τριτοβάθμια εκ-
παίδευση 28.051 μέλη διδακτικού και λοιπού προσω-
πικού. Κατά την περίοδο 2002-2012 το σύνολο του 
προσωπικού που υπηρετεί στην τριτοβάθμια εκπαί-
δευση καταγράφει μείωση κατά 11,9% (ή 3.157 μέλη), 
από 26.553 μέλη το 2002 σε 23.396 μέλη το 2012. Θα 
πρέπει να σημειωθεί ότι κατά την ίδια περίοδο το 

πλήθος του τακτικού φοιτητικού πληθυσμού κατα-
γράφει οριακή μείωση κατά 0,05%, από 280.751 φοι-
τητές/-τριες το 2002 σε 280.624 φοιτητές/-τριες το 
2012). Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της περιόδου ανα-
φοράς καταγράφονται σημαντικές αυξομειώσεις των 
συγκεκριμένων εκπαιδευτικών δεικτών ασύμβατες, ως 
επί το πλείστον, μεταξύ τους. 
Συγκεκριμένα, την περίοδο 2002-2009 το σύνολο του 
προσωπικού που υπηρετεί στην τριτοβάθμια εκπαί-
δευση αυξήθηκε κατά 13,0% (ή 3.460 μέλη) από 
25.553 μέλη το 2002 σε 30.013 μέλη το 2009, που α-
ποτελεί και την υψηλότερη τιμή της περιόδου αναφο-
ράς. Την ίδια περίοδο, το σύνολο του τακτικού φοιτη-
τικού πληθυσμού αυξάνει κατά 12,9% (ή 36.258 φοι-
τητές/-τριες) μέχρι και το 2006, από 280.751 φοιτη-
τές/-τριες το 2002 σε 317.009 φοιτητές/-τριες το 2006, 
ενώ το 2004 καταγράφεται η υψηλότερη τιμή της δε-
καετίας (318.494 φοιτητές/τριες). Την περίοδο 2006-
2009 το πλήθος των τακτικών φοιτητών καταγράφει 
μείωση κατά 13,3% (ή 42.116 φοιτητές/-τριες, ενώ ένα 
χρόνο μετά, το 2010, καταγράφεται η χαμηλότερη τιμή 
της περιόδου αναφοράς (267.784 φοιτητές/-τριες). 
Αντίθετα, την περίοδο 2009-2012 το σύνολο του προ-
σωπικού που υπηρετεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 
μειώθηκε κατά 22,0% (ή 6.617 μέλη) από 30.013 μέλη 
το 2009 σε 23.396 μέλη το 2012, που αποτελεί και τη 
χαμηλότερη τιμή της περιόδου αναφοράς, και υπολεί-
πεται κατά 3.157 μέλη από το πλήθος του προσωπικού 
που υπηρετούσε στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το 
2002. Την ίδια περίοδο, το σύνολο του τακτικού φοι-
τητικού πληθυσμού καταγράφει μικρή αύξηση κατά 
2,1% (ή 5.731 φοιτητές/-τριες), από 274.893 φοιτη-
τές/-τριες το 2009 σε 280.624 φοιτητές/-τριες το 2012, 

26.553 
27.841 

28.835 29.051 29.219 29.503 29.620 30.013 29.983 
28.051 

23.396 

4,85% 3,57% 0,75% 0,58% 0,97% 0,40% 1,33% -0,10% 
-6,44% 

-16,59% 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Πλήθος Ρυθμός Μεταβολής 

Επισκόπηση κεφαλαίου 

Στόχος του έκτου κεφαλαίου είναι η εξέταση σημαντικών πτυχών των μεγεθών εισροών (inputs) της ελ-
ληνικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται μεταβλητές που αφορούν στο διδα-
κτικό, αλλά και στο λοιπό προσωπικό που υπηρετεί στα ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (πλή-
θος και ρυθμός μεταβολής, αναλογία προσωπικού ανά τμήμα και φοιτητών) και αποτυπώνονται τα βα-
σικά χαρακτηριστικά του προσωπικού (φύλο, κατηγορίες προσωπικού), καθώς και οι διαφοροποιήσεις 
μεταξύ των διαφορετικών κατηγοριών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των πεδίων και τομέων σπουδών. 
Στη συνέχεια γίνεται συστηματική προσέγγιση των προγραμμάτων σπουδών και της υλικοτεχνικής υ-
ποδομής της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε επίπεδο τμήματος μέσα από στοιχεία που προέκυψαν από 
το σύνολο των εκθέσεων εξωτερικής αξιολόγησης των τμημάτων της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση την περίοδο 2008-2014. 
Το μεγαλύτερο μέρος του κεφαλαίου, τέλος, αφορά στη χρηματοδότηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
(δημόσια και ιδιωτική), όπως αποτυπώνεται στους ετήσιους απολογισμούς πληρωμών του κράτους, τό-
σο του ετήσιου Τακτικού Προϋπολογισμού, όσο και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων την πε-
ρίοδο 2005-2012, καθώς και στον οικονομικό απολογισμό του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαί-
δευση και Δια Βίου Μάθηση» (ανά κατηγορία επιχορήγησης και άξονα προτεραιότητας) την περίοδο 
2007-2013. Οι δημόσιες δαπάνες για την εκπαίδευση επιμερίζονται (όπου είναι δυνατό) ανά βαθμίδα 
εκπαίδευσης και κατηγορία δαπάνης, ενώ οι ιδιωτικές δαπάνες για την εκπαίδευσης προσεγγίζονται 
από τους κωδικούς δαπάνης για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών εκπαίδευσης, όπως αποτυπώνονται 
στις έρευνες Οικογενειακών Προϋπολογισμών της ΕΛΣΤΑΤ την περίοδο 2004-2013. 
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πλήθος μόλις κατά 127 φοιτητές/τριες υψηλότερο του 
φοιτητικού πληθυσμού του 2002 (280.751 φοιτητές/-
τριες. Από την ετήσια μεταβολή του πλήθους του προ-
σωπικού που υπηρετεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 
κατά την περίοδο αναφοράς αξίζει να σημειωθεί ότι το 
υψηλότερο ποσοστό ετήσιας αύξησης του συγκεκρι-
μένου εκπαιδευτικού δείκτη καταγράφεται το 2008 
(κατά 4,85% έναντι του προηγούμενου έτους), ενώ το 
υψηλότερο ποσοστό ετήσιας μείωσης του δείκτη κα-
ταγράφεται το 2012 (κατά -16,59% έναντι του προη-
γούμενου έτους). 
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος του 
συνολικού προσωπικού που υπηρετεί στα Πανεπι-
στημιακά ιδρύματα και Πολυτεχνεία ανά έτος και ο 
αντίστοιχος ετήσιος ρυθμός μεταβολής κατά την περί-
οδο αναφοράς (2002-2012). 
Γράφημα 6.2: Πλήθος συνολικού προσωπικού που υπηρετεί στα Πανεπιστη-
μιακά ιδρύματα & Πολυτεχνεία και ετήσιος ρυθμός μεταβολής την περίοδο 
2002-2012 

 
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.  Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Το 2012 υπηρετούσαν συνολικά στα Πανεπιστημιακά 
ιδρύματα & Πολυτεχνεία 15.138 μέλη διδακτικού και 
λοιπού προσωπικού, που αντιστοιχούν στο 64,7% του 
προσωπικού που υπηρετεί στην τριτοβάθμια εκπαί-
δευση. Κατά την περίοδο 2002-2012 το σύνολο του 
προσωπικού που υπηρετεί στα Πανεπιστημιακά ιδρύ-
ματα & Πολυτεχνεία καταγράφει αύξηση κατά 3,9% (ή 
153 μέλη), από 14.574 μέλη το 2002 σε 15.138 μέλη το 
2012. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφο-
ράς καταγράφονται αυξομειώσεις του συγκεκριμένου 
εκπαιδευτικού δείκτη. 
Συγκεκριμένα, την περίοδο 2002-2009 το σύνολο του 
προσωπικού που υπηρετεί στα Πανεπιστημιακά ιδρύ-
ματα & Πολυτεχνεία αυξήθηκε κατά 21,1% (ή 3.069 
μέλη) από 14.574 μέλη το 2002 σε 17.643 μέλη το 
2009, που αποτελεί και την υψηλότερη τιμή της πε-
ριόδου αναφοράς. Αντίθετα, την περίοδο 2009-2012 
το σύνολο του προσωπικού που υπηρετεί στα Πανεπι-
στημιακά ιδρύματα & Πολυτεχνεία μειώθηκε κατά 
14,2% (ή 2.505 μέλη) από 17.643 μέλη το 2009 σε 
15.138 μέλη το 2012, που αποτελεί τη δεύτερη χαμη-
λότερη τιμή της περιόδου αναφοράς, υπερέχουσα μό-
λις κατά 564 μέλη του προσωπικού που υπηρετούσε 
στα Πανεπιστημιακά ιδρύματα & Πολυτεχνεία το 2002 
(14.574 μέλη). Από την ετήσια μεταβολή του πλήθους 
του προσωπικού που υπηρετεί στα Πανεπιστημιακά 

ιδρύματα & Πολυτεχνεία κατά την περίοδο αναφοράς 
αξίζει να σημειωθεί ότι το υψηλότερο ποσοστό ετήσι-
ας αύξησης του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού δείκτη 
καταγράφεται το 2007 (κατά 6,75% έναντι του προη-
γούμενου έτους), ενώ το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας 
μείωσης του δείκτη καταγράφεται το 2012 κατά -7,9% 
έναντι του προηγούμενου έτους. 
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος του 
συνολικού προσωπικού που υπηρετεί στα Τεχνολογι-
κά ιδρύματα ανά έτος και ο αντίστοιχος ετήσιος ρυθ-
μός μεταβολής κατά την περίοδο αναφοράς (2002-
2012). 
Γράφημα 6.3: Πλήθος συνολικού προσωπικού που υπηρετεί στα Τεχνολογι-
κά ιδρύματα και ετήσιος ρυθμός μεταβολής την περίοδο 2002-2012 

 
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.  Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Το 2012 υπηρετούσαν συνολικά στα Τεχνολογικά ι-
δρύματα 7.762 μέλη διδακτικού και λοιπού προσωπι-
κού, που αντιστοιχούν στο 33,2% του προσωπικού που 
υπηρετεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Κατά την πε-
ρίοδο 2002-2012 το σύνολο του προσωπικού που υ-
πηρετεί στα Τεχνολογικά ιδρύματα καταγράφει σημα-
ντική μείωση κατά 31,9% (ή 3.629 μέλη), από 11.391 
μέλη το 2002 σε 7.762 μέλη το 2012. Ωστόσο, κατά τη 
διάρκεια της περιόδου αναφοράς καταγράφονται αυ-
ξομειώσεις του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού δείκτη. 
Συγκεκριμένα, την περίοδο 2002-2005 το σύνολο του 
προσωπικού που υπηρετεί στα Τεχνολογικά ιδρύματα 
αυξήθηκε κατά 10,4% (ή 1.181 μέλη) από 11.391 μέλη 
το 2002 σε 12.572 μέλη το 2005, που αποτελεί και την 
υψηλότερη τιμή της συνολική περιόδου αναφοράς. 
Την επόμενη διετία (2005-2007) το σύνολο του προ-
σωπικού των Τεχνολογικών ιδρυμάτων μειώθηκε κατά 
6,5% (ή 819 μέλη) από 12.572 μέλη το 2002 σε 11.753 
μέλη το 2007, ενώ την περίοδο 2007-2010 το σύνολο 
του προσωπικού των Τεχνολογικών ιδρυμάτων αυξή-
θηκε κατά 4,2% (ή 490 μέλη) από 11.753 μέλη το 2007 
σε 12.243 μέλη το 2010. Τέλος, κατά τη διετία 2010-
2012 το σύνολο του προσωπικού που υπηρετεί στα 
Τεχνολογικά ιδρύματα μειώθηκε σημαντικά κατά 
36,6% (ή 4.481 μέλη) από 12.243 μέλη το 2010 σε 
7.762 μέλη το 2012, που αποτελεί και τη χαμηλότερη 
τιμή της συνολικής περιόδου αναφοράς (2002-2012). 
Από την ετήσια μεταβολή του πλήθους του προσωπι-
κού που υπηρετεί στα Τεχνολογικά ιδρύματα κατά την 
περίοδο αναφοράς αξίζει να σημειωθεί ότι το υψηλό-
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τερο ποσοστό ετήσιας αύξησης του συγκεκριμένου 
εκπαιδευτικού δείκτη καταγράφεται το 2003 (κατά 
6,36% έναντι του προηγούμενου έτους), ενώ το υψη-
λότερο ποσοστό ετήσιας μείωσης του δείκτη κατα-
γράφεται το 2012 κατά -30,07% έναντι του προηγού-
μενου έτους. 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος του 
συνολικού προσωπικού που υπηρετεί στις Ανώτερες 
Επαγγελματικές & Εκκλησιαστικές Σχολές ανά έτος και 
ο αντίστοιχος ετήσιος ρυθμός μεταβολής κατά την πε-
ρίοδο αναφοράς (2002-2012). 
Γράφημα 6.4: Πλήθος συνολικού προσωπικού που υπηρετεί στις Ανώτερες 
Επαγγελματικές & Εκκλησιαστικές Σχολές και ετήσιος ρυθμός μεταβολής την 
περίοδο 2002-2012 

 
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.  Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Το 2012 υπηρετούσαν συνολικά στις Ανώτερες Επαγ-
γελματικές & Εκκλησιαστικές Σχολές 496 μέλη διδακτι-
κού και λοιπού προσωπικού, που αντιστοιχούν στο 
2,1% του προσωπικού που υπηρετεί στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση. Κατά την περίοδο 2002-2012 το σύνολο 
του προσωπικού που υπηρετεί στις Ανώτερες Επαγ-
γελματικές & Εκκλησιαστικές Σχολές καταγράφει μεί-
ωση κατά 15,6% (ή 92 μέλη), από 588 μέλη το 2002 σε 

496 μέλη το 2012. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της πε-
ριόδου αναφοράς καταγράφονται αυξομειώσεις του 
συγκεκριμένου εκπαιδευτικού δείκτη. 
Συγκεκριμένα, την περίοδο 2002-2005 το σύνολο του 
προσωπικού που υπηρετεί στις Ανώτερες Επαγγελμα-
τικές & Εκκλησιαστικές Σχολές αυξήθηκε κατά 6,3% (ή 
37 μέλη) από 588 μέλη το 2002 σε 625 μέλη το 2005, 
που αποτελεί και την υψηλότερη τιμή της συνολική 
περιόδου αναφοράς. Αντίθετα, την επόμενη περίοδο 
(2005-2012) το σύνολο του προσωπικού των Ανώτε-
ρων Επαγγελματικών & Εκκλησιαστικών Σχολών μειώ-
θηκε κατά 20,6% (ή 129 μέλη) από 625 μέλη το 2005 
σε 496 μέλη το 2007, που αποτελεί και τη χαμηλότερη 
τιμή της συνολικής περιόδου αναφοράς (2002-2012). 
Από την ετήσια μεταβολή του πλήθους του προσωπι-
κού που υπηρετεί στις Ανώτερες Επαγγελματικές & 
Εκκλησιαστικές Σχολές κατά την περίοδο αναφοράς 
αξίζει να σημειωθεί ότι το υψηλότερο ποσοστό ετήσι-
ας αύξησης του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού δείκτη 
καταγράφεται το 2003 (κατά 2,55% έναντι του προη-
γούμενου έτους), ενώ το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας 
μείωσης του δείκτη καταγράφεται το 2009 (-8,49%) 
έναντι του προηγούμενου έτους. 

Στη συνέχεια της μελέτης το προσωπικό που υπηρε-
τούσε στην τριτοβάθμια εκπαίδευση την περίοδο 
2002-2012, αναλύεται στις κατηγορίες Διδακτικό/ εκ-
παιδευτικό προσωπικό και Λοιπό Ειδικό Τεχνικό/ Βοη-
θητικό/ Διοικητικό προσωπικό συνολικά και ανά κατη-
γορία ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Πα-
νεπιστημιακά ιδρύματα & Πολυτεχνεία, Τεχνολογικά 
ιδρύματα και Ανώτερες Επαγγελματικές & Εκκλησια-
στικές Σχολές. 

 

6.1.1 Διδακτικό προσωπικό 

Το 2012 το σύνολο του διδακτικού προσωπικού που 
υπηρετούσε στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ήταν 
18.820 μέλη.  
Γράφημα 6.5: Διαχρονική εξέλιξη διδακτικού προσωπικού την περίοδο 2002-
-2012 

 
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.  Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Κατά την περίοδο αναφοράς (2002-2012) το πλήθος 
του διδακτικού προσωπικού της τριτοβάθμιας εκπαί-
δευσης καταγράφει μείωση κατά 15,0% (ή 3.310 μέλη) 
από 22.130 μέλη το 2002 σε 18.820 μέλη το 2012, που 

αποτελεί και τη χαμηλότερη τιμή του δείκτη κατά την 
περίοδο αναφοράς. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της πε-
ριόδου αναφοράς καταγράφονται αυξομειώσεις του 
συγκεκριμένου εκπαιδευτικού δείκτη. 
Συγκεκριμένα, την περίοδο 2002-2010 το διδακτικό 
προσωπικό καταγράφει αύξηση κατά 13,3% (κατά 
2.940 μέλη), από 22.130 μέλη το 2002 σε 25.070 μέλη 
το 2010. Την περίοδο 2010-2012 σημειώνεται σημα-
ντική μείωση του διδακτικού προσωπικού της τριτο-
βάθμιας εκπαίδευσης κατά 24,9% (κατά 6.250 μέλη). 
 

Στον ακόλουθο πίνακα αποτυπώνονται αναλυτικά οι 9 
κατηγορίες που αφορούν στο διδακτικό προσωπικό 
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης την περίοδο αναφοράς 
(2002-2012). 
Το 2012, από το σύνολο των 18.820 μελών του διδα-
κτικού προσωπικού της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης το 
61,5% αποτελεί Τακτικό Διδακτικό Προσωπικό (και το 
33,6% Έκτακτο Διδακτικό Προσωπικό, ενώ οι υπόλοι-
πές 7 κατηγορίες που καταγράφονται στον πίνακα α-
ντιστοιχούν στο 4,8%. 
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Πίνακας 6.1: Κατηγορίες διδακτικού προσωπικού της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης την περίοδο 2002-2012 

Κατηγορία προσωπικού 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
2012 Μεταβολή 

περιόδου 
2002-2012 Πλήθος % 

Διδακτικό προσωπικό 22.130 23.231 24.219 24.457 24.590 24.274 24.563 25.000 25.070 23.296 18.820 100,0% -15,0% ▼ 

Τακτικό διδακτικό προσωπικό 10.267 10.777 11.058 11.318 11.508 11.577 11.575 11.729 11.863 11.745 11.582 61,5% 12,8% ▲ 

Έκτακτο διδακτικό προσωπικό (1) 10.574 11.169 11.826 11.938 11.912 11.385 11.685 11.912 12.091 10.574 6.326 33,6% -40,2% ▼ 

Ειδικό διδακτικό προσωπικό (2)  122 74 71 86 66 83 76 68 71 53 40 0,2% -67,2% ▼ 

Συνεργαζόμενο ερευνητικό προσωπικό (ΣΕΠ) (3) 0 1 31 5 1 21 22 4 7 5 3 0,0%     

Ειδικό εργαστηριακό διδακτικό προσωπικό (ΕΕΔΙΠ) (3) 372 422 480 479 384 522 498 541 557 542 540 2,9% 45,2% ▲ 

Βοηθητικό διδακτικό προσωπικό 
με διδακτορικό δίπλωμα (3) 49 100 84 50 51 53 43 112 75 54 34 0,2% -30,6% ▼ 

Βοηθητικό διδακτικό προσωπικό 
χωρίς διδακτορικό δίπλωμα (3) 380 344 315 271 265 246 228 225 191 156 154 0,8% -59,5% ▼ 

Ειδικοί μεταπτυχιακοί υπότροφοι (ΕΜΥ) (3) 115 64 76 12 137 144 149 207 36 92 51 0,3% -55,7% ▼ 

Λοιπές περιπτώσεις διδασκόντων Ν.1566 κλπ (3) 251 280 278 298 266 243 287 202 179 75 90 0,5% -64,1% ▼ 

               
(1) Στα Πανεπιστημιακά ιδρύματα & Πολυτεχνεία αναφέρεται ως «έκτακτο διδακτικό προσωπικό», ενώ στα Τεχνολογικά ιδρύματα και την Ανώτερη Επαγγελματική & Εκκλησιαστική Εκπαί-
δευση ως «Εκπαιδευτικό προσωπικό με σύμβαση ορισμένου χρόνου» 
(2) Η κατηγορία αφορά μόνο τα Τεχνολογικά ιδρύματα και την Ανώτερη Επαγγελματική & Εκκλησιαστική Εκπαίδευση 
(3) Η κατηγορία αφορά μόνο τα Πανεπιστημιακά ιδρύματα & Πολυτεχνεία 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.  Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Κατά την περίοδο 2002-2012, σε 2 από τις 9 κατηγορί-
ες διδακτικού προσωπικού καταγράφεται αύξηση και 
συγκεκριμένα στο Τακτικό Προσωπικό κατά 12,8% και 
στο Ειδικό εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό κατά 
45,2%.  
Στις υπόλοιπες 7 από τι 9 κατηγορίες διδακτικού προ-
σωπικού καταγράφεται μείωση, με την υψηλότερη 
κατά 67,2% να σημειώνεται στο Ειδικό Διδακτικό Προ-
σωπικό των Τεχνολογικών ιδρυμάτων που περιλαμβά-
νει τους Καθηγητές Ξένων Γλωσσών και τους Καθηγη-
τές Φυσικής Αγωγής, και κατά φθίνουσα σειρά ποσο-
στού ακολουθούν οι κατηγορίες: Λοιπές περιπτώσεις 
διδασκόντων Ν.1566 κλπ (κατά 64,1%), Βοηθητικό δι-
δακτικό προσωπικό που δεν κατέχει διδακτορικό δί-

πλωμα1 (κατά 59,5%), Ειδικοί Μεταπτυχιακοί Υπότρο-
φοι (κατά 55,7%), Έκτακτο Διδακτικό Προσωπικό (κατά 
40,2%) και Βοηθητικό διδακτικό προσωπικό που κατέ-
χει διδακτορικό δίπλωμα1 (κατά 30,6%). 

 
Στον ακόλουθο πίνακα αποτυπώνονται αναλυτικά οι 
υποκατηγορίες διδακτικού προσωπικού που περιλαμ-
βάνονται στην κατηγορία Τακτικό Διδακτικό Προσωπι-
κό της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης την περίοδο 2002-
2012. 
                                                                 
1 Το Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό (με ή χωρίς διδακτορικό δί-

πλωμα) αφορά μόνο τα Πανεπιστημιακά ιδρύματα & Πολυτεχνεία 
και περιλαμβάνει τρεις υποκατηγορίες: α) Επιμελητές, β) Βοηθούς 
και γ) Επιστημονικούς Συνεργάτες. 

Πίνακας 6.2: Κατηγορίες τακτικού διδακτικού προσωπικού της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης την περίοδο 2002-2012 

Κατηγορία προσωπικού 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
2012 Μεταβολή 

περιόδου 
2002-2012 Πλήθος % 

Τακτικό διδακτικό προσωπικό 10.267 10.777 11.058 11.318 11.508 11.577 11.575 11.729 11.863 11.745 11.582 100,0% 12,8% ▲ 

Καθηγητές 3.096 2.790 2.820 2.895 2.888 3.040 3.210 3.306 3.428 3.428 3.457 29,8% 11,7% ▲ 

Αναπληρωτές  2.046 2.630 2.732 2.729 2.721 2.580 2.496 2.494 2.483 2.428 2.323 20,1% 13,5% ▲ 

Επίκουροι καθηγητές 2.841 2.885 2.936 2.972 3.043 3.073 3.242 3.357 3.501 3.560 3.547 30,6% 24,9% ▲ 

Λέκτορες (1) 1.445 1.604 1.725 2.722 2.856 2.884 2.627 2.572 2.451 2.329 2.255 19,5% 56,1% ▲ 

Καθηγητές εφαρμογών (2) 839 868 845 0  0 0 0 0 0 0 0 0,0% -100,0% ▼ 

               
(1) Η κατηγορία αφορά μόνο τα Πανεπιστημιακά ιδρύματα & Πολυτεχνεία 
(2) Η κατηγορία αφορά μόνο τα Τεχνολογικά ιδρύματα και την Ανώτερη Επαγγελματική & Εκκλησιαστική Εκπαίδευση 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.  Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Το 2012, από το σύνολο των 11.582 μελών του τακτι-
κού διδακτικού προσωπικού της τριτοβάθμιας εκπαί-
δευσης το 29,8% είναι Καθηγητές, το 20,1% Αναπλη-

ρωτές Καθηγητές, το 30,6% είναι Επίκουροι Καθηγη-
τές, και το 19,5% Λέκτορες. 
Κατά την περίοδο 2002-2012 το σύνολο των κατηγο-
ριών του Τακτικού Διδακτικού Προσωπικού καταγρά-
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φει αύξηση κατά 12,8% (από 10.267 μέλη το 2002 σε 
11.582 μέλη το 2011), με την υψηλότερη αύξηση να 
καταγράφεται στην κατηγορία Λέκτορες κατά 56,1% 
και κατά φθίνουσα σειρά αύξησης ακολουθούν οι κα-
τηγορίες: Επίκουροι Καθηγητές (κατά 24,9%), Αναπλη-
ρωτές (κατά 13,5%) και Καθηγητές (κατά 11,7%). Ας 
σημειωθεί ότι από το 2005 η κατηγορία Καθηγητές 

Εφαρμογών, που αφορά μόνο στα Τεχνολογικά ιδρύ-
ματα, έχει καταργηθεί. 
Στον ακόλουθο πίνακα αποτυπώνονται αναλυτικά οι 
υποκατηγορίες που περιλαμβάνονται στην κατηγορία 
έκτακτο διδακτικό/εκπαιδευτικό προσωπικό με σύμ-
βαση ορισμένου χρόνου της τριτοβάθμιας εκπαίδευ-
σης την περίοδο 2002-2012. 

Πίνακας 6.3: Κατηγορίες έκτακτου διδακτικού προσωπικού της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης την περίοδο 2002-2012 

Κατηγορία προσωπικού 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
2012 Μεταβολή 

περιόδου 
2002-2012 Πλήθος % 

Έκτακτο διδακτικό προσωπικό (1) 2.099 2.085 2.330 2.423 2.498 2.646 2.775 3.024 2.739 2.293 1.322 100,0% -37,0% ▼ 

Επισκέπτες καθηγητές 7 4 9 2 4 3 1 5 4 4 1 0,1% -85,7% ▼ 

Ειδικοί επιστήμονες 31 18 14 1 0 20 14 1 12 1 1 0,1% -96,8% ▼ 

Εντεταλμένοι επίκουροι καθηγητές 10 8 8 13 17 15 13 4 0 0 0 0,0% -100,0% ▼ 

Άμισθοι επίκουροι καθηγητές 3 16 21 3 14 2 0 51 11 0 8 0,6% 166,7% ▲ 

Συμβασιούχοι του Ν.407  2.048 2.039 2.278 2.404 2.463 2.606 2.747 2.963 2.712 2.288 1.312 99,2% -35,9% ▼ 

Εκπαιδευτικό προσωπικό με σύμβαση ορισμένου χρόνου(2) 8.475 9.084 9.496 9.515 9.414 8.739 8.910 8.888 9.352 8.281 5.004 100,0% -41,0% ▼ 

Επιστημονικοί συνεργάτες 2.902 1.312 1.478 1.569 1.667 1.470 1.553 1.676 1.794 1.678 1.143 22,8% -60,6% ▼ 

Εργαστηριακοί συνεργάτες 5.573 7.654 7.798 7.808 7.611 7.158 7.257 7.120 7.420 6.397 3.692 73,8% -33,8% ▼ 

Εκπαιδευτικοί Ειδικών Μαθημάτων 0 118 220 138 136 111 100 92 138 206 169 3,4% 43,2% ▲ 

               
 (1) Η κατηγορία αφορά μόνο τα Πανεπιστημιακά ιδρύματα & Πολυτεχνεία 
(2) Η κατηγορία αφορά μόνο τα Τεχνολογικά ιδρύματα και την Ανώτερη Επαγγελματική & Εκκλησιαστική Εκπαίδευση 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.  Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Το 2012, από το σύνολο των 2.293 μελών του έκτα-
κτου διδακτικού προσωπικού της τριτοβάθμιας εκ-
παίδευσης και αφορά μόνο στα ιδρύματα του πανεπι-
στημιακού τομέα, το 99,2% είναι Συμβασιούχοι του 
Ν.407, ενώ οι υπόλοιπες κατηγορίες καλύπτουν μόλις 
το 0,8%. Την ίδια χρονιά, από το σύνολο των 5.004 με-
λών του εκπαιδευτικού προσωπικού της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης που υπηρετούν με σύμβαση ορισμένου 
χρόνου και αφορά μόνο στα ιδρύματα του τεχνολογι-
κού τομέα, το 73,8% είναι Εργαστηριακοί Συνεργάτες, 
το 22,8% είναι Επιστημονικοί Συνεργάτες και το 3,4% 
Εκπαιδευτικοί Ειδικών Μαθημάτων. 
Κατά την περίοδο 2002-2012 το πλήθος του Έκτακτου 
διδακτικού προσωπικού των Πανεπιστημιακών ιδρυ-
μάτων & Πολυτεχνείων καταγράφει σημαντική μείωση 
κατά 37,0% από 2.099 μέλη το 2002 σε 1.293 μέλη το 
2012, ενώ το πλήθος του Εκπαιδευτικού Προσωπικού 
με σύμβαση ορισμένου χρόνου στα Τεχνολογικά ιδρύ-
ματα καταγράφει σημαντικότερη μείωση (κατά 41,0%) 
από 8.475 μέλη το 2002 σε 5.004 μέλη το 2012. 
Την ίδια περίοδο αναφοράς σε 6 από τις 8 συνολικά 
υποκατηγορίες του Έκτακτου Διδακτικού Προσωπικού 
και του Εκπαιδευτικού Προσωπικού με σύμβαση ορι-
σμένου χρόνου καταγράφεται σημαντική μείωση, με 
την υψηλότερη να σημειώνεται στην υποκατηγορία 
Εντεταλμένοι Επίκουροι Καθηγητές του πανεπιστημια-
κού τομέα κατά 100,0% και κατά φθίνουσα σειρά ακο-
λουθούν οι υποκατηγορίες: Ειδικοί Επιστήμονες (κατά 
96,8%), Επισκέπτες Καθηγητές (κατά 85,7%), υποκατη-

γορίες οι οποίες εκλείπουν πλέον από τον πανεπιστη-
μιακό τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι Επι-
στημονικοί Συνεργάτες του τεχνολογικού τομέα (κατά 
60,6%), οι Συμβασιούχοι του Ν.407 του πανεπιστημια-
κό τομέα (κατά 35,9%) και οι Εργαστηριακοί Συνεργά-
τες του τεχνολογικού τομέα (κατά 33,8%). 
Στον αντίποδα, σημαντική αύξηση κατά 43,2% κατα-
γράφεται στην υποκατηγορία Εκπαιδευτικοί Ειδικών 
Μαθημάτων από το 2003 που καταγράφονται για 
πρώτη φορά στο εκπαιδευτικό προσωπικό με συμβά-
σεις ορισμένου χρόνου στα Τεχνολογικά ιδρύματα και 
στην Ανώτερη Επαγγελματική και Εκκλησιαστική εκ-
παίδευση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, και κατά 
166,7% στην υποκατηγορία των Άμισθων Επίκουρων 
Καθηγητών του πανεπιστημιακού τομέα της τριτο-
βάθμιας εκπαίδευσης οι οποίοι, ωστόσο, καταγρά-
φουν αρκετές αυξομειώσεις κατά την περίοδο 2002-
2012. 
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η αναλογία 
διδακτικού προσωπικού της τριτοβάθμιας εκπαίδευ-
σης ανά τμήμα την περίοδο 2002-2012. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία του 2012, σε κάθε τμήμα της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αναλογούν κατά μέσο όρο 
41,1 μέλη διδακτικού προσωπικού. Κατά την περίοδο 
αναφοράς 2002-2012 η συγκεκριμένη αναλογία κατα-
γράφει μείωση κατά 24,8% από 54,6 μέλη/τμήμα το 
2002 σε 41,1 μέλη/τμήμα το 2012. Αναλυτικότερα, την 
περίοδο 2002-2009 η αναλογία διδασκόντων ανά τμή-
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μα καταγράφει αύξηση κατά 4,8% και διαμορφώνεται 
στο 57,3 μέλη/τμήμα, που αποτελεί και τη μέγιστη τι-
μή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς. Την περίο-
δο, ωστόσο, 2009-2012 σημειώνεται σημαντική μείω-
ση του δείκτη κατά 28,2%. 

Γράφημα 6.6: Αναλογία(*) διδακτικού προσωπικού ανά τμήμα της τριτοβάθ-
μιας εκπαίδευσης την περίοδο 2002-2012 

 
(*) Οι τιμές του γραφήματος αποτελούν μέσο όρο που υπολογίζεται από τις τιμές που κατα-
γράφονται σε κάθε τμήμα των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.  Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η αναλογία 
των τακτικών φοιτητών ανά μέλος διδακτικού προ-
σωπικού την περίοδο 2002-2012. 

Γράφημα 6.7: Αναλογία(*) τακτικών φοιτητών ανά μέλος διδακτικού προσω-
πικού της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης την περίοδο 2002-2012 

 
(*) Οι τιμές του γραφήματος αποτελούν μέσο όρο που υπολογίζεται από τις τιμές που κατα-
γράφονται σε κάθε τμήμα των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.  Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του 2012, σε κάθε διδάσκο-
ντα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αναλογούν κατά 
μέσο όρο 16,1 τακτικοί φοιτητές/μέλος. Κατά την πε-
ρίοδο αναφοράς 2002-2012 η αναλογία καταγράφει 
αύξηση κατά 12,0% από 14,4 φοιτητές/μέλος το 2002 
σε 16,1 φοιτητές/ μέλος το 2012. 
Αναλυτικότερα, την περίοδο 2002-2009 η αναλογία 
τακτικών φοιτητών ανά διδάσκοντα καταγράφει μεί-
ωση κατά 18,7% και διαμορφώνεται στο 11,7 φοιτη-
τές/μέλος, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή της πε-
ριόδου. Την περίοδο, ωστόσο, 2009-2012 σημειώνεται 
σημαντική αύξηση της αναλογίας κατά 37,7%. Στο ση-
μείο αυτό υπενθυμίζεται ότι η Ελλάδα καταγράφει μια 
από τις υψηλότερες αναλογίες φοιτητών ανά διδά-
σκοντα μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ (βλ. ΚΑ-
ΝΕΠ/ΓΣΕΕ, 2013: 254). 
 

6.1.1.1 Ανάλυση κατά κατηγορία ιδρυμάτων 
Το 2012 11.508 μέλη του διδακτικού προσωπικού υ-
πηρετούν σε Πανεπιστημιακά ιδρύματα και Πολυτε-
χνεία (61,1%), 6.919 μέλη σε Τεχνολογικά ιδρύματα 
(36,8%) και 393 μέλη σε Ανώτερες Επαγγελματικές & 
Εκκλησιαστικές Σχολές (2,1%). 

Γράφημα 6.8: Κατανομή του διδακτικού προσωπικού ανά κατηγορία ιδρύ-
ματος το 2012 

 
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.  Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Στο ακόλουθο γράφημα αποδίδεται η διαχρονική εξέ-
λιξη του πλήθους του διδακτικού προσωπικού ανά κα-
τηγορία ιδρύματος την περίοδο 2002-2012. 
Γράφημα 6.9: Διδακτικό προσωπικό ανά κατηγορία ιδρύματος την περίοδο 
2001-2011 

 
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.  Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Την περίοδο αναφοράς (2002-2012) το διδακτικό προ-
σωπικό των Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και των 
Πολυτεχνείων κατέγραψε αύξηση κατά 3,4%, από 
11.133 μέλη το 2002 σε 11.508 μέλη το 2012. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι μέχρι και το 2009 καταγράφει συνεχή 
αύξηση, όποτε και διαμορφώνει τη μέγιστη τιμή της 
δεκαετίας 13.722 μέλη, ενώ την επόμενη περίοδο 
2009-2012 σημειώνεται μείωση κατά 16,1%. 
Την ίδια περίοδο, το διδακτικό προσωπικό των Τεχνο-
λογικών ιδρυμάτων κατέγραψε σημαντική μείωση 
κατά 34,5%, από 10.571 μέλη το 2002 σε 6.919 μέλη 
το 2012. Όπως φαίνεται στο γράφημα, η σημαντική 
μείωση των διδασκόντων των Τεχνολογικών ιδρυμά-
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των έλαβε χώρα το τελευταίο έτος, αφού έως και το 
2011 κυμαινόταν μεταξύ 10.245 και 11.587 άτομα. 
Τέλος, το διδακτικό προσωπικό των Ανώτερων Επαγ-
γελματικών & Εκκλησιαστικών Σχολών κατέγραψε 
επίσης μείωση κατά 7,7%, από 426 μέλη το 2002 σε 
393 μέλη το 2012. 
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η αναλογία 
διδακτικού προσωπικού ανά τμήμα κατά κατηγορία 
ιδρύματος την περίοδο 2002-2012. 
Γράφημα 6.10: Αναλογία(*) διδακτικού προσωπικού ανά τμήμα κατά κατη-
γορία ιδρύματος της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης την περίοδο 2002-2012 

 
(*) Οι τιμές του γραφήματος αποτελούν μέσο όρο που υπολογίζεται από τις τιμές που κατα-
γράφονται σε κάθε τμήμα των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.  Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του 2012, σε κάθε τμήμα των 
Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων & Πολυτεχνείων αναλο-
γούν κατά μέσο όρο 48,1 άτομα διδακτικού προσωπι-
κού, ενώ ακολουθούν τα Τεχνολογικά ιδρύματα με 
35,0 διδάσκοντες κατά μέσο όρο ανά τμήμα και η Α-
νώτερη Επαγγελματική & Εκκλησιαστική Εκπαίδευση 
με 20,0. 
Κατά την περίοδο αναφοράς 2002-2012 η αναλογία 
διδασκόντων ανά τμήματα καταγράφει μείωση και 
στις τρεις κατηγορίες με την υψηλότερη να σημειώνε-
ται στα Τεχνολογικά ιδρύματα κατά 41,5% και ακο-
λουθούν τα Πανεπιστημιακά ιδρύματα & Πολυτεχνεία 
(κατά 11,1%) και η Ανώτερη Επαγγελματική & Εκκλη-
σιαστική Εκπαίδευση (κατά 7,1%). Όπως φαίνεται στο 
γράφημα, μέχρι και το 2009 τα Τεχνολογικά ιδρύματα 
εμφανίζουν την υψηλότερη αναλογία διδασκόντων 
ανά τμήμα. Η σημαντικά, ωστόσο, μείωση του διδα-
κτικού τους προσωπικού έχει ως αποτέλεσμα τη δια-
μόρφωση της συγκεκριμένης αναλογίας σε επίπεδα 
χαμηλότερα του Πανεπιστημιακού τομέα. 
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η αναλογία 
τακτικών φοιτητών ανά μέλος διδακτικού προσωπι-
κού κατά κατηγορία ιδρύματος την περίοδο 2002-
2012. Σύμφωνα με τα στοιχεία του 2012, σε κάθε δι-
δάσκοντα των Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων & Πολυ-
τεχνείων αναλογούν κατά μέσο όρο 16,7 τακτικοί φοι-
τητές, ενώ ακολουθούν τα Τεχνολογικά ιδρύματα με 
16,1 τακτικοί φοιτητές ανά διδάσκοντα και αντίστοιχα 
η Ανώτερη Επαγγελματική & Εκκλησιαστική Εκπαίδευ-
ση με μέση τιμή 10,9 τακτικούς φοιτητές. 

Γράφημα 6.11: Αναλογία(*) φοιτητών ανά μέλος διδακτικού προσωπικού 
κατά κατηγορία ιδρύματος της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης την περίοδο 
2002-2012 

 
(*) Οι τιμές του γραφήματος αποτελούν μέσο όρο που υπολογίζεται από τις τιμές που κατα-
γράφονται σε κάθε τμήμα των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.  Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Κατά την περίοδο αναφοράς 2002-2012 η αναλογία 
τακτικών φοιτητών ανά διδάσκοντα καταγράφει αύ-
ξηση και στις τρεις κατηγορίες με την υψηλότερη να 
σημειώνεται στην Ανώτερη Επαγγελματική & Εκκλησι-
αστική Εκπαίδευση κατά 30,0% και κατά φθίνουσα 
σειρά ακολουθούν τα Τεχνολογικά ιδρύματα (κατά 
28,6%) και τα Πανεπιστημιακά ιδρύματα & Πολυτε-
χνεία με οριακή αύξηση κατά 1,8%. 
 
Πανεπιστημιακά ιδρύματα & Πολυτεχνεία 
Το 2012 το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
καταγράφει τους περισσότερους διδάσκοντες (2.576), 
οι οποίοι αντιστοιχούν στο 18,6% του συνόλου των 
Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και των Πολυτεχνείων, 
ενώ ακολουθούν κατά σειρά: το Πανεπιστήμιο Αθη-
νών (18,6%), το Πανεπιστήμιο Πατρών (7,4%), το Πα-
νεπιστήμιο Θράκης (6,8%), το Εθνικό Μετσόβιο Πο-
λυτεχνείο (5,8%), το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (5,3%), 
το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το Πανεπιστήμιο 
Κρήτης (5,2%), το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (3,6%), το 
Πολυτεχνείο Κρήτης και το Πανεπιστήμιο Μακεδονί-
ας (2,5%), το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
(2,2%) και το Πάντειο Πανεπιστήμιο (2,0%). 
Την ίδια χρονιά το Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας, το 
Στερεάς Ελλάδας και η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών 
καταγράφουν τους λιγότερους διδάσκοντες (74), οι 
οποίοι αντιστοιχούν στο 0,6% του συνόλου των Πανε-
πιστημιακών ιδρυμάτων και των Πολυτεχνείων, ενώ 
ακολουθούν κατά σειρά: το Χαροκόπειο Πανεπιστή-
μιο (0,8%), το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και 
το Ιόνιο Πανεπιστήμιο (1,3%), το Γεωπονικό Πανεπι-
στήμιο Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Πειραιώς (1,7%) 
και το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (1,8%). 
Στον ακόλουθο πίνακα αποτυπώνεται αναλυτικά το 
ετήσιο πλήθος του διδακτικού προσωπικού των Πανε-
πιστημιακών ιδρυμάτων & των Πολυτεχνείων (συνο-
λικά και ανά ίδρυμα), καθώς και ο μέσος όρος των δι-
δασκόντων ανά τμήμα των ιδρυμάτων την περίοδο 
2002-2012. 
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Πίνακας 6.4: Διδακτικό προσωπικό και μέσος όρος ανά τμήμα των Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων & Πολυτεχνείων την περίοδο 2002-2012 

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
2012 Μεταβολή 

περιόδου 
2002-2012 Πλήθος % 

Πανεπιστημιακά ιδρύματα & 
Πολυτεχνεία 

Σύνολο 11.133 11.600 12.210 12.408 12.684 13.143 13.328 13.722 13.299 12.626 11.508 100,0% 3,4% ▲ 
Ανά τμήμα 54,1 55,3 56,8 55,4 55,5 55,9 56,8 57,1 55,1 52,0 48,1   -11,1% ▼ 

Πανεπιστήμιο Αθηνών  
Σύνολο 2.141 2.266 2.340 2.318 2.445 2.476 2.426 2.523 2.432 2.290 2.139 18,6% -0,1% ▼ 
Ανά τμήμα 83,9 87,1 90,3 89,1 92,1 93,3 89,8 90,6 87,6 79,8 73,5   -12,4% ▼ 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου  
Σύνολο 367 418 464 481 483 492 500 526 485 471 420 3,6% 14,4% ▲ 
Ανά τμήμα 26,1 28,6 31,3 31,8 31,5 31,4 31,7 33,6 28,9 28,1 25,7   -1,6% ▼ 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας  
Σύνολο 604 627 688 692 720 763 774 797 855 745 606 5,3% 0,3% ▲ 
Ανά τμήμα 41,8 40,7 44,0 45,3 45,8 48,4 48,7 50,1 53,9 46,9 38,2   -8,6% ▼ 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης 

Σύνολο 2.808 2.885 2.939 2.907 2.826 2.955 2.969 2.883 2.791 2.713 2.576 22,4% -8,3% ▼ 
Ανά τμήμα 75,0 74,7 76,3 80,4 79,3 80,6 81,1 78,0 75,4 73,2 71,8   -4,3% ▼ 

Πανεπιστήμιο Θράκης  
Σύνολο 758 762 787 776 823 793 816 899 897 811 778 6,8% 2,6% ▲ 
Ανά τμήμα 46,4 46,1 48,3 48,2 48,7 49,3 49,4 53,6 48,0 43,0 41,0   -11,8% ▼ 

Ιόνιο Πανεπιστήμιο  
Σύνολο 124 119 136 149 161 171 187 211 190 167 150 1,3% 21,0% ▲ 
Ανά τμήμα 33,0 31,0 34,8 26,0 27,3 29,2 31,5 35,3 33,0 27,8 25,7   -22,2% ▼ 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων  
Σύνολο 599 640 661 689 656 674 685 716 723 635 604 5,2% 0,8% ▲ 
Ανά τμήμα 40,5 44,3 45,1 44,4 42,5 43,2 43,5 46,8 46,2 48,7 48,4   19,6% ▲ 

Πανεπιστήμιο Κρήτης  
Σύνολο 569 617 655 649 634 656 683 661 687 645 603 5,2% 6,0% ▲ 
Ανά τμήμα 34,4 37,2 39,6 38,9 37,8 39,6 40,5 39,2 41,5 38,6 36,4   6,0% ▲ 

Πανεπιστήμιο Πατρών  
Σύνολο 834 866 937 907 946 966 989 1.016 1.031 969 848 7,4% 1,7% ▲ 
Ανά τμήμα 48,6 49,8 53,9 52,0 55,1 52,1 54,9 56,6 57,1 54,3 49,2   1,3% ▲ 

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών  
Σύνολο 250 267 291 270 268 280 292 292 301 265 250 2,2% 0,0% ▬ 
Ανά τμήμα 50,5 69,9 65,8 62,3 58,9 43,9 62,0 49,4 46,4 41,6 39,9   -21,0% ▼ 

Πάντειο Πανεπιστήμιο  
Σύνολο 283 269 279 313 293 275 294 262 258 248 232 2,0% -18,0% ▼ 
Ανά τμήμα 39,8 37,9 38,5 37,4 35,6 32,2 34,6 31,4 31,3 30,0 27,9   -29,8% ▼ 

Πανεπιστήμιο Πειραιώς  
Σύνολο 293 316 333 313 248 244 264 268 206 234 196 1,7% -33,1% ▼ 
Ανά τμήμα 34,3 35,9 38,0 35,3 31,1 29,1 31,4 30,9 23,9 26,6 24,3   -29,1% ▼ 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας  
Σύνολο 218 221 229 282 258 281 296 326 321 286 284 2,5% 30,3% ▲ 
Ανά τμήμα 33,3 33,5 33,9 34,3 33,2 33,8 38,6 39,3 37,7 36,0 34,4   3,5% ▲ 

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών  
Σύνολο 211 202 217 198 209 217 220 215 210 207 194 1,7% -8,1% ▼ 
Ανά τμήμα 35,2 33,7 36,2 33,0 34,8 36,2 36,7 35,8 35,0 34,5 32,3   -8,1% ▼ 

Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών 
Σύνολο 69 68 66 74 80 92 77 89 78 90 74 0,6% 7,2% ▲ 
Ανά τμήμα 70,0 68,0 67,0 74,0 81,0 46,5 41,0 49,0 41,5 49,0 39,0   -44,3% ▼ 

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 
Σύνολο 88 101 104 121 111 94 106 117 106 94 90 0,8% 2,3% ▲ 
Ανά τμήμα 32,3 36,7 38,3 40,3 39,7 36,7 29,8 31,8 32,0 27,3 26,3   -18,8% ▼ 

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου  
Σύνολο   20 89 174 256 355 330 350 315 267 212 1,8% 960,0% ▲ 
Ανά τμήμα   15,5 15,9 27,4 30,6 41,6 33,6 36,3 33,4 28,3 22,7   46,5% ▲ 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας  
Σύνολο       134 124 163 169 200 217 182 148 1,3% 10,4% ▲ 
Ανά τμήμα       33,5 27,4 28,3 34,3 35,3 37,2 31,5 27,8   -16,9% ▼ 

Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας  
Σύνολο       4 13 17 23 67 77 74 74 0,6% 1750,0% ▲ 
Ανά τμήμα       11,0 13,5 19,0 28,0 33,5 40,5 37,0 38,5   250,0% ▲ 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας  
Σύνολο                   90 74 0,6% -17,8% ▼ 
Ανά τμήμα                   30,7 24,7   -19,6% ▼ 

Πολυτεχνείο Κρήτης  
Σύνολο 168 181 200 184 239 242 298 350 370 361 291 2,5% 73,2% ▲ 
Ανά τμήμα 49,8 50,8 59,8 42,6 55,6 58,8 72,0 76,0 86,0 82,4 69,6   39,9% ▲ 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο  
Σύνολο 749 755 795 773 891 937 930 954 749 782 665 5,8% -11,2% ▼ 
Ανά τμήμα 97,9 99,1 102,6 101,0 109,1 116,4 117,1 115,9 100,8 103,8 84,7   -13,5% ▼ 

                (*) Η αναλογία διδακτικού προσωπικού ανά τμήμα αποτελεί μέσο όρο που υπολογίζεται από τις τιμές που καταγράφονται σε κάθε τμήμα των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.  Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Η κατάταξη των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με βάση 
την αναλογία διδακτικού προσωπικού ανά τμήμα δια-
φοροποιείται. Συγκεκριμένα, το Εθνικό Μετσόβιο Πο-
λυτεχνείο καταγράφει την υψηλότερη αναλογία διδα-
σκόντων ανά τμήμα (84,7) και ακολουθούν: το Πανε-
πιστήμιο Αθηνών (73,5), το Αριστοτέλειο Πανεπιστή-
μιο Θεσσαλονίκης (71,8), το Πολυτεχνείο Κρήτης 
(69,6), το Πανεπιστήμιο Πατρών (49,2), το Πανεπι-
στήμιο Ιωαννίνων (48,4) και το Πανεπιστήμιο Θράκης 
(41,0). 
Στον αντίποδα βρίσκεται το Πανεπιστήμιο Πελοπον-
νήσου με τη χαμηλότερη αναλογία διδασκόντων ανά 
τμήμα (22,7) και ακολουθούν: το Πανεπιστήμιο Πει-
ραιώς (24,3), το Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας 
(24,7), το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο 

Αιγαίου (25,7), το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (26,3), 
το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (27,8) και το 
Πάντειο Πανεπιστήμιο (27,9). 
Κατά την περίοδο αναφοράς (2002-2012) 12 από τα 22 
εκπαιδευτικά ιδρύματα της κατηγορίας καταγράφουν 
αύξηση του πλήθους των διδασκόντων, με την υψηλό-
τερη αύξηση να σημειώνεται στο Πανεπιστήμιο Στε-
ρεάς Ελλάδας (κατά 1750%) και ακολουθούν: το Πα-
νεπιστήμιο Πελοποννήσου (960%), το Πολυτεχνείο 
Κρήτης (73,2%), το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 
(30,3%), το Ιόνιο Πανεπιστήμιο (21,0%), το Πανεπι-
στήμιο Αιγαίου (14,4%), το Πανεπιστήμιο Δυτικής 
Μακεδονίας (10,4%), η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τε-
χνών (7,2%), το Πανεπιστήμιο Κρήτης (6,0%), το Πα-
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νεπιστήμιο Θράκης (2,6%), το Χαροκόπειο Πανεπι-
στήμιο (2,3%) και το Πανεπιστήμιο Πατρών (1,7%). 
Στον αντίποδα βρίσκονται 6 εκπαιδευτικά ιδρύματα 
που καταγράφουν μείωση του πλήθους των διδασκό-
ντων, με την υψηλότερη να σημειώνεται στο Πανεπι-
στήμιο Πειραιώς (κατά 33,1%) και ακολουθούν: το 
Πάντειο Πανεπιστήμιο (18,0%), το Πανεπιστήμιο Δυ-
τικής Ελλάδας (17,8%), το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτε-
χνείο (11,2%), το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσα-
λονίκης (8,3%) και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθη-
νών (8,1%). Σε 4 εκπαιδευτικά ιδρύματα το πλήθος 
των διδασκόντων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο κατά 
τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς: Οικονομικό Πα-
νεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Πανε-
πιστήμιο Θεσσαλίας και Πανεπιστήμιο Αθηνών. 
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η μέση τιμή, η 
ελάχιστη και η μέγιστη τιμή φοιτητών ανά διδάσκοντα 
στα 22 Πανεπιστημιακά ιδρύματα & Πολυτεχνεία το 
2012. 
Συνολικά στα Πανεπιστημιακά ιδρύματα & Πολυτε-
χνεία αντιστοιχούν κατά μέσο όρο 16,7 φοιτητές ανά 

διδάσκοντα, ενώ ως προς το συγκεκριμένο δείκτη τα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα διαφοροποιούνται μεταξύ 
τους. Το 2012 τους περισσότερους κατά μέσο όρο φοι-
τητές ανά διδάσκοντα καταγράφει το Πανεπιστήμιο 
Πειραιώς (31,9 φοιτητές) και ακολουθούν: το Πάντειο 
Πανεπιστήμιο (25,4), το Οικονομικό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών (20,5), το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (20,0), το 
Πανεπιστήμιο Θράκης (19,4), το Πανεπιστήμιο Δυτι-
κής Ελλάδας (19,0), το Πανεπιστήμιο Αθηνών (18,8), 
το Πανεπιστήμιο Κρήτης (18,2), το Πανεπιστήμιο Μα-
κεδονίας (17,4) και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (16,9). 
Την ίδια χρονιά, τους λιγότερους φοιτητές ανά διδά-
σκοντα καταγράφει το Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλά-
δας (6,4 φοιτητές) και ακολουθούν: το Πολυτεχνείο 
Κρήτης (7,3), το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (9,1), το 
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (10,3), η Ανωτάτη Σχο-
λή Καλών Τεχνών (10,6), το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών (11,1), το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (12,7), το 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (13,6), το 
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (14,1), το Ιόνιο Πανε-
πιστήμιο (14,6), το Πανεπιστήμιο Πατρών (15,6) και 
το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (16,1). 

Γράφημα 6.12: Μέση τιμή, Ελάχιστη και Μέγιστη τιμή φοιτητών ανά διδάσκοντα στα 22 Πανεπιστημιακά ιδρύματα και Πολυτεχνεία το 2012 

 
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.  Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Πέραν των διαφοροποιήσεων μεταξύ των εκπαιδευτι-
κών ιδρυμάτων, καταγράφονται και σημαντικές δια-
φοροποιήσεις εντός των ιδρυμάτων. Συγκεκριμένα, το 
μεγαλύτερο εύρος (διαφορά μέγιστης από ελάχιστη 
τιμή φοιτητών/διδάσκοντα) σημειώνεται στο Πανεπι-
στήμιο Αθηνών και ισούται με 68,2 φοιτητές. Με βά-
ση την τιμή εύρους ακολουθούν τα ιδρύματα: Πανε-
πιστήμιο Θράκης (45,8), Πανεπιστήμιο Πατρών 
(34,8), Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
(33,4), Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (31,6), Πανεπιστήμιο 
Πειραιώς (29,9), Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
(25,7), Πανεπιστήμιο Κρήτης (25,2), Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας (23,1), Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (23,1). 
Στον αντίποδα βρίσκονται το Πανεπιστήμιο Στερεάς 
Ελλάδας και το Δυτικής Ελλάδας, τα οποία καταγρά-

φουν το μικρότερο εύρος μεταξύ μέγιστης και ελάχι-
στης τιμής φοιτητών/διδάσκοντα (1,8 φοιτητές) και 
ακολουθούν: η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (3,6), 
το Ιόνιο Πανεπιστήμιο (6,6), το Χαροκόπειο Πανεπι-
στήμιο (6,7), το Πολυτεχνείο Κρήτης (9,6), το Γεωπο-
νικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (11,0), το Πανεπιστήμιο 
Πελοποννήσου και το Αιγαίου (13,9), το Εθνικό Με-
τσόβιο Πολυτεχνείο (15,0), το Πανεπιστήμιο Δυτικής 
Μακεδονίας (16,9), το Πάντειο Πανεπιστήμιο (18,5) 
και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (19,9). 
Τέλος, εξετάζοντας τις μέγιστες τιμές, αξίζει να σημει-
ωθεί η καταγραφή τμημάτων με ιδιαίτερα υψηλή α-
ναλογία φοιτητών ανά διδάσκοντα, όπως το Πανεπι-
στήμιο Αθηνών (70,4) και το Πανεπιστήμιο Θράκης 
(50,4). 
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Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η μέση τιμή, η 
ελάχιστη και η μέγιστη τιμή του ποσοστού των διδα-
σκόντων που διδάσκουν στο τμήμα και ανήκουν σε 

αυτό στα 22 Πανεπιστημιακά ιδρύματα & Πολυτεχνεία 
το 2012. 

Γράφημα 6.13: Μέση τιμή, Ελάχιστη και Μέγιστη τιμή του ποσοστού των διδασκόντων που διδάσκουν στο τμήμα και ανήκουν σε αυτό στα 22 Πανεπιστημια-
κά ιδρύματα και Πολυτεχνεία το 2012 

 
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.  Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Συνολικά στα τμήματα των Πανεπιστημιακών ιδρυμά-
των & Πολυτεχνείων το 89,9% του διδακτικού προσω-
πικού που διδάσκει σε αυτά ανήκει και σε αυτά. Τα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα δε φαίνεται να διαφοροποι-
ούνται ιδιαίτερα μεταξύ τους ως προς το συγκεκριμέ-
νο δείκτη με τις τιμές του δείκτη να κυμαίνονται μετα-
ξύ 81,6% (Πανεπιστήμιο Πατρών) και 100% (Γεωπονι-
κό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Πανεπιστήμιο Δυτικής 
Ελλάδας). Σημαντικές διαφοροποιήσεις, ωστόσο, κα-
ταγράφονται εντός των ιδρυμάτων. Συγκεκριμένα, το 
μεγαλύτερο εύρος (διαφορά μέγιστης από ελάχιστη 
τιμή του δείκτη) σημειώνεται στο Πανεπιστήμιο Θρά-
κης και ισούται με 100,0 ποσοστιαίες μονάδες, αφού 
στο ίδρυμα λειτουργεί τμήμα στο οποίο δεν ανήκει 
κανένα μέλος του διδακτικού προσωπικού που διδά-
σκει σε αυτό. Με βάση την τιμή εύρους ακολουθούν 
τα ιδρύματα: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονί-
κης (67,1 μονάδες), Πανεπιστήμιο Αθηνών (54,3 μο-
νάδες), Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (53,0 μονάδες), 
Πανεπιστήμιο Πατρών (52,2 μονάδες), Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών (50,4 μονάδες), Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας (43,4 μονάδες), Πανεπιστήμιο Πειραιώς 
(40,0 μονάδες), Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (36,5 μονά-
δες), Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (30,8 μονάδες), 
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (29,4 μονάδες), 
Πολυτεχνείο Κρήτης (25,9 μονάδες), Πάντειο Πανεπι-
στήμιο (20,5 μονάδες), Πανεπιστήμιο Κρήτης (20,0 
μονάδες), Ιόνιο Πανεπιστήμιο (19,0 μονάδες), Πανε-
πιστήμιο Αιγαίου (17,6 μονάδες) και Χαροκόπειο Πα-
νεπιστήμιο (13,5 μονάδες). 

Στον αντίποδα βρίσκονται το Πανεπιστήμιο Δυτικής 
Ελλάδας και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, τα οποία 
καταγράφουν μηδενικό εύρος μεταξύ μέγιστης και 
ελάχιστης τιμής του δείκτη και ακολουθούν με μικρό 
εύρος: το Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας (1,3 μονά-
δες), το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (6,5 μονάδες) και η 
Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (6,6 μονάδες). 
 
Τεχνολογικά ιδρύματα 
Το 2012 το ΤΕΙ Αθηνών καταγράφει τους περισσότε-
ρους διδάσκοντες (1.317), οι οποίοι αντιστοιχούν στο 
19,0% του συνόλου των Τεχνολογικών ιδρυμάτων, ενώ 
ακολουθούν κατά σειρά: το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 
(11,8%), το ΤΕΙ Κρήτης (9,3%), το ΤΕΙ Πατρών (8,8%), 
το ΤΕΙ Λαρίσης (8,4%), το ΤΕΙ Πειραιώς (7,9%), το ΤΕΙ 
Δυτικής Μακεδονίας (6,3%) και το ΤΕΙ Καβάλας 
(5,0%). 
Την ίδια χρονιά το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων και το ΤΕΙ Μεσο-
λογγίου καταγράφουν τους λιγότερους διδάσκοντες 
(150), οι οποίοι αντιστοιχούν στο 2,2% του συνόλου 
των Τεχνολογικών ιδρυμάτων, ενώ ακολουθούν κατά 
σειρά: η ΑΣΠΑΙΤΕ (2,2%), το ΤΕΙ Καλαμάτας (2,5%), το 
ΤΕΙ Λαμίας (3,0%), το ΤΕΙ Χαλκίδος και το ΤΕΙ Σερρών 
(3,5%) και το ΤΕΙ Ηπείρου (4,0%). 
Στον ακόλουθο πίνακα αποτυπώνεται αναλυτικά το 
ετήσιο πλήθος του διδακτικού προσωπικού των Τε-
χνολογικών ιδρυμάτων (συνολικά και ανά ίδρυμα), 
καθώς και ο μέσος όρος των διδασκόντων ανά τμήμα 
των ιδρυμάτων την περίοδο 2002-2012. 
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Πίνακας 6.5: Διδακτικό προσωπικό και μέσος όρος ανά τμήμα των Τεχνολογικών ιδρυμάτων την περίοδο 2002-2012 

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
2012 Μεταβολή 

περιόδου 
2002-2012 Πλήθος % 

Τεχνολογικά ιδρύματα 
Σύνολο 10.571 11.210 11.571 11.578 11.475 10.741 10.844 10.897 11.337 10.245 6.919 100,0

% 
-34,5% ▼ 

Ανά τμήμα 59,7 66,1 66,1 63,9 63,0 62,8 62,4 62,6 57,6 51,3 35,0   -41,5% ▼ 

Τ.Ε.Ι. Αθηνών 
Σύνολο 1.910 2.003 2.100 2.217 1.948 1.763 1.726 1.750 1.751 1.529 1.317 19,0% -31,0% ▼ 
Ανά τμήμα 59,9 67,5 70,5 74,6 66,0 65,8 62,9 63,7 58,3 51,2 44,5   -25,7% ▼ 

Τ.Ε.Ι. Κρήτης 
Σύνολο 1.100 1.100 1.143 720 1.045 1.031 932 1.018 1.052 1.036 642 9,3% -41,6% ▼ 
Ανά τμήμα 71,5 77,1 71,9 46,4 67,6 72,1 69,8 71,2 65,7 62,0 38,9   -45,6% ▼ 

Αλεξάνδρειο Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης 
Σύνολο 1.337 1.382 1.294 1.334 1.411 1.318 1.299 1.278 1.341 1.036 813 11,8% -39,2% ▼ 
Ανά τμήμα 63,0 67,0 62,5 64,1 67,6 66,5 64,8 63,3 62,0 48,5 37,7   -40,2% ▼ 

Τ.Ε.Ι. Καβάλας 
Σύνολο 497 550 546 554 516 466 548 518 609 547 347 5,0% -30,2% ▼ 
Ανά τμήμα 58,4 66,8 59,1 59,9 57,4 56,7 60,6 58,5 60,6 52,6 34,6   -40,7% ▼ 

Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας 
Σύνολο 641 754 809 841 866 761 755 795 877 679 436 6,3% -32,0% ▼ 
Ανά τμήμα 45,4 57,2 61,4 56,2 58,2 62,7 61,4 69,7 50,4 40,6 24,5   -46,0% ▼ 

Τ.Ε.Ι. Λαρίσης 
Σύνολο 928 1.080 1.033 996 978 998 1.017 1.046 1.096 988 581 8,4% -37,4% ▼ 
Ανά τμήμα 61,3 73,8 72,7 69,2 59,7 63,6 65,2 66,8 59,4 52,4 30,5   -50,2% ▼ 

Τ.Ε.Ι. Πατρών 
Σύνολο 739 815 924 984 925 933 1.000 1.027 975 778 607 8,8% -17,9% ▼ 
Ανά τμήμα 68,4 75,1 62,6 72,9 69,3 67,9 67,0 68,5 59,6 52,5 36,4   -46,8% ▼ 

Τ.Ε.Ι. Πειραιώς 
Σύνολο 718 811 845 834 843 882 907 877 892 852 544 7,9% -24,2% ▼ 
Ανά τμήμα 70,6 73,0 88,3 70,7 83,1 86,0 91,8 83,7 89,5 71,3 50,8   -28,0% ▼ 

Τ.Ε.Ι. Σερρών 
Σύνολο 354 391 423 411 398 316 391 357 398 444 245 3,5% -30,8% ▼ 
Ανά τμήμα 60,2 65,8 72,5 70,3 67,8 53,7 66,0 60,0 60,9 64,0 35,7   -40,6% ▼ 

Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας 
Σύνολο 291 342 339 347 343 293 230 211 240 267 175 2,5% -39,9% ▼ 
Ανά τμήμα 52,0 60,3 61,2 62,2 52,4 48,7 41,6 39,3 32,5 35,1 25,3   -51,4% ▼ 

Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου 
Σύνολο 247 278 294 371 325 317 326 318 320 294 150 2,2% -39,3% ▼ 
Ανά τμήμα 41,7 46,5 49,0 53,3 47,3 46,4 47,6 46,1 40,6 36,8 18,8   -55,0% ▼ 

Τ.Ε.Ι. Χαλκίδος 
Σύνολο 329 312 334 340 312 292 310 348 400 425 243 3,5% -26,1% ▼ 
Ανά τμήμα 55,8 70,0 71,6 64,5 62,1 71,9 62,0 66,7 64,3 64,1 42,7   -23,5% ▼ 

Τ.Ε.Ι. Λαμίας 
Σύνολο 483 348 452 537 405 338 375 368 338 328 206 3,0% -57,3% ▼ 
Ανά τμήμα 70,7 64,0 71,4 84,4 65,3 53,6 58,4 58,7 53,0 51,3 30,0   -57,6% ▼ 

Τ.Ε.Ι. Ηπείρου 
Σύνολο 828 885 898 770 810 735 738 666 655 692 311 4,5% -62,4% ▼ 
Ανά τμήμα 56,1 59,6 58,4 59,8 62,7 57,0 57,5 51,5 51,3 54,0 24,8   -55,8% ▼ 

Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων 
Σύνολο       168 231 160 165 188 227 194 150 2,2% -10,7% ▼ 
Ανά τμήμα       33,8 39,0 34,7 35,2 39,3 35,9 29,8 25,0   -26,0% ▼ 

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε 
Σύνολο 169 159 137 154 119 138 125 132 166 156 152 2,2% -10,1% ▼ 
Ανά τμήμα 35,2 35,0 39,6 48,0 44,4 44,4 45,0 49,0 57,8 53,0 43,4   23,3% ▲ 

                (*) Η αναλογία διδακτικού προσωπικού ανά τμήμα αποτελεί μέσο όρο που υπολογίζεται από τις τιμές που καταγράφονται σε κάθε τμήμα των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.  Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Η κατάταξη των Τεχνολογικών ιδρυμάτων με βάση την 
αναλογία διδακτικού προσωπικού ανά τμήμα διαφο-
ροποιείται. Συγκεκριμένα, το ΤΕΙ Πειραιώς καταγρά-
φει την υψηλότερη αναλογία διδασκόντων ανά τμήμα 
(50,8) και ακολουθούν: το ΤΕΙ Αθηνών (44,5), η Α-
ΣΠΑΙΤΕ (43,4), το ΤΕΙ Χαλκίδος (42,7), το ΤΕΙ Κρήτης 
(38,9), το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης (37,7), το ΤΕΙ Πατρών 
(36,4), το ΤΕΙ Σερρών (35,7), το ΤΕΙ Καβάλας (34,6), το 
ΤΕΙ Λαρίσης (30,5) και το ΤΕΙ Λαμίας (30,0). 
Στον αντίποδα βρίσκεται το ΤΕΙ Μεσολογγίου με τη 
χαμηλότερη αναλογία διδασκόντων ανά τμήμα (18,8) 
και ακολουθούν: το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (24,5), το 
ΤΕΙ Ηπείρου (24,8), το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (25,0) και το 
ΤΕΙ Καλαμάτας (25,3). 
Κατά την περίοδο αναφοράς (2002-2012) και τα 16 
εκπαιδευτικά ιδρύματα της κατηγορίας καταγράφουν 
μείωση του πλήθους των διδασκόντων, με την υψηλό-
τερη να σημειώνεται στο ΤΕΙ Ηπείρου (κατά 62,4%) 
και ακολουθούν: το ΤΕΙ Λαμίας (57,3%), το ΤΕΙ Κρήτης 
(41,6%), το ΤΕΙ Καλαμάτας (39,9%), το ΤΕΙ Μεσολογ-
γίου (39,3%), το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης (39,2%), το ΤΕΙ Λα-
ρίσης (37,4%), το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (32,0%), το 
ΤΕΙ Αθηνών (31,0%), το ΤΕΙ Σερρών (30,8%), το ΤΕΙ Κα-

βάλας (30,2%), το ΤΕΙ Χαλκίδος (26,1%), το ΤΕΙ Πει-
ραιώς (24,2%), το ΤΕΙ Πατρών (17,9%), το ΤΕΙ Ιονίων 
Νήσων (10,7%) και η ΑΣΠΑΙΤΕ (10,1%). 
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η μέση τιμή, η 
ελάχιστη και η μέγιστη τιμή φοιτητών ανά διδάσκοντα 
στα 16 Τεχνολογικά ιδρύματα το 2012. 
Συνολικά στα Τεχνολογικά ιδρύματα αντιστοιχούν κα-
τά μέσο όρο 16,1 φοιτητές ανά διδάσκοντα, ενώ ως 
προς το συγκεκριμένο δείκτη τα εκπαιδευτικά ιδρύμα-
τα διαφοροποιούνται μεταξύ τους. Το 2012 τους πε-
ρισσότερους κατά μέσο όρο φοιτητές ανά διδάσκοντα 
καταγράφει το ΤΕΙ Χαλκίδος (25,3 φοιτητές) και ακο-
λουθούν: το ΤΕΙ Μεσολογγίου (24,3), το ΤΕΙ Σερρών 
(22,4), το ΤΕΙ Λαμίας (20,6), το ΤΕΙ Ηπείρου (20,0), το 
ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (19,4), το ΤΕΙ Λαρίσης (17,9), 
το ΤΕΙ Πατρών (17,8) και το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης (16,2). 
Την ίδια χρονιά, τους λιγότερους φοιτητές ανά διδά-
σκοντα καταγράφει η ΑΣΠΑΙΤΕ (7,4 φοιτητές) και ακο-
λουθούν: το ΤΕΙ Αθηνών (9,9), το ΤΕΙ Πειραιώς (12,1), 
το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (13,3), το ΤΕΙ Καβάλας (13,7), το 
ΤΕΙ Κρήτης (14,0) και το ΤΕΙ Καλαμάτας (14,8). 



 

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ 

 396 

Γράφημα 6.14: Μέση τιμή, Ελάχιστη και Μέγιστη τιμή φοιτητών ανά διδάσκοντα στα 16 Τεχνολογικά ιδρύματα το 2012 

 
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.  Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Πέραν των διαφοροποιήσεων μεταξύ των εκπαιδευτι-
κών ιδρυμάτων, καταγράφονται και σημαντικές δια-
φοροποιήσεις εντός των ιδρυμάτων. Συγκεκριμένα, το 
μεγαλύτερο εύρος (διαφορά μέγιστης από ελάχιστη 
τιμή φοιτητών/διδάσκοντα) σημειώνεται στο ΤΕΙ Λα-
ρίσης και ισούται με 42,1 φοιτητές. Με βάση την τιμή 
εύρους ακολουθούν τα ιδρύματα: ΤΕΙ Πατρών (41,0), 
ΤΕΙ Μεσολογγίου (40,6), ΤΕΙ Χαλκίδος (38,9), ΤΕΙ Θεσ-
σαλονίκης (35,5), ΤΕΙ Ιονίων Νήσων και Κρήτης (34,0), 
ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (33,9) και ΤΕΙ Ηπείρου (33,7). 
Στον αντίποδα βρίσκονται η ΑΣΠΑΙΤΕ, η οποία κατα-
γράφει το μικρότερο εύρος μεταξύ μέγιστης και ελά-
χιστης τιμής φοιτητών/διδάσκοντα (1,2 φοιτητές) και 

ακολουθούν: το ΤΕΙ Αθηνών (18,7), το ΤΕΙ Καβάλας 
(22,8), το ΤΕΙ Πειραιώς (26,9), το ΤΕΙ Σερρών (27,7), το 
ΤΕΙ Καλαμάτας (27,8) και το ΤΕΙ Λαμίας (28,2). 
Τέλος, εξετάζοντας τις μέγιστες τιμές, αξίζει να σημει-
ωθεί η καταγραφή τμημάτων με ιδιαίτερα υψηλή α-
ναλογία φοιτητών ανά διδάσκοντα: στο ΤΕΙ Πατρών 
(49,5), στο ΤΕΙ Μεσολογγίου (48,4) και στο ΤΕΙ Λαρίσης 
(44,7). 
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η μέση τιμή, η 
ελάχιστη και η μέγιστη τιμή του ποσοστού των διδα-
σκόντων που διδάσκουν στο τμήμα και ανήκουν σε 
αυτό στα 16 Τεχνολογικά ιδρύματα το 2012. 

Γράφημα 6.15: Μέση τιμή, Ελάχιστη και Μέγιστη τιμή του ποσοστού των διδασκόντων που διδάσκουν στο τμήμα και ανήκουν σε αυτό στα 16 Τεχνολογικά 
ιδρύματα το 2012 

 
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.  Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Συνολικά στα τμήματα των Τεχνολογικών ιδρυμάτων 
το 89,2% του διδακτικού προσωπικού που διδάσκει σε 
αυτά ανήκει και σε αυτά. Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα 
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τους ως προς το συγκεκριμένο δείκτη με τις τιμές του 
δείκτη να κυμαίνονται μεταξύ 83,2% (ΤΕΙ Δυτικής Μα-
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κεδονίας) και 100% (ΤΕΙ Μεσολογγίου), με μόνη εξαί-
ρεση την ΑΣΠΑΙΤΕ, όπου το 62,9% κατά μέσο του δι-
δακτικού προσωπικού που διδάσκει στα τμήματά της 
ανήκει και σε αυτά. 
Σημαντικές διαφοροποιήσεις, ωστόσο, καταγράφονται 
εντός των ιδρυμάτων. Συγκεκριμένα, το μεγαλύτερο 
εύρος (διαφορά μέγιστης από ελάχιστη τιμή του δεί-
κτη) σημειώνεται στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων και ισούται με 
98,0 ποσοστιαίες μονάδες, αφού στο ίδρυμα λειτουρ-
γεί τμήμα στο οποίο ανήκει μόλις το 2,0% του διδακτι-
κού προσωπικού που διδάσκει σε αυτό. Με βάση την 
τιμή εύρους ακολουθούν τα ιδρύματα: ΤΕΙ Κρήτης 
(65,4 μονάδες), ΤΕΙ Αθηνών (56,8 μονάδες), ΤΕΙ Δυτι-
κής Μακεδονίας (44,4 μονάδες), ΤΕΙ Χαλκίδος (40,7 
μονάδες), ΤΕΙ Θεσσαλονίκης (28,6 μονάδες), ΤΕΙ Πει-
ραιώς (28,3 μονάδες), ΤΕΙ Καβάλας (26,0 μονάδες), 

ΤΕΙ Καλαμάτας (25,9 μονάδες), ΤΕΙ Λαρίσης (25,0 μο-
νάδες), ΑΣΠΑΙΤΕ (21,1 μονάδες), ΤΕΙ Πατρών (15,0 μο-
νάδες) και ΤΕΙ Ηπείρου (12,5 μονάδες). 
Στον αντίποδα βρίσκεται το ΤΕΙ Μεσολογγίου, το ο-
ποίο καταγράφει μηδενικό εύρος μεταξύ μέγιστης και 
ελάχιστης τιμής του δείκτη και ακολουθούν με μικρό 
εύρος: το ΤΕΙ Σερρών (5,4 μονάδες) και το ΤΕΙ Λαμίας 
(6,6 μονάδες). 
 
Ανώτερες Επαγγελματικές & Εκκλησιαστικές Σχολές 
Στον ακόλουθο πίνακα αποτυπώνεται αναλυτικά το 
σύνολο του διδακτικού προσωπικού, καθώς επίσης και 
ο μέσος όρος διδασκόντων ανά τμήμα των Ανώτερων 
Επαγγελματικών & Εκκλησιαστικών Σχολών την περί-
οδο 2002-2012. 

Πίνακας 6.6: Διδακτικό προσωπικό και μέσος όρος ανά τμήμα των Ανώτερων Επαγγελματικών & Εκκλησιαστικών Σχολών την περίοδο 2002-2012 

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
2012 Μεταβολή 

περιόδου 
2002-2012 Πλήθος % 

Ανώτερες Επαγγελματικές & 
Εκκλησιαστικές Σχολές 

Σύνολο 426 421 438 471 431 390 391 381 434 425 393 100,0% -7,7% ▼ 
Ανά τμήμα 21,6 21,8 22,3 24,3 22,6 20,7 19,4 19,2 22,0 19,7 20,0   -7,1% ▼ 

ΑΕΝ Ασπρόπυργου 
Σύνολο 76 89 117 136 97 79 68 72 59 75 64 16,3% -15,8% ▼ 
Ανά τμήμα 38,0 44,5 58,5 68,5 48,5 39,5 34,0 36,0 29,5 37,5 32,0   -15,8% ▼ 

ΑΕΝ Ιονίων Νήσων 
Σύνολο 11 10 11 11 10 9 9 8 8 2 8 2,0% -27,3% ▼ 
Ανά τμήμα 11,0 10,0 11,0 11,0 10,0 9,0 9,0 8,0 8,0 2,0 8,0   -27,3% ▼ 

ΑΕΝ Κύμης 
Σύνολο 13 13 13 15 11 12 11 12 29 9 9 2,3% -30,8% ▼ 
Ανά τμήμα 13,0 13,0 13,0 15,0 11,0 12,0 11,0 12,0 35,0 9,0 9,0   -30,8% ▼ 

ΑΕΝ Μακεδονίας 
Σύνολο 36 41 47 61 63 36 56 34 71 72 57 14,5% 58,3% ▲ 
Ανά τμήμα 18,5 21,0 24,0 30,5 31,5 22,0 30,5 19,0 38,5 40,0 32,0   73,0% ▲ 

ΑΕΝ Οινουσών Χίου 
Σύνολο 10 8 6 8 6 8 7 6 6 6 6 1,5% -40,0% ▼ 
Ανά τμήμα 10,0 8,0 6,0 8,0 6,0 8,0 7,0 6,0 6,0 6,0 7,0   -30,0% ▼ 

ΑΕΝ Σύρου 
Σύνολο 8 8 10 11 10 10 8 10 11 10 11 2,8% 37,5% ▲ 
Ανά τμήμα 8,0 8,0 10,0 11,0 10,0 10,0 8,0 10,0 11,0 10,0 11,0   37,5% ▲ 

ΑΕΝ Ύδρας 
Σύνολο 10 8 11 9 8 8 10 10 9 8 8 2,0% -20,0% ▼ 
Ανά τμήμα 10,0 8,0 11,0 9,0 8,0 8,0 10,0 10,0 9,0 8,0 8,0   -20,0% ▼ 

ΑΕΝ Κρήτης 
Σύνολο 40 37 31 29 24 37 39 27 34 27 28 7,1% -30,0% ▼ 
Ανά τμήμα 21,5 18,5 15,5 15,0 12,0 19,5 20,0 13,5 17,0 14,5 14,0   -34,9% ▼ 

ΑΕΝ Ηπείρου 
Σύνολο 24 12 7 13 28 28 22 25 28 28 25 6,4% 4,2% ▲ 
Ανά τμήμα 24,0 12,0 7,0 13,0 29,0 28,0 22,0 25,0 28,0 28,0 25,0   4,2% ▲ 

ΑΕΝ Χίου 
Σύνολο 20 21 19 20 20 19 23 25 23 22 23 5,9% 15,0% ▲ 
Ανά τμήμα 20,0 21,0 19,0 20,0 20,0 19,0 23,0 26,0 23,0 22,0 23,0   15,0% ▲ 

Ανωτέρα Σχολή 
Νοσηλευτικής ΕΕΣ Αθηνών 

Σύνολο 9 8 10 11 11 11 10 10 8 26 5 1,3% -44,4% ▼ 
Ανά τμήμα 42,0 41,0 49,0 51,0 46,0 46,0 44,0 45,0 56,0 26,0 23,0   -45,2% ▼ 

Ανωτέρα Σχολή Τουριστικών 
Επαγγελμάτων Ρόδου 

Σύνολο 31 29 28 33 26 19 12 15 17 14 16 4,1% -48,4% ▼ 
Ανά τμήμα 31,0 29,0 28,0 37,0 30,0 23,0 15,0 17,0 18,0 15,0 16,0   -48,4% ▼ 

Ανωτέρα Σχολή Τουριστικών 
Επαγγελμάτων Αγ. Νικολάου 

Σύνολο 30 29 29 20 26 14 15 15 11 6 5 1,3% -83,3% ▼ 
Ανά τμήμα 30,0 29,0 29,0 20,0 26,0 14,0 15,0 15,0 11,0 6,0 13,0   -56,7% ▼ 

Δραματική Σχολή Εθνικού Θεάτρου 
Σύνολο 24 24 20 19 20 22 31 26 30 32 32 8,1% 33,3% ▲ 
Ανά τμήμα 24,0 24,0 20,0 19,0 20,0 22,0 31,0 26,0 30,0 32,0 32,0   33,3% ▲ 

Δραματική Σχολή Κρατικού Θεάτρου 
Βορείου Ελλάδος 

Σύνολο 32 35 34 24 23 23 21 25 22 20 21 5,3% -34,4% ▼ 
Ανά τμήμα 32,0 35,0 34,0 24,0 23,0 23,0 21,0 25,0 22,0 20,0 21,0   -34,4% ▼ 

Σχολή Ορχηστρικής Τέχνης 
Σύνολο 31 32 30 36 35 37 32 32 34 34 34 8,7% 9,7% ▲ 
Ανά τμήμα 31,0 32,0 30,0 36,0 35,0 37,0 32,0 32,0 34,0 34,0 34,0   9,7% ▲ 

Ανώτατη Εκκλησιαστική 
Ακαδημία Αθηνών 

Σύνολο 3 3 3 3 2 2 2 4 6 8 8 2,0% 166,7% ▲ 
Ανά τμήμα 12,0 19,0 15,0 16,0 17,0 16,0 11,5 14,5 14,5 15,0 14,0   16,7% ▲ 

Ανώτατη Εκκλησιαστική 
Ακαδημία Θεσσαλονίκης 

Σύνολο 6 6 8 8 7 7 10 18 18 16 19 4,8% 216,7% ▲ 
Ανά τμήμα 10,0 12,0 12,0 12,0 14,0 12,0 17,0 20,0 25,0 22,5 25,5   155,0% ▲ 

Ανώτατη Εκκλησιαστική 
Ακαδημία Βελλάς Ιωαννίνων 

Σύνολο 10 2 2 2 2 7 1 3 8 8 12 3,1% 20,0% ▲ 
Ανά τμήμα 19,0 12,0 12,0 14,0 14,0 10,0 8,5 8,0 10,0 10,0 18,0   -5,3% ▼ 

Ανώτατη Εκκλησιαστική 
Ακαδημία Ηρακλείου 

Σύνολο 2 6 2 2 2 2 4 4 2 2 2 0,5% 0,0% ▬ 
Ανά τμήμα 13,0 20,0 11,0 16,0 17,0 16,0 16,5 20,0 17,0 17,0 20,0   53,8% ▲ 

                (*) Η αναλογία διδακτικού προσωπικού ανά τμήμα αποτελεί μέσο όρο που υπολογίζεται από τις τιμές που καταγράφονται σε κάθε τμήμα των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.  Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Το 2012 η ΑΕΝ Ασπρόπυργου καταγράφει τους περισ-
σότερους διδάσκοντες (64), οι οποίοι αντιστοιχούν στο 

16,3% του συνόλου των Ανώτερων Επαγγελματικών & 
Εκκλησιαστικών Σχολών, ενώ ακολουθούν κατά σειρά: 
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η ΑΕΝ Μακεδονίας (14,5%), η Σχολή Ορχηστρικής Τέ-
χνης (8,7%), η Δραματική Σχολή Εθνικού Θεάτρου 
(8,1%), η ΑΕΝ Κρήτης (7,1%), η ΑΕΝ Ηπείρου (6,4%), η 
ΑΕΝ Χίου (5,9%), η Δραματική Σχολή Κρατικού Θεά-
τρου Βορείου Ελλάδος (5,3%), η Ανώτατη Εκκλησια-
στική Ακαδημία Θεσσαλονίκης (4,8%), η Ανωτέρα 
Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων Ρόδου (4,1%), η 
Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Βελλάς Ιωαννίνων 
(3,1%).  
Την ίδια χρονιά η Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία 
Ηρακλείου καταγράφει τους λιγότερους διδάσκοντες 
(2), οι οποίοι αντιστοιχούν στο 0,5% του συνόλου των 
Ανώτερων Επαγγελματικών & Εκκλησιαστικών Σχολών, 
ενώ ακολουθούν κατά σειρά: η Ανωτέρα Σχολή Του-
ριστικών Επαγγελμάτων Αγίου Νικολάου και η Ανω-
τέρα Σχολή Νοσηλευτικής ΕΕΣ Αθηνών (1,3%), η ΑΕΝ 
Οινουσών Χίου (1,5%), η Ανωτάτη Εκκλησιαστική Α-
καδημία Αθηνών, η ΑΕΝ Ύδρας και Ιονίων Νήσων 
(2,0%), η ΑΕΝ Κύμης (2,3%) και η ΑΕΝ Σύρου (2,8%). 
Κατά την περίοδο αναφοράς (2002-2012) 9 από τα 20 
εκπαιδευτικά ιδρύματα της κατηγορίας καταγράφουν 
αύξηση του πλήθους των διδασκόντων, με την υψηλό-
τερη να σημειώνεται στην Ανώτατη Εκκλησιαστική 
Ακαδημία Θεσσαλονίκης (κατά 216,7%) και ακολου-
θούν: η Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθηνών 
(166,7%), η ΑΕΝ Μακεδονίας (58,3%), η ΑΕΝ Σύρου 
(37,5%), η Δραματική Σχολή Εθνικού Θεάτρου 
(33,3%), η Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Βελλάς 
Ιωαννίνων (20,0%), η ΑΕΝ Χίου (15,0%), η Σχολή Ορ-
χηστρικής Τέχνης (9,7%) και η ΑΕΝ Ηπείρου (4,2%).  
Στον αντίποδα βρίσκονται 10 εκπαιδευτικά ιδρύματα 
που καταγράφουν μείωση του πλήθους των διδασκό-
ντων με την υψηλότερη να σημειώνεται στην Ανωτέρα 
Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων Αγίου Νικολάου 
(κατά 83,3%) και ακολουθούν: η Ανωτέρα Σχολή Του-
ριστικών Επαγγελμάτων Ρόδου (48,4%), η Ανωτέρα 
Σχολή Νοσηλευτικής ΕΕΣ Αθηνών (44,4%), η ΑΕΝ Οι-
νουσών Χίου (40,0%), η Δραματική Σχολή Κρατικού 
Θεάτρου Βορείου Ελλάδος (34,4%), η ΑΕΝ Κύμης 
(30,8%), η ΑΕΝ Κρήτης (30,0%), η ΑΕΝ Ιονίων Νήσων 
(27,3%), η ΑΕΝ Ύδρας (20,0%) και η ΑΕΝ Ασπρόπυρ-
γου (15,8%). 
Τέλος, στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Ηρα-
κλείου το πλήθος των διδασκόντων παρέμεινε αμετά-
βλητο κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς. 
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η μέση τιμή 
φοιτητών ανά διδάσκοντα στις 20 σχολές της Επαγ-
γελματικής & Εκκλησιαστικής εκπαίδευσης το 2012. 
Συνολικά στην Ανώτερη Επαγγελματική & Εκκλησια-
στική Εκπαίδευση αντιστοιχούν κατά μέσο όρο 10,9 
φοιτητές ανά διδάσκοντα, ενώ ως προς το συγκεκρι-
μένο δείκτη τα εκπαιδευτικά ιδρύματα διαφοροποι-
ούνται μεταξύ τους.  
Το 2012 τους περισσότερους κατά μέσο όρο φοιτητές 
ανά διδάσκοντα καταγράφει η Ανώτατη Εκκλησιαστι-
κή Ακαδημία Αθηνών (21,5 φοιτητές) και ακολου-
θούν: η ΑΕΝ Ιονίων Νήσων (20,9), η ΑΕΝ Ύδρας (20,3), 

η ΑΕΝ Κύμης (19,7), η ΑΕΝ Ασπρόπυργου (17,1), η 
ΑΕΝ Ηπείρου (16,6), η ΑΕΝ Σύρου (16,1), η ΑΕΝ Μα-
κεδονίας (14,3), η ΑΕΝ Οινουσών Χίου (12,1) και η 
ΑΕΝ Κρήτης (11,4).  

Γράφημα 6.16: Μέση τιμή φοιτητών ανά διδάσκοντα στις Ανώτερες Επαγ-
γελματικές & Εκκλησιαστικές Σχολές το 2012 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.  Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Την ίδια χρονιά, τους λιγότερους φοιτητές ανά διδά-
σκοντα καταγράφει η Ανωτέρα Σχολή Νοσηλευτικής 
ΕΕΣ Αθηνών (0,4 φοιτητές) και ακολουθούν: η Δραμα-
τική Σχολή Εθνικού Θεάτρου (1,5), η Δραματική Σχο-
λή Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος (1,7), η Σχολή 
Ορχηστρικής Τέχνης (2,0), η Ανώτατη Εκκλησιαστική 
Ακαδημία Ηρακλείου (4,0), η Ανωτέρα Σχολή Τουρι-
στικών Επαγγελμάτων Αγίου Νικολάου (4,2), η Ανώ-
τατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Βελλάς Ιωαννίνων 
(4,7), η Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Θεσσαλο-
νίκης (7,3), η ΑΕΝ Χίου (8,9) και η Ανωτέρα Σχολή 
Τουριστικών Επαγγελμάτων Ρόδου (9,3). 
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6.1.1.2 Ανάλυση κατά πεδίο και τομέα σπουδών 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος του 
διδακτικού προσωπικού ανά πεδίο σπουδών τα έτη 
2002 και 2012. 
Γράφημα 6.17: Πλήθος διδακτικού προσωπικού ανά πεδίο σπουδών τα έτη 
2002 & 2012 

 
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.  Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Το 2012 από το σύνολο των διδασκόντων το υψηλότε-
ρο ποσοστό (21,5%), που αντιστοιχεί σε 4.038 διδά-
σκοντες, συγκεντρώνει το πεδίο σπουδών ΥΓΕΙΑ & 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ και ακολουθούν τα πεδία 

σπουδών: ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΗΧΣΑΝΙΚΩΝ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & 
ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (20,8% με 3.919 διδάσκοντες), ΚΟΙ-
ΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΔΙΚΑΙΟ (17,0% 
με 3.201 διδάσκοντες), ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (14,3% με 2.682 
διδάσκοντες), ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ & ΤΕΧΝΕΣ 
(11,5% με 2.170 διδάσκοντες), ΓΕΩΡΓΙΑ (6,1% με 1.149 
διδάσκοντες), ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (6,1% με 1.146 διδάσκο-
ντες) και ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (2,7% με 515 διδάσκοντες). 
Κατά την περίοδο 2002-2012 σε 7 από τα 8 πεδία 
σπουδών καταγράφεται μείωση του διδακτικού προ-
σωπικού, με την υψηλότερη να σημειώνεται στην ΓΕ-
ΩΡΓΙΑ κατά 41,0% και ακολουθούν τα πεδία σπουδών: 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (40,7%), ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΕΠΙΧΕΙ-
ΡΗΣΕΙΣ & ΔΙΚΑΙΟ (18,4%), ΥΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟ-
ΝΟΙΑ (12,6%), ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (11,6%), ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΗΧΑ-
ΝΙΚΩΝ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (11,1%) και 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (10,9%). 
Στον αντίποδα οι ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ & ΤΕΧΝΕΣ 
αποτελούν το μοναδικό πεδίο σπουδών όπου το διδα-
κτικό προσωπικό σημειώνει αύξηση κατά τη διάρκεια 
της περιόδου 2002-2012 (κατά 6,3%). 

 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η μέση τιμή, η 
bottom5 και η top5 τιμή της αναλογίας φοιτητών ανά 
διδάσκοντα στα 8 πεδία σπουδών το 2012. 

Γράφημα 6.18: Μέση τιμή, Bottom5 και Top5 τιμή της αναλογίας φοιτητών ανά διδάσκοντα στα 8 πεδία σπουδών το 2012 

 
Bottom5: Η μέση τιμή των τμημάτων με τις πέντε χαμηλότερες τιμές του δείκτη και Top5: Η μέση τιμή των τμημάτων με τις πέντε υψηλότερες τιμές του δείκτη 
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.  Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Συνολικά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το 2012 αντι-
στοιχούν κατά μέσο όρο 16,1 φοιτητές ανά διδάσκο-
ντα, ενώ ως προς το συγκεκριμένο δείκτη τα πεδία 
σπουδών διαφοροποιούνται μεταξύ τους. Το 2012 
τους περισσότερους κατά μέσο όρο φοιτητές ανά δι-
δάσκοντα καταγράφει το πεδίο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗ-
ΜΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΔΙΚΑΙΟ (24,1 φοιτητές) και ακο-
λουθούν τα πεδία σπουδών: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (18,1), ΑΝ-
ΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ & ΤΕΧΝΕΣ (15,3), ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

(15,2), ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (15,1), ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (13,1), ΥΓΕΙΑ & ΚΟΙ-
ΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ (10,7) και ΓΕΩΡΓΙΑ (10,4).  
Πέραν των διαφοροποιήσεων μεταξύ των πεδίων 
σπουδών, καταγράφονται και σημαντικές διαφορο-
ποιήσεις εντός τους. Συγκεκριμένα, οι μεγαλύτερες 
διαφοροποιήσεις καταγράφονται στις ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙ-
ΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ & ΤΕΧΝΕΣ, όπου στα 5 τμήματα με τις 
χαμηλότερες τιμές (bottom5) αντιστοιχούν κατά μέσο 
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όρο 2,1 φοιτητές ανά διδάσκοντα, ενώ η μέση τιμή 
των 5 τμημάτων με τις υψηλότερες τιμές (top5 32,8 
φοιτητές ανά διδάσκοντα) είναι 15,5 φορές υψηλότε-
ρη (λόγος t5/b5). Με βάση την τιμή του λόγου 
top5/bottom5 ακολουθούν κατά φθίνουσα σειρά τα 
πεδία σπουδών: ΥΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ (10,0 
φορές), ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΟΜΙ-
ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (8,1 φορές), ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, Ε-
ΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΔΙΚΑΙΟ (8,0 φορές), ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (6,0 
φορές), ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (4,4 φορές), ΓΕΩΡΓΙΑ (3,9 φορές) 
και ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (3,5 φορές). 
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος του 
διδακτικού προσωπικού ανά τομέα σπουδών τα έτη 
2002 και 2012. 
Το 2012 από το σύνολο των διδασκόντων το υψηλότε-
ρο ποσοστό (20,8%), που αντιστοιχεί σε 3.914 διδά-
σκοντες, συγκεντρώνει ο τομέας σπουδών Επιστήμες 
Υγείας & Υγιεινής και ακολουθούν οι τομείς σπουδών: 
Επιστήμες του Μηχανικού (13,6% με 2.559 διδάσκο-
ντες), Κατάρτιση στο Εμπόριο & στη Διοίκηση Επιχει-
ρήσεων (8,7% με 1.642 διδάσκοντες), Ανθρωπιστικές 
Επιστήμες (6,9% με 1.304 διδάσκοντες), Αρχιτεκτονι-
κή-Χωροταξία & Μηχανικοί Κτιρίων (6,2% με 1.170 
διδάσκοντες), Επιστήμες Εκπαίδευσης & Κατάρτισης 
των Διδασκόντων (6,1% με 1.146 διδάσκοντες), Κοι-
νωνικές Επιστήμες & Επιστήμες της Συμπεριφοράς 
(5,6% με 1.061 διδάσκοντες), Γεωργία-Δασοκομία-
Αλιευτική (5,4% με 1.019 διδάσκοντες), Φυσικές Επι-
στήμες (5,1% με 968 διδάσκοντες), Επιστήμες της 
Πληροφορικής (4,8% με 898 διδάσκοντες) και Καλές 
Τέχνες & Τέχνες Εφαρμοσμένες (4,6% με 866 διδά-
σκοντες). 
Μικρότερα ποσοστά καταγράφουν οι τομείς σπουδών: 
Εφαρμοσμένες Επιστήμες (2,8% με 525 διδάσκοντες), 
Δίκαιο (1,7% με 327 διδάσκοντες), Βιολογία-
Περιβάλλον (1,5% με 291 διδάσκοντες), Θαλάσσιες 
Μεταφορές (1,3% με 239 διδάσκοντες), Κατάρτιση για 
τον Τριτογενή τομέα (1,1% με 211 διδάσκοντες), Ε-
παγγέλματα της Βιομηχανικής Παραγωγής και της 
Τεχνολογίας (1,0% με 190 διδάσκοντες), Πληροφόρη-
ση & Τεκμηρίωση (0,9% με 171 διδάσκοντες), Κτηνια-
τρική (0,7% με 130 διδάσκοντες), Κοινωνικές Υπηρε-
σίες & Πρόνοια (0,7% με 124 διδάσκοντες) και Προ-
στασία Περιβάλλοντος (0,3% με 65 διδάσκοντες). 
Κατά την περίοδο 2002-2012 σε 16 από τους 21 τομείς 
σπουδών καταγράφεται μείωση του διδακτικού προ-
σωπικού, με την υψηλότερη να σημειώνεται στην 
Προστασία Περιβάλλοντος κατά 60,1% και ακολου-
θούν: Κατάρτιση για τον Τριτογενή τομέα (κατά 
53,9%), Γεωργία-Δασοκομία-Αλιευτική (κατά 43,4%), 
Κοινωνικές Υπηρεσίες & Πρόνοια (κατά 33,7%), Φυ-
σικές Επιστήμες (κατά 30,9%), Κατάρτιση στο Εμπόριο 
και στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (κατά 29,7%), Εφαρ-
μοσμένες Επιστήμες (κατά 23,6%), Πληροφόρηση & 
Τεκμηρίωση (κατά 21,9%), Επιστήμες του Μηχανικού 
(κατά 11,8%), Επιστήμες Υγείας & Υγιεινής (κατά 
11,7%), Κτηνιατρική (κατά 11,6%), Επιστήμες Εκπαί-

δευσης & Κατάρτισης των Διδασκόντων (κατά 10,9%), 
Αρχιτεκτονική-Χωροταξία & Μηχανικοί Κτιρίων (κατά 
10,7%), Δίκαιο (κατά 6,6%), Θαλάσσιες Μεταφορές 
(κατά 3,6%) και Επαγγέλματα Βιομηχανικής Παραγω-
γής και της Τεχνολογίας (κατά 3,1%). 
Γράφημα 6.19: Πλήθος διδακτικού προσωπικού ανά τομέα σπουδών τα έτη 
2002 & 2012 

 
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.  Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Στον αντίποδα βρίσκονται οι υπόλοιποι 5 τομείς 
σπουδών, στους οποίους καταγράφεται αύξηση του 
διδακτικού προσωπικού, με τη μεγαλύτερη να ση-
μειώνεται στη Βιολογία-Περιβάλλον (κατά 38,6%) και 
ακολουθούν οι τομείς σπουδών: Επιστήμες της Πλη-
ροφορικής (κατά 21,7%), Καλές Τέχνες & Τέχνες Ε-
φαρμοσμένες (κατά 6,4%), Ανθρωπιστικές Επιστήμες 
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(κατά 6,3%) και Κοινωνικές Επιστήμες & Επιστήμες 
της Συμπεριφοράς (κατά 4,1%). 
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η μέση τιμή, η 
ελάχιστη και η μέγιστη τιμή της αναλογίας φοιτητών 
ανά διδάσκοντα στους 21 τομείς σπουδών το 2012. 

Το 2012 τους περισσότερους κατά μέσο όρο φοιτητές 
ανά διδάσκοντα καταγράφει ο τομέας Εμπόριο & 
Διοίκηση Επιχειρήσεων (24,9 φοιτητές) και ακολου-
θούν οι τομείς σπουδών: Κοινωνικές Επιστήμες (24,4), 
Δίκαιο (19,5), Εφαρμοσμένες Επιστήμες (19,0), Αν-
θρωπιστικές Επιστήμες (18,6), Επιστήμες της Πληρο-
φορικής (18,2) και Επιστήμες της Εκπαίδευσης (18,1).  

Γράφημα 6.20: Μέση τιμή, Ελάχιστη και Μέγιστη τιμή της αναλογίας φοιτητών ανά διδάσκοντα στους 21 τομείς σπουδών το 2012 

 
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.  Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Στον αντίποδα βρίσκεται ο τομέας σπουδών Κτηνια-
τρική, ο οποίος καταγράφει τη μικρότερη αναλογία 
φοιτητών ανά διδάσκοντα (5,6) και ακολουθούν οι το-
μείς σπουδών: Φυσικές Επιστήμες (7,9), Βιολογία-
Περιβάλλον (10,1), Καλές Τέχνες & Τέχνες Εφαρμο-
σμένες (10,2), Επιστήμες Υγείας & Υγιεινής (10,5), Γε-
ωργία-Δασοκομία-Αλιευτική (10,7), Προστασία Περι-
βάλλοντος (12,8), Επιστήμες του Μηχανικού (12,9), 
Βιομηχανική Παραγωγή & Τεχνολογία (13,1), Αρχιτε-
κτονική-Χωροταξία-Μηχανικοί Κτιρίων (13,8), Κοινω-
νικές Υπηρεσίες & Πρόνοια (14,5), Πληροφόρηση & 
Τεκμηρίωση (15,2), Θαλάσσιες Μεταφορές (15,4) και 
Κατάρτιση για τον Τριτογενή τομέα (15,7). 
Πέραν των διαφοροποιήσεων μεταξύ των τομέων 
σπουδών, καταγράφονται και σημαντικές διαφορο-
ποιήσεις εντός τους. Συγκεκριμένα, οι μεγαλύτερες 
διαφοροποιήσεις καταγράφονται στις Επιστήμες Υ-
γείας & Υγιεινής, όπου στο τμήμα με την χαμηλότερη 
τιμή αντιστοιχούν κατά μέσο όρο 0,4 φοιτητές ανά δι-
δάσκοντα, ενώ η υψηλότερη τιμή στον τομέα (40,2 
φοιτητές ανά διδάσκοντα) είναι 102,8 φορές υψηλό-

τερη (λόγος max/min). Με βάση την τιμή του λόγου 
max/min ακολουθούν κατά φθίνουσα σειρά οι τομείς 
σπουδών: Αρχιτεκτονική-Χωροταξία-Μηχανικοί Κτι-
ρίων (19,2 φορές), Καλές Τέχνες & Τέχνες Εφαρμο-
σμένες (14,6 φορές), Κοινωνικές Επιστήμες (12,8 φο-
ρές), Ανθρωπιστικές Επιστήμες (9,5 φορές), Κατάρτι-
ση για τον Τριτογενή τομέα (9,4 φορές), Επιστήμες 
του Μηχανικού και Εμπόριο & Διοίκηση Επιχειρήσε-
ων (9,1 φορές), Εφαρμοσμένες Επιστήμες (6,6 φορές), 
Επιστήμες της Εκπαίδευσης (5,4 φορές), Επιστήμες 
της Πληροφορικής (5,0 φορές), Γεωργία-Δασοκομία-
Αλιευτική (4,9 φορές), Βιομηχανική Παραγωγή & Τε-
χνολογία (4,4 φορές), Φυσικές Επιστήμες (3,6 φορές), 
Βιολογία-Περιβάλλον (3,4 φορές), Πληροφόρηση & 
Τεκμηρίωση (3,0 φορές) και Θαλάσσιες Μεταφορές 
(2,3 φορές). 
Στον αντίποδα βρίσκονται οι υπόλοιποι 3 τομείς 
σπουδών, οι οποίοι καταγράφουν χαμηλές τιμές του 
λόγου max/min: Προστασία Περιβάλλοντος (1,5 φο-
ρές), Δίκαιο (1,5 φορές) και Κτηνιατρική (1,3 φορές). 
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6.1.1.3 Διαφοροποιήσεις του φύλου 

Γράφημα 7.1: Διαχρονική εξέλιξη διδακτικού προσωπικού κατά φύλο την 
περίοδο 2002-2012 

 
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.  Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Το 2012 το 33,9% του διδακτικού προσωπικού της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι γυναίκες (6.379) 
και το 68,1% άνδρες (12.441). 
Την περίοδο αναφοράς (2002-2012) καταγράφεται 
μείωση κατά 17,0% του πλήθους των γυναικών δι-
δασκόντων (από 7.684 το 2002 σε 6.379 το 2012) 
και ελαφρά χαμηλότερη μείωση κατά 13,9% του 
πλήθους των ανδρών (από 14.446 το 2002 σε 
12.441 το 2012). Αξίζει να σημειωθεί ότι η αναλογία 
των γυναικών στο διδακτικό προσωπικό κατά τη 
διάρκεια της υπό μελέτη περιόδου μειώθηκε κατά 
2,4%, από 34,7% το 2002 σε 33,9% το 2012. 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η αναλογία 
των φύλων στο διδακτικό προσωπικό ανά κατηγο-
ρία ιδρύματος το έτος 2012. 

Γράφημα 7.2: Αναλογία των φύλων στο διδακτικό προσωπικό ανά κατη-
γορία ιδρύματος το 2012 

 
Πηγή δεδομένων: ΕΛ.ΣΤΑΤ.   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του 2012 παρατηρείται 
υποεκπροσώπηση των γυναικών στο διδακτικό 
προσωπικό και των τριών κατηγοριών ιδρυμάτων 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, η χαμη-
λότερη αναλογία γυναικών καταγράφεται στα Πα-
νεπιστημιακά ιδρύματα & Πολυτεχνεία (31,9%), 
ακολουθεί η Ανώτερη Επαγγελματική & Εκκλησια-
στική Εκπαίδευση (34,1%) και τα Τεχνολογικά ι-
δρύματα (37,1%).  

 

6.1.2 Λοιπό Τεχνικό Βοηθητικό & Διοικητικό προσωπικό 

Το 2012 το σύνολο του λοιπού Τεχνικού Βοηθητικού 
& Διοικητικού προσωπικού της τριτοβάθμιας εκπαί-
δευσης είναι 4.576 μέλη.  
Γράφημα 6.21: Διαχρονική εξέλιξη λοιπού προσωπικού την περίοδο 2002--
2012 

 
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.  Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Κατά την περίοδο αναφοράς (2002-2012) το λοιπό 
προσωπικό της χώρας κατέγραψε συνολικά αύξηση 
κατά 3,5% (ή 153 μέλη) από 4.423 μέλη το 2002 σε 
4.576 μέλη το 2012. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της πε-
ριόδου αναφοράς το πλήθος του λοιπού Τεχνικού Βο-
ηθητικού & Διοικητικού προσωπικού της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης παρουσιάζει αυξομειώσεις. Πιο συγκε-

κριμένα, την περίοδο 2002-2007 το λοιπό προσωπικό 
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης καταγράφει αύξηση 
κατά 18,2% (ή 806 μέλη), από 4.423 μέλη το 2002 σε 
5.229 μέλη το 2007. Αντίθετα, την περίοδο 2007-2012 
σημειώνεται μείωση του λοιπού προσωπικού της τρι-
τοβάθμιας εκπαίδευσης κατά 12,5% (ή 653 μέλη). 
 
Στον ακόλουθο πίνακα αποτυπώνονται αναλυτικά οι 
κατηγορίες που περιλαμβάνονται στο λοιπό Τεχνικό 
Βοηθητικό & Διοικητικό προσωπικό των Πανεπιστημι-
ακών ιδρυμάτων & Πολυτεχνείων την περίοδο 2002-
2012.  
Το 2012, από το σύνολο των 4.576 μελών της κατηγο-
ρίας Λοιπό Τεχνικό Βοηθητικό & Διοικητικό προσωπι-
κό της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης το 79,3% (3.630 μέ-
λη) υπηρετεί στα Πανεπιστημιακά ιδρύματα και Πο-
λυτεχνεία. Από αυτούς το 29,0% εντάσσεται στο Ειδι-
κό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (1.051 μέλη), το 
67,7% στο Διοικητικό Προσωπικό (2.458 μέλη) και το 
3,3% στο Βοηθητικό Προσωπικό (121 μέλη).  
Ως προς το επίπεδο εκπαίδευσης της κατηγορίας Λοι-
πό προσωπικό στα Πανεπιστημιακά ιδρύματα & Πολυ-
τεχνεία σημειώνεται ότι, το 38,4% του Ειδικού Τεχνι-
κού Εργαστηριακού Προσωπικού είναι Πανεπιστημια-
κής Εκπαίδευσης (ΠΕ), το 19,0% Τεχνολογικής Εκπαί-
δευσης (ΤΕ) και το υπόλοιπο 42,5% Δευτεροβάθμιας 

7.684 8.142 8.396 8.434 8.506 8.511 8.582 8.848 8.676 
7.981 

6.379 

14.446 
15.089 

15.823 16.023 16.084 15.763 15.981 16.152 16.394 
15.315 

12.441 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Γυναίκες Άνδρες 
31,9% 

37,1% 

34,1% 

68,1% 

62,9% 

65,9% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Πανεπιστημιακά ιδρύματα & 
Πολυτεχνεία 

Τεχνολογικά ιδρύματα  

Ανώτερες Επαγγελματικές & 
Εκκλησιαστικές Σχολές 

Γυναίκες Άνδρες 

4.423 
4.610 4.616 4.594 4.629 

5.229 5.057 5.013 4.913 4.755 
4.576 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012



 

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2014 

 403 

Κεφ
άλαιο 6

ο 
Μ

ΕΓΕΘ
Η

 ΕΙΣΡΟ
Ω

Ν
 ΣΤΗ

Ν 
ΤΡΙΤΟ

ΒΑΘ
Μ

ΙΑ ΕΚΠ
ΑΙΔΕΥΣΗ 

Εκπαίδευσης (ΔΕ). Ένα στα δύο (51,7%) μέλη του Διοι-
κητικού Προσωπικού είναι Πανεπιστημιακής Εκπαί-
δευσης, μόλις το 8,1% είναι Τεχνολογικής Εκπαίδευ-
σης ενώ το υπόλοιπο 40,2% είναι Δευτεροβάθμιας Εκ-

παίδευσης. Τέλος, η πλειονότητα του Βοηθητικού 
Προσωπικού είναι Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης 
(59,5%), ενώ το υπόλοιπο 40,5% είναι Δευτεροβάθμι-
ας Εκπαίδευσης.  

Πίνακας 6.7: Κατηγορίες λοιπού προσωπικού των Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων & Πολυτεχνείων την περίοδο 2002-2012 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
2012 Μεταβολή 

περιόδου 
2002-2012 Πλήθος % 

Λοιπό προσωπικό 3.441 3.523 3.486 3.446 3.394 4.020 3.882 3.921 3.894 3.810 3.630 100,0% 16,8% ▲ 

Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (ΕΤΕΠ) 1.905 1.921 1.808 1.737 1.446 1.587 1.384 1.315 1.272 1.177 1.051 29,0% -44,8% ▼ 

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) 395 418 385 393 382 412 419 392 413 391 404 38,4% 2,3% ▲ 

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) 374 390 357 324 276 276 255 247 246 231 200 19,0% -46,5% ▼ 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) 1.136 1.113 1.066 1.020 788 899 710 676 613 555 447 42,5% -60,7% ▼ 

Διοικητικό Προσωπικό 1.335 1.426 1.509 1.536 1.765 2.248 2.352 2.475 2.507 2.522 2.458 67,7% 84,1% ▲ 

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) 477 537 580 621 726 1.046 1.150 1.223 1.234 1.251 1.271 51,7% 166,5% ▲ 

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) 101 122 133 137 170 184 205 196 189 189 200 8,1% 98,0% ▲ 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) 757 767 796 778 869 1.018 997 1.056 1.084 1.082 987 40,2% 30,4% ▲ 

Βοηθητικό Προσωπικό 201 176 169 173 183 185 146 131 115 111 121 3,3% -39,8% ▼ 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) 15 17 10 13 16 18 57 45 33 37 49 40,5% 226,7% ▲ 

Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) 186 159 159 160 167 167 89 86 82 74 72 59,5% -61,3% ▼ 

               
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.  Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Κατά την περίοδο 2002-2012, το Ειδικό Τεχνικό Εργα-
στηριακό Προσωπικό καταγράφει σημαντική μείωση 
κατά 44,8% (ή 854 μέλη), από 1.905 μέλη το 2002 σε 
1.177 μέλη το 2012. Η συγκεκριμένη μείωση σημειώ-
νεται μόνο στο προσωπικό ΤΕ (κατά 46,5%) και ΔΕ (κα-
τά 60,7%), ενώ το πλήθος του προσωπικού ΠΕ κατα-
γράφει οριακή αύξηση κατά 2,3%. Σημαντική μείωση 
κατά 39,8% (ή 80 μέλη) καταγράφει και το Βοηθητικό 
προσωπικό, από 201 άτομα το 2002 σε 121 άτομα το 
2012. Η μείωση αυτή σημειώνεται μόνο στο προσωπι-
κό ΥΕ (κατά 61,3%), ενώ το πλήθος των ΔΕ καταγράφει 
αύξηση κατά 226,7%. 

Αντίθετα, το πλήθος του Διοικητικού Προσωπικού κα-
ταγράφει αύξηση κατά 84,1% (ή 1.123 μέλη), από 
1.335 μέλη το 2002 σε 2.458 το 2012. Η συγκεκριμένη 
αύξηση σημειώνεται και στις τρεις κατηγορίες επιπέ-
δου εκπαίδευσης του διοικητικού προσωπικού και συ-
γκεκριμένα κατά 166,5% στο προσωπικό ΠΕ κατά 
98,0% στο προσωπικό ΤΕ και κατά 30,4% στο προσω-
πικό ΔΕ. 
Στον ακόλουθο πίνακα αποτυπώνονται αναλυτικά οι 
κατηγορίες που περιλαμβάνονται στο λοιπό προσωπι-
κό των Τεχνολογικών ιδρυμάτων και της Ανώτερης 
Επαγγελματικής & Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης την 
περίοδο 2002-2012. 

Πίνακας 6.8: Κατηγορίες λοιπού προσωπικού των Τεχνολογικών ιδρυμάτων και της Ανώτερης Επαγγελματικής & Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης την περίοδο 
2002-2012 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
2012 Μεταβολή 

περιόδου 
2002-2012 Πλήθος % 

Λοιπό προσωπικό 982 1.087 1.130 1.148 1.235 1.209 1.175 1.092 1.019 945 946 100,0% 23,1% ▲ 

Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό 343 421 430 461 476 421 398 371 412 398 399 42,2% 16,3% ▲ 

Διοικητικό Προσωπικό 639 666 700 687 759 788 777 721 607 547 547 57,8% -14,4% ▼ 

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) 85 103 101 104 119 136 147 128 102 96 101 18,5% 18,8% ▲ 

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) 151 159 182 186 210 215 233 216 175 176 181 33,1% 19,9% ▲ 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) 328 348 337 327 347 338 301 305 280 230 231 42,2% -29,6% ▼ 

Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) 75 56 80 70 83 99 96 72 50 45 34 6,2% -54,7% ▼ 

               
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.  Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Το 2012, από το σύνολο των 4.576 μελών της κατηγο-
ρίας Λοιπό Τεχνικό Βοηθητικό & Διοικητικό προσωπι-
κό της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης το 20,7% (946 άτο-
μα) απασχολείται στα Τεχνολογικά ιδρύματα και στην 
Ανώτερη Επαγγελματική & Εκκλησιαστική Εκπαίδευ-
ση. Από αυτούς το 42,2% εντάσσεται στο Ειδικό Τεχνι-

κό Προσωπικό και το 57,8% στο Διοικητικό Προσωπι-
κό.  
Ως προς το επίπεδο εκπαίδευσης του Διοικητικού 
προσωπικού (η μόνη υποκατηγορία για την οποία δια-
τίθενται σχετικά στοιχεία), το 18,5% είναι Πανεπιστη-
μιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), το 33,1% Τεχνολογικής Εκ-
παίδευσης (ΤΕ), το 42,2% Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
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σης (ΔΕ) και το υπόλοιπο 6,2% Υποχρεωτικής Εκπαί-
δευσης (ΥΕ). 
Κατά την περίοδο 2002-2012, το Ειδικό Τεχνικό Προ-
σωπικό καταγράφει αύξηση κατά 16,3% (56 μέλη), 
από 343 μέλη το 2002 σε 399 μέλη το 2012. Αντίθετα, 
το πλήθος του Διοικητικού Προσωπικού καταγράφει 
μείωση κατά 14,4% (92 μέλη), από 639 μέλη το 2002 
σε 547 μέλη το 2012. Η μείωση αυτή σημειώνεται μό-
νο στο προσωπικό ΔΕ (κατά 29,6%) και ΥΕ (κατά 
54,7%), ενώ το πλήθος των μελών ΠΕ και των ΤΕ κατα-
γράφει αύξηση κατά 18,8% και 19,9% αντίστοιχα. 
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή 
του λοιπού προσωπικού συνολικά της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης ως προς την εργασιακή σχέση τα έτη 
2002 και 2012.  
Γράφημα 6.22: Κατανομή λοιπού προσωπικού(*) ως προς την εργασιακή 
σχέση τα έτη 2002 & 2012 

 
(*) Δεν περιλαμβάνεται το Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό και το των Τεχνολογικών ιδρυμάτων 
και της Ανώτερης Επαγγελματικής & Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης 
(1) Η κατηγορία αφορά μόνο τα Πανεπιστημιακά ιδρύματα & Πολυτεχνεία 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.  Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Το 2012 το 48,1% του λοιπού προσωπικού της τριτο-
βάθμιας εκπαίδευσης, που αντιστοιχεί σε 2.008 μέλη, 
υπηρετεί με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, το 
46,2% (1.928 μέλη) είναι μόνιμο προσωπικό, το 3,8% 
υπηρετεί με σύμβαση ορισμένου χρόνου (159 μέλη), 
το 1,7% αποτελεί εργατοτεχνικό προσωπικό (71 μέλη) 
και μόλις το 0,3% υπηρετεί με σύμβαση ανάθεσης έρ-
γου (11 μέλη). 
Κατά την περίοδο 2002-2012 το ποσοστό του μόνιμου 
προσωπικού καταγράφει μείωση κατά 41,1% (από 
78,4% το 2002 σε 46,2% το 2012), ενώ αύξηση κατά 
334,8% καταγράφει το ποσοστό του προσωπικού με 
σύμβαση αορίστου χρόνου (από 11,1% το 2002 σε 
48,1% το 2012). Το ποσοστό του λοιπού προσωπικού 
με σύμβαση ορισμένου χρόνου και εκείνου με ανά-
θεση έργου καταγράφει μείωση κατά 62,5% και 17,4% 
αντίστοιχα. 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η αναλογία 
λοιπού προσωπικού της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
ανά τμήμα την περίοδο 2002-2012. 
Γράφημα 6.23: Αναλογία(*) λοιπού προσωπικού ανά τμήμα της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης την περίοδο 2002-2012 

 
(*) Οι τιμές του γραφήματος αποτελούν μέσο όρο που υπολογίζεται από τις τιμές που κατα-
γράφονται σε κάθε τμήμα των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.  Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του 2012, σε κάθε τμήμα της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αναλογούν κατά μέσο όρο 
9,0 μέλη λοιπού προσωπικού. Κατά την περίοδο ανα-
φοράς 2002-2012 η συγκεκριμένη αναλογία καταγρά-
φει μείωση κατά 11,1% από 10,1 μέλη/τμήμα το 2002 
σε 9,0 μέλη/τμήμα το 2012. Αναλυτικότερα, την περί-
οδο 2002-2007 η αναλογία του λοιπού προσωπικού 
ανά τμήμα καταγράφει αύξηση κατά 8,1% και δια-
μορφώνεται στο 10,9 μέλη/τμήμα, που αποτελεί και 
τη μέγιστη τιμή της περιόδου. Την περίοδο, ωστόσο, 
2007-2012 σημειώνεται μείωση της αναλογίας κατά 
17,8%. 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η αναλογία 
φοιτητών ανά άτομο λοιπού προσωπικού την περίο-
δο 2002-2012. 
Γράφημα 6.24: Αναλογία(*) φοιτητών ανά μέλος λοιπού προσωπικού της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης την περίοδο 2002-2012 

 
(*) Οι τιμές του γραφήματος αποτελούν μέσο όρο που υπολογίζεται από τις τιμές που κατα-
γράφονται σε κάθε τμήμα των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.  Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του 2012, σε κάθε άτομο λοι-
πού προσωπικού της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ανα-
λογούν κατά μέσο όρο 116,8 φοιτητές. Κατά την περί-
οδο αναφοράς 2002-2012 η αναλογία καταγράφει 
μείωση κατά 9,9% από 129,6 φοιτητές/μέλος το 2002 
σε 116,8 φοιτητές/μέλος το 2012. Αναλυτικότερα, την 
περίοδο 2002-2009 η αναλογία φοιτητών ανά άτομο 
λοιπού προσωπικού καταγράφει μείωση κατά 28,3% 
και διαμορφώνεται στο 92,9 φοιτητές/μέλος, που α-
ποτελεί και την ελάχιστη τιμή της περιόδου αναφοράς. 
Την περίοδο2009-2012, ωστόσο, καταγράφεται σημα-
ντική αύξηση της αναλογίας κατά 25,8%. 
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6.1.2.1 Ανάλυση κατά κατηγορία ιδρυμάτων 
Το 2012 3.630 μέλη της κατηγορίας λοιπού προσωπι-
κού υπηρετούν σε Πανεπιστημιακά ιδρύματα και Πο-
λυτεχνεία (79,3%), 843 μέλη σε Τεχνολογικά ιδρύματα 
(18,4%) και 103 άτομα σε Ανώτερες Επαγγελματικές & 
Εκκλησιαστικές Σχολές (2,3%). 
Γράφημα 6.25: Κατανομή του λοιπού προσωπικού ανά κατηγορία ιδρύματος 
το 2012 

 
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.  Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Στο ακόλουθο γράφημα αποδίδεται η διαχρονική εξέ-
λιξη του πλήθους του λοιπού προσωπικού της τριτο-
βάθμιας εκπαίδευσης ανά κατηγορία ιδρύματος την 
περίοδο 2002-2012. 
Γράφημα 6.26: Λοιπό προσωπικό ανά κατηγορία ιδρύματος την περίοδο 
2001-2011 

 
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.  Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Την περίοδο αναφοράς (2002-2012) το λοιπό προσω-
πικό των Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και των Πολυ-
τεχνείων κατέγραψε αύξηση κατά 5,5%, από 3.441 
μέλη το 2002 σε 3.630 μέλη το 2012. Αξίζει να σημει-
ωθεί ότι η μέγιστη τιμή του πλήθους του λοιπού προ-
σωπικού στα Πανεπιστήμια & Πολυτεχνεία καταγρά-
φεται το 2007 (4.020 μέλη), ενώ την επόμενη περίοδο 
2007-2012 σημειώνεται μείωση κατά 9,7%. 
Την ίδια περίοδο, το λοιπό προσωπικό των Τεχνολογι-
κών ιδρυμάτων παραμένει σχεδόν αμετάβλητο (μικρή 
αύξηση κατά 2,8%), από 820 μέλη το 2002 σε 843 μέλη 
το 2012. Τέλος, το λοιπό προσωπικό των Ανώτερων 

Επαγγελματικών & Εκκλησιαστικών Σχολών κατέ-
γραψε μείωση κατά 36,4%, από 162 μέλη το 2002 σε 
103 μέλη το 2012. 
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η αναλογία 
λοιπού προσωπικού ανά τμήμα κατά κατηγορία ι-
δρύματος την περίοδο 2002-2012. 
Γράφημα 6.27: Αναλογία(*) λοιπού προσωπικού ανά τμήμα κατά κατηγορία 
ιδρύματος της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης την περίοδο 2002-2012 

 
(*) Οι τιμές του γραφήματος αποτελούν μέσο όρο που υπολογίζεται από τις τιμές που κατα-
γράφονται σε κάθε τμήμα των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.  Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του 2012, σε κάθε τμήμα των 
Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων & Πολυτεχνείων αναλο-
γούν κατά μέσο όρο 13,5 μέλη λοιπού προσωπικού, 
ενώ ακολουθούν τα Τεχνολογικά ιδρύματα και η Ανώ-
τερη Επαγγελματική & Εκκλησιαστική Εκπαίδευση με 
σημαντικά χαμηλότερη τιμή (3,8 μέλη λοιπού προσω-
πικού ανά τμήμα). 
Κατά την περίοδο αναφοράς 2002-2012 η αναλογία 
λοιπού προσωπικού ανά τμήμα καταγράφει μείωση 
και στις τρεις κατηγορίες ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης με την υψηλότερη να σημειώνεται στην 
Ανώτερη Επαγγελματική & Εκκλησιαστική Εκπαίδευση 
κατά 45,8% και ακολουθούν τα Τεχνολογικά ιδρύματα 
(κατά 14,1%) και τα Πανεπιστημιακά ιδρύματα & Πο-
λυτεχνεία (κατά 7,1%). Όπως φαίνεται στο γράφημα, 
και στις τρεις κατηγορίες ιδρυμάτων η μέγιστη τιμή 
του πλήθους του λοιπού προσωπικού καταγράφεται 
το 2007. 
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η αναλογία 
φοιτητών ανά μέλος λοιπού προσωπικού κατά κατη-
γορία ιδρύματος την περίοδο 2002-2012.  
Σύμφωνα με τα διαθέσιμα για το 2012 στοιχεία, σε 
κάθε μέλος λοιπού προσωπικού των Πανεπιστημιακών 
ιδρυμάτων & Πολυτεχνείων αναλογούν κατά μέσο όρο 
80,3 φοιτητές και στην Ανώτερη Επαγγελματική & Εκ-
κλησιαστική Εκπαίδευση 88,0 φοιτητές. Σημαντικά 
υψηλότερη είναι η αναλογία φοιτητών ανά μέλος λοι-
πού προσωπικού στα Τεχνολογικά ιδρύματα (168,9 
φοιτητές). 
Κατά την περίοδο αναφοράς 2002-2012 η αναλογία 
φοιτητών ανά μέλος λοιπού προσωπικού καταγράφει 
μείωση κατά 18,6% στα Τεχνολογικά ιδρύματα. Αντί-
θετα, αύξηση καταγράφεται στην Ανώτερη Επαγγελ-
ματική & Εκκλησιαστική Εκπαίδευση (κατά 99,7%) και 
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οριακά στα Πανεπιστημιακά ιδρύματα & Πολυτεχνεία 
(κατά 1,9%). 
Γράφημα 6.28: Αναλογία(*) φοιτητών ανά μέλος λοιπού προσωπικού κατά 
κατηγορία ιδρύματος της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης την περίοδο 2002-2012 

 
(*) Οι τιμές του γραφήματος αποτελούν μέσο όρο που υπολογίζεται από τις τιμές που κατα-
γράφονται σε κάθε τμήμα των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.  Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

 
Πανεπιστημιακά ιδρύματα & Πολυτεχνεία 
Το 2012 το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
καταγράφει τα περισσότερα μέλη της κατηγορίας λοι-
πό προσωπικό με 666 μέλη, που αντιστοιχούν στο 
18,3% του συνόλου των Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων 
και των Πολυτεχνείων, ενώ κατά φθίνουσα σειρά πο-
σοστού ακολουθούν: το Πανεπιστήμιο Αθηνών 

(18,3%), το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (15,6%), το 
Πανεπιστήμιο Πατρών (7,9%), το Πανεπιστήμιο Θρά-
κης (6,0%), το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (5,7%), το 
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (5,1%), το Πανεπιστήμιο 
Κρήτης (4,8%), το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
(2,6%), το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (2,5%), το Οικονομι-
κό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2,2%) και το Πολυτεχνείο 
Κρήτης (2,0%). 
Την ίδια χρονιά το Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας 
καταγράφει τα λιγότερα μέλη λοιπού προσωπικού (6 
έλη), που αντιστοιχούν στο 0,2% του συνόλου των Πα-
νεπιστημιακών ιδρυμάτων και των Πολυτεχνείων, ενώ 
κατά αύξουσα σειρά ποσοστού ακολουθούν: το Πανε-
πιστήμιο Δυτικής Ελλάδας (0,3%), η Ανωτάτη Σχολή 
Καλών Τεχνών (0,4%), το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 
και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (0,7%), το 
Ιόνιο Πανεπιστήμιο (0,8%), το Πάντειο Πανεπιστήμιο 
(0,9%), το Πανεπιστήμιο Πειραιώς (1,3%), το Πανεπι-
στήμιο Μακεδονίας (1,7%) και το Πανεπιστήμιο Πε-
λοποννήσου (1,8%). 
Στον ακόλουθο πίνακα αποτυπώνεται αναλυτικά το 
ετήσιο πλήθος του λοιπού προσωπικού των Πανεπι-
στημιακών ιδρυμάτων & των Πολυτεχνείων (συνολι-
κά και ανά ίδρυμα), καθώς και ο μέσος όρος των ατό-
μων λοιπού προσωπικού ανά τμήμα των ιδρυμάτων 
την περίοδο 2002-2012. 

Πίνακας 6.9: Λοιπό προσωπικό και μέσος όρος ανά τμήμα των Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων & Πολυτεχνείων την περίοδο 2002-2012 

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
2012 Μεταβολή 

περιόδου 
2002-2012 Πλήθος % 

Πανεπιστημιακά ιδρύματα & 
Πολυτεχνεία 

Σύνολο 3.441 3.523 3.486 3.446 3.394 4.020 3.882 3.921 3.894 3.810 3.630 100,0% 5,5% ▲ 
Ανά τμήμα 14,6 14,7 14,2 13,5 13,1 15,4 14,8 14,9 14,6 14,2 13,5   -7,1% ▼ 

Πανεπιστήμιο Αθηνών  
Σύνολο 560 526 566 578 496 624 644 609 641 656 665 18,3% 18,8% ▲ 
Ανά τμήμα 18,7 17,5 18,3 18,6 16,0 20,1 20,8 19,0 20,0 19,9 20,2   8,0% ▲ 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου  
Σύνολο 83 69 90 87 107 119 111 134 120 88 92 2,5% 10,8% ▲ 
Ανά τμήμα 5,2 4,3 5,6 5,4 6,7 7,4 6,9 8,4 7,1 5,2 5,4   4,3% ▲ 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας  
Σύνολο 128 148 163 174 212 226 215 243 207 211 206 5,7% 60,9% ▲ 
Ανά τμήμα 8,5 9,3 10,2 10,9 13,3 14,1 13,4 15,2 12,9 13,2 12,9   50,9% ▲ 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης 

Σύνολο 982 986 873 831 721 851 719 769 737 763 666 18,3% -32,2% ▼ 
Ανά τμήμα 22,8 22,9 20,3 20,3 17,6 20,8 17,5 18,8 18,0 18,6 16,2   -28,9% ▼ 

Πανεπιστήμιο Θράκης  
Σύνολο 291 271 280 247 265 266 261 265 274 258 219 6,0% -24,7% ▼ 
Ανά τμήμα 16,2 15,1 15,6 13,7 14,7 14,8 14,5 14,7 13,7 12,9 11,0   -32,3% ▼ 

Ιόνιο Πανεπιστήμιο  
Σύνολο 32 33 34 40 48 52 55 55 48 31 29 0,8% -9,4% ▼ 
Ανά τμήμα 8,0 8,3 8,5 6,7 8,0 8,7 9,2 9,2 8,0 5,2 4,8   -39,6% ▼ 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων  
Σύνολο 226 234 227 213 229 245 229 216 199 182 185 5,1% -18,1% ▼ 
Ανά τμήμα 14,1 14,6 14,2 12,5 13,5 14,4 13,5 12,7 11,7 13,0 13,2   -6,4% ▼ 

Πανεπιστήμιο Κρήτης  
Σύνολο 137 169 151 159 158 177 187 118 181 177 175 4,8% 27,7% ▲ 
Ανά τμήμα 8,1 9,9 8,9 9,4 9,3 10,4 11,0 6,9 10,6 10,4 10,3   27,7% ▲ 

Πανεπιστήμιο Πατρών  
Σύνολο 328 328 308 312 332 333 335 328 322 288 286 7,9% -12,8% ▼ 
Ανά τμήμα 15,6 15,6 14,7 14,9 15,8 15,9 16,0 15,6 15,3 13,7 13,6   -12,8% ▼ 

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών  
Σύνολο 54 57 58 61 59 78 79 78 76 75 81 2,2% 50,0% ▲ 
Ανά τμήμα 6,8 7,1 7,3 7,6 7,4 9,8 9,9 9,8 9,5 9,4 10,1   50,0% ▲ 

Πάντειο Πανεπιστήμιο  
Σύνολο 35 37 39 47 40 42 38 37 44 38 32 0,9% -8,6% ▼ 
Ανά τμήμα 4,4 4,6 4,9 5,2 4,4 4,7 4,2 4,1 4,9 4,2 3,6   -18,7% ▼ 

Πανεπιστήμιο Πειραιώς  
Σύνολο 52 57 44 47 46 54 50 50 48 46 48 1,3% -7,7% ▼ 
Ανά τμήμα 5,8 6,3 4,9 5,2 5,1 6,0 5,6 5,6 5,3 5,1 5,3   -7,7% ▼ 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας  
Σύνολο 52 67 63 68 68 72 71 75 65 64 63 1,7% 21,2% ▲ 
Ανά τμήμα 6,5 8,4 7,9 6,8 6,8 7,2 7,1 7,5 6,5 6,4 6,3   -3,1% ▼ 

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών  
Σύνολο 40 46 57 59 68 87 69 85 80 99 95 2,6% 137,5% ▲ 
Ανά τμήμα 6,7 7,7 9,5 9,8 11,3 14,5 11,5 14,2 13,3 16,5 15,8   137,5% ▲ 

Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών 
Σύνολο 50 61 63 64 66 66 54 14 15 16 16 0,4% -68,0% ▼ 
Ανά τμήμα 50,0 61,0 63,0 64,0 66,0 33,0 27,0 7,0 7,5 8,0 8,0   -84,0% ▼ 

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Σύνολο 29 29 32 31 3 14 15 46 14 13 25 0,7% -13,8% ▼ 
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Εκπαιδευτικό Ίδρυμα 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
2012 Μεταβολή 

περιόδου 
2002-2012 Πλήθος % 

Ανά τμήμα 9,7 9,7 10,7 10,3 1,0 4,7 3,8 11,5 3,5 3,3 6,3   -35,3% ▼ 

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου  
Σύνολο   16 65 75 87 94 105 108 63 64 65 1,8% 306,3% ▲ 
Ανά τμήμα   8,0 9,3 10,7 9,7 10,4 10,5 10,8 6,3 6,4 6,5   -18,8% ▼ 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας  
Σύνολο       12 23 34 25 31 26 25 27 0,7% 125,0% ▲ 
Ανά τμήμα       3,0 4,6 5,7 4,2 5,2 4,3 4,2 4,5   50,0% ▲ 

Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας  
Σύνολο       2 7 9 6 8 10 7 6 0,2% 200,0% ▲ 
Ανά τμήμα       2,0 3,5 4,5 3,0 4,0 5,0 3,5 3,0   50,0% ▲ 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας  
Σύνολο                   17 11 0,3% -35,3% ▼ 
Ανά τμήμα                   5,7 3,7   -35,3% ▼ 

Πολυτεχνείο Κρήτης  
Σύνολο 38 52 47 58 64 76 92 91 87 77 73 2,0% 92,1% ▲ 
Ανά τμήμα 9,5 13,0 11,8 11,6 12,8 15,2 18,4 18,2 17,4 15,4 14,6   53,7% ▲ 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο  
Σύνολο 324 337 326 281 295 501 522 561 637 615 565 15,6% 74,4% ▲ 
Ανά τμήμα 36,0 37,4 36,2 31,2 32,8 55,7 58,0 62,3 70,8 68,3 62,8   74,4% ▲ 

                (*) Η αναλογία λοιπού προσωπικού ανά τμήμα αποτελεί μέσο όρο που υπολογίζεται από τις τιμές που καταγράφονται σε κάθε τμήμα των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.  Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Η κατάταξη των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με βάση 
την αναλογία λοιπού προσωπικού ανά τμήμα διαφο-
ροποιείται μεταξύ των Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων & 
Πολυτεχνείων. Συγκεκριμένα, το Εθνικό Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο καταγράφει την υψηλότερη αναλογία 
λοιπού προσωπικού ανά τμήμα (με 62,8 μέλη/τμήμα) 
και ακολουθούν: το Πανεπιστήμιο Αθηνών (20,2 μέ-
λη), το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
(16,2 μέλη), το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
(15,8 μέλη), το Πολυτεχνείο Κρήτης (14,6 μέλη), το 
Πανεπιστήμιο Πατρών (13,6 μέλη), το Πανεπιστήμιο 
Ιωαννίνων (13,2 μέλη), το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
(12,9 μέλη), το Πανεπιστήμιο Θράκης (11,0 μέλη), το 
Πανεπιστήμιο Κρήτης (10,3 μέλη ) και το Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών (10,1 μέλη). Στον αντίποδα 
βρίσκεται το Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας με τη 
χαμηλότερη αναλογία λοιπού προσωπικού ανά τμήμα 
(3,0 μέλη) και ακολουθούν: το Πάντειο Πανεπιστήμιο 
(3,6 μέλη), το Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας (3,7 μέ-
λη), το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (4,5 μέλη) 
και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο (4,8 μέλη). 
Κατά την περίοδο αναφοράς (2002-2012) 12 από τα 22 
εκπαιδευτικά ιδρύματα της κατηγορίας καταγράφουν 
αύξηση του λοιπού προσωπικού, με την υψηλότερη 
αύξηση να σημειώνεται στο Πανεπιστήμιο Πελοπον-
νήσου (κατά 306,3%) και ακολουθούν: το Πανεπιστή-
μιο Στερεάς Ελλάδας (200,0%), το Γεωπονικό Πανεπι-
στήμιο Αθηνών (137,5%), το Πανεπιστήμιο Δυτικής 
Μακεδονίας (125,0%), το Πολυτεχνείο Κρήτης 
(92,1%), το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (74,4%), το 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (60,9%), το Οικονομικό Πα-
νεπιστήμιο Αθηνών (50,0%), το Πανεπιστήμιο Κρήτης 
(92,1%), το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (21,2%), το 
Πανεπιστήμιο Αθηνών (18,8%) και το Πανεπιστήμιο 
Αιγαίου (10,8%). Στον αντίποδα βρίσκονται τα υπό-
λοιπα 10 εκπαιδευτικά ιδρύματα που καταγράφουν 
μείωση λοιπού προσωπικού, με την υψηλότερη να 
σημειώνεται στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (κα-
τά 68,0%) και ακολουθούν: το Πανεπιστήμιο Δυτικής 
Ελλάδας (35,3%), το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης (32,2%), το Πανεπιστήμιο Θράκης 
(24,7%), το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (18,1%), το Χα-
ροκόπειο Πανεπιστήμιο (13,8%), το Πανεπιστήμιο 

Πατρών (12,8%), το Ιόνιο Πανεπιστήμιο (9,4%), το 
Πάντειο Πανεπιστήμιο (8,6%) και το Πανεπιστήμιο 
Πειραιώς (7,7%). 
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η μέση τιμή, η 
ελάχιστη και η μέγιστη τιμή φοιτητών ανά άτομο λοι-
πού προσωπικού στα 22 Πανεπιστημιακά ιδρύματα & 
Πολυτεχνεία το 2012. 
Συνολικά στα Πανεπιστημιακά ιδρύματα & Πολυτε-
χνεία αντιστοιχούν κατά μέσο όρο 80,3 φοιτητές ανά 
μέλος λοιπού προσωπικού, ενώ ως προς το συγκεκρι-
μένο δείκτη τα εκπαιδευτικά ιδρύματα διαφοροποι-
ούνται μεταξύ τους. Το 2012 τους περισσότερους κατά 
μέσο όρο φοιτητές ανά μέλος λοιπού προσωπικού κα-
ταγράφει το Πάντειο Πανεπιστήμιο με 253,7 φοιτη-
τές/μέλος και κατά σειρά ακολουθούν: το Πανεπιστή-
μιο Πειραιώς (152,3), το Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλά-
δας (134,2), το Ιόνιο Πανεπιστήμιο (122,6), το Πανε-
πιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (115,4), το Πανεπιστή-
μιο Θράκης (99,2), το Πανεπιστήμιο Κρήτης (91,3), το 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου (88,2), το Πανεπιστήμιο Μα-
κεδονίας (87,8), το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
(81,5) και το Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας (80,3). 
Την ίδια χρονιά, τους λιγότερους φοιτητές ανά μέλος 
λοιπού προσωπικού καταγράφει το Εθνικό Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο με 14,4 φοιτητές/μέλος και ακολουθούν: 
το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (24,1), το Πολυ-
τεχνείο Κρήτης (46,8), το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 
(48,3), το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (54,9), το Πανεπι-
στήμιο Πελοποννήσου (60,2), το Πανεπιστήμιο Πα-
τρών (60,4), η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (60,7), 
το Πανεπιστήμιο Αθηνών (61,4), το Αριστοτέλειο Πα-
νεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (64,3) και το Πανεπιστήμιο 
Ιωαννίνων (76,3). 
Πέραν των διαφοροποιήσεων μεταξύ των εκπαιδευτι-
κών ιδρυμάτων, καταγράφονται και σημαντικές δια-
φοροποιήσεις εντός των ιδρυμάτων. Συγκεκριμένα, το 
μεγαλύτερο εύρος (διαφορά μέγιστης από ελάχιστη 
τιμή φοιτητών/μέλος λοιπού προσωπικού) σημειώνε-
ται στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και ισούται με 700,2 
φοιτητές. Με βάση την τιμή εύρους ακολουθούν τα 
ιδρύματα: Ιόνιο Πανεπιστήμιο (323,6), Πανεπιστήμιο 
Θράκης (235,1), Πανεπιστήμιο Αιγαίου (213,9), Πα-
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νεπιστήμιο Κρήτης (183,1), Πανεπιστήμιο Δυτικής 
Μακεδονίας (171,8), Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης (166,6), Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 
(149,8), Πανεπιστήμιο Αθηνών (141,1), Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας (139,3), Πανεπιστήμιο Πειραιώς (133,3), 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (115,3), Πολυτεχνείο Κρή-
της (111,9), Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας (107,6), 
Πανεπιστήμιο Πατρών (103,4) και Πανεπιστήμιο Μα-
κεδονίας (102,8). 

Γράφημα 6.29: Μέση τιμή, Ελάχιστη και Μέγιστη τιμή φοιτητών ανά άτομο λοιπού προσωπικού στα 22 Πανεπιστημιακά ιδρύματα και Πολυτεχνεία το 2012 

 
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.  Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Μικρότερο εύρος μεταξύ μέγιστης και ελάχιστης τιμής 
φοιτητών/μέλος λοιπού προσωπικού καταγράφουν: το 
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (95,4), το Χαρο-
κόπειο Πανεπιστήμιο (64,3), η Ανωτάτη Σχολή Καλών 
Τεχνών (43,2), το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
(33,6), το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (23,0) και το 
Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας (4,7). 
Τέλος, εξετάζοντας τις μέγιστες τιμές, αξίζει να σημει-
ωθεί η καταγραφή τμημάτων με ιδιαίτερα υψηλή α-
ναλογία φοιτητών ανά μέλος λοιπού προσωπικού: 
στο Πάντειο Πανεπιστήμιο (783,0) και στο Ιόνιο Πανε-
πιστήμιο (376,0), στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου (259,0), 
στο Πανεπιστήμιο Θράκης (252,0) και στο Πανεπιστή-
μιο Δυτικής Μακεδονίας (220,5). 
 
Τεχνολογικά ιδρύματα 
Το 2012 το ΤΕΙ Αθηνών καταγράφει τα περισσότερα 
μέλη λοιπού προσωπικού με 148 μέλη, που αντιστοι-
χούν στο 17,6% του συνόλου του υπηρετούντος λοι-
πού προσωπικού στα Τεχνολογικά ιδρύματα, ενώ κατά 

φθίνουσα σειρά ακολουθούν: το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 
(12,1%), το ΤΕΙ Κρήτης (9,4%), το ΤΕΙ Πειραιώς (9,3%), 
το ΤΕΙ Λαρίσης (6,5%), το ΤΕΙ Ηπείρου (6,2%), το ΤΕΙ 
Καβάλας (5,9%), το ΤΕΙ Πατρών (5,7%) και το ΤΕΙ Δυτι-
κής Μακεδονίας (5,3%). 
Την ίδια χρονιά η ΑΣΠΑΙΤΕ καταγράφει τα λιγότερα 
μέλη λοιπού προσωπικού με 14 μέλη, που αντιστοι-
χούν στο 1,7% του συνόλου του υπηρετούντος λοιπού 
προσωπικού στα Τεχνολογικά ιδρύματα, ενώ ακολου-
θούν κατά σειρά: το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (1,9%), το ΤΕΙ 
Μεσολογγίου (3,1%), το ΤΕΙ Καλαμάτας (3,2%), το ΤΕΙ 
Χαλκίδος (3,3%), το ΤΕΙ Σερρών (4,4%) και το ΤΕΙ Λα-
μίας (4,5%). 
 
Στον ακόλουθο πίνακα αποτυπώνεται αναλυτικά το 
ετήσιο πλήθος του υπηρετούντος λοιπού προσωπικού 
των Τεχνολογικών ιδρυμάτων (συνολικά και ανά ί-
δρυμα), καθώς και ο μέσος όρος των μελών λοιπού 
προσωπικού ανά τμήμα των ιδρυμάτων την περίοδο 
2002-2012. 

Πίνακας 6.10: Λοιπό προσωπικό και μέσος όρος ανά τμήμα των Τεχνολογικών ιδρυμάτων την περίοδο 2002-2012 

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
2012 Μεταβολή 

περιόδου 
2002-2012 Πλήθος % 

Τεχνολογικά ιδρύματα 
Σύνολο 820 905 953 994 1.061 1.012 989 945 906 854 843 100,0% 2,8% ▲ 
Ανά τμήμα 4,4 4,9 4,9 4,9 5,1 5,1 5,0 4,7 4,2 3,9 3,8   -14,1% ▼ 

Τ.Ε.Ι. Αθηνών 
Σύνολο 157 180 164 166 185 178 155 161 166 157 148 17,6% -5,7% ▼ 
Ανά τμήμα 4,6 5,2 4,8 4,7 5,3 5,4 4,7 4,9 5,0 4,4 4,2   -9,2% ▼ 

Τ.Ε.Ι. Κρήτης 
Σύνολο 110 117 119 129 134 128 116 112 94 82 79 9,4% -28,2% ▼ 
Ανά τμήμα 7,1 7,4 6,6 7,2 7,5 7,5 6,8 6,6 5,2 4,6 4,1   -41,8% ▼ 

Αλεξάνδρειο Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης 
Σύνολο 115 120 120 137 118 109 113 103 124 117 102 12,1% -11,3% ▼ 
Ανά τμήμα 5,0 5,2 5,0 5,7 4,9 4,7 4,9 4,5 5,2 4,9 4,2   -14,9% ▼ 

Τ.Ε.Ι. Καβάλας 
Σύνολο 39 42 48 44 40 35 44 45 46 45 50 5,9% 28,2% ▲ 
Ανά τμήμα 4,3 4,8 4,8 4,3 3,9 3,9 4,4 4,5 4,2 4,1 4,5   7,0% ▲ 

Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας Σύνολο 42 38 43 53 55 49 52 40 52 48 45 5,3% 7,1% ▲ 
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ΑΙΔΕΥΣΗ 

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
2012 Μεταβολή 

περιόδου 
2002-2012 Πλήθος % 

Ανά τμήμα 3,1 2,8 3,0 3,1 3,3 3,3 3,5 2,7 2,6 2,3 2,2   -29,6% ▼ 

Τ.Ε.Ι. Λαρίσης 
Σύνολο 75 78 85 85 100 91 85 81 73 48 55 6,5% -26,7% ▼ 
Ανά τμήμα 4,5 4,8 5,6 5,3 5,5 5,4 5,0 4,8 3,8 2,3 2,6   -42,0% ▼ 

Τ.Ε.Ι. Πατρών 
Σύνολο 43 44 60 59 59 53 55 53 43 42 48 5,7% 11,6% ▲ 
Ανά τμήμα 3,9 4,0 4,0 4,2 4,2 3,8 3,4 3,3 2,5 2,5 2,8   -27,8% ▼ 

Τ.Ε.Ι. Πειραιώς 
Σύνολο 51 56 62 66 94 94 88 86 68 80 78 9,3% 52,9% ▲ 
Ανά τμήμα 4,9 5,4 6,4 6,2 8,7 9,0 8,5 8,6 6,8 7,2 7,5   53,4% ▲ 

Τ.Ε.Ι. Σερρών 
Σύνολο 28 37 38 34 38 38 24 40 34 29 37 4,4% 32,1% ▲ 
Ανά τμήμα 4,7 6,2 6,3 5,7 6,3 6,3 4,0 6,7 4,9 4,1 5,3   13,3% ▲ 

Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας 
Σύνολο 14 19 21 22 30 32 30 28 22 23 27 3,2% 92,9% ▲ 
Ανά τμήμα 2,3 3,2 3,5 3,7 4,3 4,6 4,3 4,0 2,8 2,9 3,4   44,6% ▲ 

Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου 
Σύνολο 20 25 28 32 33 35 34 30 38 32 26 3,1% 30,0% ▲ 
Ανά τμήμα 3,3 4,2 4,7 4,6 4,7 5,0 4,9 4,3 4,8 4,0 3,3   -2,5% ▼ 

Τ.Ε.Ι. Χαλκίδος 
Σύνολο 28 37 39 40 46 39 49 30 30 25 28 3,3% 0,0% ▬ 
Ανά τμήμα 4,6 6,2 6,6 5,7 5,7 5,6 7,0 4,3 4,3 3,6 4,0   -13,0% ▼ 

Τ.Ε.Ι. Λαμίας 
Σύνολο 23 26 30 31 33 36 41 41 41 37 38 4,5% 65,2% ▲ 
Ανά τμήμα 3,3 3,7 4,3 4,4 4,7 5,1 5,9 5,9 5,9 5,3 5,3   60,9% ▲ 

Τ.Ε.Ι. Ηπείρου 
Σύνολο 64 74 83 61 61 58 66 61 54 67 52 6,2% -18,8% ▼ 
Ανά τμήμα 4,3 4,9 5,2 4,7 4,7 4,5 5,1 4,7 4,2 5,2 4,0   -6,3% ▼ 

Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων 
Σύνολο       22 24 30 28 21 9 13 16 1,9% -27,3% ▼ 
Ανά τμήμα       4,4 4,0 5,0 4,7 3,5 1,1 1,6 2,0   -54,5% ▼ 

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε 
Σύνολο 11 12 13 13 11 7 9 13 12 9 14 1,7% 27,3% ▲ 
Ανά τμήμα 2,2 2,4 2,6 2,6 2,0 1,4 1,8 2,6 2,4 1,8 2,4   9,1% ▲ 

                (*) Η αναλογία λοιπού προσωπικού ανά τμήμα αποτελεί μέσο όρο που υπολογίζεται από τις τιμές που καταγράφονται σε κάθε τμήμα των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.  Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Η κατάταξη των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με βάση 
την αναλογία λοιπού προσωπικού ανά τμήμα διαφο-
ροποιείται μεταξύ των Τεχνολογικών ιδρυμάτων. Συ-
γκεκριμένα, το ΤΕΙ Πειραιώς καταγράφει την υψηλό-
τερη αναλογία λοιπού προσωπικού ανά τμήμα με τιμή 
7,5 μέλη/τμήμα και ακολουθούν: το ΤΕΙ Σερρών και το 
ΤΕΙ Λαμίας (5,3 μέλη), το ΤΕΙ Καβάλας (4,5 μέλη), το 
ΤΕΙ Θεσσαλονίκης και το ΤΕΙ Αθηνών (4,2 μέλη), το ΤΕΙ 
Κρήτης (4,1 μέλη), το ΤΕΙ Χαλκίδος και το ΤΕΙ Ηπείρου 
(4,0 μέλη), το ΤΕΙ Καλαμάτας (3,4 μέλη), το ΤΕΙ Μεσο-
λογγίου (3,3 μέλη), το ΤΕΙ Πατρών (2,8 μέλη), το ΤΕΙ 
Λαρίσης (2,6 μέλη), η ΑΣΠΑΙΤΕ (2,4 μέλη), το ΤΕΙ Δυτι-
κής Μακεδονίας (2,2 μέλη) και το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων 
(2,0 μέλη). 
Κατά την περίοδο αναφοράς (2002-2012) 9 από τα 16 
Τεχνολογικά ιδρύματα καταγράφουν αύξηση του λοι-
πού προσωπικού, με την υψηλότερη να σημειώνεται 
στο ΤΕΙ Καλαμάτας κατά 92,9% και ακολουθούν: το 
ΤΕΙ Λαμίας (65,2%), το ΤΕΙ Πειραιώς (52,9%), το ΤΕΙ 
Σερρών (32,1%), το ΤΕΙ Μεσολογγίου (30,0%), το ΤΕΙ 
Καβάλας (28,2%), η ΑΣΠΑΙΤΕ (27,3%), το ΤΕΙ Πατρών 
(11,6%) και το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (7,1%). Στον 
αντίποδα βρίσκονται 6 από τα 16 Τεχνολογικά ιδρύμα-
τα που καταγράφουν μείωση του λοιπού προσωπικού, 
με την υψηλότερη να σημειώνεται στο ΤΕΙ Κρήτης (κα-
τά 28,2%) και ακολουθούν: το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων 
(27,3%), το ΤΕΙ Λαρίσης (26,7%), το ΤΕΙ Ηπείρου (18,8), 
το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης (11,3%) και το ΤΕΙ Αθηνών 
(5,7%). Τέλος, κατά τη διάρκεια της περιόδου 2002-
2012 το πλήθος του λοιπού προσωπικού στο ΤΕΙ Χαλ-
κίδος παρέμεινε αμετάβλητο. 
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η μέση τιμή, η 
ελάχιστη και η μέγιστη τιμή φοιτητών ανά άτομο λοι-

πού προσωπικού στα 16 Τεχνολογικά ιδρύματα το 
2012. 
Συνολικά στα Τεχνολογικά ιδρύματα αντιστοιχούν κα-
τά μέσο όρο 168,9 φοιτητές ανά μέλος λοιπού προ-
σωπικού, ενώ ως προς το συγκεκριμένο δείκτη τα εκ-
παιδευτικά ιδρύματα διαφοροποιούνται μεταξύ τους. 
Το 2012 τους περισσότερους κατά μέσο όρο φοιτητές 
ανά μέλος λοιπού προσωπικού καταγράφει το ΤΕΙ Δυ-
τικής Μακεδονίας με τιμή 306,5 φοιτητές/μέλος και 
ακολουθούν: το ΤΕΙ Χαλκίδος (270,1 φοιτητές), το ΤΕΙ 
Λαρίσης (237,6), το ΤΕΙ Πατρών (214,2), το ΤΕΙ Ιονίων 
Νήσων (195,2), το ΤΕΙ Μεσολογγίου (183,6) και το ΤΕΙ 
Σερρών (173,6). Την ίδια χρονιά, τους λιγότερους φοι-
τητές ανά μέλος λοιπού προσωπικού καταγράφει το 
ΤΕΙ Πειραιώς με τιμή 74,4 φοιτητές/μέλος και ακο-
λουθούν: το ΤΕΙ Λαμίας (105,8), το ΤΕΙ Καλαμάτας 
(115,4), το ΤΕΙ Καβάλας (116,6), το ΤΕΙ Αθηνών 
(121,7), η ΑΣΠΑΙΤΕ (140,0), το ΤΕΙ Κρήτης (152,4), το 
ΤΕΙ Ηπείρου (159,6) και το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης (163,4). 
Πέραν των διαφοροποιήσεων μεταξύ των εκπαιδευτι-
κών ιδρυμάτων, καταγράφονται και σημαντικές δια-
φοροποιήσεις εντός των ιδρυμάτων. Συγκεκριμένα, το 
μεγαλύτερο εύρος (διαφορά μέγιστης από ελάχιστη 
τιμή φοιτητών/μέλος λοιπού προσωπικού) σημειώνε-
ται στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας και ισούται με 
1.248,5 φοιτητές. Με βάση την τιμή εύρους ακολου-
θούν τα ιδρύματα: ΤΕΙ Λαρίσης (516,9), ΤΕΙ Ιονίων 
Νήσων (446,6), ΤΕΙ Θεσσαλονίκης (419,5), ΤΕΙ Κρήτης 
(402,7), ΤΕΙ Μεσολογγίου (400,9), ΤΕΙ Ηπείρου 
(388,7), ΤΕΙ Πατρών (336,0), ΤΕΙ Χαλκίδος (325,0), ΤΕΙ 
Αθηνών (302,2), ΤΕΙ Σερρών (190,0), ΤΕΙ Καλαμάτας 
(182,5), ΤΕΙ Καβάλας (143,5), ΤΕΙ Λαμίας (135,0), ΤΕΙ 
Πειραιώς (104,5) και ΑΣΠΑΙΤΕ (93,3). 
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Γράφημα 6.30: Μέση τιμή, Ελάχιστη και Μέγιστη τιμή φοιτητών ανά άτομο λοιπού προσωπικού στα 16 Τεχνολογικά ιδρύματα το 2012 

 
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.  Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Τέλος, εξετάζοντας τις μέγιστες τιμές, αξίζει να σημει-
ωθεί η καταγραφή τμημάτων με ιδιαίτερα υψηλή α-
ναλογία φοιτητών ανά μέλος λοιπού προσωπικού: στο 
ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (1.301,0), στο ΤΕΙ Λαρίσης 
(560,0), στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (483,0) κ.ο.κ. 
 
Ανώτερες Επαγγελματικές & Εκκλησιαστικές Σχολές 
Στον ακόλουθο πίνακα αποτυπώνεται αναλυτικά το 
σύνολο του λοιπού προσωπικού, καθώς επίσης και ο 
μέσος όρος μελών λοιπού προσωπικού ανά τμήμα των 
Ανώτερων Επαγγελματικών & Εκκλησιαστικών Σχο-
λών την περίοδο 2002-2012. 
Το 2012 η ΑΕΝ Κρήτης και η Ανωτέρα Σχολή Τουριστι-
κών Επαγγελμάτων Ρόδου καταγραφούν τα περισσό-
τερα μέλη λοιπού προσωπικού με 19 μέλη, που αντι-
στοιχούν στο 18,4% του συνόλου των Ανώτερων Επαγ-
γελματικών & Εκκλησιαστικών Σχολών, ενώ ακολου-

θούν κατά σειρά: η ΑΕΝ Ιονίων Νήσων (10,7%), η Α-
νώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθηνών (7,8%), η 
ΑΕΝ Ασπρόπυργου (6,8%), η Ανώτατη Εκκλησιαστική 
Ακαδημία Ηρακλείου (5,8%), η ΑΕΝ Κύμης, η ΑΕΝ 
Μακεδονίας και η Ανωτέρα Σχολή Νοσηλευτικής ΕΕΣ 
Αθηνών (4,9%). 
Την ίδια χρονιά η Δραματική Σχολή Εθνικού Θεάτρου, 
η ΑΕΝ Χίου και η ΑΕΝ Ύδρας καταγράφουν μηδενικό 
πλήθος λοιπού προσωπικού, ενώ ακολουθούν κατά 
αύξουσα σειρά ποσοστού: η Δραματική Σχολή Κρατι-
κού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος και η ΑΕΝ Ηπείρου 
(1,0%), η Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Θεσσα-
λονίκης, η Σχολή Ορχηστρικής Τέχνης, η ΑΕΝ Σύρου 
και η ΑΕΝ Οινουσών Χίου (1,9%), η Ανώτατη Εκκλη-
σιαστική Ακαδημία Βελλάς Ιωαννίνων και η Ανωτέρα 
Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων Αγίου Νικολάου 
(3,9%). 

Πίνακας 6.11: Λοιπό προσωπικό και μέσος όρος ανά τμήμα των Ανώτερων Επαγγελματικών & Εκκλησιαστικών Σχολών την περίοδο 2002-2012 

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
2012 Μεταβολή 

περιόδου 
2002-2012 Πλήθος % 

Ανώτερες Επαγγελματικές & 
Εκκλησιαστικές Σχολές 

Σύνολο 162 182 177 154 174 197 186 147 113 91 103 100,0% -36,4% ▼ 
Ανά τμήμα 7,0 7,9 7,7 6,7 7,6 8,6 6,9 5,4 4,2 3,4 3,8   -45,8% ▼ 

ΑΕΝ Ασπρόπυργου 
Σύνολο 5 4 5 6 6 9 9 8 6 8 7 6,8% 40,0% ▲ 
Ανά τμήμα 2,5 2,0 2,5 3,0 3,0 4,5 4,5 4,0 3,0 4,0 3,5   40,0% ▲ 

ΑΕΝ Ιονίων Νήσων 
Σύνολο   1 0 1 3 3 2 0 5 0 11 10,7%     
Ανά τμήμα 0,0 1,0 0,0 1,0 3,0 3,0 2,0 0,0 5,0 0,0 11,0       

ΑΕΝ Κύμης 
Σύνολο 16 16 13 16 12 14 6 6 2 5 5 4,9% -68,8% ▼ 
Ανά τμήμα 16,0 16,0 13,0 16,0 12,0 14,0 6,0 6,0 2,0 5,0 5,0   -68,8% ▼ 

ΑΕΝ Μακεδονίας 
Σύνολο 4 5 5 7 6 4 4 3 3 3 5 4,9% 25,0% ▲ 
Ανά τμήμα 2,0 2,5 2,5 3,5 3,0 2,0 2,0 1,5 1,5 1,5 2,5   25,0% ▲ 

ΑΕΝ Οινουσών Χίου 
Σύνολο 3 3 2 4 8 8 2 2 2 2 2 1,9% -33,3% ▼ 
Ανά τμήμα 3,0 3,0 2,0 4,0 8,0 8,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0   -33,3% ▼ 

ΑΕΝ Σύρου 
Σύνολο 4 3 3 3 3 6 2 2 2 2 2 1,9% -50,0% ▼ 
Ανά τμήμα 4,0 3,0 3,0 3,0 3,0 6,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0   -50,0% ▼ 

ΑΕΝ Ύδρας 
Σύνολο   0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% ▬ 
Ανά τμήμα 0,0 0,0 2,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0% ▬ 

ΑΕΝ Κρήτης 
Σύνολο 8 22 20 21 10 7 0 2 0 0 19 18,4% 137,5% ▲ 
Ανά τμήμα 4,0 11,0 10,0 10,5 5,0 3,5 0,0 1,0 0,0 0,0 9,5   137,5% ▲ 

ΑΕΝ Ηπείρου 
Σύνολο 9 6 3 1 1 13 1 4 1 1 1 1,0% -88,9% ▼ 
Ανά τμήμα 9,0 6,0 3,0 1,0 1,0 13,0 1,0 4,0 1,0 1,0 1,0   -88,9% ▼ 

ΑΕΝ Χίου Σύνολο 9 10 10 10 12 14 18 9 0 0 0 0,0% -100,0% ▼ 
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Εκπαιδευτικό Ίδρυμα 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
2012 Μεταβολή 

περιόδου 
2002-2012 Πλήθος % 

Ανά τμήμα 9,0 10,0 10,0 10,0 12,0 14,0 18,0 9,0 0,0 0,0 0,0   -100,0% ▼ 
Ανωτέρα Σχολή 
Νοσηλευτικής ΕΕΣ Αθηνών 

Σύνολο 17 17 18 15 16 15 17 4 13 5 5 4,9% -70,6% ▼ 
Ανά τμήμα 17,0 17,0 18,0 15,0 16,0 15,0 17,0 4,0 13,0 5,0 5,0   -70,6% ▼ 

Ανωτέρα Σχολή Τουριστικών 
Επαγγελμάτων Ρόδου 

Σύνολο 40 47 49 23 44 54 56 45 40 31 19 18,4% -52,5% ▼ 
Ανά τμήμα 40,0 47,0 49,0 23,0 44,0 54,0 56,0 45,0 40,0 31,0 19,0   -52,5% ▼ 

Ανωτέρα Σχολή Τουριστικών 
Επαγγελμάτων Αγ. Νικολάου 

Σύνολο 15 16 16 15 17 17 16 16 9 5 4 3,9% -73,3% ▼ 
Ανά τμήμα 15,0 16,0 16,0 15,0 17,0 17,0 16,0 16,0 9,0 5,0 4,0   -73,3% ▼ 

Δραματική Σχολή Εθνικού Θεάτρου 
Σύνολο 5 5 5 4 4 4 4 4 2 0 0 0,0% -100,0% ▼ 
Ανά τμήμα 5,0 5,0 5,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 2,0 0,0 0,0   -100,0% ▼ 

Δραματική Σχολή Κρατικού Θεάτρου 
Βορείου Ελλάδος 

Σύνολο 4 4 3 4 4 4 4 2 2 1 1 1,0% -75,0% ▼ 
Ανά τμήμα 4,0 4,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 2,0 2,0 1,0 1,0   -75,0% ▼ 

Σχολή Ορχηστρικής Τέχνης 
Σύνολο 7 7 7 7 7 6 4 0 2 2 2 1,9% -71,4% ▼ 
Ανά τμήμα 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 6,0 4,0 0,0 2,0 2,0 2,0   -71,4% ▼ 

Ανώτατη Εκκλησιαστική 
Ακαδημία Αθηνών 

Σύνολο 4 4 4 4 4 4 20 18 8 8 8 7,8% 100,0% ▲ 
Ανά τμήμα 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 10,0 9,0 4,0 4,0 4,0   0,0% ▬ 

Ανώτατη Εκκλησιαστική 
Ακαδημία Θεσσαλονίκης 

Σύνολο 1 1 1   5 2 4 4 2 4 2 1,9% 100,0% ▲ 
Ανά τμήμα 1,0 1,0 1,0 0,0 5,0 2,0 2,0 2,0 1,0 2,0 1,0   0,0% ▬ 

Ανώτατη Εκκλησιαστική 
Ακαδημία Βελλάς Ιωαννίνων 

Σύνολο 2 2 2 2 2 3 3 6 4 4 4 3,9% 100,0% ▲ 
Ανά τμήμα 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 1,5 3,0 2,0 2,0 2,0   0,0% ▬ 

Ανώτατη Εκκλησιαστική 
Ακαδημία Ηρακλείου 

Σύνολο 9 9 9 9 8 8 14 12 10 10 6 5,8% -33,3% ▼ 
Ανά τμήμα 9,0 9,0 9,0 9,0 8,0 8,0 7,0 6,0 5,0 5,0 3,0   -66,7% ▼ 

                (*) Η αναλογία λοιπού προσωπικού ανά τμήμα αποτελεί μέσο όρο που υπολογίζεται από τις τιμές που καταγράφονται σε κάθε τμήμα των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.  Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Κατά την περίοδο αναφοράς (2002-2012) 6 από τα 20 
εκπαιδευτικά ιδρύματα της κατηγορίας καταγράφουν 
αύξηση του λοιπού προσωπικού, με την υψηλότερη 
να σημειώνεται στην ΑΕΝ Κρήτης κατά 137,5% και α-
κολουθούν: η Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Α-
θηνών, Βελλάς Ιωαννίνων και Θεσσαλονίκης 
(100,0%), η ΑΕΝ Ασπρόπυργου (40,0%) και η ΑΕΝ 
Μακεδονίας (25,0%).  
Στον αντίποδα βρίσκονται 12 εκπαιδευτικά ιδρύματα 
της κατηγορίας που καταγράφουν μείωση του λοιπού 
προσωπικού με την υψηλότερη να σημειώνεται στη 
Δραματική Σχολή Εθνικού Θεάτρου και στην ΑΕΝ Χί-
ου κατά 100,0% και ακολουθούν: η ΑΕΝ Ηπείρου 
(88,9%), η Δραματική Σχολή Κρατικού Θεάτρου Βο-
ρείου Ελλάδος (75,0%), η Ανωτέρα Σχολή Τουριστι-
κών Επαγγελμάτων Αγίου Νικολάου (73,3%), η Σχολή 
Ορχηστρικής Τέχνης (71,4%), η Ανωτέρα Σχολή Νοση-
λευτικής ΕΕΣ Αθηνών (70,6%), η ΑΕΝ Κύμης (68,8%), η 
Ανωτέρα Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων Ρόδου 
(52,5%), η ΑΕΝ Σύρου (50,0%), η ΑΕΝ Οινουσών Χίου 
και η Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Ηρακλείου 
(33,3%). Τέλος, στην ΑΕΝ Ύδρας το πλήθος του λοιπού 
προσωπικού παρέμεινε αμετάβλητο κατά τη διάρκεια 
της περιόδου αναφοράς. 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η μέση τιμή 
φοιτητών ανά μέλος λοιπού προσωπικού στις 20 σχο-
λές της Ανώτερης Επαγγελματικής & Εκκλησιαστικής 
εκπαίδευσης το 2012.  
Συνολικά στην Ανώτερη Επαγγελματική & Εκκλησια-
στική Εκπαίδευση αντιστοιχούν κατά μέσο όρο 88,0 
φοιτητές ανά μέλος λοιπού προσωπικού, ενώ ως 
προς το συγκεκριμένο δείκτη τα εκπαιδευτικά ιδρύμα-
τα διαφοροποιούνται μεταξύ τους. Το 2012 τους πε-
ρισσότερους κατά μέσο όρο φοιτητές ανά μέλος λοι-
πού προσωπικού καταγράφει η ΑΕΝ Ηπείρου με τιμή 
414,0 φοιτητές/μέλος και ακολουθούν: η Ανώτατη Εκ-

κλησιαστική Ακαδημία Θεσσαλονίκης (185,0), η ΑΕΝ 
Μακεδονίας (184,8), η ΑΕΝ Ασπρόπυργου (151,7) και 
η ΑΕΝ Σύρου (88,5). 
Γράφημα 6.31: Μέση τιμή φοιτητών ανά άτομο λοιπού προσωπικού στις 
Ανώτερες Επαγγελματικές & Εκκλησιαστικές Σχολές το 2012 

 
Η Δραματική Σχολή Εθνικού Θεάτρου, η ΑΕΝ Χίου και η ΑΕΝ Ύδρας καταγράφουν μηδενικό 
πλήθος λοιπού προσωπικού 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.  Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
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Την ίδια χρονιά, τους λιγότερους φοιτητές ανά μέλος 
λοιπού προσωπικού καταγράφει η Ανωτέρα Σχολή 
Νοσηλευτικής ΕΕΣ Αθηνών 1,8 φοιτητές/μέλος και 
ακολουθούν: η ΑΕΝ Κρήτης (6,2), η Ανωτέρα Σχολή 
Τουριστικών Επαγγελμάτων Ρόδου (7,8), η Ανωτέρα 
Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων Αγίου Νικολάου 
(13,5), η ΑΕΝ Ιονίων Νήσων (15,2), η Ανώτατη Εκκλη-
σιαστική Ακαδημία Ηρακλείου (26,3), η Σχολή Ορχη-
στρικής Τέχνης (34,0), η Δραματική Σχολή Κρατικού 
Θεάτρου Βορείου Ελλάδος (35,0), η ΑΕΝ Κύμης (35,4), 
η Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Βελλάς Ιωαννί-
νων και η ΑΕΝ Κύμης (42,5), η Ανώτατη Εκκλησιαστι-
κή Ακαδημία Αθηνών (75,3). 

 
6.1.2.2 Ανάλυση κατά πεδίο και τομέα σπουδών 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος του 
λοιπού προσωπικού ανά πεδίο σπουδών τα έτη 2002 
και 2012. 
Το 2012 από το σύνολο του λοιπού προσωπικού το 
υψηλότερο ποσοστό (29,2%), που αντιστοιχεί σε 1.334 
μέλη, συγκεντρώνει το πεδίο σπουδών ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΗ-
ΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ και ακο-
λουθούν κατά φθίνουσα σειρά ποσοστού τα πεδία 
σπουδών: ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (16,3% με 745 μέλη), ΥΓΕΙΑ & 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ (14,1% με 647 μέλη), ΚΟΙΝΩΝΙ-
ΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΔΙΚΑΙΟ (13,7% με 
625 μέλη), ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ & ΤΕΧΝΕΣ 
(11,1% με 510 μέλη), ΓΕΩΡΓΙΑ (7,0% με 321 μέλη), ΕΚ-
ΠΑΙΔΕΥΣΗ (5,7% με 263 μέλη) και ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (2,9% με 
131 μέλη). 
Κατά την περίοδο 2002-2012 σε 5 από τα 8 πεδία 
σπουδών καταγράφεται αύξηση του λοιπού προσωπι-
κού, με την υψηλότερη να σημειώνεται στις ΣΠΟΥΔΕΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ κατά 
20,2% και ακολουθούν τα πεδία σπουδών: ΚΟΙΝΩΝΙ-
ΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΔΙΚΑΙΟ (13,8%), ΕΚ-
ΠΑΙΔΕΥΣΗ (5,2%), ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ & ΤΕ-

ΧΝΕΣ (3,9%) και ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (2,2%). Στον αντίποδα 
βρίσκονται τα υπόλοιπα 3 από τα 8 πεδία σπουδών 
στα οποία καταγράφεται μείωση του λοιπού προσω-
πικού, με την υψηλότερη να σημειώνεται στις ΥΠΗΡΕ-
ΣΙΕΣ κατά 19,1% και ακολουθούν τα πεδία: ΥΓΕΙΑ & 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ (18,0%) και ΓΕΩΡΓΙΑ (6,4%). 
Γράφημα 6.32: Πλήθος λοιπού προσωπικού ανά πεδίο σπουδών τα έτη 2002 
& 2012 

 
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.  Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η μέση τιμή, η 
bottom5 και η top5 τιμή της αναλογίας φοιτητών ανά 
άτομο λοιπού προσωπικού στα 8 πεδία σπουδών το 
2012.  

Γράφημα 6.33: Μέση τιμή, Bottom5 και Top5 τιμή της αναλογίας φοιτητών ανά άτομο λοιπού προσωπικού στα 8 πεδία σπουδών το 2012 

 
Bottom5: Η μέση τιμή των τμημάτων με τις πέντε χαμηλότερες τιμές του δείκτη και Top5: Η μέση τιμή των τμημάτων με τις πέντε υψηλότερες τιμές του δείκτη 
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.  Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
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Το 2012 συνολικά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αντι-
στοιχούν κατά μέσο όρο 116,8 φοιτητές ανά μέλος 
λοιπού προσωπικού, ενώ ως προς το συγκεκριμένο 
δείκτη τα πεδία σπουδών διαφοροποιούνται μεταξύ 
τους. Την ίδια χρονιά τους περισσότερους κατά μέσο 
όρο φοιτητές ανά μέλος λοιπού προσωπικού κατα-
γράφει το πεδίο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗ-
ΣΕΙΣ & ΔΙΚΑΙΟ με τιμή 117,9 φοιτητές/μέλος και ακο-
λουθούν τα πεδία σπουδών: ΥΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΠΡΟΝΟΙΑ (140,5), ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (104,9), ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
(98,5), ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (97,1), ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (95,9), ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙ-
ΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ & ΤΕΧΝΕΣ (94,0) και ΓΕΩΡΓΙΑ (51,8). 
Πέραν των διαφοροποιήσεων μεταξύ των πεδίων 
σπουδών, καταγράφονται και σημαντικές διαφορο-
ποιήσεις εντός τους. Συγκεκριμένα, οι μεγαλύτερες 
διαφοροποιήσεις καταγράφονται στις ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΗ-
ΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, όπου στα 
5 τμήματα με τις χαμηλότερες τιμές (bottom5) αντι-
στοιχούν κατά μέσο όρο 9,3 φοιτητές ανά μέλος λοι-
πού προσωπικού, ενώ η μέση τιμή των 5 τμημάτων με 
τις υψηλότερες τιμές (top5 425,8 φοιτητές ανά μέλος 
λοιπού προσωπικού) είναι 45,8 φορές υψηλότερη 
(λόγος t5/b5). Με βάση την τιμή του λόγου 
top5/bottom5 ακολουθούν κατά φθίνουσα σειρά τα 
πεδία σπουδών: ΥΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ (38,2 
φορές), ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (33,3 φορές), ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (18,9 
φορές), ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΔΙ-
ΚΑΙΟ (18,7 φορές), ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ & ΤΕ-
ΧΝΕΣ (10,5 φορές), ΓΕΩΡΓΙΑ (9,1 φορές) και ΕΚΠΑΙ-
ΔΕΥΣΗ (14,3 φορές). 
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος του 
λοιπού προσωπικού ανά τομέα σπουδών τα έτη 2002 
και 2012. 
Το 2012 από το σύνολο του υπηρετούντος λοιπού 
προσωπικού το υψηλότερο ποσοστό (18,2%), που α-
ντιστοιχεί σε 833 μέλη λοιπού προσωπικού, συγκε-
ντρώνει ο τομέας σπουδών Επιστήμες του Μηχανικού 
και ακολουθούν οι τομείς σπουδών: Επιστήμες Υγείας 
& Υγιεινής (13,9% με 638 μέλη), Αρχιτεκτονική-
Χωροταξία & Μηχανικοί Κτιρίων (10,2% με 467 μέλη), 
Ανθρωπιστικές Επιστήμες (8,0% με 364 μέλη), Φυσι-
κές Επιστήμες (7,6% με 350 μέλη), Γεωργία-
Δασοκομία-Αλιευτική (6,3% με 286 μέλη), Επιστήμες 
Εκπαίδευσης & Κατάρτισης των Διδασκόντων (5,7% 
με 263 μέλη), Κατάρτιση στο Εμπόριο & στη Διοίκηση 
Επιχειρήσεων (5,7% με 263 μέλη), Κοινωνικές Επι-
στήμες & Επιστήμες της Συμπεριφοράς (5,5% με 251 
μέλη), Επιστήμες της Πληροφορικής (3,6% με 163 μέ-
λη) και Καλές Τέχνες & Τέχνες Εφαρμοσμένες (3,2% 
με 146 μέλη). 
Μικρότερα ποσοστά καταγράφουν οι τομείς σπουδών: 
Εφαρμοσμένες Επιστήμες (2,6% με 118 μέλη), Βιολο-
γία-Περιβάλλον (2,5% με 114 μέλη), Δίκαιο (1,6% με 
73 μέλη), Κατάρτιση για τον Τριτογενή τομέα (1,5% 
με 70 μέλη), Θαλάσσιες Μεταφορές (1,1% με 52 μέ-
λη), Πληροφόρηση & Τεκμηρίωση (0,8% με 38 μέλη), 

Κτηνιατρική (0,8% με 35 μέλη), Επαγγέλματα της Βιο-
μηχανικής Παραγωγής και της Τεχνολογίας (0,7% με 
34 μέλη), Κοινωνικές Υπηρεσίες & Πρόνοια (0,2% με 9 
μέλη) και Προστασία Περιβάλλοντος (0,2% με 9 μέ-
λη). 
Γράφημα 6.34: Πλήθος λοιπού προσωπικού ανά τομέα σπουδών τα έτη 2002 
& 2012 

 
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.  Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
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Κατά την περίοδο 2002-2012 σε 11 από τους 21 τομείς 
σπουδών καταγράφεται αύξηση του λοιπού προσωπι-
κού, με την υψηλότερη να σημειώνεται στις Επιστήμες 
της Πληροφορικής κατά 91,8% και ακολουθούν: Ε-
παγγέλματα Βιομηχανικής Παραγωγής και της Τε-
χνολογίας (κατά 61,9%), Πληροφόρηση & Τεκμηρίω-
ση (κατά 31,0%), Επιστήμες του Μηχανικού (κατά 
20,2%), Αρχιτεκτονική-Χωροταξία & Μηχανικοί Κτι-
ρίων (κατά 17,9%), Κοινωνικές Επιστήμες & Επιστή-
μες της Συμπεριφοράς (κατά 16,7%), Ανθρωπιστικές 
Επιστήμες (κατά 14,1%), Δίκαιο (κατά 12,3%), Κατάρ-
τιση στο Εμπόριο και στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (κα-
τά 9,6%), Επιστήμες Εκπαίδευσης & Κατάρτισης των 
Διδασκόντων (κατά 5,2%) και Γεωργία-Δασοκομία-
Αλιευτική (κατά 1,4%). 
Στον αντίποδα βρίσκονται οι υπόλοιποι 10 τομείς 
σπουδών, στους οποίους καταγράφεται μείωση του 
λοιπού προσωπικού, με τη μεγαλύτερη να σημειώνε-
ται στην Κτηνιατρική κατά 42,6% και ακολουθούν οι 
τομείς σπουδών: Προστασία Περιβάλλοντος (κατά 
30,8%), Κατάρτιση για τον Τριτογενή τομέα (κατά 
23,1%), Κοινωνικές Υπηρεσίες & Πρόνοια (κατά 
18,2%), Επιστήμες Υγείας & Υγιεινής (κατά 18,0%), 
Καλές Τέχνες & Τέχνες Εφαρμοσμένες (κατά 15,1%), 
Φυσικές Επιστήμες (κατά 11,8%), Θαλάσσιες Μετα-
φορές (κατά 10,3%), Βιολογία-Περιβάλλον (κατά 
9,5%) και Εφαρμοσμένες Επιστήμες (κατά 2,5%). 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η μέση τιμή, η 
ελάχιστη και η μέγιστη τιμή της αναλογίας φοιτητών 
ανά άτομο λοιπού προσωπικού στους 21 τομείς σπου-
δών το 2012. 
Το 2012 τους περισσότερους κατά μέσο όρο φοιτητές 
ανά μέλος λοιπού προσωπικού καταγράφει ο τομέας 
Εμπόριο & Διοίκηση Επιχειρήσεων με τιμή 218,7 φοι-
τητές/μέλος και ακολουθούν οι τομείς σπουδών: Κοι-
νωνικές Υπηρεσίες & Πρόνοια (218,7), Επιστήμες της 
Πληροφορικής (159,1), Επαγγέλματα Βιομηχανικής 
Παραγωγής & Τεχνολογίας (156,1), Επιστήμες Υγείας 
& Υγιεινής (136,1), Κοινωνικές Επιστήμες (135,7), Θα-
λάσσιες Μεταφορές (127,5), Προστασία Περιβάλλο-
ντος (124,1), Δίκαιο (106,9) και Καλές Τέχνες & Εφαρ-
μοσμένες Τέχνες (101,6). 
Στον αντίποδα βρίσκεται ο τομέας σπουδών Κτηνια-
τρική, ο οποίος καταγράφει τη μικρότερη αναλογία 
φοιτητών ανά μέλος λοιπού προσωπικού με τιμή 20,5 
φοιτητές/μέλος και ακολουθούν οι τομείς σπουδών: 
Φυσικές Επιστήμες (26,8), Γεωργία-Δασοκομία-
Αλιευτική (53,4), Βιολογία-Περιβάλλον (63,6), Κατάρ-
τιση για τον Τριτογενή τομέα (70,3), Πληροφόρηση & 
Τεκμηρίωση (86,8), Ανθρωπιστικές Επιστήμες (89,1), 
Αρχιτεκτονική-Χωροταξία-Μηχανικοί Κτιρίων (89,6), 
Επιστήμες του Μηχανικού (91,7), Επιστήμες της Εκ-
παίδευσης (97,1) και Εφαρμοσμένες Επιστήμες (97,2). 

Γράφημα 6.35: Μέση τιμή, Ελάχιστη και Μέγιστη τιμή της αναλογίας φοιτητών ανά άτομο λοιπού προσωπικού στους 21 τομείς σπουδών το 2012 

 
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.  Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Πέραν των διαφοροποιήσεων μεταξύ των τομέων 
σπουδών, καταγράφονται και σημαντικές διαφορο-
ποιήσεις εντός τους. Συγκεκριμένα, οι μεγαλύτερες 
διαφοροποιήσεις καταγράφονται στον τομέα σπου-
δών Επιστήμες Υγείας & Υγιεινής, όπου στο τμήμα με 
την χαμηλότερη τιμή αντιστοιχούν κατά μέσο όρο 1,8 
φοιτητές ανά μέλος λοιπού προσωπικού, ενώ η υψη-
λότερη τιμή στον τομέα (406,0 φοιτητές ανά μέλος 
λοιπού προσωπικού) είναι 225,6 φορές υψηλότερη 
(λόγος max/min). Με βάση την τιμή του λόγου 
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Μικρότερη τιμή του λόγου max/min καταγράφεται 
στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες (8,4 φορές), Φυσικές 
Επιστήμες (8,1 φορές), Επιστήμες της Εκπαίδευσης 
(6,4 φορές), Πληροφόρηση & Τεκμηρίωση (4,9 φο-
ρές), Προστασία Περιβάλλοντος (2,6 φορές), Δίκαιο 
(2,5 φορές), Κτηνιατρική (2,4 φορές) και Κοινωνικές 
Υπηρεσίες & Πρόνοια (1,4 φορές). 
 
6.1.2.3 Διαφοροποιήσεις του φύλου 
Το 2012 το 64,5% του λοιπού προσωπικού της τριτο-
βάθμιας εκπαίδευσης είναι γυναίκες (2.953) και το 
35,5% άνδρες (1.623).  
Γράφημα 6.36: Διαχρονική εξέλιξη λοιπού προσωπικού κατά φύλο την περί-
οδο 2002-2012 

 
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.  Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Την περίοδο αναφοράς (2002-2012) το πλήθος των 
γυναικών παραμένει σχεδόν αμετάβλητο (από 2.930 
το 2002 σε 2.953 το 2012), ενώ το πλήθος των ανδρών 
συναδέλφων τους καταγράφει αύξηση κατά 8,7% (από 
1.493 το 2002 σε 1.623 το 2012). Αξίζει να σημειωθεί 
ότι κατά τη διάρκεια της υπό μελέτη περιόδου η αντί-
στοιχη αναλογία των γυναικών στο σύνολο του διδα-
κτικού προσωπικού της τριτοβάθμιας εκπαίδευση κα-

ταγράφει μείωση κατά 2,6%, από 66,2% το 2002 σε 
64,5% το 2012. 
 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η αναλογία 
των φύλων στο λοιπό προσωπικό ανά κατηγορία ι-
δρύματος το έτος 2012, όπου σύμφωνα με τα διαθέ-
σιμα στοιχεία και σε αντίθεση με το διδακτικό προσω-
πικό της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (βλ. Ενότητα 
6.1.1.3, σελ.402), καταγράφεται υπερεκπροσώπηση 
των γυναικών στο λοιπό προσωπικό που υπηρετεί 
στις δύο κύριες κατηγοριών ιδρυμάτων τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης.  
Γράφημα 6.37: Αναλογία των φύλων στο λοιπό προσωπικό ανά κατηγορία 
ιδρύματος το 2012 

 
Πηγή δεδομένων: ΕΛ.ΣΤΑΤ.   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
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χνεία (66,5%) και ακολουθούν τα Τεχνολογικά ιδρύ-
ματα (57,7%). Αντίθετα, στην Ανώτερη Επαγγελματική 
& Εκκλησιαστική Εκπαίδευση η αναλογία των φύλων 
εμφανίζεται ισορροπημένη (50,5% γυναίκες και 49,5% 
άνδρες). 

2.930 2.998 3.020 2.989 2.937 

3.344 3.271 3.270 3.204 
3.077 

2.953 

1.493 
1.612 1.596 1.605 1.692 

1.885 
1.786 1.743 1.709 1.678 1.623 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Γυναίκες Άνδρες 

66,5% 

57,7% 

50,5% 

33,5% 

42,3% 

49,5% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Πανεπιστημιακά ιδρύματα & 
Πολυτεχνεία 

Τεχνολογικά ιδρύματα  

Ανώτερες Επαγγελματικές & 
Εκκλησιαστικές Σχολές 

Γυναίκες Άνδρες 



 

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ 

 416 

 Ποιότητα των προγραμμάτων σπουδών και της διδασκαλίας 6.2

Την περίοδο 2008-2014 συντάχθηκαν από τετραμελείς 
επιτροπές εξωτερικής αξιολόγησης, που συνεστήθη-
σαν από την ΑΔΙΠ και αναρτήθηκαν στον ιστότοπο της 
Αρχής, οι Εκθέσεις Εξωτερικής Αξιολόγησης των τμη-
μάτων της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Για τη σύνταξη 
των εκθέσεων Εξωτερικής Αξιολόγησης από τις Επι-
τροπές αξιοποιήθηκαν: οι εκθέσεις Εσωτερικής Αξιο-
λόγησης του τμήματος (που αποτελούν βασική προϋ-
πόθεση για την έναρξη των διαδικασιών εξωτερικής 
αξιολόγησης), οι παρουσιάσεις των μελών και τα πο-
σοτικά δεδομένα της Γραμματείας του Τμήματος που 
χορηγήθηκαν στην Επιτροπή, οι παρατηρήσεις των με-
λών της Επιτροπής από την  επιτόπια επίσκεψη και ξε-
νάγηση τους στις αίθουσες διδασκαλίας, στα εργα-
στήρια, στις βιβλιοθήκες, στα γραφεία της διοίκησης 
και του διδακτικού προσωπικού, καθώς και η κατα-
γραφή των απόψεων των μελών ΔΕΠ, ΕΤΕΠ και ΕΕΔΙΠ, 
του τεχνικού και διοικητικού προσωπικού και ομάδων 
προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, επί των 
προς αξιολόγηση θεματικών αντικειμένων. 
Οι εκθέσεις της Εξωτερικής Αξιολόγησης, σύμφωνα με 
το σχεδιασμό της ΑΔΙΠ, επικεντρώνονται θεματικά 
στις ακόλουθες κατηγορίες:  
 Πρόγραμμα Σπουδών (Προπτυχιακός – Μεταπτυχι-

ακός κύκλος σπουδών),  
 Διδασκαλία (μορφές-μέθοδοι, δείκτες διδασκόντων/ 

διδασκομένων, επικοινωνία διδασκόντων/ διδασκο-
μένων, εν γένει κτιριακές υποδομές αιθουσών διδα-
σκαλίας, εργαστηρίων, βιβλιοθηκών, επάρκεια μέ-
σων έρευνας και διδασκαλίας,  σύστημα εξετάσεων, 
διασύνδεση έρευνας & διδασκαλίας, κινητικότητα 
φοιτητών/διδακτικού προσωπικού, αξιολόγηση),  
 Έρευνα (στόχοι- κριτήρια, ερευνητική δραστηριότη-

τα, αποτελέσματα της ερευνητικής δραστηριότητας, 
προτάσεις βελτίωσης),  
 Άλλες Υπηρεσίες (διοικητικές, τεχνικές, αξιοποίηση 

των νέων τεχνολογιών των πληροφοριών και επικοι-
νωνιών, αξιοποίηση δικτύων, συνεργασία/συνέργιες 
με άλλους κοινωνικούς- εκπαιδευτικούς- οικονομι-
κούς- κοινωνικούς- πολιτιστικούς φορείς κ.α), και 
 Στρατηγικός σχεδιασμός του τμήματος, προοπτικές 

βελτίωσης και αντιμετώπισης ανασχετικών παραγό-
ντων. 

Στην τελευταία ετήσια έκθεση της ΑΔΙΠ (2014) για την 
τριτοβάθμια εκπαίδευση παρουσιάζονται ποιοτικά 
χαρακτηριστικά, όπως αυτά αποτυπώθηκαν στις εκθέ-
σεις εξωτερικής αξιολόγησης, σχετικά με τη συνολική 
αξιολόγηση των Προγράμματα Σπουδών. Στη συγκε-
κριμένη κατηγορία περιλαμβάνεται η αξιολόγηση των 
ακόλουθων 5 ποιοτικών χαρακτηριστικών: 

 Δομή & οργάνωση curriculum: Αξιολόγηση Προ-
γράμματος Σπουδών ως προς τη διάρθρωση (π.χ. 
αλληλουχία μαθημάτων, σύστημα προαπαιτούμε-
νων μαθημάτων, ECTS) αλλά και ως προς το περιε-
χόμενο. 

 Επικαιροποίηση curriculum: Αξιολόγηση Προγράμ-
ματος Σπουδών ως προς το περιεχόμενο των μαθη-
μάτων, αλλά και ως προς την ύπαρξη και αποτελε-
σματική εφαρμογή διαδικασιών επικαιροποίησής 
τους. 
 Επικαλύψεις ύλης – υπερβολικός αριθμός μαθημά-

των: Αξιολόγηση της ύπαρξης επικαλύψεων και του 
υπερβολικού φόρτου μαθημάτων. 
 Πτυχιακή εργασία: Αξιολόγηση επιπέδου πτυχιακής 

εργασίας, χρόνου εκπόνησης, ποιότητας επίβλεψης 
και ύπαρξης ορθολογικών κριτηρίων αξιολόγησης. 
 Πρακτική άσκηση: Αξιολόγηση φορέων εκπόνησης, 

επίβλεψης, ύπαρξης ορθολογικών κριτηρίων αξιολό-
γησης, αποτελεσματικότητας. 

Για κάθε ένα από τα 206 τμήματα, στα οποία αναφέ-
ρεται η έκθεση της ΑΔΙΠ, έχει καταγραφεί η ένδειξη 
«+» ή «-» για τις περιπτώσεις όπου γίνεται σαφής θε-
τική ή αρνητική αναφορά σε κάθε ένα από τα παρα-
πάνω χαρακτηριστικά στις εκθέσεις των εξωτερικών 
αξιολογητών για τα έτη 2013 και 2014 (βλ. Παράρτημα 
2 στην έκθεση της ΑΔΙΠ). 
Στην παρούσα μελέτη, προκειμένου να υπολογιστεί 
ένας συνθετικός δείκτης αξιολόγησης των Προγραμ-
μάτων Σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση χρησι-
μοποιώντας τα στοιχεία της έκθεσης της ΑΔΙΠ, έχει 
δοθεί η τιμή -1 στην περίπτωση αρνητικής αναφοράς 
και η τιμή +1 στην περίπτωση θετικής αναφοράς σε 
κάθε ένα από τα παραπάνω χαρακτηριστικά. Ο συνθε-
τικός δείκτης αξιολόγησης των Προγραμμάτων Σπου-
δών αποτελεί το μέσο όρο των 5 επιμέρους χαρακτη-
ριστικών, λαμβάνοντας τιμές από το -1 έως το +1. 
 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η αξιολόγηση 
των τμημάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε κάθε 
ένα από τα πέντε ποιοτικά χαρακτηριστικά των Προ-
γραμμάτων Σπουδών για το 2014. 
Στην αξιολόγηση της δομής και της οργάνωσης των 
προγραμμάτων σπουδών το 74,6% των 193 τμημά-
των, που περιλαμβάνονται στην ανάλυση, έχει λάβει 
θετική αναφορά στις εκθέσεις των εξωτερικών αξιολο-
γητών, ενώ το υπόλοιπο 25,4% αρνητική αναφορά. 
Ελαφρά χαμηλότερο είναι το ποσοστό των τμημάτων 
που έχουν λάβει θετική αναφορά ως προς την επικαι-
ροποίηση του προγράμματος σπουδών τους (63,9%), 
ενώ ένα στα τρία τμήματα (36,4%) έχει λάβει αρνητική 
αναφορά στη συγκεκριμένη κατηγορία. 
Αξιοσημείωτο είναι το ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό τμη-
μάτων (95,3%) που έχουν λάβει αρνητική αναφορά 
κατά την αξιολόγηση της ύπαρξης επικαλύψεων και 
του υπερβολικού φόρτου μαθημάτων, ενώ μόλις το 
4,7% από τα 85 τμήματα, που περιλαμβάνονται στην 
ανάλυση, έχει λάβει θετική αναφορά στη συγκεκριμέ-
νη κατηγορία. Τρία στα πέντε τμήματα (60,4%) έχουν 
λάβει αρνητική αναφορά για το ζήτημα της πτυχιακής 
εργασίας, ενώ το 39,6% των 53 τμημάτων, που περι-
λαμβάνονται στην ανάλυση, έχει λάβει θετική αναφο-
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ρά. Όσον αφορά την πρακτική άσκηση, η εικόνα αντι-
στρέφεται με την πλειονότητα των τμημάτων (68,2%) 
να έχουν λάβει θετική αξιολόγηση, ενώ μόνο ένα στα 

τρία τμήματα (31,8%) από τα 110 που περιλαμβάνο-
νται στην ανάλυση, έχει λάβει αρνητική αναφορά. 

Γράφημα 6.38: Ποιοτικά χαρακτηριστικά Προγραμμάτων Σπουδών στο σύνολο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης το 2014 

  
Η κατανομή βασίζεται σε 193 τμήματα (93,7%) από τα 206.          Η κατανομή βασίζεται σε 154 τμήματα (74,8%) από τα 206.          Η κατανομή βασίζεται σε 85 τμήματα (41,3%) από τα 206. 

 

 
Η κατανομή βασίζεται σε 53 τμήματα (25,7%) από τα 206.                                                             Η κατανομή βασίζεται σε 110 τμήματα (53,4%) από τα 206.  

 

Στον υπολογισμό των σχετικών συχνοτήτων δεν περιλαμβάνονται τα τμήματα στα οποία δεν γίνεται αναφορά στο συγκεκριμένο χαρακτηριστικό ή/και ο αναγνώστης εκτιμά ότι από τις θετι-
κές και τις αρνητικές αναφορές που γίνονται για το συγκεκριμένο αυτό χαρακτηριστικό στην Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης, δεν προκύπτει σαφές θετικό ή αρνητικό συμπέρασμα. 
Πηγή: ΑΔΙΠ (2014)  Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Μια ακόμη βασική κατηγορία που έχει συμπεριληφθεί 
στις εκθέσεις Εξωτερικής αξιολόγησης της ΑΔΙΠ (2014) 
είναι η Διδασκαλία, η οποία περιλαμβάνει τα ακό-
λουθα 5 ποιοτικά χαρακτηριστικά: 

 Συνεργασία καθηγητών-φοιτητών: Αξιολόγηση της 
συνεργασίας καθηγητών-φοιτητών στο πλαίσιο της 
διδασκαλίας, αλλά και πέραν αυτής αξιολόγηση της 
υποστήριξης και της προσβασιμότητας. 
 Σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας: Αξιολόγηση του 

συνόλου των μεθόδων διδασκαλίας που εφαρμόζο-
νται (π.χ. διαλέξεις, συζήτηση στην τάξη, ερωταπα-
ντήσεις, πρακτική εξάσκηση κλπ.). 
 Σύστημα αξιολόγησης διδασκαλίας: Αξιολόγηση της 

ορθής εφαρμογής του συστήματος αξιολόγησης της 
διδασκαλίας από τους φοιτητές μέσω ερωτηματολο-
γίων, της συμμετοχής των φοιτητών, της συστηματι-
κής διάχυσης και αξιοποίησης των πορισμάτων. 
 Σύνδεση διδασκαλίας με έρευνα: Αξιολόγηση της 

συστηματικής ενσωμάτωσης ερευνητικών αποτελε-
σμάτων και της εισαγωγής ερευνητικής μεθοδολογί-
ας σε μαθήματα του προπτυχιακού προγράμματος 
σπουδών. 

 Εργαστηριακός εξοπλισμός διδασκαλίας: Αξιολόγη-
ση της ύπαρξης και αξιοποίησης σύγχρονου υλικοτε-
χνικού εξοπλισμού για τη διεξαγωγή της εργαστηρι-
ακής διδασκαλίας. 

Για κάθε ένα από τα 206 τμήματα, στα οποία αναφέ-
ρεται η έκθεση της ΑΔΙΠ, έχει καταγραφεί η ένδειξη 
«+» ή «-» για τις περιπτώσεις όπου γίνεται σαφής θε-
τική ή αρνητική αναφορά σε κάθε ένα από τα παρα-
πάνω χαρακτηριστικά στις εκθέσεις των εξωτερικών 
αξιολογητών για τα έτη 2013 και 2014 (βλ. Παράρτημα 
2 στην έκθεση της ΑΔΙΠ). 
Στην παρούσα μελέτη, προκειμένου να υπολογιστεί 
ένας συνθετικός δείκτης αξιολόγησης της Διδασκαλίας 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση χρησιμοποιώντας τα 
στοιχεία της έκθεσης της ΑΔΙΠ, έχει δοθεί η τιμή -1 
στην περίπτωση αρνητικής αναφοράς και η τιμή +1 
στην περίπτωση θετικής αναφοράς σε κάθε ένα από 
τα παραπάνω χαρακτηριστικά. Ο συνθετικός δείκτης 
αξιολόγησης της Διδασκαλίας αποτελεί το μέσο όρο 
των 5 επιμέρους χαρακτηριστικών, λαμβάνοντας τιμές 
από το -1 έως το +1. 
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Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η αξιολόγηση 
των τμημάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε κάθε 

ένα από τα πέντε ποιοτικά χαρακτηριστικά της Διδα-
σκαλίας για το 2014. 

Γράφημα 6.39: Ποιοτικά χαρακτηριστικά Διδασκαλίας στο σύνολο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης το 2014 

  
Η κατανομή βασίζεται σε 156 τμήματα (75,7%) από τα 206.          Η κατανομή βασίζεται σε 129 τμήματα (62,6%) από τα 206.          Η κατανομή βασίζεται σε 147 τμήματα (71,4%) από τα 206. 

 
Η κατανομή βασίζεται σε 117 τμήματα (56,8%) από τα 206.                                                             Η κατανομή βασίζεται σε 146 τμήματα (70,9%) από τα 206.  

 

Στον υπολογισμό των σχετικών συχνοτήτων δεν περιλαμβάνονται τα τμήματα στα οποία δεν γίνεται αναφορά στο συγκεκριμένο χαρακτηριστικό ή/και ο αναγνώστης εκτιμά ότι από τις θετι-
κές και τις αρνητικές αναφορές που γίνονται για το συγκεκριμένο αυτό χαρακτηριστικό στην Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης, δεν προκύπτει σαφές θετικό ή αρνητικό συμπέρασμα. 
Πηγή: ΑΔΙΠ (2014)  Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Στην αξιολόγηση της συνεργασίας καθηγητών- φοιτη-
τών το 93,6% των 156 τμημάτων, που περιλαμβάνο-
νται στην ανάλυση, έχει λάβει θετική αναφορά στις 
εκθέσεις των εξωτερικών αξιολογητών, ενώ μόλις το 
6,4% έχει λάβει αρνητική αναφορά. Χαμηλότερο είναι 
το ποσοστό των τμημάτων που έχουν λάβει θετική α-
ναφορά ως προς τη σύνδεση της διδασκαλίας με την 
έρευνα (76,1%), ενώ περίπου ένα στα τέσσερα τμήμα-
τα (23,9%) έχει λάβει αρνητική αναφορά στη συγκε-
κριμένη κατηγορία. Παρόμοια είναι και τα ποσοστά 
της αξιολόγησης της χρήσης σύγχρονων μεθόδων δι-
δασκαλίας, με το 73,6% των τμημάτων να έχουν λάβει 
θετική αναφορά και το 26,4% αρνητική 
Ως προς την αξιολόγηση της ορθής εφαρμογής του 
συστήματος αξιολόγησης της διδασκαλίας από τους 
φοιτητές το 55,8% των 147 τμημάτων, που περιλαμ-
βάνονται στην ανάλυση, έχει λάβει αρνητική αναφορά 
στις εκθέσεις των εξωτερικών αξιολογητών και το υ-
πόλοιπο 44,2% θετική αναφορά. Παρόμοια είναι και 
τα ποσοστά της αξιολόγησης του εργαστηριακού εξο-
πλισμού διδασκαλίας, με το 55,5% των 146 τμημά-
των, που περιλαμβάνονται στην ανάλυση, να έχουν 

λάβει αρνητική αναφορά και το υπόλοιπο 44,5% θετι-
κή. 
 
6.2.1.1 Ανάλυση κατά κατηγορία ιδρυμάτων 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η μέση τιμή 
της αξιολόγησης των πέντε ποιοτικών χαρακτηριστι-
κών των Προγραμμάτων Σπουδών, καθώς και του 
συνθετικού δείκτη ανά κατηγορία ιδρύματος. 
Με βάση την τιμή του Συνθετικού δείκτη αξιολόγησης 
της Έρευνας και τα Πανεπιστημιακά τμήματα και τα 
τμήματα των Τεχνολογικών ιδρυμάτων εμφανίζουν 
θετική αξιολόγηση, με τα πρώτα να έχουν ελαφρά 
υψηλότερη τιμή (0,20 και 0,16 αντίστοιχα). 
Πιο αναλυτικά, τα Πανεπιστημιακά ιδρύματα & Πολυ-
τεχνεία καταγράφουν θετική αξιολόγηση σε 3 από τα 5 
ποιοτικά χαρακτηριστικά, με την υψηλότερη τιμή να 
σημειώνεται στη δομή & οργάνωση του προγράμμα-
τος σπουδών (0,56) και ακολουθεί η πρακτική άσκηση 
(0,36) και η επικαιροποίηση του προγράμματος 
σπουδών (0,35), ενώ αρνητική αξιολόγηση έχουν λά-
βει για τις επικαλύψεις στην ύλη και τον υπερβολικό 
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αριθμό μαθημάτων (-0,89) καθώς και για την πτυχια-
κή εργασία (-0,47). 

Γράφημα 6.40: Μέση τιμή αξιολόγησης ποιοτικών χαρακτηριστικών Προ-
γραμμάτων Σπουδών ανά κατηγορία ιδρύματος το 2014 

 
Πηγή: ΑΔΙΠ (2014)  Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Τα Τεχνολογικά ιδρύματα καταγράφουν θετική αξιο-
λόγηση σε 2 από τις 5 κατηγορίες, με την υψηλότερη 
τιμή να σημειώνεται στην πρακτική άσκηση (0,37) και 
ακολουθεί η δομή & οργάνωση του προγράμματος 
σπουδών (0,26). Στις υπόλοιπες 3 κατηγορίες η μέση 
αξιολόγηση των τμημάτων είναι αρνητική, με τη χαμη-
λότερη τιμή να καταγράφεται στις επικαλύψεις ύλης 
και τον υπερβολικό φόρτο μαθημάτων (-1,0) και ακο-
λουθούν: η πτυχιακή εργασία (-0,20) και η επικαιρο-
ποίηση του προγράμματος σπουδών με οριακά αρνη-
τική τιμή (-0,07). 
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η μέση τιμή 
της αξιολόγησης των πέντε ποιοτικών χαρακτηριστι-
κών της Διδασκαλίας, καθώς και του συνθετικού δεί-
κτη ανά κατηγορία ιδρύματος. 
Με βάση την τιμή του Συνθετικού δείκτη αξιολόγησης 
της Έρευνας και τα Πανεπιστημιακά τμήματα και τα 
τμήματα των Τεχνολογικών ιδρυμάτων εμφανίζουν 
θετική αξιολόγηση, με τα δεύτερα, ωστόσο να έχουν 
οριακά θετική τιμή (0,37 και 0,07 αντίστοιχα). Και στις 
πέντε κατηγορίες ποιοτικών χαρακτηριστικών της δι-
δασκαλίας, τα Πανεπιστημιακά ιδρύματα & Πολυτε-
χνεία καταγράφουν καλύτερες τιμές στην αξιολόγηση 
σε σύγκριση με τα Τεχνολογικά ιδρύματα. 

Γράφημα 6.41: Μέση τιμή αξιολόγησης ποιοτικών χαρακτηριστικών Διδα-
σκαλίας ανά κατηγορία ιδρύματος το 2014 

 
Πηγή: ΑΔΙΠ (2014)  Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Πιο αναλυτικά, τα Πανεπιστημιακά ιδρύματα & Πολυ-
τεχνεία καταγράφουν θετική αξιολόγηση σε 3 από τα 5 
ποιοτικά χαρακτηριστικά, με την υψηλότερη τιμή να 
σημειώνεται στη συνεργασία καθηγητών-φοιτητών 
(0,89) και ακολουθεί η σύνδεση της διδασκαλίας με 
την έρευνα (0,63) και η χρήση σύγχρονων μεθόδων 
διδασκαλίας (0,50), ενώ αρνητική αξιολόγηση έχουν 
λάβει για τον εργαστηριακό εξοπλισμό διδασκαλίας 
(-0,10) και οριακά αρνητική τιμή για το σύστημα αξιο-
λόγησης της διδασκαλίας (-0,01). 
Τα Τεχνολογικά ιδρύματα καταγράφουν θετική αξιο-
λόγηση σε 2 από τις 5 κατηγορίες, με την υψηλότερη 
τιμή να σημειώνεται στη συνεργασία καθηγητών-
φοιτητών (0,82) και ακολουθεί η χρήση σύγχρονων 
μεθόδων διδασκαλίας (0,36). Στις υπόλοιπες 3 κατη-
γορίες η μέση αξιολόγηση των τμημάτων είναι αρνητι-
κή, με τη χαμηλότερη τιμή να καταγράφεται στο σύ-
στημα αξιολόγησης διδασκαλίας (-0,50) και ακολου-
θούν: ο εργαστηριακός εξοπλισμός διδασκαλίας (-
0,13) και η σύνδεση της διδασκαλίας με την έρευνα 
με οριακά αρνητική τιμή (-0,05). 
 
Πανεπιστημιακά ιδρύματα & Πολυτεχνεία 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η μέση τιμή 
του συνθετικού δείκτη αξιολόγησης των Προγραμμά-
των Σπουδών στα 21 Πανεπιστημιακά ιδρύματα & Πο-
λυτεχνεία το 2014. 
Σύμφωνα με την τιμή του συνθετικού δείκτη αξιολό-
γησης των Προγραμμάτων Σπουδών, 13 από τα 19 ι-
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δρύματα του Πανεπιστημιακού τομέα έχουν λάβει θε-
τική αξιολόγηση, ενώ 6 αρνητική. 

Γράφημα 6.42: Μέση τιμή συνθετικού δείκτη αξιολόγησης των Προγραμμά-
των Σπουδών στα 21 Πανεπιστημιακά ιδρύματα & Πολυτεχνεία το 2014 

 
Δεν αξιολογήθηκε κανένα Τμήμα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών κατά τα έτη 
2013-2014. 

Πηγή: ΑΔΙΠ (2014)  Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Τα πέντε ιδρύματα με την υψηλότερη τιμή αξιολόγη-
σης είναι: Ιόνιο Πανεπιστήμιο (0,87), Πανεπιστήμιο 
Κρήτης (0,64), Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (0,50), 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (0,47) και Οικονομικό Πα-
νεπιστήμιο Αθηνών (0,46). Τα πέντε ιδρύματα με τη 

χαμηλότερη τιμή αξιολόγησης των Προγραμμάτων 
σπουδών είναι: Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (-0,20), 
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (-0,16), Πανεπιστήμιο 
Θράκης (-0,14) Πάντειο Πανεπιστήμιο (-0,13) και το 
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου με οριακά αρνητική τι-
μή (-0-05). 
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η μέση τιμή 
του συνθετικού δείκτη αξιολόγησης της Διδασκαλίας 
στα 21 Πανεπιστημιακά ιδρύματα & Πολυτεχνεία το 
2014. 

Γράφημα 6.43: Μέση τιμή συνθετικού δείκτη αξιολόγησης της Διδασκαλίας 
στα 21 Πανεπιστημιακά ιδρύματα & Πολυτεχνεία το 2014 

 
Δεν αξιολογήθηκε κανένα Τμήμα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών κατά τα έτη 
2013-2014. 

Πηγή: ΑΔΙΠ (2014)  Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
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Σύμφωνα με την τιμή του συνθετικού δείκτη αξιολό-
γησης της Διδασκαλίας, 18 από τα 19 ιδρύματα του 
Πανεπιστημιακού τομέα έχουν λάβει θετική αξιολόγη-
ση και 1 ουδέτερη. Τα πέντε ιδρύματα με την υψηλό-
τερη τιμή αξιολόγησης είναι: Ανωτάτη Σχολή Καλών 
Τεχνών (1,00), Πανεπιστήμιο Κρήτης (0,93), Πανεπι-
στήμιο Δυτικής Μακεδονίας (0,76), Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας (0,74) και Ιόνιο Πανεπιστήμιο (0,61). Τα 
πέντε ιδρύματα με τη χαμηλότερη τιμή αξιολόγησης 
της Διδασκαλίας είναι: Πάντειο Πανεπιστήμιο (0,00), 
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (0,14), Πανεπι-
στήμιο Αθηνών (0,15), Πανεπιστήμιο Πατρών (0,17) 
και Πανεπιστήμιο Θράκης (0,22). 
 
Τεχνολογικά ιδρύματα 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η μέση τιμή 
του συνθετικού δείκτη αξιολόγησης των Προγραμμά-
των Σπουδών στα 14 Τεχνολογικά ιδρύματα το 2014. 

Γράφημα 6.44: Μέση τιμή συνθετικού δείκτη αξιολόγησης των Προγραμμά-
των Σπουδών στα 14 Τεχνολογικά ιδρύματα το 2014 

 
Δεν αξιολογήθηκε κανένα Τμήμα του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης και του ΤΕΙ 
Δυτικής Μακεδονίας κατά τα έτη 2013-2014. 

Πηγή: ΑΔΙΠ (2014)  Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Σύμφωνα με την τιμή του συνθετικού δείκτη αξιολό-
γησης των Προγραμμάτων Σπουδών, 8 από τα 12 ι-
δρύματα του Τεχνολογικού τομέα έχουν λάβει θετική 
αξιολόγηση και 4 αρνητική. Τα πέντε ιδρύματα με την 
υψηλότερη τιμή αξιολόγησης είναι: ΑΣΠΑΙΤΕ (1,00), 
ΤΕΙ Κρήτης (0,44), ΤΕΙ Θεσσαλίας (0,42), ΤΕΙ Θεσσαλο-
νίκης (0,38) και ΤΕΙ Πειραιώς (0,20). Τα πέντε ιδρύμα-

τα με τη χαμηλότερη τιμή αξιολόγησης είναι: ΤΕΙ Πε-
λοποννήσου (-1,00), ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (-0,33), ΤΕΙ 
Αθηνών (-0,17), ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας (-0,13) και ΤΕΙ 
Κεντρικής Μακεδονίας (0,17). 
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η μέση τιμή 
του συνθετικού δείκτη αξιολόγησης της Διδασκαλίας 
στα 14 Τεχνολογικά ιδρύματα το 2014. 

Γράφημα 6.45: Μέση τιμή συνθετικού δείκτη αξιολόγησης της Διδασκαλίας 
στα 14 Τεχνολογικά ιδρύματα το 2014 

 
Δεν αξιολογήθηκε κανένα Τμήμα του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης και του ΤΕΙ 
Δυτικής Μακεδονίας κατά τα έτη 2013-2014. 

Πηγή: ΑΔΙΠ (2014)  Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Σύμφωνα με την τιμή του συνθετικού δείκτη αξιολό-
γησης της Διδασκαλίας, 9 από τα 12 ιδρύματα του Τε-
χνολογικού τομέα έχουν λάβει θετική αξιολόγηση και 
3 αρνητική. Τα πέντε ιδρύματα με την υψηλότερη τιμή 
αξιολόγησης είναι: ΑΣΠΑΙΤΕ (1,00), ΤΕΙ Κρήτης (0,83), 
ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (0,50), ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας 
(0,34) και ΤΕΙ Πελοποννήσου (0,33). Τα πέντε ιδρύμα-
τα με τη χαμηλότερη τιμή αξιολόγησης είναι: ΤΕΙ Δυτι-
κής Ελλάδας (-0,63), ΤΕΙ Πειραιώς (-0,31), ΤΕΙ Θεσσα-
λίας (-0,07), ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας (0,03) και ΤΕΙ Θεσ-
σαλονίκης (0,04). 
 
6.2.1.2 Ανάλυση κατά επιστημονικό πεδίο 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η μέση τιμή 
του συνθετικού δείκτη αξιολόγησης των Προγραμμά-
των Σπουδών ανά πεδίο σπουδών. 
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Γράφημα 6.46: Μέση τιμή συνθετικού δείκτη αξιολόγησης των Προγραμμά-
των Σπουδών ανά πεδίο σπουδών το 2014 

 
Πηγή: ΑΔΙΠ (2014)  Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Σύμφωνα με την τιμή του συνθετικού δείκτη αξιολό-
γησης των Προγραμμάτων Σπουδών, 2 πεδία σπουδών 
έχουν λάβει αρνητική αξιολόγηση: Υπηρεσίες (-1,0) 
και Γεωργία (-57), 5 πεδία σπουδών έχουν λάβει θετι-
κή αξιολόγηση: Ανθρωπιστικές σπουδές & τέχνες 
(0,43), Κοινωνικές επιστήμες, επιχειρήσεις & δίκαιο 
(0,27), Επιστήμες (0,21), Σπουδές μηχανικών, παρα-
γωγής & δομικών έργων (0,16) και Υγεία & Κοινωνική 
Πρόνοια με οριακά θετική τιμή (0,04), ενώ η Εκπαί-
δευση έχει λάβει ουδέτερη αξιολόγηση με μηδενική 
τιμή του συνθετικού δείκτη. 
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η μέση τιμή 
του συνθετικού δείκτη αξιολόγησης της Διδασκαλίας 
ανά πεδίο σπουδών (διευρυμένες ομάδες σπουδών) 
σύμφωνα με τη διεθνή ταξινόμηση ISCED1997 της 
UNESCO (βλ. Παράρτημα III). 

Γράφημα 6.47: Μέση τιμή συνθετικού δείκτη αξιολόγησης της Διδασκαλίας 
ανά πεδίο σπουδών το 2014 

 
Πηγή: ΑΔΙΠ (2014)  Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Σύμφωνα με την τιμή του συνθετικού δείκτη αξιολό-
γησης της Διδασκαλίας και τα 8 πεδία σπουδών έχουν 
λάβει θετική αξιολόγηση με την υψηλότερη τιμή να 
καταγράφεται στις Υπηρεσίες (0,50) και τη χαμηλότε-
ρη στις Επιστήμες (0,11). 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η μέση τιμή 
του συνθετικού δείκτη αξιολόγησης των Προγραμμά-
των Σπουδών ανά τομέα σπουδών σύμφωνα με τη δι-
εθνή ταξινόμηση ISCED1997 της UNESCO (βλ. Παράρ-
τημα III). 

Γράφημα 6.48: Μέση τιμή συνθετικού δείκτη αξιολόγησης των Προγραμμά-
των Σπουδών ανά τομέα σπουδών το 2014 

 
Πηγή: ΑΔΙΠ (2014)  Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 
Σύμφωνα με την τιμή του συνθετικού δείκτη αξιολό-
γησης των Προγραμμάτων Σπουδών, 11 τομείς σπου-
δών έχουν λάβει θετική αξιολόγηση: Πληροφόρηση & 
Τεκμηρίωση (0,50), Ανθρωπιστικές Επιστήμες (0,444), 
Καλές Τέχνες (0,41), Κοινωνικές Επιστήμες (0,34), Ε-
πιστήμες της Πληροφορικής (0,33), Εμπόριο & Διοί-
κηση Επιχειρήσεων (0,24), Εφαρμοσμένες Επιστήμες 
(0,22), Φυσικές Επιστήμες (0,20), Επιστήμες του Μη-
χανικού (0,18), Αρχιτεκτονική-Χωροταξία-Μηχανικοί 
Κτιρίων (0,16) και Επιστήμες Υγείας & Υγιεινής με ο-
ριακά θετική τιμή (0,07). 
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Στον αντίποδα βρίσκονται 5 τομείς σπουδών έχουν 
λάβει αρνητική αξιολόγηση: Κατάρτιση για τον τριτο-
γενή τομέα (-1,0), Γεωργία- Δασοκομία- Αλιευτική (-
0,57), Δίκαιο (-0,50) Κοινωνικές Υπηρεσίες & Πρόνοια 
και Βιομηχανική Παραγωγή & Τεχνολογία (-0,33). 
Τέλος, 2 τομείς σπουδών έχουν λάβει ουδέτερη αξιο-
λόγηση με μηδενική τιμή του συνθετικού δείκτη: Επι-
στήμες Εκπαίδευσης και Βιολογία-Περιβάλλον. 
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η μέση τιμή 
του συνθετικού δείκτη αξιολόγησης της Διδασκαλίας 
ανά τομέα σπουδών σύμφωνα με τη διεθνή ταξινόμη-
ση ISCED1997 της UNESCO (βλ. Παράρτημα III). 
Σύμφωνα με την τιμή του συνθετικού δείκτη αξιολό-
γησης της Διδασκαλίας, 14 τομείς σπουδών έχουν λά-
βει θετική αξιολόγηση: Κοινωνικές Υπηρεσίες & Πρό-
νοια (1,0), Βιομηχανική Παραγωγή & Τεχνολογία 
(1,0), Πληροφόρηση & Τεκμηρίωση (0,78), Επιστήμες 
της Πληροφορικής (0,67), Κατάρτιση για τον Τριτογε-
νή τομέα (0,50), Αρχιτεκτονική-Χωροταξία-Μηχανικοί 
Κτιρίων (0,49), Ανθρωπιστικές Επιστήμες (0,42), Επι-
στήμες Εκπαίδευσης (0,39), Κοινωνικές Επιστήμες 
(0,38), Καλές Τέχνες (0,34), Εμπόριο & Διοίκηση Επι-
χειρήσεων (0,32), Γεωργία-Δασοκομία-Αλιευτική 
(0,31) και με οριακά θετική τιμή οι Επιστήμες του Μη-
χανικού (0,09) και οι Επιστήμες Υγείας & Υγιεινής 
(0,06). 
Στον αντίποδα βρίσκονται 2 τομείς σπουδών έχουν 
λάβει αρνητική αξιολόγηση: Δίκαιο (-0,33) και με ορι-
ακά αρνητική τιμή οι Εφαρμοσμένες Επιστήμες (-
0,08). 
Τέλος, 2 τομείς σπουδών έχουν λάβει ουδέτερη αξιο-
λόγηση με μηδενική τιμή του συνθετικού δείκτη Διδα-
σκαλίας: Φυσικές Επιστήμες και Βιολογία- Περιβάλ-
λον. 

Γράφημα 6.49: Μέση τιμή συνθετικού δείκτη αξιολόγησης της Διδασκαλίας 
ανά τομέα σπουδών το 2014 

 
Πηγή: ΑΔΙΠ (2014)  Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
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 Υλικοτεχνική υποδομή της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 6.3

Στην πρόσφατα δημοσιοποιημένη ετήσια έκθεση της 
ΑΔΙΠ για την τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΑΔΙΠ Ιούλιος 
2014) παρουσιάζονται ποιοτικά χαρακτηριστικά, ό-
πως αυτά έχουν αποτυπωθεί στο τμήμα των εκθέσεων 
εξωτερικής αξιολόγησης που ολοκληρώθηκαν τα έτη 
2013 και 2014, ταξινομημένα σε τέσσερεις κατηγορίες, 
μία εκ των οποίων αφορά και στις Υποδομές. Στη συ-
γκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνεται η αξιολόγηση 
των ακόλουθων 5 ποιοτικών χαρακτηριστικών: 

 Βιβλιοθήκη: Αξιολόγηση της επάρκειας και ποιότη-
τας των τεκμηρίων της Βιβλιοθήκης, της οργάνωσης 
και της διάρκειας λειτουργίας της καθώς και της ε-
πάρκειας των χώρων και του εξοπλισμού των ανα-
γνωστηρίων. 
 Χρήση Νέων Τεχνολογιών: Αξιολόγηση της αξιοποί-

ησης τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 
(ΤΠΕ) στο εκπαιδευτικό έργο αλλά και στις λοιπές 
υπηρεσίες του Τμήματος (ιστότοπος, e-class, Wi-Fi, 
κλπ). 
 Κτιριακές Υποδομές: Αξιολόγηση της επάρκειας, κα-

ταλληλότητας και λειτουργικότητας των χώρων ερ-
γαστηριακής και θεωρητικής διδασκαλίας, των γρα-
φείων, αλλά και των υποστηρικτικών μονάδων (ό-
πως π.χ. η φοιτητική εστία , το εστιατόριο κλπ.).  
 Καθαριότητα /Φύλαξη /Ασφάλεια: Αξιολόγηση των 

συνθηκών καθαριότητας/φύλαξης/ασφάλειας.  
 Συμβουλευτικές Υπηρεσίες: Αξιολόγηση της κοινω-

νικής δράσης του Τμήματος, της παροχής υπηρεσιών 
και των συνεργασιών του Τμήματος με Κοινωνικούς, 
Πολιτιστικούς και Παραγωγικούς (ΚΠΠ) Φορείς, σε 
τοπικό ή εθνικό επίπεδο. 

Για τις ανάγκες της παρούσας μελέτης, το ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
ανέλυσε το σύνολο των εκθέσεων εξωτερικής αξιολό-
γησης των τμημάτων της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

των ετών 2008 έως και 2014 (Σεπτέμβριος), που έχουν 
δημοσιοποιηθεί στον ιστότοπο της ΑΔΙΠ, επιλέγοντας 
να επικεντρωθεί στο ζήτημα της Επάρκειας Υποδομών 
για τα τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που 
ήδη συμπεριλαμβάνονταν στη βάση δεδομένων της 
ΕΛ.ΣΤΑΤ και παρουσιάζονται στην παρούσα μελέτη. Το 
θέμα των Υποδομών αποτελεί βασικό δείκτη εισροών 
στην εκπαίδευση και δεν παρέχονται από την ΕΛ.ΣΤΑΤ 
σχετικές πληροφορίες για την Τριτοβάθμια εκπαίδευ-
ση. 
Συνολικά, αναλύθηκε το περιεχόμενο των εκθέσεων 
αξιολόγησης 372 τμημάτων της τριτοβάθμιας εκπαί-
δευσης, εκ των οποίων το 66,9% (249 τμήματα) είναι 
τμήματα της κατηγορίας ιδρυμάτων Πανεπιστήμια & 
Πολυτεχνεία, ενώ το 33,1% (123 τμήματα) της κατηγο-
ρίας των Τεχνολογικών Ιδρυμάτων. Θα πρέπει να ση-
μειωθεί ότι στα συγκεκριμένα τμήματα δεν περιλαμ-
βάνονται: τα τμήματα της Ανώτερης Επαγγελματικής 
και Εκκλησιαστικής εκπαίδευσης, τα Γενικά τμήματα 
και τα Κέντρα Φυσικής Αγωγής & Ξένων Γλωσσών των 
ιδρυμάτων, καθώς και τα τμήματα των Στρατιωτικών 
Σχολών και των Σχολών Σωμάτων Ασφαλείας, του Διε-
θνούς Πανεπιστημίου και του Ελληνικού Ανοικτού Πα-
νεπιστημίου, καθώς και τα τμήματα Γαλλικής Φιλολο-
γίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
(2011) και Διοίκησης & Συστημάτων Εφοδιασμού του 
ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας (2013). 

Στον ακόλουθο πίνακα αποτυπώνονται, συνολικά και 
ανά κατηγορία ιδρύματος, το ετήσιο πλήθος των εκ-
θέσεων εξωτερικής αξιολόγησης των τμημάτων της 
τριτοβάθμιας που διενεργήθηκαν και ολοκληρώθηκαν 
από την ΑΔΙΠ την περίοδο 2008-2014, καθώς και η πο-
σοστιαία τους αναλογία επί του συνόλου των τμημά-
των της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

Πίνακας 6.12: Εκθέσεις Εξωτερικής Αξιολόγησης των τμημάτων της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ανά κατηγορία ιδρυμάτων την περίοδο 2008-2014 

Ιδρύματα 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
ΣΥΝΟΛΟ Αριθμός 

τμημάτων 
χωρίς ΓΕΝΙΚΑ 

Τμήματα 

Αριθμός 
τμημάτων 

μετά το 
Σχέδιο ΑΘΗΝΑ 

Ποσοστό 
τμημάτων που 
ολοκληρώθηκε 

η Εξωτερική 
Αξιολόγηση 

 
Πλήθος % 

Πανεπιστήμια & Πολυτεχνεία 2 0 18 47 24 87 71 249 66,9% 268 261 95,4% 

Τεχνολογικά Ιδρύματα 3 0 19 33 23 25 20 123 33,1% 213 149 82,6% 

ΣΥΝΟΛΟ : 5 0 37 80 47 112 91 372 100,0% 481 410 90,7% 

Ποσοστιαία αναλογία 1,3% 0,0% 9,9% 21,5% 12,6% 30,1% 24,5% 100,0%     

Πηγή: ΑΔΙΠ – Εκθέσεις Εξωτερικής Αξιολόγησης (2008-2014)  Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Ο αριθμός των 372 τμημάτων της τριτοβάθμιας εκπαί-
δευσης για τα οποία ολοκληρώθηκε η διαδικασία εξω-
τερικής αξιολόγησης και περιλαμβάνονται στην βάση 
δεδομένων της παρούσας μελέτης, αντιστοιχεί στο 
77,3% του συνόλου των τμημάτων της Τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης (2011-2012), εξαιρουμένων των Γενικών 
Τμημάτων & Κέντρων τα οποία δεν καταγράφουν φοι-
τητικό πληθυσμό και από το ακαδημαϊκό έτος 2013-
2014 στο 90,7% του συνόλου των τμημάτων της Τριτο-

βάθμιας εκπαίδευσης, όπως αυτά προέκυψαν μετά 
την εφαρμογή του Σχεδίου ΑΘΗΝΑ (410 τμήματα)2, με 
την κατηγορία των Τεχνολογικών ιδρυμάτων (82,6%) 
να υπολείπεται έναντι των Πανεπιστημίων & Πολυτε-
χνείων (95,4%) στην ολοκλήρωση της διαδικασίας ε-
ξωτερικής αξιολόγησης. 
                                                                 
2 Βλ. ΑΔΙΠ, Μάρτιος 2014 
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Σύμφωνα με τη μεθοδολογική προσέγγιση του ΚΑ-
ΝΕΠ/ΓΣΕΕ η κατηγορία των Υποδομών των τμημάτων 
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αναλύεται στα ακό-
λουθα 5 ποιοτικά χαρακτηριστικά: 
 Κτιριακές υποδομές: Συνολική αξιολόγηση της ε-

πάρκειας, της λειτουργικότητας/ καταλληλότητας, 
της προσβασιμότητας, και της συντήρησης, καθαριό-
τητας, ασφάλειας και συνθηκών προστασίας της υ-
γείας των κτιριακών υποδομών του τμήματος. 
 Αίθουσες διδασκαλίας: Συνολική αξιολόγηση της 

επάρκειας/καταλληλότητας, του εξοπλισμού, του 
προγραμματισμού λειτουργίας, της συντήρησης, κα-
θαριότητας, ασφάλειας και συνθηκών προστασίας 
της υγείας των αιθουσών διδασκαλίας του τμήματος.  
 Εργαστήρια: Συνολική αξιολόγηση της επάρκειας/ 

καταλληλότητας, του εξοπλισμού, του τεχνικού προ-
σωπικού, της λειτουργικότητας και του προγραμμα-
τισμού λειτουργίας, της συντήρησης, καθαριότητας, 
ασφάλειας και συνθηκών προστασίας της υγείας των 
εργαστηρίων του τμήματος. 
 Παροχές χρήσης Η/Υ: Συνολική αξιολόγηση της ε-

πάρκειας/καταλληλότητας, του εξοπλισμού, των υ-
πηρεσιών δικτύων, της λειτουργικότητας και του 
προγραμματισμού λειτουργίας και του τεχνικού 
προσωπικού των παροχών χρήσης Η/Υ του τμήμα-
τος. 

 Βιβλιοθήκη: Συνολική αξιολόγηση της επάρκειας/ 
καταλληλότητας των χώρων, των παρεχόμενων υπη-
ρεσιών, των διαθέσιμων τίτλων και αντιτύπων, των 
ψηφιακών υποδομών και υπηρεσιών δικτύων/ βά-
σεων και του εξειδικευμένου προσωπικού της βιβλι-
οθήκης του τμήματος. 

Στην παρούσα μελέτη, και για κάθε ένα από τα 372 
τμήματα της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στα οποία 
υφίσταται έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης της ΑΔΙΠ, 
έχει καταγραφεί η ένδειξη «+» ή «-» για τις περιπτώ-
σεις όπου γίνεται σαφής θετική ή αρνητική αναφορά 
σε κάθε ένα από τα παραπάνω ποιοτικά χαρακτηρι-
στικά στις εκθέσεις των εξωτερικών αξιολογητών. Ο 
συνθετικός δείκτης αξιολόγησης της κατηγορίας Υπο-
δομές αποτελεί το μέσο όρο των 5 επιμέρους ποιοτι-
κών χαρακτηριστικών, και λαμβάνει τιμές από το -1 
έως το +1. 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η αξιολόγηση 
των τμημάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε κάθε 
ένα από τα πέντε ποιοτικά χαρακτηριστικά των Υπο-
δομών όπως προκύπτει από το σύνολο των 372 εκθέ-
σεων εξωτερικής αξιολόγησης των τμημάτων της Τρι-
τοβάθμιας εκπαίδευσης από την ΑΔΙΠ την περίοδο 
2008-2014. 

Γράφημα 6.50: Ποιοτικά χαρακτηριστικά Υποδομών στο σύνολο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης την περίοδο 2008-2014 
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κατηγορία. 

Η κατανομή βασίζεται σε 305 τμήματα (82,0%). Στο υπό-
λοιπο 18,0% (67 τμήματα) δεν αξιολογείται η συγκεκριμένη 

κατηγορία. 

Η κατανομή βασίζεται σε 305 τμήματα (82,0%). Στο υπό-
λοιπο 18,0% (67 τμήματα) δεν αξιολογείται η συγκεκριμένη 

κατηγορία. 

 
Η κατανομή βασίζεται σε 302 τμήματα (81,2%). Στο υπόλοιπο 18,8% (70 τμήματα) δεν αξιο-

λογείται η συγκεκριμένη κατηγορία. 
Η κατανομή βασίζεται σε 341 τμήματα (91,7%). Στο υπόλοιπο 8,3% (31 τμήματα) δεν αξιο-

λογείται η συγκεκριμένη κατηγορία. 

Στον υπολογισμό των σχετικών συχνοτήτων δεν περιλαμβάνονται τα τμήματα στα οποία δεν γίνεται αναφορά στο συγκεκριμένο χαρακτηριστικό ή/και ο αναγνώστης εκτιμά ότι από τις θετι-
κές και τις αρνητικές αναφορές που γίνονται για το συγκεκριμένο αυτό χαρακτηριστικό στην Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης, δεν προκύπτει σαφές θετικό ή αρνητικό συμπέρασμα. 

Πηγή: ΑΔΙΠ – Εκθέσεις Εξωτερικής Αξιολόγησης (2008-2014)  Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
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Στην αξιολόγηση των κτιριακών υποδομών το 54,6% 
των 348 τμημάτων της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που 
περιλαμβάνονται στην ανάλυση, έχει λάβει αρνητική 
αναφορά στις εκθέσεις των εξωτερικών αξιολογητών, 
ενώ το υπόλοιπο 45,4% θετική αναφορά. Το 53,4% 
των 305 τμημάτων που περιλαμβάνονται στην ανάλυ-
ση, έχει λάβει αρνητική αναφορά στις εκθέσεις των 
εξωτερικών αξιολογητών κατά την αξιολόγηση των αι-
θουσών διδασκαλίας, ενώ το υπόλοιπο 46,6% έχει 
λάβει θετική αναφορά. Αρνητική αναφορά στις εκθέ-
σεις των εξωτερικών αξιολογητών κατά την αξιολόγη-
ση των εργαστηρίων, έχει λάβει το 52,1% των 305 
τμημάτων που περιλαμβάνονται στην ανάλυση, ενώ 
το υπόλοιπο 47,9% έχει λάβει θετική αναφορά. 
Αντίθετα, πλειονότητα θετικής αναφοράς στις εκθέ-
σεις των εξωτερικών αξιολογητών, καταγράφεται στην 
αξιολόγηση των βιβλιοθηκών, που αντιστοιχεί στο 
61,4% των 341 τμημάτων της Τριτοβάθμιας εκπαίδευ-
σης που περιλαμβάνονται στην ανάλυση, ενώ στο υ-
πόλοιπο 38,7% καταγράφεται αρνητική αναφορά. Τέ-
λος, στην αξιολόγηση των παροχών χρήσης Η/Υ το 
51,3% των 302 τμημάτων της Τριτοβάθμιας εκπαίδευ-
σης που περιλαμβάνονται στην ανάλυση, έχει λάβει 
θετική αναφορά στις εκθέσεις των εξωτερικών αξιολο-
γητών, ενώ το υπόλοιπο 48,7% αρνητική αναφορά. 
 
Κτιριακές υποδομές 
Σύμφωνα με τη μεθοδολογική προσέγγιση του ΚΑ-
ΝΕΠ/ΓΣΕΕ το ποιοτικό χαρακτηριστικό των Κτιριακών 
υποδομών των τμημάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευ-
σης, αναλύεται στις ακόλουθες 5 κατηγορίες αξιολογι-
κής αναφοράς: 
 Επάρκεια: Συνολική αξιολόγηση της δυναμικότητας 

των διαθέσιμων χώρων ως προς τον αριθμό των φοι-
τητών και τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμμα-

τος σπουδών, της παλαιότητας και της ανάγκης για 
ανανέωση, ανακαίνιση, συμπλήρωση ή/και αντικα-
τάσταση των κτιριακών υποδομών του τμήματος. 
 Λειτουργικότητα/καταλληλότητα: Συνολική αξιολό-

γηση της λειτουργικότητας/καταλληλότητας, του ε-
ξοπλισμού, των διαθέσιμων πόρων, των μέσων, του 
τεχνικού/εξειδικευμένου προσωπικού που υπηρετεί, 
του προγραμματισμού καλής αξιοποίησης και λει-
τουργίας των κτιριακών υποδομών του τμήματος.  
 Συντήρηση, καθαριότητα, ασφάλεια, προστασία 

της υγείας: Συνολική αξιολόγηση επί θεμάτων συ-
ντήρησης, καθαριότητας, ασφάλειας και συνθηκών 
προστασίας της υγείας που παρουσιάζουν οι κτιρια-
κές υποδομές του τμήματος. 
 Προσβασιμότητα: Συνολική αξιολόγηση της προ-

σβασιμότητας (υποδομές απομονωμένες, απομα-
κρυσμένες, κατακερματισμένες/ διασκορπισμένες, 
με κοινή/ παράλληλη χρήση, με προβλήματα πρό-
σβασης εν γένει ή των ΑμΕΑ ειδικότερα) των κτιρια-
κών υποδομών του τμήματος. 
 Άλλη κατηγορία: Αναφορά στην έλλειψη διοικητι-

κού προσωπικού για την κάλυψη των διοικητικών 
εργασιών του τμήματος. 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η αξιολόγηση 
συνολικά των Κτιριακών υποδομών των τμημάτων της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε κάθε μία από τις πέντε 
κατηγορίες αναφοράς, με διάκριση των αρνητικών και 
θετικών αναφορών ανά κατηγορία, όπως αυτή προκύ-
πτει από το σύνολο των 348 (93,5%) εκθέσεων εξωτε-
ρικής αξιολόγησης των τμημάτων της Τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης από την ΑΔΙΠ την περίοδο 2008-2014, 
στις οποίες περιλαμβάνεται αξιολογική αναφορά στην 
ποιότητα των Κτιριακών υποδομών του τμήματος. 

Γράφημα 6.51: Σχετική συχνότητα των θετικών και αρνητικών αναφορών των επιμέρους κατηγοριών αξιολογικής αναφοράς επί των κτιριακών υποδομών 
των τμημάτων για την περίοδο 2008-2014 

 
Ο υπολογισμός των σχετικών συχνοτήτων βασίζεται στα 348 τμήματα που έχουν αξιολογηθεί ως προς τις κτιριακές υποδομές. 

Πηγή: ΑΔΙΠ – Εκθέσεις Εξωτερικής Αξιολόγησης (2008-2014)  Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
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Στο 75,9% των 348 τμημάτων της Τριτοβάθμιας εκπαί-
δευσης που περιλαμβάνονται στην ανάλυση (264 τμή-
ματα), έχει καταγραφεί αξιολογική αναφορά της κατη-
γορίας Επάρκεια των κτιριακών υποδομών, με το 
39,4% των τμημάτων (137 τμήματα) να έχει λάβει θε-
τική αναφορά στις εκθέσεις των εξωτερικών αξιολογη-
τών, έναντι του 36,5% των τμημάτων (127 τμήματα) 
για τα οποία υπάρχει αρνητική αναφορά, ενώ στο υ-
πόλοιπο 24,1% των τμημάτων (84 τμήματα) δεν κατα-
γράφεται αξιολογική αναφορά στη συγκεκριμένη κα-
τηγορία. Εμβαθύνοντας στις εντάσεις της θετικής/ αρ-
νητικής αξιολογικής αναφοράς του συγκεκριμένου 
ποιοτικού χαρακτηριστικού, αξίζει να σημειωθεί ότι σε 
20 τμήματα, που αντιστοιχούν στο 5,7% του συνόλου 
των τμημάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης οι κτιρι-
ακές υποδομές του τμήματος χαρακτηρίζονται στην 
έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης με ιδιαίτερα θετικούς 
χαρακτηρισμούς (διεθνών προδιαγραφών, εντυπωσι-
ακές, εξαιρετικές, ιδανικές, σε άψογη κατάσταση, μο-
ναδικές και αντίστοιχες), ενώ σε 8 τμήματα, που αντι-
στοιχούν στο 2,3% του συνόλου των τμημάτων της τρι-
τοβάθμιας εκπαίδευσης οι κτιριακές υποδομές του 
τμήματος χαρακτηρίζονται στην έκθεση εξωτερικής 
αξιολόγησης με ιδιαίτερα αρνητικούς χαρακτηρισμούς 
(αξιοθρήνητες, αξιολύπητες, απελπιστικά ελλιπείς, 
θλιβερά ανεπαρκείς, δυσμενείς με θέματα υγιεινής, 
απαρχαιωμένες και αντίστοιχες). 
Στο 28,7% των 348 τμημάτων της Τριτοβάθμιας εκπαί-
δευσης που περιλαμβάνονται στην ανάλυση (100 τμή-
ματα), έχει καταγραφεί αξιολογική αναφορά της κατη-
γορίας Λειτουργικότητα/ καταλληλότητα των κτιρια-
κών υποδομών, με το 19,5% των τμημάτων (68 τμήμα-
τα) να έχει λάβει αρνητική αναφορά στις εκθέσεις των 
εξωτερικών αξιολογητών, έναντι του 9,2% των τμημά-
των (32 τμήματα) για τα οποία υπάρχει θετική αναφο-
ρά, ενώ στο 71,3% των τμημάτων (248 τμήματα) δεν 
καταγράφεται αξιολογική αναφορά στη συγκεκριμένη 
κατηγορία.  
Στο 12,9% των 348 τμημάτων της Τριτοβάθμιας εκπαί-
δευσης που περιλαμβάνονται στην ανάλυση (45 τμή-
ματα), έχει καταγραφεί αξιολογική αναφορά της κατη-
γορίας Συντήρηση, καθαριότητα, ασφάλεια, προστα-
σία της υγείας των κτιριακών υποδομών, με το 8,6% 
των τμημάτων (30 τμήματα) να έχει λάβει αρνητική 
αναφορά στις εκθέσεις των εξωτερικών αξιολογητών, 
έναντι του 4,3% των τμημάτων (15 τμήματα) για τα 
οποία υπάρχει θετική αναφορά, ενώ στο 87,1% των 
τμημάτων (303 τμήματα) δεν καταγράφεται αξιολογι-
κή αναφορά στη συγκεκριμένη κατηγορία.  
Τέλος, στο 18,1% των 348 τμημάτων της Τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης που περιλαμβάνονται στην ανάλυση (63 
τμήματα), έχει καταγραφεί αξιολογική αναφορά της 
κατηγορίας Προσβασιμότητα των κτιριακών υποδο-
μών, με το 16,1% των τμημάτων (56 τμήματα) να έχει 
λάβει αρνητική αναφορά στις εκθέσεις των εξωτερι-
κών αξιολογητών, έναντι του 2,0% των τμημάτων (7 
τμήματα) για τα οποία υπάρχει θετική αναφορά, ενώ 
στο 81,9% των τμημάτων (285 τμήματα) δεν καταγρά-

φεται αξιολογική αναφορά στη συγκεκριμένη κατηγο-
ρία.  
 
Αίθουσες διδασκαλίας 
Το χαρακτηριστικό που αφορά στην ποιότητα των αι-
θουσών διδασκαλίας των τμημάτων της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, αναλύεται στις ακόλουθες 4 κατηγορίες 
αξιολογικής αναφοράς: 
 Επάρκεια: Συνολική αξιολόγηση της δυναμικότητας 

και καταλληλότητας των αιθουσών διδασκαλίας του 
τμήματος ως προς τον αριθμό των φοιτητών και τις 
ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος σπουδών, 
της παλαιότητας και της ανάγκης για ανανέωση, α-
νακαίνιση, συμπλήρωση ή/και αντικατάσταση τους. 
 Εξοπλισμός: Συνολική αξιολόγηση του εξοπλισμού 

και της λειτουργικότητας των αιθουσών διδασκαλίας 
του τμήματος (καθίσματα, ηχομόνωση, δυνατότητα 
συσκότισης, μικροφωνικές εγκαταστάσεις και εν γέ-
νει οπτικοακουστικού εξοπλισμού, δυνατότητα σύν-
δεσης στο internet).  
 Συντήρηση, καθαριότητα, ασφάλεια, προστασία 

της υγείας: Συνολική αξιολόγηση επί θεμάτων συ-
ντήρησης, στεγανότητας/υγρασίας, θέρμανσης/ κλι-
ματισμού, καθαριότητας, ασφάλειας και συνθηκών 
προστασίας της υγείας που παρουσιάζουν οι αίθου-
σες διδασκαλίας του τμήματος. 
 Προγραμματισμός χρήσης: Συνολική αξιολόγηση 

του προγραμματισμού χρήσης (σε απόσταση μετά-
βασης μεγαλύτερη από την προβλεπόμενη με βάση 
το ωρολόγιο πρόγραμμα ή θέματα με κοινή/ παράλ-
ληλη χρήση), της καλής αξιοποίησης και λειτουργίας 
των αιθουσών διδασκαλίας του τμήματος.  

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η αξιολόγηση 
συνολικά των Αιθουσών διδασκαλίας των τμημάτων 
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε κάθε μία από τις 
τέσσερεις κατηγορίες αναφοράς, με διάκριση των αρ-
νητικών και θετικών αναφορών ανά κατηγορία, όπως 
αυτή προκύπτει από το σύνολο των 305 (82,0%) εκθέ-
σεων εξωτερικής αξιολόγησης των τμημάτων της Τρι-
τοβάθμιας εκπαίδευσης από την ΑΔΙΠ την περίοδο 
2008-2014, στις οποίες περιλαμβάνεται αξιολογική 
αναφορά στις αίθουσες διδασκαλίας του τμήματος. 
Στο 77,4% των 305 τμημάτων της Τριτοβάθμιας εκπαί-
δευσης που περιλαμβάνονται στην ανάλυση (236 τμή-
ματα), έχει καταγραφεί αξιολογική αναφορά της κατη-
γορίας Επάρκεια/ Καταλληλότητα των αιθουσών δι-
δασκαλίας, με το 43,3% των τμημάτων (132 τμήματα) 
να έχει λάβει αρνητική αναφορά στις εκθέσεις των ε-
ξωτερικών αξιολογητών, έναντι του 34,1% των τμημά-
των (104 τμήματα) για τα οποία υπάρχει θετική ανα-
φορά, ενώ στο υπόλοιπο 22,6% των τμημάτων (69 
τμήματα) δεν καταγράφεται αξιολογική αναφορά στη 
συγκεκριμένη κατηγορία. Εμβαθύνοντας στις εντάσεις 
της θετικής/ αρνητικής αξιολογικής αναφοράς του συ-
γκεκριμένου ποιοτικού χαρακτηριστικού, αξίζει να ση-
μειωθεί ότι σε 16 τμήματα, που αντιστοιχούν στο 4,6% 
του συνόλου των τμημάτων της τριτοβάθμιας εκπαί-
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δευσης οι αίθουσες διδασκαλίας του τμήματος χαρα-
κτηρίζονται στην έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης με 
ιδιαίτερα θετικούς χαρακτηρισμούς (υποδειγματικές, 
εξαιρετικές, εντυπωσιακές, υψηλής ποιότητας, απολύ-
τως κατάλληλες, κατάλληλες από κάθε άποψη, εφοδι-
ασμένες με όλα τα απαραίτητα που πρέπει να διαθέτει 
ένα καλό πανεπιστήμιο, οι περισσότερες έχουν μετα-
τραπεί σε 'έξυπνες" τάξεις και αντίστοιχες), ενώ σε 6 

τμήματα, που αντιστοιχούν στο 1,7% του συνόλου των 
τμημάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης οι αίθουσες 
διδασκαλίας του τμήματος χαρακτηρίζονται στην έκ-
θεση εξωτερικής αξιολόγησης με ιδιαίτερα αρνητικούς 
χαρακτηρισμούς (Απαράδεκτοι χώροι αιθουσών, Κάτω 
από τα στάνταρτς, Λίγες μικρές και κάτω από τα στά-
νταρτς, Ακατάλληλες με απαρχαιωμένο εξοπλισμό και 
αντίστοιχες). 

Γράφημα 6.52: Σχετική συχνότητα των θετικών και αρνητικών αναφορών των επιμέρους κατηγοριών αξιολόγησης των αιθουσών διδασκαλίας για την περίο-
δο 2008-2014 

 
Ο υπολογισμός των σχετικών συχνοτήτων βασίζεται στα 305 τμήματα που έχουν αξιολογηθεί ως προς τις αίθουσες διδασκαλίας. 

Πηγή: ΑΔΙΠ – Εκθέσεις Εξωτερικής Αξιολόγησης (2008-2014)  Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Στο 35,1% των 305 τμημάτων της Τριτοβάθμιας εκπαί-
δευσης που περιλαμβάνονται στην ανάλυση (107 τμή-
ματα), έχει καταγραφεί αξιολογική αναφορά της κατη-
γορίας Εξοπλισμός των αιθουσών διδασκαλίας, με το 
21,6% των τμημάτων (66 τμήματα) να έχει λάβει αρνη-
τική αναφορά στις εκθέσεις των εξωτερικών αξιολογη-
τών, έναντι του 13,4% των τμημάτων (41 τμήματα) για 
τα οποία υπάρχει θετική αναφορά, ενώ στο 64,9% των 
τμημάτων (198 τμήματα) δεν καταγράφεται αξιολογι-
κή αναφορά στη συγκεκριμένη κατηγορία.  
Στο 10,5% των 305 τμημάτων της Τριτοβάθμιας εκπαί-
δευσης που περιλαμβάνονται στην ανάλυση (32 τμή-
ματα), έχει καταγραφεί αξιολογική αναφορά της κατη-
γορίας Συντήρηση, καθαριότητα, ασφάλεια, προστα-
σία της υγείας των αιθουσών διδασκαλίας, με το 
10,2% των τμημάτων (31 τμήματα) να έχει λάβει αρνη-
τική αναφορά στις εκθέσεις των εξωτερικών αξιολογη-
τών, έναντι του 0,3% των τμημάτων (1 τμήμα) για το 
οποίο υπάρχει θετική αναφορά, ενώ στο 89,5% των 
τμημάτων (273 τμήματα) δεν καταγράφεται αξιολογι-
κή αναφορά στη συγκεκριμένη κατηγορία.  
Τέλος, στο 1,6% των 305 τμημάτων της Τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης που περιλαμβάνονται στην ανάλυση (5 
τμήματα) έχει καταγραφεί αξιολογική αναφορά της 
κατηγορίας Προγραμματισμός χρήσης των αιθουσών 
διδασκαλίας, με το σύνολο των τμημάτων (5 τμήματα) 
να έχει λάβει αρνητική αναφορά στις εκθέσεις των ε-
ξωτερικών αξιολογητών, ενώ στο 98,4% των τμημάτων 
(300 τμήματα) δεν καταγράφεται αξιολογική αναφορά 
στη συγκεκριμένη κατηγορία. 

Εργαστηριακές υποδομές 
Το χαρακτηριστικό που αφορά στην ποιότητα των ερ-
γαστηριακών υποδομών των τμημάτων της τριτοβάθ-
μιας εκπαίδευσης, αναλύεται στις ακόλουθες 5 κατη-
γορίες αξιολογικής αναφοράς: 
 Επάρκεια: Συνολική αξιολόγηση της έλλειψης, της 

παλαιότητας και της ανάγκης για ανανέωση, ανακαί-
νιση, συμπλήρωση ή/και των εργαστηριακών υπο-
δομών του τμήματος. 
 Εξοπλισμός: Συνολική αξιολόγηση της έλλειψης ή 

αναβάθμισης/ ανανέωσης του εξοπλισμού και των 
μέσων των εργαστηρίων του τμήματος.  
 Λειτουργικότητα & Προγραμματισμός χρήσης: Συ-

νολική αξιολόγηση θεμάτων λειτουργικότητας και 
προγραμματισμού χρήσης (προσβασιμότητα, δια-
σπορά σε κτίρια, προγραμματισμός ωρών, κατανομή 
φοιτητών σε μικρότερες ομάδες, και εκσυγχρονισμός 
του περιεχομένου) των εργαστηρίων του τμήματος.  
 Τεχνικό προσωπικό: Συνολική αξιολόγηση της επάρ-

κειας του αριθμού του υπηρετούντος τεχνικού προ-
σωπικού των εργαστηρίων του τμήματος.  
 Συντήρηση, ασφάλεια, προστασία της υγείας: Συ-

νολική αξιολόγηση επί θεμάτων συντήρησης, ασφά-
λειας και συνθηκών προστασίας της υγείας που πα-
ρουσιάζουν τα εργαστήρια του τμήματος. 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η αξιολόγηση 
συνολικά των Εργαστηρίων των τμημάτων της τριτο-
βάθμιας εκπαίδευσης σε κάθε μία από τις πέντε κατη-
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γορίες αναφοράς, με διάκριση των αρνητικών και θε-
τικών αναφορών ανά κατηγορία, όπως αυτή προκύ-
πτει από το σύνολο των 305 (82,0%) εκθέσεων εξωτε-
ρικής αξιολόγησης των τμημάτων της Τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης από την ΑΔΙΠ την περίοδο 2008-2014, 
στις οποίες περιλαμβάνεται αξιολογική αναφορά στην 
εργαστηριακή υποδομή του τμήματος. 

Γράφημα 6.53: Σχετική συχνότητα των θετικών και αρνητικών αναφορών των επιμέρους κατηγοριών αξιολόγησης των εργαστηρίων για την περίοδο 2008-
2014 

 
Ο υπολογισμός των σχετικών συχνοτήτων βασίζεται στα 305 τμήματα που έχουν αξιολογηθεί ως προς τα εργαστήρια. 

Πηγή: ΑΔΙΠ – Εκθέσεις Εξωτερικής Αξιολόγησης (2008-2014)  Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Στο 71,1% των 305 τμημάτων της Τριτοβάθμιας εκπαί-
δευσης που περιλαμβάνονται στην ανάλυση (217 τμή-
ματα), έχει καταγραφεί αξιολογική αναφορά της κατη-
γορίας Επάρκεια των εργαστηρίων, με το 38,4% των 
τμημάτων (117 τμήματα) να έχει λάβει θετική αναφο-
ρά στις εκθέσεις των εξωτερικών αξιολογητών, έναντι 
του 32,8% των τμημάτων (100 τμήματα) για τα οποία 
υπάρχει αρνητική αναφορά, ενώ στο υπόλοιπο 28,9% 
των τμημάτων (88 τμήματα) δεν καταγράφεται αξιο-
λογική αναφορά στη συγκεκριμένη κατηγορία. Εμβα-
θύνοντας στις εντάσεις της θετικής/ αρνητικής αξιολο-
γικής αναφοράς του συγκεκριμένου ποιοτικού χαρα-
κτηριστικού, αξίζει να σημειωθεί ότι σε 22 τμήματα, 
που αντιστοιχούν στο 6,3% του συνόλου των τμημά-
των της τριτοβάθμιας τα εργαστήρια του τμήματος 
χαρακτηρίζονται στην έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης 
με ιδιαίτερα θετικούς χαρακτηρισμούς (εντυπωσιακά, 
εξαιρετικής ποιότητας, κάποια θα τα ζήλευαν και σχο-
λές εξωτερικού, με εξαιρετικές υποδομές, μοντέρνα 
και κατάλληλα, καλά οργανωμένα και ανταποκρίνο-
νται σε διεθνή πρότυπα, πολύ καλά σε κάθε επίπεδο, 
Μεγάλη η δημοτικότητα των εργαστηρίων η δουλειά 
που γίνεται σε κάποια από αυτά σχολιάζεται ως εξαι-
ρετική, έρευνα σε εξαιρετικό επίπεδο και αντίστοιχες), 
ενώ σε 7 τμήματα, που αντιστοιχούν στο 2,0% του συ-
νόλου των τμημάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
τα εργαστήρια του τμήματος χαρακτηρίζονται στην 
έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης με ιδιαίτερα αρνητι-
κούς χαρακτηρισμούς (Απαρχαιωμένες υποδομές, Δεν 
υπάρχουν εγκαταστάσεις και εργαστήρια για έρευνα, 
Έλλειψη χώρων και υποδομών με ανεπάρκεια σε ερ-

γαλεία και αναλώσιμα ώστε πολλές φορές τα έξοδα 
καλύπτονται από τους ίδιους τους φοιτητές, το μέγε-
θος των εργαστηρίων είναι ακατάλληλο ως προς το 
μέγεθος των εγγεγραμμένων φοιτητών και αντίστοι-
χες). 
Στο 45,6% των 305 τμημάτων της Τριτοβάθμιας εκπαί-
δευσης που περιλαμβάνονται στην ανάλυση (139 τμή-
ματα), έχει καταγραφεί αξιολογική αναφορά της κατη-
γορίας Εξοπλισμός των εργαστηρίων, με το 26,9% των 
τμημάτων (82 τμήματα) να έχει λάβει αρνητική ανα-
φορά στις εκθέσεις των εξωτερικών αξιολογητών, ένα-
ντι του 18,7% των τμημάτων (57 τμήματα) για τα ο-
ποία υπάρχει θετική αναφορά, ενώ στο 54,4% των 
τμημάτων (166 τμήματα) δεν καταγράφεται αξιολογι-
κή αναφορά στη συγκεκριμένη κατηγορία.  
Στο 11,1% των 305 τμημάτων της Τριτοβάθμιας εκπαί-
δευσης που περιλαμβάνονται στην ανάλυση (34 τμή-
ματα), έχει καταγραφεί αξιολογική αναφορά της κατη-
γορίας Λειτουργικότητα & Προγραμματισμός χρήσης 
των εργαστηρίων, με το 10,5% των τμημάτων (32 τμή-
ματα) να έχει λάβει αρνητική αναφορά στις εκθέσεις 
των εξωτερικών αξιολογητών, έναντι μόλις του 0,7% 
των τμημάτων (2 τμήματα) για τα οποία υπάρχει θετι-
κή αναφορά, ενώ στο 88,9% των τμημάτων (271 τμή-
ματα) δεν καταγράφεται αξιολογική αναφορά στη συ-
γκεκριμένη κατηγορία.  
Στο 26,9% των 305 τμημάτων της Τριτοβάθμιας εκπαί-
δευσης που περιλαμβάνονται στην ανάλυση (82 τμή-
ματα) έχει καταγραφεί αξιολογική αναφορά της κατη-
γορίας Τεχνικό προσωπικό των εργαστηρίων, με το 
σύνολο των τμημάτων (82 τμήματα) να έχει λάβει αρ-
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νητική αναφορά στις εκθέσεις των εξωτερικών αξιολο-
γητών, ενώ στο 73,1% των τμημάτων (223 τμήματα) 
δεν καταγράφεται αξιολογική αναφορά στη συγκεκρι-
μένη κατηγορία 
Τέλος, στο 3,9% των 305 τμημάτων της Τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης που περιλαμβάνονται στην ανάλυση (12 
τμήματα), έχει καταγραφεί αξιολογική αναφορά της 
κατηγορίας Συντήρηση, ασφάλεια, προστασία της 
υγείας των εργαστηρίων, με το 3,6% των τμημάτων 
(11 τμήματα) να έχει λάβει αρνητική αναφορά στις εκ-
θέσεις των εξωτερικών αξιολογητών, έναντι μόλις του 
0,3% των τμημάτων (1 τμήμα) για το οποίο υπάρχει 
θετική αναφορά, ενώ στο 96,1% των τμημάτων (293 
τμήματα) δεν καταγράφεται αξιολογική αναφορά στη 
συγκεκριμένη κατηγορία.  
 
Παροχές χρήσης Η/Υ 
Το χαρακτηριστικό που αφορά στην ποιότητα των πα-
ροχών χρήσης Η/Υ των τμημάτων της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, αναλύεται στις ακόλουθες 5 κατηγορίες 
αξιολογικής αναφοράς: 
 Επάρκεια υποδομών Η/Υ: Συνολική αξιολόγηση της 

δυναμικότητας και καταλληλότητας των χώρων πα-
ροχής χρήσης Η/Υ (της έλλειψη χώρου, της παλαιό-
τητας και της ανάγκης για ανανέωση, ανακαίνιση, 
συμπλήρωση ή/και αντικατάσταση του εργαστηρίου 
πληροφορικής/ αίθουσας υπολογιστών του τμήμα-
τος). 
 Εξοπλισμός αίθουσας/χώρου Η/Υ: Συνολική αξιολό-

γηση της έλλειψης ή αναβάθμισης/ανανέωσης του 
εξοπλισμού σε Η/Υ του εργαστηρίου πληροφορικής/ 
αίθουσας υπολογιστών του τμήματος (ανάγκη για 

επιπλέον υπολογιστές, αντικατάστασης/ ανακαίνι-
σης των υπαρχόντων, τόσο ως προς το hardware, 
όσο και ως προς το software).  
 Λειτουργικότητα αίθουσας/χώρου Η/Υ: Συνολική 

αξιολόγηση θεμάτων λειτουργικότητας και προσβα-
σιμότητας των παροχών χρήσης Η/Υ (θέματα ωραρί-
ου, προγραμματισμού, οργάνωσης ομάδων φοιτη-
τών, συντήρησης και ποιότητας παρεχόμενων υπη-
ρεσιών δικτύων/εκπαιδευτικής πλατφόρμας) του 
τμήματος.  
 Τεχνικό προσωπικό υποστήριξης: Συνολική αξιολό-

γηση της επάρκειας του αριθμού του υπηρετούντος 
τεχνικού προσωπικού υποστήριξης των εργαστηρίων 
πληροφορικής και ψηφιακών υποδομών του τμήμα-
τος.  
 Δικτύωση & πρόσβαση στο διαδίκτυο: Συνολική α-

ξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών δικτύωσης 
πρόσβασης στο διαδίκτυο (wi-fi, network, internet) 
των υποδομών του τμήματος. 
 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η αξιολόγηση 
συνολικά των παροχών χρήσης Η/Υ των υποδομών 
των τμημάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε κάθε 
μία από τις πέντε κατηγορίες αναφοράς, με διάκριση 
των αρνητικών και θετικών αναφορών ανά κατηγορία, 
όπως αυτή προκύπτει από το σύνολο των 302 (81,2%) 
εκθέσεων εξωτερικής αξιολόγησης των τμημάτων της 
Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από την ΑΔΙΠ την περίοδο 
2008-2014, στις οποίες περιλαμβάνεται αξιολογική 
αναφορά στην ποιότητα των παροχών χρήσης Η/Υ του 
τμήματος. 

Γράφημα 6.54: Σχετική συχνότητα των θετικών και αρνητικών αναφορών των επιμέρους κατηγοριών αξιολόγησης των παροχών χρήσης Η/Υ για την περίοδο 
2008-2014 

 
Ο υπολογισμός των σχετικών συχνοτήτων βασίζεται στα 302 τμήματα που έχουν αξιολογηθεί ως προς την παροχή χρήσης Η/Υ. 
Πηγή: ΑΔΙΠ – Εκθέσεις Εξωτερικής Αξιολόγησης (2008-2014)  Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Στο 74,2% των 302 τμημάτων της Τριτοβάθμιας εκπαί-
δευσης που περιλαμβάνονται στην ανάλυση (224 τμή-
ματα), έχει καταγραφεί αξιολογική αναφορά της κατη-

γορίας Επάρκεια υποδομών Η/Υ, με το 46,0% των 
τμημάτων (139 τμήματα) να έχει λάβει θετική αναφο-
ρά στις εκθέσεις των εξωτερικών αξιολογητών, έναντι 
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του 28,1% των τμημάτων (85 τμήματα) για τα οποία 
υπάρχει αρνητική αναφορά, ενώ στο υπόλοιπο 25,8% 
των τμημάτων (78 τμήματα) δεν καταγράφεται αξιο-
λογική αναφορά στη συγκεκριμένη κατηγορία. Εμβα-
θύνοντας στις εντάσεις της θετικής/ αρνητικής αξιολο-
γικής αναφοράς του συγκεκριμένου ποιοτικού χαρα-
κτηριστικού, αξίζει να σημειωθεί ότι σε 19 τμήματα, 
που αντιστοιχούν στο 5,5% του συνόλου των τμημά-
των της τριτοβάθμιας οι παροχές για χρήση Η/Υ του 
τμήματος χαρακτηρίζονται στην έκθεση εξωτερικής 
αξιολόγησης με ιδιαίτερα θετικούς χαρακτηρισμούς 
(εξαιρετικές, υψηλής ποιότητας, άρτιες, καλύπτουν 
πλήρως τις απαιτήσεις των φοιτητών και αντίστοιχες), 
ενώ σε 5 τμήματα, που αντιστοιχούν στο 1,4% του συ-
νόλου των τμημάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης οι 
παροχές για χρήση Η/Υ χαρακτηρίζονται στην έκθεση 
εξωτερικής αξιολόγησης με ιδιαίτερα αρνητικούς χα-
ρακτηρισμούς (Στο υπόγειο ανεπαρκώς αεριζόμενο 
έκθετο στις καιρικές συνθήκες, Χαμηλού επιπέδου, 
Απαρχαιωμένοι υπολογιστές, το Πανεπιστήμιο δεν 
μπορεί να παράσχει υπολογιστές στο τμήμα, Δεν υ-
πάρχει αίθουσα υπολογιστών και αντίστοιχες). 
Στο 66,9% των 302 τμημάτων της Τριτοβάθμιας εκπαί-
δευσης που περιλαμβάνονται στην ανάλυση (202 τμή-
ματα), έχει καταγραφεί αξιολογική αναφορά της κατη-
γορίας Εξοπλισμός αίθουσας/χώρου Η/Υ, με το 35,8% 
των τμημάτων (108 τμήματα) να έχει λάβει αρνητική 
αναφορά στις εκθέσεις των εξωτερικών αξιολογητών, 
έναντι του 31,1% των τμημάτων (94 τμήματα) για τα 
οποία υπάρχει θετική αναφορά, ενώ στο 33,1% των 
τμημάτων (100 τμήματα) δεν καταγράφεται αξιολογι-
κή αναφορά στη συγκεκριμένη κατηγορία.  
Στο 14,6% των 302 τμημάτων της Τριτοβάθμιας εκπαί-
δευσης που περιλαμβάνονται στην ανάλυση (44 τμή-
ματα), έχει καταγραφεί αξιολογική αναφορά της κατη-
γορίας Λειτουργικότητα αίθουσας/χώρου Η/Υ, με το 
9,9% των τμημάτων (30 τμήματα) να έχει λάβει αρνη-
τική αναφορά στις εκθέσεις των εξωτερικών αξιολογη-
τών, έναντι του 4,6% των τμημάτων (14 τμήματα) για 
τα οποία υπάρχει θετική αναφορά, ενώ στο 85,4% των 
τμημάτων (258 τμήματα) δεν καταγράφεται αξιολογι-
κή αναφορά στη συγκεκριμένη κατηγορία.  
Στο 9,3% των 302 τμημάτων της Τριτοβάθμιας εκπαί-
δευσης που περιλαμβάνονται στην ανάλυση (28 τμή-
ματα) έχει καταγραφεί αξιολογική αναφορά της κατη-
γορίας Τεχνικό προσωπικό υποστήριξης Η/Υ, με το 
8,3% των τμημάτων (25 τμήματα) να έχει λάβει αρνη-
τική αναφορά στις εκθέσεις των εξωτερικών αξιολογη-
τών, έναντι του 1,0% των τμημάτων (3 τμήματα) για τα 
οποία υπάρχει θετική αναφορά, ενώ στο 73,1% των 
τμημάτων (223 τμήματα) δεν καταγράφεται αξιολογι-
κή αναφορά στη συγκεκριμένη κατηγορία 
Τέλος, στο 31,1% των 302 τμημάτων της Τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης που περιλαμβάνονται στην ανάλυση (94 
τμήματα), έχει καταγραφεί αξιολογική αναφορά της 
κατηγορίας Δικτύωση & πρόσβαση στο διαδίκτυο, με 
το 16,9% των τμημάτων (51 τμήματα) να έχει λάβει 
θετική αναφορά στις εκθέσεις των εξωτερικών αξιολο-

γητών, έναντι του 14,2% των τμημάτων (43 τμήματα) 
για τα οποία υπάρχει αρνητική αναφορά, ενώ στο 
68,9% των τμημάτων (208 τμήματα) δεν καταγράφεται 
αξιολογική αναφορά στη συγκεκριμένη κατηγορία. 

 
Βιβλιοθήκη 
Το χαρακτηριστικό που αφορά στην ποιότητα της Βι-
βλιοθήκης των τμημάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευ-
σης, αναλύεται στις ακόλουθες 5 κατηγορίες αξιολογι-
κής αναφοράς: 
 Επάρκεια χώρων: Συνολική αξιολόγηση της έλλει-

ψης χώρου, της παλαιότητας και της ανάγκης για 
ανανέωση, ανακαίνιση, συμπλήρωση ή/και αντικα-
τάσταση της βιβλιοθήκης ή/και του αναγνωστηρίου 
του τμήματος. 
 Λειτουργικές υπηρεσίες: Συνολική αξιολόγηση των 

λειτουργικών υπηρεσιών ωράριο λειτουργίας, δα-
νεισμός/ διαδικασία δανεισμού, προσβασιμότητα 
των υποδομών, συνθήκες ασφάλειας και προστασί-
ας της υγείας) της βιβλιοθήκης ή/και του αναγνω-
στηρίου του τμήματος.  
 Διαθέσιμοι τίτλοι: Συνολική αξιολόγηση της επάρ-

κειας των διαθέσιμων τίτλων, ή/και αντιτύπων ανά 
τίτλο, και συνδρομών σε επιστημονικές περιοδικές 
εκδόσεις και άρθρα, της συλλογής της βιβλιοθήκης 
του τμήματος. 
 Ψηφιακές υπηρεσίες: Συνολική αξιολόγηση επάρ-

κειας ψηφιακών υποδομών και υπηρεσιών, συνδρο-
μών σε θεματικές ψηφιακές βιβλιοθήκες και ψηφια-
κές πλατφόρμες της βιβλιοθήκης του τμήματος.  
 Εξειδικευμένο προσωπικό υποστήριξης: Συνολική 

αξιολόγηση της επάρκειας του αριθμού του υπηρε-
τούντος εξειδικευμένου προσωπικού υποστήριξης 
της βιβλιοθήκης του τμήματος.  

 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η αξιολόγηση 
συνολικά της Βιβλιοθήκης των τμημάτων της τριτο-
βάθμιας εκπαίδευσης σε κάθε μία από τις πέντε κατη-
γορίες αναφοράς, με διάκριση των αρνητικών και θε-
τικών αναφορών ανά κατηγορία, όπως αυτή προκύ-
πτει από το σύνολο των 341 (91,7%) εκθέσεων εξωτε-
ρικής αξιολόγησης των τμημάτων της Τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης από την ΑΔΙΠ την περίοδο 2008-2014, 
στις οποίες περιλαμβάνεται αξιολογική αναφορά στην 
βιβλιοθήκη του τμήματος. 
Στο 69,8% των 341 τμημάτων της Τριτοβάθμιας εκπαί-
δευσης που περιλαμβάνονται στην ανάλυση (238 τμή-
ματα), έχει καταγραφεί αξιολογική αναφορά της κατη-
γορίας Επάρκεια χώρων της Βιβλιοθήκης του τμήμα-
τος, με το 51,9% των τμημάτων (177 τμήματα) να έχει 
λάβει θετική αναφορά στις εκθέσεις των εξωτερικών 
αξιολογητών, έναντι του 17,9% των τμημάτων (61 
τμήματα) για τα οποία υπάρχει αρνητική αναφορά, 
ενώ στο υπόλοιπο 30,2% των τμημάτων (103 τμήματα) 
δεν καταγράφεται αξιολογική αναφορά στη συγκεκρι-
μένη κατηγορία. 
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Γράφημα 6.55: Σχετική συχνότητα των θετικών και αρνητικών αναφορών των επιμέρους κατηγοριών αξιολόγησης των Βιβλιοθηκών για την περίοδο 2008-
2014 

 
Ο υπολογισμός των σχετικών συχνοτήτων βασίζεται στα 341 τμήματα που έχουν αξιολογηθεί ως προς τις βιβλιοθήκες. 
Πηγή: ΑΔΙΠ – Εκθέσεις Εξωτερικής Αξιολόγησης (2008-2014)  Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Εμβαθύνοντας στις εντάσεις της θετικής/ αρνητικής 
αξιολογικής αναφοράς του συγκεκριμένου ποιοτικού 
χαρακτηριστικού, αξίζει να σημειωθεί ότι σε 36 τμή-
ματα, που αντιστοιχούν στο 10,3% του συνόλου των 
τμημάτων της τριτοβάθμιας η βιβλιοθήκη του τμήμα-
τος χαρακτηρίζεται στην έκθεση εξωτερικής αξιολόγη-
σης με ιδιαίτερα θετικούς χαρακτηρισμούς (εντυπω-
σιακή, εξαιρετική, η μεγαλύτερη των Βαλκανίων, σύγ-
χρονη και εξαιρετική, πολύτιμη, υψηλής ποιότητας, 
υψηλών προδιαγραφών και αντίστοιχες), ενώ σε 8 
τμήματα, που αντιστοιχούν στο 2,3% του συνόλου των 
τμημάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης η βιβλιοθή-
κη του τμήματος χαρακτηρίζεται στην έκθεση εξωτερι-
κής αξιολόγησης με ιδιαίτερα αρνητικούς χαρακτηρι-
σμούς (σε κακή κατάσταση, προβληματικές εγκατα-
στάσεις, περιορισμένη και απαρχαιωμένη, ανεπίτρε-
πτος χώρος, κάτω από τα στάνταρτς, δεν ανταποκρίνε-
ται σε θεμελιώδεις εκπαιδευτικές ανάγκες και αντί-
στοιχες). 
Στο 31,1% των 341 τμημάτων της Τριτοβάθμιας εκπαί-
δευσης που περιλαμβάνονται στην ανάλυση (106 τμή-
ματα), έχει καταγραφεί αξιολογική αναφορά της κατη-
γορίας Λειτουργικές υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης του 
τμήματος, με το 22,6% των τμημάτων (77 τμήματα) να 
έχει λάβει αρνητική αναφορά στις εκθέσεις των εξω-
τερικών αξιολογητών, έναντι του 8,5% των τμημάτων 
(29 τμήματα) για τα οποία υπάρχει θετική αναφορά, 
ενώ στο 68,9% των τμημάτων (235 τμήματα) δεν κα-
ταγράφεται αξιολογική αναφορά στη συγκεκριμένη 
κατηγορία.  
Στο 18,2% των 341 τμημάτων της Τριτοβάθμιας εκπαί-
δευσης που περιλαμβάνονται στην ανάλυση (62 τμή-
ματα), έχει καταγραφεί αξιολογική αναφορά της κατη-
γορίας Διαθέσιμοι τίτλοι στη συλλογή της Βιβλιοθήκης 
του τμήματος, με το 15,0% των τμημάτων (51 τμήμα-
τα) να έχει λάβει αρνητική αναφορά στις εκθέσεις των 
εξωτερικών αξιολογητών, έναντι του 3,2% των τμημά-
των (14 τμήματα) για τα οποία υπάρχει θετική αναφο-

ρά, ενώ στο 81,8% των τμημάτων (279 τμήματα) δεν 
καταγράφεται αξιολογική αναφορά στη συγκεκριμένη 
κατηγορία.  
Στο 29,0% των 341 τμημάτων της Τριτοβάθμιας εκπαί-
δευσης που περιλαμβάνονται στην ανάλυση (99 τμή-
ματα) έχει καταγραφεί αξιολογική αναφορά της κατη-
γορίας Ψηφιακές υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης του 
τμήματος, με το 24,0% των τμημάτων (82 τμήματα) να 
έχει λάβει αρνητική αναφορά στις εκθέσεις των εξω-
τερικών αξιολογητών, έναντι του 5,0% των τμημάτων 
(17 τμήματα) για τα οποία υπάρχει θετική αναφορά, 
ενώ στο 71,0% των τμημάτων (242 τμήματα) δεν κα-
ταγράφεται αξιολογική αναφορά στη συγκεκριμένη 
κατηγορία 
Τέλος, στο 7,9% των 341 τμημάτων της Τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης που περιλαμβάνονται στην ανάλυση (27 
τμήματα), έχει καταγραφεί αξιολογική αναφορά της 
κατηγορίας Εξειδικευμένο προσωπικό υποστήριξης 
της Βιβλιοθήκης του τμήματος, με το 6,5% των τμημά-
των (22 τμήματα) να έχει λάβει αρνητική αναφορά 
στις εκθέσεις των εξωτερικών αξιολογητών, έναντι του 
1,5% των τμημάτων (5 τμήματα) για τα οποία υπάρχει 
αρνητική αναφορά, ενώ στο 92,1% των τμημάτων (314 
τμήματα) δεν καταγράφεται αξιολογική αναφορά στη 
συγκεκριμένη κατηγορία. 
 
6.3.1.1 Ανάλυση κατά κατηγορία ιδρυμάτων 
Στη βάση δεδομένων των τμημάτων των Πανεπιστημι-
ακών ιδρυμάτων, Πολυτεχνείων και Τεχνολογικών ι-
δρυμάτων της ΕΛ.ΣΤΑΤ της περιόδου αναφοράς (2002-
2012) εξαιρουμένων των Γενικών Τμημάτων και Κέ-
ντρων περιλαμβάνονται συνολικά 481 τμήματα τριτο-
βάθμιας εκπαίδευσης, εκ των οποίων το 55,7% είναι 
τμήματα των Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και Πολυ-
τεχνείων (268 τμήματα) και το 44,3% είναι τμήματα 
των Τεχνολογικών ιδρυμάτων (213 τμήματα). Κατά τη 
περίοδο 2008-2014 ολοκληρώθηκε και δημοσιοποιή-
θηκε από την ΑΔΙΠ η έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης 
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372 τμημάτων της προαναφερθείσας βάσης δεδομέ-
νων, που αντιστοιχεί στο 77,3% του συνολικού αριθ-
μού των τμημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της συ-
γκεκριμένης βάσης. Από το σύνολο των 372 εκθέσεων 
οι 249 αφορούν σε τμήματα των Πανεπιστημιακών ι-
δρυμάτων και Πολυτεχνείων, που αντιστοιχεί στο 
92,5% των τμημάτων της συγκεκριμένης κατηγορίας, 
ενώ οι 123 αφορούν σε τμήματα των Τεχνολογικών 
ιδρυμάτων, που αντιστοιχεί στο 57,7% των τμημάτων 
της συγκεκριμένης κατηγορίας αντίστοιχα. 
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η μέση τιμή 
της αξιολόγησης των 5 ποιοτικών χαρακτηριστικών 
των Υποδομών των 372 τμημάτων της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, για τα οποία υπήρξε σχετική αξιολογική 
αναφορά στις εκθέσεις Εξωτερικής αξιολόγησης της 
ΑΔΙΠ της περιόδου 2008-2014, καθώς και του συνθετι-
κού δείκτη υποδομών, ανά κατηγορία ιδρύματος. 
Γράφημα 6.56: Μέση τιμή αξιολόγησης ποιοτικών χαρακτηριστικών Υποδο-
μών των τμημάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ανά κατηγορία ιδρύμα-
τος την περίοδο 2008-2014 

 
Πηγή: ΑΔΙΠ – Εκθέσεις Εξωτερικής Αξιολόγησης (2008-2014) 
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Με βάση την τιμή του Συνθετικού δείκτη αξιολόγησης 
των Υποδομών των τμημάτων της τριτοβάθμιας εκ-
παίδευσης τα Τεχνολογικά ιδρύματα εμφανίζουν θετι-
κή αξιολόγηση (κατά μέσο όρο 0,17), ενώ τα τμήματα 
των Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων & Πολυτεχνείων 
εμφανίζουν συνολικά οριακά αρνητική αξιολόγηση 
(κατά μέσο όρο -0,07) υπολειπόμενα των υποδομών 
των τμημάτων Τεχνολογικών ιδρυμάτων. Και στις πέ-
ντε κατηγορίες ποιοτικών χαρακτηριστικών της έρευ-
νας, τα τμήματα των Τεχνολογικών ιδρυμάτων κατα-
γράφουν καλύτερες τιμές στην αξιολόγηση σε σύγκρι-
ση με τα Πανεπιστημιακά ιδρύματα & Πολυτεχνεία. 
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι συνολικά τα τμήματα της 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης καταγράφουν ομόρροπες 
αξιολογικές αναφορές σε 2 από τα 5 ποιοτικά χαρα-
κτηριστικά των υποδομών τους και συγκεκριμένα στις 
Κτιριακές υποδομές (αρνητική αναφορά με οριακά 
μηδενικό εύρος διαφοροποίησης της τιμής τους), που 
αποτελεί και το μόνο ποιοτικό χαρακτηριστικό των Τε-
χνολογικών ιδρυμάτων που κατά μέσο όρο τμημάτων 
καταγράφεται αρνητική αξιολογική αναφορά, και στις 
Βιβλιοθήκες (θετική αναφορά καταγράφοντας το υ-
ψηλότερο εύρος διαφοροποίησης της τιμής τους), που 
αντίστοιχα αποτελεί το μόνο ποιοτικό χαρακτηριστικό 
των Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και Πολυτεχνείων 
που καταγράφεται θετική αξιολογική αναφορά κατά 
μέσο όρο τμημάτων. 
Πιο αναλυτικά, τα Πανεπιστημιακά ιδρύματα & Πολυ-
τεχνεία καταγράφουν κατά μέσο όρο τμημάτων αρνη-
τική (και με μικρό εύρος διαφοροποίησης) αξιολογική 
αναφορά σε 4 από τα 5 ποιοτικά χαρακτηριστικά της 
κατηγορίας Υποδομές, με τη χαμηλότερη τιμή να ση-
μειώνεται στο ποιοτικό χαρακτηριστικό Αίθουσες δι-
δασκαλίας (μέση τιμή -0,16) και κατά σειρά ακολου-
θούν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά: Κτιριακές υποδο-
μές και Παροχές χρήσης Η/Υ (μέση τιμή -0,09) και Ερ-
γαστήρια (μέση τιμή -0,08). Αντίθετα στο ποιοτικό χα-
ρακτηριστικό Βιβλιοθήκες καταγράφεται κατά μέσο 
όρο τμημάτων θετική αξιολογική αναφορά (0,10). 
Τα τμήματα των Τεχνολογικών ιδρυμάτων καταγρά-
φουν θετικότερες αξιολογικές αναφορές στην κατηγο-
ρία Υποδομές, αφού καταγράφουν θετική αξιολογική 
αναφορά σε 4 από τα 5 ποιοτικά χαρακτηριστικά της 
συγκεκριμένης κατηγορίας. Η υψηλότερη τιμή κατα-
γράφεται, στο ποιοτικό χαρακτηριστικό Βιβλιοθήκες 
(μέση τιμή 0,42), ενώ κατά φθίνουσα σειρά τιμής ακο-
λουθούν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά: Παροχές χρή-
σης Η/Υ (μέση τιμή 0,25), Αίθουσες διδασκαλίας (μέ-
ση τιμή 0,16) και Εργαστήρια (μέση τιμή 0,07). Τέλος, 
αρνητική αξιολογική αναφορά καταγράφεται στο ποι-
οτικό χαρακτικό Κτιριακές υποδομές (τιμή -0,07). 
 
Πανεπιστημιακά ιδρύματα & Πολυτεχνεία 
Η μέση τιμή του συνθετικού δείκτη των πέντε ποιοτι-
κών χαρακτηριστικών της κατηγορίας Υποδομές, σύμ-
φωνα με τις αξιολογικές αναφορές ανά χαρακτηριστι-
κό των εκθέσεων εξωτερικής αξιολόγησης των τμημά-
των του Πανεπιστημιακού τομέα την περίοδο 2008-
2014, είναι -0,07. Ωστόσο, η αντίστοιχη τιμή του συν-
θετικού δείκτη μεταξύ των ιδρυμάτων του συγκεκρι-
μένου τομέα καταγράφει σημαντικές διαφοροποιή-
σεις. 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η μέση τιμή 
του συνθετικού δείκτη αξιολόγησης των Υποδομών 
στα 22 Πανεπιστημιακά ιδρύματα & Πολυτεχνεία την 
περίοδο 2008-2014, με βάση τις αξιολογικές αναφορές 
που καταγράφονται στις εκθέσεις εξωτερικής αξιολό-
γησης 249 τμημάτων που αντιστοιχεί στο 92,9% του 
συνόλου των τμημάτων της συγκεκριμένης κατηγορίας 
ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.  
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Γράφημα 6.57: Μέση τιμή συνθετικού δείκτη αξιολόγησης των Υποδομών 
των τμημάτων στα 22 Πανεπιστημιακά ιδρύματα & Πολυτεχνεία την περίο-
δο 2008-2014 

 
Πηγή: ΑΔΙΠ – Εκθέσεις Εξωτερικής Αξιολόγησης (2008-2014) 
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Σύμφωνα με την τιμή του συνθετικού δείκτη αξιολό-
γησης των Υποδομών, σε 11 από τα 22 ιδρύματα της 
κατηγορίας Πανεπιστημιακά ιδρύματα & Πολυτε-
χνεία καταγράφεται θετική αξιολογική αναφορά με 
την υψηλότερη μέση τιμή να καταγράφεται στο Πανε-
πιστήμιο Ιωαννίνων (στο σύνολο των τμημάτων του) 

με τιμή 0,44 και με υψηλές επιμέρους μέσες τιμές σε 3 
από τα 5 ποιοτικά χαρακτηριστικά (Βιβλιοθήκες 0,86, 
Κτιριακές υποδομές 0,71 και Εργαστήρια 0,50). Κατά 
φθίνουσα σειρά τιμής του συνθετικού δείκτη αξιολό-
γησης των υποδομών ακολουθούν τα ιδρύματα: Ανω-
τάτη Σχολή καλών Τεχνών (μέση τιμή 0,40 επί του συ-
νόλου των τμημάτων), Χαροκόπειο (μέση τιμή 0,40 
στο 50,0% των τμημάτων), Γεωπονικό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών (μέση τιμή 0,40 στο σύνολο των τμημάτων), 
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (μέση τιμή 0,38 στο 
σύνολο των τμημάτων), Πολυτεχνείο Κρήτης (μέση 
τιμή 0,32 στο σύνολο των τμημάτων), Πανεπιστήμιο 
Στερεάς Ελλάδας (μέση τιμή 0,20 στο 50,0% των τμη-
μάτων), Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (μέση τιμή 0,18 
στο 80,0% των τμημάτων), Πανεπιστήμιο Πατρών 
(μέση τιμή 0,11 στο σύνολο των τμημάτων), Πανεπι-
στήμιο Πελοποννήσου (μέση τιμή 0,09 στο 90,0% των 
τμημάτων) και Πανεπιστήμιο Κρήτης (μέση τιμή 0,05 
στο σύνολο των τμημάτων).  
Αντίθετα, σε 11 από τα 22 ιδρύματα της συγκεκριμέ-
νης κατηγορίας καταγράφεται αρνητική τιμή του συν-
θετικού δείκτη Υποδομών με τη χαμηλότερη τιμή να 
καταγράφεται στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας με 
τιμή -0,67 (στο σύνολο των τμημάτων) που καταγρά-
φει αρνητικές επιμέρους μέσες τιμές και στα 5 ποιοτι-
κά χαρακτηριστικά της κατηγορίας, ενώ κατά σειρά 
τιμής του συνθετικού δείκτη αξιολόγησης των υποδο-
μών ακολουθούν τα ιδρύματα: Οικονομικό Πανεπι-
στήμιο Αθηνών (μέση τιμή -0,60 στο σύνολο των τμη-
μάτων), Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (μέση τι-
μή -0,40 στο 83,3% των τμημάτων), Ιόνιο Πανεπιστή-
μιο (μέση τιμή -0,37 στο σύνολο των τμημάτων), Πα-
νεπιστήμιο Αθηνών (μέση τιμή -0,31 στο 90,9% των 
τμημάτων), Πάντειο Πανεπιστήμιο (με μέση τιμή -0,27 
στο σύνολο των τμημάτων), Αριστοτέλειο Πανεπιστή-
μιο Θεσσαλονίκης (μέση τιμή -0,19 στο 95,1% των 
τμημάτων), Πανεπιστήμιο Αιγαίου (μέση τιμή -0,18 
στο 94,1% των τμημάτων), Πανεπιστήμιο Θράκης (μέ-
ση τιμή -0,13 στο 75,0% των τμημάτων), Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας (μέση τιμή -0,11 στο 93,8% των τμημάτων) 
και Πανεπιστήμιο Πειραιά (με τιμή -0,09 στο σύνολο 
των τμημάτων). 
 
Τεχνολογικά ιδρύματα 
Η μέση τιμή του συνθετικού δείκτη των πέντε ποιοτι-
κών χαρακτηριστικών της κατηγορίας Υποδομές, σύμ-
φωνα με τις αξιολογικές αναφορές ανά χαρακτηριστι-
κό των εκθέσεων εξωτερικής αξιολόγησης των τμημά-
των του Τεχνολογικού τομέα την περίοδο 2008-2014, 
είναι 0,17. Ωστόσο, η αντίστοιχη τιμή του συνθετικού 
δείκτη μεταξύ των ιδρυμάτων του συγκεκριμένου το-
μέα καταγράφει σημαντικές διαφοροποιήσεις. 
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η μέση τιμή 
του συνθετικού δείκτη αξιολόγησης των Υποδομών 
στα 16 Τεχνολογικά ιδρύματα την περίοδο 2008-2014, 
με βάση τις αξιολογικές αναφορές που καταγράφονται 
στις εκθέσεις εξωτερικής αξιολόγησης 123 τμημάτων 
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που αντιστοιχεί στο 57,7% του συνόλου των τμημάτων 
της συγκεκριμένης κατηγορίας ιδρυμάτων της τριτο-
βάθμιας εκπαίδευσης.  
Γράφημα 6.58: Μέση τιμή συνθετικού δείκτη αξιολόγησης των Υποδομών 
των τμημάτων στα 21 Τεχνολογικά ιδρύματα την περίοδο 2008-2014 

 
 
Πηγή: ΑΔΙΠ – Εκθέσεις Εξωτερικής Αξιολόγησης (2008-2014) 
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 
Σύμφωνα με την τιμή του συνθετικού δείκτη αξιολό-
γησης των Υποδομών, σε 11 από τα 16 Τεχνολογικά 
ιδρύματα καταγράφεται θετική αξιολογική αναφορά 
με την υψηλότερη μέση τιμή να καταγράφεται στο ΤΕΙ 
Σερρών (στο 71,4% των τμημάτων του) με τιμή 0,64 
και με υψηλές επιμέρους μέσες τιμές σε 4 από τα 5 
ποιοτικά χαρακτηριστικά (Κτιριακές υποδομές 1,00, 
Αίθουσες διδασκαλίας 1,00, Εργαστήρια 0,60, και Πα-
ροχή χρήσης Η/Υ 0,40). Κατά φθίνουσα σειρά τιμής 
του συνθετικού δείκτη αξιολόγησης των υποδομών 

ακολουθούν τα ιδρύματα: ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας 
(μέση τιμή 0,63 στο 38,9% των τμημάτων), ΤΕΙ Ιονίων 
Νήσων (μέση τιμή 0,60 στο 12,5% των τμημάτων), ΤΕΙ 
Καλαμάτας (μέση τιμή 0,60 στο 37,5% των τμημάτων), 
ΤΕΙ Λαμίας (μέση τιμή 0,50 στο 57,1% των τμημάτων), 
ΑΣΠΑΙΤΕ (μέση τιμή 0,47 στο 50,0% των τμημάτων), 
ΤΕΙ Πειραιά (μέση τιμή 0,43 στο 80,0% των τμημάτων), 
ΤΕΙ Λαρίσης (μέση τιμή 0,35 στο 63,2% των τμημά-
των), ΤΕΙ Ηπείρου (μέση τιμή 0,33 στο 61,5% των τμη-
μάτων), ΤΕΙ Καβάλας (μέση τιμή 0,29 στο 63,6% των 
τμημάτων) και ΤΕΙ Κρήτης (μέση τιμή 0,18 στο 61,1% 
των τμημάτων). 
Σε 2 από τα 16 Τεχνολογικά ιδρύματα καταγράφεται 
μηδενική τιμή του συνθετικού δείκτη αξιολόγησης των 
Υποδομών, στο ΤΕΙ Μεσολογγίου (στο 50,0% των τμη-
μάτων και στο ΤΕΙ Πατρών (στο 29,4% των τμημάτων). 
Τέλος, σε 3 από τα 16 ιδρύματα της συγκεκριμένης κα-
τηγορίας καταγράφεται αρνητική τιμή του συνθετικού 
δείκτη Υποδομών με τη χαμηλότερη τιμή να καταγρά-
φεται στο ΤΕΙ Αθηνών με τιμή -0,25 (στο 69,7% των 
τμημάτων) και ακολουθούν το ΤΕΙ Χαλκίδος (μέση τιμή 
-0,24 στο 71,4% των τμημάτων) και το Αλεξάνδρειο 
ΤΕΙ Θεσσαλονίκης (μέση τιμή -0,01 στο 73,9% των 
τμημάτων). 
 
6.3.1.2 Ανάλυση κατά επιστημονικό πεδίο 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η μέση τιμή 
του συνθετικού δείκτη αξιολόγησης των Υποδομών , 
με βάση τις αξιολογικές αναφορές που καταγράφονται 
στις εκθέσεις εξωτερικής αξιολόγησης των 372 τμημά-
των της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ανά πεδίο σπου-
δών την περίοδο 2008-2014.  
Γράφημα 6.59: Μέση τιμή συνθετικού δείκτη αξιολόγησης των Υποδομών 
ανά πεδίο σπουδών την περίοδο 2008-2014 

 
Πηγή: ΑΔΙΠ – Εκθέσεις Εξωτερικής Αξιολόγησης (2008-2014) 
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
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Σύμφωνα με την τιμή του συνθετικού δείκτη αξιολό-
γησης της κατηγορίας Υποδομές, 4 από τα 8 πεδία 
σπουδών έχουν λάβει αρνητική αξιολογική αναφορά: 
Εκπαίδευση (μέση τιμή -0,21), Ανθρωπιστικές σπου-
δές & τέχνες (μέση τιμή -0,15), Υγεία & Κοινωνική 
πρόνοια (μέση τιμή -0,10) και Κοινωνικές επιστήμες, 
επιχειρήσεις & δίκαιο (μέση τιμή -0,05), ενώ το πεδίο 
σπουδών Υπηρεσίες έχει λάβει ουδέτερη αξιολόγηση 
με μηδενική τιμή του συνθετικού δείκτη. Τέλος, 3 από 
τα 8 πεδία σπουδών έχουν λάβει θετική αξιολογική 
αναφορά: Γεωργία (μέση τιμή 0,29), Σπουδές μηχανι-
κών, παραγωγής & δομικών έργων (μέση τιμή 0,13) 
και Επιστήμες (μέση τιμή 0,07). 
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η μέση τιμή 
του συνθετικού δείκτη αξιολόγησης των Υποδομών, 
με βάση τις αξιολογικές αναφορές που καταγράφονται 
στις εκθέσεις εξωτερικής 372 τμημάτων της τριτοβάθ-
μιας εκπαίδευσης ανά τομέα σπουδών την περίοδο 
2008-2014. Σύμφωνα με την τιμή του συνθετικού δεί-
κτη αξιολόγησης της κατηγορίας Υποδομές, 13 από 
τους 20 τομείς σπουδών, αφού δεν εκπροσωπείται με 
τμήμα ο τομέας σπουδών Θαλάσσιες μεταφορές, έ-
χουν λάβει αρνητική αξιολογική αναφορά με τη χαμη-
λότερη να καταγράφεται στον τομέα σπουδών Κτηνια-
τρική (μέση τιμή -0,80), ενώ κατά σειρά ακολουθούν 
οι τομείς σπουδών: Δίκαιο (μέση τιμή -0,40), Κατάρτι-
ση για τον τριτογενή τομέα (μέση τιμή -0,40), Κοινω-
νικές Υπηρεσίες & Πρόνοια (μέση τιμή -0,30), Καλές 
Τέχνες (μέση τιμή -0,29), Επιστήμες Εκπαίδευσης (με 
μέση τιμή -0,21), Κοινωνικές Επιστήμες (μέση τιμή -
0,14), Εφαρμοσμένες Επιστήμες (μέση τιμή -0,13), 
Πληροφόρηση & Τεκμηρίωση (μέση τιμή -0,10), Επι-
στήμες Υγείας & Υγιεινής (μέση τιμή -0,090), Βιολογί-
α-Περιβάλλον (μέση τιμή -0,90), Ανθρωπιστικές Επι-
στήμες (μέση τιμή -0,06) και Επιστήμες της Πληροφο-
ρικής (μέση τιμή -0,01). 
Στον αντίποδα βρίσκονται 7 από τους 20 τομείς σπου-
δών έχουν λάβει θετική αξιολόγηση, με την υψηλότε-
ρη να καταγράφεται στους τομείς σπουδών Προστα-
σία περιβάλλοντος και Φυσικές Επιστήμες με μέση 
τιμή 0,40, ενώ κατά σειρά ακολουθούν οι τομείς 
σπουδών: Γεωργία-Δασοκομία-Αλιευτική (μέση τιμή 
0,35), Εμπόριο & Διοίκηση Επιχειρήσεων (μέση τιμή 
0,17), Αρχιτεκτονική-Χωροταξία-Μηχανικοί Κτιρίων 
(μέση τιμή 0,145), Επιστήμες του Μηχανικού (μέση 
τιμή 0,13) και Βιομηχανική Παραγωγή & Τεχνολογία 
(μέση τιμή 0,10). 

Γράφημα 6.60: Μέση τιμή συνθετικού δείκτη αξιολόγησης των Υποδομών 
ανά τομέα σπουδών την περίοδο 2008-2014 

 
Πηγή: ΑΔΙΠ – Εκθέσεις Εξωτερικής Αξιολόγησης (2008-2014) 
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
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 Χρηματοδότηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης6.4

Στην παρούσα ενότητα αναλύεται η χρηματοδότηση 
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ως βασικός δείκτης 
εισροών της συγκεκριμένης βαθμίδας. Στην πρώτη ε-
πιμέρους ενότητα αναλύεται η διαχρονική εξέλιξη της 
δημόσιας χρηματοδότησης της εκπαίδευσης συνολικά 
την περίοδο 2005-2012, ενώ στη δεύτερη αναλύονται 
για την αντίστοιχη περίοδο οι δαπάνες των νοικοκυ-
ριών για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών εκπαίδευ-
σης. Στην τρίτη επιμέρους ενότητα και οι δύο παραπά-
νω φορείς χρηματοδότησης της εκπαίδευσης εξειδι-
κεύονται και αναλύονται στο επίπεδο της τριτοβάθμι-
ας εκπαίδευσης. 
Η ετήσια ανάλυση της χρηματοδότησης της εκπαίδευ-
σης στη συγκεκριμένη περίοδο αναφοράς συμπίπτει 
με την εκδήλωση της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα 
και εξ αυτού του γεγονότος διακρίνεται σε δύο επί μέ-
ρους υπο-περιόδους, με την πρώτη να καλύπτει την 
προ της κρίσης περίοδο (2005-2008) και τη δεύτερη τα 
χρόνια της οικονομικής κρίσης (2008-2013). 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια εξέλι-
ξη του ετήσιου (αναθεωρημένου με βάση το ESA2010 
Οκτώβριος 2014) Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος 
(ΑΕΠ) της χώρας σε εκατομμύρια € (εκ.€) καθώς και ο 
ετήσιος ρυθμός μεταβολής του δείκτη την περίοδο 
2005-2012. 
Γράφημα 6.61: Ετήσια απόλυτη και ποσοστιαία μεταβολή του Ακαθάριστου 
Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ ESA 2010) της χώρας την περίοδο 2005-2013 

 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ – Εθνικοί Λογαριασμοί (ESA2010 Οκτώβριος 2014) 
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Το 2013 το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) της χώ-
ρας ήταν 182.911 εκ.€ ενώ το Υπουργείο Οικονομικών 
για το 2014 προβλέπει οριακή αύξηση του ΑΕΠ κατά 
0,1% έναντι του 2013, προσεγγίζοντας το ΑΕΠ σε 
183.089 εκ.€ προαναγγέλλοντας την αναστροφή της 

εξαετούς συνεχούς μείωσης του σχετικού οικονομικού 
δείκτη. 
Κατά την περίοδο 2005-2012 καταγράφεται μείωση 
του ΑΕΠ κατά 2,5% (4.949 εκ.€) από 199.153 εκ.€ το 
2005 σε 194.204 εκ.€ το 2012. Ωστόσο, κατά τη διάρ-
κεια της περιόδου εκδηλώνονται σημαντικές αυξο-
μειώσεις του συγκεκριμένου οικονομικού δείκτη. Συ-
γκεκριμένα την τριετία 2005-2008 (προ κρίσης) κατα-
γράφεται συνολική αύξηση του ΑΕΠ κατά 21,6% 
(42.943 εκ.€) από 199.153 εκ.€ σε 242.096 εκ.€ το 
2008, ενώ την αμέσως επόμενη τετραετία 2008-2012 
(εντός κρίσης) καταγράφεται μείωση κατά -19,8% του 
ΑΕΠ (43.227 εκ.€) από 242.096 εκ.€ το 2008 σε 
194.204 εκ.€ το 2012. Από την ετήσια μεταβολή του 
ΑΕΠ κατά την περίοδο αναφοράς αξίζει να σημειωθεί 
ότι το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας αύξησης του ΑΕΠ 
καταγράφεται το 2006 (κατά 9,4% έναντι του προη-
γούμενου έτους), ενώ το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας 
μείωσης του ΑΕΠ καταγράφεται το 2011 (κατά -8,2% 
έναντι του προηγούμενου έτους). 
Όπως θα φανεί και στη συνέχεια, τα μέτρα δημοσιο-
νομικής πειθαρχίας που υιοθετήθηκαν κατά την περί-
οδο της ύφεσης επηρέασαν σημαντικά, το ύψος τόσο 
της δημόσιας χρηματοδότησης της εκπαίδευσης, όσο 
και τις δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών 
και υπηρεσιών εκπαίδευσης. Η υπέρμετρη αύξηση, 
ταυτόχρονα, των ποσοστών ανεργίας στο 27,3% (Απρί-
λιος 2014) – όλων των ηλικιακών ομάδων και των νέ-
ων και των γυναικών ειδικότερα-, η σημαντική μείωση 
μισθών και συντάξεων που επακολούθησε –στο δημό-
σιο και στον ιδιωτικό τομέα-, αλλά και η αύξηση της 
φορολογίας των φυσικών προσώπων, είχαν ως αποτέ-
λεσμα τον περιορισμό της ζήτησης, την αύξηση των 
υπερχρεωμένων νοικοκυριών και συνολικά του ποσο-
στού των νοικοκυριών που διαβιούν κάτω από το όριο 
της φτώχειας (23,2% το 2012), αποπροσανατόλισαν εν 
γένει την εκπαιδευτική πολιτική της χώρας, από την 
επείγουσα ανάγκη για μια ποιοτική αναβάθμιση του 
εκπαιδευτικού συστήματος και μετέθεσαν χρονικά την 
αφετηρία σημαντικών μεταρρυθμίσεων σε όλες τις 
βαθμίδες της εκπαίδευσης, που προϋποθέτουν αύξη-
ση της χρηματοδότησης στην εκπαίδευση, τεκμηριω-
μένο κοινωνικό διάλογο και κλίμα συναίνεσης, για κα-
λύτερες μέρες. 

 
6.4.1 Διαφοροποιημένη εκτίμηση του ύψους των δημόσιων δαπανών για την εκπαίδευση  

Η επικαιροποίηση, ο έλεγχος των διαδρομών εγγρα-
φής και η σωστή κατανομή ανά κατηγορία της δημό-
σιας δαπάνης για την εκπαίδευση, ως προς την αρχι-
κά προϋπολογισθείσα, δεν αποτελούν απλώς βασικό 
μέτρο αποτίμησης της ασκούμενης πολιτικής (στρατη-
γική ως πρόθεση vs στρατηγική ως αποτέλεσμα), αλλά 
στοιχειώδες μέτρο ορισμού των βασικών εισροών του 
εκπαιδευτικού συστήματος και συνακόλουθα μέτρο 

της συμβολής τους στις αναμενόμενες εκροές του εκ-
παιδευτικού συστήματος. 
Στις αναφορές της EUROSTAT για τη συνολική (δημό-
σια και ιδιωτική) χρηματοδότηση της Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης στην Ελλάδα δεν καταγράφονται σχετικά 
στοιχεία από το 2006 μέχρι και σήμερα. Ωστόσο, στις 
ετήσιες αναφορές για την εκπαίδευση των τελευταίων 
ετών της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Πολιτι-

199.153 εκ.€ 

217.831 εκ.€ 

232.831 εκ.€ 

242.096 εκ.€ 
237.431 εκ.€ 

226.210 εκ.€ 

207.752 εκ.€ 

194.204 εκ.€ 

182.911 εκ.€ 

9,4% 6,9% 4,0% 
-1,9% -4,7% 

-8,2% -6,5% -6,1% 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

ΑΕΠ Ετήσιος ρυθμός μεταβολής 



 

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ 

 438 

σμού της ΕΕ, υπάρχει σαφής αναφορά στη δημόσια 
χρηματοδότηση του τομέα της Εκπαίδευσης & Κατάρ-
τισης στην Ελλάδα, και ως ποσό και ως ποσοστό επί 
του ΑΕΠ της χώρας, αναλυμένο ανά βαθμίδα της εκ-
παίδευσης, αλλά και σε επίπεδο κυβέρνησης (επίπεδο 
Γενικής Κυβέρνησης, Περιφερειακό και Τοπικό επίπε-
δο, που αποτελούν μέρος της ανάλυσης των συνολι-
κών δαπανών του κράτους σε επιμέρους τομείς άσκη-
σης της πολιτικής (ανάλυση κατά COFOG). Συγκεκρι-
μένα, στην «Ετήσια Έκθεση Παρακολούθησης για την 
Εκπαίδευση και Κατάρτιση» (European Commission, 
“Education & Training Monitor) των ετών 2013 και 
2014, η συνολική δημόσια χρηματοδότηση της εκπαί-
δευσης για το 2012, σύμφωνα με την ανακοίνωση της 
EUROSTAT για το συγκεκριμένο έτος, υπολογίζεται ότι 
ανέρχεται στο ύψος των 7.939 εκ.€ και αντιστοιχεί στο 
4,1% του αντίστοιχου Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊό-
ντος (ΑΕΠ) της χώρας. 

Από το 2009, στις Ετήσιες Εκθέσεις για την εκπαίδευση 
που δημοσιοποιεί το ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ η δημόσια δαπάνη 
για την εκπαίδευση αναγνωρίζεται ως βασικός δείκτης 
εισροών του συστήματος και αναλύεται σε επίπεδο 
κωδικού αριθμού δαπάνης, που αποτυπώνονται στους 
ετήσιους οικονομικούς απολογισμούς των δύο προ-
γραμμάτων χρηματοδότησης της εκπαίδευσης, του 
Τακτικού Προϋπολογισμού και του Προγράμματος 
Δημοσίων επενδύσεων, όπως ανακοινώνονται από το 
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. 
 
Στον ακόλουθο πίνακα αποτυπώνεται η ετήσια τιμή 
και εξέλιξη του ΑΕΠ της χώρας και η συνολική δημόσια 
δαπάνη της Γενικής Κυβέρνησης για την εκπαίδευση 
την περίοδο 2005-2012, σύμφωνα με τα δημοσιευμέ-
να και επικαιροποιημένα στοιχεία της EUROSTAT που 
επιβεβαιώνονται από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. 
 

Πίνακας 6.13: Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) και Δημόσιες Δαπάνες για την Εκπαίδευση στην Ελλάδα την περίοδο 2005-2012 (κατά την EUROSTAT ESA95) 

EUROSTAT 
ΕΛΛΑΔΑ 

Έτος αναφοράς 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011(1) 2012 
2013(2)  
έως και 

30/09/2013 
2014(2) 

προϋπολογισμός 

Α.Ε.Π. 193.050 εκ.€ 208.622 εκ.€ 223.160 εκ.€ 233.198 εκ.€ 231.081 εκ.€ 222.152 εκ.€ 208.532 εκ.€ 193.749 εκ.€ 182.911 εκ.€ 183.089 εκ.€ 

Ετήσιος ρυθμός μεταβολής  8,3% 7,0% 4,5% -0,9% -3,9% -6,1% -7,1% -5,6% 0,1% 

           
ΓΕΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ(1) 7.573 εκ.€ 8.098 εκ.€ 8.634 εκ.€ 9.607 εκ.€ 9.836 εκ.€ 8.910 εκ.€ 8.566 εκ.€ 7.939 εκ.€ (:) (:) 

Ετήσιος ρυθμός μεταβολής  6,9% 6,6% 11,3% 2,4% -9,4% -3,9% -7,3%   

% επί του ετήσιου ΑΕΠ 3,9% 3,9% 3,9% 4,1% 4,3% 4,0% 4,1% 4,1%   

% επί του ΑΕΠ του 2009     4,3% 3,9% 3,7% 3,4%   

           
(1) Στο σχετικό με τις δαπάνες της εκπαίδευσης φύλλο του αρχείου, οι δαπάνες σε επίπεδο τοπικής κυβέρνησης την περίοδο 2005-2012 έχουν συμπεριληφθεί στις δημόσιες δαπάνες για 
εκπαίδευση της κεντρικής κυβέρνησης.  
(:) μη διαθέσιμα στοιχεία 
Πηγές:  
(1)  Eurostat- General government expenditure by function (COFOG – ESA95) με επιβεβαίωση των στοιχείων από την ΕΛ.ΣΤΑΤ (Μάιος 2014)   Ενημέρωση: 30/10/2014  
(2)  Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Κρατικός Προϋπολογισμός 2014 
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ Μάιος 2014 
 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της EUROSTAT κατά τη περί-
οδο 2005-2012 το σύνολο των δημόσιων δαπανών για 
την εκπαίδευση καταγράφει αύξηση κατά 4,8% (ή 366 
εκ.€), από 7.573 εκ.€ το 2005 σε 7.939 εκ.€ το 2012. 
Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της περιόδου εκδηλώνονται 
σημαντικές αυξομειώσεις του συγκεκριμένου οικονο-
μικού δείκτη. 
Συγκεκριμένα την τετραετία 2005-2008 (προ κρίσης) 
καταγράφεται συνολική αύξηση των δημόσιων δαπα-
νών για την εκπαίδευση κατά 26,9% (2.034 εκ.€), από 
7.573 εκ.€ το 2005 σε 9.607 εκ.€ το 2008, υψηλότερη 
από την αύξηση του ΑΕΠ τη συγκεκριμένη περίοδο 
(20,8%), ενώ την επόμενη χρονιά (2009) καταγράφεται 
επιπλέον αύξηση κατά 2,4% (ή 229 εκ.€), από 9.607 
εκ.€ το 2008 σε 9.836 εκ.€ το 2009, που αποτελεί και 
την υψηλότερη τιμή της περιόδου αναφοράς (2005-
2012). Συνολικά, την περίοδο 2005-2009 οι δημόσιες 
δαπάνες για την εκπαίδευση στη χώρα καταγράφουν 
αύξηση κατά 29,9% (ή 2.263 εκ.€), ενώ την αμέσως 
επόμενη τετραετία 2009-2012 (εντός κρίσης) κατα-
γράφεται μείωση των δημοσίων δαπανών για την εκ-

παίδευση κατά -19,3% (1.897 εκ.€) από 9.836 εκ.€ το 
2009 σε 7.939 εκ.€ το 2012.  
Από την ετήσια μεταβολή των δημοσίων δαπανών για 
την εκπαίδευση κατά την περίοδο αναφοράς, σύμφω-
να με την EUROSTAT, αξίζει να σημειωθεί ότι το υψη-
λότερο ποσοστό ετήσιας αύξησης του ΑΕΠ καταγρά-
φεται το 2008 (κατά 11,3% έναντι του προηγούμενου 
έτους), ενώ το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας μείωσης 
του ΑΕΠ καταγράφεται το 2010 (κατά -9,4% έναντι του 
προηγούμενου έτους). 
Αντίστοιχα και σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία η 
συνολική δαπάνη για τον τομέα Εκπαίδευση & Κατάρ-
τιση ως ποσοστό του ΑΕΠ διαμορφώθηκε από 3,9% 
του ΑΕΠ το 2005, σε 4,3% του ΑΕΠ το 2009 και σε 4,1% 
του ΑΕΠ το 2012. Ωστόσο, όπως θα φανεί και στη συ-
νέχεια, η απόλυτη τιμή της ετήσιας συνολικής δημόσι-
ας δαπάνης, και συνακόλουθα η αντίστοιχη ποσο-
στιαία τιμή της επί του ΑΕΠ της χώρας, όπως κατα-
γράφεται από την EUROSTAT, δεν επιβεβαιώνονται 
κατά τον έλεγχο του ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ από τις εγγραφές 
των δαπανών για την εκπαίδευση στους σχετικούς με 
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την εκπαίδευση κωδικούς δημοσίων δαπανών του Τα-
κτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας και 
στους αντίστοιχους κωδικούς του προγράμματος Δη-
μοσίων Επενδύσεων όλων των Υπουργείων. 
Στον ακόλουθο πίνακα αποτυπώνεται η συνολική δη-
μόσια δαπάνη της Γενικής Κυβέρνησης για την εκπαί-
δευση την περίοδο 2005-2012, σύμφωνα με τα δημο-
σιευμένα στοιχεία των οικονομικών απολογισμών του 

κράτους, καθώς και η αποτίμηση των δημοσίων δαπα-
νών για την εκπαίδευση του 2013 (δαπάνες πληρωμέ-
νες μέχρι και 30/9/2013) και ο αντίστοιχος προϋπολο-
γισμός για το 2014, αναλυμένες σε δαπάνες Τακτικού 
Προϋπολογισμού και σε δαπάνες του Προγράμματος 
Δημοσίων Επενδύσεων, σε επεξεργασία του ΚΑ-
ΝΕΠ/ΓΣΕΕ. 

Πίνακας 6.14: Δημόσιες Δαπάνες για την Εκπαίδευση στην Ελλάδα την περίοδο 2005-2012 (σύμφωνα με τους Προϋπολογισμούς/Απολογισμούς του κράτους) 

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Έτος αναφοράς 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011(1) 2012 
2013  
έως και 

30/09/2013 
2014 

προϋπολογισμός 

ΓΕΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 6.718 εκ.€ 7.198 εκ.€ 7.437 εκ.€ 8.317 εκ.€ 7.939 εκ.€ 7.745 εκ.€ 6.541 εκ.€ 6.141 εκ.€ 5.524 εκ.€ 5.090 εκ.€ 

Ετήσιος ρυθμός μεταβολής  7,1% 3,3% 11,8% -4,5% -2,5% -15,5% -6,1% -10,0% -7,9% 

% επί του ετήσιου ΑΕΠ (ESA95) 3,5% 3,5% 3,3% 3,6% 3,4% 3,5% 3,1% 3,2% 3,0% 2,8% 

% επί του ΑΕΠ του 2009 (ESA95)     3,4% 3,4% 2,8% 2,7% 2,4% 2,2% 

Ανάλυση δαπανών κατά πρόγραμμα και πηγή χρηματοδότησης        

ΤΑΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

5.690 εκ.€ 6.026 εκ.€ 6.424 εκ.€ 6.975 εκ.€ 7.257 εκ.€ 6.694 εκ.€ 5.844 εκ.€ 5.409 εκ.€ 5.049 εκ.€ 4.600 εκ.€ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ κυβέρνηση 
(Υπουργείο Παιδείας) 

5.499 εκ.€ 5.798 εκ.€ 6.180 εκ.€ 6.693 εκ.€ 6.933 εκ.€ 6.297 εκ.€ 5.789 εκ.€ 5.371 εκ.€ 4.997 εκ.€ 4.587εκ.€ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ υπηρεσίες 
Υπουργείου Παιδείας 

91 εκ.€ 113 εκ.€ 125 εκ.€ 138 εκ.€ 156 εκ.€ 252 εκ.€ (:)  (:)  (:)  (:)  

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ υπηρεσίες 
Υπουργείου Παιδείας 

100 εκ.€ 115 εκ.€ 118 εκ.€ 144 εκ.€ 168 εκ.€ 145εκ.€ 55 εκ.€ 38 εκ.€ 52 εκ.€ 13 εκ.€ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΜΕΝΔΥΣΕΩΝ(2) 

1.028 εκ.€ 1.172 εκ.€ 1.013 εκ.€ 1.342 εκ.€ 682 εκ.€ 1.051 εκ.€ 697 εκ.€ 732 εκ.€ 475 εκ.€ 490 εκ.€ 

Υπουργείου Παιδείας 772 εκ.€ 790 εκ.€ 711 εκ.€ 885 εκ.€ 467 εκ.€ 305 εκ.€ 387 εκ.€ 391 εκ.€ 475 εκ.€ 490 εκ.€ 

Άλλων Υπουργείων 256 εκ.€ 382εκ.€ 302 εκ.€ 457 εκ.€ 215 εκ.€ 746 εκ.€ 310 εκ.€ 341 εκ.€ (:)  (:)  

           
(1) Στον οικονομικό απολογισμό του Τακτικού Προϋπολογισμό του 2011 (Κεντρική Κυβέρνηση) του Υπουργείου Παιδείας δεν συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του ενοποιημένου τότε Υπουρ-

γείου Πολιτισμού (Πολιτισμός/ Αθλητισμός/ Ντόπινγκ). 
(2) Στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων συναθροίζονται οι κατηγορίες: Εκπαίδευση (ΚΑ 920), Κατάρτιση (ΚΑ 925) και Έρευνα & Τεχνολογία (ΚΑ 970) όλων των Υπουργείων και Ολυμπιακά 
έργα στο ΥΠΕΠΘ (ΚΑ 825) και Διάφορα έργα στο ΥΠΕΠΘ (ΚΔ 995) 
(:) μη διαθέσιμα στοιχεία 
Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Κρατικοί Προϋπολογισμοί των ετών 2007 έως και 2012 
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ Οκτώβριος 2014 
 

Σύμφωνα με τα στοιχεία των οικονομικών προϋπολο-
γισμών και απολογισμών του κράτους το 2012 το σύ-
νολο των δημοσίων δαπανών για τον τομέα της Εκ-
παίδευσης & Κατάρτισης ήταν 6.541 εκ. €, εκ των ο-
ποίων το 88,1% (5.409 εκ.€) αφορούσε σε δαπάνες 
του Τακτικού Προϋπολογισμού και το 11,9% (732 εκ.€) 
αφορούσε σε δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων (ΠΔΕ), με το 99,3% των δαπανών του Τα-
κτικού Προϋπολογισμού να αφορά σε δαπάνες της Κε-
ντρικής Κυβέρνησης, ενώ μόνο το 0,7% αφορά δαπάνη 
για Εκπαίδευση & Κατάρτιση σε επίπεδο νομού. Κατά 
την περίοδο 2005-2012 το σύνολο των δημόσιων δα-
πανών για την εκπαίδευση καταγράφει μείωση κατά  -
8,6% (ή 577 εκ.€), από 6.718 εκ.€ το 2005 σε 6.141 
εκ.€ το 2012. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της περιόδου 
εκδηλώνονται σημαντικές αυξομειώσεις του συγκε-
κριμένου οικονομικού δείκτη. 
Συγκεκριμένα την τετραετία 2005-2008 (προ κρίσης) 
καταγράφεται συνολική αύξηση των δημόσιων δαπα-
νών για την εκπαίδευση κατά 23,8% (1.599 εκ.€), από 

6.718 εκ.€ το 2005 σε 8.317 εκ.€ το 2008, υψηλότερη 
από την αύξηση του ΑΕΠ της συγκεκριμένη περίοδο 
(20,8%). Κατά την περίοδο 2008-2012 (εντός κρίσης) 
καταγράφεται μείωση των δημοσίων δαπανών για την 
εκπαίδευση κατά -26,2% (2.176 εκ.€) από 8.317 εκ.€ 
το 2008 σε 6.141 εκ.€ το 2012, τιμή χαμηλότερη και 
από την αντίστοιχη το 2005.  
Από την ετήσια μεταβολή των δημοσίων για την εκ-
παίδευση κατά την περίοδο αναφοράς, αξίζει να ση-
μειωθεί ότι το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας αύξησης 
του ΑΕΠ καταγράφεται το 2008 (κατά 11,8% έναντι 
του προηγούμενου έτους), ενώ το υψηλότερο ποσο-
στό ετήσιας μείωσης του ΑΕΠ καταγράφεται το 2011 
(κατά -15,5% έναντι του προηγούμενου έτους). 
Σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία η συνολική δαπά-
νη για τον τομέα Εκπαίδευση & Κατάρτιση ως ποσο-
στό του ΑΕΠ διαμορφώθηκε από 3,5% του ΑΕΠ το 
2005, σε 3,6% του ΑΕΠ το 2008 και σε 3,2% του ΑΕΠ το 
2012. Για λόγους σύγκρισης αξίζει να σημειωθεί ότι με 
μέτρο την τιμή του ΑΕΠ το 2009, που αποτελεί και την 
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υψηλότερη τιμή του κατά την περίοδο αναφοράς, οι 
δημόσιες δαπάνες για την εκπαίδευση αντιστοιχούσαν 
το 2014 στο 2,2% του ΑΕΠ, δηλαδή υπολείπονται πε-
ρίπου κατά 1 ποσοστιαία μονάδα, δηλαδή όσο και η 
προκύπτουσα διαφορά μεταξύ της ποσοστιαίας κατα-
νομής της δημόσιας δαπάνης για την εκπαίδευση το 
2012 από την EUROSTAT (4,1%) και της αντίστοιχης 
του ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ που προκύπτει από τους ετήσιους 

δημοσιευμένους οικονομικούς απολογισμούς του 
κράτους (3,2%). 
Στον ακόλουθο πίνακα αποτυπώνεται το εύρος της 
προκύπτουσας διαφοράς της συνολικής δημόσιας δα-
πάνης της Γενικής Κυβέρνησης για την Εκπαίδευση & 
Κατάρτιση την περίοδο 2005-2012, σύμφωνα με τα 
δημοσιευμένα στοιχεία της EUROSTAT και των Οικο-
νομικών Απολογισμών του κράτους που επεξεργάστη-
κε το ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ.  

Πίνακας 6.15: Δημόσιες Δαπάνες για την Εκπαίδευση στην Ελλάδα την περίοδο 2005-2012 (εύρος προκύπτουσες διαφορές)  

ΕΛΛΑΔΑ 
Έτος αναφοράς 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011(1) 2012 
2013  
έως και 

30/09/2013 
2014 

προϋπολογισμός 

Ποσό προκύπτουσας  
ΔΙΑΦΟΡΑΣ 854,7 εκ.€ 899,8 εκ.€ 1196,9 εκ.€ 1289,7 εκ.€ 1896,6 εκ.€ 1165,2 εκ.€ 2.024,7 εκ.€ 1.798,1 εκ.€ (:) (:) 

Ετήσιος ρυθμός μεταβολής   16,4% 8,2% 17,2% 15,0% -17,1% 17,5% -22,7%   

           
Πηγές:  
(1) EUROSTAT General government expenditure ON EDUCATION (COFOG) [gov_a_exp] (Μάιος 2014)  
(2) Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Κρατικοί Προϋπολογισμοί των ετών 2007 έως και 2012 
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ Οκτώβριος 2014 
 

Από τον πίνακα, γίνεται εμφανές ότι το εύρος της προ-
κύπτουσας διαφοράς, σε ετήσια βάση κυμαίνεται από 
854,7 εκ.€ (2005) έως και 2.024,7 εκ.€ (2011) τιμή που 
αντιστοιχεί περίπου στο 1/3 (31,0%) της συνολικής δη-
μόσιας δαπάνης για την εκπαίδευση του ίδιου έτους.  
Τον Δεκέμβριο του 2013 το Δίκτυο ΕΥΡΥΔΙΚΗ δημοσί-
ευσε αναφορά σχετική με τη δημόσια δαπάνη για την 
εκπαίδευση (EURYDICE, National Sheets on Education 
Budgets in Europe 2013), στην οποία υπάρχει αναλυτι-
κή περιγραφή στην κατανομή της δημόσιας δαπάνης 
για την εκπαίδευση στην Ελλάδα, ανά βαθμίδα εκπαί-
δευσης και κατηγορία δαπάνης. Θα πρέπει να σημειω-
θεί ότι στη συγκεκριμένη αναφορά το ύψος της ετήσι-
ας δημόσιας δαπάνης για το 2013, είναι πολύ κοντά 
στην συνολική δημόσια δαπάνη για την Εκπαίδευση & 
Κατάρτιση, όπως αυτή αποτυπώνεται στους οικονομι-
κούς απολογισμούς του κράτους για το 2013 (με απο-
τυπωμένες τις δαπάνες μέχρι και τον Ιούνιο του 2013 
για το Δίκτυο ΕΥΡΥΔΙΚΗ και μέχρι και τον Σεπτέμβριο 
του ίδιου έτους σύμφωνα με τον Κρατικό Προϋπολογι-
σμό του 2014).  
Στα γενικά σχόλια της αναφοράς του Δικτύου Ευρυδί-
κη αναφέρεται ότι «σε ορισμένες χώρες, όπως στην 
Ελλάδα, τη Γαλλία, την Ουγγαρία και την Πολωνία, δεν 
διατίθενται, ακόμα και σε κεντρικό επίπεδο, αρκετά 
στοιχεία που αφορούν στις δημόσιες δαπάνες για την 
εκπαίδευσης. Μέρος του προβλήματος οφείλεται στις 
διαφορετικές πηγές δεδομένων, για παράδειγμα μετα-
ξύ διαφορετικών Υπουργείων που εμπλέκονται στον 
προϋπολογισμό της δημόσιας εκπαίδευσης» (EURYDI-
CE 2013). Στο επεξηγηματικό σημείωμα του Δικτύου 
ΕΥΡΥΔΙΚΗ για την Ελλάδα αναφέρονται τα ακόλουθα, 
τα οποία είναι ιδιαίτερα διαφωτιστικά για τη διερεύ-
νηση των διαφορετικών φορέων της Κεντρικής Κυβέρ-
νησης και προγραμμάτων χρηματοδότησης της εκπαί-
δευσης: «[Τα οικονομικά στοιχεία της δημόσιας δαπά-
νης για την εκπαίδευσης] σε επίπεδο Γενικής Κυβέρ-

νησης καλύπτονται από το Υπουργείο Παιδείας & 
Θρησκευμάτων, το Υπουργείο Εσωτερικών, το Υπουρ-
γείο Οικονομικών, το Υπουργείο Ανάπτυξης και Αντα-
γωνιστικότητας, το Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητι-
σμού, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, την Ελληνική Α-
στυνομία, το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), τον 
Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων (ΟΣΚ ΑΕ), τον Οργανισμό 
Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), την Αρχή 
Διασφάλισης της Ποιότητας για την τριτοβάθμια εκ-
παίδευση (ISCED 5&6), ενώ σε επίπεδο Περιφερειακής 
Κυβέρνησης καλύπτονται σε 10 από τις 13 Διοικητικές 
Περιφέρειες της χώρας. Η Κεντρικές Υπηρεσίες του 
Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων λειτουργούν 
ως υποστηρικτική δομή όλων των βαθμίδων της εκ-
παίδευσης. Στην αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας 
Δια Βίου Μάθησης εμπίπτουν οι εκπαιδευτικές δομές 
του ISCED4. Ο προϋπολογισμός των εισαγωγικών εξε-
τάσεων στην ανώτατη εκπαίδευση δεν μπορεί να κα-
τηγοριοποιηθεί σε συγκεκριμένη βαθμίδα της εκπαί-
δευσης, και έχει ενταχθεί στην ομαδοποιημένη κατη-
γορία ISCED 3&5, ενώ σε πολλές περιπτώσεις, όπως 
της έκδοσης των σχολικών βιβλίων, δεν είναι δυνατή η 
διάκριση της σχετικής δαπάνης σε επιμέρους κατηγο-
ρία δαπάνης ή βαθμίδα εκπαίδευσης. Δεν περιλαμβά-
νονται στην καταγραφή οφειλές προηγούμενων ετών 
που μεταφέρθηκαν στο 2013. Τα λειτουργούντα συγ-
χρηματοδοτούμενα Επιχειρησιακά Προγράμματα είναι 
πολυετούς διάρκειας και οι ετήσιες αναθεωρήσεις 
τους καθορίζονται από την επίδοση (απορροφητικότη-
τα) των δικαιούχων. Επομένως, το ύψος της δαπάνης 
των επιχειρησιακών προγραμμάτων που χρηματοδο-
τούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και 
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
(ΕΤΠΑ) βασίζεται στην αναθεώρηση του 2013 (μέχρι 
και τον Ιούνιο του 2013) και όχι στον αρχικό προϋπο-
λογισμό τους». 
Τέλος, και σχετικά με τον επιμερισμό της συνολικής 
δημόσιας δαπάνης για την εκπαίδευση στην Ελλάδα 
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ανά κατηγορία δαπάνης και βαθμίδα εκπαίδευσης, θα 
πρέπει να σημειωθεί ότι από τους ετήσιους οικονομι-
κούς απολογισμούς του Προγράμματος Δημοσίων Ε-
πενδύσεων (ΠΔΕ) δεν γίνεται διάκρισή τους ανά βαθ-
μίδα εκπαίδευσης και ως εκ τούτου δεν μπορούν να 
συμπεριληφθούν με ασφάλεια.  
Η πλήρης αποσαφήνιση των διαδρομών εγγραφής της 
συνολικής δημόσιας δαπάνης για τον τομέα της Εκ-
παίδευσης & Κατάρτισης στην Ελλάδα, όπως προκύ-
πτει και από το παραπάνω σημείωμα, καθίσταται ι-
διαίτερα δυσχερής, γεγονός που δεν συμβάλλει: (α) 
στη διαφάνεια της λειτουργίας του δημόσιου λογιστι-
κού, (β) στον ενιαίο στρατηγικό σχεδιασμό που απαι-
τείται στον τομέα της εκπαίδευσης και συνακόλουθα 
(γ) στην αποτελεσματική άσκηση του κοινοβουλευτι-
κού ελέγχου στον τομέα της εκπαίδευσης και της κα-
τάρτισης. 
 
Στον ακόλουθο πίνακα της αναφοράς του Δικτύου ΕΥ-
ΡΥΔΙΚΗ η συνολική δημόσια δαπάνη για την εκπαί-
δευση στην Ελλάδα το 2013, ύψους 5.916 εκ.€ (Ιούνι-

ος 2013), που αντιστοιχεί στο 3,2% του ΑΕΠ (2013), 
επιμερίζεται σε 4 βασικές κατηγορίες δαπάνης:  
 σε Δαπάνες προσωπικού (αφορά κυρίως σε μισθο-

λογική δαπάνη) που αντιστοιχεί στο 70,8% (ή 4.189 
εκ.€) της συνολικής δημόσιας δαπάνης για την εκ-
παίδευση, 
 σε Τρέχουσες δαπάνες (αφορά κυρίως σε επιχορή-

γηση λειτουργικών δαπανών) που αντιστοιχεί στο 
11,0% (ή 652 εκ.€) της συνολικής δημόσιας δαπάνης, 
 σε Κεφαλαιουχικές δαπάνες (αφορά επενδύσεις κυ-

ρίως σε υποδομές και εξοπλισμό) που αντιστοιχεί 
στο 9,6% (ή 569 εκ.€) της συνολικής δημόσιας δαπά-
νης. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ένα ποσό της τάξης 
των 153 εκ.€ (2,6% της δημόσιας δαπάνης) αφορά 
σε ενιαίες δαπάνες που δεν μπορούν να διακριθούν 
στις 3 επιμέρους διακριτές κατηγορίες δαπάνης (κε-
φαλαιουχικές, τρέχουσες και προσωπικού), και τέλος  
 σε Δημόσιες επιδοτήσεις σε γονείς με παιδιά στην 

εκπαίδευση και σε φοιτητές που αντιστοιχεί στο 
6,0% (ή 353 εκ.€) της συνολικής δημόσιας δαπάνης 
για την εκπαίδευση τη συγκεκριμένη χρονιά. 

Πίνακας 6.16: Προϋπολογισμός δημοσίων δαπανών για την Εκπαίδευση στην Ελλάδα το 2013 ανά κατηγορία δαπάνης και βαθμίδα εκπαίδευσης (σε €) 

ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

Κατηγορίες δαπάνης 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ % 

(1) 
Κεφαλαιουχικές 

Δαπάνες 
 

(2) 
Τρέχουσες 
δαπάνες 

(Λειτουργικές 
δαπάνες) 

(3) 
Δαπάνες 

προσωπικού 
Ενιαίες 

δαπάνες 
σε 2 από τις 3 
προηγούμενες 

κατηγορίες 

Ενιαίες 
δαπάνες 
και στις 3 

προηγούμενες 
κατηγορίες 

(4) 
Δημόσιες 

επιδοτήσεις  
σε γονείς με παιδιά 

στην εκπαίδευση  
και σε φοιτητές 

ISCED 0 22.453.573         145.000.000 167.453.573 2,8% 

ISCED 1 82.656.635       26.838.174   109.494.809 1,9% 

ISCED 0 και 1 439.145 3.100.242 1.574.493.810     2.140.550 1.580.173.747 26,7% 

ISCED 2 11.768.943       8.638.841   20.407.784 0,3% 

ISCED 3 (Γενικό Λύκειο) 11.775.333       184.728   11.960.061 0,2% 

ISCED 3 (Επαγγελματικό Λύκειο) 6.107.000 15.100.000 36.200.000     250.000 57.657.000 1,0% 

ISCED 2 και 3 15.443.029 13.376.513 1.833.818.365   699.278 1.240.630 1.864.577.815 31,5% 

ISCED 0, 1 , 2 και 3 198.528.508 266.258.399 20.926.336   34.815.674 14.251 520.543.168 8,8% 

ISCED 4   8.840.330 12.192.000   20.800.077 10.633.366 52.465.773 0,9% 

ISCED 3 και 5   709.960 1.495.113       2.205.073 0,0% 

ISCED 0, 1, 2, 3 και 4 6.330.637           6.330.637 0,1% 

ISCED 5-6 (Διδακτικό έργο) 165.917.352 240.676.460 649.785.893   26.839.371 188.565.515 1.271.784.591 21,5% 

ISCED 5-6 (έρευνα και ανάπτυξη R&D) 47.702.232 82.984.822 11.162.527   34.429.594 4.835.217 181.114.392 3,1% 

ISCED 0, 1, 2, 3, 5 και 6   20.554.384 49.389.916       69.944.300 1,2% 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 569.122.387 651.601.110 4.189.463.960 0 153.245.737 352.679.529 5.916.112.723 100,0% 

Ποσοστιαία κατανομή (%) 9,6% 11,0% 70,8% 0,0% 2,6% 6,0% 100,0%  

Πηγή: EURYDICE “National Sheets on Education Budgets in Europe 2013” (p. 32-33) Ιούνιος 2013 
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 
Από τα στοιχεία του πίνακα γίνεται εμφανές ότι περί-
που: το 73,2% (ή 4.332,3 εκ.€) της δημόσιας δαπάνης 
για την εκπαίδευση αφορά σε δαπάνες της Προσχολι-
κής, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
(ISCED 0-3), το 0,9% (ή 53,5 εκ.€) της δημόσιας δαπά-
νης για την εκπαίδευση αφορά σε δαπάνες της Μετα-
δευτεροβάθμιας μη τριτοβάθμιου επιπέδου εκπαί-
δευσης (ISCED 4) και το 24,6% (ή 1.452,9 εκ.€) της δη-
μόσιας δαπάνης για την εκπαίδευση αφορά σε δαπά-
νες της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 5-6), ενώ το 
1,2% (ή 69,9 εκ.€) της δημόσιας δαπάνης για την εκ-
παίδευση αφορά σε μη επιμερισμένες ανά βαθμίδα 
εκπαίδευσης δαπάνες. Τέλος το ποσό των 2,2 εκ.€ ε-

πιμερίζεται μεταξύ ISCED 3 και 5 και το ποσό των 6,3 
εκ.€ επιμερίζεται στις υπόλοιπες εκτός της Τριτοβάθ-
μιας βαθμίδες (ISCED 0-4). 
Όπως φάνηκε και από τον παραπάνω πίνακα, όπου ο 
επιμερισμός αναπτύχθηκε σε συνολικά 14 ομάδες 
βαθμίδων (ISCED), ουσιαστικά είναι αδύνατος ο επι-
μερισμός των δαπανών ανά βαθμίδα εκπαίδευσης, 
ενώ και τα κριτήρια ένταξης ενός κωδικού δαπάνης σε 
κάποια βαθμίδα (ISCED) ή ομάδα βαθμίδων επαφίε-
νται στην κρίση του ερευνητικού φορά/ ερευνητή.  
Όμως στο πλαίσιο ενός αποτελεσματικού και ενιαίου 
για τον τομέα Εκπαίδευση & Κατάρτιση στρατηγικού 
σχεδιασμού τα κριτήρια ένταξης θα πρέπει να έχουν 
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προαποφασιστεί και αποτυπωθεί στην ταυτότητα του 
κωδικού αριθμού δαπάνης (ΚΑΔ) από το Γενικό Λογι-
στήριο του Κράτους, με ενιαίο τρόπο για το τομέα της 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Επιπλέον, θα πρέπει με 
ιδιαίτερη έμφαση να σημειωθεί η αδυναμία προσέγ-
γισης των δημόσιων δαπανών για την Προσχολική εκ-
παίδευση (αφού έχει ενσωματωθεί στην Πρωτοβάθ-
μια εκπαίδευση), της Υποχρεωτικής εκπαίδευσης (α-
φού δεν μπορούν να απομονωθούν από τη Δευτερο-
βάθμια εκπαίδευση οι δαπάνες της Κατώτερης Δευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευσης, της Ανώτερης Δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ή της Επαγγελματικής Λυκειακής 
Εκπαίδευσης (ISCED 3b)), που καθιστά αδύνατο την 
εξειδίκευση του στρατηγικού σχεδιασμού του τομέα 
της Εκπαίδευσης & Κατάρτισης στις επιμέρους εκπαι-
δευτικές τους βαθμίδες. Τέλος, ο συνυπολογισμός της 
δημόσιας δαπάνης για τη Δια Βίου Μάθησης με την 
αντίστοιχη δαπάνη για τη Μεταδευτεροβάθμια μη τρι-
τοβάθμιου επιπέδου εκπαίδευση (ISCED4) περιπλέκει 

ακόμη περισσότερο την προσέγγιση των εισροών στις 
συγκεκριμένες βαθμίδες της εκπαίδευσης, που ακόμα 
αντιμετωπίζονται από τις ιστορικά αρχαιότερες ως μη 
υφιστάμενες, ή υποδεέστερες. 
 
Στον ακόλουθο πίνακα αποτυπώνεται ο συγκριτικός 
επιμερισμός των δημοσίων δαπανών για την εκπαί-
δευση στην Ελλάδα τα έτη 2012 και 2013 ανά βαθμίδα 
εκπαίδευσης μεταξύ των τριών πηγών αναφοράς: της 
EUROSTAT (2012), του Δικτύου ΕΥΡΥΔΙΚΗ (δαπάνες 
πραγματοποιηθείσες μέχρι και τον Ιούνιο του 2013 και 
αναγωγή στο έτος), που διαθέτει και την αναλυτικότε-
ρη κατανομή σε κατηγορία δαπάνης, και του ΚΑ-
ΝΕΠ/ΓΣΕΕ (δαπάνες πραγματοποιηθείσες μέχρι και τον 
Σεπτέμβριο του 2013 και αναγωγή στο έτος). Θα πρέ-
πει να σημειωθεί ότι οι δαπάνες της Μεταδευτερο-
βάθμιας μη τριτοβάθμιου επιπέδου εκπαίδευσης έ-
χουν συνυπολογιστεί στις δαπάνες της Δευτεροβάθμι-
ας εκπαίδευσης. 

Πίνακας 6.17: Επιμερισμός των δημοσίων δαπανών για την εκπαίδευση στην Ελλάδα την περίοδο 2005-2012 ανά βαθμίδα εκπαίδευσης 

Δημόσιες δαπάνες για εκπαίδευση 
EUROSTAT 

2012(1) 
Δίκτυο EURYDICE 

2013(2) 
ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

2014 για το 2013(3) 
σε εκ.€ % σε εκ.€ % σε εκ.€ % 

Προσχολική και Πρωτοβάθμια εκπαίδευση 2.540 32,0 1.710 28,9 1.608 29,1 

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 2.960 37,3 1.995 33,7 1.827 33,1 

Μεταδευτεροβάθμια μη τριτοβάθμιου επιπέδου εκπαίδευση       
Τριτοβάθμια εκπαίδευση 1.868 23,5 1.083 18,3 1.009 18,3 

Δαπάνες για εκπαίδευση μη κατηγοριοποιημένες ως προς τη βαθμίδα   529 8,9 605 11,0 

Υποστηρικτικές υπηρεσίες εκπαίδευσης (subsidiary services)   353 6,0   
Έρευνας & Ανάπτυξης (R&D) στην εκπαίδευση   176  3,0   

Μη επιμερισμένες σε κατηγορία δαπάνες εκπαίδευσης (n.e.c.) 571 7,2 70 1,2 475 8,6 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 7.939 100,0 5.916 100,0 5.524 100,0 

       
Προκύπτουσες διαφορές μεταξύ COFOG με το δίκτυο EURYDICE και το ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ  2.023 34,2% 2.415 43,7% 

Προκύπτουσες διαφορές μεταξύ τoυ δικτύου EURYDICE και του ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 392 6,6% 

Πηγές:  
(1) EUROSTAT General government expenditure ON EDUCATION (COFOG) [gov_a_exp] με επιβεβαίωση των στοιχείων από την ΕΛ.ΣΤΑΤ (Μάιος 2014) 
(2) EURYDICE “National Sheets on Education Budgets in Europe 2013” (p. 32-33) Ιούνιος 2013 
(3) Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Κρατικοί Προϋπολογισμοί των ετών 2007 έως και 2012 
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ Μάιος 2014 
 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του πίνακα η δημόσια δαπά-
νη για Προσχολική & Πρωτοβάθμια εκπαίδευση στην 
αποτύπωση της EUROSTAT (2012) αντιστοιχεί στο 
32,0% της συνολικής δαπάνης για εκπαίδευση, στο 
28,9% στην αποτύπωση του Δικτύου ΕΥΡΥΔΙΚΗ (2013) 
και στο 29,1% στην αποτύπωση του ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
(2013). Αντίστοιχα, η δημόσια δαπάνη για Δευτερο-
βάθμια εκπαίδευση στην αποτύπωση της EUROSTAT 
(2012) αντιστοιχεί στο 37,3% της συνολικής δαπάνης 
για εκπαίδευση, στο 33,7% στην αποτύπωση του Δι-
κτύου ΕΥΡΥΔΙΚΗ (2013) και στο 33,1% στην αποτύπω-
ση του ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ (2013), ενώ η δημόσια δαπάνη για 
Τριτοβάθμια εκπαίδευση στην αποτύπωση της EURO-
STAT (2012) αντιστοιχεί στο 23,5% της συνολικής δα-
πάνης για εκπαίδευση, στο 18,3% στην αποτύπωση 
του Δικτύου ΕΥΡΥΔΙΚΗ (2013) και στο 18,3% στην απο-
τύπωση του ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ (2013). Τέλος, οι μη επιμερι-
σμένες σε βαθμίδα δαπάνες της εκπαίδευσης αντι-
στοιχούν στο 7,2% (ή 571 εκ.€) της συνολικής δαπάνης 
για εκπαίδευση στην αποτύπωση της EUROSTAT 

(2012), στο 1,2% (ή 70 εκ.€) στην αποτύπωση του Δι-
κτύου ΕΥΡΥΔΙΚΗ (2013) και στο 8,6% στην αποτύπωση 
του ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ (2013) που αφορά στο σύνολο του 
ΠΔΕ της συγκεκριμένης χρονιάς. 
Στο ακόλουθο γράφημα και για λόγους σύγκρισης α-
ποτυπώνεται η συνολική δημόσια δαπάνη της Γενικής 
Κυβέρνησης για τον τομέα Εκπαίδευση & Κατάρτιση 
την περίοδο 2005-2012, σύμφωνα με τα δημοσιευμέ-
να και επικαιροποιημένα στοιχεία της EUROSTAT και 
τα οποία επιβεβαιώνει η ΕΛ.ΣΤΑΤ, αλλά και τα προα-
ναφερθέντα στοιχεία από την προσέγγιση του ΚΑ-
ΝΕΠ/ΓΣΕΕ βασισμένη στους Οικονομικούς Απολογι-
σμούς του κράτους καθώς και στην πρόβλεψη των δη-
μοσίων δαπανών για τον τομέα της Εκπαίδευσης & 
Κατάρτισης του 2013 (δαπάνες πληρωμένες μέχρι και 
30/9/2013) και στον αντίστοιχο προϋπολογισμό για το 
2014. Στο γράφημα σημειώνεται, τέλος, και η αντί-
στοιχη τιμή του οικονομικού προϋπολογισμού της δη-
μόσιας δαπάνης για την εκπαίδευση για το 2013 που 
δημοσίευσε το Δίκτυο ΕΥΡΥΔΙΚΗ.  
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Γράφημα 6.62: Σύνολο δημόσιας δαπάνης για τον τομέα Εκπαίδευση & Κατάρτιση την περίοδο 2005-2014  

 
Πηγές:  
(1) EUROSTAT General government expenditure ON EDUCATION (COFOG) [gov_a_exp] (Μάιος 2014) 
(2) EURYDICE “National Sheets on Education Budgets in Europe 2013” (p. 32-33) Ιούνιος 2013 
(3) ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Κρατικοί Προϋπολογισμοί των ετών 2007 έως και 2012 
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ Μάιος 2014 
 

Η προσέγγιση της δημόσιας δαπάνης για την εκπαί-
δευση στην Ελλάδα το 2013 μεταξύ της αποτύπωσης 
του ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ και της αντίστοιχης του Δικτύου ΕΥ-
ΡΥΔΙΚΗ είναι αρκετά κοντά (εύρος 392,0 εκ.€) σε σχέ-
ση με την προκύπτουσα διαφορά με την EUROSTAT. 
Η παρουσίαση της εξέλιξης των δημοσίων δαπανών 
για την εκπαίδευση (γενικά) και της Τριτοβάθμιας εκ-
παίδευσης (ειδικότερα) κατά την περίοδο αναφοράς 

της παρούσας μελέτης (2002-2012) θα επιμερίσει με 
συστηματικότερο τρόπο τις συγκεκριμένες δαπάνες, 
τόσο ανά βαθμίδα εκπαίδευσης, όσο και ανά κατηγο-
ρία δαπάνης, ενώ θα κάνει σαφή αναφορά και στις 
δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών και υπη-
ρεσιών εκπαίδευσης, που αποτελεί το δεύτερο σημα-
ντικό πυλώνα (αν όχι και το μόνο) χρηματοδότησης 
της ελληνικής εκπαίδευσης. 

 

6.4.2 Δημόσιες δαπάνες για την εκπαίδευση 

Οι δημόσιες δαπάνες για την εκπαίδευση των ετών 
2005 έως και 2012 έχουν αντληθεί από τους ετήσιους 
Κρατικούς Προϋπολογισμούς των ετών 2007 έως 2014 
και αφορούν τις πραγματοποιηθείσες (πληρωμένες) 
δαπάνες του Τακτικού Προϋπολογισμού και του Προ-
γράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για την εκπαίδευ-
ση. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο Οικονομικός Απολο-
γισμός του 2013 δεν είχε ανακοινωθεί μέχρι και τον 
Ιούλιο του 2014, και ως εκ τούτου στην περίοδο ανα-
φοράς δεν συμπεριλήφθηκε το συγκεκριμένο οικονο-
μικό έτος.  
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια εξέλι-
ξη των Δημόσιων πληρωμών για την εκπαίδευση σε 
εκατομμύρια € (εκ.€) και ως ποσοστό επί του ετήσιου 
ΑΕΠ (ESA 2010) της χώρας την περίοδο 2005-2012.  
Το 2012 οι συνολικές πληρωμές για την εκπαίδευση 
είναι 6.141,2 εκ.€ ποσό που αντιστοιχεί στο 3,16% του 
Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ESA 2010) του συ-
γκεκριμένου έτους.  
Κατά την περίοδο 2005-2012 το σύνολο των δημοσίων 
πληρωμών για την εκπαίδευση καταγράφει μείωση 
κατά -9,8% (665,3 εκ.€), από 6.806,5 εκ.€ το 2005 σε 
6.141,2 εκ.€ το 2012, ενώ μείωση κατά -6,3% κατα-
γράφεται και στο ποσοστό του συνόλου των δημοσίων 
πληρωμών για την εκπαίδευση ως προς το ΑΕΠ (από 
3,37% το 2005 σε 3,16% το 2012). Ωστόσο, κατά τη 
διάρκεια της περιόδου αναφοράς εκδηλώνονται ση-
μαντικές αυξομειώσεις του συγκεκριμένου οικονομι-
κού δείκτη.  

Γράφημα 6.63: Σύνολο δημοσίων πληρωμών για την εκπαίδευση σε εκ.€ και 
ως ποσοστό επί του ετήσιου ΑΕΠ την περίοδο 2005-2012 

 
Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Κρατικοί Προϋπολογι-
σμοί των ετών 2007 έως και 2014 
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Συγκεκριμένα, την περίοδο 2005-2008 οι δημόσιες 
πληρωμές για την εκπαίδευση αυξήθηκαν κατά 22,2% 
(1.513 εκ.€) από 6.806,5 εκ.€ το 2005 σε 8.320,1 εκ.€ 
το 2008. Την ίδια περίοδο, οι δημόσιες πληρωμές για 
την εκπαίδευση ως ποσοστό του ΑΕΠ καταγράφουν 
αύξηση κατά 1,8% από 3,37% το 2005 σε 3,44% το 
2008. Η αύξηση αυτή οφείλεται στο ότι το ΑΕΠ, ως 
ποσό, αυξήθηκε τη συγκεκριμένη περίοδο κατά 21,8%, 
ενώ οι δημόσιες πληρωμές για την εκπαίδευση την 
ίδια περίοδο αυξήθηκαν με οριακά μεγαλύτερο ρυθμό 
μεταβολής (22,2%). Την περίοδο 2007-2008 οι συνολι-
κές πληρωμές για την εκπαίδευση ως ποσοστό του 
ΑΕΠ αυξήθηκαν κατά 7,8% (από 3,19% το 2007 σε 
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9.607 εκ.€ 
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8.910 εκ.€ 
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3,44% το 2008) που αποτελεί και τη μεγαλύτερη αύξη-
ση του δείκτη κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς 
(2005-2012). 
Αντίθετα, την περίοδο 2008-2012 οι δημόσιες πληρω-
μές για την εκπαίδευση μειώθηκαν κατά 26,2% 
(2.178,9 εκ.€), από 8.320,1 εκ.€ το 2008 σε 6.141,2 
εκ.€ το 2012. Την ίδια περίοδο, οι δημόσιες πληρωμές 
για την εκπαίδευση ως ποσοστό του ΑΕΠ καταγρά-
φουν μείωση κατά -8,0%. Η μείωση αυτή οφείλεται 
στο ότι το ΑΕΠ, ως ποσό, μειώθηκε κατά -19,8% τη συ-
γκεκριμένη περίοδο με μέση ετήσια μείωση -5,3%, 
ενώ οι δημόσιες πληρωμές για την εκπαίδευση την 
ίδια περίοδο μειώθηκαν εντονότερα, συνολικά κατά -
26,2% και με μέση ετήσια μείωση -7,2%. Την περίοδο 
2010-2011 οι συνολικές πληρωμές για την εκπαίδευση 
ως ποσοστό του ΑΕΠ μειώθηκαν κατά 0,27 ποσοστιαί-
ες μονάδες (από 3,42% το 2010 σε 3,15% μονάδες το 
2011), που αποτελεί και τη μεγαλύτερη μείωση συνο-
λικά της περιόδου αναφοράς (2005-2012). 
Οι δημόσιες πληρωμές για την εκπαίδευση αποτυπώ-
νονται σε δύο βασικές πηγές χρηματοδότησης: (Α) 
στον Τακτικό Προϋπολογισμό του Κράτους, και (Β) 
στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων που επιμερί-
ζονται αντίστοιχα ανά Ειδικό Φορέα και Κατηγορία 
Δαπάνης. 
 
6.4.2.1 Δαπάνες Τακτικού Προϋπολογισμού 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια εξέλι-
ξη του Τακτικού Προϋπολογισμού του κράτους για 
την εκπαίδευση σε εκατομμύρια € (εκ.€) καθώς και ο 
ετήσιος ρυθμός μεταβολής του δείκτη την περίοδο 
2005-2012. 

Γράφημα 6.64: Σύνολο πληρωμών Τακτικού Προϋπολογισμού για την εκπαί-
δευση σε εκ. € και ρυθμός μεταβολής του δείκτη την περίοδο 2005-2012 

 
Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Κρατικοί Προϋπολογι-
σμοί των ετών 2007 έως και 2014 
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Κατά το οικονομικό έτος 2012 οι πραγματοποιηθείσες 
πληρωμές του Τακτικού Προϋπολογισμού του κρά-
τους στον τομέα της εκπαίδευσης ανήλθαν στο ποσό 
των 5.409,3 εκ.€, ενώ το Υπουργείο Οικονομικών στις 
δαπάνες για το 2013 (καταχώρηση πληρωτέων έως και 
τον Σεπτέμβριο του 2013) ανακοίνωσε ετήσια πρό-
βλεψη για περαιτέρω μείωση των πληρωμών του Τα-
κτικού Προϋπολογισμού για την εκπαίδευση κατά -
8,0% έναντι του 2012, που αντιστοιχεί σε 4.976 εκ.€. 
Συνολικά, κατά την περίοδο 2005-2012 καταγράφεται 
μείωση των πληρωμών του Τακτικού Προϋπολογισμού 
για την εκπαίδευση κατά -6,4% (368,8 εκ.€) από 
5.778,0 εκ.€ το 2005 σε 5.409,2 εκ.€ το 2012. Ωστόσο, 
κατά τη διάρκεια της περιόδου εκδηλώνονται σημα-
ντικές αυξομειώσεις του συγκεκριμένου οικονομικού 
δείκτη.  
Συγκεκριμένα την τριετία 2005-2008 (προ κρίσης) κα-
ταγράφεται συνολική αύξηση των πληρωμών του Τα-
κτικού Προϋπολογισμού για την εκπαίδευση κατά 
20,8% (1.199,8 εκ.€) από 5.778,0 εκ.€ το 2005 σε 
6.977,8 εκ.€ το 2008, που αναλογεί στην αντίστοιχη 
αύξηση του ΑΕΠ της χώρας, ενώ και το 2009 καταγρά-
φεται αύξηση κατά 5,7% των πληρωμών του Τακτικού 
Προϋπολογισμού για την εκπαίδευση, παρά τη μείωση 
(κατά -1,9%) του ΑΕΠ. Συνολικά κατά την τετραετία 
2005-2009 καταγράφεται συνολική αύξηση των πλη-
ρωμών του Τακτικού Προϋπολογισμού για την εκπαί-
δευση κατά 27,6% (1.595,5 εκ.€) από 5.778,0 εκ.€ το 
2005 σε 7.373,5 εκ.€ το 2009. Κατά την επόμενη τριε-
τία 2009-2012 το σύνολο των πληρωμών του Τακτικού 
Προϋπολογισμού καταγράφει συνολική μείωση κατά 
26,6% (1.964,3 εκ.€) από 7.373,5 εκ.€ το 2009 σε 
5.409,2 εκ.€ το 2012, χαμηλότερα από την αντίστοιχη 
τιμή του οικονομικού δείκτη το 2005. Από την ετήσια 
μεταβολή των πληρωμών του Τακτικού Προϋπολογι-
σμού για την εκπαίδευση κατά την περίοδο αναφοράς 
αξίζει να σημειωθεί ότι το υψηλότερο ποσοστό ετήσι-
ας αύξησης του συγκεκριμένου οικονομικού δείκτη 
καταγράφεται το 2008 (κατά 6,8% έναντι του προη-
γούμενου έτους), ενώ το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας 
μείωσης του δείκτη καταγράφεται το 2011 (κατά 
11,6% έναντι του προηγούμενου έτους). 
 
Στον ακόλουθο πίνακα αποτυπώνεται η απόλυτη και 
ποσοστιαία κατανομή του συνόλου των πληρωμών 
του Τακτικού Προϋπολογισμού για την εκπαίδευση και 
ο επιμερισμός του στους τρεις φορείς χρηματοδότη-
σης του κράτους (κεντρικές υπηρεσίες και στις υπηρε-
σίες διοικητικής περιφέρειας και περιφερειακής ενό-
τητας/νομαρχίας) την περίοδο 2010-2012. 

Πίνακας 6.18: Χρηματοδότηση της εκπαίδευσης – Τακτικός Προϋπολογισμός (ανάλυση κατά Φορέα) 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΦΟΡΕΩΝ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

2010 2011 2012 Ποσοστιαία 
Μεταβολή 

Τριετίας 
2010-2012 

ΠΟΣΟ 
σε € 

% 
Επί του ΣΥΝ  

Ετήσια 
Ποσοστιαία 
Μεταβολή 

ΠΟΣΟ 
σε € 

% 
Επί του ΣΥΝ  

Ετήσια 
Ποσοστιαία 
Μεταβολή 

ΠΟΣΟ 
σε € 

% 
Επί του ΣΥΝ  

Ετήσια 
Ποσοστιαία 
Μεταβολή 

ΣΥΝΟΛΟ πληρωμών  
ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 6.693.480.154,01 100,0%  -9,2 ▼ 5.917.551.311,61 100,0%  -11,6 ▼ 5.409.208.484,78  100,0%  -8,6 ▼ -19,2 ▼ 

ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ –  
Υπουργείο Παιδείας 6.297.247.581,37  94,08% -10,7 ▼ 5.786.138.079,49 97,78% -8,1 ▼ 5.370.702.774,48  99,28% -7,2 ▼ -14,7 ▼ 

5.778,0 εκ.€ 
6.129,3 εκ.€ 

6.535,6 εκ.€ 
6.977,8 εκ.€ 

7.373,5 εκ.€ 
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5.917,6 εκ.€ 
5.409,2 εκ.€ 

6,1% 6,6% 6,8% 5,7% 

-9,2% -11,6% -8,6% 
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ΔΑΠΑΝΕΣ ΦΟΡΕΩΝ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

2010 2011 2012 Ποσοστιαία 
Μεταβολή 

Τριετίας 
2010-2012 

ΠΟΣΟ 
σε € 

% 
Επί του ΣΥΝ  

Ετήσια 
Ποσοστιαία 
Μεταβολή 

ΠΟΣΟ 
σε € 

% 
Επί του ΣΥΝ  

Ετήσια 
Ποσοστιαία 
Μεταβολή 

ΠΟΣΟ 
σε € 

% 
Επί του ΣΥΝ  

Ετήσια 
Ποσοστιαία 
Μεταβολή 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – 
Υπουργείων (Νομαρχίες) 144.501.572,64 2,16% -14,0 ▼ 55.453.232,12 0,94% -61,6 ▼ 38.205.710,30 0,71% -31,1 ▼ -73,6 ▼ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
(Γενικές Γραμματείες Περιφερειών) 251.731.000,00 3,76% 61,3  ▲ 75.960.000,00 1,28% -69,8 ▼ 300.000,00 0,01% -99,6 ▼ -99,9 ▼ 

               
Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Κρατικοί Προϋπολογισμοί των ετών 2007 έως και 2012 
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Κατά την τριετία 2010-2012 το σύνολο των πληρωμών 
του Τακτικού Προϋπολογισμού για την εκπαίδευση 
μειώθηκε κατά -19,2% (1.284,3 εκ.€) από 6.693,5€ το 
2010 σε 5.409,2 το 2012 και με μέση ετήσια μεταβολή 
-10,1%. Αξίζει να σημειωθεί ότι την ίδια τριετία η αντί-
στοιχη μείωση του ΑΕΠ ήταν μικρότερη (14,1% με μέ-
ση ετήσια μεταβολή -7,1%). 
Το συνολικό ποσό του Τακτικού Προϋπολογισμού για 
την εκπαίδευση, επιμερίζεται στους ακόλουθους τρεις 
φορείς χρηματοδότησης: (α) στον Τακτικό Προϋπολο-
γισμό των Κεντρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παι-
δείας (ΥΠΑΙΘ), στον οποίο το 2012 αναλογούσε το 
99,28% του συνόλου του Τακτικού Προϋπολογισμού 
για την εκπαίδευση, β) στον Τακτικό Προϋπολογισμό 
των Περιφερειακών Υπηρεσιών Υπουργείων – Περι-
φερειακές ενότητες/Νομαρχίες, στον οποίο αναλο-
γούσε το 0,71% του συνόλου του Τακτικού Προϋπολο-
γισμού για την εκπαίδευση, και γ) στον Τακτικό Προϋ-
πολογισμός των Περιφερειακών Υπηρεσιών – Γενικές 
Γραμματείες Περιφερειών, στον οποίο αναλογούσε 
μόλις το 0,01% του συνόλου του Τακτικού Προϋπολο-
γισμού για την εκπαίδευση. 
Κατά τη διάρκεια της τριετίας 2010-2012 η κατηγορία 
των πληρωμών του Τακτικού Προϋπολογισμού των 
Κεντρικών Υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘ μειώθηκε κατά -
14,7% (ή κατά 926,5 εκ.€) από 6.297,2 εκ.€ το 2010 σε 
5.370,7 εκ.€ το 2012 με μέση ετήσια μεταβολή -7,6%. 
Την ίδια περίοδο, η κατηγορία των πληρωμών του Τα-
κτικού Προϋπολογισμού των Περιφερειακών Υπηρε-
σιών του ΥΠΑΙΘ μειώθηκε σημαντικά κατά -73,6% (ή 
κατά 106,3 εκ.€) από 144,5 εκ.€ το 2010 σε 38,2 εκ.€ 
το 2012 με μέση ετήσια μεταβολή -46,4%. 
Τέλος, η κατηγορία των πληρωμών του Τακτικού Προ-
ϋπολογισμού των Γενικών Γραμματειών των Περιφε-
ρειών για την εκπαίδευση ουσιαστικά μηδενίστηκε 
(μείωση κατά -99,9%, ή κατά 251,4 εκ.€) από 251,7 
εκ.€ το 2010 σε 0,3 εκ.€ το 2012 με μέση ετήσια μετα-
βολή -84,7%. 
 
Τακτικός Προϋπολογισμός Κεντρικών Υπηρεσιών Υ-
ΠΑΙΘ 
Το 2012 οι πραγματοποιηθείσες πληρωμές του Τακτι-
κού Προϋπολογισμού των Κεντρικών Υπηρεσιών του 
ΥΠΑΙΘ ανήλθαν στο ποσό των 5.370,5 εκ.€, ενώ το Υ-
πουργείο Οικονομικών στις πληρωμές για το 2013 (κα-
ταχώρηση πληρωτέων έως και τον Σεπτέμβριο του 
2013) ανακοίνωσε ετήσια πρόβλεψη για περαιτέρω 
μείωση των πληρωμών του συγκεκριμένου Τακτικού 

Προϋπολογισμού κατά -8,3% έναντι του 2012, που α-
ντιστοιχεί σε 4.924,2 εκ.€.  
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια εξέλι-
ξη του Τακτικού Προϋπολογισμού των Κεντρικών Υ-
πηρεσιών του ΥΠΑΙΘ σε εκατομμύρια € (εκ.€) καθώς 
και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής του δείκτη την περί-
οδο 2005-2012. 
Συνολικά, κατά την περίοδο 2005-2012 καταγράφεται 
μείωση των πληρωμών του Τακτικού Προϋπολογισμού 
των Κεντρικών Υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘ κατά -3,9% 
(216,0 εκ.€) από 5.586,7 εκ.€ το 2005 σε 5.370,7 εκ.€ 
το 2012. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της περιόδου εκ-
δηλώνονται σημαντικές αυξομειώσεις του συγκεκρι-
μένου οικονομικού δείκτη.  

Γράφημα 6.65: Σύνολο πληρωμών Τακτικού Προϋπολογισμού των Κεντρικών 
Υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘ σε εκ. € και ρυθμός μεταβολής του δείκτη την περίο-
δο 2005-2012 

 
Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Κρατικοί Προϋπολογι-
σμοί των ετών 2007 έως και 2014 
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Συγκεκριμένα την τριετία 2005-2008 (προ κρίσης) κα-
ταγράφεται συνολική αύξηση των πληρωμών του Τα-
κτικού Προϋπολογισμού των Κεντρικών Υπηρεσιών 
του ΥΠΑΙΘ κατά 19,8% (1.108,6 εκ.€) από 5.586,7 εκ.€ 
το 2005 σε 6.695,3 εκ.€ το 2008, ελαφρά μικρότερη 
της αντίστοιχης αύξησης του ΑΕΠ της χώρας την ίδια 
περίοδο (21,8%), ενώ και το 2009 καταγράφεται αύ-
ξηση κατά 5,3% των πληρωμών του Τακτικού Προϋπο-
λογισμού των Κεντρικών Υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘ, παρά 
την μείωση κατά -1,9% του ΑΕΠ. Συνολικά κατά την 
τετραετία 2005-2009 καταγράφεται συνολική αύξηση 
των πληρωμών του Τακτικού Προϋπολογισμού των 
Κεντρικών Υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘ κατά 26,2% (1.462,8 
εκ.€) από 5.586,7 εκ.€ το 2005 σε 7.049,5 εκ.€ το 2009.  
Κατά την επόμενη περίοδο 2009-2012 το σύνολο των 
πληρωμών του Τακτικού Προϋπολογισμού των Κεντρι-
κών Υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘ καταγράφει συνολική μεί-
ωση κατά -23,8% (1.678,8 εκ.€) από 7.049,5 εκ.€ το 

5.586,7 εκ.€ 
5.901,7 εκ.€ 

6.292,4 εκ.€ 
6.695,3 εκ.€ 

7.049,5 εκ.€ 

6.297,2 εκ.€ 
5.786,1 εκ.€ 

5.370,7 εκ.€ 

5,6% 6,6% 6,4% 5,3% 

-10,7% -8,1% -7,2% 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Χρηματοδότηση Ετήσιος ρυθμός μεταβολής 
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2009 σε 5.370,7 εκ.€ το 2012, χαμηλότερα από την α-
ντίστοιχη τιμή του οικονομικού δείκτη το 2005. 
Από την ετήσια μεταβολή των πληρωμών του Τακτικού 
Προϋπολογισμού των Κεντρικών Υπηρεσιών του Υ-
ΠΑΙΘ κατά την περίοδο αναφοράς αξίζει να σημειωθεί 
ότι το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας αύξησης του συ-
γκεκριμένου οικονομικού δείκτη καταγράφεται το 
2007 (κατά 6,6% έναντι του προηγούμενου έτους), 
ενώ το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας μείωσης του δεί-

κτη καταγράφεται το 2011 (κατά -10,7% έναντι του 
προηγούμενου έτους). 
Κατά το οικονομικό έτος 2012 οι πραγματοποιηθείσες 
πληρωμές του Τακτικού Προϋπολογισμού των Κεντρι-
κών Υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘ, που αντιστοιχούσαν στο 
99,28% του συνολικού Τακτικού Προϋπολογισμού για 
την εκπαίδευση, ανήλθαν στο ποσό των 5.370,5 εκ.€, 
και κατά τη διάρκεια της τριετίας 2010-2012, κατέ-
γραψαν μείωση κατά -14,7% (ή 926,5 εκ.€) με μέση 
ετήσια μεταβολή -7,6%. 

Πίνακας 6.19: Χρηματοδότηση της εκπαίδευσης – Τακτικός Προϋπολογισμός ΥΠΑΙΘ (ανάλυση κατά Κατηγορία Δαπάνης) 
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Σ 

ΑΡ
ΙΘ
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Σ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 

2010 2011 2012 Ποσοστιαία 
Μεταβολή 

Τριετίας 
2010-2012 ΠΟΣΟ 

% 
Επί του ΣΥΝ 

ΦΟΡΕΑ 

Ετήσια 
Ποσοστιαία 

Μεταβολή ΠΟΣΟ 
% 

Επί του ΣΥΝ 
ΦΟΡΕΑ 

Ετήσια 
Ποσοστιαία 

Μεταβολή ΠΟΣΟ 
% 

Επί του ΣΥΝ 
ΦΟΡΕΑ 

Ετήσια 
Ποσοστιαία 

Μεταβολή 

ΣΥΝΟΛΟ πληρωμών ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  6.297.247.581,37  100,00% -10,7 ▼ 5.786.138.079,49  100,00% -8,1 ▼ 5.370.702.774,48 100,00% -7,2 ▼ -14,7 ▼ 

0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 5.364.847.297,61  85,19% -8,9 ▼ 4.919.724.552,31 85,03% -8,3 ▼ 4.495.954.886,23 83,71% -8,6 ▼ -16,2 ▼ 

1000 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 52.416.085,15 0,83% -8,7 ▼ 72.903.587,93 1,26% 39,1 ▲ 65.274.117,41 1,22% -10,5 ▼ 24,5 ▲ 

2000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ 872.959.287,31 13,86% -19,8 ▼ 770.214.053,02 13,31% -11,8 ▼ 746.494.124,17 13,90% -3,1 ▼ -14,5 ▼ 

3000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΝΤΑΙ  
ΑΠ0 ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 301.311,23 0,00% -76,6 ▼ 226.569,58 0,00% -24,8 ▼ 422.802,68 0,01% 86,6 ▲ 40,3 ▲ 

5000 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 6.690.427,47 0,11% -32,1 ▼ 22.769.623,43 0,39% 240,3 ▲ 4.959.607,28 0,09% -78,2 ▼ -25,9 ▼ 

6000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ  
ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ 0,00 0,00% 0,0 ▬ 299.693,22 0,01%    24.398,50 0,00% -91,9 ▼ -91,9  ▼ 

7000 ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ κλπ 33.172,60 0,00%   
 

0,00  -100,0 ▼ 0,00 0,00% 0,0 ▬ -100,0 ▼ 

9000 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 0,00 0,00% 0,0 ▬ 0,00  0,0 ▬ 57.572.838,21 1,07%   ▲  ▲ 

                
Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Κρατικοί Προϋπολογισμοί των ετών 2007 έως και 2012 
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Την ίδια χρονιά οι πληρωμές του Τακτικού Προϋπολο-
γισμού των Κεντρικών Υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘ αναλύο-
νται στις ακόλουθες οκτώ κατηγορίες πληρωμών: (α) 
Πληρωμές για υπηρεσίες (Κ.Α. 0000) στην οποία ανα-
λογεί το 83,71% του συνόλου του Τακτικού Προϋπο-
λογισμού των Κεντρικών Υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘ, (β) 
Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού 
(Κ.Α. 1000) στην οποία αναλογεί το 1,22%, (γ) Πληρω-
μές μεταβιβαστικές (Κ.Α. 2000) στην οποία αναλογεί 
το 13,90%, (δ) Πληρωμές που αντικρίζονται από πραγ-
ματοποιούμενα έσοδα (Κ.Α. 3000) στην οποία αναλο-
γεί το 0,01%, (ε) Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλ-
λες κατηγορίες (Κ.Α. 5000) στην οποία αναλογεί το 
0,09%, (στ) Πληρωμές για την εξυπηρέτηση της δημό-
σιας διοίκησης (Κ.Α. 6000) στην οποία αναλογεί το 
0,00%, (ζ) Απαλλοτριώσεις-Αγορές-Ανεγέρσεις κλπ 
(Κ.Α. 7000) στην οποία αναλογεί το 0,00%, και (η) Εξό-
φληση απλήρωτων υποχρεώσεων παρελθόντων οικο-
νομικών ετών (Κ.Α. 9000) στην οποία αναλογεί το 
1,07%. 
Κατά την τριετία 2010-2012, σε 5 από τις 8 κατηγορίες 
πληρωμών του Τακτικού Προϋπολογισμού των Κε-
ντρικών Υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘ καταγράφεται μείωση, 
με τη μεγαλύτερη να σημειώνεται στον Κ.Α. 7000 (Α-
παλλοτριώσεις- Αγορές- Ανεγέρσεις κλπ) ο οποίος το 
2012 μηδενίζεται, όπως και στον Κ.Α. 6000 (Πληρωμές 
για την εξυπηρέτηση της δημόσιας διοίκησης) με μεί-

ωση κατά -91,9% και κατά φθίνουσα σειρά ακολου-
θούν οι κατηγορίες: Κ.Α. 5000 (Δαπάνες που δεν ε-
ντάσσονται σε άλλες κατηγορίες) μείωση κατά -25,9%, 
Κ.Α. 0000 (Πληρωμές για υπηρεσίες) μείωση κατά -
16,2% και Κ.Α. 2000 (Πληρωμές μεταβιβαστικές) κατά -
14,0%.  
Αξίζει να σημειωθεί ότι στον Κ.Α. 2000 (Πληρωμές με-
ταβιβαστικές) της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΠΑΙΘ πε-
ριλαμβάνεται ο Κ.Α. 2435 ο οποίος αφορά σε επιχορή-
γηση στον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων (ΟΣΚ) για την 
καταβολή τοκοχρεολυσίων. Το 2009 στο συγκεκριμένο 
κωδικό αριθμό είχε χρεωθεί το ποσό των 55,5 εκ.€. 
Από το 2010 και κατά τη διάρκεια της τριετίας 2010-
2012 ο συγκεκριμένος κωδικός είναι μηδενικός. Στον 
Κ.Α. 2000 περιλαμβάνεται επίσης και ο Κ.Α. 2428 ο 
οποίος αφορά σε επιχορήγηση στον Οργανισμό Επαγ-
γελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΕΕΚ), ό-
που το 2009 είχε εγγραφεί το ποσό των 1,5 εκ.€. Από 
το 2010 και κατά τη διάρκεια της τριετίας 2010-2012 ο 
συγκεκριμένος κωδικός είναι μηδενικός. 
Την τριετία 2010-2012, σε 3 από τις 8 κατηγορίες πλη-
ρωμών του Τακτικού Προϋπολογισμού των Κεντρικών 
Υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘ καταγράφεται αύξηση, με τη 
μεγαλύτερη να τη σημειώνει ο Κ.Α. 9000 (Εξόφληση 
απλήρωτων υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών 
ετών), ο οποίος εγγράφεται για πρώτη φορά το 2012 
με το ποσό των 57,6 εκ.€ και ακολουθούν οι κατηγορί-
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ες: Κ.Α. 3000 (Πληρωμές που αντικρίζονται από πραγ-
ματοποιούμενα έσοδα) αύξηση κατά 40,3% και Κ.Α. 
1000 (Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλι-
σμού) με αύξηση κατά 24,5%. 
Η κατηγορία πληρωμών Πληρωμές για υπηρεσίες 
(Κ.Α. 0000) κατά το οικονομικό έτος 2012 με το ποσό 
των 4.496.0 εκ.€ κάλυπτε το 83,71% των πραγματο-
ποιηθεισών πληρωμών του Τακτικού Προϋπολογισμού 
των Κεντρικών Υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘ. Κατά τη διάρ-
κεια της τριετίας 2010-2012, η συγκεκριμένη κατηγο-
ρία δαπάνης καταγράφει μείωση κατά -16,2% από 
5.364,9 εκ.€ το 2010 σε 4.496,0 εκ.€ το 2012 (με μέση 
ετήσια μεταβολή -8,5%).  

 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια εξέλι-
ξη της κατηγορίας πληρωμών Πληρωμές για υπηρεσί-
ες (Κ.Α. 0000) σε εκατομμύρια € (εκ.€) καθώς και ο ε-
τήσιος ρυθμός μεταβολής του συγκεκριμένου οικονο-
μικού δείκτη την περίοδο 2005-2012.  
Γράφημα 6.66: Σύνολο πληρωμών της κατηγορίας Πληρωμές για υπηρεσίες 
(Κ.Α. 0000) των Κεντρικών Υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘ σε εκ. € και ρυθμός μετα-
βολής του δείκτη την περίοδο 2005-2012 

 
Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Κρατικοί Προϋπολογι-
σμοί των ετών 2007 έως και 2014 
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Συνολικά, κατά την περίοδο 2005-2012 καταγράφεται 
μείωση της κατηγορίας πληρωμών Πληρωμές για υ-
πηρεσίες (Κ.Α. 0000) κατά -2,3% (107,2 εκ.€) από 
4.603,1 εκ.€ το 2005 σε 4.496.0 εκ.€ το 2012. Ωστόσο, 
κατά τη διάρκεια της περιόδου εκδηλώνονται σημα-
ντικές αυξομειώσεις του συγκεκριμένου οικονομικού 
δείκτη.  
Συγκεκριμένα την τριετία 2005-2008 (προ κρίσης) κα-
ταγράφεται συνολική αύξηση της κατηγορίας Πληρω-
μές για υπηρεσίες (Κ.Α. 0000) κατά 22,4% (1.030,0 

εκ.€) από 4.603,1 εκ.€ το 2005 σε 5.633,0 εκ.€ το 2008, 
ελαφρά υψηλότερη της αντίστοιχης αύξησης του ΑΕΠ 
της χώρας την ίδια περίοδο (21,8%), ενώ και το 2009 
καταγράφεται αύξηση κατά 4,6% της κατηγορίας Πλη-
ρωμές για υπηρεσίες (Κ.Α. 0000), παρά την μείωση κα-
τά -1,9% του ΑΕΠ. Συνολικά κατά την τετραετία 2005-
2009 καταγράφεται συνολική αύξηση της κατηγορίας 
Πληρωμές για υπηρεσίες (Κ.Α. 0000) κατά 28,0% 
(1.289,0 εκ.€) από 4.603,1 εκ.€ το 2005 σε 5.892,1 εκ.€ 
το 2009.  
Κατά την επόμενη περίοδο 2009-2012 το σύνολο της 
κατηγορίας πληρωμών Πληρωμές για υπηρεσίες (Κ.Α. 
0000) καταγράφει συνολική μείωση κατά -23,7% 
(1.137,1 εκ.€) από 5.892,1 εκ.€ το 2009 σε 4.496,0 εκ.€ 
το 2012, χαμηλότερα από την αντίστοιχη τιμή του οι-
κονομικού δείκτη το 2005. 
Από την ετήσια μεταβολή της κατηγορίας Πληρωμές 
για υπηρεσίες (Κ.Α. 0000) κατά την περίοδο αναφοράς 
αξίζει να σημειωθεί ότι το υψηλότερο ποσοστό ετήσι-
ας αύξησης του συγκεκριμένου οικονομικού δείκτη 
καταγράφεται τα έτη 2007 και 2008 (κατά 7,6% έναντι 
του προηγούμενου έτους), ενώ το υψηλότερο ποσο-
στό ετήσιας μείωσης του δείκτη καταγράφεται το 2010 
(κατά -8,9% έναντι του προηγούμενου έτους). 
Το 2012 η συγκεκριμένη κατηγορία πληρωμών αναλύ-
εται στις ακόλουθες 8 υποκατηγορίες πληρωμών: (α) 
Προεδρική χορηγία, βουλευτικές αποζημιώσεις κ.λπ. 
(Κ.Α. 0100) που καλύπτει το 0,00% της συγκεκριμένης 
κατηγορίας δαπάνης, (β) Αμοιβές πολιτικών υπαλλή-
λων, τακτικοί και ΙΔΑΧ (Κ.Α. 0200) που καλύπτει το 
79,55% της κατηγορίας δαπάνης, (γ) Αμοιβές υπαλλή-
λων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ει-
δικών κατηγοριών (Κ.Α. 0300) που καλύπτει το 3,47% 
της συγκεκριμένης κατηγορίας δαπάνης, (δ) Αμοιβές 
στρατιωτικών γενικά, οργάνων ΕΛ.ΑΣ, Λ.Σ., Π.Σ. (Κ.Α. 
0400) που καλύπτει το 0,00% της συγκεκριμένης κατη-
γορίας δαπάνης, (ε) Πρόσθετες και παρεπόμενες πα-
ροχές (Κ.Α. 0500) που καλύπτει το 0,02% της συγκε-
κριμένης κατηγορίας δαπάνης, (στ) Συντάξεις Δημόσι-
ων λειτουργών (Κ.Α. 0600) που καλύπτει το 0,00% της 
συγκεκριμένης κατηγορίας δαπάνης, (ζ) Πληρωμές για 
μετακινήσεις (Κ.Α. 0700) που καλύπτει το 0,01% της 
συγκεκριμένης κατηγορίας δαπάνης, και (η) Πληρωμές 
για λοιπές υπηρεσίες (Κ.Α. 0800) που καλύπτει το 
0,66% της συγκεκριμένης κατηγορίας δαπάνης. 

Πίνακας 6.20: Χρηματοδότηση της εκπαίδευσης – Τακτικός Προϋπολογισμός ΥΠΑΙΘ (ανάλυση κατά Κατηγορία Δαπάνης) 
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% 
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Ποσοστιαία 
Μεταβολή 

0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 5.364.847.297,61 85,19% -8,9 ▼ 4.919.724.552,31 85,03% -8,3 ▼ 4.495.954.886,23 83,71% -8,6 ▼ -16,2 ▼ 

0100 Προεδρική χορηγία, βουλευτικές αποζημιώ-
σεις κ.λπ.   0,00% 0,0 ▬ 67.253,59 0,00%       0,00% -100,0 ▼ 0,0 ▬ 

0200 Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & I 
.Δ.Α.Χ.) 5.103.267.116,11 81,04% -9,2 ▼ 4.673.329.294,58  80,77% -8,4 ▼ 4.272.364.330,76  79,55% -8,6 ▼ -16,3 ▼ 

0300 Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας ΙΔ 
ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών 220.793.993,71 3,51% -10,5 ▼ 220.519.726,78 3,81% -0,1 ▼ 186.479.340,89  3,47% -15,4 ▼ -15,5 ▼ 

0400 Αμοιβές στρατιωτικών γενικά, οργάνων 
ΕΛ.ΑΣ, Λ.Σ., Π.Σ.   0,00% 0,0 ▬ 191.264,58 0,00%       0,00% -100,0 ▼ 0,0 ▬ 

0500 Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές 7.679.120,49 0,12% -35,3 ▼ 4.250.007,24 0,07% -44,7 ▼ 1.059.728,63  0,02% -75,1 ▼ -86,2 ▼ 

0600 Συντάξεις Δημόσιων λειτουργών   0,00% 0,0 ▬ 1.139,92 0,00%       0,00% -100,0 ▼ 0,0 ▬ 

4.603,1 εκ.€ 
4.867,4 εκ.€ 

5.235,5 εκ.€ 
5.633,0 εκ.€ 

5.892,1 εκ.€ 

5.364,8 εκ.€ 
4.919,7 εκ.€ 

4.496,0 εκ.€ 

5,7% 7,6% 7,6% 4,6% 

-8,9% -8,3% -8,6% 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
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0700 Πληρωμές για μετακινήσεις 2.304.535,76 0,04% -24,1 ▼ 1.023.044,60 0,02% -55,6 ▼ 421.098,85  0,01% -58,8 ▼ -81,7 ▼ 

0800 Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες 30.802.531,54 0,49% 159,6 ▲ 20.342.821,02 0,35% -34,0 ▼ 35.630.387,10  0,66% 75,1 ▲ 15,7 ▲ 
                Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Κρατικοί Προϋπολογισμοί των ετών 2007 έως και 2012 

Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Κατά την τριετία 2010-2012, σε 3 από τις 8 υποκατη-
γορίες της κατηγορίας Πληρωμές για υπηρεσίες του 
Τακτικού Προϋπολογισμού των Κεντρικών Υπηρεσιών 
του ΥΠΑΙΘ και συγκεκριμένα στις υποκατηγορίες Κ.Α. 
0100 (Προεδρική χορηγία, βουλευτικές αποζημιώσεις 
κ.λπ), Κ.Α. 0400 (Αμοιβές στρατιωτικών γενικά, οργά-
νων ΕΛ.ΑΣ, Λ.Σ., Π.Σ.) και Κ.Α. 0600 (Συντάξεις Δημόσι-
ων λειτουργών) καταγράφεται ετήσια εγγραφή δαπά-
νης (2011) που το επόμενο έτος μηδενίζεται. 
Την ίδια περίοδο σε 1 από τις 8 υποκατηγορίες πλη-
ρωμών της κατηγορίας Πληρωμές για υπηρεσίες του 
Τακτικού Προϋπολογισμού των Κεντρικών Υπηρεσιών 
του ΥΠΑΙΘ και συγκεκριμένα στην υποκατηγορία Κ.Α. 
0800 (Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες) καταγράφεται 
αύξηση κατά 15,7% από 30,8 εκ.€ το 2010 σε 35,6 εκ.€ 
το 2012. 
Τέλος, την τριετία 2010-2012 στις υπόλοιπες 4 από τις 
8 υποκατηγορίες πληρωμών της κατηγορίας Πληρω-
μές για υπηρεσίες του Τακτικού Προϋπολογισμού των 
Κεντρικών Υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘ καταγράφεται μείω-
ση με τη μεγαλύτερη να σημειώνεται στην υποκατη-
γορία Κ.Α. 0500 (Πρόσθετες και παρεπόμενες παρο-
χές) κατά -86,2% ενώ κατά φθίνουσα σειρά μείωσης 
ακολουθούν οι υποκατηγορίες: Κ.Α. 0700 (Πληρωμές 
για μετακινήσεις) μείωση κατά -81,7%, Κ.Α. 0200 (Α-
μοιβές πολιτικών υπαλλήλων τακτικοί & I.Δ.Α.Χ.) μεί-
ωση κατά -16,3% και Κ.Α. 0300 (Αμοιβές υπαλλήλων 
με σχέση εργασίας ΙΔ ορισμένου χρόνου και ειδικών 
κατηγοριών) μείωση κατά -15,5%. 
Κατά το οικονομικό έτος 2012 οι πραγματοποιηθείσες 
πληρωμές του Τακτικού Προϋπολογισμού των Κεντρι-
κών Υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘ στην κατηγορία πληρωμών 
Πληρωμές Μεταβιβαστικές (Κ.Α. 2000) ανήλθαν στο 
ποσό των 746,5 εκ.€ και καλύπτουν το 13,9% του συ-
νόλου του Τακτικού Προϋπολογισμού των Κεντρικών 
Υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘ το συγκεκριμένο έτος. Κατά τη 
διάρκεια της τριετίας 2010-2012, η συγκεκριμένη κα-
τηγορία δαπάνης καταγράφει μείωση κατά -14,5% 
από 873,0 εκ.€ το 2010 σε 746,5,0 εκ.€ το 2012 (με μέ-
ση ετήσια μεταβολή -7,4%). 
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια εξέλι-
ξη της κατηγορίας Πληρωμές Μεταβιβαστικές (Κ.Α. 
2000) σε εκατομμύρια € (εκ.€) καθώς και ο ετήσιος 
ρυθμός μεταβολής του συγκεκριμένου οικονομικού 
δείκτη την περίοδο 2005-2012. 
Συνολικά, κατά την περίοδο 2005-2012 καταγράφεται 
μείωση της κατηγορίας Πληρωμές Μεταβιβαστικές 
(Κ.Α. 2000) κατά -20,6% (193,9 εκ.€) από 940,4 εκ.€ το 
2005 σε 746,5 εκ.€ το 2012. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια 

της περιόδου εκδηλώνονται σημαντικές αυξομειώσεις 
του συγκεκριμένου οικονομικού δείκτη.  
Γράφημα 6.67: Σύνολο πληρωμών της κατηγορίας Πληρωμές Μεταβιβαστι-
κές (Κ.Α. 2000) των Κεντρικών Υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘ σε εκ. € και ρυθμός 
μεταβολής του δείκτη την περίοδο 2005-2012 

 
Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Κρατικοί Προϋπολογι-
σμοί των ετών 2007 έως και 2014 
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Συγκεκριμένα την τριετία 2005-2008 (προ κρίσης) κα-
ταγράφεται συνολική αύξηση της κατηγορίας Πληρω-
μές Μεταβιβαστικές (Κ.Α. 2000) κατά 7,5% (70,6 εκ.€) 
από 940,4 εκ.€ το 2005 σε 1.011,0 εκ.€ το 2008, χαμη-
λότερη της αντίστοιχης αύξησης του ΑΕΠ της χώρας 
την ίδια περίοδο (21,8%), ενώ και το 2009 καταγράφε-
ται αύξηση κατά 7,7% της κατηγορίας Πληρωμές Με-
ταβιβαστικές (Κ.Α. 2000), παρά την μείωση κατά -1,9% 
του ΑΕΠ. Συνολικά κατά την τετραετία 2005-2009 κα-
ταγράφεται συνολική αύξηση της κατηγορίας Πληρω-
μές Μεταβιβαστικές (Κ.Α. 2000) κατά 15,8% (148,4 
εκ.€) από 940,4 εκ.€ το 2005 σε 1.088,8 εκ.€ το 2009.  
Κατά την επόμενη περίοδο 2009-2012 το σύνολο της 
κατηγορίας Πληρωμές Μεταβιβαστικές (Κ.Α. 2000) κα-
ταγράφει σημαντική μείωση κατά -31,4% (264,5 εκ.€) 
από 1.088,8 εκ.€ το 2009 σε 746,5 εκ.€ το 2012, χαμη-
λότερα από την αντίστοιχη τιμή του οικονομικού δεί-
κτη το 2005. 
Από την ετήσια μεταβολή της κατηγορίας Πληρωμές 
Μεταβιβαστικές (Κ.Α. 2000) κατά την περίοδο αναφο-
ράς αξίζει να σημειωθεί ότι το υψηλότερο ποσοστό 
ετήσιας αύξησης του συγκεκριμένου οικονομικού δεί-
κτη καταγράφεται το 2007 (κατά 7,7% έναντι του προ-
ηγούμενου έτους), ενώ το υψηλότερο ποσοστό ετήσι-
ας μείωσης του δείκτη καταγράφεται το 2010 (κατά 
19,8% έναντι του προηγούμενου έτους). 
Το 2012, η συγκεκριμένη κατηγορία πληρωμών ανα-
λύεται στις ακόλουθες 8 υποκατηγορίες: (α) Επιδοτή-
σεις, οικονομικές ενισχύσεις, κάλυψη ελλειμμάτων 
ειδικών διαχειρίσεων ειδικών λογαριασμών κλπ (Κ.Α. 
2100) που καλύπτει το 13,90% της συγκεκριμένης κα-
τηγορίας δαπάνης, (β) Επιχορηγήσεις σε νομικά πρό-
σωπα δημοσίου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτο-

940,4 εκ.€ 987,7 εκ.€ 
1.008,6 εκ.€ 1.011,0 εκ.€ 

1.088,8 εκ.€ 

873,0 εκ.€ 
770,2 εκ.€ 746,5 εκ.€ 

5,0% 2,1% 0,2% 
7,7% 
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διοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς 
και τουριστικούς οργανισμούς) (Κ.Α. 2200) που καλύ-
πτει το 0,00% της κατηγορίας δαπάνης, (γ) Επιχορηγή-
σεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ιδρύματα 
και οργανισμοί υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής ασφάλι-
σης και λογαριασμούς) (Κ.Α. 2300) που καλύπτει το 
0,00% της συγκεκριμένης κατηγορίας δαπάνης, (δ) Ε-
πιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου 
(επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαρια-
σμούς, λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς) (Κ.Α. 2400) 
που καλύπτει το 6,61% της συγκεκριμένης κατηγορίας 
δαπάνης, (ε) Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιω-

τικού δικαίου (Κ.Α. 2500) που καλύπτει το 2,40% της 
συγκεκριμένης κατηγορίας δαπάνης, (στ) Επιχορηγή-
σεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανι-
σμούς και κοινότητες του εξωτερικού (Κ.Α. 2600) που 
καλύπτει το 0,40% της συγκεκριμένης κατηγορίας δα-
πάνης, (ζ) Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μετα-
βιβάσεις (Κ.Α. 2700) που καλύπτει το 0,01% της συ-
γκεκριμένης κατηγορίας δαπάνης, και (η) Επιχορηγή-
σεις για αποδοχές προσωπικού γενικά (Κ.Α. 2800) που 
καλύπτει το 3,78% της συγκεκριμένης κατηγορίας δα-
πάνης. 

Πίνακας 6.21: Χρηματοδότηση της εκπαίδευσης – Τακτικός Προϋπολογισμός ΥΠΑΙΘ (ανάλυση κατά Κατηγορία Δαπάνης) 
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2000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ 872.959.287,31 13,86% -19,8 ▼ 770.214.053,02 13,31% -11,8 ▼ 746.494.124,17 13,90% -3,1 ▼ -14,5 ▼ 

2100 
Επιδοτήσεις, οικονομικές ενισχύσεις, κάλυψη 
ελλειμμάτων ειδικών διαχειρίσεων ειδικών λογα-
ριασμών κλπ 

269.779,46 0,00% -31,9 ▼ 260.435,45  0,00% -3,5 ▼ 235.357,95 0,00% -9,6 ▼ -12,8 ▼ 

2200 

Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου 
δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, 
γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και 
τουριστικούς οργανισμούς) 

41.000,00 0,00% -93,1 ▼ 193.000,00  0,00% 370,7 ▲ 172.000,00 0,00% -10,9 ▼ 319,5 ▲ 

2300 
Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου 
δικαίου (ιδρύματα και οργανισμοί υγείας, πρόνοι-
ας, κοινωνικής ασφάλισης και λογαριασμούς) 

  0,00% 0,0 ▬   0,00% 0,0 ▬   0,00% 0,0 ▬ 0,0 ▬ 

2400 
Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου 
δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, 
λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς) 

467.908.186,50 7,43% -25,9 ▼ 390.471.924,80  6,75% -16,5 ▼ 354.790.351,85 6,61% -9,1 ▼ -24,2 ▼ 

2500 Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού 
δικαίου 90.710.851,98 1,44% -1,1 ▼ 101.197.610,28  1,75% 11,6 ▲ 128.643.573,21 2,40% 27,1 ▲ 41,8 ▲ 

2600 Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διε-
θνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού 28.632.966,87 0,45% -16,1 ▼ 19.118.720,94 0,33% -33,2 ▼ 21.481.446,99 0,40% 12,4 ▲ -25,0 ▼ 

2700 Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις 37.470.300,00 0,60% -10,9 ▼ 41.789.600,00  0,72% 11,5 ▲ 38.218.000,00 0,71% -8,5 ▼ 2,0 ▲ 

2800 Επιχορηγήσεις για αποδοχές προσωπικού γενικά 247.926.202,50 3,94% -14,1% ▼ 217.182.761,55  3,75% -12,4 ▼ 202.953.394,17 3,78% -6,6 ▼ -18,1 ▼ 
                

Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Κρατικοί Προϋπολογισμοί των ετών 2007 έως και 2012 
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Κατά την τριετία 2010-2012, σε 1 από τις 8 υποκατη-
γορίες της κατηγορίας Πληρωμές Μεταβιβαστικές του 
Τακτικού Προϋπολογισμού των Κεντρικών Υπηρεσιών 
του ΥΠΑΙΘ και συγκεκριμένα στην υποκατηγορία Κ.Α. 
2300 (Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου 
δικαίου (ιδρύματα και οργανισμοί υγείας, πρόνοιας, 
κοινωνικής ασφάλισης και λογαριασμούς)) καταγρά-
φεται μηδενική δαπάνη. 
Την ίδια περίοδο σε 3 από τις 8 υποκατηγορίες της κα-
τηγορίας Πληρωμές Μεταβιβαστικές του Τακτικού 
Προϋπολογισμού των Κεντρικών Υπηρεσιών του Υ-
ΠΑΙΘ καταγράφεται αύξηση με τη μεγαλύτερη να ση-
μειώνεται στην υποκατηγορία Κ.Α. 2200 (Επιχορηγή-
σεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (οργανι-
σμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνι-
κούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς)) 
κατά 319,5% και ακολουθούν οι υποκατηγορίες: υπο-
κατηγορία Κ.Α. 2500 (Επιχορηγήσεις σε νομικά πρό-
σωπα ιδιωτικού δικαίου) κατά 41,8% και Κ.Α. 2700 
(Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις) 
κατά 2,0%. 
Τέλος, την τριετία 2010-2012 στις υπόλοιπες 4 από τις 
8 υποκατηγορίες της κατηγορίας Πληρωμές Μεταβι-
βαστικές του Τακτικού Προϋπολογισμού των Κεντρι-
κών Υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘ καταγράφεται μείωση με 
τη μεγαλύτερη να σημειώνεται στην υποκατηγορία 

Κ.Α. 2600 (Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε 
διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού) 
κατά -25,0% ενώ κατά φθίνουσα σειρά μείωσης ακο-
λουθούν οι υποκατηγορίες: Κ.Α. 2400 (Επιχορηγήσεις 
σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, 
εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ι-
δρύματα και οργανισμούς)) μείωση κατά -24,2%, Κ.Α. 
2800 (Επιχορηγήσεις για αποδοχές προσωπικού γενι-
κά) μείωση κατά -18,1% και Κ.Α. 2100 (Επιδοτήσεις, 
οικονομικές ενισχύσεις, κάλυψη ελλειμμάτων ειδικών 
διαχειρίσεων ειδικών λογαριασμών κλπ) μείωση κατά 
-12,8%. 
 
Για την πληρέστερη απεικόνιση της κατανομής και της 
μεταβολής των πραγματοποιηθεισών πληρωμών του 
Τακτικού Προϋπολογισμού των Κεντρικών Υπηρεσιών 
του ΥΠΑΙΘ κατά την περίοδο 2005-2012, ακολουθεί 
ανάλυση της συνολικής δαπάνης κατά Ειδικό Φορέα. 
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Προσχολική εκπαίδευ-
ση, η Μεταδευτεροβάθμια μη τριτοβάθμιου επιπέδου 
εκπαίδευση (ISCED 4) καθώς και η Επαγγελματική Εκ-
παίδευση (ISCED 3B ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ/ΣΕΚ) δεν καταγράφο-
νται στον κρατικό προϋπολογισμό ως Ειδικός Φορέας, 
αλλά η χρηματοδότησή τους ενσωματώνεται αντίστοι-
χα στις πληρωμές Τακτικού Προϋπολογισμού για την 
Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 
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Όπως ήδη σημειώθηκε, κατά το οικονομικό έτος 2012 
οι πραγματοποιηθείσες πληρωμές του Τακτικού Προ-
ϋπολογισμού των Κεντρικών Υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘ, 
που αντιστοιχούσαν στο 99,28% του συνολικού Τακτι-
κού Προϋπολογισμού για την εκπαίδευση, ανήλθαν 
στο ποσό των 5.370,5 εκ.€, και κατά τη διάρκεια της 
τριετίας 2010-2012, κατέγραψαν μείωση κατά -14,7% 
(ή 926,5 εκ.€) με μέση ετήσια μεταβολή -7,6%. 
Οι συγκεκριμένες πληρωμές επιμερίζονται στους 19 
Ειδικούς Φορείς αρμοδιότητας του ΥΠΑΙΘ, που κατα-
γράφονται στον ακόλουθο πίνακα, καθώς και οι παρα-
τηρούμενες μεταβολές ανά Ειδικό Φορέα κατά την 
τριετία 2010-2012. Ας σημειωθεί ότι η πλήρης ανάλυ-
ση του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου 
Παιδείας ανά Ειδικό Φορέα, κατηγορία Δαπάνης και 
Κωδικό Αριθμό Δαπάνης παρατίθεται με τη μορφή ε-
νιαίου πίνακα στο παράρτημα του παρόντος Κεφαλαί-
ου, όπου ο αναγνώστης μπορεί να ενημερωθεί τόσο 
για την ετήσια μεταβολή κάθε κωδικού αριθμού, όσο 
και για την ποσοστιαία μεταβολή του κατά την τριετία 
2010-2012. 
Ως προς την ετήσια ποσοστιαία κατανομή των παρα-
πάνω Ειδικών Φορέων κατά το οικονομικό έτος 2012, 
το 37,1% καταγράφεται στην Δευτεροβάθμια Εκπαί-
δευση (Κ.Α. 220), το 31,2% στην Πρωτοβάθμια Εκπαί-
δευση (Κ.Α. 210) το 15,8% στον Πανεπιστημιακό Το-
μέα (Κ.Α. 250) και το 5,9% στον Τεχνολογικό Τομέα 
(Κ.Α. 240). Επομένως, το 90,0% του Τακτικού Προϋπο-
λογισμού των Κεντρικών Υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘ καλύ-
πτει τις ανάγκες των εκπαιδευτικών βαθμίδων από την 
Πρωτοβάθμια μέχρι και την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, 
ενώ το 3,8% του Τακτικού Προϋπολογισμού καλύπτει 

ανάγκες καλύπτει αντίστοιχες ανάγκες της Γενικής 
Γραμματείας Θρησκευμάτων (Κ.Α. 230), το 3,2% της 
Κεντρικής Υπηρεσίας (Κ.Α. 110) του ΥΠΑΙΘ και το 1,8% 
της Γενικής Γραμματείας Έρευνας & Τεχνολογίας (Κ.Α. 
710) που μέχρι το 2009 καλύπτονταν από το Υπουρ-
γείο Ανάπτυξης στο οποίο και υπαγόταν η συγκεκρι-
μένη Γενική Γραμματεία. 
Το υπόλοιπο 98,8% του συγκεκριμένου Τακτικού Προ-
ϋπολογισμού επιμερίζεται στους ακόλουθους 12 Ειδι-
κούς φορείς, οι πληρωμές των οποίων αντιστοιχούν σε 
ποσοστά μικρότερα της μονάδας: στις Βιβλιοθήκες & 
Ιστορικά Αρχεία (Κ.Α. 120), στη Διεύθυνση Σχολών 
Εκπαίδευσης Διδακτικού Προσωπικού (Κ.Α. 130), στη 
Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ελληνοπαίδων Εξωτερικού 
(Κ.Α. 140), στις Εισιτήριες Εξετάσεις για την τριτοβάθ-
μια εκπαίδευση (Κ.Α. 170), στην Ακαδημία Αθηνών & 
λοιπές Υπηρεσίες εξαρτώμενες από αυτήν (Κ.Α. 610), 
στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Κ.Α. 620)3, στη Γενική 
Γραμματεία Νέας Γενιάς (Κ.Α. 630), στη Γενική Γραμ-
ματεία Δια Βίου Μάθησης (Κ.Α. 640), στην Αρχή Δια-
σφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση 
(Κ.Α. 650), στην Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργει-
ας (Κ.Α. 720), στο Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευ-
νών (Κ.Α. 730) και στο Αστεροσκοπείο Αθηνών (Κ.Α. 
740). 
                                                                 
3 Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (ΠΙ) ως ειδικός φορέας του ΥΠΑΙΘ κα-

ταργήθηκε με τον Νόμο 3966 του 2011, με τον οποίο και ιδρύθηκε 
ως ΝΠΙΔ το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), φορέας στο 
οποίο μεταφέρθηκαν οι αρμοδιότητες του ΠΙ. Το ΙΕΠ το 2012 επι-
χορηγήθηκε με το ποσό των 0,85 εκ. € (κωδικός 2518) 

Πίνακας 6.22: Χρηματοδότηση της εκπαίδευσης – Τακτικός Προϋπολογισμός ΥΠΑΙΘ (ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα) 
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ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 
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ΣΥΝΟΛΟ πληρωμών ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 6.297.247.581,37  100,0% -10,7 ▼ 5.786.138.079,49 100,0% -8,1 ▼ 5.370.702.774,48 100,0% -7,2 ▼ -14,7 ▼ 

110 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 234.583.448,89 3,7% -26,5 ▼ 150.210.747,69 2,6% -36,0 ▼ 171.215.699,04 3,2% 14,0 ▲ -27,0 ▼ 

120 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ 11.639.967,60 0,2% -16,1 ▼ 10.514.475,73 0,2% -9,7 ▼ 10.752.500,90 0,2% 2,3 ▲ -7,6 ▼ 

130 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ΣΧΟΛΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 0,00 0,0% 0,0 ▬ 0,00   0,0 ▬ 0,00   0,0 ▬ 0,0 ▬ 

140 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΟΠΑΙΔΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 49.682.362,62 0,8% -18,5 ▼ 32.980.406,01 0,6% -33,6 ▼ 18.971.356,29 0,4% -42,5 ▼ -61,8 ▼ 

170 ΕΙΣΙΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1.113.399,95 0,0% -28,9 ▼ 701.635,89 0,0% -37,0 ▼ 1.100.992,31 0,0% 56,9 ▲ -1,1 ▼ 

210 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1.996.596.733,15 31,7% -8,6 ▼ 1.870.885.814,94 32,3% -6,3 ▼ 1.677.873.303,77 31,2% -10,3 ▼ -16,0 ▼ 

220 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2.424.171.855,61 38,5% -9,1 ▼ 2.242.082.681,79 38,7% -7,5 ▼ 1.994.084.150,27 37,1% -11,1 ▼ -17,7 ▼ 

230 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 218.101.839,16 3,5% -9,3 ▼ 210.786.309,92 3,6% -3,4 ▼ 204.146.434,35 3,8% -3,2 ▼ -6,4 ▼ 

240 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 323.479.026,49 5,1% -11,6 ▼ 315.995.009,54 5,5% -2,3 ▼ 314.591.665,90 5,9% -0,4 ▼ -2,7 ▼ 

250 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 910.277.410,89 14,5% -13,7 ▼ 844.287.165,10 14,6% -7,2 ▼ 846.859.674,15 15,8% 0,3 ▲ -7,0 ▼ 

610 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ  
ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΞΑΡΤΩΝΤΑΙ ΑΠ' ΑΥΤΗΝ 11.859.623,40 0,2% 5,5 ▲ 5.966.849,00 0,1% -49,7 ▼ 8.344.684,73 0,2% 39,9 ▲ -29,6 ▼ 

620 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 2.990.454,56 0,0% -18,8 ▼ 2.499.366,48 0,0% -16,4 ▼ 372.826,92 0,0% -85,1 ▼ -87,5 ▼ 

630 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ 3.670.965,12 0,1% -9,4 ▼ 0,00 0,0% -100,0 ▼ 3.007.853,06 0,1%    -18,1 ▼ 

640 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 8.471.483,82 0,1% 91,3 ▲ 14.035.681,96 0,2% 65,7 ▲ 16.092.731,33 0,3% 14,7 ▲ 90,0 ▲ 

650 ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 637.389,30 0,0% -18,1 ▼ 613.372,21 0,0% -3,8 ▼ 311.503,46 0,0% -49,2 ▼ -51,1 ▼ 

710 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 94.767.710,83 1,5% -13,4 ▼ 79.910.963,76 1,4% -15,7 ▼ 95.418.855,66 1,8% 19,4 ▲ 0,7 ▲ 

720 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1.984.760,16 0,0% -28,8 ▼ 1.781.900,18 0,0% -10,2 ▼ 5.220.998,54 0,1% 193,0 ▲ 163,1 ▲ 

730 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 2.118.478,46 0,0% -17,6 ▼ 1.984.188,90 0,0% -6,3 ▼ 1.607.321,27 0,0% -19,0 ▼ -24,1 ▼ 
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740 ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1.100.671,36 0,0% -15,6 ▼ 901.510,39 0,0% -18,1 ▼ 730.222,53 0,0% -19,0 ▼ -33,7 ▼ 
                  

Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Κρατικοί Προϋπολογισμοί των ετών 2007 έως και 2012 
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Την τριετία 2010-2012 σε 15 από τους 19 Ειδικούς 
Φορείς των Κεντρικών Υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘ κατα-
γράφεται μείωση του τακτικού τους προϋπολογισμού, 
με τη μεγαλύτερη να καταγράφεται στον ειδικό φορέα 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο κατά -87,5% (ή 2,6 εκ.€) από 
3,0 εκ.€ το 2010 σε 0,4 εκ.€ το 2012, και κατά φθίνου-
σα σειρά ακολουθούν οι ειδικοί φορείς: Διεύθυνση 
Εκπαίδευσης Ελληνοπαίδων Εξωτερικού (-61,8% ή 
30,7 εκ.€), Αρχή Διασφάλιση της Ποιότητας στην Α-
νώτατη Εκπαίδευση (-51,1% ή 0,33 εκ.€), Αστεροσκο-
πείο Αθηνών (-33,7% ή 0,37 εκ.€), Ακαδημία Αθηνών 
& λοιπές Υπηρεσίες εξαρτώμενες από αυτήν (-29,6% 
ή 3,5 εκ.€), Κεντρική Υπηρεσία (-27,0% ή 63,4 εκ.€), 
Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (-24,1% ή 0,51 
εκ.€), Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς (-18,1% ή 0,66 
εκ.€), Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (-17,7% ή 430,1 
εκ.€), Πρωτοβάθμια εκπαίδευση (-16,0% ή 318,7 
εκ.€), Βιβλιοθήκες & Ιστορικά Αρχεία (-7,6% ή 0,9 
εκ.€), Πανεπιστημιακός Τομέας (-7,0% ή 63,4 εκ.€), 
Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων (-6,4% ή 14,0 
εκ.€), Τεχνολογικός Τομέας (-2,7% ή 8,9 εκ.€) και Εισι-
τήριες Εξετάσεις για την τριτοβάθμια εκπαίδευση (-
1,1% ή 0,012 εκ.€).  
Την ίδια περίοδο σε 3 από τους 19 Ειδικούς Φορείς 
των Κεντρικών Υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘ καταγράφεται 
αύξηση του τακτικού τους προϋπολογισμού, με τη με-
γαλύτερη, να καταγράφεται στον ειδικό φορέα Ελλη-
νική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας κατά 163,1% (ή 3,2 
εκ.€), από 2,0 εκ.€ το 2010 σε 5,2 εκ.€ το 2012. Σημα-
ντική αύξηση, καταγράφεται επίσης στη Γενική Γραμ-
ματεία Δια Βίου Μάθησης κατά 90,0% (ή 7,6 εκ.€), 
ενώ οριακή αύξηση, κατά 0,7% (ή 0,65 εκ.€), κατα-
γράφεται στη Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολο-
γίας.  
Τέλος, στον ειδικό φορέα Διεύθυνση Σχολών Εκπαί-
δευσης Διδακτικού Προσωπικού καταγράφονται μη-
δενικές ετήσιες πληρωμές κατά την τριετία 2010-2012. 
 
Τακτικός Προϋπολογισμός Περιφερειακών Υπηρεσιών 
ΥΠΑΙΘ – Περιφερειακές Ενότητες/Νομαρχίες 
Το 2012 οι πραγματοποιηθείσες πληρωμές του Τακτι-
κού Προϋπολογισμού των Περιφερειακών Υπηρεσιών 
του ΥΠΑΙΘ ανήλθαν στο ποσό των 38,2 εκ.€, ενώ το 
Υπουργείο Οικονομικών στις πληρωμές για το 2013 
(καταχώρηση πληρωτέων έως και τον Σεπτέμβριο του 
2013) ανακοίνωσε ετήσια πρόβλεψη για αύξηση των 
πληρωμών του συγκεκριμένου Τακτικού Προϋπολογι-
σμού κατά 37,6% έναντι του 2012, που αντιστοιχεί σε 
52,6 εκ.€.  
 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια εξέλι-
ξη των πληρωμών του Τακτικού Προϋπολογισμού των 
Περιφερειακών Υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘ σε εκατομμύ-
ρια € (εκ.€) καθώς και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής 
του δείκτη την περίοδο 2005-2012.  

Γράφημα 6.68: Σύνολο πληρωμών Τακτικού Προϋπολογισμού των Περιφε-
ρειακών Υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘ σε εκ. € και ρυθμός μεταβολής του δείκτη 
την περίοδο 2005-2012 
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Συνολικά, κατά την περίοδο 2005-2012 καταγράφεται 
σημαντική μείωση των πληρωμών του Τακτικού Προ-
ϋπολογισμού των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υ-
ΠΑΙΘ κατά -61,9% (62,2 εκ.€) από 100,4 εκ.€ το 2005 
σε 38,2 εκ.€ το 2012. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της 
περιόδου εκδηλώνονται σημαντικές αυξομειώσεις του 
συγκεκριμένου οικονομικού δείκτη.  
Συγκεκριμένα την τριετία 2005-2008 (προ κρίσης) κα-
ταγράφεται σημαντική συνολική αύξηση των πληρω-
μών του Τακτικού Προϋπολογισμού των Περιφερεια-
κών Υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘ κατά 43,6% (43,7 εκ.€) από 
100,4 εκ.€ το 2005 σε 144,1 εκ.€ το 2008, σημαντικά 
υψηλότερη της αντίστοιχης αύξησης του ΑΕΠ της χώ-
ρας την ίδια περίοδο (21,8%), ενώ και το 2009 κατα-
γράφεται αύξηση κατά 16,5% των πληρωμών του Τα-
κτικού Προϋπολογισμού των Περιφερειακών Υπηρε-
σιών του ΥΠΑΙΘ, παρά την μείωση κατά -1,9% του Α-
ΕΠ. Συνολικά κατά την τετραετία 2005-2009 καταγρά-
φεται συνολική αύξηση των πληρωμών του Τακτικού 
Προϋπολογισμού των Περιφερειακών Υπηρεσιών του 
ΥΠΑΙΘ κατά 67,3% (67,6 εκ.€) από 100,4 εκ.€ το 2005 
σε 168,0 εκ.€ το 2009.  
Κατά την επόμενη περίοδο 2009-2012 το σύνολο των 
πληρωμών του Τακτικού Προϋπολογισμού των Περι-
φερειακών Υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘ καταγράφει συνολι-
κή μείωση κατά -77,3% (129,7 εκ.€) από 168,0 εκ.€ το 
2009 σε 38,2 εκ.€ το 2012, χαμηλότερα από την αντί-
στοιχη τιμή του οικονομικού δείκτη το 2005. 
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Από την ετήσια μεταβολή των πληρωμών του Τακτικού 
Προϋπολογισμού των Περιφερειακών Υπηρεσιών του 
ΥΠΑΙΘ κατά την περίοδο αναφοράς αξίζει να σημειω-
θεί ότι το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας αύξησης του 
συγκεκριμένου οικονομικού δείκτη καταγράφεται το 
2008 (κατά 22,0% έναντι του προηγούμενου έτους), 
ενώ το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας μείωσης του δεί-
κτη καταγράφεται το 2011 (κατά -61,6% έναντι του 
προηγούμενου έτους). 
Κατά το οικονομικό έτος 2012 οι πραγματοποιηθείσες 
πληρωμές του Τακτικού Προϋπολογισμού των Περι-
φερειακών Υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘ, που αντιστοιχού-
σαν στο 0,71% του συνολικού Τακτικού Προϋπολογι-
σμού για την εκπαίδευση, ανήλθαν στο ποσό των 38,2 
εκ.€, και κατά τη διάρκεια της τριετίας 2010-2012, κα-
τέγραψαν μείωση κατά -73,6% (ή 106,3 εκ.€) με μέση 
ετήσια μεταβολή -46,4%. 

Την ίδια χρονιά οι πληρωμές του Τακτικού Προϋπολο-
γισμού των Περιφερειακών Υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘ α-
ναλύονται στους ακόλουθες πέντε ειδικούς φορείς: 
(α) Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (Κ.Α. 181) στην οποία 
αναλογεί το 25,8% του συνόλου του Τακτικού Προϋ-
πολογισμού των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υ-
ΠΑΙΘ, (β) Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Κ.Α. 182) στην 
οποία αναλογεί το 69,3% του συνόλου του Τακτικού 
Προϋπολογισμού των Περιφερειακών Υπηρεσιών του 
ΥΠΑΙΘ, (γ) Επιμορφωτικά Κέντρα (Κ.Α. 183) στην οποία 
αναλογεί το 0,7% του συνόλου του Τακτικού Προϋπο-
λογισμού των Περιφερειακών Υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘ, 
(δ) Εκκλησιαστική Εκπαίδευση (Κ.Α. 184) στην οποία 
αναλογεί το 0,4% του συνόλου του Τακτικού Προϋπο-
λογισμού των Περιφερειακών Υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘ 
και (ε) Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Α. 185) στην οποία 
αναλογεί το 3,7% του συνόλου του Τακτικού Προϋπο-
λογισμού των Περιφερειακών Υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘ.  

Πίνακας 6.23: Χρηματοδότηση της εκπαίδευσης – Πληρωμές Τακτικού Προϋπολογισμού – Περιφερειακές υπηρεσίες Υπουργείων (Νομοί) – Ανάλυση ανά Ειδι-
κό Φορέα) 
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ΣΥΝΟΛΟ πληρωμών ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 144.501.572,64 100,0% -14,0 ▼ 55.453.232,12 100,0% -61,6 ▼ 38.205.710,30  100,0% -31,1 ▼ -73,6 ▼ 

181 Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 54.089.074,94 37,4% -4,7 ▼ 17.065.602,60 30,8% -68,4 ▼ 9.872.228,06 25,8% -42,2 ▼ -81,7 ▼ 

182 Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 85.799.058,31 59,4% -19,9 ▼ 35.850.606,02 64,7% -58,2 ▼ 26.472.785,29  69,3% -26,2 ▼ -69,1 ▼ 

183 Επιμορφωτικά Κέντρα 446.409,92 0,3% -44,0 ▼ 393.370,89 0,7% -11,9 ▼ 269.127,36 0,7% -31,6 ▼ -39,7 ▼ 

184 Εκκλησιαστική Εκπαίδευση 416.082,16 0,3% -34,0 ▼ 268.556,85 0,5% -35,5 ▼ 160.914,69 0,4% -40,1 ▼ -61,3 ▼ 

185 Περιφερειακές διευθύνσεις  
Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 3.750.947,31 2,6% 42,7 ▲ 1.875.095,76 3,4% -50,0 ▼ 1.430.654,90 3,7% -23,7 ▼ -61,9 ▼ 
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Την τριετία 2010-2012 και στους 5 Ειδικούς Φορείς 
των Περιφερειακών Υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘ καταγρά-
φεται μείωση του τακτικού τους προϋπολογισμού, με 
τη μεγαλύτερη να καταγράφεται στον ειδικό φορέα 
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση κατά -81,7% (ή 44,2 εκ.€) 
από 54,1 εκ.€ το 2010 σε 9,9 εκ.€ το 2012, και κατά 
φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι ειδικοί φορείς: Δευ-
τεροβάθμια εκπαίδευση (-69,1% ή 59,3 εκ.€), Περι-
φερειακές διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας & Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης (-61,9% ή 2,3 εκ.€), Εκκλησια-
στική εκπαίδευση (-61,3% ή 0,26 εκ.€) και Επιμορφω-
τικά κέντρα (-39,7% ή 0,18 εκ.€). 
 
Τακτικός Προϋπολογισμός Γενικών Γραμματειών Περι-
φερειών για την εκπαίδευση 
Το 2012 οι πραγματοποιηθείσες πληρωμές του Τακτι-
κού Προϋπολογισμού των Γενικών Γραμματειών των 
Περιφερειών για την εκπαίδευση (Κ.Α. 085) ανήλθαν 
στο ποσό των 0,3 εκ.€, ενώ το Υπουργείο Οικονομικών 
δεν έχει ακόμη ανακοινώσει πληρωμές του συγκεκρι-
μένου κωδικού αριθμού για το 2013 (καταχώρηση 
πληρωτέων έως και τον Σεπτέμβριο του 2013). 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια εξέλι-
ξη των πληρωμών του Τακτικού Προϋπολογισμού των 

Γενικών Γραμματειών των Περιφερειών για την εκ-
παίδευση σε εκατομμύρια € (εκ.€) καθώς και ο ετήσι-
ος ρυθμός μεταβολής του δείκτη την περίοδο 2005-
2012.  
Γράφημα 6.69: Σύνολο πληρωμών Τακτικού Προϋπολογισμού των Γενικών 
Γραμματειών των Περιφερειών για την εκπαίδευση σε εκ. € και ρυθμός με-
ταβολής του δείκτη την περίοδο 2005-2012 
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Συνολικά, κατά την περίοδο 2005-2012 καταγράφεται 
σημαντική μείωση των πληρωμών του Τακτικού Προ-
ϋπολογισμού των Γενικών Γραμματειών των Περιφε-
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ρειών για την εκπαίδευση κατά -99,7% (90,6 εκ.€) από 
90,9 εκ.€ το 2005 σε 0,3 εκ.€ το 2012. Ωστόσο, κατά τη 
διάρκεια της περιόδου εκδηλώνονται σημαντικές αυ-
ξομειώσεις του συγκεκριμένου οικονομικού δείκτη.  
Συγκεκριμένα την περίοδο 2005-2008 (προ κρίσης) κα-
ταγράφεται σημαντική συνολική αύξηση των πληρω-
μών του Τακτικού Προϋπολογισμού των Γενικών 
Γραμματειών των Περιφερειών για την εκπαίδευση 
κατά 52,1% (47,4 εκ.€) από 90,9 εκ.€ το 2005 σε 138,2 
εκ.€ το 2008, κατά πολύ υψηλότερη της αντίστοιχης 
αύξησης του ΑΕΠ της χώρας την ίδια περίοδο (21,8%), 
ενώ και το 2009 καταγράφεται αύξηση των πληρωμών 
του Τακτικού Προϋπολογισμού των Γενικών Γραμμα-
τειών των Περιφερειών για την εκπαίδευση κατά 
12,8%, που διευρύνεται σε 61,3% το 2010, παρά την 
ετήσια μείωση κατά -1,9% (2009) και 3,9% (2010) του 
ΑΕΠ αντίστοιχα. Συνολικά κατά την περίοδο 2005-2010 
καταγράφεται σημαντική αύξηση των πληρωμών του 
Τακτικού Προϋπολογισμού των Γενικών Γραμματειών 
των Περιφερειών για την εκπαίδευση κατά 176,9% 
(67,6 εκ.€) από 90,9 εκ.€ το 2005 σε 251,7 εκ.€ το 
2010.  
Κατά την επόμενη περίοδο 2010-2012 το σύνολο των 
πληρωμών του Τακτικού Προϋπολογισμού των Γενι-
κών Γραμματειών των Περιφερειών για την εκπαίδευ-
ση καταγράφει συνολική μείωση κατά -99,9% (251,4 
εκ.€) από 251,7 εκ.€ το 2010 σε 0,3 εκ.€ το 2012, ση-
μαντικά χαμηλότερα από την αντίστοιχη τιμή του οι-
κονομικού δείκτη το 2005. 
Από την ετήσια μεταβολή των πληρωμών του Τακτικού 
Προϋπολογισμού των Γενικών Γραμματειών των Περι-
φερειών για την εκπαίδευση κατά την περίοδο ανα-
φοράς αξίζει να σημειωθεί ότι το υψηλότερο ποσοστό 
ετήσιας αύξησης του συγκεκριμένου οικονομικού δεί-
κτη καταγράφεται το 2010 (κατά 61,3% έναντι του 
προηγούμενου έτους), ενώ το υψηλότερο ποσοστό 
ετήσιας μείωσης του δείκτη καταγράφεται το 2012 
(κατά -99,6% έναντι του προηγούμενου έτους). 
Κατά το οικονομικό έτος 2012 το σύνολο των πληρω-
μών του Τακτικού Προϋπολογισμού των Γενικών 
Γραμματειών των Περιφερειών για την εκπαίδευση 
(0,3 εκ.€) έχουν εγγραφεί σε 2 μόνο διοικητικές περι-
φέρειες της χώρας (Νότιο και Βόρειο Αιγαίο), ενώ α-
ντίστοιχα το 2011 το αντίστοιχο ποσό πληρωμών (76,0 
εκ.€) είχε κατανεμηθεί: κατά 29,30% (22,3 εκ.€) και 
από κοινού στις διοικητικές περιφέρειες Ιονίων νήσων 
και Δυτικής Ελλάδας, κατά 25,41% (19,3 εκ.€) και από 
κοινού στις διοικητικές περιφέρειες Κεντρικής Μακε-
δονίας και Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, κατά 
11,99% (9,1 εκ.€) στη διοικητική περιφέρειας Δυτικής 
Μακεδονίας, κατά 11,87% (9,02 εκ.€) στη διοικητική 
περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, κατά 8,69% (6,6 εκ.€) 
στη διοικητική περιφέρειας Αττικής, κατά 3,58% (2,7 
εκ.€) και από κοινού στις διοικητικές περιφέρειες Νο-
τίου Αιγαίου και Βορείου Αιγαίου, και κατά 9,15% (7,0 
εκ.€) στη διοικητική περιφέρειας Κρήτης. Την ίδια 
χρονιά, σε 3 διοικητικές περιφέρειες της χώρας (Ηπεί-
ρου, Θεσσαλίας και Πελοποννήσου) οι πληρωμές του 

Τακτικού Προϋπολογισμού των Γενικών Γραμματειών 
των Περιφερειών για την εκπαίδευση είναι μηδενικές, 
ενώ το προηγούμενο οικονομικό έτος (2010) οι συγκε-
κριμένες διοικητικές περιφέρειες είχαν επιχορηγηθεί 
με το ποσό των 11,9 εκ.€, 14,6 εκ.€ και 27,6 εκ.€ αντί-
στοιχα. 
 
Αξιοσημείωτες διαφοροποιήσεις πληρωμών του Τακτι-
κού Προϋπολογισμού του ΥΠΑΙΘ ανά Ειδικό φορέα και 
Κατηγορία 
Η ανάλυση του Τακτικού Προϋπολογισμού των Κεντρι-
κών Υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘ ολοκληρώνεται με την κα-
ταγραφή αξιοσημείωτων διαφοροποιήσεων των πλη-
ρωμών ανά Ειδικό Φορέα και Υποκατηγορία δαπάνης 
κατά την τριετία 2010-2012.  
Κατά το οικονομικό έτος 2012 οι πραγματοποιηθείσες 
πληρωμές του Τακτικού Προϋπολογισμού των Κεντρι-
κών Υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘ, που αντιστοιχούσαν στο 
99,28% του συνολικού Τακτικού Προϋπολογισμού για 
την εκπαίδευση, ανήλθαν στο ποσό των 5.370,5 εκ.€, 
και κατά τη διάρκεια της τριετίας 2010-2012, κατέ-
γραψαν μείωση κατά -14,7% (ή 926,5 εκ.€) με μέση 
ετήσια μεταβολή -7,6%.  
Τη συγκεκριμένη χρονιά το σύνολο των πραγματοποι-
ηθεισών πληρωμών του Τακτικού Προϋπολογισμού 
των Κεντρικών Υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘ επιμερίζεται συ-
νολικά σε 1.101 εγγραφές ανά Ειδικό φορέα και Υπο-
κατηγορία δαπάνης, εκ των οποίων, κατά τη διάρκεια 
της περιόδου αναφοράς: 
  467 εγγραφές (αντιστοιχούν στο 42,4% των συνο-

λικών εγγραφών) καταγράφουν μείωση πληρωμών 
κατά -1.515,0 εκ.€,  

 308 εγγραφές (αντιστοιχούν στο 28,0% των συνο-
λικών εγγραφών) καταγράφουν μηδενική μεταβο-
λή πληρωμών, και 

  326 εγγραφές (αντιστοιχούν στο 29,6% των συνο-
λικών εγγραφών) καταγράφουν αύξηση πληρωμών 
κατά 588,5 εκ.€. Αξίζει να σημειωθεί ότι στη συ-
γκεκριμένη κατηγορία εγγραφών έχουν συναθροι-
στεί 213 εγγραφές (συνολικού ποσού 353,5 εκ.€) 
που αντιστοιχούν στο 19,3% των συνολικών εγ-
γραφών οι οποίες καταγράφουν μη μηδενικές τι-
μές μόνο το 2012 και ως εκ τούτου χαρακτηρίζο-
νται ως έκτακτες πληρωμές, και 113 εγγραφές (συ-
νολικού ποσού 235,0 εκ.€) που αντιστοιχούν στο 
10,3% των συνολικών εγγραφών, οι οποίες κατα-
γράφουν μη μηδενικές τιμές και κατά την ευρύτε-
ρη περίοδο αναφοράς (2005-2012). 

Η ανάλυση ανά Ειδικό φορέα και Υποκατηγορία δαπά-
νης που ακολουθεί δεν αφορά στο σύνολο των εγγρα-
φών αλλά επικεντρώνεται σε υποκατηγορίες με ποσό 
πληρωμών υψηλότερο των 200.000€ οι οποίες κατα-
γράφουν μεταβολή κατά τη διάρκεια της περιόδου 
αναφοράς (2010-2012) μεγαλύτερη του 15%. Οι υπο-
κατηγορίες που πληρούν τα παραπάνω δύο κριτήρια 
αντιστοιχούν στο μόλις στο 5,7% (57 εγγραφές συνολι-
κού ποσού 849,7 εκ.€) των συνολικών εγγραφών, αλ-
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λά καλύπτουν το 91,7% της συνολικής μεταβολής του 
Τακτικού Προϋπολογισμού των Κεντρικών Υπηρεσιών 
του ΥΠΑΙΘ την περίοδο 2010-2012 (926,5 εκ.€). 
Στον ακόλουθο πίνακα καταγράφονται ανά Ειδικό Φο-
ρέα και Υποκατηγορία οι πληρωμές του Τακτικού 

Προϋπολογισμού των Κεντρικών Υπηρεσιών του Υ-
ΠΑΙΘ που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις και οι 
οποίες δεν είναι έκτακτες και κατέγραψαν σημαντική 
αύξηση κατά τη συγκεκριμένη περίοδο αναφοράς.  

Πίνακας 6.24: Κωδικοί μη έκτακτων πληρωμών Τακτικού προϋπολογισμού με σημαντική αύξηση κατά την τριετία 2010-2012 

ΚΩ
ΔΙ

ΚΟ
Σ 

ΑΡ
ΙΘ

Μ
Ο

Σ 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ Κ.
Α.

 
ΚΑ

ΤΗ
ΓΡ

Ο
ΙΑ

Σ 

Κ.
Α.

 
ΥΠ

Ο
ΚΑ

ΤΗ
ΓΟ

ΡΙ
ΑΣ

 

ΥΠΟ-ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ (*) 

Συνολική ΑΠΟΛΥΤΗ 
Μεταβολή σε € 

Τριετίας 
2010-2012 

Ποσοστιαία 
Μεταβολή 

Τριετίας 
2010-2012 

110 Κεντρική Υπηρεσία 

0000 0300 Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.∆. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών 238.515,89  38,7 ▲ 

0000 0800 Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες 6.461.586,15  25,5 ▲ 

2000 2500 Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου 27.636.365,54  1887,7 ▲ 

240 Τεχνολογικός Τομέας 2000 2500 Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου 11.704.496,00  24,5 ▲ 

630 Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς 0000 0200 Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.∆.Α.Χ.) 444.744,28  189,8 ▲ 

640 Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης 
0000 0200 Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.∆.Α.Χ.) 500.655,32  29,1 ▲ 

2000 2500 Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου 8.486.048,00  164,2 ▲ 

710 Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας 0000 0200 Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.∆.Α.Χ.) 615.081,67  23,1 ▲ 

720 Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας 0000 2600 Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού 1.108.200,00  104,6 ▲ 

ΣΥΝΟΛΟ 57.195.692,85   
 

(*) Υποκατηγορίες πληρωμών με ποσό υψηλότερο των 200.000€ οι οποίες παρουσιάζουν αύξηση μεγαλύτερη από 15% κατά την τριετία 2010-2012 
Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Κρατικοί Προϋπολογισμοί των ετών 2007 έως και 2012 
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Την τριετία 2010-2012, 9 κωδικοί (μη εκτάκτων) πλη-
ρωμών του πίνακα καταγράφουν τις σημαντικότερες 
αυξήσεις (ποσό μεγαλύτερο των 200.000€ και ποσο-
στιαία μεταβολή υψηλότερη του 15,0%) με συνολικό 
ποσό της μεταβολής κατά 57,2 εκ.€. Από τους συγκε-
κριμένους κωδικούς, οι 4 κωδικοί πληρωμών (συνολι-
κού ποσού 48,9 εκ.€ που αντιστοιχεί στο 85,5% της 
συνολικής μεταβολής των πληρωμών του πίνακα) α-
ναφέρονται στην κατηγορία Πληρωμές Μεταβιβαστι-
κές (Κ.Α. 2000) που αφορούν επιχορηγήσεις νομικών 
προσώπων, ενώ οι υπόλοιποι 5 κωδικοί (συνολικού 
ποσού 8,3 εκ.€ που αντιστοιχεί στο 14,5% της συνολι-
κής μεταβολής των πληρωμών του πίνακα) αναφέρο-
νται στην κατηγορία Πληρωμές για Υπηρεσίες (Κ.Α. 
0000) και αφορούν μισθοδοσίες υπαλλήλων. 
Ως προς τον επιμερισμό των κωδικών πληρωμών ανά 
Ειδικό φορέα, οι 3 κωδικοί (συνολικού ποσού 34,3 
εκ.€ που αντιστοιχεί στο 60,0% της συνολικής μεταβο-
λής των πληρωμών του πίνακα) αναφέρονται στην Κε-
ντρική Υπηρεσία του ΥΠΑΙΘ (Κ.Α. 110), 1 κωδικός (συ-

νολικού ποσού 11,7 εκ.€ που αντιστοιχεί στο 20,5% 
της συνολικής μεταβολής των πληρωμών του πίνακα) 
αναφέρονται στον Τεχνολογικό τομέα της Τριτοβάθ-
μιας εκπαίδευσης (Κ.Α. 240), 2 κωδικοί (συνολικού 
ποσού 9,0 εκ.€ που αντιστοιχεί στο 15,7% της συνολι-
κής μεταβολής των πληρωμών του πίνακα) αναφέρο-
νται στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (Κ.Α. 
640). Οι υπόλοιποι 3 κωδικοί (συνολικού ποσού 2,2 
εκ.€ που αντιστοιχεί στο 3,8% της συνολικής μεταβο-
λής των πληρωμών του πίνακα) αναφέρονται στη Γε-
νική Γραμματεία Νέας Γενιάς (Κ.Α. 640), στη Γενική 
Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (Κ.Α. 710) και 
στην Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (Κ.Α. 
720). 
Στον ακόλουθο πίνακα καταγράφονται ανά Ειδικό Φο-
ρέα και Υποκατηγορία οι πληρωμές του Τακτικού 
Προϋπολογισμού των Κεντρικών Υπηρεσιών του Υ-
ΠΑΙΘ που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις και οι 
οποίες είναι έκτακτες και κατέγραψαν σημαντική αύ-
ξηση κατά τη συγκεκριμένη περίοδο αναφοράς. 

Πίνακας 6.25: Κωδικοί εκτάκτων πληρωμών Τακτικού προϋπολογισμού με σημαντική αύξηση το έτος 2012 
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Περιγραφή ΥΠΟ-ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ πληρωμών (*) 

Ποσό 
εγγραφής 

 σε € 
το 2012 

Αναλογία 
Εκτάκτων 

πληρωμών 
έτους 
2012 

110 Κεντρική Υπηρεσία 

9000 9500 Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές 216.950,40 0,29% ▲ 

9000 9800 Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες 923.620,24 1,23% ▲ 

9000 9900 Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες 19.007.951,78 25,35% ▲ 

140 Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ελληνοπαίδων Εξωτερικού 9000 9700 Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις 602.850,92 0,80% ▲ 

220 Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 9000 9900 Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες 380.431,84 0,51% ▲ 

240 Τεχνολογικός Τομέας 
1000 1100 Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ. 17.757.061,71 23,69% ▲ 

9000 9100 Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού 2.260.215,11 3,01% ▲ 

250 Πανεπιστημιακός Τομέας 9000 9100 Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού 11.941.792,00 15,93% ▲ 
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Περιγραφή ΥΠΟ-ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ πληρωμών (*) 

Ποσό 
εγγραφής 

 σε € 
το 2012 

Αναλογία 
Εκτάκτων 

πληρωμών 
έτους 
2012 

710 Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας 9000 9200 Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μεταβιβαστικές πληρωμές 19.737.684,98 26,33% ▲ 

720 Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας 9000 9200 Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μεταβιβαστικές πληρωμές 2.140.500,00 2,86% ▲ 

ΣΥΝΟΛΟ 74.969.058,98 100,00%  
 

(*) Υποκατηγορίες πληρωμών με ποσό υψηλότερο των 200.000€ οι οποίες παρουσιάζουν αύξηση μεγαλύτερη από 15% κατά την τριετία 2010-2012 
Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Κρατικοί Προϋπολογισμοί των ετών 2007 έως και 2012 
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Την τριετία 2010-2012, 10 κωδικοί εκτάκτων πληρω-
μών του πίνακα καταγράφουν μη μηδενικές τιμές μό-
νο το 2012 (αύξηση κατά ποσό μεγαλύτερο των 
200.000€) με συνολικό ποσό της μεταβολής κατά 75,0 
εκ.€. Από τους συγκεκριμένους κωδικούς, οι 9 κωδικοί 
πληρωμών (συνολικού ποσού 57,2 εκ.€ που αντιστοι-
χεί στο 76,3% της συνολικής μεταβολής των πληρω-
μών του πίνακα) αναφέρονται στην κατηγορία Εξό-
φληση απλήρωτων υποχρεώσεων παρελθόντων οι-
κονομικών ετών (Κ.Α. 9000), ενώ 1 κωδικός (συνολι-
κού ποσού 17,8 εκ.€ που αντιστοιχεί στο 23,7% της 
συνολικής μεταβολής των πληρωμών του πίνακα) α-
ναφέρεται στην κατηγορία Προμήθειες αγαθών και 
κεφαλαιακού εξοπλισμού (Κ.Α. 1000). 
Ως προς τον επιμερισμό των κωδικών έκτακτων πλη-
ρωμών ανά Ειδικό φορέα, οι 3 κωδικοί (συνολικού πο-
σού 20,1 εκ.€ που αντιστοιχεί στο 26,9% της συνολι-
κής μεταβολής των πληρωμών του πίνακα) αναφέρο-
νται στην Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠΑΙΘ (Κ.Α. 110), 1 
κωδικός (συνολικού ποσού 20,0 εκ.€ που αντιστοιχεί 
στο 26,37 της συνολικής μεταβολής των πληρωμών 
του πίνακα) αναφέρονται στον Τεχνολογικό τομέα της 

Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Κ.Α. 240), 1 κωδικός (συ-
νολικού ποσού 19,7 εκ.€ που αντιστοιχεί στο 26,3% 
της συνολικής μεταβολής των πληρωμών του πίνακα) 
αναφέρονται στη Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τε-
χνολογίας (Κ.Α. 710) και 1 κωδικός (συνολικού ποσού 
11,9 εκ.€ που αντιστοιχεί στο 15,9% της συνολικής με-
ταβολής των πληρωμών του πίνακα) αναφέρονται 
στον Πανεπιστημιακό τομέα της Τριτοβάθμιας εκπαί-
δευσης (Κ.Α. 250). Οι υπόλοιποι 3 κωδικοί (συνολικού 
ποσού 3,12 εκ.€ που αντιστοιχεί στο 4,2% της συνολι-
κής μεταβολής των πληρωμών του πίνακα) αναφέρο-
νται στην Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας 
(Κ.Α. 720), στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ελληνοπαί-
δων Εξωτερικού (Κ.Α. 140) και στη Δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση (Κ.Α. 220). 
  
Στον ακόλουθο πίνακα καταγράφονται ανά Ειδικό Φο-
ρέα και Υποκατηγορία οι πληρωμές του Τακτικού 
Προϋπολογισμού των Κεντρικών Υπηρεσιών του Υ-
ΠΑΙΘ που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις και οι 
οποίες κατέγραψαν σημαντική μείωση κατά τη συγκε-
κριμένη περίοδο αναφοράς.  

Πίνακας 6.26: Κωδικοί Πληρωμών Τακτικού προϋπολογισμού με σημαντική μείωση κατά την τριετία 2010-2012 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ (*) 

Συνολική ΑΠΟΛΥΤΗ 
Μεταβολή σε € 

Τριετίας 
2010-2011 

Ποσοστιαία 
Μεταβολή 

Τριετίας 
2010-2012 

110 Κεντρική Υπηρεσία 

0000 0200 Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.∆.Α.Χ.) -95.751.988,58 -66,0% ▼ 

0000 0500 Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές -4.622.711,81 -88,5% ▼ 

2000 2800 Επιχορηγήσεις για αποδοχές προσωπικού γενικά -17.900.000,00 -100,0% ▼ 

120 Βιβλιοθήκες & Ιστορικά Αρχεία 

0000 0800 Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες -473.155,02 -25,6% ▼ 

2000 2400 Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστι-
κά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς) -346.730,00 -30,3% ▼ 

2000 2500 Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου -212.700,00 -81,1% ▼ 

140 Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ελληνοπαίδων Εξωτερικού 

0000 0200 Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.∆.Α.Χ.) -25.918.983,69 -66,9% ▼ 

0000 0700 Πληρωμές για μετακινήσεις -1.692.481,69 -94,8% ▼ 

0000 0800 Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες -271.823,48 -55,4% ▼ 

2000 2400 Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστι-
κά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς) -2.868.500,00 -36,5% ▼ 

2000 2500 Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου -458.000,00 -100,0% ▼ 

210 Πρωτοβάθμια εκπαίδευση 

2000 0200 Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.∆.Α.Χ.) -277.686.575,41 -15,0% ▼ 

0000 0300 Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.∆. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών -29.576.175,76 -22,1% ▼ 

2000 2400 Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστι-
κά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς) -11.500.000,00 -100,0% ▼ 

220 Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

0000 0200 Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.∆.Α.Χ.) -399.888.082,37 -17,3% ▼ 

2000 2400 Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστι-
κά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς) -26.066.929,50 -79,9% ▼ 

5000 5200 Διάφορες σύνθετες δαπάνες -1.344.463,39 -23,8% ▼ 

230 Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων 0000 0200 Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.∆.Α.Χ.) -3.166.260,31 -41,2% ▼ 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ (*) 

Συνολική ΑΠΟΛΥΤΗ 
Μεταβολή σε € 

Τριετίας 
2010-2011 

Ποσοστιαία 
Μεταβολή 

Τριετίας 
2010-2012 

0000 0300 Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.∆. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών -702.864,19 -15,2% ▼ 

2000 2400 Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστι-
κά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς) -279.000,00 -15,7% ▼ 

2000 2500 Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου -463.400,00 -67,3% ▼ 

240 Τεχνολογικός Τομέας 
0000 0300 Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.∆. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών -204.863,03 -100,0% ▼ 

2000 2400 Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστι-
κά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς) -36.291.998,00 -24,3% ▼ 

250 Πανεπιστημιακός Τομέας 

0000 0300 Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.∆. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών -632.518,56 -100,0% ▼ 

2000 2500 Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου -593.940,01 -49,9% ▼ 

2000 2800 Επιχορηγήσεις για αποδοχές προσωπικού γενικά -17.775.000,00 -66,4% ▼ 

610 Ακαδημία Αθηνών & λοιπές Υπηρεσίες 
εξαρτώμενες από αυτήν 

2000 2400 Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστι-
κά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς) -2.000.000,00 -47,3% ▼ 

2000 2500 Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου -1.395.000,00 -60,8% ▼ 

620 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 
0000 0200 Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.∆.Α.Χ.) -1.432.124,74 -88,1% ▼ 

0000 0800 Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες -1.116.161,82 -87,3% ▼ 

630 Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς 2000 2500 Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου -844.730,00 -88,4% ▼ 

640 Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης 2000 2400 Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστι-
κά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς) -1.381.500,00 -100,0% ▼ 

650 Αρχή Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση 2000 0300 Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.∆. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών -215.959,82 -41,0% ▼ 

710 Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας 

2000 0500 Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές -1.613.273,90 -99,5% ▼ 

2000 2500 Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου -5.926.418,30 -19,5% ▼ 

2000 2600 Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερι-
κού -8.384.332,60 -31,1% ▼ 

730 Ελληνικό Κέντρο θαλασσίων Ερευνών 0000 0200 Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.∆.Α.Χ.) -511.157,19 -24,1% ▼ 

740 Αστεροσκοπείο Αθηνών 0000 0200 Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.∆.Α.Χ.) -368.048,04 -33,5% ▼ 

ΣΥΝΟΛΟ -981.877.851,21   

 
(*) Υποκατηγορίες πληρωμών με ποσό υψηλότερο των 200.000€ οι οποίες παρουσιάζουν αύξηση μεγαλύτερη από 15% κατά την τριετία 2010-2012 
Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Κρατικοί Προϋπολογισμοί των ετών 2007 έως και 2012 
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Την τριετία 2010-2012, 38 κωδικοί πληρωμών του πί-
νακα καταγράφουν τις σημαντικότερες μειώσεις (πο-
σό μεγαλύτερο των 200.000€ και ποσοστιαία μεταβο-
λή υψηλότερη του 15,0%) με συνολικό ποσό της μετα-
βολής κατά -981,9 εκ.€. Από τους συγκεκριμένους κω-
δικούς, οι 19 κωδικοί πληρωμών (συνολικού ποσού 
μεταβολής κατά -845,8 εκ.€ που αντιστοιχεί στο 86,2% 
της συνολικής μεταβολής των πληρωμών του πίνακα) 
αναφέρονται στην κατηγορία Πληρωμές για υπηρεσί-
ες (Κ.Α. 0000) και αφορούν σε μισθοδοσίες υπαλλή-
λων, 18 κωδικοί πληρωμών (συνολικού ποσού μετα-
βολής κατά -134,7 εκ.€ που αντιστοιχεί στο 13,7% της 
συνολικής μεταβολής των πληρωμών του πίνακα) α-
ναφέρονται στην κατηγορία Πληρωμές Μεταβιβαστι-
κές (Κ.Α. 2000) και αφορούν σε επιχορηγήσεις νομι-
κών προσώπων, ενώ 1 κωδικός (συνολικού ποσού με-
ταβολής κατά -1,3 εκ.€ που αντιστοιχεί στο 0,1% της 
συνολικής μεταβολής των πληρωμών του πίνακα) α-
ναφέρεται στην κατηγορία Πληρωμές που δεν εντάσ-
σονται σε άλλες Κατηγορίες (Κ.Α. 5000). 
Ως προς τον επιμερισμό των κωδικών έκτακτων πλη-
ρωμών ανά Ειδικό φορέα, οι 3 κωδικοί (συνολικού πο-
σού -427,3 εκ.€ που αντιστοιχεί στο 43,5% της συνολι-
κής μεταβολής των πληρωμών του πίνακα) αναφέρο-
νται στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Κ.Α. 220), 3 κω-
δικοί (συνολικού ποσού -318,8 εκ.€ που αντιστοιχεί 
στο 32,5% της συνολικής μεταβολής των πληρωμών 

του πίνακα) αναφέρονται στην Πρωτοβάθμια εκπαί-
δευση (Κ.Α. 210), 3 κωδικοί (συνολικού ποσού -118,3 
εκ.€ που αντιστοιχεί στο 12,1% της συνολικής μεταβο-
λής των πληρωμών του πίνακα) αναφέρονται στην Κε-
ντρική Υπηρεσία του ΥΠΑΙΘ (Κ.Α. 110), 2 κωδικοί (συ-
νολικού ποσού -36,5 εκ.€ που αντιστοιχεί στο 3,7% της 
συνολικής μεταβολής των πληρωμών του πίνακα) α-
ναφέρονται στον Τεχνολογικό τομέα της Τριτοβάθμι-
ας εκπαίδευσης (Κ.Α. 240), 5 κωδικοί (συνολικού πο-
σού μεταβολής -31,2 εκ.€ που αντιστοιχεί στο 3,2% 
της συνολικής μεταβολής των πληρωμών του πίνακα) 
αναφέρονται στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ελληνο-
παίδων Εξωτερικού (Κ.Α. 140), 3 κωδικοί (συνολικού 
ποσού μεταβολής -19,0 εκ.€ που αντιστοιχεί στο 1,9% 
της συνολικής μεταβολής των πληρωμών του πίνακα) 
αναφέρονται στον Πανεπιστημιακό τομέα της Τριτο-
βάθμιας εκπαίδευσης (Κ.Α. 250) και 3 κωδικοί (συνο-
λικού ποσού -15,9 εκ.€ που αντιστοιχεί στο 1,6% της 
συνολικής μεταβολής των πληρωμών του πίνακα) α-
ναφέρονται στη Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνο-
λογίας (Κ.Α. 710). Οι υπόλοιποι 9 κωδικοί (συνολικού 
ποσού 14,9 εκ.€ που αντιστοιχεί στο 1,5% της συνολι-
κής μεταβολής των πληρωμών του πίνακα) αναφέρο-
νται στη Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων (Κ.Α. 
230), στην Ακαδημία Αθηνών & λοιπές Υπηρεσίες ε-
ξαρτώμενες από αυτήν (Κ.Α. 610), στο Παιδαγωγικό 
Ινστιτούτο (Κ.Α. 620), στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου 



 

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2014 

 457 

Κεφ
άλαιο 6

ο 
Μ

ΕΓΕΘ
Η

 ΕΙΣΡΟ
Ω

Ν
 ΣΤΗ

Ν 
ΤΡΙΤΟ

ΒΑΘ
Μ

ΙΑ ΕΚΠ
ΑΙΔΕΥΣΗ 

Μάθησης (Κ.Α. 640), στη Γενική Γραμματεία Νέας Γε-
νιάς (Κ.Α. 630), στην Αρχή Διασφάλιση της Ποιότητας 
στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Κ.Α. 650), στο Ελληνικό 
Κέντρο θαλασσίων Ερευνών (Κ.Α. 730) και στο Αστε-
ροσκοπείο Αθηνών (Κ.Α. 740). 
 
6.4.2.2 Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 
Το 2012 οι πραγματοποιηθείσες πληρωμές του Προ-
γράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του κράτους στον 
τομέα της εκπαίδευσης ανήλθαν στο ποσό των 731,9 
εκ.€, ενώ το Υπουργείο Οικονομικών δεν έχει ακόμη 
ανακοινώσει πληρωμές του συγκεκριμένου κωδικού 
αριθμού για το 2013 (καταχώρηση πληρωτέων έως και 
τον Σεπτέμβριο του 2013). 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια εξέλι-
ξη των πληρωμών του Προγράμματος Δημοσίων Ε-
πενδύσεων του κράτους στον τομέα της εκπαίδευσης 
σε εκατομμύρια € (εκ.€) καθώς και ο ετήσιος ρυθμός 
μεταβολής του δείκτη την περίοδο 2005-2012. 

Γράφημα 6.70: Σύνολο πληρωμών Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 
του κράτους στον τομέα της εκπαίδευσης σε εκ. € και ρυθμός μεταβολής του 
δείκτη την περίοδο 2005-2012 

 
Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Κρατικοί Προϋπολογι-
σμοί των ετών 2007 έως και 2014 
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Συνολικά, κατά την περίοδο 2005-2012 καταγράφεται 
μείωση των πληρωμών του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων του κράτους στον τομέα της εκπαίδευσης 
κατά -28,8% (296,6 εκ.€) από 1.028,5 εκ.€ το 2005 σε 
731,9 εκ.€ το 2012. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της πε-
ριόδου εκδηλώνονται σημαντικές σε ετήσια βάση αυ-
ξομειώσεις του συγκεκριμένου οικονομικού δείκτη. 
Συγκεκριμένα την περίοδο 2005-2008 (προ κρίσης) κα-
ταγράφεται συνολική αύξηση των πληρωμών του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του κράτους 
στον τομέα της εκπαίδευσης κατά 30,5% (313,8 εκ.€) 
από 1.028,5 εκ.€ το 2005 σε 1.342,3 εκ.€ το 2008, υ-
ψηλότερη της αντίστοιχης αύξησης του ΑΕΠ της χώρας 
την ίδια περίοδο (21,8%), ενώ το 2009 καταγράφεται 
σημαντική μείωση των πληρωμών του Προγράμματος 
Δημοσίων Επενδύσεων του κράτους στον τομέα της 
εκπαίδευσης κατά 49,2% (660,3 εκ.€) από 1.342,3 το 
2008 σε 682,0 εκ.€ το 2009, η οποία το 2010 εν μέρει 
ισοσκελίζεται από μια αύξηση κατά 54,2% (369,3 εκ.€) 
από 600,3 το 2009 σε 1.051,4 εκ.€ το 2010. Συνολικά 
κατά την περίοδο 2005-2010 καταγράφεται οριακή 

αύξηση των πληρωμών του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων του κράτους στον τομέα της εκπαίδευσης 
κατά 2,2% (22,9 εκ.€) από 1.028,5 εκ.€ το 2005 σε 
1.051,4 εκ.€ το 2010. 
Κατά την επόμενη περίοδο 2010-2012 το σύνολο των 
πληρωμών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 
του κράτους στον τομέα της εκπαίδευσης καταγράφει 
συνολική μείωση κατά -30,4% (319,4 εκ.€) από 1.051,4 
εκ.€ το 2010 σε 731,9 εκ.€ το 2012, σημαντικά χαμη-
λότερα από την αντίστοιχη τιμή του οικονομικού δεί-
κτη το 2005. Από την ετήσια μεταβολή των πληρωμών 
του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του κρά-
τους στον τομέα της εκπαίδευσης κατά την περίοδο 
αναφοράς αξίζει να σημειωθεί ότι το υψηλότερο πο-
σοστό ετήσιας αύξησης του συγκεκριμένου οικονομι-
κού δείκτη καταγράφεται το 2010 (κατά 54,2% έναντι 
του προηγούμενου έτους), ενώ το υψηλότερο ποσο-
στό ετήσιας μείωσης του δείκτη καταγράφεται το 2009 
(κατά -49,2% έναντι του προηγούμενου έτους). 
Το 2012 οι πραγματοποιηθείσες πληρωμές του Προ-
γράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του κράτους στον 
τομέα της εκπαίδευσης επιμερίστηκαν σε δύο γενικές 
κατηγορίες: (α) σε πληρωμές για έργα χρηματοδοτού-
μενα από εθνικούς πόρους (Κ.Α. 8200) που το συγκε-
κριμένο οικονομικό έτος αντιστοιχούσαν στο 14,3% 
των συνολικών πληρωμών του Προγράμματος Δημο-
σίων Επενδύσεων για την εκπαίδευση, και (β) σε πλη-
ρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς 
πόρους (Κ.Α. 8300) που το συγκεκριμένο οικονομικό 
έτος αντιστοιχούσαν στο 85,7% των συνολικών πλη-
ρωμών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για 
την εκπαίδευση. 
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια εξέλι-
ξη των πληρωμών του Προγράμματος Δημοσίων Ε-
πενδύσεων του κράτους για την εκπαίδευση για έργα 
χρηματοδοτούμενα από εθνικούς (Κ.Α. 8200) σε εκα-
τομμύρια € (εκ.€) καθώς και ο ετήσιος ρυθμός μετα-
βολής του δείκτη την περίοδο 2005-2012.  

Γράφημα 6.71: Σύνολο πληρωμών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσε-
ων του κράτους στον τομέα της εκπαίδευσης για έργα χρηματοδοτούμενα 
από ΕΘΝΙΚΟΥΣ πόρους (ΚΑ 8200) σε εκ. € και ρυθμός μεταβολής του δείκτη 
την περίοδο 2005-2012 
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Συνολικά, κατά την περίοδο 2005-2012 καταγράφεται 
σημαντική μείωση των πληρωμών του Προγράμματος 
Δημοσίων Επενδύσεων του κράτους στον τομέα της 
εκπαίδευσης για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνι-
κούς πόρους (Κ.Α. 8200) κατά -56,2% (134,6 εκ.€) από 
239,6 εκ.€ το 2005 σε 105,0 εκ.€ το 2012. Ωστόσο, κα-
τά τη διάρκεια της περιόδου εκδηλώνονται σημαντικές 
σε ετήσια βάση αυξομειώσεις του συγκεκριμένου οι-
κονομικού δείκτη. 
Συγκεκριμένα την περίοδο 2005-2008 (προ κρίσης) κα-
ταγράφεται συνολική αύξηση των πληρωμών του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του κράτους 
στον τομέα της εκπαίδευσης για έργα χρηματοδοτού-
μενα από εθνικούς πόρους κατά 7,6% (18,1 εκ.€) από 
239,6 εκ.€ το 2005 σε 257,7 εκ.€ το 2008, παρά την 
αύξηση του ΑΕΠ της χώρας (21,8%) την ίδια περίοδο, 
ενώ το 2009 καταγράφεται μείωση των πληρωμών της 
συγκεκριμένης κατηγορίας κατά -15,3% (39,4 εκ.€) 
από 257,7 το 2008 σε 218,3 εκ.€ το 2009, ακολουθού-
μενη από μια αύξηση κατά 5,3% (11,6 εκ.€) το 2010 
από 218,3 το 2009 σε 229,9 εκ.€ το 2010. Συνολικά κα-
τά την περίοδο 2005-2010 καταγράφεται μείωση των 
πληρωμών της συγκεκριμένης κατηγορίας κατά 4,0% 
(9,7 εκ.€) από 239,6 εκ.€ το 2005 σε 229,9 εκ.€ το 
2010. 
Κατά την επόμενη περίοδο 2010-2012 το σύνολο των 
πληρωμών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 
του κράτους στον τομέα της εκπαίδευσης για έργα 
χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους καταγράφει 
σημαντική μείωση κατά -54,3% (124,9 εκ.€) από 229,9 
εκ.€ το 2010 σε 105,0 εκ.€ το 2012, σημαντικά χαμη-
λότερα από την αντίστοιχη τιμή του οικονομικού δεί-
κτη το 2005. Από την ετήσια μεταβολή των πληρωμών 
του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του κρά-
τους στον τομέα της εκπαίδευσης για έργα χρηματο-
δοτούμενα από εθνικούς πόρους κατά την περίοδο 
αναφοράς αξίζει να σημειωθεί ότι το υψηλότερο πο-
σοστό ετήσιας αύξησης του συγκεκριμένου οικονομι-
κού δείκτη καταγράφεται το 2006 (κατά 42,4% έναντι 
του προηγούμενου έτους), ενώ το υψηλότερο ποσο-
στό ετήσιας μείωσης του δείκτη καταγράφεται το 2011 
(κατά -51,4% έναντι του προηγούμενου έτους). 
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια εξέλι-
ξη του των πληρωμών του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων του κράτους για την εκπαίδευση για έργα 
χρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους (Κ.Α. 
8300) σε εκατομμύρια € (εκ.€) καθώς και ο ετήσιος 
ρυθμός μεταβολής του δείκτη την περίοδο 2005-2012. 
Συνολικά, κατά την περίοδο 2005-2012 καταγράφεται 
μείωση των πληρωμών του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων του κράτους στον τομέα της εκπαίδευσης 
για έργα χρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους 
(Κ.Α. 8300) κατά -20,5% (162,0 εκ.€) από 788,9 εκ.€ το 
2005 σε 627 εκ.€ το 2012. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια 
της περιόδου εκδηλώνονται σημαντικές σε ετήσια βά-
ση αυξομειώσεις του συγκεκριμένου οικονομικού δεί-
κτη. 

Γράφημα 6.72: Σύνολο πληρωμών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσε-
ων του κράτους στον τομέα της εκπαίδευσης για έργα χρηματοδοτούμενα 
από ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥΣ πόρους (ΚΑ 8300) σε εκ. € και ρυθμός μεταβολής του 
δείκτη την περίοδο 2005-2012 
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Συγκεκριμένα την περίοδο 2005-2008 (προ κρίσης) κα-
ταγράφεται σημαντική αύξηση των πληρωμών του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του κράτους 
στον τομέα της εκπαίδευσης για έργα χρηματοδοτού-
μενα από κοινοτικούς πόρους κατά 37,5% (295,7 εκ.€) 
από 788,9 εκ.€ το 2005 σε 1.084,6 εκ.€ το 2008, υψη-
λότερη της αύξησης του ΑΕΠ της χώρας (21,8%) την 
ίδια περίοδο, ενώ το 2009 καταγράφεται σημαντική 
μείωση των πληρωμών της συγκεκριμένης κατηγορίας 
κατά -57,2% (620,8 εκ.€) από 1.084,6 το 2008 σε 463,8 
εκ.€ το 2009, ακολουθούμενη από μια σημαντική αύ-
ξηση κατά 77,1% (357,6 εκ.€) το 2010 από 463,8 το 
2009 σε 821,4 εκ.€ το 2010. Συνολικά κατά την περίο-
δο 2005-2010 καταγράφεται μικρή αύξηση των πλη-
ρωμών της συγκεκριμένης κατηγορίας κατά 4,1% (32,5 
εκ.€) από 788,9 εκ.€ το 2005 σε 821,4 εκ.€ το 2010. 
Κατά την επόμενη περίοδο 2010-2012 το σύνολο των 
πληρωμών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 
του κράτους στον τομέα της εκπαίδευσης για έργα 
χρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους κατα-
γράφει μείωση κατά -23,7% (194,5 εκ.€) από 821,4 
εκ.€ το 2010 σε 627,0 εκ.€ το 2012, χαμηλότερα από 
την αντίστοιχη τιμή του οικονομικού δείκτη το 2005. 
Από την ετήσια μεταβολή των πληρωμών του Προ-
γράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του κράτους στον 
τομέα της εκπαίδευσης για έργα χρηματοδοτούμενα 
από κοινοτικούς πόρους κατά την περίοδο αναφοράς 
αξίζει να σημειωθεί ότι το υψηλότερο ποσοστό ετήσι-
ας αύξησης του συγκεκριμένου οικονομικού δείκτη 
καταγράφεται το 2010 (κατά 77,1% έναντι του προη-
γούμενου έτους), ενώ το 2009 καταγράφεται το υψη-
λότερο ποσοστό ετήσιας μείωσης του δείκτη (κατά -
57,2% έναντι του προηγούμενου έτους). 
Κατά το οικονομικό έτος 2012 οι πραγματοποιηθείσες 
πληρωμές του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 
του κράτους στον τομέα της εκπαίδευσης, που αντι-
στοιχούσαν στο 11,9% των συνολικών πληρωμών του 
κράτους για την εκπαίδευση, ανήλθαν στο ποσό των 
731,9 εκ.€, αναλύονται στους ακόλουθες 4 τομείς: (α) 
στον τομέα Εκπαίδευση (Κ.Α. 920) στον οποίο αναλο-
γεί το 50,2% (ή 367,4 εκ.€) του συνόλου του Προ-
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γράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του κράτους, (β) 
στον τομέα Κατάρτιση (Κ.Α. 925) στον οποίο αναλογεί 
το 39,73% (ή 290,8 εκ.€) του συνόλου του Προγράμ-
ματος Δημοσίων Επενδύσεων του κράτους, (γ) στον 
τομέα Έρευνα & Τεχνολογία (Κ.Α. 970) στον οποίο α-

ναλογεί το 39,73% (ή 73,8 εκ.€) του συνόλου του Προ-
γράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του κράτους, και 
(δ) σε διάφορους άλλους τομείς στον οποίο κατά το 
συγκεκριμένο οικονομικό έτος (2012) αναλογούσαν 
μηδενικές πληρωμές. 

Πίνακας 6.27: Χρηματοδότηση της εκπαίδευσης – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ανάλυση κατά Τομέα) 
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ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ 
2010 2011 2012 Ποσοστιαία 

Μεταβολή 
Τριετίας 

2010-2012 
ΠΟΣΟ 
σε € 

% 
Επί του ΣΥΝ  

Ετήσια 
Ποσοστιαία 
Μεταβολή 

ΠΟΣΟ 
σε € 

% 
Επί του ΣΥΝ  

Ετήσια 
Ποσοστιαία 
Μεταβολή 

ΠΟΣΟ 
σε € 

% 
Επί του ΣΥΝ  

Ετήσια 
Ποσοστιαία 

Μεταβολή 

ΣΥΝΟΛΟ πληρωμών  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 1.051.357.871,56 100,00% 54,2 ▲ 696.991.351,47  100,00% -33,7 ▲ 731.946.377,77  100,00% 5,0 ▲ -30,4 ▼ 

920 Εκπαίδευση 332.551.675,78 31,63% -9,2 ▲ 360.949.295,71  51,79% 8,5 ▲ 367.402.620,31  50,20% 1,8 ▲ 10,5 ▲ 

925 Κατάρτιση 657.703.822,08 62,56% 205,3 ▲ 272.932.842,15  39,16% -58,5 ▲ 290.770.731,58  39,73% 6,5 ▲ -55,8 ▼ 

970 Έρευνα & Τεχνολογία 58.755.862,92 5,59% -39,3 ▲ 63.109.213,61  9,05% 7,4 ▲ 73.773.025,88  10,08% 16,9 ▲ 25,6 ▲ 

- Διάφοροι τομείς 2.346.510,78 0,22% -36,2 ▲ 0,00  0,00% -100,0 ▼ 0,00 0,00%  ▬ -100,0 ▼ 
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Την τριετία 2010-2012, σε 2 από τους 4 τομείς του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του κράτους 
στον τομέα της εκπαίδευσης καταγράφεται μείωση 
των πληρωμών, με τη μεγαλύτερη να καταγράφεται 
στους Διάφορους τομείς κατά -100,0% (ή 2,4 εκ.€) 
από 2,4 εκ.€ το 2010 σε 0,0 εκ.€ το 2012, καθώς και 
στον τομέα Κατάρτιση κατά -55,8% (ή 366,9 εκ.€) από 
657,7 εκ.€ το 2010 σε 290,8 εκ.€ το 2012. Την ίδια πε-
ρίοδο καταγράφεται αύξηση των πληρωμών στον το-
μέα Έρευνα & Τεχνολογία κατά 25,6% (ή 15,0 εκ.€) 
από 58,8 εκ.€ το 2010 σε 73,8 εκ.€ το 2012, και στον 
τομέα Εκπαίδευση κατά 10,5% (ή 34,9 εκ.€) από 332,6 
εκ.€ το 2010 σε 367,4 εκ.€ το 2012, 
Το 2012, το συνολικό ποσό των πληρωμών του Προ-
γράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Κράτους για 
την εκπαίδευση ήταν 731,9 εκ. €, εκ των οποίων το 
53,4% (390,8 εκ.€) αφορούσε πληρωμές του Προ-
γράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠΑΙΘ, ενώ το 
υπόλοιπο 46,6% (341,1 εκ.€) αφορούσε αντίστοιχες 
πληρωμές του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 
για την εκπαίδευση άλλων φορέων/Υπουργείων. 
Όπως ήδη σημειώθηκε, κατά την περίοδο 2010-2012, 
οι συνολικές πληρωμές του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων του κράτους στον τομέα της εκπαίδευ-

σης, κατέγραψαν μείωση κατά -30,4% (ή 319,4 εκ.€) 
με μέση ετήσια μεταβολή -14,3%. Την ίδια περίοδο οι 
πληρωμές του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 
του ΥΠΑΙΘ κατέγραψαν αύξηση κατά 28,2% (ή 85,9 
εκ.€) από 304,9 εκ.€ το 2010 σε 390,8 εκ.€ το 2012, 
ενώ αντίθετα οι πληρωμές του Προγράμματος Δημο-
σίων Επενδύσεων για την εκπαίδευση άλλων φορέ-
ων/Υπουργείων κατέγραψαν σημαντική μείωση κατά -
54,3% (ή 405,4 εκ.€) από 746,5 εκ.€ το 2010 σε 341,1 
εκ.€ το 2012. 

Κατά το οικονομικό έτος 2012 οι πραγματοποιηθείσες 
πληρωμές του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 
του ΥΠΑΙΘ είναι 390,8 εκ.€, και επιμερίζονται στους 
ακόλουθες 4 τομείς ως εξής: (α) στον τομέα Εκπαί-
δευση (Κ.Α. 920) αναλογεί το 81,08% (ή 316,8 εκ.€) 
του συνόλου του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύ-
σεων του ΥΠΑΙΘ, (β) στον τομέα Κατάρτιση (Κ.Α. 925) 
αναλογεί το 0,07% (ή 0,28 εκ.€) του συνόλου του Προ-
γράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠΑΙΘ, (γ) στον 
τομέα Έρευνα & Τεχνολογία (Κ.Α. 970) αναλογεί το 
18,88% (ή 73,7 εκ.€) του συνόλου του Προγράμματος 
Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠΑΙΘ, και (δ) σε διάφο-
ρους άλλους τομείς αναλογούσαν μηδενικές πληρω-
μές κατά το συγκεκριμένο έτος αναφοράς (2012). 

Πίνακας 6.28: Χρηματοδότηση της εκπαίδευσης – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ του ΥΠΑΙΘ (ανάλυση κατά Τομέα) 
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ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ 
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ΠΟΣΟ 
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ΠΟΣΟ 
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Επί του ΣΥΝ  
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Ποσοστιαία 
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ΠΟΣΟ 
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% 
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Ετήσια 
Ποσοστιαία 

Μεταβολή 
ΣΥΝΟΛΟ πληρωμών  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
του ΥΠΑΙΘ 

304.894.058,85 100,00% -17,5 ▼ 387.315.951,86 100,00% 27,0 ▲ 390.843.348,88 100,00% 0,9 ▲ 28,2 ▲ 

920 Εκπαίδευση 238.791.685,15 78,32% -34,8 ▼ 323.810.664,01 83,60% 35,6 ▲ 316.789.179,88 81,05% -2,2 ▼ 32,7 ▲ 

925 Κατάρτιση 5.000.000,00 1,64%    396.074,24 0,10% -92,1 ▼ 281.143,12 0,07% -29,0 ▼ -94,4 ▼ 

970 Έρευνα & Τεχνολογία 58.755.862,92 19,27%    63.109.213,61 16,29% 7,4 ▲ 73.773.025,88 18,88% 16,9 ▲ 25,6 ▲ 

- Διάφοροι τομείς 2.346.510,78 0,77% -36,2 ▼ 0,0  0,00% -100,0 ▼   0,00%  ▬ -100,0 ▼ 
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Την τριετία 2010-2012, σε 2 από τους 4 τομείς του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠΑΙΘ κα-
ταγράφεται μείωση των πληρωμών, με τη μεγαλύτερη 
να καταγράφεται στους Διάφορους τομείς κατά -
100,0% (ή 2,3 εκ.€) από 2,3 εκ.€ το 2010 σε 0,0 εκ.€ το 
2012, καθώς και στον τομέα Κατάρτιση κατά -94,4% (ή 
4,7 εκ.€) από 5,0 εκ.€ το 2010 σε 0,28 εκ.€ το 2012. 
Την ίδια περίοδο καταγράφεται αύξηση των πληρω-
μών στον τομέα Εκπαίδευση κατά 32,7% (ή 77,9 εκ.€) 
από 238,8 εκ.€ το 2010 σε 316,8 εκ.€ το 2012, και στον 
τομέα Έρευνα & Τεχνολογία κατά 25,6% (ή 15,0 εκ.€) 
από 58,8 εκ.€ το 2010 σε 73,8 εκ.€ το 2012. 
Το 2012, από το σύνολο των 390,8 εκ.€ των πληρωμών 
του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του 
ΥΠΑΙΘ το 19,2% (75,2 εκ.€) αφορά σε πληρωμές για 
έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους (Κ.Α. 
8200), ενώ το 80,8% (315,6 εκ.€) αφορά σε πληρωμές 
για έργα χρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους 
(Κ.Α. 8300). Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2010-2012, 
οι πληρωμές του ΠΔΕ για έργα του ΥΠΑΙΘ χρηματοδο-
τούμενα από εθνικούς πόρους κατέγραψαν σημαντική 
μείωση κατά -32,6% (36,4 εκ.€) από 111,6 εκ.€ το 2010 
σε 75,2 εκ.€ το2012, ενώ οι πληρωμές του ΠΔΕ για έρ-
γα του ΥΠΑΙΘ χρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πό-
ρους κατέγραψαν σημαντική αύξηση κατά 63,3% 
(122,3 εκ.€) από 193,3 εκ.€ το 2010 σε 315,6 εκ.€ 
το2012. 
 
Στα ακόλουθα γραφήματα, οι παραπάνω πληρωμές 
χρηματοδοτούμενων έργων είτε από εθνικούς, είτε 
από κοινοτικούς πόρους επιμερίζονται ανά τομέα.  
Γράφημα 6.73: Κατανομή των πληρωμών του Προγράμματος Δημοσίων Ε-
πενδύσεων του ΥΠΑΙΘ για έργα χρηματοδοτούμενα από ΕΘΝΙΚΟΥΣ πόρους 
(ΚΑ 8200) το έτος 2012 
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Το 2012 από τα 75,2 εκ.€ των συνολικών πληρωμών 
του ΠΔΕ για έργα του ΥΠΑΙΘ χρηματοδοτούμενα από 
εθνικούς πόρους, το 96,0% (72,2 εκ.€) αφορά στον το-
μέα Εκπαίδευση, το 3,7% (2,8 εκ.€) αφορά στον τομέα 
Έρευνα & Τεχνολογία και μόλις το 0,3% (0,2 εκ.€) α-
φορά στον τομέα Κατάρτιση. Ο τομέας της Κατάρτισης 
για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους ή-
ταν μηδενικός από το 2005 μέχρι και το 2011, ενώ το 

2012 καταγράφηκαν πληρωμές συνολικού ύψους 
245.155,52€.  
Γράφημα 6.74: Κατανομή των πληρωμών του Προγράμματος Δημοσίων Ε-
πενδύσεων του ΥΠΑΙΘ για έργα χρηματοδοτούμενα από ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥΣ πό-
ρους (ΚΑ 8300) το έτος 2012 

 
Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Κρατικοί Προϋπολογι-
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Την ίδια χρονιά από τα 315,6 εκ.€ των συνολικών πλη-
ρωμών του ΠΔΕ για έργα του ΥΠΑΙΘ χρηματοδοτούμε-
να από κοινοτικούς πόρους, το 77,49% (244,6 εκ.€) 
αφορά στον τομέα Εκπαίδευση, το 22,49% (71,0 εκ.€) 
αφορά στον τομέα Έρευνα & Τεχνολογία, ενώ μόλις 
το 0,01% (0,04 εκ.€) αφορά στον τομέα Κατάρτιση. Ο 
τομέας της Κατάρτισης για έργα χρηματοδοτούμενα 
από κοινοτικούς πόρους ήταν μηδενικός από το 2005 
μέχρι και το 2009, ενώ το 2010 καταγράφηκαν πληρω-
μές συνολικού ύψους 5,0 εκ.€, τα οποία όμως μειώ-
θηκαν κατά 99,3% (κατά 4,72, εκ.€) την τριετία 2010-
2012. 

Κατά το οικονομικό έτος 2012 οι πραγματοποιηθείσες 
πληρωμές του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 
άλλων Φορέων/Υπουργείων είναι 390,8 εκ.€, και ε-
πιμερίζονται στους ακόλουθες 3 τομείς ως εξής: (α) 
στον τομέα Εκπαίδευση (Κ.Α. 920) αναλογεί το 14,84% 
(ή 50,6 εκ.€) του συνόλου του Προγράμματος Δημο-
σίων Επενδύσεων άλλων Φορέων/Υπουργείων, (β) 
στον τομέα Κατάρτιση (Κ.Α. 925) αναλογεί το 85,16% 
(ή 290,5 εκ.€) του συνόλου του Προγράμματος Δημο-
σίων Επενδύσεων άλλων Φορέων/Υπουργείων, και (γ) 
μηδενική αναλογία στον τομέα Έρευνα & Τεχνολογία 
(Κ.Α. 970) επί του συνόλου του Προγράμματος Δημο-
σίων Επενδύσεων άλλων Φορέων/Υπουργείων, από 
96,8 εκ.€ που είχαν εγγραφεί στο συγκεκριμένο τομέα 
κατά το 2009. Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι και το 
2009 η Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας υ-
παγόταν στο Υπουργείο Ανάπτυξης, ενώ από το 2010 
και μετά υπάγεται στο Υπουργείο Παιδείας, το οποίο 
σε όλη τη διάρκεια της περιόδου 2005-2009 κατέγρα-
φε αντίστοιχα μηδενικές πληρωμές στον τομέα Έρευ-
να & Τεχνολογία. Πληρωμές του Προγράμματος Δημο-
σίων Επενδύσεων στον τομέα Έρευνα & Τεχνολογία 
στο ΥΠΑΙΘ εγγράφονται για πρώτη φορά το 2010 με το 
ποσό των 58,7 εκ.€, γεγονός που δηλώνει ότι με την 
μετακίνηση του εποπτεύοντος υπουργείου ο τομέας 
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των πληρωμών του προγράμματος Δημοσίων Επενδύ-
σεων για Έρευνα & Τεχνολογία του κράτους μειώθηκε 

σημαντικά κατά 39,4% (ή κατά 38,1 εκ.€) την περίοδο 
2009-2010.  

Πίνακας 6.29: Χρηματοδότηση της εκπαίδευσης – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ άλλων Φορέων/Υπουργείων (ανάλυση κατά Τομέα) 
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ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ 
2010 2011 2012 Ποσοστιαία 

Μεταβολή 
Τριετίας 

2010-2012 
ΠΟΣΟ 
σε € 

% 
Επί του ΣΥΝ  

Ετήσια 
Ποσοστιαία 
Μεταβολή 

ΠΟΣΟ 
σε € 

% 
Επί του ΣΥΝ  

Ετήσια 
Ποσοστιαία 
Μεταβολή 

ΠΟΣΟ 
σε € 

% 
Επί του ΣΥΝ  

Ετήσια 
Ποσοστιαία 

Μεταβολή 
ΣΥΝΟΛΟ πληρωμών  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
άλλων Φορέων/Υπουργείων 

746.463.812,71 100,00% 139,0 ▲ 309.675.399,61 100,00% -58,5 ▼ 341.103.028,89 100,00% 10,1 ▲ -54,3 ▼ 

920 Εκπαίδευση 93.759.990,63 12,56%    37.138.631,70 11,99% -60,4 ▼ 50.613.440,43 14,84% 36,3 ▲ -46,0 ▼ 

925 Κατάρτιση 652.703.822,08 87,44% 202,9 ▲ 272.536.767,91 88,01% -58,2 ▼ 290.489.588,46 85,16% 6,6 ▲ -55,5 ▼ 

970 Έρευνα & Τεχνολογία 0,00 0,00% -100,0 ▼ 0,00 0,00%  ▬ 0,00 0,00%  ▬ 0,0 ▬ 
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Την τριετία 2010-2012, και στους 2 μη μηδενικούς το-
μείς του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων των 
άλλων Φορέων/Υπουργείων καταγράφεται μείωση 
των πληρωμών, με τη μεγαλύτερη να καταγράφεται 
στον τομέα Κατάρτιση κατά -55,5% (ή 362,2 εκ.€) από 
652,7 εκ.€ το 2010 σε 290,5 εκ.€ το 2012, και στον το-
μέα Εκπαίδευση κατά -46,0% (ή 43,1 εκ.€) από 93,8 
εκ.€ το 2010 σε 50,6 εκ.€ το 2012. 
Το 2012, από το σύνολο των 341,1 εκ.€ των πληρωμών 
του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) για 
την εκπαίδευση στους άλλους Φορείς/Υπουργεία το 
8,7% (29,8 εκ.€) αφορά σε πληρωμές για έργα χρημα-
τοδοτούμενα από εθνικούς πόρους (Κ.Α. 8200), ενώ το 
91,3% (311,3 εκ.€) αφορά σε πληρωμές για έργα χρη-
ματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους (Κ.Α. 8300). 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2010-2012, οι πληρω-
μές του ΠΔΕ για έργα άλλων Φορέων/Υπουργείων 
χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους κατέγραψαν 
σημαντική μείωση κατά -74,8% (88,6 εκ.€) από 118,3 
εκ.€ το 2010 σε 29,8 εκ.€ το2012, ενώ και οι πληρωμές 
του ΠΔΕ για έργα άλλων Φορέων/Υπουργείων χρημα-
τοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους κατέγραψαν 
σημαντική μείωση κατά -50,4% (316,8 εκ.€) από 628,2 
εκ.€ το 2010 σε 311,3 εκ.€ το2012. 
Το 2012 από τα 29,8 εκ.€ των συνολικών πληρωμών 
του ΠΔΕ για έργα άλλων Φορέων/Υπουργείων χρημα-
τοδοτούμενα από εθνικούς πόρους, το 100,0% (29,8 
εκ.€) αφορά στον τομέα Εκπαίδευση. Ο τομέας της 
Κατάρτισης για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς 
πόρους το 2010 καταγράφει πληρωμές 27,9 εκ.€ το 
2011, ενώ τη διετία 2011 και 2012 καταγράφει μηδε-
νικές πληρωμές. 
Την ίδια χρονιά από τα 311,3 εκ.€ των συνολικών πλη-
ρωμών του ΠΔΕ για έργα άλλων Φορέων/Υπουργείων 
χρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους, το 93,3% 
(290,5 εκ.€) αφορά στον τομέα Κατάρτιση και το 6,7% 
(20,8 εκ.€) αφορά στον τομέα Εκπαίδευση, ενώ δεν 
καταγράφονται πληρωμές στον τομέα Έρευνα & Τε-
χνολογία. Ο τομέας της Κατάρτισης για έργα χρημα-
τοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους την περίοδο 
2005-2012 καταγράφει αύξηση 15,2% (38,2 εκ.€) από 
252,2 εκ.€ το 2005 σε 290,5 εκ.€ το 2012. Την ίδια πε-
ρίοδο ο τομέας της Εκπαίδευσης καταγράφει σημα-

ντική αύξηση κατά 429,6% (16,9 εκ.€) από 3,9 εκ.€ το 
2005 σε 20,8 εκ.€ το 2012. 
 
6.4.2.3 Συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα για 

την εκπαίδευση 
Την περίοδο 2007-2013 η υλοποίηση σημαντικών πι-
λοτικών δράσεων για την προαγωγή της ποιότητας και 
της αποτελεσματικότητας της ελληνικής εκπαίδευσης 
χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2007-2013» συ-
νολικού προϋπολογισμού 1.694,1 εκ.€ (όπως αναθεω-
ρήθηκε το 2011, το 2012 και το 2013). Η επικαιροποί-
ηση των δράσεων του συγκεκριμένου χρηματοδοτικού 
εργαλείου στη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, 
προσαρμόστηκε στις μεταρρυθμίσεις και νομοθετικές 
πρωτοβουλίες του Υπουργείου Παιδείας της περιόδου 
2010-2013.  
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) αναλύεται σε 5 συ-
νολικά ενότητες και συγκεκριμένα σε 4 επιμέρους 
Στρατηγικούς Στόχους (ΣΣ) για την εκπαίδευση και 
στην Τεχνική Βοήθεια του επιχειρησιακού προγράμ-
ματος. Κάθε ενότητα υλοποιείται σε 3 Άξονες Προτε-
ραιότητας (ΑΠ) ανάλογα με τη διάκριση των 13 διοικη-
τικών περιφερειών σε 3 κατηγορίες περιφερειών: (α) 
Αμιγούς Στόχου που περιλαμβάνει 8 περιφέρειες 
(Κρήτης, Ιονίων νήσων, Βορείου Αιγαίου, Ανατολικής 
Μακεδονίας & Θράκης, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής 
Ελλάδας και Πελοποννήσου), (β) Στατιστικής Σύγκλι-
σης που περιλαμβάνει 3 περιφέρειες (Αττικής, Κεντρι-
κής Μακεδονίας και Δυτικής Μακεδονίας) και (γ) Στα-
διακής Εισόδου που περιλαμβάνει 2 περιφέρειες (Νο-
τίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας).  
Οι θεματικές των ενοτήτων του επιχειρησιακού προ-
γράμματος είναι οι ακόλουθες: 

 Ο 1ος στρατηγικός στόχος (ΣΣ1) αναφέρεται στην 
Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και 
προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης (Α.Π. 1-2-
3) και καλύπτει το 46,2% του συνολικού αναθεω-
ρημένου προϋπολογισμού του επιχειρησιακού 
προγράμματος. 

 Ο 2ος στρατηγικός στόχος (ΣΣ2) αναφέρεται στην 
Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελμα-
τικής εκπαίδευσης & κατάρτισης - Σύνδεση της εκ-



 

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ 

 462 

παίδευσης με τη αγορά εργασίας (ΑΠ 4-5-6) και 
καλύπτει το 21,2% του συνολικού αναθεωρημένου 
προϋπολογισμού του επιχειρησιακού προγράμμα-
τος.  

 Ο 3ος στρατηγικός στόχος (ΣΣ3) αναφέρεται στην 
Ενίσχυση της Δια Βίου Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΑΠ 
7-8-9) και καλύπτει το 10,3% του συνολικού ανα-
θεωρημένου προϋπολογισμού του επιχειρησιακού 
προγράμματος.  

 Ο 4ος στρατηγικός στόχος (ΣΣ4) αναφέρεται στην 
Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προ-
αγωγή της έρευνας και της καινοτομίας (ΑΠ 10-11-
12) και καλύπτει το 20,6% του συνολικού αναθεω-
ρημένου προϋπολογισμού του επιχειρησιακού 
προγράμματος. 

 Ενώ, τέλος, η Τεχνική βοήθεια για την εφαρμογή 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΑΠ 13-14-15) 
καλύπτει το 1,7% του συνολικού αναθεωρημένου 
προϋπολογισμού του επιχειρησιακού προγράμμα-
τος. 

Σύμφωνα με τον ετήσιο απολογισμό του Επιχειρησια-
κού Προγράμματος, μέχρι και το τέλος του 2013, είχε 
απορροφηθεί το 56,0% του αναθεωρημένου προϋπο-
λογισμού του προγράμματος, που αντιστοιχεί στο πο-
σό των 949,2 εκ.€, ενώ η εκτίμηση της Ειδικής Υπηρε-
σίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
είναι ότι μέχρι και το τέλος του 2014 θα έχει απορρο-
φηθεί το 76,1% (αντιστοιχεί σε 1.289,2 εκ.€) με πρό-
βλεψη ετήσιας αύξησης κατά 35.8%.  
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή 
των συνολικών πληρωμών του Επιχειρησιακού Προ-
γράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2007-
2013» ανά Στρατηγικό Στόχο σε εκατομμύρια € (εκ.€) 
καθώς και το ποσοστό απορρόφησης ανά στόχο την 
περίοδο 2007-2013.  
Γράφημα 6.75: Κατανομή των συνολικών πληρωμών του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2007-2013» και ποσοστό 
απορρόφησης επί του προϋπολογισμού ανά Στρατηγικό Στόχο την περίοδο 
2007-2013 

 
Πηγή: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια 
Βίου Μάθηση 2007-2013» - Ετήσιος Απολογισμός 2013 
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς (2007-2013) από 
τους επιμέρους στρατηγικούς στόχους του ΕΠ την υ-
ψηλότερη απορροφητικότητα καταγράφει ο ΣΣ1 (Ανα-
βάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθη-

ση της κοινωνικής ενσωμάτωσης) με ποσοστό 64,5% 
επί του προϋπολογισμού (με πληρωμές 504,0 εκ.€) και 
κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν: ο ΣΣ2 (Αναβάθμι-
ση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής εκπαί-
δευσης & κατάρτισης - Σύνδεση της εκπαίδευσης με τη 
αγορά εργασίας) με ποσοστό 49,9% επί του προϋπο-
λογισμού (με πληρωμές 178,9 εκ.€), ο ΣΣ3 (Ενίσχυση 
της Δια Βίου Εκπαίδευσης Ενηλίκων) με ποσοστό 
48,5% επί του προϋπολογισμού (με πληρωμές 84,6 
εκ.€) και ο ΣΣ4 (Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου 
για την προ-αγωγή της έρευνας και της καινοτομίας) 
με ποσοστό 46,9% επί του προϋπολογισμού (με πλη-
ρωμές 163,7 εκ.€), ενώ η Τεχνική Βοήθεια του ΕΠ α-
πορρόφησε το 59,6% του προϋπολογισμού της (18,1 
εκ.€). 
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή 
των συνολικών πληρωμών του Επιχειρησιακού Προ-
γράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2007-
2013» καθώς και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής την πε-
ρίοδο 2011-2014. 
Γράφημα 6.76: Κατανομή των συνολικών πληρωμών του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2007-2013» και ετήσιος 
ρυθμός μεταβολής την περίοδο 2011-2014 

 
Πηγή: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια 
Βίου Μάθηση 2007-2013» - Ετήσιος Απολογισμός 2013 
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Κατά την πρώτη πενταετή (2007-2011) περίοδο λει-
τουργίας του ΕΠ και μέχρι το τέλος του 2011, το σύνο-
λο των πληρωμών του ΕΠ (402,4 εκ.€) αντιστοιχούσε 
στο 23,8% του αναθεωρημένου προϋπολογισμού του 
προγράμματος. Στο τέλος του 2012, το σύνολο των 
πληρωμών του ΕΠ αυξήθηκε σημαντικά κατά 57,5% (ή 
231,6 εκ.€) και η απορροφητικότητα του ΕΠ αυξήθηκε 
στο 37,4% καταγράφοντας συνολικές πληρωμές 634,0 
εκ.€, ενώ σημαντική αύξηση κατά 49,7% (ή 315,1 εκ.€) 
καταγράφεται και στο τέλος του 2013 αυξάνοντας πε-
ραιτέρω την απορροφητικότητα του ΕΠ στο 56,0% του 
προϋπολογισμού του με σύνολο πληρωμών 949,2 
εκ.€. Σύμφωνα με την πρόβλεψη της ΕΥΔ του ΕΠ για το 
2014, το σύνολο των πληρωμών του ΕΠ θα αυξηθεί 
περαιτέρω κατά 35,8% (ή 340,0 εκ.€) και η απορροφη-
τικότητα του ΕΠ θα αυξηθεί στο 76,1% καταγράφοντας 
συνολικές πληρωμές 1.289,2 εκ.€. 

Στα ακόλουθα γραφήματα αποτυπώνεται η κατανομή 
των συνολικών πληρωμών του ΕΠ ανά Στρατηγικό Στό-
χο την περίοδο 2011-2014. 
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για την  

εφαρμογή του ΕΠ 

Πληρωμές έως και 2013 Απορροφητικότητα 

402,4 εκ.€ 

634,0 εκ.€ 

949,2 εκ.€ 

1.289,2 εκ.€ 

57,5% 49,7% 
35,8% 

2007-2011 2012 2013 2014 (πρ.) 
Πληρωμές Ετήσιος ρυθμός μεταβολής 
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Γράφημα 6.77: Κατανομή των συνολικών πληρωμών των Στρατηγικών Στόχων και της Τεχνικής Βοήθειας του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2007-
2013» και ετήσιος ρυθμός μεταβολής την περίοδο 2011-2014 

 
 

Πηγή: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2007-2013» - Ετήσιος Απολογισμός 2013 
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Η συγκριτικά χαμηλή απορροφητικότητα του ΕΠ της 
πρώτης περιόδου (2007-2011) σε σχέση με την μετέ-
πειτα ετήσια απορροφητικότητα καταγράφεται σε ό-
λους τους επιμέρους Στρατηγικούς Στόχους, με χαμη-
λότερη εκείνη των πληρωμών του ΣΣ4 (Ενίσχυση του 
ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευ-
νας και της καινοτομίας) με ποσοστό 6,8% επί του 
προϋπολογισμού (με πληρωμές 23,7 εκ.€) και του ΣΣ2 
(Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματι-
κής εκπαίδευσης & κατάρτισης - Σύνδεση της εκπαί-
δευσης με τη αγορά εργασίας) με ποσοστό 14,3% επί 
του προϋπολογισμού (με πληρωμές 51,3 εκ.€). Την ί-
δια περίοδο την υψηλότερη απορροφητικότητα επί 
του αναθεωρημένου προϋπολογισμού καταγράφουν 
οι πληρωμές του ΣΣ1 (Αναβάθμιση της ποιότητας της 

εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμά-
τωσης) με ποσοστό 34,8% επί του προϋπολογισμού 
(με πληρωμές 272,4 εκ.€) και οι πληρωμές του ΣΣ3 (Ε-
νίσχυση της Δια Βίου Εκπαίδευσης Ενηλίκων) με πο-
σοστό 28,7% επί του προϋπολογισμού (με πληρωμές 
50,0 εκ.€). Την ίδια περίοδο, τέλος, οι πληρωμές της 
Τεχνική Βοήθεια του ΕΠ καταγράφουν απορροφητικό-
τητα κατά 16,7% επί του προϋπολογισμού (με πληρω-
μές 5,1 εκ.€). 
Στο τέλος του 2012, την υψηλότερη απορροφητικότη-
τα επί του αναθεωρημένου προϋπολογισμού μεταξύ 
των Στρατηγικών Στόχων του ΕΠ καταγράφουν οι πλη-
ρωμές του ΣΣ1 (Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαί-
δευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης) 
με ποσοστό 47,8% επί του προϋπολογισμού με πλη-

272,4 εκ.€ 

374,0 εκ.€ 

504,0 εκ.€ 

677,0 εκ.€ 

37,3% 34,7% 34,3% 

2007-2011 2012 2013 2014 (πρ.) 

ΣΣ1: Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και 
προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης 

Πληρωμές Ετήσιος ρυθμός μεταβολής 

51,3 εκ.€ 

116,1 εκ.€ 

178,9 εκ.€ 

236,6 εκ.€ 
126,4% 

54,1% 

32,2% 

2007-2011 2012 2013 2014 (πρ.) 

ΣΣ2: Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής 
επαγγελματικής εκπαίδευσης & κατάρτισης -  

Σύνδεση της εκπαίδευσης με τη αγορά εργασίας 

Πληρωμές Ετήσιος ρυθμός μεταβολής 

50,0 εκ.€ 65,3 εκ.€ 84,6 εκ.€ 
109,9 εκ.€ 

30,5% 29,5% 29,9% 

2007-2011 2012 2013 2014 (πρ.) 

ΣΣ3: Ενίσχυση της Δια Βίου Εκπαίδευσης Ενηλίκων 

Πληρωμές Ετήσιος ρυθμός μεταβολής 

23,7 εκ.€ 
64,0 εκ.€ 

163,7 εκ.€ 

244,0 εκ.€ 

169,7% 
155,7% 

49,1% 

2007-2011 2012 2013 2014 (πρ.) 

ΣΣ4: Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την 
προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας 

Πληρωμές Ετήσιος ρυθμός μεταβολής 

5,1 εκ.€ 
14,6 εκ.€ 18,1 εκ.€ 21,7 εκ.€ 

188,6% 

23,8% 20,2% 
2007-2011 2012 2013 2014 (πρ.) 

Τεχνική Βοήθεια του ΕΠ 

Πληρωμές Ετήσιος ρυθμός μεταβολής 
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ρωμές 374,0 εκ.€ (ετήσια αύξηση κατά 37,3% ή 101,7 
εκ.€) και ακολουθούν οι πληρωμές του ΣΣ3 (Ενίσχυση 
της Δια Βίου Εκπαίδευσης Ενηλίκων) με ποσοστό 
37,4% επί του προϋπολογισμού με πληρωμές 65,3 
εκ.€ (ετήσια αύξηση κατά 30,5% ή 65,3 εκ.€) και του 
ΣΣ2 (Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελ-
ματικής εκπαίδευσης & κατάρτισης - Σύνδεση της εκ-
παίδευσης με τη αγορά εργασίας) με ποσοστό 32,4% 
επί του προϋπολογισμού με πληρωμές 116,1 εκ.€ (ε-
τήσια αύξηση κατά 126,4% ή 64,8 εκ.€). Κατά το 2012, 
η χαμηλότερη απορροφητικότητα πληρωμών κατα-
γράφεται στον ΣΣ4 (Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφα-
λαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτο-
μίας) με ποσοστό 18,4% επί του προϋπολογισμού με 
πληρωμές 64,0 εκ.€ (ετήσια αύξηση κατά 169,7% ή 
40,3 εκ.€). Την ίδια περίοδο, τέλος, οι πληρωμές της 
Τεχνική Βοήθεια του ΕΠ καταγράφουν σημαντική α-
πορροφητικότητα κατά 48,1% επί του προϋπολογι-
σμού με πληρωμές 14,6 εκ.€ (ετήσια αύξηση κατά 
188,6% ή 9,5 εκ.€).  
Στο τέλος του 2013, την υψηλότερη απορροφητικότη-
τα επί του αναθεωρημένου προϋπολογισμού μεταξύ 
των Στρατηγικών Στόχων του ΕΠ καταγράφουν οι πλη-
ρωμές του ΣΣ1 (Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαί-
δευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης) 
με ποσοστό 64,5% επί του προϋπολογισμού με πλη-
ρωμές 504,0 εκ.€ (ετήσια αύξηση κατά 34,7% ή 129,9 
εκ.€) και ακολουθούν οι πληρωμές: του ΣΣ2 (Αναβάθ-
μιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής εκπαί-
δευσης & κατάρτισης - Σύνδεση της εκπαίδευσης με τη 
αγορά εργασίας) με ποσοστό 49,9% επί του προϋπο-
λογισμού με πληρωμές 178,9 εκ.€ (ετήσια αύξηση κα-
τά 54,1% ή 62,8 εκ.€), του ΣΣ3 (Ενίσχυση της Δια Βίου 
Εκπαίδευσης Ενηλίκων) με ποσοστό 48,5% επί του 
προϋπολογισμού με πληρωμές 84,6 εκ.€ (ετήσια αύ-
ξηση κατά 29,5% ή 19,3 εκ.€) και του ΣΣ4 (Ενίσχυση 
του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έ-
ρευνας και της καινοτομίας) με ποσοστό 46,9% επί του 
προϋπολογισμού με πληρωμές 163,7 εκ.€ (ετήσια αύ-
ξηση κατά 155,7% ή 99,7 εκ.€). Την ίδια περίοδο, τέ-
λος, οι πληρωμές της Τεχνική Βοήθεια του ΕΠ κατα-
γράφουν απορροφητικότητα κατά 59,6% επί του προ-
ϋπολογισμού με πληρωμές 18,1 εκ.€ (ετήσια αύξηση 
κατά 23,8% ή 3,5 εκ.€). 
Σύμφωνα με την πρόβλεψη της ΕΥΔ του ΕΠ, στο τέλος 
του 2014, την υψηλότερη απορροφητικότητα επί του 
αναθεωρημένου προϋπολογισμού μεταξύ των Στρατη-
γικών Στόχων του ΕΠ θα καταγράψουν οι πληρωμές 
του ΣΣ1 (Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης 
και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης) με πο-
σοστό 86,6% επί του προϋπολογισμού με πληρωμές 
677,0 εκ.€ (ετήσια αύξηση κατά 34,3% ή 173,1 εκ.€) 
και ακολουθούν οι πληρωμές: του ΣΣ4 (Ενίσχυση του 
ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευ-
νας και της καινοτομίας) με ποσοστό 70,0% επί του 
προϋπολογισμού με πληρωμές 244,0 εκ.€ (ετήσια αύ-
ξηση κατά 49,1% ή 80,3 εκ.€), του ΣΣ2 (Αναβάθμιση 
των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευ-

σης & κατάρτισης - Σύνδεση της εκπαίδευσης με τη 
αγορά εργασίας) με ποσοστό 66,0% επί του προϋπο-
λογισμού με πληρωμές 236,6 εκ.€ (ετήσια αύξηση κα-
τά 32,2% ή 57,7 εκ.€) και του ΣΣ3 (Ενίσχυση της Δια 
Βίου Εκπαίδευσης Ενηλίκων) με ποσοστό 63% επί του 
προϋπολογισμού με πληρωμές 109,9 εκ.€ (ετήσια αύ-
ξηση κατά 29,9% ή 25,3 εκ.€). 
Την ίδια περίοδο, τέλος, οι πληρωμές της Τεχνική 
Βοήθεια του ΕΠ καταγράφουν υψηλή απορροφητικό-
τητα κατά 71,6% επί του προϋπολογισμού με πληρω-
μές 21,7 εκ.€ (ετήσια αύξηση κατά 20,28% ή 3,7 εκ.€). 
Στη συνέχεια επιχειρείται ο επιμερισμός των πληρω-
μών του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση 
και Δια Βίου μάθηση στις βαθμίδες της τυπικής εκπαί-
δευσης (Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθ-
μιας εκπαίδευση).  
 
Χρηματοδότηση δράσεων της πρωτοβάθμιας & δευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευσης 
Ο επιμερισμός των δράσεων του Επιχειρησιακού Προ-
γράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ανά 
βαθμίδα της εκπαίδευσης (ISCED0-3) δεν είναι απόλυ-
τα εφικτή, αφού πολλές δράσεις, όπως η επιμόρφωση 
των εκπαιδευτικών δεν επιμερίζεται σε επιμόρφωση 
νηπιαγωγών (ISCED 0), δασκάλων Δημοτικών σχολείων 
(ISCED 1), καθηγητών των Γυμνασίων (ISCED 2), των 
Γενικών Λυκείων (ISCED 3a), των Επαγγελματικών Λυ-
κείων και Σχολών (ISCED 3b) και των Ινστιτούτων Ε-
παγγελματικής Κατάρτισης (ISCED 4). Για το λόγο αυτό 
στη συγκεκριμένη ενότητα θα γίνει συνολική αναφορά 
σε δράσεις της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης. Θα πρέπει να σημειωθεί, ωστόσο, ότι 
επιμέρους δράσεις που περιλαμβάνονται στον στρα-
τηγικό στόχο ΣΣ2 (Αναβάθμιση των συστημάτων αρχι-
κής επαγγελματικής εκπαίδευσης & κατάρτισης - Σύν-
δεση της εκπαίδευσης με τη αγορά εργασίας) έχουν 
αποτυπωθεί σε ξεχωριστό γράφημα και δεν περιλαμ-
βάνονται στη συγκεκριμένη ενότητα. Αντίθετα, η γενι-
κότερη κατηγορία Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών περι-
λαμβάνει και τους εκπαιδευτικούς των επιπέδων 
ISCED 3b & 4. 
Οι πληρωμές του Επιχειρησιακού Προγράμματος για 
την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
συνολικού αναθεωρημένου προϋπολογισμού ύψους 
700,4 εκ.€ επιμερίζονται στις ακόλουθες 8 κατηγορίες 
δράσεων: 
 Νέο Σχολείο, που αντιστοιχεί στο 38,8% (ή 271,5 

εκ.€) του συνολικού προϋπολογισμού για την Πρω-
τοβάθμια & Δευτεροβάθμιας εκπαίδευση, 

 Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, που αντι-
στοιχεί στο 11,5% (ή 80,5 εκ.€) του συνολικού 
προϋπολογισμού για την Πρωτοβάθμια & Δευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευση, 

 Προγράμματα Σπουδών, που αντιστοιχεί στο 1,4% 
(ή 10,0 εκ.€) του συνολικού προϋπολογισμού για 
την Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμιας εκπαίδευση, 
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 Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών, που αντιστοιχεί στο 
5,6% (ή 39,3 εκ.€) του συνολικού προϋπολογισμού 
για την Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευση, 

 Αυτό-αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου/ Αξιολόγη-
ση εκπαιδευτικών, που αντιστοιχεί στο 0,7% (ή 5,0 
εκ.€) του συνολικού προϋπολογισμού για την Πρω-
τοβάθμια & Δευτεροβάθμιας εκπαίδευση, 

 Ξενόγλωσση Εκπαίδευση, που αντιστοιχεί στο 9,6% 
(ή 67,5 εκ.€) του συνολικού προϋπολογισμού για 
την Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμιας εκπαίδευση, 

 Άλλα εκπαιδευτικά προγράμματα & Δίκτυα, που 
αντιστοιχεί στο 17,6% (ή 123,1 εκ.€) του συνολικού 
προϋπολογισμού για την Πρωτοβάθμια & Δευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευση, και 

 Ειδική Αγωγή, που αντιστοιχεί στο 14,8% (ή 103,5 
εκ.€) του συνολικού προϋπολογισμού για την Πρω-
τοβάθμια & Δευτεροβάθμιας εκπαίδευση. 

Στο τέλος του 2013, οι πληρωμές του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος για την Πρωτοβάθμια και Δευτερο-
βάθμια εκπαίδευση είχαν απορροφητικότητα 65,7%, 
που αντιστοιχεί στο ποσό των 475,5 εκ.€ επί του ανα-
θεωρημένου προϋπολογισμού του ΕΠ για τη συγκε-
κριμένη κατηγορία, ενώ η εκτίμηση της Ειδικής Υπη-
ρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
είναι ότι μέχρι και το τέλος του 2014 θα έχει απορρο-
φηθεί το 91,3%, που αντιστοιχεί σε 639,6 εκ.€, με 
πρόβλεψη ετήσιας αύξησης κατά 34,5%.  
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή 
των συνολικών πληρωμών του Επιχειρησιακού Προ-
γράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2007-
2013» ανά κατηγορία δράσεων σε εκατομμύρια € 
(εκ.€) στο τέλος του 2013 καθώς και το ποσοστό α-
πορρόφησης ανά κατηγορία την περίοδο 2007-2013.  
Γράφημα 6.78: Κατανομή των συνολικών πληρωμών του ΕΠ για την Πρωτο-
βάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση και ποσοστό απορρόφησης επί του 
προϋπολογισμού ανά κατηγορία δράσεων την περίοδο 2007-2013 

 
Πηγή: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια 
Βίου Μάθηση 2007-2013» - Ετήσιος Απολογισμός 2013 
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς (2007-2013) από 
τις επιμέρους κατηγορίες δράσεων του ΕΠ Προγράμ-
ματος για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκ-
παίδευση την υψηλότερη απορροφητικότητα κατα-

γράφει η κατηγορία Ξενόγλωσση Εκπαίδευση με πο-
σοστό 100,4% επί του προϋπολογισμού και πληρωμές 
67,8 εκ.€, που υπερκάλυψαν το προϋπολογισμό της, 
ενώ κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι κατηγορίες: 
Νέο Σχολείο με ποσοστό 81,6% επί του προϋπολογι-
σμού (και πληρωμές 221,5 εκ.€), Ειδική Αγωγή με πο-
σοστό 65,7% επί του προϋπολογισμού (και πληρωμές 
68,0 εκ.€), Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση με 
ποσοστό 58,3% επί του προϋπολογισμού (και πληρω-
μές 46,9 εκ.€), Άλλα εκπαιδευτικά προγράμματα & Δί-
κτυα με ποσοστό 49,7% επί του προϋπολογισμού (και 
πληρωμές 61,2 εκ.€), Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών με 
ποσοστό 23,8% επί του προϋπολογισμού (και πληρω-
μές 9,3 εκ.€), Αυτό-αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου/ 
Αξιολόγηση εκπαιδευτικών με ποσοστό 15,6% επί του 
προϋπολογισμού (και πληρωμές 0,8 εκ.€) και, τέλος, 
Προγράμματα Σπουδών με μηδενικό ποσοστό πληρω-
μών.  
Γράφημα 6.79: Κατανομή των συνολικών πληρωμών του ΕΠ για την Πρωτο-
βάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση και ετήσιος ρυθμός μεταβολής την 
περίοδο 2011-2014 

 
Πηγή: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια 
Βίου Μάθηση 2007-2013» - Ετήσιος Απολογισμός 2013 
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Κατά την πρώτη πενταετή (2007-2011) περίοδο λει-
τουργίας του ΕΠ και μέχρι το τέλος του 2011, το σύνο-
λο των πληρωμών του ΕΠ για την Πρωτοβάθμια και 
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (262,2 εκ.€) αντιστοι-
χούσε στο 37,4% του αναθεωρημένου προϋπολογι-
σμού του προγράμματος. Στο τέλος του 2012, το σύ-
νολο των πληρωμών για την Πρωτοβάθμια και Δευτε-
ροβάθμια εκπαίδευση αυξήθηκε κατά 35,3% (ή 92,5 
εκ.€) και η απορροφητικότητα του ΕΠ αυξήθηκε στο 
50,6% καταγράφοντας συνολικές πληρωμές 354,7 
εκ.€, ενώ αντίστοιχη αύξηση κατά 34,1% (ή 120,8 εκ.€) 
καταγράφεται και στο τέλος του 2013 αυξάνοντας πε-
ραιτέρω την απορροφητικότητα στο 67,9% του προϋ-
πολογισμού του με σύνολο πληρωμών 475,5 εκ.€. 
Σύμφωνα με την πρόβλεψη της ΕΥΔ του ΕΠ για το 
2014, το σύνολο των πληρωμών για την Πρωτοβάθμια 
και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση θα αυξηθεί περαιτέ-
ρω κατά 34,5% (ή 164,1 εκ.€) και η απορροφητικότητα 
θα αυξηθεί στο 91,3% καταγράφοντας συνολικές πλη-
ρωμές 639,6 εκ.€. 
 
Στα ακόλουθα γραφήματα αποτυπώνεται η κατανομή 
των συνολικών πληρωμών του ΕΠ για Πρωτοβάθμια 
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Πληρωμές έως και 2013 Απορροφητικότητα 

262,2 εκ.€ 

354,7 εκ.€ 
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35,3% 34,1% 34,5% 
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Πληρωμές Ετήσιος ρυθμός μεταβολής 
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και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση ανά κατηγορία δρά-
σης την περίοδο 2011-2014. Θα πρέπει να σημειωθεί 
ότι κατά την περίοδο 2007-2013 η κατηγορία δράσης 
Προγράμματα Σπουδών είναι μηδενική, και ως εκ τού-

του δεν περιλαμβάνεται σχετικό γράφημα για τη συ-
γκεκριμένη κατηγορία. Ωστόσο, για το 2014 εγγράφε-
ται στον προϋπολογισμό της κατηγορίας αυτής το πο-
σό των 12,0 εκ.€. 

Γράφημα 6.80: Κατανομή των συνολικών πληρωμών του ΕΠ για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση ανά κατηγορία δράσης και ετήσιος ρυθμός 
μεταβολής την περίοδο 2011-2014 

 

 

 

 
Πηγή: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2007-2013» - Ετήσιος Απολογισμός 2013 
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Κατά την πρώτη περίοδο λειτουργίας του ΕΠ (2007-
2011) και ως προς τις πληρωμές για την Πρωτοβάθμια 
και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση την υψηλότερη α-
πορροφητικότητα επί του αναθεωρημένου προϋπολο-
γισμού καταγράφουν οι πληρωμές της κατηγορίας Ξε-
νόγλωσση Εκπαίδευση με ποσοστό 91,1% επί του 
προϋπολογισμού και πληρωμές 61,5 εκ.€, ενώ κατά 

φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι κατηγορίες: Νέο Σχο-
λείο με ποσοστό 51,0% επί του προϋπολογισμού (και 
πληρωμές 1381,5 εκ.€)4, Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκ-
                                                                 
4 Αξίζει να σημειωθεί ότι το 49.1% της απορρόφησης της κατηγορίας 

Νέο/Ολοήμερο Σχολείο πραγματοποιήθηκε την περίοδο 2007-
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Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών 
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Άλλα Εκπαιδευτικά Προγράμματα & Δίκτυα 

Πληρωμές Ετήσιος ρυθμός μεταβολής 
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παίδευση με ποσοστό 29,8% επί του προϋπολογισμού 
(και πληρωμές 24,0 εκ.€), Ειδική Αγωγή με ποσοστό 
16,0% επί του προϋπολογισμού (και πληρωμές 16,60 
εκ.€), Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών με ποσοστό 15,8% 
επί του προϋπολογισμού (και πληρωμές 6,2 εκ.€), Άλ-
λα εκπαιδευτικά προγράμματα & Δίκτυα με ποσοστό 
12,3% επί του προϋπολογισμού (και πληρωμές 15,2 
εκ.€), Αυτό-αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου/ Αξιολό-
γηση εκπαιδευτικών με ποσοστό 6,3% επί του προϋ-
πολογισμού (και πληρωμές 0,3 εκ.€) και Προγράμματα 
Σπουδών με μηδενικό ποσοστό πληρωμών.  
Στο τέλος του 2012, την υψηλότερη απορροφητικότη-
τα επί του αναθεωρημένου προϋπολογισμού μεταξύ 
των κατηγοριών δράσης για την Πρωτοβάθμια και 
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση του ΕΠ την υψηλότερη 
απορροφητικότητα επί του αναθεωρημένου προϋπο-
λογισμού καταγράφουν οι πληρωμές της κατηγορίας 
Ξενόγλωσση Εκπαίδευση με ποσοστό 98,5% επί του 
προϋπολογισμού με πληρωμές 66,5 εκ.€ (ετήσια αύ-
ξηση κατά 8,1% ή 5,0 εκ.€), ενώ κατά φθίνουσα σειρά 
ακολουθούν οι κατηγορίες: Νέο Σχολείο με ποσοστό 
65,8% επί του προϋπολογισμού με πληρωμές 178,7 
εκ.€ (ετήσια αύξηση κατά 29,1% ή 40,3 εκ.€), Αξιοποί-
ηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση με ποσοστό 45,9% επί 
του προϋπολογισμού με πληρωμές 36,9 εκ.€ (ετήσια 
αύξηση κατά 53,9% ή 12,9 εκ.€), Ειδική Αγωγή με πο-
σοστό 28,4% επί του προϋπολογισμού με πληρωμές 
29,4 εκ.€ (ετήσια αύξηση κατά 77,4% ή 12,8 εκ.€), Άλ-
λα εκπαιδευτικά προγράμματα & Δίκτυα με ποσοστό 
28,2% επί του προϋπολογισμού με πληρωμές 34,7 
εκ.€ (ετήσια αύξηση κατά 128,8% ή 19,5 εκ.€), Επι-
μόρφωση Εκπαιδευτικών με ποσοστό 19,9% επί του 
προϋπολογισμού με πληρωμές 7,8 εκ.€ (ετήσια αύξη-
ση κατά 26,3% ή 1,6 εκ.€), Αυτό-αξιολόγηση εκπαιδευ-
τικού έργου/ Αξιολόγηση εκπαιδευτικών με ποσοστό 
12,5% επί του προϋπολογισμού με πληρωμές 0,6 εκ.€ 
(ετήσια αύξηση κατά 97,6% ή 0,3 εκ.€) και Προγράμ-
ματα Σπουδών με μηδενικό ποσοστό πληρωμών. 
Στο τέλος του 2013, την υψηλότερη απορροφητικότη-
τα επί του αναθεωρημένου προϋπολογισμού μεταξύ 
των κατηγοριών δράσης για την Πρωτοβάθμια και 
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση του ΕΠ την υψηλότερη 
απορροφητικότητα επί του αναθεωρημένου προϋπο-
λογισμού καταγράφουν οι πληρωμές της κατηγορίας 
Ξενόγλωσση Εκπαίδευση με ποσοστό 100,4% επί του 
προϋπολογισμού με πληρωμές 67,8 εκ.€ (ετήσια αύ-
ξηση κατά 2,0% ή 1,3 εκ.€), ενώ κατά φθίνουσα σειρά 
ακολουθούν οι κατηγορίες: Νέο Σχολείο με ποσοστό 
81,6% επί του προϋπολογισμού με πληρωμές 221,5 
(ετήσια αύξηση κατά 23,9% ή 42,7 εκ.€), Ειδική Αγωγή 
με ποσοστό 65,7% επί του προϋπολογισμού με πλη-
ρωμές 68,0 εκ.€ (ετήσια αύξηση κατά 131,5% ή 38,6 
εκ.€), Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση με ποσο-
στό 58,3% επί του προϋπολογισμού με πληρωμές 46,9 
                                                                                                    

2011 και αφορούσε την προϋπάρχουσα εφαρμογή για το Ολοήμε-
ρο σχολείο/τμήματα 

εκ.€ (ετήσια αύξηση κατά 27,0% ή 10,0 εκ.€), Άλλα εκ-
παιδευτικά προγράμματα & Δίκτυα με ποσοστό 49,7% 
επί του προϋπολογισμού με πληρωμές 61,2 εκ.€ (ετή-
σια αύξηση κατά 76,3% ή 26,5 εκ.€), Επιμόρφωση Εκ-
παιδευτικών με ποσοστό 23,8% επί του προϋπολογι-
σμού με πληρωμές 9,3 εκ.€ (ετήσια αύξηση κατά 
19,3% ή 1,5 εκ.€), Αυτό-αξιολόγηση εκπαιδευτικού έρ-
γου/ Αξιολόγηση εκπαιδευτικών με ποσοστό 15,6% επί 
του προϋπολογισμού με πληρωμές 0,8 εκ.€ (ετήσια 
αύξηση κατά 24,4% ή 0,2 εκ.€) και, τέλος, Προγράμμα-
τα Σπουδών με μηδενικό ποσοστό πληρωμών. 
Σύμφωνα με την πρόβλεψη της ΕΥΔ του ΕΠ, στο τέλος 
του 2014, την υψηλότερη απορροφητικότητα επί του 
αναθεωρημένου προϋπολογισμού μεταξύ των κατη-
γοριών δράσης για την Πρωτοβάθμια και Δευτερο-
βάθμια εκπαίδευση του ΕΠ την υψηλότερη απορρο-
φητικότητα επί του αναθεωρημένου προϋπολογισμού 
θα καταγράψουν οι πληρωμές της κατηγορίας Ειδική 
Αγωγή με ποσοστό 124,7% επί του προϋπολογισμού 
με πληρωμές 129,3 εκ.€ (ετήσια αύξηση κατά 90,1% ή 
61,3 εκ.€), ενώ κατά φθίνουσα σειρά θα ακολουθή-
σουν οι κατηγορίες δράσης: Ξενόγλωσση Εκπαίδευση 
με ποσοστό 102,6% επί του προϋπολογισμού με πλη-
ρωμές 69,2 εκ.€ (ετήσια αύξηση κατά 2,1% ή 1,5 εκ.€), 
Νέο Σχολείο με ποσοστό 100,3% επί του προϋπολογι-
σμού με πληρωμές 272,4 (ετήσια αύξηση κατά 23,0% 
ή 50,9 εκ.€), Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση με 
ποσοστό 73,5% επί του προϋπολογισμού με πληρωμές 
59,2 εκ.€ (ετήσια αύξηση κατά 26,2% ή 12,3 εκ.€), Άλ-
λα εκπαιδευτικά προγράμματα & Δίκτυα με ποσοστό 
65,2% επί του προϋπολογισμού με πληρωμές 80,2 
εκ.€ (ετήσια αύξηση κατά 31,1% ή 19,0 εκ.€), Επιμόρ-
φωση Εκπαιδευτικών με ποσοστό 40,0% επί του προ-
ϋπολογισμού με πληρωμές 15,7 εκ.€ (ετήσια αύξηση 
κατά 68,5% ή 6,4 εκ.€), Αυτό-αξιολόγηση εκπαιδευτι-
κού έργου/ Αξιολόγηση εκπαιδευτικών με ποσοστό 
30,8% επί του προϋπολογισμού με πληρωμές 1,5 εκ.€ 
(ετήσια αύξηση κατά 97,7% ή 0,8 εκ.€) και, τέλος, 
Προγράμματα Σπουδών με πρόβλεψη πληρωμών ύ-
ψους 12,0 εκ.€ έναντι μηδενικών πληρωμών κατά τα 
προηγούμενα έτη. 
Από τις παραπάνω ετήσιες μεταβολές θα πρέπει να 
υπογραμμιστεί ιδιαίτερα: (α) η κατηγορία Προγράμ-
ματα σπουδών που καταγράφει μηδενική απορροφη-
τικότητα μέχρι και το 2013 και εγγραφή 12,0 εκ.€ για 
το 2014 υπερκαλύπτοντας (120.0%)εντός ενός έτους 
τον αρχικό προϋπολογισμό εξαετίας, και (β) τα σημα-
ντικά χαμηλά απορρόφησης των κατηγοριών Εκπαί-
δευση εκπαιδευτικών (40.0%) και Αξιολόγηση εκπαι-
δευτικών/ εκπαιδευτικού έργου (30.8%). Και οι τρεις 
συγκεκριμένοι δείκτες είναι καθοριστικής σημασίας 
για τη διασφάλιση της ποιότητας στην Πρωτοβάθμια 
και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση και εμφανίζονται στην 
πράξη σημαντικά υποτιμημένοι. 
 

Σύμφωνα με τους δημοσιοποιημένους δείκτες μέχρι 
και το τέλος του 2013 για τις ανάγκες υλοποίησης των 
συγκεκριμένων εκπαιδευτικών δράσεων απασχολήθη-
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καν με συμβάσεις 22.549 εκπαιδευτικοί και λοιπό υ-
ποστηρικτικό (εκπαιδευτικό, επιστημονικό) προσωπι-
κό. Από αυτούς το 43,1% (9.722 εκπαιδευτικοί) απα-
σχολήθηκαν σε Ολοήμερα Νηπιαγωγεία και Δημοτικά 
σχολεία καλύπτοντας ειδικότητες σε ανεπάρκεια (ό-
πως για παράδειγμα εκπαιδευτικών μαθημάτων τέ-
χνης), το 25,0% (5,647 εκπαιδευτικοί) ενίσχυσαν τα 
προγράμματα διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών στο πλαί-
σιο του προγράμματος αναμόρφωσης της ξενόγλωσ-
σης εκπαίδευσης στην υποχρεωτική εκπαίδευση, ενώ 
το 25,8% (5,812 εκπαιδευτικοί) ενίσχυσαν τα προ-
γράμματα της Ειδικής Αγωγής. Τέλος, το 6,1% (1,368 
εκπαιδευτικοί) απασχολήθηκαν κυρίως στα προγράμ-
ματα Ενισχυτικής διδασκαλίας, Τάξεων υποδοχής, στα 
Ενισχυτικά Φροντιστηριακά τμήματα και στα σχολεία 
των περιοχών ΖΕΠ (Ζώνες Εκπαιδευτικής προτεραιότη-
τας). 
Η επάρκεια του εκπαιδευτικού και λοιπού υποστηρι-
κτικού προσωπικού (επιστημονικού και διοικητικού), 
όπως και η επάρκεια των υποδομών και της υλικοτε-
χνικής υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου βρίσκε-
ται, σε άμεση συνάρτηση με την ποιότητα που περι-
γράφουν τα προτεινόμενα από το κράτος προγράμμα-
τα σπουδών και ως εκ τούτου αποτελούν σημαντικούς 
δείκτες για την αποτίμηση της ποιότητας των παρεχο-
μένων από το κράτος εκπαιδευτικών υπηρεσιών. 
 
Χρηματοδότηση δράσεων της αρχικής επαγγελματικής 
εκπαίδευσης 
Οι πληρωμές του Επιχειρησιακού Προγράμματος για 
την Αρχική Επαγγελματική εκπαίδευση συνολικού 
αναθεωρημένου προϋπολογισμού ύψους 191,8 εκ.€ 
επιμερίζονται στις ακόλουθες 5 κατηγορίες δράσεων: 
 Ειδικά προγράμματα Πρακτικής Άσκησης/ Επαγ-

γελματικής Εμπειρίας για μαθητές/σπουδαστές 
ΕΠΑΣ, Μαθητείας ΟΑΕΔ, ΙΕΚ και άλλων φορέων αρ-
χικής επαγγελματικής κατάρτισης, που αντιστοιχεί 
στο 59,2% (ή 113,6 εκ.€) του συνολικού προϋπολο-
γισμού για την Αρχική Επαγγελματική εκπαίδευση, 

 Υποτροφίες Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης 
και του Ιδρύματος Κρατικών υποτροφιών (ΙΚΥ), που 
αντιστοιχεί στο 33,9% (ή 65,0 εκ.€) του συνολικού 
προϋπολογισμού για την Αρχική Επαγγελματική 
εκπαίδευση, 

 Προγράμματα Σπουδών Αρχικής Επαγγελματικής 
εκπαίδευσης, που αντιστοιχεί στο 6,1% (ή 10,0 
εκ.€) του συνολικού προϋπολογισμού για την Αρχι-
κή Επαγγελματική εκπαίδευση, 

 Γραφεία Διασύνδεσης των ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ, που α-
ντιστοιχεί στο 0,5% (ή 0,97 εκ.€) του συνολικού 
προϋπολογισμού για την Αρχική Επαγγελματική 
εκπαίδευση, και 

 Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός στα 
ΙΕΚ και άλλους φορείς αρχικής επαγγελματικής εκ-
παίδευσης, που αντιστοιχεί στο 0,3% (ή 0,5 εκ.€) 
του συνολικού προϋπολογισμού για την Αρχική 
Επαγγελματική εκπαίδευση, 

Στο τέλος του 2013, οι πληρωμές του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος για την Αρχική Επαγγελματική εκπαί-
δευση είχαν απορροφητικότητα 50,4%, που αντιστοι-
χεί στο ποσό των 96,8 εκ.€ επί του αναθεωρημένου 
προϋπολογισμού του ΕΠ για τη συγκεκριμένη κατηγο-
ρία, ενώ η εκτίμηση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος είναι ότι μέχρι και 
το τέλος του 2014 θα έχει απορροφηθεί το 63,2%, που 
αντιστοιχεί σε 121,2 εκ.€, με πρόβλεψη ετήσιας αύξη-
σης κατά 25,2%.  
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή 
των συνολικών πληρωμών του Επιχειρησιακού Προ-
γράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2007-
2013» ανά κατηγορία δράσεων σε εκατομμύρια € 
(εκ.€) στο τέλος του 2013 καθώς και το ποσοστό α-
πορρόφησης ανά κατηγορία την περίοδο 2007-2013.  
Γράφημα 6.81: Κατανομή των συνολικών πληρωμών του ΕΠ για την Αρχική 
Επαγγελματική εκπαίδευση και ποσοστό απορρόφησης επί του προϋπολο-
γισμού ανά κατηγορία δράσεων την περίοδο 2007-2013 

 
Πηγή: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια 
Βίου Μάθηση 2007-2013» - Ετήσιος Απολογισμός 2013 
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς (2007-2013) από 
τις επιμέρους κατηγορίες δράσεων του ΕΠ Προγράμ-
ματος για την Αρχική Επαγγελματική εκπαίδευση την 
υψηλότερη απορροφητικότητα καταγράφει η κατηγο-
ρία Πρακτική Άσκηση/Επαγγελματική Εμπειρία με πο-
σοστό 55,7% επί του προϋπολογισμού και πληρωμές 
63,3 εκ.€, ενώ κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι 
κατηγορίες δράσης: Υποτροφίες με ποσοστό 46,7% επί 
του προϋπολογισμού (και πληρωμές 30,3 εκ.€), Προ-
γράμματα Σπουδών με ποσοστό 26,1% επί του προϋ-
πολογισμού (και πληρωμές 3,1 εκ.€) και Γραφεία Δια-
σύνδεσης με ποσοστό 6,7% επί του προϋπολογισμού 
(και πληρωμές 0,06 εκ.€), ενώ η κατηγορία Σχολικός 
Επαγγελματικός Προσανατολισμός κατέγραψε μηδε-
νικές πληρωμές κατά τη διάρκεια της περιόδου.  
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή 
των συνολικών πληρωμών του Επιχειρησιακού Προ-
γράμματος για την Αρχική Επαγγελματική εκπαίδευση 
καθώς και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής την περίοδο 
2011-2014. 
Κατά την πρώτη πενταετή (2007-2011) περίοδο λει-
τουργίας του ΕΠ και μέχρι το τέλος του 2011, το σύνο-
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λο των πληρωμών του ΕΠ για την Αρχική Επαγγελμα-
τική εκπαίδευση (28,4 εκ.€) αντιστοιχούσε στο 14,8% 
του αναθεωρημένου προϋπολογισμού του προγράμ-
ματος. Το 99,1% (28,2 εκ.€) των πληρωμών της συγκε-
κριμένης περιόδου αφορούσε σε πληρωμές της κατη-
γορίας δράσης Πρακτική Άσκηση/Επαγγελματική Ε-
μπειρία (απορροφητικότητα 24,8%), ενώ το υπόλοιπο 
0,9% (0,3 εκ.€) των πληρωμών της περιόδου αφορού-
σε σε πληρωμές της κατηγορίας Προγράμματα Σπου-
δών (απορροφητικότητα 2,2%).  
Γράφημα 6.82: Κατανομή των συνολικών πληρωμών του ΕΠ για την Αρχική 
Επαγγελματική εκπαίδευση και ετήσιος ρυθμός μεταβολής την περίοδο 
2011-2014 

 
Πηγή: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια 
Βίου Μάθηση 2007-2013» - Ετήσιος Απολογισμός 2013 
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Στο τέλος του 2012, το σύνολο των πληρωμών για Αρ-
χική και Επαγγελματική εκπαίδευση αυξήθηκε σημα-
ντικά κατά 97,3% (ή 27,7 εκ.€) και η απορροφητικότη-
τα αυξήθηκε στο 29,3% καταγράφοντας συνολικές 
πληρωμές 56,1 εκ.€. Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι το 
81,0% (45,4 εκ.€) των πληρωμών της συγκεκριμένης 
περιόδου αφορούσε σε πληρωμές της κατηγορίας 
δράσης Πρακτική Άσκηση/Επαγγελματική Εμπειρία 
(απορροφητικότητα 40,0%), το 18,5% (10,4 εκ.€) αφο-
ρούσε σε πληρωμές της κατηγορίας Υποτροφίες (α-
πορροφητικότητα 16,0%), ενώ το υπόλοιπο 0,5% (0,3 
εκ.€) των πληρωμών της περιόδου αφορούσε σε πλη-
ρωμές της κατηγορίας Προγράμματα Σπουδών (απορ-
ροφητικότητα 2,4%).  
Αντίστοιχη αύξηση κατά 72,5% (ή 40,6 εκ.€) καταγρά-
φεται και στο τέλος του 2013 αυξάνοντας περαιτέρω 
την απορροφητικότητα στο 50,4% του προϋπολογι-
σμού με σύνολο πληρωμών 96,8 εκ.€. Θα πρέπει να 
σημειωθεί, ότι το 65,4% (63,3 εκ.€) των πληρωμών της 
συγκεκριμένης περιόδου αφορούσε σε πληρωμές της 
κατηγορίας δράσης Πρακτική Άσκηση/Επαγγελματική 
Εμπειρία (απορροφητικότητα 55,7%), το 31,3% (30,3 
εκ.€) αφορούσε σε πληρωμές της κατηγορίας Υποτρο-
φίες (απορροφητικότητα 46,7%), το 3,2% (3,1 εκ.€) 
αφορούσε σε πληρωμές της κατηγορίας Προγράμματα 
Σπουδών (απορροφητικότητα 26,1%), ενώ το υπόλοι-
πο 0,1% (0,06 εκ.€) των πληρωμών της περιόδου αφο-
ρούσε σε πληρωμές της κατηγορίας Γραφεία Διασύν-
δεσης (απορροφητικότητα 6,7%). 
Σύμφωνα με την πρόβλεψη της ΕΥΔ του ΕΠ για το 
2014, το σύνολο των πληρωμών για την Αρχική και 

Επαγγελματική εκπαίδευση θα αυξηθεί περαιτέρω κα-
τά 25,2% (ή 24,4 εκ.€) και η απορροφητικότητα θα αυ-
ξηθεί στο 63,2% καταγράφοντας συνολικές πληρωμές 
121,2 εκ.€. Ως προς την κατανομή του συνόλου των 
πληρωμών ανά κατηγορία δράσης θα πρέπει να ση-
μειωθεί ότι το 61,0% (73,9 εκ.€) των πληρωμών της 
συγκεκριμένης περιόδου θα αφορά σε πληρωμές της 
κατηγορίας δράσης Πρακτική Άσκηση/ Επαγγελματική 
Εμπειρία (απορροφητικότητα 65,1%), το 34,1% (41,4 
εκ.€) θα αφορά σε πληρωμές της κατηγορίας Υποτρο-
φίες (απορροφητικότητα 63,6%), το 4,8% (5,8 εκ.€) θα 
αφορά σε πληρωμές της κατηγορίας Προγράμματα 
Σπουδών (απορροφητικότητα 49,2%), ενώ το υπόλοι-
πο 0,1% (0,1 εκ.€) των πληρωμών της περιόδου θα 
αφορά σε πληρωμές της κατηγορίας Γραφεία Διασύν-
δεσης (απορροφητικότητα 11,8%). 
 
Από τις παραπάνω ετήσιες μεταβολές θα πρέπει να 
υπογραμμιστούν ιδιαίτερα: (α) οι συνολικά χαμηλές 
απορροφήσεις των κατηγοριών δράσεις της συγκεκρι-
μένης βαθμίδας, (β) η κατηγορία δράσης Σχολικός Ε-
παγγελματικός Προσανατολισμός (ΣΕΠ) στα ΙΕΚ και 
άλλους φορείς αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης 
με μηδενική απορρόφηση επί προϋπολογισμού ποσού 
0.50 Μ€, (γ) η κατηγορία δράσης Γραφεία Διασύνδε-
σης ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ με απορρόφηση 11.8% επί προϋπολο-
γισμένου ποσού 0.97 Μ€, και (δ) η κατηγορία Προ-
γράμματα Σπουδών (49.2%) αφού τα προγράμματα 
σπουδών της Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 
(ΕΠΑΛ - ΕΠΑΣ/ΣΕΚ) δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί. Οι 
συγκεκριμένοι δείκτες είναι καθοριστικής σημασίας 
για τη διασφάλιση της ποιότητας στην Αρχική και Ε-
παγγελματική εκπαίδευση και χρήζουν ανασχεδια-
σμού αφού στην πράξη εμφανίζονται σημαντικά υπο-
τιμημένοι. 
Τέλος μέτριους έως οριακά ικανοποιητικούς ρυθμούς 
απορρόφησης κατέγραψαν οι κατηγορίες δράσης Υπο-
τροφίες αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και του 
ΙΚΥ (κατά 63.1%) και Πρακτική άσκηση και Μαθητεία 
στον ΟΑΕΔ (κατά 65.1%), παρότι το αναθεωρημένο 
νομοθετικό πλαίσιο ψηφίστηκε μόλις το Σεπτέμβριο 
του 2013. 
 
Χρηματοδότηση δράσεων της τριτοβάθμιας εκπαίδευ-
σης 
Οι πληρωμές του Επιχειρησιακού Προγράμματος για 
την Τριτοβάθμια εκπαίδευση συνολικού αναθεωρη-
μένου προϋπολογισμού ύψους 231,9 εκ.€ επιμερίζο-
νται στις ακόλουθες 7 κατηγορίες δράσεων: 

 Προγράμματα Σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευ-
σης, που αντιστοιχεί στο 10,82% (ή 25,0 εκ.€) του 
συνολικού προϋπολογισμού για την Τριτοβάθμια 
εκπαίδευση, 

 Πρακτική άσκηση σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις 
για φοιτητές ανώτατης εκπαίδευσης και ΑΕΝ, που 
αντιστοιχεί στο 47,4% (ή 110,0 εκ.€) του συνολικού 
προϋπολογισμού για την Τριτοβάθμια εκπαίδευση, 
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 Ψηφιακές δράσεις τριτοβάθμιας εκπαίδευσης / e-
course, που αντιστοιχεί στο 6,5% (ή 15,0 εκ.€) του 
συνολικού προϋπολογισμού για την Τριτοβάθμια 
εκπαίδευση, 

 Δομές Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ 
κ.α. προγράμματα), που αντιστοιχεί στο 4,2% (ή 
9,7 εκ.€) του συνολικού προϋπολογισμού για την 
Τριτοβάθμια εκπαίδευση, 

 Επιχειρηματικότητα νέων τριτοβάθμιας εκπαίδευ-
σης (θυρίδες επιχειρηματικότητας, ΜΟΚΕ κ.α προ-
γράμματα), που αντιστοιχεί στο 5,2% (ή 21,4 εκ.€) 
του συνολικού προϋπολογισμού για την Τριτοβάθ-
μια εκπαίδευση, 

 Μεταπτυχιακά στο Διεθνές Πανεπιστήμιο, που α-
ντιστοιχεί στο 4,2% (ή 9,7 εκ.€) του συνολικού 
προϋπολογισμού για την Τριτοβάθμια εκπαίδευση, 
και 

 Διασφάλιση της ποιότητας στην τριτοβάθμια εκ-
παίδευση (ΑΔΙΠ και Γραφεία Διασύνδεσης), που 
αντιστοιχεί στο 13,3% (ή 30,8 εκ.€) του συνολικού 
προϋπολογισμού για την Τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

Στο τέλος του 2013, οι πληρωμές του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος για την Τριτοβάθμια εκπαίδευση είχαν 
απορροφητικότητα 47,5%, που αντιστοιχεί στο ποσό 
των 110,1 εκ.€ επί του αναθεωρημένου προϋπολογι-
σμού του ΕΠ για τη συγκεκριμένη κατηγορία, ενώ η 
εκτίμηση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επι-
χειρησιακού Προγράμματος είναι ότι μέχρι και το τέ-
λος του 2014 θα έχει απορροφηθεί το 61,7%, που α-
ντιστοιχεί σε 143,0 εκ.€, με πρόβλεψη ετήσιας αύξη-
σης κατά 25,2%.  
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή 
των συνολικών πληρωμών του Επιχειρησιακού Προ-
γράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2007-
2013» ανά κατηγορία δράσεων σε εκατομμύρια € 
(εκ.€) στο τέλος του 2013 καθώς και το ποσοστό α-
πορρόφησης ανά κατηγορία την περίοδο 2007-2013.  
Γράφημα 6.83: Κατανομή των συνολικών πληρωμών του ΕΠ για την Τριτο-
βάθμια εκπαίδευση και ποσοστό απορρόφησης επί του προϋπολογισμού 
ανά κατηγορία δράσεων την περίοδο 2007-2013 

 
Πηγή: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια 
Βίου Μάθηση 2007-2013» - Ετήσιος Απολογισμός 2013 
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς (2007-2013) από 
τις επιμέρους κατηγορίες δράσεων του ΕΠ Προγράμ-
ματος για την Τριτοβάθμια εκπαίδευση την υψηλότε-
ρη απορροφητικότητα καταγράφει η κατηγορία Με-
ταπτυχιακά στο Διεθνές Πανεπιστήμιο με ποσοστό 
65,9% επί του προϋπολογισμού και πληρωμές 20,0 
εκ.€, ενώ κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι κατη-
γορίες δράσης: Δομές απασχόλησης με ποσοστό 
54,8% επί του προϋπολογισμού (και πληρωμές 9,7 
εκ.€), Πρακτική Άσκηση σε συνεργαζόμενες επιχειρή-
σεις με ποσοστό 54,5% επί του προϋπολογισμού (και 
πληρωμές 110,0 εκ.€), Επιχειρηματικότητα νέων με 
ποσοστό 48,6% επί του προϋπολογισμού (και πληρω-
μές 21,4 εκ.€), Διασφάλιση της ποιότητας με ποσοστό 
47,8% επί του προϋπολογισμού (και πληρωμές 30,8 
εκ.€), Προγράμματα Σπουδών με ποσοστό 19,1% επί 
του προϋπολογισμού (και πληρωμές 25,0 εκ.€) και 
Ψηφιακές δράσεις με ποσοστό 11,8% επί του προϋπο-
λογισμού (και πληρωμές 15,0 εκ.€). 
Γράφημα 6.84: Κατανομή των συνολικών πληρωμών του ΕΠ για την Τριτο-
βάθμια εκπαίδευση και ετήσιος ρυθμός μεταβολής την περίοδο 2011-2014 

 
Πηγή: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια 
Βίου Μάθηση 2007-2013» - Ετήσιος Απολογισμός 2013 
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Κατά την πρώτη πενταετή (2007-2011) περίοδο λει-
τουργίας του ΕΠ και μέχρι το τέλος του 2011, το σύνο-
λο των πληρωμών του ΕΠ για την Τριτοβάθμια εκπαί-
δευση (32,6 εκ.€) αντιστοιχούσε στο 14,1% του ανα-
θεωρημένου προϋπολογισμού του προγράμματος. Το 
40,8% (13,3 εκ.€) των πληρωμών της συγκεκριμένης 
περιόδου αφορούσε σε πληρωμές της κατηγορίας 
δράσης Πρακτική Άσκηση σε συνεργαζόμενες επιχει-
ρήσεις (απορροφητικότητα 12,1%), το 22,1% (7,2 εκ.€) 
των πληρωμών αφορούσε σε πληρωμές της κατηγορί-
ας Μεταπτυχιακά στο Διεθνές Πανεπιστήμιο (απορ-
ροφητικότητα 36,0%), το 18,8% (6,1 εκ.€) των πληρω-
μών αφορούσε σε πληρωμές της κατηγορίας Επιχει-
ρηματικότητα νέων (απορροφητικότητα 28,7%), το 
13,4% (4,4 εκ.€) των πληρωμών αφορούσε σε πληρω-
μές της κατηγορίας Διασφάλιση της ποιότητας (απορ-
ροφητικότητα 14,2%), το 3,4% (1,1 εκ.€) των πληρω-
μών αφορούσε σε πληρωμές της κατηγορίας Δομές 
απασχόλησης (απορροφητικότητα 11,3%), το 1,1% 
(0,36 εκ.€) των πληρωμών αφορούσε σε πληρωμές της 
κατηγορίας Ψηφιακές δράσεις (απορροφητικότητα 
2,4%), ενώ το υπόλοιπο 0,4% (0,12 εκ.€) των πληρω-
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μών της περιόδου αφορούσε σε πληρωμές της κατη-
γορίας Προγράμματα Σπουδών (απορροφητικότητα 
0,5%).  
Στο τέλος του 2012, το σύνολο των πληρωμών για Τρι-
τοβάθμια εκπαίδευση αυξήθηκε σημαντικά κατά 
141,8% (ή 46,2 εκ.€) και η απορροφητικότητα αυξήθη-
κε στο 34,0% καταγράφοντας συνολικές πληρωμές 
78,8 εκ.€. Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι το 53,3% (42,0 
εκ.€) των πληρωμών της συγκεκριμένης περιόδου α-
φορούσε σε πληρωμές της κατηγορίας δράσης Πρα-
κτική Άσκηση σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις (απορ-
ροφητικότητα 38,2%), το 14,3% (11,2 εκ.€) των πλη-
ρωμών αφορούσε σε πληρωμές της κατηγορίας Δια-
σφάλιση της ποιότητας (απορροφητικότητα 36,5%), το 
13,7% (10,8 εκ.€) των πληρωμών αφορούσε σε πλη-
ρωμές της κατηγορίας Μεταπτυχιακά στο Διεθνές Πα-
νεπιστήμιο (απορροφητικότητα 54,1%), το 10,8% (8,5 
εκ.€) των πληρωμών αφορούσε σε πληρωμές της κα-
τηγορίας Επιχειρηματικότητα νέων (απορροφητικότη-
τα 39,9%), το 5,1% (4,1 εκ.€) των πληρωμών αφορού-
σε σε πληρωμές της κατηγορίας Δομές απασχόλησης 
(απορροφητικότητα 41,8%), το 2,2% (1,7 εκ.€) των 
πληρωμών αφορούσε σε πληρωμές της κατηγορίας 
Προγράμματα Σπουδών (απορροφητικότητα 7,0%), 
ενώ το υπόλοιπο 0,6% (0,43 εκ.€) των πληρωμών της 
περιόδου αφορούσε σε πληρωμές της κατηγορίας 
Ψηφιακές δράσεις (απορροφητικότητα 2,9%).  
Αύξηση κατά 39,6% (ή 31,2 εκ.€) καταγράφεται και 
στο τέλος του 2013 αυξάνοντας περαιτέρω την απορ-
ροφητικότητα στο 47,5% του προϋπολογισμού με σύ-
νολο πληρωμών 110,1 εκ.€. Θα πρέπει να σημειωθεί, 
ότι το 54,5% (59,9 εκ.€) των πληρωμών της συγκεκρι-
μένης περιόδου αφορούσε σε πληρωμές της κατηγο-
ρίας δράσης Πρακτική Άσκηση σε συνεργαζόμενες ε-
πιχειρήσεις (απορροφητικότητα 54,5%), το 13,4% 
(14,7 εκ.€) των πληρωμών αφορούσε σε πληρωμές της 
κατηγορίας Διασφάλιση της ποιότητας (απορροφητι-
κότητα 47,8%), το 12,0% (13,2 εκ.€) των πληρωμών 
αφορούσε σε πληρωμές της κατηγορίας Μεταπτυχια-
κά στο Διεθνές Πανεπιστήμιο (απορροφητικότητα 
65,9%), το 9,8% (10,4 εκ.€) των πληρωμών αφορούσε 
σε πληρωμές της κατηγορίας Επιχειρηματικότητα νέων 
(απορροφητικότητα 48,6%), το 4,8% (5,3 εκ.€) των 
πληρωμών αφορούσε σε πληρωμές της κατηγορίας 
Δομές απασχόλησης (απορροφητικότητα 54,8%), το 
4,3% (4,8 εκ.€) των πληρωμών αφορούσε σε πληρω-
μές της κατηγορίας Προγράμματα Σπουδών (απορρο-
φητικότητα 19,1%), ενώ το υπόλοιπο 1,6% (1,8 εκ.€) 
των πληρωμών της περιόδου αφορούσε σε πληρωμές 
της κατηγορίας Ψηφιακές δράσεις (απορροφητικότητα 
11,8%). 
 
Σύμφωνα με την πρόβλεψη της ΕΥΔ του ΕΠ για το 
2014, το σύνολο των πληρωμών για την Τριτοβάθμια 
εκπαίδευση θα αυξηθεί περαιτέρω κατά 29,9% (ή 33,0 
εκ.€) και η απορροφητικότητα θα αυξηθεί στο 61,7% 
καταγράφοντας συνολικές πληρωμές 143,0 εκ.€. Ως 
προς την κατανομή του συνόλου των πληρωμών ανά 

κατηγορία δράσης θα πρέπει να σημειωθεί ότι το 
52,4% (74,9 εκ.€) των πληρωμών της συγκεκριμένης 
περιόδου θα αφορά σε πληρωμές της κατηγορίας 
δράσης Πρακτική Άσκηση σε συνεργαζόμενες επιχει-
ρήσεις (απορροφητικότητα 68,1%), το 14,8% (21,2 
εκ.€) των πληρωμών θα αφορά σε πληρωμές της κα-
τηγορίας Διασφάλιση της ποιότητας (απορροφητικό-
τητα 68,9%), το 10,6% (15,2 εκ.€) των πληρωμών θα 
αφορά σε πληρωμές της κατηγορίας Μεταπτυχιακά 
στο Διεθνές Πανεπιστήμιο (απορροφητικότητα 75,9%), 
το 10,1% (14,4 εκ.€) των πληρωμών θα αφορά σε πλη-
ρωμές της κατηγορίας Επιχειρηματικότητα νέων (α-
πορροφητικότητα 67,3%), το 5,5% (7,8 εκ.€) των πλη-
ρωμών θα αφορά σε πληρωμές της κατηγορίας Δομές 
απασχόλησης (απορροφητικότητα 80,6%), το 4,9% (7,0 
εκ.€) των πληρωμών θα αφορά σε πληρωμές της κα-
τηγορίας Προγράμματα Σπουδών (απορροφητικότητα 
28,1%), ενώ το υπόλοιπο 1,7% (2,5 εκ.€) των πληρω-
μών της περιόδου θα αφορά σε πληρωμές της κατη-
γορίας Ψηφιακές δράσεις (απορροφητικότητα 11,8%). 
Από τις παραπάνω ετήσιες μεταβολές θα πρέπει να 
υπογραμμιστούν ιδιαίτερα: (α) οι συνολικά χαμηλές 
απορροφήσεις των κατηγοριών δράσης της συγκεκρι-
μένης βαθμίδας μέχρι και το 2013, και (β) η εκτίμηση 
περί σημαντικά χαμηλών απορροφήσεων των κατη-
γοριών Προγράμματα Σπουδών (28,1%) και Ψηφιακές 
δράσεις (16,4%) στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση μέχρι 
και το τέλος του 2014. Και οι δύο παραπάνω παρατη-
ρήσεις εγείρουν ζητήματα σχεδιασμού, ποιότητας και 
αποτελεσματικότητας των συγχρηματοδοτούμενων 
προγραμμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που 
αδυνατούν να απορροφήσουν εντός εξαετίας, το 
62,0% μιας χαμηλής, ως προς τις άλλες βαθμίδες της 
εκπαίδευσης, χρηματοδότησης συνολικού ύψους 
230.0 εκ.€. 
 
Χρηματοδότηση των υποδομών της εκπαίδευσης 
Το πρόβλημα της επάρκειας και του εκσυγχρονισμού 
των υποδομών και του εξοπλισμού της εκπαίδευσης 
έχει ήδη επισημανθεί στην Ετήσια Έκθεση του 2010 
για την Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
του ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ, με ιδιαίτερη αναφορά στην έλλειψη 
σχολικής στέγης στη Δημόσια Προσχολική εκπαίδευ-
ση. Στην εξειδίκευση των Περιφερειακών Επιχειρησια-
κών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) για την εκπαίδευση έχει 
προβλεφθεί η χρηματοδότηση των υποδομών της εκ-
παίδευσης μέσω του Κωδικού 75 δια του οποίου «υ-
λοποιούνται οι στόχοι και οι προτεραιότητες της εκ-
παιδευτικής στρατηγικής του Υπουργείου Παιδείας, σε 
άμεση συνάφεια με τις συγχρηματοδοτούμενες δρά-
σεις που υλοποιούνται, ή προβλέπεται να υλοποιη-
θούν, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση 
& Δια βίου Μάθηση»5. Οι δαπάνες του Κωδικού 75 
                                                                 
5 Υπουργείο Παιδείας ΕΥΔ ΕΠ «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση», 

Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης ΕΠ 2013, Αθήνα, Μάιος 2014 (σ. 25) 



 

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ 

 472 

συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Πε-
ριφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). 
Στο πλαίσιο του διαθέσιμου προϋπολογισμού για τον 
Κωδικό 75 συνολικού ύψους 1.039,4 εκ.€, έχουν σχε-
διαστεί και υλοποιούνται οι ακόλουθες κατηγορίες 
πράξεων: 

 έργα σχολικής στέγης πρωτοβάθμιας & δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης που αξιολογούνται σύμφωνα 
με συγκεκριμένες αρχικώς ορισθείσες προτεραιότη-
τες: (α) την κατασκευή νέων Νηπιαγωγείων και Δη-
μοτικών σχολείων και (β) προσθήκες και βελτιώσεις 
σχολείων με στόχο την εξάλειψη της διπλής βάρδιας 
και στη συνέχεια με προτεραιότητες: (i) ανέγερση 
νέου, ή αναμόρφωση, υφιστάμενου κτιρίου άλλης 
χρήσης σε κτίριο για κάλυψη πληθυσμιακών ανα-
γκών βάση σχολικού πληθυσμού της περιοχής, (ii) 

αναμόρφωση υφιστάμενου σχολικού κτιρίου Ε-
ΠΑΛ/ΕΠΑΣ για βελτίωση της ποιότητας κτιρίου, (iii) 
αναμόρφωση υφιστάμενου σχολικού κτιρίου για να 
διασφαλίζεται η βιοκλιματική λειτουργία, (iv) ανα-
μόρφωση/προσθήκες σε υφιστάμενο σχολικό κτίριο 
για ποιοτική βελτίωση του κτηρίου. 

 εξοπλισμός πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκ-
παίδευσης που επικεντρώνεται σε εκπαιδευτικό ε-
ξοπλισμό ειδικών σχολείων για ΑμεΑ,  

 υποδομές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (κτιριακά & 
εξοπλισμοί), και 

 εξοπλισμός αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης για 
ΙΕΚ και Ναυτικές Σχολές.  

Πίνακας 6.30: Χρηματοδότηση της εκπαίδευσης – ΚΩΔΙΚΟΣ 75 για τις Υποδομές της εκπαίδευσης (ανάλυση κατά Κατηγορία) την περίοδο 2011-2013 

Περιγραφή κατηγοριών Πράξεων 
Προϋπολογισμός Ετήσια αναλογία απορρόφησης 

του προϋπολογισμού 

Πληρωμές  
2013 

 
Υπολειπόμενο 

ποσό 
 

ποσό Ποσοστιαία 
κατανομή 2011 2012 2013 ποσό 

1 Έργα σχολικής στέγης πρωτοβάθμιας & δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης 

623,7 εκ.€ 60,0% 26,0% 44,0% 64,0% 399,2 εκ.€ 224,5 εκ.€ 

2 Εξοπλισμός ειδικών σχολείων για ΑμεΑ πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

72,7 εκ.€ 7,0% 1,0% 1,0% 19,0% 13,8 εκ.€ 58,9 εκ.€ 

3 Υποδομές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (κτιριακά 
και εξοπλισμοί) 

291,0 εκ.€ 28,0% 5,0% 23,0% 44,0% 128,0 εκ.€ 163,0 εκ.€ 

4 Εξοπλισμός αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης 
για ΙΕΚ και Ναυτικές Σχολές 

52,0 εκ.€ 5,0% 0,0% 0.0% 0,0% 0,0 εκ.€ 52,0 εκ.€ 

ΣΥΝΟΛΟ: 1.039,4 εκ.€ 100,0% 18,0% 33,0% 52,.0% 541,0 εκ.€ 498,4 εκ.€ 

Πηγή: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2007-2013» - Ετήσιος Απολογισμός 2013 
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Στο τέλος του 2013, οι ενταγμένες πράξεις του Κωδι-
κού 75 ανήλθαν σε 109,0% του συνολικού προϋπολο-
γισμού και οι νομικές δεσμεύσεις σε 76,0%, ενώ την 
ίδια χρονιά η απορροφητικότητα (πληρωμές) αντι-
στοιχούσαν στο 52,1% (541,0 εκ.€) του συνολικού 
προϋπολογισμού του κωδικού. Αξίζει να σημειωθεί ότι 
οι συγκεκριμένες δαπάνες επιμερίζονται και στις 13 
διοικητικές περιφέρειες της χώρας με την ακόλουθη 
ποσοστιαία αναλογία: Ανατολικής Μακεδονίας & 
Θράκης (7,9%), Κεντρικής Μακεδονίας (13,9%), Δυτι-
κής Μακεδονίας (9,7%), Ηπείρου (3,8%), Θεσσαλίας 
(6,2%), Ιονίων νήσων (3,7%), Δυτικής Ελλάδας (6,8%), 
Στερεάς Ελλάδας (5,8%), Αττικής (21,0%), Πελοποννή-
σου (4,1%), Νοτίου Αιγαίου (4,8%), Βορείου Αιγαίου 
(4,1%) και Κρήτης (8,2%).  
Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος του προβλή-
ματος των υποδομών της εκπαίδευσης και ταυτόχρονα 
τους σημαντικά χαμηλούς ρυθμούς απορρόφησης του 
προϋπολογισμού του Κωδικού 75, όπως καταγράφο-
νται στον επόμενο πίνακα, γίνεται εμφανές ότι ο ρό-
λος των υποδομών, τόσο των νέων όσο και της ποιοτι-
κής αναβάθμισης των παλαιότερων, για την αναβάθ-
μιση της ποιότητας των παρεχόμενων εκπαιδευτικών 
υποδομών του Δημοσίου, έχει σημαντικά υποτιμηθεί 
στο επίπεδο του στρατηγικού σχεδιασμού της ελληνι-
κής εκπαίδευσης. 

Το 2013, την υψηλότερη απορροφητικότητα επί του 
προϋπολογισμού του Κωδικού 75 καταγράφει η κατη-
γορία Σχολική στέγη πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης τιμή 64,0% (πληρωμές 399,2 εκ.€) 
επί του προϋπολογισμού και κατά φθίνουσα σειρά 
ακολουθούν οι κατηγορίες πράξεων: Υποδομές τριτο-
βάθμιας εκπαίδευσης με απορρόφηση 44,0% (163,0 
εκ.€) επί του προϋπολογισμού και Εξοπλισμός ειδικών 
σχολείων για ΑμεΑ με τιμή 19,0% (13,8 εκ.€), ενώ η 
κατηγορία Εξοπλισμός αρχικής επαγγελματική εκπαί-
δευση (ΙΕΚ και Ναυτικές Σχολές) είχε μηδενική απορ-
ρόφηση κατά την τριετία 2011-2013. 
 
6.4.2.4 Δημόσιες δαπάνες ανά βαθμίδα 

εκπαίδευσης 
Ο επιμερισμός των πληρωμών του Τακτικού Προϋπο-
λογισμού ανά βαθμίδα εκπαίδευσης αφορά στις κατη-
γορίες πληρωμών που το ΥΠΑΙΘ έχει ήδη εντάξει στον 
συγκεκριμένο Ειδικό φορέα (Πρωτοβάθμια, Δευτερο-
βάθμια εκπαίδευση, Πανεπιστημιακός ή Τεχνολογικός 
τομέας της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης) των Κεντρικών 
Υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘ, ή και σε εκείνες των Περιφε-
ρειακών Υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘ για τις οποίες η διά-
κριση ανά βαθμίδα της εκπαίδευσης προκύπτει σα-
φώς από την περιγραφή της συγκεκριμένης δαπάνης. 
Αντίθετα, κατηγορίες πληρωμών, που δεν προκύπτει 
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από την περιγραφή τους συγκεκριμένη βαθμίδα της 
εκπαίδευσης, όπως είναι για παράδειγμα οι πληρωμές 
για μετακίνηση των μαθητών χωρίς επιμερισμό σε 
πληρωμές μετακίνησης για μαθητές Πρωτοβάθμι-
ας/Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δεν συμπεριλαμβά-
νονται στις πληρωμές κάποιας βαθμίδας της εκπαί-
δευσης. Ως εκ τούτου, η συνολική δαπάνη για τις βαθ-
μίδες της εκπαίδευσης, ουσιαστικά είναι υψηλότερες 
από το άθροισμα των αναφερόμενων σε αυτές πλη-
ρωμών. Αξίζει, τέλος να αναφερθεί, ότι διάκριση ανά 
βαθμίδα της εκπαίδευσης αφορά μόνο στις πληρωμές 
του Τακτικού προϋπολογισμού του κράτους για την 
εκπαίδευση, αφού στις πληρωμές του Προγράμματος 
Δημοσίων Επενδύσεων δεν γίνεται διάκριση ανά 
βαθμίδα εκπαίδευσης.  
 
Στη συνέχεια, και για την περίοδο 2010-2012 αναλύο-
νται κατά κατηγορία δαπάνης οι τέσσερεις Ειδικοί 
Φορείς των Κεντρικών Υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘ στους 
οποίους το 2012 αντιστοιχεί το 90,0% του Τακτικού 
Προϋπολογισμού του Κεντρικών υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘ 
και οι οποίοι επιμερίζονται στις πληρωμές των εκπαι-
δευτικών βαθμίδων (Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια 
και Τριτοβάθμια εκπαίδευση αναλυμένη στον Τεχνο-
λογικό και στον Πανεπιστημιακό της τομέα). 
 
Δαπάνες για Πρωτοβάθμια εκπαίδευση 
Το 2012 οι πραγματοποιηθείσες πληρωμές του Τακτι-
κού Προϋπολογισμού του κράτους στον Ειδικό φορέα 
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση ανήλθαν στο ποσό των 
1.687,8 εκ.€, ενώ το Υπουργείο Οικονομικών έχει ανα-
κοινώσει πληρωμές ύψους 1.608,0 εκ.€, του συγκε-
κριμένου ειδικού φορέα για το 2013 (καταχώρηση 
πληρωτέων έως και τον Σεπτέμβριο του 2013). 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια εξέλι-
ξη του Τακτικού Προϋπολογισμού του κράτους για την 
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση σε εκατομμύρια € (εκ.€) 
καθώς και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής του δείκτη την 
περίοδο 2005-2012.  
Γράφημα 6.85: Σύνολο πληρωμών Τακτικού Προϋπολογισμού του κράτους 
για την Πρωτοβάθμια εκπαίδευση σε εκ. € και ρυθμός μεταβολής του δείκτη 
την περίοδο 2005-2012 

 
Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Κρατικοί Προϋπολογι-
σμοί των ετών 2007 έως και 2014 
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Συνολικά, κατά την περίοδο 2005-2012 καταγράφεται 
μείωση των πληρωμών του συνολικού Τακτικού Προ-

ϋπολογισμού του κράτους για την Πρωτοβάθμια εκ-
παίδευση κατά -2,7% (46,3 εκ.€) από 1.734,0 εκ.€ το 
2005 σε 1.687,7 εκ.€ το 2012. Ωστόσο, κατά τη διάρ-
κεια της περιόδου εκδηλώνονται σημαντικές σε ετήσια 
βάση αυξομειώσεις του συγκεκριμένου οικονομικού 
δείκτη.  
Συγκεκριμένα την περίοδο 2005-2008 (προ κρίσης) κα-
ταγράφεται συνολική αύξηση των πληρωμών του συ-
νολικού Τακτικού Προϋπολογισμού του κράτους για 
την Πρωτοβάθμια εκπαίδευση κατά 23,1% (401,3 εκ.€) 
από 1.734,0 εκ.€ το 2005 σε 2.135,3 εκ.€ το 2008, ε-
λαφρά υψηλότερη της αντίστοιχης αύξησης του ΑΕΠ 
της χώρας την ίδια περίοδο (21,8%), ενώ το 2009 κα-
ταγράφεται περαιτέρω αύξηση των πληρωμών του 
συνολικού Τακτικού Προϋπολογισμού του κράτους για 
την Πρωτοβάθμια εκπαίδευση κατά 5,0% (105,8 εκ.€) 
από 2.135,3 το 2008 σε 2.241,1 εκ.€ το 2009. Συνολικά 
κατά την περίοδο 2005-2009 καταγράφεται αύξηση 
των πληρωμών του συνολικού Τακτικού Προϋπολογι-
σμού του κράτους για την Πρωτοβάθμια εκπαίδευση 
κατά 29,2% (507,0 εκ.€) από 1.734,0 εκ.€ το 2005 σε 
2.241,1 εκ.€ το 2009. 
Κατά την επόμενη περίοδο 2009-2012 το σύνολο των 
πληρωμών του Τακτικού Προϋπολογισμού του κρά-
τους για την Πρωτοβάθμια εκπαίδευση καταγράφει 
συνολική μείωση κατά -24,7% (553,3 εκ.€) από 2.241,1 
εκ.€ το 2009 σε 1.687,7 εκ.€ το 2012, χαμηλότερα από 
την αντίστοιχη τιμή του οικονομικού δείκτη το 2005. 
Από την ετήσια μεταβολή των πληρωμών του Τακτικού 
Προϋπολογισμού του κράτους για την Πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση κατά την περίοδο αναφοράς αξίζει να ση-
μειωθεί ότι το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας αύξησης 
του συγκεκριμένου οικονομικού δείκτη καταγράφεται 
το 2008 (κατά 7,6% έναντι του προηγούμενου έτους), 
ενώ αντίστοιχα το 2012 καταγράφεται το υψηλότερο 
ποσοστό ετήσιας μείωσης του δείκτη (κατά -10,6% έ-
ναντι του προηγούμενου έτους). 
Κατά το οικονομικό έτος 2012 οι πραγματοποιηθείσες 
πληρωμές του Τακτικού Προϋπολογισμού του κράτους 
για την Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, που αντιστοιχού-
σαν στο 31,2% των συνολικών πληρωμών του Τακτι-
κού Προϋπολογισμού του κράτους για την εκπαίδευ-
ση, ανήλθαν στο ποσό των 1.687,7 εκ.€, αναλύονται 
στους ακόλουθες 2 ειδικούς φορείς για την Πρωτο-
βάθμια εκπαίδευση: (α) τον φορέα των Κεντρικών Υ-
πηρεσιών του ΥΠΑΙΘ (Κ.Α. 210) στον οποίο αναλογεί 
το 99,4% (ή 1.667,9 εκ.€) του συνόλου πληρωμών του 
Τακτικού Προϋπολογισμού του κράτους για την Πρω-
τοβάθμια εκπαίδευση, και (β) τον φορέα των Περιφε-
ρειακών Υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘ (Κ.Α. 181) στον οποίο 
αναλογεί το 0,6% (ή 9,9 εκ.€) του συνόλου πληρωμών 
του Τακτικού Προϋπολογισμού του κράτους για την 
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση. 
Την τριετία 2010-2012, και στους 2 ειδικούς φορείς 
του Τακτικού Προϋπολογισμού του κράτους για την 
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση καταγράφεται μείωση των 
πληρωμών, με τη μεγαλύτερη να καταγράφεται στον 
φορέα των Περιφερειακών υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘ 

1.734,0 εκ.€ 
1.862,7 εκ.€ 

1.984,0 εκ.€ 

2.135,3 εκ.€ 
2.241,1 εκ.€ 

2.050,7 εκ.€ 

1.888,0 εκ.€ 

1.687,7 εκ.€ 

7,4% 6,5% 7,6% 5,0% 

-8,5% -7,9% -10,6% 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Χρηματοδότηση Ετήσιος ρυθμός μεταβολής 
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(Περιφερειακές ενότητες/Νομαρχίες) κατά -81,7% (ή 
44,2 εκ.€) από 54,1 εκ.€ το 2010 σε 9,9 εκ.€ το 2012, 
καθώς και στον φορέα των Κεντρικών υπηρεσιών του 

ΥΠΑΙΘ κατά -16,0% (ή 318,7 εκ.€) από 1.996,6 εκ.€ το 
2010 σε 1.677,9 εκ.€ το 2012.  

Πίνακας 6.31: Χρηματοδότηση της εκπαίδευσης – ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ για ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ανάλυση κατά Ειδικό φορέα) 
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ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ 
2010 2011 2012 Ποσοστιαία 

Μεταβολή 
Τριετίας 

2010-2012 
ΠΟΣΟ 
σε € 

% 
Επί του ΣΥΝ  

Ετήσια 
Ποσοστιαία 
Μεταβολή 

ΠΟΣΟ 
σε € 

% 
Επί του ΣΥΝ  

Ετήσια 
Ποσοστιαία 
Μεταβολή 

ΠΟΣΟ 
σε € 

% 
Επί του ΣΥΝ  

Ετήσια 
Ποσοστιαία 

Μεταβολή 
ΣΥΝΟΛΟ πληρωμών  

ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
για ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

2.050.685.808,09 100,0% -8,5 ▼ 1.887.951.417,54  100,0% -7,9 ▼ 1.687.745.531,83 100,0% -10,6 ▼ -17,7 ▼ 

210 Πρωτοβάθμια εκπαίδευση –  
ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΥΠΑΙΘ 1.996.596.733,15 97,4% -8,6 ▼ 1.870.885.814,94 99,1% -6,3 ▼ 1.677.873.303,77 99,4% -10,3 ▼ -16,0 ▼ 

181 Πρωτοβάθμια εκπαίδευση -  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΥΠΑΙΘ 54.089.074,94  2,6% -4,7 ▼ 17.065.602,60 0,9% -68,4 ▼ 9.872.228,06 € 0,6% -42,2 ▼ -81,7 ▼ 

                
Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Κρατικοί Προϋπολογισμοί των ετών 2007 έως και 2012 
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Το 2012 οι πληρωμές του Τακτικού Προϋπολογισμού 
των Κεντρικών Υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘ για Πρωτοβάθ-
μια εκπαίδευση (1.677,9 εκ.€) αναλύονται στις ακό-
λουθες 4 κατηγορίες πληρωμών: (α) Πληρωμές για 
υπηρεσίες (Κ.Α. 0000) στην οποία αναλογεί το 99,99% 
(1.677,8 εκ.€) των πληρωμών του ΥΠΑΙΘ για τριτοβάθ-
μια εκπαίδευση, (β) Προμήθειες αγαθών και κεφαλαι-

ακού εξοπλισμού (Κ.Α. 1000) στην οποία αναλογεί το 
0,00% (0,00 εκ.€), (γ) Πληρωμές μεταβιβαστικές (Κ.Α. 
2000) στην οποία αναλογεί το 0,004% (0,06 εκ.€), και 
(δ) Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων παρελθόντων 
οικονομικών ετών (Κ.Α. 9000) στην οποία αναλογεί το 
0,002% (0,03 εκ.€). 

Πίνακας 6.32: Χρηματοδότηση της εκπαίδευσης – Πληρωμές Τακτικού Προϋπολογισμού – Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (ανάλυση κατά Κατηγορία Δαπάνης) 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 

2010 2011 2012 Ποσοστιαία 
Μεταβολή 

Τριετίας 
2010-2012 ΠΟΣΟ 

% 
Επί του ΣΥΝ 

ΦΟΡΕΑ 

Ετήσια 
Ποσοστιαία 

Μεταβολή ΠΟΣΟ 
% 

Επί του ΣΥΝ 
ΦΟΡΕΑ 

Ετήσια 
Ποσοστιαία 
Μεταβολή ΠΟΣΟ 

% 
Επί του ΣΥΝ 

ΦΟΡΕΑ 

Ετήσια 
Ποσοστιαία 
Μεταβολή 

210 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1.996.596.733,15 100,0% -8,6 ▼ 1.870.885.814,94 100,0% -6,3 ▼ 1.677.873.303,77 100,0% -10,3 ▼ -16,0 ▼ 

0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.985.055.733,15 99,42% -8,6 ▼ 1.858.494.814,94 99,34% -6,4 ▼ 1.677.786.291,38 99,99% -9,7 ▼ -15,50 ▼ 

1000 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 0,00 0,00% -100,0 ▼ 0,00 0,00% 0,0 ▬ 0,00 0,00% 0,0 ▬ 0,0  ▬ 

2000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ 11.541.000,00 0,58% 1,9 ▲ 12.391.000,00 0,66% 7,4 ▲ 60.000,00 0,00% -99,5 ▼ -99,5 ▼ 

9000 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΚΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 0,00 0,00% 0,0 ▬ 0,00 0,00% 0,0 ▬ 27.012,39 0,00%         

                
Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Κρατικοί Προϋπολογισμοί των ετών 2007 έως και 2012 
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Κατά την τριετία 2010-2012 ο Κ.Α. 0000 (Πληρωμές για 
Υπηρεσίες) για την Πρωτοβάθμια εκπαίδευση μειώ-
θηκε κατά -15,5% (307,3 εκ.€) από 1.985 εκ.€ το 2010 
σε 1.667,8 εκ.€ το 2012, ενώ και ο Κ.Α. 2000 (Πληρω-
μές Μεταβιβαστικές) μειώθηκε σημαντικά κατά -
99,5% (11,5 εκ.€) από 11,5 εκ.€ το 2010 σε 0,06 εκ.€ το 
2012. Την ίδια περίοδο, ο Κ.Α. 1000 (Προμήθειες αγα-
θών και κεφαλαιακού εξοπλισμού) παρέμεινε μηδενι-
κός. Κατά την τριετία 2010-2012, τέλος, ο Κ.Α. 9000 
(Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων παρελθόντων 
οικονομικών ετών) εγγράφει μη μηδενικές τιμές μόνο 
το 2012 χαμηλού ύψους (0,03 εκ.€).  
Αξίζει να σημειωθεί ότι στον Κ.Α. 2000 (Πληρωμές με-
ταβιβαστικές) περιλαμβάνεται ο Κ.Α. 2436 ο οποίος 
αφορά σε επιχορήγηση στον Οργανισμό Εκδόσεως Δι-
δακτικών Βιβλίων (ΟΕΔΒ). Το 2010 στο συγκεκριμένο 
κωδικό είχαν εγγραφεί πληρωμές 11,5 εκ. €, ποσό που 
αντιστοιχούσε στο 99,6% του Κ.Α. 2000 της συγκεκρι-
μένης βαθμίδας. Κατά τη διάρκεια της τριετίας 2010-
2012 ο συγκεκριμένος κωδικός αφού αυξήθηκε σε 
12,35 εκ.€ το 2011 την επόμενη χρονιά (2012) μηδενί-
στηκε. Στον Κ.Α. 2000 (Πληρωμές μεταβιβαστικές) πε-
ριλαμβάνεται επίσης και ο Κ.Α. 2224 ο οποίος αφορά 
σε επιχορήγηση στη Επιχορήγηση στις σχολικές επι-

τροπές και σχολικές εφορείες. Κατά τη διάρκεια της 
τριετίας 2010-2012 ο συγκεκριμένος κωδικός αυξήθη-
κε κατά 46,3% (ή 19.000€) από 41.000€ το 2009 σε 
60.000€ το 2010. 
 
Δαπάνες για Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
Το 2012 οι πραγματοποιηθείσες πληρωμές του Τακτι-
κού Προϋπολογισμού του κράτους στον Ειδικό φορέα 
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση ανήλθαν στο ποσό των 
2.020,6 εκ.€, ενώ το Υπουργείο Οικονομικών έχει ανα-
κοινώσει πληρωμές ύψους 1.826,7 εκ.€, του συγκε-
κριμένου ειδικού φορέα για το 2013 (καταχώρηση 
πληρωτέων έως και τον Σεπτέμβριο του 2013). 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια εξέλι-
ξη του Τακτικού Προϋπολογισμού του κράτους για τη 
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε εκατομμύρια € (εκ.€) 
καθώς και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής του δείκτη την 
περίοδο 2005-2012. 
Συνολικά, κατά την περίοδο 2005-2012 καταγράφεται 
μείωση των πληρωμών του συνολικού Τακτικού Προ-
ϋπολογισμού του κράτους για τη Δευτεροβάθμια εκ-
παίδευση κατά -6,0% (129,2 εκ.€) από 2.149,7 εκ.€ το 
2005 σε 2.020,6 εκ.€ το 2012. Ωστόσο, κατά τη διάρ-
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κεια της περιόδου εκδηλώνονται σημαντικές σε ετήσια 
βάση αυξομειώσεις του συγκεκριμένου οικονομικού 
δείκτη.  
Γράφημα 6.86: Σύνολο πληρωμών Τακτικού Προϋπολογισμού του κράτους 
για τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε εκ. € και ρυθμός μεταβολής του δεί-
κτη την περίοδο 2005-2012 

 
Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Κρατικοί Προϋπολογι-
σμοί των ετών 2007 έως και 2014   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Συγκεκριμένα την περίοδο 2005-2008 (προ κρίσης) κα-
ταγράφεται συνολική αύξηση των πληρωμών του συ-
νολικού Τακτικού Προϋπολογισμού του κράτους για τη 
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση κατά 21,2% (456,0 εκ.€) 
από 2.149,7 εκ.€ το 2005 σε 2.605,8 εκ.€ το 2008, ε-
λαφρά υψηλότερη της αντίστοιχης αύξησης του ΑΕΠ 
της χώρας την ίδια περίοδο (21,8%), ενώ το 2009 κα-
ταγράφεται περαιτέρω αύξηση των πληρωμών του 
συνολικού Τακτικού Προϋπολογισμού του κράτους για 
τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση κατά 6,5% (169,2 εκ.€) 
από 2.605,8 το 2008 σε 2.775,0 εκ.€ το 2009. Συνολικά 
κατά την περίοδο 2005-2009 καταγράφεται αύξηση 
των πληρωμών του συνολικού Τακτικού Προϋπολογι-
σμού του κράτους για τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

κατά 29,1% (625,2 εκ.€) από 2.149,7 εκ.€ το 2005 σε 
2.775,0 εκ.€ το 2009. 
Κατά την επόμενη περίοδο 2009-2012 το σύνολο των 
πληρωμών του Τακτικού Προϋπολογισμού του κρά-
τους για τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση καταγράφει 
συνολική μείωση κατά -27,2% (754,4 εκ.€) από 2.775,0 
εκ.€ το 2009 σε 2.020,6 εκ.€ το 2012, χαμηλότερα από 
την αντίστοιχη τιμή του οικονομικού δείκτη το 2005. 
Από την ετήσια μεταβολή των πληρωμών του Τακτικού 
Προϋπολογισμού του κράτους για τη Δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση κατά την περίοδο αναφοράς αξίζει να ση-
μειωθεί ότι το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας αύξησης 
του συγκεκριμένου οικονομικού δείκτη καταγράφεται 
το 2008 (κατά 8,5% έναντι του προηγούμενου έτους), 
ενώ αντίστοιχα το 2012 καταγράφεται το υψηλότερο 
ποσοστό ετήσιας μείωσης του δείκτη (κατά -11,3% έ-
ναντι του προηγούμενου έτους). 
Κατά το οικονομικό έτος 2012 οι πραγματοποιηθείσες 
πληρωμές του Τακτικού Προϋπολογισμού του κράτους 
για τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, που αντιστοιχού-
σαν στο 37,35% των συνολικών πληρωμών του Τακτι-
κού Προϋπολογισμού του κράτους για την εκπαίδευ-
ση, ανήλθαν στο ποσό των 2.020,6 εκ.€, αναλύονται 
στους ακόλουθες 2 ειδικούς φορείς για τη Δευτερο-
βάθμια εκπαίδευση: (α) τον φορέα των Κεντρικών Υ-
πηρεσιών του ΥΠΑΙΘ (Κ.Α. 220) στον οποίο αναλογεί 
το 98,7% (ή 1.994,1 εκ.€) του συνόλου πληρωμών του 
Τακτικού Προϋπολογισμού του κράτους για τη Δευτε-
ροβάθμια εκπαίδευση, και (β) τον φορέα των Περιφε-
ρειακών Υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘ (Κ.Α. 182) στον οποίο 
αναλογεί το 1,3% (ή 26,5 εκ.€) του συνόλου πληρω-
μών του Τακτικού Προϋπολογισμού του κράτους για 
τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

Πίνακας 6.33: Χρηματοδότηση της εκπαίδευσης – ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ για ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ανάλυση κατά Ειδικό φορέα) 
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ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ 
2010 2011 2012 Ποσοστιαία 

Μεταβολή 
Τριετίας 

2010-2012 
ΠΟΣΟ 
σε € 

% 
Επί του ΣΥΝ  

Ετήσια 
Ποσοστιαία 
Μεταβολή 

ΠΟΣΟ 
σε € 

% 
Επί του ΣΥΝ  

Ετήσια 
Ποσοστιαία 
Μεταβολή 

ΠΟΣΟ 
σε € 

% 
Επί του ΣΥΝ  

Ετήσια 
Ποσοστιαία 

Μεταβολή 
ΣΥΝΟΛΟ πληρωμών  

ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
για ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

2.509.970.913,92 57,4% -9,5 ▼ 2.277.933.287,81 55,1% -9,2 ▼ 2.020.556.935,56 52,6% -11,3 ▼ -19,5 ▼ 

220 Δευτεροβάθμια εκπαίδευση –  
ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΥΠΑΙΘ 2.424.171.855,61 96,6% -9,1 ▼ 2.242.082.681,79 98,4% -7,5 ▼ 1.994.084.150,27 98,7% -11,1 ▼ -17,7 ▼ 

182 Δευτεροβάθμια εκπαίδευση -  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΥΠΑΙΘ 85.799.058,31 3,4% -19,9 ▼ 35.850.606,02 1,6% -58,2 ▼ 26.472.785,29 1,3% -26,2 ▼ -69,1 ▼ 

                
Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Κρατικοί Προϋπολογισμοί των ετών 2007 έως και 2012                 Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Την τριετία 2010-2012, και στους 2 ειδικούς φορείς 
του Τακτικού Προϋπολογισμού του κράτους για τη 
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση καταγράφεται μείωση 
των πληρωμών, με τη μεγαλύτερη να καταγράφεται 
στον φορέα των Περιφερειακών υπηρεσιών του Υ-
ΠΑΙΘ (Περιφερειακές ενότητες/Νομαρχίες) κατά -
69,1% (ή 59,3 εκ.€) από 85,8 εκ.€ το 2010 σε 26,5 εκ.€ 
το 2012, καθώς και στον φορέα των Κεντρικών υπη-
ρεσιών του ΥΠΑΙΘ κατά -17,7% (ή 430,1 εκ.€) από 
2.424,2 εκ.€ το 2010 σε 1.994,1 εκ.€ το 2012.  
Το 2012 οι πληρωμές του Τακτικού Προϋπολογισμού 
των Κεντρικών Υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘ για Δευτερο-
βάθμια εκπαίδευση (1.994,1 εκ.€) αναλύονται στις 
ακόλουθες 7 κατηγορίες πληρωμών: (α) Πληρωμές 
για υπηρεσίες (Κ.Α. 0000) στην οποία αναλογεί το 

99,42% (1.982,5 εκ.€) των πληρωμών του ΥΠΑΙΘ για 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, (β) Προμήθειες αγαθών και 
κεφαλαιακού εξοπλισμού (Κ.Α. 1000) στην οποία ανα-
λογεί το 0,01% (0,2 εκ.€), (γ) Πληρωμές μεταβιβαστι-
κές (Κ.Α. 2000) στην οποία αναλογεί το 0,34% (6,7 
εκ.€), (δ) Πληρωμές που αντικρίζονται από πραγματο-
ποιούμενα έσοδα (Κ.Α. 3000) στην οποία αναλογεί το 
0,00% (0,00 εκ.€), (ε) Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε 
άλλες κατηγορίες (Κ.Α. 5000) στην οποία αναλογεί το 
0,22% (4,3 εκ.€), (στ) Πληρωμές για την εξυπηρέτηση 
της δημόσιας διοίκησης (Κ.Α. 6000) στην οποία αναλο-
γεί το 0,00%, (15,28.€), και (ζ) Εξόφληση απλήρωτων 
υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών (Κ.Α. 
9000) στην οποία αναλογεί το 0,02% (0,38 εκ.€). 

2.149,7 εκ.€ 
2.251,7 εκ.€ 

2.402,2 εκ.€ 

2.605,8 εκ.€ 
2.775,0 εκ.€ 

2.510,0 εκ.€ 

2.277,9 εκ.€ 

2.020,6 εκ.€ 

4,7% 6,7% 8,5% 6,5% 

-9,5% -9,2% -11,3% 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Χρηματοδότηση Ετήσιος ρυθμός μεταβολής 
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Πίνακας 6.34: Χρηματοδότηση της εκπαίδευσης – Πληρωμές Τακτικού Προϋπολογισμού – Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ανάλυση κατά Κατηγορία Δαπάνης) 
ΚΩ

ΔΙ
ΚΟ

Σ 
ΑΡ

ΙΘ
Μ

Ο
Σ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 

2010 2011 2012 Ποσοστιαία 
Μεταβολή 

Τριετίας 
2010-2012 ΠΟΣΟ 

% 
Επί του ΣΥΝ 

ΦΟΡΕΑ 

Ετήσια 
Ποσοστιαία 
Μεταβολή ΠΟΣΟ 

% 
Επί του ΣΥΝ 

ΦΟΡΕΑ 

Ετήσια 
Ποσοστιαία 
Μεταβολή ΠΟΣΟ 

% 
Επί του ΣΥΝ 

ΦΟΡΕΑ 

Ετήσια 
Ποσοστιαία 
Μεταβολή 

220 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2.424.171.855,61 100,0% -9,1 ▼ 2.242.082.681,79  100,0% -7,5 ▼ 1.994.084.150,27 100,0% -11,1 ▼ -17,7 ▼ 

0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2.385.642.926,19 98,41% -9,3 ▼ 2.213.228.272,09 98,71% -7,2 ▼ 1.982.489.794,11 99,42% -10,4 ▼ -16,9 ▼ 

1000 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 240.597,67 0,01% -71,7 ▼ 227.223,09 0,01% -5,6 ▼ 223.297,09 0,01% -1,7 ▼ -7,2 ▼ 

2000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ 32.638.149,50 1,35% 6,4 ▲ 23.717.128,00 1,06% -27,3 ▼ 6.683.220,00 0,34% -71,8 ▼ -79,5 ▼ 

3000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥ-
ΜΕΝΑ ΕΣΟ∆Α 0,00 0,00% 0,0 ▬ 15.216,22 0,00%     0,00 0,00% -100,0 ▼   ▬ 

5000 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 5.650.182,25 0,23% -20,5% ▼ 4.894.832,21 0,22% -13,4 ▼ 4.305.718,86 0,22% -12,0 ▼ -23,8 ▼ 

6000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ 0,00 0,00% 0,0 ▬ 10,18 0,00%     15,28 0,00% 50,1 ▲     

9000 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 0,00 0,00% 0,0 ▬ 0,00 0,00% 0,0 ▬ 382.104,93 0,02%         

                
Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Κρατικοί Προϋπολογισμοί των ετών 2007 έως και 2012 
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Κατά την τριετία 2010-2012 4 από τις 7 κατηγορίες 
πληρωμών καταγράφουν μείωση και συγκεκριμένα: ο 
Κ.Α. 0000 (Πληρωμές για Υπηρεσίες) για τη Δευτερο-
βάθμια εκπαίδευση μειώθηκε κατά -16,9% (403,2 
εκ.€) από 2.385,6 εκ.€ το 2010 σε 1.982,5 εκ.€ το 2012, 
ο Κ.Α. 1000 (Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού ε-
ξοπλισμού) μειώθηκε κατά -7,2% (0,017 εκ.€) από 0,24 
εκ.€ το 2010 σε 0,22 εκ.€ το 2012, ο Κ.Α. 2000 (Πλη-
ρωμές Μεταβιβαστικές) μειώθηκε σημαντικά κατά -
79,5% (26,0 εκ.€) από 32,6 εκ.€ το 2010 σε 6,7 εκ.€ το 
2012. Την ίδια περίοδο, παρέμεινε μηδενικός ο Κωδι-
κός 3000 (Πληρωμές που αντικρίζονται από πραγμα-
τοποιούμενα έσοδα), όπως ουσιαστικά και ο Κ.Α. 6000 
(Πληρωμές για την εξυπηρέτηση της δημόσιας πίστης) 
με εγγραφή μόλις 156,28€. Κατά την τριετία 2010-
2012, τέλος, ο Κ.Α. 9000 (Εξόφληση απλήρωτων υπο-
χρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών) εγγράφει 
μη μηδενικές τιμές μόνο το 2012 χαμηλού ύψους (0,38 
εκ.€).  
Αξίζει να σημειωθεί ότι στον Κ.Α. 2000 (Πληρωμές με-
ταβιβαστικές) περιλαμβάνεται ο Κ.Α. 2436 ο οποίος 
αφορά σε επιχορήγηση στον Οργανισμό Εκδόσεως Δι-
δακτικών Βιβλίων (ΟΕΔΒ). Το 2010 στο συγκεκριμένο 
κωδικό είχαν εγγραφεί πληρωμές 18,0 εκ. €, ποσό που 
αντιστοιχούσε στο 55,2% του Κ.Α. 2000 της συγκεκρι-
μένης βαθμίδας. Κατά τη διάρκεια της τριετίας 2010-
2012 ο συγκεκριμένος κωδικός πληρωμών αφού μει-
ώθηκε σε 16,5 εκ.€ το 2011 την επόμενη χρονιά (2012) 
μηδενίστηκε. Ειδικά για τον συγκεκριμένο κωδικό 
πληρωμών θα πρέπει να σημειωθεί ότι εκτός από την 
Πρωτοβάθμια (210) και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
(220) εμφανίζονται πληρωμές και στον Ειδικό φορέα 
Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ελληνοπαίδων Εξωτερικού 
(140), στον οποίο το 2010 είχαν εγγραφεί πληρωμές 
1,5 εκ. €, ποσό που αντιστοιχούσε στο 18,1% του Κ.Α. 
2000 του συγκεκριμένου φορέα. Κατά τη διάρκεια της 
τριετίας 2010-2012 ο συγκεκριμένος κωδικός πληρω-
μών αφού αυξήθηκε σε 1,9 εκ. € το 2011 την επόμενη 
χρονιά (2012) μηδενίστηκε. Συνολικά, ο ΟΕΔΒ χρημα-
τοδοτήθηκε και από τους τρεις ειδικούς φορείς του 
ΥΠΑΙΘ με το ποσό των 31,0 εκ. € το 2010 (και των 30,7 
εκ. € το 2011) και στη συνέχεια μηδενίστηκε, αφού ο 

συγκεκριμένος φορέας καταργήθηκε (Νόμος 3966 του 
2011) με σκοπό τον «ορθολογικό εκσυγχρονισμό των 
επιστημονικών οργάνων που υποστηρίζουν το υπουρ-
γείο Παιδείας στο σχεδιασμό και την εφαρμογή της 
εκπαιδευτικής πολιτικής». Τον ρόλο του ΟΕΔΒ ανέλα-
βε το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδό-
σεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (ΙΤΥΕ - Διόφαντος) 
Στον Κ.Α. 2000 (Πληρωμές μεταβιβαστικές) περιλαμ-
βάνεται επίσης και ο Κ.Α. 2427 ο οποίος αφορά σε ε-
πιχορήγηση στη Σιβιτανίδειο Σχολή. Κατά τη διάρκεια 
της τριετίας 2010-2012 ο συγκεκριμένος κωδικός μει-
ώθηκε κατά -55,0% (ή 7,8 εκ.€) από 14,1 εκ.€ το 2010 
σε 6,8 εκ.€ το 2010. Τέλος, στον Κ.Α. 2000 (Πληρωμές 
μεταβιβαστικές) περιλαμβάνεται επίσης και ο Κ.Α. 
2224 ο οποίος αφορά σε επιχορήγηση στη Επιχορήγη-
ση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες. Κα-
τά τη διάρκεια της τετραετίας 2009-2012 ο συγκεκρι-
μένος κωδικός μειώθηκε κατά -81,0% (ή 0,48 εκ.€) από 
0,59 εκ.€ το 2009 σε 0,11 εκ.€ το 2010. 
 
Δαπάνες για Τριτοβάθμια εκπαίδευση 
Το 2012 οι πραγματοποιηθείσες πληρωμές του Τακτι-
κού Προϋπολογισμού του κράτους στον Ειδικό φορέα 
Τριτοβάθμια εκπαίδευση ανήλθαν στο ποσό των 
1.161,5 εκ.€, ενώ το Υπουργείο Οικονομικών έχει ανα-
κοινώσει πληρωμές ύψους 1.008,7 εκ.€, του συγκε-
κριμένου ειδικού φορέα για το 2013 (καταχώρηση 
πληρωτέων έως και τον Σεπτέμβριο του 2013). 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια εξέλι-
ξη του Τακτικού Προϋπολογισμού του κράτους για την 
Τριτοβάθμια εκπαίδευση σε εκατομμύρια € (εκ.€) κα-
θώς και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής του δείκτη την 
περίοδο 2005-2012.  
Συνολικά, κατά την περίοδο 2005-2012 καταγράφεται 
μείωση των πληρωμών του συνολικού Τακτικού Προ-
ϋπολογισμού του κράτους για την Τριτοβάθμια εκ-
παίδευση κατά -1,8% (21,73 εκ.€) από 1.183,1 εκ.€ το 
2005 σε 1.161,5 εκ.€ το 2012. Ωστόσο, κατά τη διάρ-
κεια της περιόδου εκδηλώνονται σημαντικές σε ετήσια 
βάση αυξομειώσεις του συγκεκριμένου οικονομικού 
δείκτη. 
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Γράφημα 6.87: Σύνολο πληρωμών Τακτικού Προϋπολογισμού του κράτους 
για την Τριτοβάθμια εκπαίδευση σε εκ. € και ρυθμός μεταβολής του δείκτη 
την περίοδο 2005-2012 

 
Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Κρατικοί Προϋπολογι-
σμοί των ετών 2007 έως και 2014 
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Συγκεκριμένα την περίοδο 2005-2008 (προ κρίσης) κα-
ταγράφεται συνολική αύξηση των πληρωμών του συ-
νολικού Τακτικού Προϋπολογισμού του κράτους για 
την Τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά 18,2% (226,7 εκ.€) 
από 1.183 εκ.€ το 2005 σε 1.409,8 εκ.€ το 2008, ελα-
φρά χαμηλότερη της αντίστοιχης αύξησης του ΑΕΠ της 
χώρας την ίδια περίοδο (21,8%), ενώ το 2009 κατα-
γράφεται περαιτέρω αλλά μικρή αύξηση των πληρω-

μών του συνολικού Τακτικού Προϋπολογισμού του 
κράτους για την Τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά 0,8% 
(11,1 εκ.€) από 1.409,8 εκ.€ το 2008 σε 1.420,9 εκ.€ το 
2009. Συνολικά κατά την περίοδο 2005-2009 κατα-
γράφεται αύξηση των πληρωμών του συνολικού Τα-
κτικού Προϋπολογισμού του κράτους για την Τριτο-
βάθμια εκπαίδευση κατά 20,1% (237,8 εκ.€) από 
1.183,1 εκ.€ το 2005 σε 1.420,9 εκ.€ το 2009. 
Κατά την επόμενη περίοδο 2009-2012 το σύνολο των 
πληρωμών του συνολικού Τακτικού Προϋπολογισμού 
του κράτους για την Τριτοβάθμια εκπαίδευση κατα-
γράφει συνολική μείωση κατά -18,3% (259,5 εκ.€) από 
1.420,9 εκ.€ το 2009 σε 1.161,5 εκ.€ το 2012, χαμηλό-
τερα από την αντίστοιχη τιμή του οικονομικού δείκτη 
το 2005.  
Από την ετήσια μεταβολή των πληρωμών του Τακτικού 
Προϋπολογισμού του κράτους για την Τριτοβάθμια 
εκπαίδευση κατά την περίοδο αναφοράς αξίζει να ση-
μειωθεί ότι το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας αύξησης 
του συγκεκριμένου οικονομικού δείκτη καταγράφεται 
το 2006 (κατά 7,6% έναντι του προηγούμενου έτους), 
ενώ αντίστοιχα το 2010 καταγράφεται το υψηλότερο 
ποσοστό ετήσιας μείωσης του δείκτη (κατά -13,2% έ-
ναντι του προηγούμενου έτους). 

Πίνακας 6.35: Χρηματοδότηση της εκπαίδευσης – ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ για ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ανάλυση κατά Ειδικό φορέα) 
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ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ 
2010 2011 2012 Ποσοστιαία 

Μεταβολή 
Τριετίας 

2010-2012 
ΠΟΣΟ 
σε € 

% 
Επί του ΣΥΝ  

Ετήσια 
Ποσοστιαία 
Μεταβολή 

ΠΟΣΟ 
σε € 

% 
Επί του ΣΥΝ  

Ετήσια 
Ποσοστιαία 
Μεταβολή 

ΠΟΣΟ 
σε € 

% 
Επί του ΣΥΝ  

Ετήσια 
Ποσοστιαία 

Μεταβολή 
ΣΥΝΟΛΟ πληρωμών  

ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
για ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

1.233.756.437,38 100,0% -13,2 ▼ 1.160.282.174,64 100,0% -6,0 ▼ 1.161.451.340,05 100,0% 0,1 ▲ -5,9 ▼ 

240 Τεχνολογικός Τομέας 323.479.026,49 26,2% -11,6 ▼ 315.995.009,54 27,2% -2,3 ▼ 314.591.665,90 27,1% -0,4 ▼ -2,7 ▼ 

250 Πανεπιστημιακός Τομέας 910.277.410,89 73,8% -13,7 ▼ 844.287.165,10 72,8% -7,2 ▼ 846.859.674,15 72,9% 0,3 ▲ -7,0 ▼ 

                
Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Κρατικοί Προϋπολογισμοί των ετών 2007 έως και 2012 
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Κατά το οικονομικό έτος 2012 οι πραγματοποιηθείσες 
πληρωμές του Τακτικού Προϋπολογισμού του κράτους 
για την Τριτοβάθμια εκπαίδευση, που αντιστοιχούσαν 
στο 21,47% των συνολικών πληρωμών του Τακτικού 
Προϋπολογισμού του κράτους για την εκπαίδευση, 
ανήλθαν στο ποσό των 1.161,5 εκ.€, αναλύονται σε 2 
ειδικούς φορείς των Κεντρικών Υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘ, 
που αντιστοιχούν στους δύο παράλληλους και αλλη-
λοσυμπληρούμενους τομείς της Τριτοβάθμιας εκπαί-
δευσης: (α) τον Τεχνολογικό τομέα (Κ.Α. 240) στον ο-
ποίο αναλογεί το 27,1% (ή 314,6 εκ.€) του συνόλου 
πληρωμών του Τακτικού Προϋπολογισμού του κρά-
τους για την Τριτοβάθμια εκπαίδευση και περιλαμβά-
νει τα Ανώτατα Τεχνολογικά Ιδρύματα (Α.Τ.Ε.Ι.) και την 
Ανωτάτη Σχολή Παιδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαί-
δευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ), και (β) τον Πανεπιστημιακό τομέα 
(Κ.Α. 250) στον οποίο αναλογεί το 72,9% (ή 846,9 εκ.€) 
του συνόλου πληρωμών του Τακτικού Προϋπολογι-
σμού του κράτους για την Τριτοβάθμια εκπαίδευση 
και περιλαμβάνει τα Πανεπιστήμια, τα Πολυτεχνεία 
και την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών. 

Την τριετία 2010-2012, και στους 2 ειδικούς φορείς 
του Τακτικού Προϋπολογισμού του κράτους για την 
Τριτοβάθμια εκπαίδευση καταγράφεται μείωση των 
πληρωμών, με τη μεγαλύτερη να καταγράφεται στον 
Πανεπιστημιακό τομέα της Τριτοβάθμιας εκπαίδευ-
σης κατά -7,0% (ή 63,4 εκ.€) από 910,3 εκ.€ το 2010 σε 
846,9 εκ.€ το 2012, ενώ η μείωση στον Τεχνολογικό 
τομέα της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ήταν μικρότερη 
(κατά -2,7% ή 8,9 εκ.€) από 1.996,6 εκ.€ το 2010 σε 
1.677,9 εκ.€ το 2012. Αξιοσημείωτη είναι η οριακή ε-
τήσια αύξηση του Πανεπιστημιακού τομέα της τριτο-
βάθμιας εκπαίδευσης κατά 0,3% (ή 2,6 εκ.€) το 2012 
έναντι του προηγούμενου έτους αναφοράς. 
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια εξέλι-
ξη του Τακτικού Προϋπολογισμού του κράτους για τον 
Τεχνολογικό τομέα της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε 
εκατομμύρια € (εκ.€) καθώς και ο ετήσιος ρυθμός με-
ταβολής του δείκτη την περίοδο 2005-2012. 
Συνολικά, κατά την περίοδο 2005-2012 καταγράφεται 
οριακή αύξηση των πληρωμών του συνολικού Τακτι-
κού Προϋπολογισμού του κράτους για τον Τεχνολογι-
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κό τομέα της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά 0,4% 
(1,3 εκ.€) από 313,3 εκ.€ το 2005 σε 314,6 εκ.€ το 
2012. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της περιόδου εκδη-
λώνονται σημαντικές σε ετήσια βάση αυξομειώσεις 
του συγκεκριμένου οικονομικού δείκτη.  
Γράφημα 6.88: Σύνολο πληρωμών Τακτικού Προϋπολογισμού του κράτους 
για τον Τεχνολογικό τομέα της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε εκ. € και ρυθ-
μός μεταβολής του δείκτη την περίοδο 2005-2012 

 
Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Κρατικοί Προϋπολογι-
σμοί των ετών 2007 έως και 2014 
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Συγκεκριμένα την περίοδο 2005-2008 (προ κρίσης) κα-
ταγράφεται συνολική αύξηση των πληρωμών του συ-
νολικού Τακτικού Προϋπολογισμού του κράτους για 
τον Τεχνολογικό τομέα της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
κατά 22,3% (69,9 εκ.€) από 313,3 εκ.€ το 2005 σε 
383,2 εκ.€ το 2008, ελαφρά υψηλότερη της αντίστοι-
χης αύξησης του ΑΕΠ της χώρας την ίδια περίοδο 
(21,8%). 
Κατά την επόμενη περίοδο 2008-2012 το σύνολο των 
πληρωμών του συνολικού Τακτικού Προϋπολογισμού 
του κράτους για τον Τεχνολογικό τομέα της Τριτοβάθ-
μιας εκπαίδευσης καταγράφει μείωση κατά -17,9% 
(68,6 εκ.€) από 383,2 εκ.€ το 2008 σε 314,6 εκ.€ το 
2012, οριακά υψηλότερη από την αντίστοιχη τιμή του 
οικονομικού δείκτη το 2005.  
Από την ετήσια μεταβολή των πληρωμών του Τακτικού 
Προϋπολογισμού του κράτους για τον Τεχνολογικό το-
μέα της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά την περίοδο 
αναφοράς αξίζει να σημειωθεί ότι το υψηλότερο πο-
σοστό ετήσιας αύξησης του συγκεκριμένου οικονομι-
κού δείκτη καταγράφεται το 2006 (κατά 10,0% έναντι 
του προηγούμενου έτους), ενώ αντίστοιχα το 2010 κα-
ταγράφεται το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας μείωσης 
του δείκτη (κατά -11,6% έναντι του προηγούμενου έ-
τους). 
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια εξέλι-
ξη του Τακτικού Προϋπολογισμού του κράτους για τον 
Πανεπιστημιακό τομέα της Τριτοβάθμιας εκπαίδευ-
σης σε εκατομμύρια € (εκ.€) καθώς και ο ετήσιος ρυθ-
μός μεταβολής του δείκτη την περίοδο 2005-2012. 
Συνολικά, κατά την περίοδο 2005-2012 καταγράφεται 
μικρή μείωση των πληρωμών του συνολικού Τακτικού 
Προϋπολογισμού του κράτους για τον Πανεπιστημια-
κό τομέα της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά -2,6% 
(23,0 εκ.€) από 869,8 εκ.€ το 2005 σε 846,9 εκ.€ το 

2012. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της περιόδου εκδη-
λώνονται σημαντικές σε ετήσια βάση αυξομειώσεις 
του συγκεκριμένου οικονομικού δείκτη. 
Γράφημα 6.89: Σύνολο πληρωμών Τακτικού Προϋπολογισμού του κράτους 
για τον Πανεπιστημιακό τομέα της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε εκ. € και 
ρυθμός μεταβολής του δείκτη την περίοδο 2005-2012 

 
Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Κρατικοί Προϋπολογι-
σμοί των ετών 2007 έως και 2014 
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Συγκεκριμένα την περίοδο 2005-2008 (προ κρίσης) κα-
ταγράφεται συνολική αύξηση των πληρωμών του συ-
νολικού Τακτικού Προϋπολογισμού του κράτους για 
τον Πανεπιστημιακό τομέα της Τριτοβάθμιας εκπαί-
δευσης κατά 18,0% (156,7 εκ.€) από 869,8 εκ.€ το 
2005 σε 1.026,6 εκ.€ το 2008, ελαφρά χαμηλότερη της 
αντίστοιχης αύξησης του ΑΕΠ της χώρας την ίδια περί-
οδο (21,8%), ενώ το 2009 καταγράφεται περαιτέρω -
αλλά μικρή- αύξηση των πληρωμών του συνολικού 
Τακτικού Προϋπολογισμού του κράτους για τον Πανε-
πιστημιακό τομέα της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά 
2,8% (28,5 εκ.€) από 1026,6 εκ.€ το 2008 σε 1.055,1 
εκ.€ το 2009. Συνολικά κατά την περίοδο 2005-2009 
καταγράφεται αύξηση των πληρωμών του συνολικού 
Τακτικού Προϋπολογισμού του κράτους για τον Πανε-
πιστημιακό τομέα της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά 
21,3% (185,3 εκ.€) από 869,8 εκ.€ το 2005 σε 1.055,1 
εκ.€ το 2009. 
Κατά την επόμενη περίοδο 2009-2012 το σύνολο των 
πληρωμών του συνολικού Τακτικού Προϋπολογισμού 
του κράτους για τον Πανεπιστημιακό τομέα της Τριτο-
βάθμιας εκπαίδευσης καταγράφει μείωση κατά -
19,7% (208,3 εκ.€) από 1.055,1 εκ.€ το 2009 σε 846,9 
εκ.€ το 2012, χαμηλότερη από την αντίστοιχη τιμή του 
οικονομικού δείκτη το 2005.  
Από την ετήσια μεταβολή των πληρωμών του Τακτικού 
Προϋπολογισμού του κράτους για τον Πανεπιστημιακό 
τομέα της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά την περίο-
δο αναφοράς αξίζει να σημειωθεί ότι το υψηλότερο 
ποσοστό ετήσιας αύξησης του συγκεκριμένου οικονο-
μικού δείκτη καταγράφεται το 2006 (κατά 7,0% έναντι 
του προηγούμενου έτους), ενώ αντίστοιχα το 2010 κα-
ταγράφεται το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας μείωσης 
του δείκτη (κατά -13,7% έναντι του προηγούμενου έ-
τους). 
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια εξέλι-
ξη των συνολικών δημόσιων δαπανών για τριτοβάθ-
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μια εκπαίδευση, των δημόσιων δαπανών του Τεχνο-
λογικού τομέα (Κωδ. 240) και των δημόσιων δαπα-
νών του Πανεπιστημιακού τομέα (Κωδ. 250) ανά φοι-
τητή ανά φοιτητή την περίοδο 2005-2012.  
Γράφημα 6.90: Συνολικές δημόσιες δαπάνες για την τριτοβάθμια εκπαίδευ-
ση ανά φοιτητή την περίοδο 2005-2012 

 
Πηγή: α) Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Κρατικοί Προϋπολο-
γισμοί των ετών 2007 έως και 2014 β) Ελληνική Στατιστική Αρχή – Έρευνα Οικογενειακών 
Προϋπολογισμών     
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Το 2012 οι συνολικές δημόσιες δαπάνες για την τρι-
τοβάθμια εκπαίδευση αντιστοιχούσαν σε 4.219,2€ 
ανά φοιτητή. Συνολικά, κατά την περίοδο 2005-2012 
καταγράφεται αύξηση των συνολικών δαπανών για 
τριτοβάθμια εκπαίδευση ανά φοιτητή κατά 10,1% (ή 
κατά 386,8€ ανά φοιτητή) από 3.832,4€ ανά φοιτητή 
το 2005 σε 4.219,2€ ανά φοιτητή το 2012. Ωστόσο, κα-
τά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς καταγράφο-
νται σημαντικές αυξομειώσεις του συγκεκριμένου οι-
κονομικού δείκτη.  
Συγκεκριμένα, κατά την περίοδο 2005-2009 οι συνολι-
κές δαπάνες για τριτοβάθμια εκπαίδευση ανά φοιτητή 
καταγράφουν σημαντική αύξηση κατά 37,3% (ή κατά 
1.428,1€ ανά φοιτητή), από 3.832,4€ ανά φοιτητή το 
2005 σε 5.260,5€ ανά φοιτητή το 2009. Η συγκεκριμέ-
νη αύξηση οφείλεται στην αύξηση των συνολικών δη-
μόσιων δαπανών για την τριτοβάθμια εκπαίδευση 
(κατά 20,1%), σε συνδυασμό με την  μείωση του πλή-
θους του συνόλου των τακτικών φοιτητών της τριτο-
βάθμιας εκπαίδευσης (κατά -12,5%) την ίδια περίοδο. 
Την περίοδο 2009-2012, οι συνολικές δαπάνες για τρι-
τοβάθμια εκπαίδευση ανά φοιτητή καταγράφουν 
μείωση κατά -19,8% (ή κατά 1.041,3€ ανά φοιτητή), 
από 5.260,5 ανά φοιτητή το 2009 σε 4.219,2€ ανά φοι-
τητή το 2012. Η συγκεκριμένη μείωση οφείλεται στην 
μείωση των συνολικών δημόσιων δαπανών για την 
τριτοβάθμια εκπαίδευση (κατά -18,3%), σε συνδυασμό 
με τη μικρή  αύξηση του πλήθους του συνόλου των 
τακτικών φοιτητών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
(κατά 1,9%) την ίδια περίοδο. 
Τόσο η δημόσια δαπάνη για τον Τεχνολογικό τομέα 
ανά φοιτητή όσο και η δημόσια δαπάνη για τον Πα-
νεπιστημιακό τομέα ανά φοιτητή ακολουθούν την 
κατανομή της δημόσια δαπάνης συνολικά για την τρι-
τοβάθμια εκπαίδευση ανά φοιτητή. Όμως, αξίζει να 
υπογραμμιστούν οι σημαντικές διαφοροποιήσεις των 
τιμών του συγκεκριμένου οικονομικού δείκτη που 

προκύπτουν μεταξύ του Πανεπιστημιακού και του Τε-
χνολογικού τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Σε 
όλη τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς ο Πανεπι-
στημιακό τομέας υπερέχει σημαντικά σε αναλογία του 
συνόλου των δημοσίων δαπανών του τομέα ανά φοι-
τητή έναντι των αντιστοιχών τιμών  του Τεχνολογικού 
τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευση, καταγράφοντας 
σχεδόν διπλάσια δημόσια δαπάνη ανά φοιτητή (μέση 
τιμή 193,4%) κατά τη διάρκεια της περιόδου. Πιο συ-
γκεκριμένα η μέση τιμή του παρατηρούμενου εύρους 
μεταξύ της ετήσιας δημόσιας δαπάνης ανά φοιτητή 
μεταξύ των δύο τομέων της τριτοβάθμιας εκπαίδευ-
σης κατά την περίοδο αναφοράς (2005-2012) είναι 
2.664,8€ ανά φοιτητή, που αντιστοιχεί στο 59,6% της 
μέσης τιμής της συνολικής δαπάνης για τριτοβάθμια 
εκπαίδευση ανά φοιτητή κατά την περίοδο αναφοράς. 
Η μεγαλύτερη τιμή εύρους των τιμών του συγκεκριμέ-
νου οικονομικού δείκτη μεταξύ των τομέων της τριτο-
βάθμιας εκπαίδευσης καταγράφεται το 2007 (τιμή εύ-
ρους τομέων 3.113,1€) όπου η δαπάνη του Πανεπι-
στημιακού τομέα αντιστοιχεί στο 209,7% της αντίστοι-
χης τιμής του Τεχνολογικού τομέα. Αντίθετα, η μικρό-
τερη τιμή εύρους των τιμών του συγκεκριμένου   δεί-
κτη μεταξύ των τομέων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
καταγράφεται το 2012 (τιμή εύρους τομέων 2.062,2€) 
όπου η δαπάνη του Πανεπιστημιακού τομέα αντιστοι-
χεί στο 169,8% της αντίστοιχης τιμής του Τεχνολογικού 
τομέα. Συνολικά, κατά τη διάρκεια της περιόδου ανα-
φοράς (2005-2012) καταγράφεται μείωση κατά -26,6% 
(ή κατά 745,5€) του εύρους διαφοράς των τιμών της 
δημόσιας δαπάνης ανά φοιτητή μεταξύ των τομέων 
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που κυρίως αφορά 
στην περίοδο μετά το 2007 (μείωση κατά -35,0% την 
περίοδο 2007-2012), ενώ την προηγούμενη διετία 
(2005-2007) το εύρος της τιμής του δείκτη μεταξύ των 
τομέων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατέγραψε αύ-
ξηση κατά 10,9%. Τέλος, και ακριβώς επειδή ο υπολο-
γισμός του συγκεκριμένου δείκτη ανάγει την τιμή της 
συνολικής δημόσιας δαπάνης των τομέων ανά φοιτη-
τή, θα πρέπει να σημειωθεί ότι κατά τη συνολική πε-
ρίοδο αναφοράς (2005-2012) ο τακτικός φοιτητικός 
πληθυσμός του Πανεπιστημιακού τομέα κατέγραψε 
μικρή μείωση κατά -1,3% (ή 2.283 φοιτητές/-τριες), 
ενώ ο αντίστοιχος φοιτητικός πληθυσμός του Τεχνο-
λογικού τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης την ίδια 
περίοδο κατέγραψε σημαντικότερη μείωση κατά                    
-22,6% (ή 31.153 φοιτητές/-τριες). Αντίθετα, την ίδια 
περίοδο (2005-2012) το σύνολο των δημοσίων δαπα-
νών του Πανεπιστημιακού τομέας κατέγραψε μικρή 
μείωση κατά -2,6% (ή 23,0 εκ.€), ενώ το αντίστοιχο 
σύνολο δημοσίων δαπανών του Τεχνολογικού τομέα 
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης την ίδια περίοδο κατέ-
γραψε οριακή αύξηση κατά 0,4% (ή 1,3 εκ.€ φοιτη-
τές/-τριες). 
Οι δύο παραπάνω μεταβολές ερμηνεύουν το μεγεθών 
που μετέχουν στον υπολογισμό του δείκτη ερμηνεύ-
ουν την μείωση του παρατηρούμενου εύρους της τι-
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μής του συγκεκριμένου δείκτη μεταξύ των τομέων της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 
Το 2012 οι πληρωμές του Τακτικού Προϋπολογισμού 
των Κεντρικών Υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘ για Τριτοβάθμια 
εκπαίδευση (1.161,5 εκ.€) αναλύονται στις ακόλουθες 
κατηγορίες πληρωμών: (α) Πληρωμές για υπηρεσίες 
(Κ.Α. 0000) στην οποία αναλογεί το 60,55% (703,2 
εκ.€) των πληρωμών του ΥΠΑΙΘ για τριτοβάθμια εκ-
παίδευση, (β) Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού 
εξοπλισμού (Κ.Α. 1000) στην οποία αναλογεί το 5,56% 

(64,6 εκ.€), (γ) Πληρωμές μεταβιβαστικές (Κ.Α. 2000) 
στην οποία αναλογεί το 32,67% (379,4 εκ.€), (δ) Δαπά-
νες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες (Κ.Α. 
5000) στην οποία αναλογεί το 0,00% (0,02 εκ.€), (ε) 
Πληρωμές για την εξυπηρέτηση της δημόσιας διοίκη-
σης (Κ.Α. 6000) στην οποία αναλογεί το 0,00% (11,3€), 
και (στ) Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων παρελ-
θόντων οικονομικών ετών (Κ.Α. 9000) στην οποία ανα-
λογεί το 1,22% (14,2 εκ.€). 

Πίνακας 6.36: Χρηματοδότηση της εκπαίδευσης – Πληρωμές Τακτικού Προϋπολογισμού – Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ανάλυση κατά Κατηγορία Δαπάνης) 
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 ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1.233.756.437,38  100,0% -13,2 ▼ 1.160.282.174,64  100,0% -6,0 ▼ 1.161.451.340,05  100,0% 0,1 ▲ -5,9 ▼ 

0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 731.243.058,75 59,27% -10,6 ▼ 695.893.083,97 59,98% -4,8 ▼ 703.205.477,75 60,55% 1,1 ▲ -3,8 ▼ 

1000 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ) 51.588.423,45 4,18% -6,6 ▼ 72.270.536,63 6,23% 40,1 ▲ 64.598.911,27 5,56% -10,6 ▼ 25,2 ▲ 

2000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ 450.924.736,44 36,55& -17,7 ▼ 392.103.064,53 33,79% -13,0 ▼ 379.424.023,92 32,67% -3,2 ▼ -15,9 ▼ 

5000 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 218,74 0,00% -99,8 ▼ 15.472,33 0,00% 6973,4 ▲ 20.908,74 0,00% 35,1 ▲ 9458,7 ▲ 

6000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ 0,00 0,00% 0,0 ▬ 17,18 0,00%     11,26 0,00% -34,5 ▼     

9000 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 0,00 0,00% 0,0 ▬ 0,00 0,00% 0,0 ▬ 14.202.007,11 1,22%         

                
Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Κρατικοί Προϋπολογισμοί των ετών 2007 έως και 2012 
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Κατά την τριετία 2010-2012 ο Κ.Α. 0000 (Πληρωμές για 
Υπηρεσίες) για την Τριτοβάθμια εκπαίδευση μειώθη-
κε κατά -3,9% (28,0 εκ.€) από 731,2 εκ.€ το 2010 σε 
703,2 εκ.€ το 2012, ενώ και ο Κ.Α. 2000 (Πληρωμές 
Μεταβιβαστικές) μειώθηκε κατά -15,9% (71,5 εκ.€) 
από 450,9 εκ.€ το 2010 σε 379,4 εκ.€ το 2012. Αντίθε-
τα, ο Κ.Α. 1000 (Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού 
εξοπλισμού) αυξήθηκε την ίδια περίοδο κατά 25,2% 
(13,0 εκ.€). Τέλος, την τριετία 2010-2012, ο Κ.Α. 9000 
(Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων παρελθόντων 
οικονομικών ετών) εγγράφει το 2012 μη μηδενικές τι-
μές (14,2 εκ.€), ενώ οι κωδικοί Κ.Α. 5000 (Δαπάνες 
που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες) και Κ.Α. 
6000 (Πληρωμές για την εξυπηρέτηση της δημόσιας 
πίστης) εγγράφουν την ίδια χρονιά μικρά μεγέθη πλη-
ρωμών (20.908,74€ και 11,26€ αντίστοιχα). 
Το 2012 οι πληρωμές του Τακτικού Προϋπολογισμού 
των Κεντρικών Υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘ για τον Τεχνολο-

γικό τομέα της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (314,6 εκ.€) 
αναλύονται στις ακόλουθες κατηγορίες πληρωμών: 
(α) Πληρωμές για υπηρεσίες (Κ.Α. 0000) στην οποία 
αναλογεί το 38,88% (122,3 εκ.€) των πληρωμών του 
ΥΠΑΙΘ για τον Τεχνολογικό τομέα της Τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, (β) Προμήθειες αγαθών και κεφαλαια-
κού εξοπλισμού (Κ.Α. 1000) στην οποία αναλογεί το 
5,64% (17,8 εκ.€), (γ) Πληρωμές μεταβιβαστικές (Κ.Α. 
2000) στην οποία αναλογεί το 54,76% (172,3 εκ.€), (δ) 
Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες 
(Κ.Α. 5000) στην οποία αναλογεί το 0,00% (0,0 εκ.€), 
(ε) Πληρωμές για την εξυπηρέτηση της δημόσιας διοί-
κησης (Κ.Α. 6000) στην οποία αναλογεί το 0,00% 
(0,0€), και (στ) Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων 
παρελθόντων οικονομικών ετών (Κ.Α. 9000) στην ο-
ποία αναλογεί το 0,72% (2,3 εκ.€). 

Πίνακας 6.37: Χρηματοδότηση της εκπαίδευσης – Πληρωμές Τακτικού Προϋπολογισμού – Τεχνολογικός Τομέας (ανάλυση κατά Κατηγορία Δαπάνης) 
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240 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 323.479.026,49 100,0% -11,6 ▼ 315.995.009,54 100,0% -2,3 ▼ 314.591.665,90 100,0% -0,4 ▼ -2,7 ▼ 

0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 126.627.724,49 39,15% -10,6 ▼ 122.982.697,52 38,92% -2,9 ▼ 122.310.589,08 38,88% -0,5 ▼ -3,4 ▼ 

1000 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ) 0,00 0,00% 0,0 ▬ 14.179.930,10 4,49%     17.757.061,71 5,64% 25,2 ▲     

2000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ 196.851.302,00 60,85% -12,1 ▼ 178.832.381,92 56,59% -9,2 ▼ 172.263.800,00 54,76% -3,7 ▼ -12,5 ▼ 

5000 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 0,00 0,00% 0,0 ▬ 0,00 0,00% 0,0 ▬ 0,00 0,00% 0,0 ▬     

6000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ 0,00 0,00% 0,0 ▬ 0,00 0,00% 0,0 ▬ 0,00 0,00% 0,0 ▬     

9000 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 0,00 0,00% 0,0 ▬ 0,00 0,00% 0,0 ▬ 2.260.215,11 0,72%       

                
Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Κρατικοί Προϋπολογισμοί των ετών 2007 έως και 2012 
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
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Κατά την τριετία 2010-2012 ο Κ.Α. 0000 (Πληρωμές για 
Υπηρεσίες) για τον Τεχνολογικό τομέα της Τριτοβάθ-
μιας εκπαίδευσης μειώθηκε κατά -3,4% (4,3 εκ.€) από 
126,6 εκ.€ το 2010 σε 122,3 εκ.€ το 2012, ενώ και ο 
Κ.Α. 2000 (Πληρωμές Μεταβιβαστικές) μειώθηκε κατά 
-12,5% (24,6 εκ.€). από 196,9 εκ.€ το 2010 σε 172,3 
εκ.€ το 2012. Αντίθετα, ο Κ.Α. 1000 (Προμήθειες αγα-
θών και κεφαλαιακού εξοπλισμού) και ο Κ.Α. 9000 (Ε-
ξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων παρελθόντων οι-
κονομικών ετών) εγγράφουν το 2012 μη μηδενικές τι-
μές (17,8 εκ.€ και 2,3 εκ.€ αντίστοιχα). Τέλος, οι κωδι-
κοί Κ.Α. 5000 (Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες 
κατηγορίες) και Κ.Α. 6000 (Πληρωμές για την εξυπηρέ-
τηση της δημόσιας πίστης) παρέμειναν με μηδενικές 
τιμές κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς. 
Το 2012 οι πληρωμές του Τακτικού Προϋπολογισμού 
των Κεντρικών Υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘ για τον Πανεπι-

στημιακό τομέα της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (846,9 
εκ.€) αναλύονται στις ακόλουθες κατηγορίες πληρω-
μών: (α) Πληρωμές για υπηρεσίες (Κ.Α. 0000) στην 
οποία αναλογεί το 68,59% (580,9 εκ.€) των πληρωμών 
του ΥΠΑΙΘ για τον Πανεπιστημιακό τομέα της Τριτο-
βάθμιας εκπαίδευσης, (β) Προμήθειες αγαθών και κε-
φαλαιακού εξοπλισμού (Κ.Α. 1000) στην οποία αναλο-
γεί το 5,53% (46,8 εκ.€), (γ) Πληρωμές μεταβιβαστικές 
(Κ.Α. 2000) στην οποία αναλογεί το 24,46% (207,2 
εκ.€), (δ) Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κα-
τηγορίες (Κ.Α. 5000) στην οποία αναλογεί το 0,00% 
(20.908,74€), (ε) Πληρωμές για την εξυπηρέτηση της 
δημόσιας διοίκησης (Κ.Α. 6000) στην οποία αναλογεί 
το 0,00% (11,26€), και (στ) Εξόφληση απλήρωτων υπο-
χρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών (Κ.Α. 9000) 
στην οποία αναλογεί το 1,41% (11,9 εκ.€). 

Πίνακας 6.38: Χρηματοδότηση της εκπαίδευσης – Πληρωμές Τακτικού Προϋπολογισμού – Πανεπιστημιακός Τομέας (ανάλυση κατά Κατηγορία Δαπάνης) 
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250 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 910.277.410,89 100,0% -13,7 ▼ 844.287.165,10 100,0% -7,2 ▼ 846.859.674,15 100,0% 0,3 ▲ -7,0 ▼ 

0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 604.615.334,26 66,42% -10,5 ▼ 572.910.386,45 67,86% -5,2 ▼ 580.894.888,67 68,59% 1,4 ▲ -3,9 ▼ 

1000 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ) 51.588.423,45 5,67% -6,6 ▼ 58.090.606,53 6,88% 12,6 ▲ 46.841.849,56 5,53% -19,4 ▼ -9,2 ▼ 

2000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ 254.073.434,44 27,91% -21,6 ▼ 213.270.682,61 25,26% -16,1 ▼ 207.160.223,92 24,46% -2,9 ▼ -18,5 ▼ 

5000 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 218,74 0,00% -99,8 ▼ 15.472,33 0,00% 6973,4 ▲ 20.908,74 0,00% 35,1 ▲ 9458,7 ▲ 

6000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ 0,00 0,00% 0,0 ▬ 17,18 0,00%     11,26 0,00% -34,5 ▼     

9000 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 0,00 0,00% 0,0 ▬ 0,00 0,00% 0,0 ▬ 11.941.792,00 1,41%       

                
Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Κρατικοί Προϋπολογισμοί των ετών 2007 έως και 2012 
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Κατά την τριετία 2010-2012 ο Κ.Α. 0000 (Πληρωμές για 
Υπηρεσίες) για τον Πανεπιστημιακό τομέα της Τριτο-
βάθμιας εκπαίδευσης μειώθηκε κατά -3,9% (23,7 εκ.€) 
από 604,6 εκ.€ το 2010 σε 580,9 εκ.€ το 2012, ενώ 
μείωση κατέγραψαν την ίδια περίοδο οι κωδικοί Κ.Α. 
2000 (Πληρωμές Μεταβιβαστικές) κατά -18,5% (46,9 
εκ.€) από 254,1 εκ.€ το 2010 σε 207,2 εκ.€ το 2012 και 
Κ.Α. 1000 (Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξο-
πλισμού) κατά 9,2% (4,7 εκ.€) από 51,6 εκ.€ το 2010 
σε 46,8 εκ.€ το 2012. Αντίθετα, κατά την τριετία 2010-
2012, ο κωδικός Κ.Α. 9000 (Εξόφληση απλήρωτων υ-
ποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών) εγγρά-
φει μη μηδενικές τιμές μόλις το 2012 (11,9 εκ.€), ενώ 
οι κωδικοί Κ.Α. 5000 (Δαπάνες που δεν εντάσσονται 
σε άλλες κατηγορίες) και Κ.Α. 6000 (Πληρωμές για την 
εξυπηρέτηση της δημόσιας πίστης) εγγράφουν την ί-
δια χρονιά μικρά μεγέθη πληρωμών (20.908,74€ και 
11,26€ αντίστοιχα). 
 
Μισθολογική δαπάνη της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
Το 2012 η πραγματοποιηθείσα μισθολογική δαπάνη 
που αποτυπώνεται στον Τακτικό Προϋπολογισμό του 
κράτους για την Τριτοβάθμια εκπαίδευση ανήλθε στο 
ποσό των 712,2 εκ.€.  
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια εξέλι-
ξη της δαπάνης μισθοδοσίας στην Τριτοβάθμια εκπαί-

δευση, όπως αποτυπώνεται στον Τακτικό Προϋπολο-
γισμό του κράτους, σε εκατομμύρια € (εκ.€) καθώς και 
ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής του δείκτη την περίοδο 
2005-2012. 
Συνολικά, κατά την περίοδο 2005-2012 καταγράφεται 
οριακή αύξηση της δαπάνης μισθοδοσίας της Τριτο-
βάθμιας εκπαίδευσης κατά 0,9% (6,5 εκ.€) από 705,7 
εκ.€ το 2005 σε 712,2 εκ.€ το 2012. Ωστόσο, κατά τη 
διάρκεια της περιόδου εκδηλώνονται σημαντικές σε 
ετήσια βάση αυξομειώσεις του συγκεκριμένου οικο-
νομικού δείκτη. 
Γράφημα 6.91: Σύνολο δαπάνης μισθοδοσίας στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση 
σε εκ. € και ρυθμός μεταβολής του δείκτη την περίοδο 2005-2012 

 
Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Κρατικοί Προϋπολογι-
σμοί των ετών 2007 έως και 2014 
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
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Συγκεκριμένα την περίοδο 2005-2008 (προ κρίσης) κα-
ταγράφεται συνολική αύξηση της δαπάνης μισθοδο-
σίας στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά 18,5% (130,9 
εκ.€) από 705,7 εκ.€ το 2005 σε 836,6 εκ.€ το 2008, 
χαμηλότερη της αντίστοιχης αύξησης του ΑΕΠ της χώ-
ρας την ίδια περίοδο (21,8%), ενώ το 2009 καταγρά-
φεται περαιτέρω αλλά μικρή αύξηση της δαπάνης μι-
σθοδοσίας στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά 1,5% 
(12,6 εκ.€) από 836,6 εκ.€ το 2008 σε 849,2 εκ.€ το 
2009. Συνολικά κατά την περίοδο 2005-2009 κατα-
γράφεται αύξηση της δαπάνης μισθοδοσίας στην Τρι-
τοβάθμια εκπαίδευση κατά 20,3% (143,4 εκ.€) από 
705,7 εκ.€ το 2005 σε 849,2 εκ.€ το 2009. 
Κατά την επόμενη περίοδο 2009-2012 το σύνολο της 
δαπάνης μισθοδοσίας στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση 
καταγράφει συνολική μείωση κατά -16,1% (136,9 
εκ.€), από 849,2 εκ.€ το 2009 σε 712,2 εκ.€ το 2012, 
χαμηλότερα από την αντίστοιχη τιμή του οικονομικού 
δείκτη το 2006.  
Από την ετήσια μεταβολή της δαπάνης μισθοδοσίας 
στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά την περίοδο ανα-

φοράς αξίζει να σημειωθεί ότι το υψηλότερο ποσοστό 
ετήσιας αύξησης του συγκεκριμένου οικονομικού δεί-
κτη καταγράφεται το 2007 (κατά 6,5% έναντι του προ-
ηγούμενου έτους), ενώ αντίστοιχα το 2010 καταγρά-
φεται το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας μείωσης του 
δείκτη (κατά -10,7% έναντι του προηγούμενου έτους). 
 
Κατά το οικονομικό έτος 2012 η μισθολογική δαπάνη 
της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που αντιστοιχούσε 
στο 61,32% των συνολικών πληρωμών του Τακτικού 
Προϋπολογισμού του κράτους για την Τριτοβάθμιας 
εκπαίδευση, ανήλθε στο ποσό των 712,2 εκ.€, αναλύε-
ται στους 2 ειδικούς φορείς του ΥΠΑΙΘ για την Τριτο-
βάθμια εκπαίδευση: (α) στον Τεχνολογικό τομέα (Κ.Α. 
240) στον οποίο αναλογεί το 17,2% (ή 122,3 εκ.€) της 
συνολικής μισθολογικής δαπάνης της Τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, και (β) στον Πανεπιστημιακό τομέα (Κ.Α. 
250) στον οποίο αναλογεί το 82,8% (ή 589,9 εκ.€) της 
συνολικής μισθολογικής δαπάνης της Τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης. 

Πίνακας 6.39: Πληρωμές ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ – Δαπάνη μισθοδοσίας της ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ανάλυση κατά Ειδικό φορέα) 
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ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ 
2010 2011 2012 Ποσοστιαία 
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ΠΟΣΟ 
σε € 
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Ποσοστιαία 
Μεταβολή 

ΠΟΣΟ 
σε € 

% 
Επί του ΣΥΝ  

Ετήσια 
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ΠΟΣΟ 
σε € 

% 
Επί του ΣΥΝ  

Ετήσια 
Ποσοστιαία 

Μεταβολή 
ΣΥΝΟΛΟ  

Δαπάνης μισθοδοσίας 
της ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

758.010.558,75  100,0% -10,7 ▼ 713.869.443,65  100,0% -5,8 ▼ 712.205.477,75 100,0% -0,2% ▼ -6,0 ▼ 

240 Τεχνολογικός Τομέας 126.627.724,49  39,15% -10,6 ▼ 122.980.522,72  38,92% -2,9 ▼ 122.310.589,08 38,88% -0,5 ▼ -3,4 ▼ 

250 Πανεπιστημιακός Τομέας 631.382.834,26  69,36% -10,8 ▼ 590.888.920,93 69,99% -6,4 ▼ 589.894.888,67 69,66% -0,2 ▼ -6,6 ▼ 

                
Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Κρατικοί Προϋπολογισμοί των ετών 2007 έως και 2012 
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Την τριετία 2010-2012, και στους 2 ειδικούς φορείς 
του Τακτικού Προϋπολογισμού του κράτους για την 
Τριτοβάθμια εκπαίδευση καταγράφεται μείωση της 
Μισθολογικής δαπάνης, με τη μεγαλύτερη να κατα-
γράφεται στον Πανεπιστημιακό τομέα της Τριτοβάθ-
μιας εκπαίδευσης κατά -6,6% (ή 41,5 εκ.€), από 631,4 
εκ.€ το 2010 σε 589,9 εκ.€ το 2012, ενώ η μείωση στον 
Τεχνολογικό τομέα της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
ήταν μικρότερη (κατά -3,4% ή 4,3 εκ.€), από 126,6 εκ.€ 
το 2010 σε 122,3 εκ.€ το 2012. 
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια εξέλι-
ξη της δαπάνης μισθοδοσίας του Τεχνολογικού τομέα 
της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε εκατομμύρια € 
(εκ.€) καθώς και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής του δεί-
κτη την περίοδο 2005-2012. 
Συνολικά, κατά την περίοδο 2005-2012 καταγράφεται 
μικρή μείωση της μισθολογικής δαπάνης του Τεχνο-
λογικού τομέα της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά 
1,8% (2,3 εκ.€), από 124,6 εκ.€ το 2005 σε 122,3 εκ.€ 
το 2012. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της περιόδου εκ-
δηλώνονται σημαντικές σε ετήσια βάση αυξομειώσεις 
του συγκεκριμένου οικονομικού δείκτη. 
Συγκεκριμένα την περίοδο 2005-2008 (προ κρίσης) κα-
ταγράφεται συνολική αύξηση της μισθολογικής δαπά-
νης του Τεχνολογικού τομέα της Τριτοβάθμιας εκπαί-

δευσης κατά 20,0% (25,0 εκ.€), από 124,6 εκ.€ το 2005 
σε 149,6 εκ.€ το 2008, ελαφρά χαμηλότερη της αντί-
στοιχης αύξησης του ΑΕΠ της χώρας την ίδια περίοδο 
(21,8%). 
Γράφημα 6.92: Σύνολο δαπάνης μισθοδοσίας του Τεχνολογικού τομέα της 
Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε εκ. € και ρυθμός μεταβολής του δείκτη την 
περίοδο 2005-2012 

 
Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Κρατικοί Προϋπολογι-
σμοί των ετών 2007 έως και 2014 
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Κατά την επόμενη περίοδο 2008-2012 το σύνολο της 
μισθολογικής δαπάνης του Τεχνολογικού τομέα της 
Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καταγράφει μείωση κατά 
-18,2% (27,2 εκ.€), από 149,6 εκ.€ το 2008 σε 122,3 
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εκ.€ το 2012, χαμηλότερη από την αντίστοιχη τιμή του 
οικονομικού δείκτη το 2005.  
Από την ετήσια μεταβολή της μισθολογικής δαπάνης 
του Τεχνολογικού τομέα της Τριτοβάθμιας εκπαίδευ-
σης κατά την περίοδο αναφοράς αξίζει να σημειωθεί 
ότι το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας αύξησης του συ-
γκεκριμένου οικονομικού δείκτη καταγράφεται το 
2008 (κατά 7,6% έναντι του προηγούμενου έτους), 
ενώ αντίστοιχα το 2010 καταγράφεται το υψηλότερο 
ποσοστό ετήσιας μείωσης του δείκτη (κατά -10,6% έ-
ναντι του προηγούμενου έτους). 
 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια εξέλι-
ξη της μισθολογικής δαπάνης του Πανεπιστημιακού 
τομέα της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε εκατομμύρια 
€ (εκ.€) καθώς και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής του 
δείκτη την περίοδο 2005-2012.  
Γράφημα 6.93: Σύνολο δαπάνης μισθοδοσίας του Πανεπιστημιακού τομέα 
της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε εκ. € και ρυθμός μεταβολής του δείκτη 
την περίοδο 2005-2012 

 
Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Κρατικοί Προϋπολογι-
σμοί των ετών 2007 έως και 2014 
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Συνολικά, κατά την περίοδο 2005-2012 καταγράφεται 
μικρή αύξηση της μισθολογικής δαπάνης του Πανεπι-
στημιακού τομέα της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά 
1,5% (8,8 εκ.€) από 581,1 εκ.€ το 2005 σε 589,9 εκ.€ το 
2012. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της περιόδου εκδη-
λώνονται σημαντικές σε ετήσια βάση αυξομειώσεις 
του συγκεκριμένου οικονομικού δείκτη. 
Συγκεκριμένα την περίοδο 2005-2008 (προ κρίσης) κα-
ταγράφεται συνολική αύξηση της μισθολογικής δαπά-

νης του Πανεπιστημιακού τομέα της Τριτοβάθμιας εκ-
παίδευσης κατά 18,2% (106,0 εκ.€), από 581,1 εκ.€ το 
2005 σε 687,1 εκ.€ το 2008, χαμηλότερη της αντίστοι-
χης αύξησης του ΑΕΠ της χώρας την ίδια περίοδο 
(21,8%), ενώ το 2009 καταγράφεται περαιτέρω αύξη-
ση της μισθολογικής δαπάνης του Πανεπιστημιακού 
τομέα της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά 3,0% (20,4 
εκ.€), από 687,1 εκ.€ το 2008 σε 707,5 εκ.€ το 2009. 
Συνολικά κατά την περίοδο 2005-2009 καταγράφεται 
αύξηση της μισθολογικής δαπάνης του Πανεπιστημια-
κού τομέα της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά 21,7% 
(126,3 εκ.€), από 581,1 εκ.€ το 2005 σε 707,5 εκ.€ το 
2009. 
Κατά την επόμενη περίοδο 2009-2012 το σύνολο της 
μισθολογικής δαπάνης του Πανεπιστημιακού τομέα 
της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης καταγράφει μείωση 
κατά -16,6% (117,6 εκ.€), από 707,5 εκ.€ το 2008 σε 
589,9 εκ.€ το 2012, ελαφρά υψηλότερη από την αντί-
στοιχη τιμή του οικονομικού δείκτη το 2005.  
Από την ετήσια μεταβολή της μισθολογικής δαπάνης 
του Πανεπιστημιακού τομέα της Τριτοβάθμιας εκπαί-
δευσης κατά την περίοδο αναφοράς αξίζει να σημειω-
θεί ότι το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας αύξησης του 
συγκεκριμένου οικονομικού δείκτη καταγράφεται το 
2007 (κατά 6,9% έναντι του προηγούμενου έτους), 
ενώ αντίστοιχα το 2010 καταγράφεται το υψηλότερο 
ποσοστό ετήσιας μείωσης του δείκτη (κατά -10,8% έ-
ναντι του προηγούμενου έτους). 
 
Το 2012 η μισθολογική δαπάνη της Τριτοβάθμιας εκ-
παίδευσης (712,2 εκ.€) αναλύεται στις ακόλουθες κα-
τηγορίες πληρωμών: (α) Αμοιβές πολιτικών υπαλλή-
λων τακτικοί & Ι∆ΑΧ (Κ.Α. 0200) στην οποία αναλογεί 
το 98,7% (703,2 εκ.€) των πληρωμών του ΥΠΑΙΘ για 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, (β) Αμοιβές υπαλλήλων με 
σχέση εργασίας Ι.∆. ορισμένου χρόνου και ειδικών κα-
τηγοριών (Κ.Α. 0300) στην οποία αναλογεί το 0,0% (0,0 
εκ.€) και (γ) Επιχορήγηση στα Α.Ε.Ι. για δαπάνες μι-
σθοδοσίας έκτακτου διδακτικού προσωπικού (Κ.Α. 
2894) στην οποία αναλογεί το 1,3% (9,0 εκ.€). 

Πίνακας 6.40: Πληρωμές ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ – Δαπάνη μισθοδοσίας της ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ανάλυση κατά Κατηγορία Δαπάνης) 
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 ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 758.010.558,75  100,0% -10,7 ▼ 713.869.443,65 100,0% -5,8 ▼ 712.205.477,75  100,0% -0,2 ▼ -6,0 ▼ 

0200 Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι∆ΑΧ) 730.398.177,16 96,36% -10,7 ▼ 695.616.546,92 € 97,44% -4,8 ▼ 703.205.477,75 € 98,74% 1,1 ▲ -3,7 ▼ 

0300 Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι∆ ορισμένου 
χρόνου και ειδικών κατηγοριών 837.381,59 0,11%     232.896,73 € 0,03% -72,2 ▼ 0,00 € 0,00% -100,0 ▼ -100,0 ▼ 

2894 Επιχορήγηση στα Α.Ε.Ι. για δαπάνες μισθοδοσίας έκτακτου 
διδακτικού προσωπικού 26.775.000,00 3,53% -15,3 ▼ 18.020.000,00 € 2,52% -32,7 ▼ 9.000.000,00 € 1,26% -50,1 ▼ -66,4 ▼ 

                
Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Κρατικοί Προϋπολογισμοί των ετών 2007 έως και 2012 
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Κατά την τριετία 2010-2012 ο Κ.Α. 0200 (Αμοιβές πολι-
τικών υπαλλήλων τακτικοί & Ι∆ΑΧ) της Τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης μειώθηκε κατά -3,7% (27,2 εκ.€), από 

730,4 εκ.€ το 2010 σε 712,2 εκ.€ το 2012. Θα πρέπει 
να σημειωθεί ότι ο Κ.Α. 0200 (Αμοιβές πολιτικών υ-
παλλήλων τακτικοί & Ι∆ΑΧ) αντιστοιχεί σχεδόν στο σύ-
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νολο της δαπάνης μισθοδοσίας τόσο του Τεχνολογικού 
(υψηλότερο του 99,8%) όσο και του Πανεπιστημιακού 
τομέα (υψηλότερο του 95,3%) της Τριτοβάθμιας εκ-
παίδευσης σε όλη τη διάρκεια της περιόδου αναφο-
ράς (2005-2012). Την ίδια περίοδο ο Κ.Α. 0300 (Αμοι-
βές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι∆ ορισμένου χρό-
νου και ειδικών κατηγοριών) μηδενίστηκε (από 0,8 
εκ.€ το 2010). Τέλος, την συγκεκριμένη τριετία ο Κ.Α. 
2894 (Επιχορήγηση στα Α.Ε.Ι. για δαπάνες μισθοδοσί-
ας έκτακτου διδακτικού προσωπικού) που αφορά σε 
κατηγορία δαπάνης μόνο του Πανεπιστημιακού τομέα 
της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μειώθηκε σημαντικά 
κατά 66,4% (ή 17,8 εκ.€).  
 
Επιχορήγηση λειτουργικών δαπανών των ιδρυμάτων 
Το 2012 η επιχορήγηση των λειτουργικών δαπανών 
των ιδρυμάτων της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (κωδι-
κοί αριθμοί: 2421 για τον Πανεπιστημιακό και 2422 
για τον Τεχνολογικό) ανήλθε στο ποσό των 244,2 εκ.€.  
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια εξέλι-
ξη της επιχορήγησης των λειτουργικών δαπανών των 
ιδρυμάτων της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε εκα-
τομμύρια € (εκ.€) καθώς και ο ετήσιος ρυθμός μετα-
βολής του δείκτη την περίοδο 2005-2012.  
Γράφημα 6.94: Σύνολο επιχορήγησης λειτουργικών δαπανών των ιδρυμάτων 
της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε εκ. € και ρυθμός μεταβολής του δείκτη 
την περίοδο 2005-2012 

 
Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Κρατικοί Προϋπολογι-
σμοί των ετών 2007 έως και 2014 
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Την περίοδο 2005-2012 καταγράφεται μείωση της ε-
πιχορήγησης των λειτουργικών δαπανών των ιδρυ-
μάτων της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά -24,6% 
(79,8 εκ.€), από 324,0 εκ.€ το 2005 σε 244,2 εκ.€ το 
2012. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της περιόδου εκδη-
λώνονται σημαντικές σε ετήσια βάση αυξομειώσεις 
του συγκεκριμένου οικονομικού δείκτη. 
Συγκεκριμένα την περίοδο 2005-2008 (προ κρίσης) κα-
ταγράφεται συνολική αύξηση της επιχορήγησης των 
λειτουργικών δαπανών των ιδρυμάτων της Τριτοβάθ-
μιας εκπαίδευσης κατά 23,4% (75,7 εκ.€), από 324,0 
εκ.€ το 2005 σε 399,7 εκ.€ το 2008, υψηλότερη της α-
ντίστοιχης αύξησης του ΑΕΠ της χώρας την ίδια περίο-
δο (21,8%). Κατά την επόμενη περίοδο 2008-2012 το 
σύνολο της επιχορήγησης των λειτουργικών δαπανών 
των ιδρυμάτων της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατα-
γράφει σημαντική μείωση κατά -38,9% (155,5 εκ.€), 

από 399,7 εκ.€ το 2008 σε 244,2 εκ.€ το 2012, κατά 
πολύ χαμηλότερα από την αντίστοιχη τιμή του οικο-
νομικού δείκτη το 2005.  
Από την ετήσια μεταβολή της επιχορήγησης των λει-
τουργικών δαπανών των ιδρυμάτων της Τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης κατά την περίοδο αναφοράς αξίζει να 
σημειωθεί ότι το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας αύξη-
σης του συγκεκριμένου οικονομικού δείκτη καταγρά-
φεται το 2006 (κατά 12,5% έναντι του προηγούμενου 
έτους), ενώ αντίστοιχα το 2010 καταγράφεται το υψη-
λότερο ποσοστό ετήσιας μείωσης του δείκτη (μείωση 
κατά -20,4% έναντι του προηγούμενου έτους).  
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια εξέλι-
ξη της επιχορήγησης των λειτουργικών δαπανών των 
ιδρυμάτων του Τεχνολογικού τομέα της Τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης σε εκατομμύρια € (εκ.€) καθώς και ο ε-
τήσιος ρυθμός μεταβολής του δείκτη την περίοδο 
2005-2012.  
Γράφημα 6.95: Σύνολο επιχορήγησης λειτουργικών δαπανών του Τεχνολογι-
κού τομέα της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε εκ. € και ρυθμός μεταβολής 
του δείκτη την περίοδο 2005-2012 

 
Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Κρατικοί Προϋπολογι-
σμοί των ετών 2007 έως και 2014 
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Συνολικά, κατά την περίοδο 2005-2012 καταγράφεται 
μείωση της επιχορήγησης των λειτουργικών δαπανών 
των ιδρυμάτων του Τεχνολογικού τομέα της Τριτο-
βάθμιας εκπαίδευσης κατά 29,7% (36,8 εκ.€), από 
124,0 εκ.€ το 2005 σε 87,2 εκ.€ το 2012. Ωστόσο, κατά 
τη διάρκεια της περιόδου εκδηλώνονται σημαντικές 
σε ετήσια βάση αυξομειώσεις του συγκεκριμένου οι-
κονομικού δείκτη.  
Συγκεκριμένα την περίοδο 2005-2008 (προ κρίσης) κα-
ταγράφεται συνολική αύξηση της επιχορήγησης των 
λειτουργικών δαπανών των ιδρυμάτων του Τεχνολο-
γικού τομέα της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά 
29,1% (36,0 εκ.€), από 124,0 εκ.€ το 2005 σε 160,0 εκ.€ 
το 2008, υψηλότερη της αντίστοιχης αύξησης του ΑΕΠ 
της χώρας την ίδια περίοδο (21,8%). 
Κατά την επόμενη περίοδο 2008-2012 το σύνολο της 
επιχορήγησης των λειτουργικών δαπανών των ιδρυ-
μάτων του Τεχνολογικού τομέα της Τριτοβάθμιας εκ-
παίδευσης καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική μείωση 
κατά -45,5% (72,8 εκ.€), από 160,0 εκ.€ το 2008 σε 
87,2 εκ.€ το 2012, πολύ χαμηλότερη από την αντίστοι-
χη τιμή του οικονομικού δείκτη το 2005.  
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Από την ετήσια μεταβολή της επιχορήγησης των λει-
τουργικών δαπανών των ιδρυμάτων του Τεχνολογικού 
τομέα της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά την περίο-
δο αναφοράς αξίζει να σημειωθεί ότι το υψηλότερο 
ποσοστό ετήσιας αύξησης του συγκεκριμένου οικονο-
μικού δείκτη καταγράφεται το 2006 (κατά 18,3% ένα-
ντι του προηγούμενου έτους), ενώ αντίστοιχα το 2011 
καταγράφεται το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας μείω-
σης του δείκτη (κατά -21,0% έναντι του προηγούμενου 
έτους). 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια εξέλι-
ξη της επιχορήγησης των λειτουργικών δαπανών των 
ιδρυμάτων του Πανεπιστημιακού τομέα της Τριτο-
βάθμιας εκπαίδευσης σε εκατομμύρια € (εκ.€) καθώς 
και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής του δείκτη την περί-
οδο 2005-2012.  
Γράφημα 6.96: Σύνολο επιχορήγησης λειτουργικών δαπανών του Πανεπι-
στημιακού τομέα της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε εκ. € και ρυθμός μετα-
βολής του δείκτη την περίοδο 2005-2012 
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Συνολικά, κατά την περίοδο 2005-2012 καταγράφεται 
μείωση της επιχορήγησης των λειτουργικών δαπανών 
των ιδρυμάτων του Πανεπιστημιακού τομέα της Τρι-
τοβάθμιας εκπαίδευσης κατά 21,5% (43,0 εκ.€), από 
200,0 εκ.€ το 2005 σε 157,0 εκ.€ το 2012. Ωστόσο, κα-
τά τη διάρκεια της περιόδου εκδηλώνονται σημαντικές 
σε ετήσια βάση αυξομειώσεις του συγκεκριμένου οι-
κονομικού δείκτη.  
Συγκεκριμένα την περίοδο 2005-2008 (προ κρίσης) κα-
ταγράφεται συνολική αύξηση της επιχορήγησης των 
λειτουργικών δαπανών των ιδρυμάτων του Πανεπι-
στημιακού τομέα της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά 
19,9% (39,7,0 εκ.€), από 200,0 εκ.€ το 2005 σε 239,7 
εκ.€ το 2008, χαμηλότερη της αντίστοιχης αύξησης του 
ΑΕΠ της χώρας την ίδια περίοδο (21,8%). Κατά την ε-
πόμενη περίοδο 2008-2012 το σύνολο της επιχορήγη-
σης των λειτουργικών δαπανών των ιδρυμάτων του 
Πανεπιστημιακού τομέα της Τριτοβάθμιας εκπαίδευ-
σης καταγράφει σημαντική μείωση κατά -34,5% (82,7 
εκ.€), από 239,7 εκ.€ το 2008 σε 157,0 εκ.€ το 2012, 
σημαντικά χαμηλότερη από την αντίστοιχη τιμή του 
οικονομικού δείκτη το 2005.  
Από την ετήσια μεταβολή της επιχορήγησης των λει-
τουργικών δαπανών των ιδρυμάτων του Πανεπιστημι-
ακού τομέα της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά την 

περίοδο αναφοράς αξίζει να σημειωθεί ότι το υψηλό-
τερο ποσοστό ετήσιας αύξησης του συγκεκριμένου 
οικονομικού δείκτη καταγράφεται το 2006 (κατά 8,8% 
έναντι του προηγούμενου έτους), ενώ αντίστοιχα το 
2010 καταγράφεται το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας 
μείωσης του δείκτη (κατά -23,1% έναντι του προηγού-
μενου έτους). 
 
Δαπάνες οικονομικής στήριξης των φοιτητών 
Το 2012 η πραγματοποιηθείσα δαπάνη που αποτυπώ-
νεται στον Τακτικό Προϋπολογισμού του κράτους για 
την οικονομική στήριξη των φοιτητών ανήλθε στο πο-
σό των 94,7 εκ.€, που αντιστοιχεί στο 8,2% του συνο-
λικού τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Παι-
δείας για την Τριτοβάθμια εκπαίδευση (1.161,5 εκ.€) 
το συγκεκριμένο οικονομικό έτος. Η συγκεκριμένη κα-
τηγορία δαπανών εν μέρει αποδίδει τη μέριμνα του 
κράτους για την οικονομική στήριξη των φοιτητών, με 
τη μορφή ενισχύσεων, υποτροφιών, ειδικών δανείων 
και άλλων παροχών υποστήριξης, προκειμένου να συ-
νεχίσουν και να ολοκληρώσουν τη φοίτησή τους στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση. 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια εξέλι-
ξη της πραγματοποιηθείσας δαπάνης που αποτυπώνε-
ται στον Τακτικό Προϋπολογισμού του κράτους για την 
οικονομική στήριξη των φοιτητών, σε εκατομμύρια € 
(εκ.€) καθώς και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής του δεί-
κτη την περίοδο 2005-2012.  
Γράφημα 6.97: Σύνολο δαπάνης οικονομικής στήριξης των φοιτητών σε εκ. € 
και ρυθμός μεταβολής του δείκτη την περίοδο 2005-2012 
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Συνολικά, κατά την περίοδο 2005-2012 καταγράφεται 
μείωση της δαπάνης για οικονομική ενίσχυση των 
φοιτητών κατά -19,7% (23,3 εκ.€) από 117,9 εκ.€ το 
2005 σε 94,7 εκ.€ το 2012. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια 
της περιόδου εκδηλώνονται σημαντικές σε ετήσια βά-
ση αυξομειώσεις του συγκεκριμένου οικονομικού δεί-
κτη. Συγκεκριμένα την περίοδο 2005-2010 (προ και 
έναρξη κρίσης) καταγράφεται σημαντική μείωση της 
δαπάνης για οικονομική ενίσχυση των φοιτητών κατά -
32,6% (38,4 εκ.€), από 117,9 εκ.€ το 2005 σε 79,5 εκ.€ 
το 2010, παρά την αύξηση του ΑΕΠ της χώρας την πε-
ρίοδο 2005-2008 (21,8%). Κατά την επόμενη περίοδο 
2010-2012 το σύνολο της δαπάνης για οικονομική ενί-

200,0 εκ.€ 
217,7 εκ.€ 

234,7 εκ.€ 239,7 εκ.€ 237,2 εκ.€ 

182,5 εκ.€ 
156,7 εκ.€ 157,0 εκ.€ 

8,8% 7,8% 
2,1% -1,0% 

-23,1% 
-14,1% 

0,2% 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Χρηματοδότηση Ετήσιος ρυθμός μεταβολής 

117,9 εκ.€ 114,6 εκ.€ 107,1 εκ.€ 99,6 εκ.€ 92,1 εκ.€ 
79,5 εκ.€ 85,3 εκ.€ 

94,7 εκ.€ 

-2,8% -6,6% -7,0% -7,5% 
-13,7% 

7,3% 11,0% 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Χρηματοδότηση Ετήσιος ρυθμός μεταβολής 



 

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ 

 486 

σχυση των φοιτητών καταγράφει συνολική αύξηση 
κατά 19,1% (15,2 εκ.€), από 79,5 εκ.€ το 2010 σε 94,7 
εκ.€ το 2012, παραμένοντας, ωστόσο, χαμηλότερα 
από την αντίστοιχη τιμή του οικονομικού δείκτη το 
2008.  
Από την ετήσια μεταβολή της δαπάνης για οικονομική 
ενίσχυση των φοιτητών κατά την περίοδο αναφοράς 
αξίζει να σημειωθεί ότι το υψηλότερο ποσοστό ετήσι-
ας αύξησης του συγκεκριμένου οικονομικού δείκτη 
καταγράφεται το 2012 (κατά 11,0% έναντι του προη-
γούμενου έτους), ενώ αντίστοιχα το 2010 καταγράφε-
ται το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας μείωσης του δεί-
κτη (κατά -13,7% έναντι του προηγούμενου έτους). 

Κατά το οικονομικό έτος 2012 η συνολική δαπάνη για 
οικονομική ενίσχυση των φοιτητών, ύψους 94,7 εκ.€, 
αναλύεται σε 3 ειδικούς φορείς του ΥΠΑΙΘ για την 
Τριτοβάθμια εκπαίδευση: (α) στην Κεντρική υπηρεσία 
του ΥΠΑΙΘ (Κ.Α. 110) στην οποία αναλογεί το 40,38% 
(ή 38,2 εκ.€) της συνολικής δαπάνης για οικονομική 
ενίσχυση των φοιτητών, (β) στον Τεχνολογικό τομέα 
(Κ.Α. 240) στον οποίο αναλογεί το 24,09% (ή 22,8 εκ.€) 
της συνολικής δαπάνης για οικονομική ενίσχυση των 
φοιτητών, και (β) στον Πανεπιστημιακό τομέα (Κ.Α. 
250) στον οποίο αναλογεί το 35,53% (ή 33,6 εκ.€) της 
συνολικής δαπάνης για οικονομική ενίσχυση των φοι-
τητών. 

Πίνακας 6.41: Πληρωμές ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ – Δαπάνη για ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ των φοιτητών (ανάλυση κατά Ειδικό φορέα) 
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110 Κεντρική υπηρεσία Υπουργείου Παιδείας 37.470.300,00 47,14% -10,9 ▼ 41.789.600,00 48,99% 11,5 ▲ 38.218.000,00 € 40,38% -8,5 ▼ 2,0 ▲ 

240 Τεχνολογικός Τομέας 20.655.000,00  25,98% -15,3 ▼ 18.481.500,00 21,67% -10,5 ▼ 22.802.500,00 24,09% 23,4 ▲ 10,4 ▲ 

250 Πανεπιστημιακός Τομέας 21.366.779,46 26,88% -16,7 ▼ 25.030.435,45 29,34% 17,1 ▲ 33.635.357,95 35,53% 34,4 ▲ 57,4 ▲ 

                
Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Κρατικοί Προϋπολογισμοί των ετών 2007 έως και 2012 
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Την τριετία 2010-2012, και στους 3 ειδικούς φορείς 
του Τακτικού Προϋπολογισμού του κράτους για την 
Τριτοβάθμια εκπαίδευση καταγράφεται αύξηση της 
δαπάνης για οικονομική ενίσχυση των φοιτητών, με τη 
μεγαλύτερη να καταγράφεται στον Πανεπιστημιακό 
τομέα της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά 57,4% (ή 
12,3 εκ.€), από 21,4 εκ.€ το 2010 σε 33,6 εκ.€ το 2012, 
ενώ η αύξηση στον Τεχνολογικό τομέα της Τριτοβάθ-
μιας εκπαίδευσης ήταν μικρότερη (κατά 10,4% ή 2,1 
εκ.€), από 20,7 εκ.€ το 2010 σε 22,8 εκ.€ το 2012, κι 
ακόμα μικρότερη στην Κεντρική υπηρεσία του ΥΠΑΙΘ 
(κατά 2,0% ή 0,7 εκ.€), από 37,5 εκ.€ το 2010 σε 38,2 
εκ.€ το 2012. 
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια εξέλι-
ξη της δαπάνης για οικονομική ενίσχυση των φοιτητών 
του Τεχνολογικού τομέα της Τριτοβάθμιας εκπαίδευ-
σης σε εκατομμύρια € (εκ.€) καθώς και ο ετήσιος ρυθ-
μός μεταβολής του δείκτη την περίοδο 2005-2012.  
Συνολικά, κατά την περίοδο 2005-2012 καταγράφεται 
οριακή μείωση της δαπάνης για οικονομική ενίσχυση 
των φοιτητών του Τεχνολογικού τομέα της Τριτοβάθ-
μιας εκπαίδευσης κατά -0,9% (0,2 εκ.€), από 23,0 εκ.€ 
το 2005 σε 22,8 εκ.€ το 2012. Ωστόσο, κατά τη διάρ-
κεια της περιόδου εκδηλώνονται σημαντικές σε ετήσια 
βάση αυξομειώσεις του συγκεκριμένου οικονομικού 
δείκτη. 
Συγκεκριμένα την περίοδο 2005-2008 (προ κρίσης) κα-
ταγράφεται συνολική αύξηση της δαπάνης για οικο-
νομική ενίσχυση των φοιτητών του Τεχνολογικού το-
μέα της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά 11,5% (2,7 

εκ.€), από 23,0 εκ.€ το 2005 σε 25,7 εκ.€ το 2008, χα-
μηλότερη της αντίστοιχης αύξησης του ΑΕΠ της χώρας 
την ίδια περίοδο (21,8%). Κατά την επόμενη περίοδο 
2008-2011 το σύνολο της δαπάνης για οικονομική ενί-
σχυση των φοιτητών του Τεχνολογικού τομέα της Τρι-
τοβάθμιας εκπαίδευσης, καταγράφει σημαντική μεί-
ωση κατά -28,0% (7,2 εκ.€), από 25,7 εκ.€ το 2008 σε 
18,5 εκ.€ το 2012, υπολειπόμενη της αντίστοιχης τιμής 
του οικονομικού δείκτη το 2005. Κατά το τελευταίο 
έτος της περιόδου αναφοράς (2012) το σύνολο της 
δαπάνης για οικονομική ενίσχυση των φοιτητών του 
Τεχνολογικού τομέα της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 
καταγράφει εξισορροπητική αύξηση κατά 23,4% (4,3 
εκ.€), προσεγγίζοντας με υστέρηση την αντίστοιχη τιμή 
του δείκτη το 2005. 
Γράφημα 6.98: Σύνολο της δαπάνης για οικονομική ενίσχυση των φοιτητών 
του Τεχνολογικού τομέα της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε εκ. € και ρυθμός 
μεταβολής του δείκτη την περίοδο 2005-2012 

 
Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Κρατικοί Προϋπολογι-
σμοί των ετών 2007 έως και 2014                    Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
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Από την ετήσια μεταβολή της δαπάνης για οικονομική 
ενίσχυση των φοιτητών του Τεχνολογικού τομέα της 
Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά την περίοδο αναφο-
ράς αξίζει να σημειωθεί ότι το υψηλότερο ποσοστό 
ετήσιας αύξησης του συγκεκριμένου οικονομικού δεί-
κτη καταγράφεται το 2012 (κατά 23,4% έναντι του 
προηγούμενου έτους), ενώ αντίστοιχα το 2010 κατα-
γράφεται το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας μείωσης του 
δείκτη (κατά -15,3% έναντι του προηγούμενου έτους). 
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια εξέλι-
ξη της δαπάνης για οικονομική ενίσχυση των φοιτητών 
του Πανεπιστημιακού τομέα της Τριτοβάθμιας εκπαί-
δευσης σε εκατομμύρια € (εκ.€) καθώς και ο ετήσιος 
ρυθμός μεταβολής του δείκτη την περίοδο 2005-2012.  
Συνολικά, κατά την περίοδο 2005-2012 καταγράφεται 
αύξηση της δαπάνης για οικονομική ενίσχυση των 
φοιτητών του Πανεπιστημιακού τομέα της Τριτοβάθ-
μιας εκπαίδευσης κατά 23,6% (6,4 εκ.€), από 27,2 εκ.€ 
το 2005 σε 33,6 εκ.€ το 2012. Ωστόσο, κατά τη διάρ-
κεια της περιόδου εκδηλώνονται σημαντικές σε ετήσια 
βάση αυξομειώσεις του συγκεκριμένου οικονομικού 
δείκτη. 
Γράφημα 6.99: Σύνολο της δαπάνης για οικονομική ενίσχυση των φοιτητών 
του Πανεπιστημιακού τομέα της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε εκ. € και 
ρυθμός μεταβολής του δείκτη την περίοδο 2005-2012 

 
Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Κρατικοί Προϋπολογι-
σμοί των ετών 2007 έως και 2014                         Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Συγκεκριμένα την περίοδο 2005-2007 (προ κρίσης) κα-
ταγράφεται συνολική αύξηση της δαπάνης για οικο-
νομική ενίσχυση των φοιτητών του Πανεπιστημιακού 
τομέα της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά 14,0% (3,8 
εκ.€), από 27,2 εκ.€ το 2005 σε 31,0 εκ.€ το 2007, χα-
μηλότερη της αύξησης του ΑΕΠ της χώρας την ίδια πε-
ρίοδο (21,8%), ενώ την περίοδο 2007-2010 καταγρά-
φεται σημαντική μείωση της δαπάνης για οικονομική 
ενίσχυση των φοιτητών του Πανεπιστημιακού τομέα 

της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά -31,0% (9,6 εκ.€), 
από 31,0 εκ.€ το 2007 σε 21,4 εκ.€ το 2010, τιμή χαμη-
λότερη της αντίστοιχης τιμής του 2005. 
Κατά την επόμενη περίοδο 2010-2012 το σύνολο της 
δαπάνης για οικονομική ενίσχυση των φοιτητών του 
Πανεπιστημιακού τομέα της Τριτοβάθμιας εκπαίδευ-
σης καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 
57,4% (12,3 εκ.€), από 21,4 εκ.€ το 2010 σε 33,6 εκ.€ 
το 2012, που αποτελεί και την υψηλότερη τιμή του οι-
κονομικού δείκτη κατά τη συνολική περίοδο αναφο-
ράς (2005-2012).  
Από την ετήσια μεταβολή της δαπάνης για οικονομική 
ενίσχυση των φοιτητών του Πανεπιστημιακού τομέα 
της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά την περίοδο α-
ναφοράς αξίζει να σημειωθεί ότι το υψηλότερο ποσο-
στό ετήσιας αύξησης του συγκεκριμένου οικονομικού 
δείκτη καταγράφεται το 2012 (κατά 34,4% έναντι του 
προηγούμενου έτους), ενώ αντίστοιχα το 2010 κατα-
γράφεται το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας μείωσης του 
δείκτη (κατά -16,7% έναντι του προηγούμενου έτους). 
 
Το 2012 το σύνολο της δαπάνης για οικονομική ενί-
σχυση των φοιτητών της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
(94,7 εκ.€) αναλύονται στις ακόλουθες κατηγορίες 
πληρωμών: (α) Επιχορήγηση σε εκπαιδευτικά ιδρύμα-
τα για δαπάνες φοιτητικής μέριμνας (Κ.Α. 2425) στην 
οποία αναλογεί το 59,38% (56,2 εκ.€) της συνολικής 
δαπάνης για οικονομική ενίσχυση των φοιτητών της 
Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, (β) Εισοδηματική ενίσχυ-
ση οικογενειών με τέκνα που σπουδάζουν μακριά του 
τόπου μόνιμης κατοικίας τους (Κ.Α. 2754 μη επιμερι-
σμένη κατηγορία στους τομείς της τριτοβάθμιας ε-
νταγμένη στον ειδικό φορέα Κεντρικές Υπηρεσίες του 
Υπουργείου Παιδείας) στην οποία αναλογεί το 40,38% 
(38,2 εκ.€) της συνολικής δαπάνης για οικονομική ενί-
σχυση των φοιτητών και (γ) Επιδότηση επιτοκίων δα-
νείων που χορηγούνται σε φοιτητές για μεταπτυχιακές 
σπουδές (Κ.Α. 2133 που αφορά στον πανεπιστημιακό 
φορέα) στην οποία αναλογεί το 0,25%% (703,2 εκ.€) 
της συνολικής δαπάνης για οικονομική ενίσχυση των 
φοιτητών. Οι κωδικοί δαπάνης Επιχορήγηση σε λοιπά 
εκπαιδευτικά ιδρύματα και φοιτητικές λέσχες (Κ.Α. 
2429) και Χορηγούμενα δάνεια σε σπουδαστές (Κ.Α. 
6713) που το 2005 κατέγραφαν δαπάνες για σχετική 
οικονομική ενίσχυση των φοιτητών της Τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, μηδενίστηκαν από το 2007. 

Πίνακας 6.42: Πληρωμές ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ – Δαπάνη για ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ των φοιτητών (ανάλυση κατά Κατηγορία Δαπάνης) 
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 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 79.492.079,46 100,0% -13,7 ▼ 85.301.535,45 € 100,0% 7,3 ▲ 94.655.857,95 € 100,0% 11,0 ▲ 19,1 ▲ 

2425 Επιχορήγηση σε εκπαιδευτικά ιδρύματα για δαπάνες 
φοιτητικής μέριμνας 41.752.000,00  52,52% -15,9 ▼ 43.251.500,00 50,70% 3,6 ▲ 56.202.500,00 59,38% 29,9 ▲ 34,6 ▲ 

2754 Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με τέκνα που σπου-
δάζουν μακριά του τόπου μόνιμης κατοικίας τους 37.470.300,00 47,14% -10,9 ▼ 41.789.600,00 48,99% 11,5 ▲ 38.218.000,00 40,38% -8,5 ▼ 2,0 ▲ 

2133 Επιδότηση επιτοκίων δανείων που χορηγούνται σε φοιτη-
τές για μεταπτυχιακές σπουδές 269.779,46 0,34% -31,9 ▼ 260.435,45 0,31% -3,5 ▼ 235.357,95 0,25% -9,6 ▼ -12,8 ▼ 

                
Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Κρατικοί Προϋπολογισμοί των ετών 2007 έως και 2012                Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
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Την τριετία 2010-2012, στις 2 από τις 3 μη μηδενικές 
κατηγορίες δαπανών του Τακτικού Προϋπολογισμού 
του κράτους για την οικονομική ενίσχυση των φοιτη-
τών ειδικούς φορείς καταγράφεται αύξηση, με τη με-
γαλύτερη να καταγράφεται στην κατηγορία Επιχορή-
γηση σε εκπαιδευτικά ιδρύματα για δαπάνες φοιτητι-
κής μέριμνας (Κ.Α. 2425) κατά 34,6% (ή 14,5 εκ.€), από 
37,5 εκ.€ το 2010 σε 56,2 εκ.€ το 2012, ενώ μικρή ήταν 
η αύξηση στην κατηγορία Εισοδηματική ενίσχυση οι-

κογενειών με τέκνα που σπουδάζουν μακριά του τό-
που μόνιμης κατοικίας τους (Κ.Α. 2754) κατά 2,0% (ή 
0,7 εκ.€), από 37,5 εκ.€ το 2010 σε 38,2 εκ.€ το 2012. 
Αντίθετα, κατά τη συγκεκριμένη τριετία, μείωση κατά 
12,8% (ή 0,03 εκ.€) κατέγραψε η κατηγορία Επιδότηση 
επιτοκίων δανείων που χορηγούνται σε φοιτητές για 
μεταπτυχιακές σπουδές (Κ.Α. 2133), από 0,27 εκ.€ το 
2010 σε 0,24 εκ.€ το 2012. 

 

6.4.3 Δαπάνες νοικοκυριών για αγαθά και υπηρεσίες εκπαίδευσης 

Η ετήσια δαπάνη που καταβάλλουν τα νοικοκυριά για 
την αγορά αγαθών και υπηρεσιών εκπαίδευσης, που 
αναλύεται στη συγκεκριμένη ενότητα αντιμετωπίζεται 
ως ιδιωτική πηγή χρηματοδότησης της εκπαίδευσης.  
Η συγκεκριμένη δαπάνη αναγνωρίζεται από τα νοικο-
κυριά ως αναγκαία, επειδή καταβάλλεται: 

 είτε προκειμένου να καταστήσει αποτελεσματικότε-
ρες τις παρεχόμενες εκπαιδευτικές υπηρεσίες της 
δημόσιας εκπαίδευσης (δαπάνες για φοίτηση σε ι-
διωτικά σχολεία, φροντιστήρια και ιδιαίτερα μαθή-
ματα ξένων γλωσσών και γενικών μαθημάτων),  
 είτε επειδή αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση προκει-

μένου να φοιτήσει το παιδί τους σε κάποια βαθμίδα 
της εκπαίδευσης, όπως, για παράδειγμα, είναι: (α) η 
καταβολή διδάκτρων για τη φοίτηση στην προσχολι-
κή εκπαίδευση, αφού μόλις το 2006 η φοίτηση στο 
νηπιαγωγείο θεσμοθετήθηκε ως υποχρεωτική για τα 
πεντάχρονα (και ως προαιρετική για τα τετράχρονα 
νήπια) χωρίς να έχουν διασφαλιστεί οι αναγκαίες 
υποδομές του δημοσίου για την πλειονότητα των 
νηπίων των συγκεκριμένων ηλικιακών ομάδων, (β) η 
φοίτηση σε μεταπτυχιακά προγράμματα της τριτο-

βάθμιας εκπαίδευσης, και (γ) οι δαπάνες μετακίνη-
σης/διαβίωσης των μαθητών/ φοιτητών ηλικίας α-
νώτερης της υποχρεωτικής εκπαίδευσης όταν υπο-
χρεούνται να φοιτήσουν σε περιοχές μακριά από την 
έδρα της οικογένειας, και σε απόσταση που δεν τους 
επιτρέπει την καθημερινή μετακίνηση από και προς 
την εκπαιδευτική μονάδα. 

 
6.4.3.1 Δείκτες τιμών καταναλωτή για υπηρεσίες 

εκπαίδευσης 
Στο ακόλουθο γράφημα αποδίδεται η διαχρονική εξέ-
λιξη των Υποδεικτών Τιμών Καταναλωτή της ΕΛ.ΣΤΑΤ 
που αφορούν στα δίδακτρα για φοίτηση σε ιδιωτικά 
εκπαιδευτήρια της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμι-
ας εκπαίδευσης, σε ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματι-
κής Εκπαίδευσης (Μεταδευτεροβάθμια μη τριτοβάθ-
μιου επιπέδου εκπαίδευση) και σε Μεταπτυχιακά 
προγράμματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με δίδα-
κτρα. Σημειώνεται, ότι ως έτος αναφοράς έχει οριστεί 
από την ΕΛ.ΣΤΑΤ το 2009 (τιμή δείκτη=100,0). 

Γράφημα 6.100: Υποδείκτες Τιμών Καταναλωτή για υπηρεσίες ΤΥΠΙΚΗΣ Εκπαίδευσης (δίδακτρα εκπαιδευτηρίων) την περίοδο 2004-2014 (σε μηνιαία βάση) 

 
Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή – Δείκτης Τιμών Καταναλωτή - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ              Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Το 2005 ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή για δίδακτρα 
Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, κατείχε τη χαμηλότερη 
θέση μεταξύ των διδάκτρων υψηλότερων βαθμίδων 
της εκπαίδευσης και με συνεχή ανοδική εξέλιξη κατέ-
λαβε τον Σεπτέμβριο του 2009 την υψηλότερη θέση, 

την οποία και διατηρεί μέχρι και τον Αύγουστο του 
2014. Κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς 2005-2014 
ο ΔΤΚ για δίδακτρα Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αυ-
ξήθηκε κατά 26,2% (ή 21,08 μονάδες) από τιμή δείκτη 
80,38 το 2005 στην τιμή 101,46 το 2014. Ωστόσο, κατά 
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τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς εκδηλώνονται 
σημαντικές διαφοροποιήσεις στη μεταβολή του συ-
γκεκριμένου οικονομικού δείκτη.  
Συγκεκριμένα την περίοδο 2005-2009 (προ της κρίσης) 
καταγράφεται συνολική αύξηση της τιμής του ΔΤΚ για 
δίδακτρα Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά 24,4% (ή 
21,08 μονάδες) από τιμή δείκτη 80,38 το 2005 στην 
τιμή 100,00 το 2009, υψηλότερη της αντίστοιχης αύ-
ξησης του ΑΕΠ της χώρας την ίδια περίοδο (19,2%). Το 
2010 καταγράφεται αύξηση του συγκεκριμένου δείκτη 
κατά 4,2% και το 2011 περαιτέρω αύξηση κατά 0,8%. 
Συνολικά την περίοδο 2005-2011 ο ΔΤΚ για δίδακτρα 
Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης καταγράφει αύξηση κατά 
30,6% (24,60 μονάδες) από τιμή δείκτη 80,38 το 2005 
στην τιμή 104,99 το 2011. Κατά την επόμενη περίοδο 
2011-2014 (εντός της κρίσης) ο ΔΤΚ για δίδακτρα Πρω-
τοβάθμιας εκπαίδευσης καταγράφει μείωση κατά  -
3,4% (3,52 μον.) από την τιμή 104,99 το 2011 στην τι-
μή 101,46 το 2014, οριακά υψηλότερη από την αντί-
στοιχη τιμή του οικονομικού δείκτη το 2009. Από την 
ετήσια μεταβολή του ΔΤΚ για δίδακτρα Πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης κατά την περίοδο αναφοράς αξίζει να 
σημειωθεί ότι το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας αύξη-
σης του συγκεκριμένου οικονομικού δείκτη καταγρά-
φεται το 2009 (κατά 6,4% έναντι του προηγούμενου 
έτους), ενώ το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας μείωσης 
του δείκτη καταγράφεται το 2013 (κατά -1,9% έναντι 
του προηγούμενου έτους). 
Το 2005 ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή για δίδακτρα 
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Γυμνάσιο, Γενικό Λύ-
κειο και ΕΠΑΛ), κατείχε απολύτως εναρμονισμένη, αν 
και ελαφρά υψηλότερη, θέση ως προς τα δίδακτρα για 
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ενώ από τον Σεπτέμβριο 
του 2009 διατηρεί μέχρι και τον Αύγουστο του 2014, 
μια ελαφρά χαμηλότερη θέση έναντι της τιμής των δι-
δάκτρων για Πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Κατά τη συ-
νολική περίοδο αναφοράς 2005-2014 ο ΔΤΚ για δίδα-
κτρα Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αυξήθηκε κατά 
22,6% (ή 18,67 μονάδες) από τιμή δείκτη 82,48 το 
2005 στην τιμή 101,15 το 2014. Ωστόσο, κατά τη διάρ-
κεια της περιόδου αναφοράς εκδηλώνονται σημαντι-
κές διαφοροποιήσεις στη μεταβολή του συγκεκριμέ-
νου οικονομικού δείκτη. 
Συγκεκριμένα την περίοδο 2005-2009 (προ της κρίσης) 
καταγράφεται συνολική αύξηση της τιμής του ΔΤΚ για 
δίδακτρα Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατά 21,2% 
(17,52 μονάδες) από τιμή δείκτη 82,48 το 2005 στην 
τιμή 100,00 το 2009, υψηλότερη της αντίστοιχης αύ-
ξησης του ΑΕΠ της χώρας την ίδια περίοδο (19,2%), 
ενώ το 2010 καταγράφεται αύξηση κατά 3,4% και το 
2011 περαιτέρω αύξηση κατά 0,8%. Συνολικά την πε-
ρίοδο 2005-2011 ο ΔΤΚ για δίδακτρα Δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης καταγράφει αύξηση κατά 26,4% (21,78 
μονάδες) από την τιμή 82,48 το 2005 στην τιμή 104,25 
το 2011. Κατά την επόμενη περίοδο 2011-2014 (εντός 
της κρίσης) ο ΔΤΚ για δίδακτρα Δευτεροβάθμιας εκ-
παίδευσης καταγράφει μείωση κατά -3,0% (3,11 μο-
νάδες) από την τιμή 104,25 το 2011 στην τιμή 101,15 

το 2014, οριακά υψηλότερη από την αντίστοιχη τιμή 
του οικονομικού δείκτη το 2009. Από την ετήσια μετα-
βολή του ΔΤΚ για δίδακτρα Δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης κατά την περίοδο αναφοράς αξίζει να σημειω-
θεί ότι το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας αύξησης του 
συγκεκριμένου οικονομικού δείκτη καταγράφεται το 
2008 (κατά 5,5% έναντι του προηγούμενου έτους), 
ενώ το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας μείωσης του δεί-
κτη καταγράφεται το 2013 (κατά -1,7% έναντι του 
προηγούμενου έτους). 
Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή για δίδακτρα Μεταπτυ-
χιακών προγραμμάτων, εισάγεται στο σύστημα κατα-
γραφής το 2009 με τιμή δείκτη 100,00 (έτος αναφο-
ράς). Κατά τον επόμενο χρόνο (2010) καταγράφει αύ-
ξηση κατά 2,0% (2,02 μονάδες), ενώ το 2011 κατα-
γράφει οριακή μείωση κατά -0,3%. Κατά την επόμενη 
περίοδο 2011-2014 ο ΔΤΚ για δίδακτρα Μεταπτυχια-
κών προγραμμάτων καταγράφει μείωση κατά -5,4% 
(5,54 μονάδες) από τιμή δείκτη 101,69 το 2011 στην 
τιμή 96,48 το 2014, που αποτελεί και τη χαμηλότερη 
τιμή του δείκτη για την περίοδο 2009-2014. 

Τέλος, το 2005 ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή για δίδα-
κτρα Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (δημό-
σια και Ιδιωτικά ΙΕΚ), κατείχε την υψηλότερη, θέση ως 
προς τα δίδακτρα για Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθ-
μια εκπαίδευση, ενώ από τον Σεπτέμβριο του 2009 
διατηρεί μέχρι και τον Αύγουστο του 2014, τη χαμηλό-
τερη θέση έναντι της τιμής των διδάκτρων των υπό-
λοιπων τριών βαθμίδων. Κατά τη συνολική περίοδο 
αναφοράς 2005-2014 ο ΔΤΚ για δίδακτρα Ινστιτούτων 
Επαγγελματικής Κατάρτισης μειώθηκε κατά -4,9% (ή 
4,44 μονάδες) από τιμή δείκτη 90,34 το 2005 στην τιμή 
85,91 το 2014. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της περιόδου 
αναφοράς εκδηλώνονται σημαντικές διαφοροποιήσεις 
στη μεταβολή του συγκεκριμένου οικονομικού δείκτη. 
Συγκεκριμένα την περίοδο 2005-2009 (προ της κρίσης) 
καταγράφεται συνολική αύξηση της τιμής του ΔΤΚ για 
δίδακτρα Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης κα-
τά 10,7% (ή 9,66 μονάδες) από την τιμή 90,34 το 2005 
στην τιμή 100,00 το 2009, σημαντικά χαμηλότερη της 
αντίστοιχης αύξησης του ΑΕΠ της χώρας την ίδια περί-
οδο (19,2%). Το 2010 η τιμή του συγκεκριμένου δείκτη 
παραμένει αμετάβλητη (100,02) και το 2011 κατα-
γράφει μείωση κατά 3,3% (3,32 μονάδες) από την τιμή 
100,02 το 2010 στην τιμή 96,70 το 2011, τιμή χαμηλό-
τερη της αντίστοιχης του 2008. Συνολικά την περίοδο 
2005-2011 ο ΔΤΚ για δίδακτρα Ινστιτούτων Επαγγελ-
ματικής Κατάρτισης καταγράφει αύξηση κατά 7,0% 
(6,36 μονάδες) από τιμή δείκτη 90,34 το 2005 στην τι-
μή 96,70 το 2011. Κατά την επόμενη περίοδο 2011-
2014 (εντός της κρίσης) ο ΔΤΚ για δίδακτρα Ινστιτού-
των Επαγγελματικής Κατάρτισης καταγράφει μείωση 
κατά -14,1% (14,12 μονάδες), που αποτελεί και την 
υψηλότερη μείωση μεταξύ των διδάκτρων όλων των 
βαθμίδων, από τιμή δείκτη 96,70 το 2011 στην τιμή 
85,91 το 2014, τιμή ελαφρά υψηλότερη από την αντί-
στοιχη τιμή του οικονομικού δείκτη το 2004 (85,56). 
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Από την ετήσια μεταβολή του ΔΤΚ για δίδακτρα Ινστι-
τούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης κατά την περίοδο 
αναφοράς αξίζει να σημειωθεί ότι το υψηλότερο πο-
σοστό ετήσιας αύξησης του συγκεκριμένου οικονομι-
κού δείκτη καταγράφεται το 2008 (κατά 3,6% έναντι 
του προηγούμενου έτους), ενώ το υψηλότερο ποσο-
στό ετήσιας μείωσης του δείκτη καταγράφεται το 2012 
(κατά -4,9% έναντι του προηγούμενου έτους). 

Στο ακόλουθο γράφημα αποδίδεται η διαχρονική εξέ-
λιξη των Υποδεικτών Τιμών Καταναλωτή της ΕΛ.ΣΤΑΤ 
που αφορούν στα δίδακτρα για εξωσχολική υποστή-
ριξη των μαθητών σε φροντιστήρια, τόσο των ξένων 
γλωσσών, όσο και των γενικών μαθημάτων. Σημειώνε-
ται, ότι ως έτος αναφοράς έχει οριστεί το 2009 (τιμή 
δείκτη=100,0). 

Γράφημα 6.101: Υποδείκτες Τιμών Καταναλωτή για υπηρεσίες ΑΤΥΠΗΣ Εκπαίδευσης (φροντιστήρια-ξένες γλώσσες) την περίοδο 2004-2014 

 
Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή – Δείκτης Τιμών Καταναλωτή - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Το 2005 ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή για δίδακτρα 
Φροντιστηρίων (γενικών μαθημάτων), κατείχε απολύ-
τως εναρμονισμένη, αν και ελαφρά υψηλότερη, θέση 
ως προς τα δίδακτρα για φροντιστήρια Ξένων Γλωσ-
σών, ενώ από τον Σεπτέμβριο του 2012 διατηρεί μέχρι 
και τον Αύγουστο του 2014, μια χαμηλότερη θέση έ-
ναντι της τιμής των διδάκτρων για φροντιστήρια Ξέ-
νων Γλωσσών, η οποία επιδεινώθηκε εντονότερα το 
2013, κι ακόμα περισσότερο το 2014.  
Πιο συγκεκριμένα, κατά τη συνολική περίοδο αναφο-
ράς 2005-2014 ο ΔΤΚ για δίδακτρα Φροντιστηρίων 
(γενικών μαθημάτων) αυξήθηκε κατά 2,7% (ή 2,36 μο-
νάδες) από τιμή δείκτη 86,09 το 2005 στην τιμή 88,46 
το 2014. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της περιόδου ανα-
φοράς εκδηλώνονται σημαντικές διαφοροποιήσεις 
στη μεταβολή του συγκεκριμένου οικονομικού δείκτη. 
Συγκεκριμένα την περίοδο 2005-2009 (προ της κρίσης) 
καταγράφεται συνολική αύξηση της τιμής του ΔΤΚ για 
δίδακτρα Φροντιστηρίων (γενικών μαθημάτων) κατά 
16,2% (ή 13,91 μονάδες) από τιμή 86,09 το 2005 στην 
τιμή 100,00 το 2009, χαμηλότερη της αντίστοιχης αύ-
ξησης του ΑΕΠ της χώρας την ίδια περίοδο (19,2%). Το 
2010 η τιμή του δείκτη καταγράφει αύξηση κατά 1,8%, 
και το 2011 οριακή αύξηση κατά 0,1%. Συνολικά την 
περίοδο 2005-2011 ο ΔΤΚ για δίδακτρα Φροντιστηρί-
ων (γενικών μαθημάτων) καταγράφει αύξηση κατά 
18,4% (ή 15,84 μονάδες) από την τιμή 86,09 το 2005 
στην τιμή 101,93 το 2011. 
Κατά την επόμενη περίοδο 2011-2014 (εντός της κρί-
σης) ο ΔΤΚ για δίδακτρα Φροντιστηρίων (γενικών μα-
θημάτων) καταγράφει μείωση κατά -13,1% (ή 13,36 
μονάδες) από τιμή δείκτη 101,93 το 2011 στην τιμή 

88,46 το 2014, χαμηλότερη από την αντίστοιχη τιμή 
του οικονομικού δείκτη το 2006 (89,14). Από την ετή-
σια μεταβολή του ΔΤΚ για δίδακτρα Φροντιστηρίων 
(γενικών μαθημάτων) κατά την περίοδο αναφοράς α-
ξίζει να σημειωθεί ότι το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας 
αύξησης του συγκεκριμένου οικονομικού δείκτη κατα-
γράφεται το 2008 (κατά 4,1% έναντι του προηγούμε-
νου έτους), ενώ το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας μείω-
σης του δείκτη καταγράφεται το 2013 (κατά -6,6% έ-
ναντι του προηγούμενου έτους). 
 
Κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς 2005-2014 ο ΔΤΚ 
για δίδακτρα Φροντιστηρίων (Ξένων Γλωσσών) αυξή-
θηκε κατά 9,9% (ή 8,38 μονάδες) από τιμή δείκτη 
85,03 το 2005 στη τιμή 93,41 το 2014. Ωστόσο, κατά τη 
διάρκεια της περιόδου αναφοράς εκδηλώνονται ση-
μαντικές διαφοροποιήσεις στη μεταβολή του συγκε-
κριμένου οικονομικού δείκτη. 
Συγκεκριμένα την περίοδο 2005-2011 (προ της κρίσης) 
καταγράφεται συνολική αύξηση της τιμής του ΔΤΚ για 
δίδακτρα Φροντιστηρίων (Ξένων Γλωσσών) κατά 
18,2% (ή 15,46 μονάδες) από τιμή δείκτη 85,03 το 
2005 στην τιμή 100,49 το 2011. Κατά την επόμενη πε-
ρίοδο 2011-2014 (εντός της κρίσης) ο ΔΤΚ για δίδα-
κτρα Φροντιστηρίων (Ξένων Γλωσσών) καταγράφει 
μείωση κατά -7,7% (7,75 μονάδες) από την τιμή 
100,49 το 2011 στην τιμή 93,41 το 2014, χαμηλότερη 
από την αντίστοιχη τιμή του οικονομικού δείκτη το 
2008 (96,57). Από την ετήσια μεταβολή του ΔΤΚ για 
δίδακτρα Φροντιστηρίων (Ξένων Γλωσσών) κατά την 
περίοδο αναφοράς αξίζει να σημειωθεί ότι το υψηλό-
τερο ποσοστό ετήσιας αύξησης του συγκεκριμένου 
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οικονομικού δείκτη καταγράφεται το 2008 (κατά 4,7% 
έναντι του προηγούμενου έτους), ενώ το υψηλότερο 
ποσοστό ετήσιας μείωσης του δείκτη καταγράφεται το 
2013 (κατά -3,1% έναντι του προηγούμενου έτους). 
 
Όπως θα φανεί και σε επόμενες ενότητες της παρού-
σας μελέτης, οι δαπάνες για εξωσχολική υποστήριξη 
των μαθητών κυριαρχούν στις δαπάνες των νοικοκυ-
ριών για υπηρεσίες κυρίως της Δευτεροβάθμιας εκ-
παίδευσης, αλλά ως δαπάνη υπηρεσιών υφίστανται 
και στην Πρωτοβάθμια και στην Τριτοβάθμια εκπαί-
δευση. Το φαινόμενο δεν αποτελεί αποκλειστικό χα-
ρακτηριστικό του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήμα-
τος. «Κάθε χρόνο ευρωπαϊκά νοικοκυριά σε όλη την 
Ευρώπη ξοδεύουν δισεκατομμύρια ευρώ προκειμένου 
να υποστηρίξουν την εξέλιξη των παιδιών τους μέσα 
στα σχολεία με εξωσχολική υποστήριξη, επιθυμώντας 
να διασφαλίσουν ότι τα παιδιά τους θα ανταποκρι-
θούν με επάρκεια στις εξετάσεις, δουλειά ωστόσο που 
αποτελεί βασική ευθύνη του σχολείου. [..] Αυτή η ενι-
σχυτική υποστήριξη των μαθητών είναι ευρύτατα 
γνωστή ως σκιώδης εκπαίδευση (shadow education) 
και η μεταφορά αυτή χρησιμοποιείται ακριβώς επειδή 
οι μηχανισμοί εξωσχολικής υποστήριξης μιμούνται την 
εκπαίδευση. Έτσι, αν κάποια καινούρια δραστηριότητα 
ενταχθεί στο εκπαιδευτικό σύστημα, τότε λίαν συντό-
μως εμφανίζεται και στη σκιώδη εκπαίδευση. Όσο α-
ναπτύσσεται, επομένως, το εκπαιδευτικό σύστημα, 
τόσο αναπτύσσεται και το σύστημα εξωσχολικής υπο-
στήριξης. [..] Σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες η εξωσχο-
λική υποστήριξη αποτελεί πλέον ένα σημαντικό τομέα 
επιχειρηματικής δραστηριότητας»6. 
Ο κλάδος που παρέχει στην ελληνική αγορά υπηρεσίες 
εκπαίδευσης («σκιώδους» και μη) σε περιβάλλον βα-
θειάς οικονομικής ύφεσης και κρίσης αποδείχθηκε 
από τους ανθεκτικότερους κλάδους της αγοράς, κατα-
γράφοντας μειώσεις μόνο από το 2011 και μετά. Συ-
γκεκριμένα καταγράφεται μείωση της τιμής του Δεί-
κτη Τιμών Καταναλωτή για ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ κατά -8,5% 
την περίοδο 2011-2014 (από τιμή δείκτη 101,88 το 
2011 στην τιμή 93,34 το 2014), έναντι αύξησης κατά 
20,1% την περίοδο 2005-2011 (από τιμή δείκτη 84,80 
το 2005 στην τιμή 101,88 το 2011). 
 
6.4.3.2 Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών της 

ΕΛ.ΣΤΑΤ. 

Τα στοιχεία για τις (μηνιαίες και με αναγωγή ετήσιες) 
δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών και υπη-
ρεσιών εκπαίδευσης προέρχονται από την Έρευνα Οι-
κογενειακών Προϋπολογισμών (ΕΟΠ), η οποία μέχρι 
το 2008 πραγματοποιούνταν ανά τετραετία από την 
                                                                 
6 NESSE (2011), The challenge of shadow education: Private tutoring 

and its implications for policy makers in the European Union, Euro-
pean Commission: Brussels 

ΕΛΣΤΑΤ και από το 2008 και μετά σε ετήσια βάση. Ο 
σχεδιασμός η δομή και η διενέργεια της Έρευνας Οι-
κογενειακών Προϋπολογισμών είναι κοινή σε όλες τις 
ευρωπαϊκές χώρες κράτη-μέλη της ΕΕ. Στη συγκεκρι-
μένη έρευνα αναλύεται το σύνολο δαπανών των νοι-
κοκυριών για αγορά αγαθών και υπηρεσιών σε μη-
νιαία βάση. 
Κατά την περίοδο 2004-2012 το πλήθος των νοικοκυ-
ριών στην Ελλάδα καταγράφει αύξηση κατά 4,3% από 
3.992.964 νοικοκυριά το 2004 σε 4.163.236 νοικοκυ-
ριά το 2012. 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνονται οι ετήσιες 
δαπάνες για αγορά αγαθών και υπηρεσιών (συνολι-
κά) των νοικοκυριών σε εκατομμύρια € (εκ.€) καθώς 
και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής του δείκτη την περί-
οδο 2004-2012. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα στοι-
χεία βασίζονται στις αντίστοιχες Έρευνες Οικογενεια-
κών Προϋπολογισμών της ΕΛ.ΣΤΑΤ των ετών 2004, 
2008, 2009, 2010, 2011 και 2012, ενώ για τα έτη του 
μεσοδιαστήματος 2005, 2006 και 2007 έχει γίνει ανα-
γωγή των δαπανών με βάση την ετήσια συνολική με-
ταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή.  
Γράφημα 6.102: Σύνολο δαπανών για αγορά αγαθών και υπηρεσιών (συνο-
λικά) των νοικοκυριών σε εκ. € και ρυθμός μεταβολής του δείκτη την περίο-
δο 2004-2013 

 
Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή – Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2004-2012 
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Συνολικά, κατά την περίοδο 2004-2012 καταγράφεται 
μείωση των συνολικών δαπανών των νοικοκυριών για 
αγορά αγαθών και υπηρεσιών (γενικά) κατά -4,8% (ή 
4.090,4 εκ.€) από 85.878,0 εκ.€ το 2004 σε 81.787,6 
εκ.€ το 2012. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της περιόδου 
εκδηλώνονται σημαντικές σε ετήσια βάση αυξομειώ-
σεις του συγκεκριμένου οικονομικού δείκτη. 
Συγκεκριμένα την περίοδο 2004-2008 (προ κρίσης) κα-
ταγράφεται αύξηση των συνολικών δαπανών των 
νοικοκυριών για αγορά αγαθών και υπηρεσιών (γενι-
κά) κατά 20,5% (ή 17.604,0 εκ.€) από 85.878,0 εκ.€ το 
2004 σε 103.482,4 εκ.€ το 2008, ελαφρά χαμηλότερη 
της αντίστοιχης αύξησης του ΑΕΠ της χώρας την ίδια 
περίοδο (21,8%). Κατά την επόμενη περίοδο 2008-
2012 οι συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για αγο-
ρά αγαθών και υπηρεσιών (γενικά) καταγράφουν μεί-
ωση κατά -21,0% (21.694,8 εκ.€) από 103.482,4 εκ.€ το 
2008 σε 81.787,6 εκ.€ το 2012, τιμή χαμηλότερη κατά 
4.090,4 εκ.€ από την αντίστοιχη τιμή του οικονομικού 

85.878,0 εκ.€ 

89.400,6 εκ.€ 
92.900,9 εκ.€ 

96.736,5 εκ.€ 
103.482,4 εκ.€ 

101.954,1 εκ.€ 
96.989,9 εκ.€ 

90.811,2 εκ.€ 

81.787,6 εκ.€ 

4,1% 3,9% 4,1% 7,0% -1,5% -4,9% -6,4% -9,9% 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Χρηματοδότηση Ετήσιος ρυθμός μεταβολής 



 

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ 

 492 

δείκτη το 2004. Από την ετήσια μεταβολή των συνολι-
κών δαπανών των νοικοκυριών για αγορά αγαθών και 
υπηρεσιών (γενικά) κατά την περίοδο αναφοράς, αξί-
ζει να σημειωθεί ότι το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας 
αύξησης του συγκεκριμένου οικονομικού δείκτη κατα-
γράφεται το 2008 (κατά 7,0% έναντι του προηγούμε-
νου έτους), ενώ το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας μείω-
σης του δείκτη καταγράφεται το 2012 (κατά -9,9% έ-
ναντι του προηγούμενου έτους). 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η δαπάνη των 
νοικοκυριών για αγορά αγαθών και υπηρεσιών εκ-
παίδευσης, ως ποσοστό επί των συνολικών δαπανών 
του νοικοκυριού την περίοδο από το 1974 έως και το 
2013, όπως αυτή ανακοινώνεται από τα αντίστοιχα 
Δελτία Τύπου της ΕΛ.ΣΤΑΤ και από τα αναλυτικά στοι-
χεία των Ερευνών Οικογενειακών Προϋπολογισμών 
από το 2004 και μετά. Για την ετήσια μεταβολή των 
δαπανών για τα έτη του μεσοδιαστήματος 2004-2008 
έχουν εκτιμηθεί με βάση την ετήσια συνολική εξέλιξη 
του Υποδείκτη Τιμών Καταναλωτή για την Εκπαίδευση. 
Γράφημα 6.103: Ποσοστό των δαπανών για αγορά αγαθών και υπηρεσιών 
εκπαίδευσης στο σύνολο των συνολικών δαπανών των νοικοκυριών και 
ετήσιος ρυθμός μεταβολής του δείκτη την περίοδο 1974-2012 

 
Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή – Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2004-2012 
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 1974-2013 
η δαπάνη των νοικοκυριών για αγορά αγαθών και υ-
πηρεσιών εκπαίδευσης, ως ποσοστό επί των συνολι-
κών αγορών των νοικοκυριών, σχεδόν τριπλασιάστηκε 
(αύξηση κατά 169,2%) από 1,3% το 1974 σε 3,5% το 
2013, ενώ στην ετήσια μεταβολή του συγκεκριμένου 
δείκτη δεν καταγράφονται αρνητικές τιμές ακόμα και 
σε ετήσια βάση την περίοδο 2004-2013. Ωστόσο, κατά 
τη διάρκεια της περιόδου εκδηλώνονται σημαντικές 
διαφοροποιήσεις στο μέγεθος της αύξησης του συγκε-
κριμένου οικονομικού δείκτη. 
Συγκεκριμένα, κατά την περίοδο 1974-1994 καταγρά-
φεται η μεγαλύτερη αύξηση του δείκτη, κατά 84,6%, 
από 1,3% το 1974 σε 2,4% το 1994, ενώ τη δεκαετία 
1994-2004 καταγράφεται μικρότερη αύξηση, κατά 
19,2% από 2,4% το 2004 σε 2,86% το 2004, τιμή που 
διατηρείται σταθερή μέχρι και το 2007 (περίοδος προ 
κρίσης). Στην περίοδο 2008-2012 (εντός κρίσης) το πο-
σοστό των δαπανών των νοικοκυριών για αγορά αγα-
θών και υπηρεσιών εκπαίδευσης αυξάνεται κατά 

14,5% από 3,06% το 2008 σε 3,5% το 2012, τιμή που 
φαίνεται να διατηρείται και το 2013. 
 
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΣΤΑΤ το 2012 οι πραγματοποιη-
θείσες δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών 
και υπηρεσιών εκπαίδευσης ήταν 2.865,1 εκ.€ και α-
ντιστοιχούσαν στο 3,5% των συνολικών δαπανών των 
νοικοκυριών για αγορά αγαθών και υπηρεσιών, που 
την ίδια χρονιά ανήλθε στα 81.787,6 εκ.€. Σύμφωνα με 
την κατηγοριοποίηση των δαπανών για αγορά αγαθών 
και υπηρεσιών εκπαίδευσης της ΕΛ.ΣΤΑΤ (κωδ.10) η 
συνολική δαπάνη αποτυπώνεται σε 23 διαφορετικούς 
κωδικούς δαπανών και διακρίνονται συνολικά σε 6 
ομάδες δαπανών ανά βαθμίδα της εκπαίδευσης: Προ-
σχολική, Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια, Μεταδευτε-
ροβάθμια μη τριτοβάθμιου επιπέδου, Τριτοβάθμια 
εκπαίδευση, και Εκπαίδευση που δεν μπορεί να ταξι-
νομηθεί με βάση τη βαθμίδα/ επίπεδο. 
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια εξέλι-
ξη των συνολικών δαπανών για αγορά αγαθών και 
υπηρεσιών εκπαίδευσης των νοικοκυριών με βάση 
τους 23 κωδικούς δαπανών της ΕΛ.ΣΤΑΤ σε εκατομμύ-
ρια € (εκ.€) καθώς και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής 
του δείκτη την περίοδο 2004-2012. Θα πρέπει να ση-
μειωθεί ότι τα στοιχεία βασίζονται στις αντίστοιχες 
Έρευνες Οικογενειακών της ΕΛ.ΣΤΑΤ των ετών 2004, 
2008, 2009, 2010, 2011 και 2012, ενώ για τα έτη του 
μεσοδιαστήματος 2005, 2006 και 2007 έχει γίνει ανα-
γωγή των δαπανών με βάση την ετήσια συνολική με-
ταβολή του Υποδείκτη Τιμών Καταναλωτή για την Εκ-
παίδευση.  
Γράφημα 6.104: Σύνολο δαπανών για αγορά αγαθών και υπηρεσιών εκπαί-
δευσης των νοικοκυριών σε εκ. € και ρυθμός μεταβολής του δείκτη την πε-
ρίοδο 2004-2012 

 
Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή – Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2004-2012 
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Συνολικά, κατά την περίοδο 2004-2012 καταγράφεται 
αύξηση των δαπανών των νοικοκυριών για αγορά α-
γαθών και υπηρεσιών εκπαίδευσης κατά 16,5% 
(405,0 εκ.€) από 2.460,1 εκ.€ το 2004 σε 2.685,1 εκ.€ 
το 2012. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της περιόδου εκ-
δηλώνονται σημαντικές σε ετήσια βάση αυξομειώσεις 
του συγκεκριμένου οικονομικού δείκτη. 
Συγκεκριμένα την περίοδο 2004-2008 (προ κρίσης) κα-
ταγράφεται συνολική αύξηση των δαπανών των νοι-
κοκυριών για αγορά αγαθών και υπηρεσιών εκπαί-
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δευσης κατά 28,7% (707,3 εκ.€) από 2.460,1 εκ.€ το 
2004 σε 3.167,4 εκ.€ το 2008, υψηλότερη της αντί-
στοιχης αύξησης του ΑΕΠ της χώρας την ίδια περίοδο 
(21,8%), ενώ το 2009 καταγράφεται περαιτέρω αύξη-
ση των δαπανών των νοικοκυριών για αγορά αγαθών 
και υπηρεσιών εκπαίδευσης κατά 4,2% (131,5 εκ.€) 
από 3.167,4 το 2008 σε 3.298,9 εκ.€ το 2009. Συνολικά 
κατά την περίοδο 2004-2009 καταγράφεται σημαντική 
αύξηση των δαπανών των νοικοκυριών για αγορά α-
γαθών και υπηρεσιών εκπαίδευσης κατά 34,1% (838,8 
εκ.€) από 2.460,1 εκ.€ το 2004 σε 3.298,9 εκ.€ το 2009. 
Κατά την επόμενη περίοδο 2009-2012 οι δαπάνες των 
νοικοκυριών για αγορά αγαθών και υπηρεσιών εκπαί-
δευσης καταγράφουν μείωση κατά -13,1% (433,8 εκ.€) 
από 3.298,9 εκ.€ το 2009 σε 2.865,1 εκ.€ το 2012, υ-
ψηλότερα από την αντίστοιχη τιμή του οικονομικού 
δείκτη το 2008. Από την ετήσια μεταβολή των δαπα-
νών των νοικοκυριών για αγορά αγαθών και υπηρε-
σιών εκπαίδευσης κατά την περίοδο αναφοράς αξίζει 
να σημειωθεί ότι το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας αύ-
ξησης του συγκεκριμένου οικονομικού δείκτη κατα-
γράφεται το 2008 (κατά 14,3% έναντι του προηγούμε-
νου έτους), ενώ το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας μείω-
σης του δείκτη καταγράφεται το 2012 (κατά -9,7% έ-
ναντι του προηγούμενου έτους). 
 
Με βάση τα στατιστικά δεδομένα της Έρευνας Οικογε-
νειακών Προϋπολογισμών του 2004 και 2008 το ΚΑ-
ΝΕΠ/ΓΣΕΕ ανακοίνωσε σχετικές μελέτες (2006 και 
2010), στις οποίες απομόνωσε όλες τις άμεσες και έμ-
μεσες αναφορές (κωδικούς δαπανών) για αγορά αγα-
θών και υπηρεσιών εκπαίδευσης, τόσο στην τυπική, 
όσο και στην άτυπη μορφή της, και κατέληξε σε 31 συ-
νολικά κωδικούς δαπάνης για αγορά αγαθών και υ-
πηρεσιών εκπαίδευσης, εκ των οποίων οι 8 κατηγορί-
ες πληρωμών δεν είχαν συμπεριληφθεί στους 23 κω-
δικούς δαπάνης για την εκπαίδευση της ΕΛ.ΣΤΑΤ. Οι 
επιπλέον κωδικοί δαπάνης αφορούν σε αγορές για: 
Βιβλία, παιδικά βιβλία, εγκυκλοπαίδειες, λεξικά και 
σχολικά εγχειρίδια (Κ.Α. 951102), Βοηθητικά σχολικά 
βιβλία & άτλαντες (Κ.Α. 951103), Γραφική ύλη και είδη 
σχεδιάσεως (Κ.Α. 954101), Υπηρεσίες παιδαγωγών, 
μπέιμπυ-σίτερς, παιδοκόμων (Κ.Α. 954101), Υπηρεσίες 
παροχής καταλύματος σε οικοτροφεία, πανεπιστήμια 
κ.α. (Κ.Α. 1121104), Δίδακτρα για σχολεία παιδιών με 
ειδικές ανάγκες (Κ.Α. 1241102), Οικονομικές μεταβι-
βάσεις για σπουδές σε άλλα νοικοκυριά, στο εσωτερι-
κό (Κ.Α. 1281103), και Οικονομικές μεταβιβάσεις για 
σπουδές σε άλλα νοικοκυριά, στο εξωτερικό (Κ.Α. 
1281104). Θα πρέπει να σημειωθεί ότι και οι 31 κωδι-
κοί δαπανών για αγορά αγαθών και υπηρεσιών εκπαί-
δευσης του ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ διακρίνονται σε 7 ομάδες 
κωδικών. 
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια εξέλι-
ξη των συνολικών δαπανών για αγορά αγαθών και 
υπηρεσιών εκπαίδευσης των νοικοκυριών, με βάση 
τους 31 κωδικούς δαπανών του ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ σε εκα-

τομμύρια € (εκ.€) καθώς και ο ετήσιος ρυθμός μετα-
βολής του δείκτη την περίοδο 2004-2012. Θα πρέπει 
να σημειωθεί ότι τα στοιχεία βασίζονται στις αντίστοι-
χες Έρευνες Οικογενειακών της ΕΛ.ΣΤΑΤ των ετών 
2004, 2008, 2009, 2010, 2011 και 2012, ενώ για τα έτη 
του μεσοδιαστήματος 2005, 2006 και 2007 έχει γίνει 
αναγωγή των δαπανών με βάση την ετήσια συνολική 
μεταβολή του Υποδείκτη Τιμών Καταναλωτή για την 
Εκπαίδευση. 
Γράφημα 6.105: Σύνολο δαπανών για αγορά αγαθών και υπηρεσιών εκπαί-
δευσης των νοικοκυριών σε εκ. € και ρυθμός μεταβολής του δείκτη την πε-
ρίοδο 2004-2012 

 
Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή – Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2004-2012 
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Σύμφωνα με την ομαδοποίηση 31 κωδικών δαπανών 
του ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ το 2013 οι πραγματοποιηθείσες δα-
πάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών και υπη-
ρεσιών εκπαίδευσης ήταν 4.400,6 εκ.€ και αντιστοι-
χούσαν στο 5,61% των συνολικών δαπανών των νοικο-
κυριών για αγορά αγαθών και υπηρεσιών, που την ί-
δια χρονιά ανήλθε στα 78.477,3 εκ.€.  
Συνολικά, κατά την περίοδο 2004-2012 καταγράφεται 
αύξηση των δαπανών των νοικοκυριών για αγορά α-
γαθών και υπηρεσιών εκπαίδευσης κατά 4,6% (201,3 
εκ.€) από 4.384,9 εκ.€ το 2004 σε 4.586,2 εκ.€ το 2012. 
Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της περιόδου εκδηλώνονται 
σημαντικές σε ετήσια βάση αυξομειώσεις του συγκε-
κριμένου οικονομικού δείκτη. 
Συγκεκριμένα την περίοδο 2004-2008 (προ κρίσης) κα-
ταγράφεται συνολική αύξηση των δαπανών των νοι-
κοκυριών για αγορά αγαθών και υπηρεσιών εκπαί-
δευσης κατά 19,5% (857,2 εκ.€) από 4.384,9 εκ.€ το 
2004 σε 5.242,2 εκ.€ το 2008, ελαφρά χαμηλότερη της 
αντίστοιχης αύξησης του ΑΕΠ της χώρας την ίδια περί-
οδο (21,8%), ενώ το 2009 καταγράφεται περαιτέρω 
αύξηση των δαπανών των νοικοκυριών για αγορά α-
γαθών και υπηρεσιών εκπαίδευσης κατά 5,5% (289,2 
εκ.€) από 5.242,4 το 2008 σε 5.531,4 εκ.€ το 2009. Συ-
νολικά κατά την περίοδο 2004-2009 καταγράφεται αύ-
ξηση των δαπανών των νοικοκυριών για αγορά αγα-
θών και υπηρεσιών εκπαίδευσης κατά 26,1% (1.146,5 
εκ.€) από 4.384,9 εκ.€ το 2004 σε 5.531,4 εκ.€ το 2009. 
Κατά την επόμενη περίοδο 2009-2012 οι δαπάνες των 
νοικοκυριών για αγορά αγαθών και υπηρεσιών εκπαί-
δευσης καταγράφουν μείωση κατά -17,1% (945,2 εκ.€) 
από 5.531,4 εκ.€ το 2009 σε 4.586,2 εκ.€ το 2012, υ-
ψηλότερα από την αντίστοιχη τιμή του οικονομικού 

4.384,9 εκ.€ 
4.564,8 εκ.€ 

4.743,5 εκ.€ 
4.939,4 εκ.€ 

5.242,2 εκ.€ 
5.531,4 εκ.€ 

5.272,8 εκ.€ 
5.047,8 εκ.€ 

4.586,2 εκ.€ 

4,1% 3,9% 4,1% 6,1% 5,5% 

-4,7% -4,3% 
-9,1% 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Χρηματοδότηση Ετήσιος ρυθμός μεταβολής 



 

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ 

 494 

δείκτη το 2006. Από την ετήσια μεταβολή των δαπα-
νών των νοικοκυριών για αγορά αγαθών και υπηρε-
σιών εκπαίδευσης κατά την περίοδο αναφοράς αξίζει 
να σημειωθεί ότι το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας αύ-
ξησης του συγκεκριμένου οικονομικού δείκτη κατα-
γράφεται το 2008 (κατά 6,1% έναντι του προηγούμε-
νου έτους), ενώ το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας μείω-
σης του δείκτη καταγράφεται το 2012 (κατά -9,1% έ-
ναντι του προηγούμενου έτους). 
 
Κατά το οικονομικό έτος 2012 οι ετήσιες δαπάνες των 
νοικοκυριών για αγορά αγαθών και υπηρεσιών εκ-
παίδευσης ανήλθαν στο ποσό των 4.586,2 εκ.€, και 
κατά τη διάρκεια της τριετίας 2010-2012, κατέγραψαν 
μείωση κατά -13,0% (ή 686,6 εκ.€) με μέση ετήσια με-
ταβολή -6,7%.  
Την ίδια χρονιά οι ετήσιες δαπάνες των νοικοκυριών 
για αγορά αγαθών και υπηρεσιών εκπαίδευσης ανα-
λύονται στις ακόλουθες δέκα κατηγορίες δαπανών: 
(α) Αγορά βιβλίων, βοηθημάτων, γραφικής ύλης σχε-
δίου κλπ στην οποία αναλογεί το 6,0% (ή 276,3 εκ.€) 
των συνολικών δαπανών για εκπαίδευση των νοικοκυ-
ριών, (β) Υπηρεσίες παιδαγωγών, μπέιμπυ-σίτερς και 
παιδοκόμων στην οποία αναλογεί το 2,0% (ή 89,9 εκ.€) 
των συνολικών δαπανών, (γ) Δίδακτρα σε ιδιωτική εκ-
παίδευση (αλλά και δίδακτρα για μεταπτυχιακά προ-
γράμματα των ΑΕΙ και ΑΤΕΙ) στην οποία αναλογεί το 
22,5% (ή 1.034,1 εκ.€) των συνολικών δαπανών, (δ) 
Δίδακτρα για ξένες γλώσσες στην οποία αναλογεί το 

18,0% (ή 826,3 εκ.€) των συνολικών δαπανών, (ε) Ι-
διαίτερα μαθήματα στην οποία αναλογεί το 7,6% (ή 
350,7 εκ.€) των συνολικών δαπανών, (στ) Δίδακτρα για 
φροντιστήρια εκπαίδευσης στην οποία αναλογεί το 
11,0% (ή 506,6 εκ.€) των συνολικών δαπανών (συνολι-
κά και στις δύο παραπάνω κατηγορίες εξωσχολικής 
υποστήριξης των μαθητών/φοιτητών αντιστοιχεί το 
18,6% ή 857,3 εκ.€ των συνολικών δαπανών), (ζ) Δίδα-
κτρα για μαθήματα Τέχνης και Η/Υ στην οποία αναλο-
γεί το 4,9% (ή 222,8 εκ.€) των συνολικών δαπανών, (η) 
Οικονομικές μεταβιβάσεις για σπουδές σε άλλα νοικο-
κυριά στο εσωτερικό στην οποία αναλογεί το 22,3% (ή 
1.022,2 εκ.€) των συνολικών δαπανών (στη συγκεκρι-
μένη κατηγορία εκτός των φοιτητών των ελληνικών 
ΑΕΙ και ΑΤΕΙ που σπουδάζουν σε άλλη πόλη του εσω-
τερικού από εκείνη της έδρας της οικογένειάς, συνυ-
πολογίζονται και οι μαθητές/σπουδαστές της Τεχνικής 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και της Μεταδευτερο-
βάθμιας μη τριτοβάθμιου επιπέδου εκπαίδευσης οι 
οποίοι μετοικούν σε άλλη πόλη προκειμένου να φοι-
τήσουν σε σχολές/ειδικότητες της επιλογής τους), (θ) 
Οικονομικές μεταβιβάσεις για σπουδές σε άλλα νοικο-
κυριά στο εξωτερικό (για προπτυχιακές και μεταπτυ-
χιακές σπουδές στην πλειοψηφία τους) στην οποία 
αναλογεί το 5,0% (ή 229,3 εκ.€) των συνολικών δαπα-
νών, και (ι) Εκπαιδευτικές εκδρομές (μουσεία, θέατρο 
κλπ) στην οποία αναλογεί το 0,6% (ή 28,0 εκ.€) των 
συνολικών δαπανών. 

Πίνακας 6.43: Ετήσιες δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών και υπηρεσιών εκπαίδευσης ανά κατηγορία δαπάνης την περίοδο 2010-2012 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 
2010 2011 2012 Ποσοστιαία 

Μεταβολή 
Τριετίας 

2010-2012 
ΠΟΣΟ 
σε € 

% 
Επί του ΣΥΝ  

Ετήσια 
Ποσοστιαία 
Μεταβολή 

ΠΟΣΟ 
σε € 

% 
Επί του ΣΥΝ  

Ετήσια 
Ποσοστιαία 
Μεταβολή 

ΠΟΣΟ 
σε € 

% 
Επί του ΣΥΝ  

Ετήσια 
Ποσοστιαία 

Μεταβολή 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 5.272.814.868 100,0% -4,7 ▼ 5.047.834.985 100,0% -4,3 ▼ 4.586.220.778 100,0% -9,1 ▼ -13,0 ▼ 

ΑΓΟΡΑ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ, 
ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΕΙΔΗ ΣΧΕΔΙΟΥ κλπ 389.165.069 7,4% -12,6 ▼ 332.572.618 6,6% -14,5 ▼ 276.272.341 6,0% -16,9 ▼ -29,0 ▼ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ,  
ΜΠΕΙΜΠΙ-ΣΙΤΕΡΣ & ΠΑΙΔΟΚΟΜΩΝ 170.042.826 3,2% 16,0 ▲ 85.632.470 1,7% -49,6 ▼ 89.925.898 2,0% 5,0 ▲ -47,1 ▼ 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1.182.863.508 22,4% 2,1 ▲ 1.178.442.194 23,3% -0,4 ▼ 1.034.147.822 22,5% -12,2 ▼ -12,6 ▼ 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΓΙΑ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ 902.763.809 17,1% 2,8 ▲ 835.414.450 16,5% -7,5 ▼ 826.319.081 18,0% -1,1 ▼ -8,5 ▼ 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΓΙΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 376.275.525 7,1% -8,3 ▼ 392.814.065 7,8% 4,4 ▲ 350.711.001 7,6% -10,7 ▼ -6,8 ▼ 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 558.216.392 10,6% -15,2 ▼ 584.989.260 11,6% 4,8 ▲ 506.582.556 11,0% -13,4 ▼ -9,2 ▼ 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ Η/Υ 258.286.625 4,9% -1,1 ▼ 276.314.076 5,5% 7,0 ▲ 222.816.391 4,9% -19,4 ▼ -13,7 ▼ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ 
ΣΕ ΑΛΛΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 1.122.381.804 21,3% -13,6 ▼ 1.103.264.851 21,9% -1,7 ▼ 1.022.157.703 22,3% -7,4 ▼ -8,9 ▼ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ 
ΣΕ ΑΛΛΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 270.184.666 5,1% 15,2 ▲ 227.025.619 4,5% -16,0 ▼ 229.311.039 5,0% 1,0 ▲ -15,1 ▼ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ  
(μουσεία, θέατρο κλπ.) 42.634.644 0,8% 8,0 ▲ 31.365.382 0,6% -26,4 ▼ 27.976.946 0,6% -10,8 ▼ -34,4 ▼ 

               
Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή – Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών    

Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Κατά την τριετία 2010-2012, και στις 10 κατηγορίες 
δαπανών των νοικοκυριών για αγορά αγαθών και υ-
πηρεσιών εκπαίδευσης καταγράφεται μείωση, με τη 

μεγαλύτερη να σημειώνεται στη κατηγορία δαπάνης 
Υπηρεσίες παιδαγωγών, μπέιμπυ-σίτερς και παιδοκό-
μων κατά -47,1% (ή 80,1 εκ.€) και κατά φθίνουσα σει-
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ρά ποσοστού μείωσης ακολουθούν οι κατηγορίες δα-
πάνης: Εκπαιδευτικές εκδρομές (μουσεία, θέατρο κλπ) 
(κατά -34,4% ή 14,7 εκ.€), Αγορά βιβλίων, βοηθημά-
των, γραφικής ύλης σχεδίου κλπ (κατά -29,0% ή 112,8 
εκ.€), Οικονομικές μεταβιβάσεις για σπουδές σε άλλα 
νοικοκυριά στο εξωτερικό (κατά -15,1% ή 40,9 εκ.€), 
Δίδακτρα για μαθήματα Τέχνης και Η/Υ (κατά -13,7% ή 
35,5 εκ.€), και Δίδακτρα σε ιδιωτική εκπαίδευση (κατά 
-12,6% ή 148,7 εκ.€). Μειώσεις μικρότερες του 10,0% 
κατά τη διάρκεια της τριετίας καταγράφουν κατά φθί-
νουσας σειρά οι κατηγορίες δαπάνης: Δίδακτρα για 

φροντιστήρια εκπαίδευσης (κατά -9,2% ή 51,6 εκ.€), 
Οικονομικές μεταβιβάσεις για σπουδές σε άλλα νοικο-
κυριά στο εσωτερικό (κατά -8,9% ή 100,2 εκ.€), Δίδα-
κτρα για ξένες γλώσσες (κατά -8,5%) και Ιδιαίτερα μα-
θήματα (μείωση κατά -6,8% ή 25,6εκ.€).  
Στα ακόλουθα γραφήματα αποτυπώνεται η κατανομή 
των συνολικών δαπανών των νοικοκυριών για αγορά 
αγαθών και υπηρεσιών εκπαίδευσης ανά κατηγορία 
δαπάνης σε εκατομμύρια € (εκ.€) καθώς και ο αντί-
στοιχος ετήσιος ρυθμός μεταβολής του δείκτη την πε-
ρίοδο 2004-2012. 

Γράφημα 6.106: Κατανομή των συνολικών δαπανών των νοικοκυριών για αγορά αγαθών και υπηρεσιών εκπαίδευσης ανά κατηγορία δαπάνης και α-
ντίστοιχος ετήσιος ρυθμός μεταβολής του δείκτη την περίοδο 2004-2012 

 

 

 

 

757,7 εκ.€ 
788,8 εκ.€ 

819,7 εκ.€ 
853,5 εκ.€ 

1.026,0 εκ.€ 
1.158,7 εκ.€ 

1.182,9 εκ.€ 
1.178,4 εκ.€ 

1.034,1 εκ.€ 

4,1% 3,9% 4,1% 20,2% 12,9% 2,1% -0,4% -12,2% 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Δίδακτρα για Ιδιωτική Εκπαίδευση 
και Μεταπτυχιακά προγράμματα 

Χρηματοδότηση Ετήσιος ρυθμός μεταβολής 

553,4 εκ.€ 
576,1 εκ.€ 

598,7 εκ.€ 
623,4 εκ.€ 653,0 εκ.€ 658,1 εκ.€ 

558,2 εκ.€ 
585,0 εκ.€ 

506,6 εκ.€ 

4,1% 3,9% 4,1% 4,7% 0,8% -15,2% 4,8% -13,4% 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Δίδακτρα για φροντιστήρια μαθημάτων 

Χρηματοδότηση Ετήσιος ρυθμός μεταβολής 

287,5 εκ.€ 
299,3 εκ.€ 

311,0 εκ.€ 323,9 εκ.€ 
400,1 εκ.€ 

410,3 εκ.€ 
376,3 εκ.€ 

392,8 εκ.€ 
350,7 εκ.€ 

4,1% 3,9% 4,1% 23,5% 2,5% -8,3% 4,4% -10,7% 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Δίδακτρα για ιδιαίτερα μαθήματα 

Χρηματοδότηση Ετήσιος ρυθμός μεταβολής 

671,7 εκ.€ 
699,3 εκ.€ 726,6 εκ.€ 

756,6 εκ.€ 
858,4 εκ.€ 

878,3 εκ.€ 902,8 εκ.€ 
835,4 εκ.€ 

826,3 εκ.€ 

4,1% 3,9% 4,1% 13,5% 2,3% 2,8% -7,5% -1,1% 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Δίδακτρα για Ξένες Γλώσσες 

Χρηματοδότηση Ετήσιος ρυθμός μεταβολής 

342,2 εκ.€ 
356,3 εκ.€ 

370,2 εκ.€ 
385,5 εκ.€ 

233,2 εκ.€ 
234,5 εκ.€ 

270,2 εκ.€ 

227,0 εκ.€ 
229,3 εκ.€ 

4,1% 3,9% 4,1% -39,5% 0,5% 15,2% -16,0% 1,0% 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Οικονομικές μεταβιβάσεις σε άλλα νοικοκυριά 
για σπουδές στο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 

Χρηματοδότηση Ετήσιος ρυθμός μεταβολής 

1.015,5 εκ.€ 
1.057,1 εκ.€ 

1.098,5 εκ.€ 
1.143,9 εκ.€ 

1.194,2 εκ.€ 

1.298,9 εκ.€ 

1.122,4 εκ.€ 
1.103,3 εκ.€ 

1.022,2 εκ.€ 

4,1% 3,9% 4,1% 4,4% 8,8% -13,6% -1,7% -7,4% 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Οικονομικές μεταβιβάσεις σε άλλα νοικοκυριά 
για σπουδές στο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 

Χρηματοδότηση Ετήσιος ρυθμός μεταβολής 

51,9 εκ.€ 
54,0 εκ.€ 56,1 εκ.€ 

58,5 εκ.€ 

42,8 εκ.€ 
39,5 εκ.€ 

42,6 εκ.€ 
31,4 εκ.€ 

28,0 εκ.€ 

4,1% 3,9% 4,1% -26,8% -7,6% 7,9% -26,4% -10,8% 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Εκπαιδευτικές εκδρομές (θέατρο, μουσεία κλπ) 

Χρηματοδότηση Ετήσιος ρυθμός μεταβολής 

209,0 εκ.€ 
217,6 εκ.€ 

226,1 εκ.€ 235,4 εκ.€ 
266,3 εκ.€ 261,2 εκ.€ 

258,3 εκ.€ 
276,3 εκ.€ 

222,8 εκ.€ 

4,1% 3,9% 4,1% 13,1% -1,9% -1,1% 7,0% -19,4% 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Δίδακτρα για μαθήματα Τέχνης και Η/Υ 

Χρηματοδότηση Ετήσιος ρυθμός μεταβολής 
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Από τη διαχρονική εξέλιξη των κατηγοριών δαπάνης 
αξίζει να υπογραμμιστούν οι ακόλουθες μεταβολές: 

 Η διαφορετική εξέλιξη της κατηγορίας δαπανών 
Οικονομικές μεταβιβάσεις σε άλλα νοικοκυριά για 
σπουδές στο Εξωτερικό, που καταγράφει σημαντι-
κή μείωση (κατά 39,5%) το 2008 και μετέπειτα 
σταθεροποίησή τους ανεξάρτητα από την μείωση 
του ΑΕΠ που επακολούθησε, έναντι της αντίστοι-
χης κατηγορίας δαπανών Οικονομικές μεταβιβά-
σεις σε άλλα νοικοκυριά για σπουδές στο Εσωτερι-
κό, που καταγράφει εξέλιξη αντίστοιχη του ΑΕΠ 
μετατοπισμένη κατά ένα έτος (μείωση κατά 13,6% 
το 2010). 

 Το ότι κοινές αυξομειώσεις καταγράφονται στις 
κατηγορίες δαπανών Δίδακτρα για φροντιστήρια 
(γενικών μαθημάτων) (μείωση κατά -15,2% το 2010 
και -14,4% το 2012 έναντι αυξήσεων κατά τα λοιπά 
έτη) και Δίδακτρα για ιδιαίτερα μαθήματα (μείωση 
κατά -8,3% το 2010 και κατά -10,7% το 2012), ενώ 
συγκριτικά μικρότερες μειώσεις του ΔΤΚ στην κα-
τηγορία Δίδακτρα Φροντιστηρίων (μαθημάτων) 
καταγράφονται ένα χρόνο αργότερα (κατά -3,1% το 
2011 και κατά -6,6% το 2013 έναντι αυξήσεων κατά 
τα λοιπά έτη). Χαρακτηριστικό είναι ότι κατά το 
2011 και οι δύο κατηγορίες δαπανών καταγρά-
φουν αύξηση κατά 4,8% και 4,4% αντίστοιχα. 

 Τέλος, η σημαντική μείωση (κατά 49,6%) που κα-
ταγράφουν το 2011 οι δαπάνες για Υπηρεσίες παι-
δαγωγών, μπέιμπυ-σίτερς και παιδοκόμων (από 
170,0 εκ.€ το 2010 σε 85,5 εκ.€ το 2011). 

 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνονται ενοποιημένες 
οι δύο κατηγορίες δαπανών για Δίδακτρα εξωσχολι-
κής υποστήριξης των μαθητών (γενικά μαθήματα) 
(Φροντιστήρια και Ιδιαίτερα μαθήματα) σε εκατομμύ-
ρια € (εκ.€) καθώς και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής 
του δείκτη την περίοδο 2004-2012, λόγω της υψηλής 
τιμής που καταγράφουν διαχρονικά (κατέχουν την 3η 
υψηλότερη θέση σε ύψος δαπάνης μετά την κατηγο-
ρία Οικονομικές μεταβιβάσεις σε άλλα νοικοκυριά για 
σπουδές στο Εσωτερικό και Δίδακτρα για ιδιωτική εκ-
παίδευση και Μεταπτυχιακά προγράμματα). 

Γράφημα 6.107: Σύνολο δαπανών για Δίδακτρα εξωσχολικής υποστήριξης 
των μαθητών (γενικά μαθήματα) σε εκ. € και ρυθμός μεταβολής του δείκτη 
την περίοδο 2004-2012 

 
Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή – Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2004-2012 
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

Συνολικά, κατά την περίοδο 2004-2012 καταγράφεται 
αύξηση των δαπανών των νοικοκυριών για Δίδακτρα 
εξωσχολικής υποστήριξης των μαθητών (γενικά μα-
θήματα) κατά 1,9% (16,4 εκ.€) από 840,9 εκ.€ το 2004 
σε 857,3 εκ.€ το 2012. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της 
περιόδου εκδηλώνονται σημαντικές σε ετήσια βάση 
αυξομειώσεις του συγκεκριμένου οικονομικού δείκτη. 
Συγκεκριμένα την περίοδο 2004-2008 (προ κρίσης) κα-
ταγράφεται συνολική αύξηση των δαπανών των νοι-
κοκυριών για αγορά Δίδακτρα εξωσχολικής υποστήρι-
ξης των μαθητών (γενικά μαθήματα) κατά 25,2% 
(212,1 εκ.€) από 840,9 εκ.€ το 2004 σε 1.053,1 εκ.€ το 
2008, υψηλότερη της αντίστοιχης αύξησης του ΑΕΠ 
της χώρας την ίδια περίοδο (21,8%), ενώ το 2009 κα-
ταγράφεται περαιτέρω αύξηση των δαπανών των νοι-
κοκυριών για αγορά Δίδακτρα εξωσχολικής υποστήρι-
ξης των μαθητών (γενικά μαθήματα) κατά 1,5% (15,3 
εκ.€) από 1.053,1 το 2008 σε 1.068,4 εκ.€ το 2009. Συ-
νολικά κατά την περίοδο 2004-2009 καταγράφεται αύ-
ξηση των δαπανών των νοικοκυριών για δίδακτρα ε-
ξωσχολικής υποστήριξης των μαθητών (γενικά μαθή-
ματα) κατά 27,0% (227,4 εκ.€) από 840,9 εκ.€ το 2004 
σε 1.068,4 εκ.€ το 2009. 
Κατά την επόμενη περίοδο 2009-2012 οι δαπάνες των 
νοικοκυριών για αγορά Δίδακτρα εξωσχολικής υπο-
στήριξης των μαθητών (γενικά μαθήματα) καταγρά-
φουν μείωση κατά -19,8% (211,1 εκ.€) από 1.068,4 
εκ.€ το 2009 σε 857,3 εκ.€ το 2012, ελαφρά υψηλότε-
ρα από την αντίστοιχη τιμή του οικονομικού δείκτη το 
2004. Θα πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι κατά το 

140,3 εκ.€ 
146,0 εκ.€ 

151,8 εκ.€ 
158,0 εκ.€ 

130,1 εκ.€ 
146,6 εκ.€ 

170,0 εκ.€ 

85,6 εκ.€ 
89,9 εκ.€ 

4,1% 3,9% 4,1% -17,7% 12,7% 16,0% 
-49,6% 

5,0% 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Υπηρεσίες παιδαγωγών, μπέιμπι-σιτερς και παιδοκόμων 

Χρηματοδότηση Ετήσιος ρυθμός μεταβολής 

355,7 εκ.€ 
370,2 εκ.€ 

384,7 εκ.€ 
400,6 εκ.€ 

438,1 εκ.€ 
445,3 εκ.€ 

389,2 εκ.€ 

332,6 εκ.€ 

276,3 εκ.€ 

4,1% 3,9% 4,1% 9,4% 1,6% -12,6% -14,5% -16,9% 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Αγορές βιβλίων, βοηθημάτων, γραφικής ύλης, ειδών σχεδίου κλπ 

Χρηματοδότηση Ετήσιος ρυθμός μεταβολής 

840,9 εκ.€ 
875,4 εκ.€ 

909,7 εκ.€ 
947,3 εκ.€ 

1.053,1 εκ.€ 
1.068,4 εκ.€ 

934,5 εκ.€ 
977,8 εκ.€ 

857,3 εκ.€ 

4,1% 3,9% 4,1% 
11,2% 

1,5% 

-12,5% 

4,6% 

-12,3% 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Χρηματοδότηση Ετήσιος ρυθμός μεταβολής 
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2011 ο δείκτης καταγράφει αύξηση κατά 4,6% (ή 43,3 
εκ.€) έναντι του προηγούμενου έτους. Από την ετήσια 
μεταβολή των δαπανών των νοικοκυριών για δίδακτρα 
εξωσχολικής υποστήριξης των μαθητών (γενικά μαθή-
ματα) κατά την περίοδο αναφοράς αξίζει να σημειω-
θεί ότι το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας αύξησης του 
συγκεκριμένου οικονομικού δείκτη καταγράφεται το 
2008 (κατά 11,2% έναντι του προηγούμενου έτους), 
ενώ το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας μείωσης του δεί-
κτη καταγράφεται το 2010 (κατά -12,5% έναντι του 
προηγούμενου έτους). 
 
Την ίδια χρονιά (2012) οι ετήσιες δαπάνες των νοικο-
κυριών για αγορά αγαθών και υπηρεσιών εκπαίδευ-
σης σύμφωνα με την κατανομή των δαπανών ως προς 
τη βαθμίδα εκπαίδευσης που αφορούν, αναλύονται 
ανά βαθμίδα εκπαίδευσης: (α) Προσχολική εκπαίδευ-
ση στην οποία αναλογεί το 8,8% (ή 403,7 εκ.€) των συ-
νολικών δαπανών, (β) Πρωτοβάθμια εκπαίδευση στην 

οποία αναλογεί το 10,0% (ή 458,6 εκ.€) των συνολικών 
δαπανών, (γ) Δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην οποία 
αναλογεί το 32,4% (ή 1.484,3 εκ.€) των συνολικών δα-
πανών, (δ) Μεταδευτεροβάθμια μη τριτοβάθμιου επι-
πέδου εκπαίδευση στην οποία αναλογεί το 3,4% (ή 
155,4 εκ.€) των συνολικών δαπανών, (ε) Τριτοβάθμια 
εκπαίδευση στην οποία αναλογεί το 4,0% (ή 182,3 
εκ.€) των συνολικών δαπανών, (στ) Εκπαίδευση που 
δεν μπορεί να ταξινομηθεί με βάση το επίπεδο στην 
οποία αναλογεί το 35,4% (ή 1.625,7 εκ.€) των συνολι-
κών δαπανών (στην κατηγορία εντάσσονται οι δαπά-
νες για οικονομικές μεταβιβάσεις για σπουδές στο 
εσωτερικό και εξωτερικό, που στην πλειονότητά τους 
αφορούν την τριτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά και δα-
πάνες για μαθήματα Τέχνης, Η/Υ και γυμναστηρίων), 
και (ζ) Αγορά βιβλίων, βοηθημάτων, γραφικής ύλης 
σχεδίου κλπ στην οποία αναλογεί το 6,0% (ή 276,3 
εκ.€) των συνολικών δαπανών για εκπαίδευση των 
νοικοκυριών. 

Πίνακας 6.44: Ετήσιες δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών και υπηρεσιών εκπαίδευσης ανά βαθμίδα εκπαίδευσης την περίοδο 2010-2012 

ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
2010 2011 2012 Ποσοστιαία 

Μεταβολή 
Τριετίας 

2010-2012 
ΠΟΣΟ 
σε € 

% 
Επί του ΣΥΝ  

Ετήσια 
Ποσοστιαία 
Μεταβολή 

ΠΟΣΟ 
σε € 

% 
Επί του ΣΥΝ  

Ετήσια 
Ποσοστιαία 
Μεταβολή 

ΠΟΣΟ 
σε € 

% 
Επί του ΣΥΝ  

Ετήσια 
Ποσοστιαία 

Μεταβολή 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 5.272.814.868 100,0% -4,7 ▼ 5.047.834.985 100,0% -4,3 ▼ 4.586.220.778 100,0% -9,1 ▼ -13,0 ▼ 

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 554.746.130 10,5% 13,2 ▲ 455.544.828 9,0% -17,9 ▼ 403.667.363 8,8% -11,4 ▼ -27,2 ▼ 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 593.910.513 11,3% -1,0 ▼ 512.799.096 10,2% -13,7 ▼ 458.622.078 10,0% -10, 6 ▼ -22,8 ▼ 

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1.626.065.510 30,8% -9,2 ▼ 1.655.395.140 32,8% 1,8 ▲ 1.484.276.899 32,4% -10,3 ▼ -8,7 ▼ 

ΜΕΤΑ-ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΗ 
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 178.966.356 3,4% 47,4 ▲ 204.621.775 4,1% 14,3 ▲ 155.371.968 3,4% -24,1 ▼ -13,2 ▼ 

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 131.374.195 2,5% -25,9 ▼ 127.452.979 2,5% -3,0 ▼ 182.349.737 4,0% 43,1 ▲ 38,8 ▲ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ 
ΝΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ 1.798.587.095 34,1% -5,6 ▼ 1.759.448.549 34,9% -2,2 ▼ 1.625.660.393 35,4% -7,6 ▼ -9,6 ▼ 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 389.165.069 7,4% -12,6 ▼ 332.572.618 6,6% -14,5 ▼ 276.272.341 6,0% -16,9 ▼ -29,0 ▼ 

               
Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή – Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών    Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Κατά την τριετία 2010-2012, στις 6 από τις 7 συνολικά 
κατηγορίες δαπανών των νοικοκυριών για αγορά α-
γαθών και υπηρεσιών εκπαίδευσης ως προς τη βαθ-
μίδα εκπαίδευσης στην οποία αφορούν καταγράφεται 
μείωση, με τη μεγαλύτερη να σημειώνεται στη κατη-
γορία δαπάνης Αγορά βιβλίων, βοηθημάτων, γραφι-
κής ύλης σχεδίου κλπ κατά -29,0% (ή 112,9 εκ.€) και 
κατά φθίνουσα σειρά ποσοστού μείωσης ακολουθούν 
οι κατηγορίες δαπάνης: Προσχολική εκπαίδευση (μεί-
ωση κατά -27,2% ή 151,1 εκ.€), Πρωτοβάθμια εκπαί-
δευση (κατά -22,8% ή 135,3 εκ.€) και Μεταδευτερο-
βάθμια μη τριτοβάθμιου επιπέδου εκπαίδευση (κατά -
13,2% ή 23,6 εκ.€). Μείωση μικρότερη του 10,0% κα-
ταγράφουν οι κατηγορίες Εκπαίδευση που δεν μπορεί 
να ταξινομηθεί με βάση το επίπεδο (κατά -9,6% ή 
172,9 εκ.€) και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (κατά -
8,7% ή 141,8 εκ.€), Αντίθετα, την ίδια περίοδο σημα-
ντική αύξηση καταγράφεται στην κατηγορία Τριτο-
βάθμια εκπαίδευση κατά 38,8% (ή 51,0 εκ.€) από 
131,4 εκ.€ το 2012 σε 182,3 εκ.€ το 2012.  

 
6.4.3.3 Δαπάνες των νοικοκυριών για Τριτοβάθμια 

εκπαίδευση 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια εξέλι-
ξη των συνολικών δαπανών για αγορά αγαθών και 
υπηρεσιών Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης των νοικοκυ-
ριών, με βάση τους 31 κωδικούς δαπανών του ΚΑ-
ΝΕΠ/ΓΣΕΕ σε εκατομμύρια € (εκ.€) καθώς και ο ετήσι-
ος ρυθμός μεταβολής του δείκτη την περίοδο 2004-
2012. 
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα στοιχεία βασίζονται 
στις αντίστοιχες Έρευνες Οικογενειακών της ΕΛ.ΣΤΑΤ 
των ετών 2004, 2008, 2009, 2010, 2011 και 2012, ενώ 
για τα έτη του μεσοδιαστήματος 2005, 2006 και 2007 
έχει γίνει αναγωγή των δαπανών με βάση την ετήσια 
συνολική μεταβολή του Υποδείκτη Τιμών Καταναλωτή 
για την Εκπαίδευση. Επιπλέον, διευκρινίζεται, ότι στις 
δαπάνες των νοικοκυριών αγαθά και υπηρεσίες Τριτο-
βάθμιας εκπαίδευσης εκτός των 4 κωδικών που συ-
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μπεριλαμβάνει η ΕΛ.ΣΤΑΤ Δαπάνες για Τριτοβάθμια 
εκπαίδευση ΤΕΙ (Κ.Α. 1041101), Δαπάνες για Τριτο-
βάθμια εκπαίδευση AEI Master Phd (Κ.Α. 1041102), 
Δίδακτρα φροντιστηρίων (Κ.Α. 1041103) και Εκπαιδευ-
τικές εκδρομές (Κ.Α. 1041104), στις δαπάνες για τριτο-
βάθμια εκπαίδευση έχουν συνυπολογισθεί και 3 κωδι-
κοί δαπανών της κατηγορίας δαπανών Εκπαίδευση 
που δεν μπορεί να ταξινομηθεί με βάση το επίπεδο, 
που έμμεσα και στην πλειονότητά τους αναφέρονται 
την τριτοβάθμια εκπαίδευση όπως: Οικονομικές μετα-
βιβάσεις για σπουδές σε άλλα νοικοκυριά στο ΕΣΩΤΕ-
ΡΙΚΟ (Κ.Α. 1281103), Οικονομικές μεταβιβάσεις για 
σπουδές σε άλλα νοικοκυριά στο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ (Κ.Α. 
1281104), Υπηρεσίες παροχής καταλύματος σε οικο-
τροφεία, πανεπιστήμια κ.α (Κ.Α. 1121104).  
 
Το 2012 οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες των νοικο-
κυριών για αγορά αγαθών και υπηρεσιών Τριτοβάθ-
μιας εκπαίδευσης ήταν 1.433,8 εκ.€ και αντιστοιχού-
σαν στο 31,3% των συνολικών δαπανών των νοικοκυ-
ριών για αγορά αγαθών και υπηρεσιών εκπαίδευσης, 
που την ίδια χρονιά ανήλθε στα 4.586,2 εκ.€.  
Γράφημα 6.108: Σύνολο δαπανών των νοικοκυριών για αγορά αγαθών και 
υπηρεσιών Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε εκ. € και ρυθμός μεταβολής του 
δείκτη την περίοδο 2004-2012 

 
Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή – Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2004-2012 
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Συνολικά, κατά την περίοδο 2004-2012 καταγράφεται 
μικρή μείωση των δαπανών των νοικοκυριών για αγο-
ρά αγαθών και υπηρεσιών Τριτοβάθμιας εκπαίδευ-
σης κατά -1,5% (21,8 εκ.€) από 1.455,6 εκ.€ το 2004 σε 
1.433,8 εκ.€ το 2012. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της 
περιόδου εκδηλώνονται σημαντικές σε ετήσια βάση 
αυξομειώσεις του συγκεκριμένου οικονομικού δείκτη. 
Συγκεκριμένα την περίοδο 2004-2008 (προ κρίσης) κα-
ταγράφεται συνολική αύξηση των δαπανών των νοι-
κοκυριών για αγορά αγαθών και υπηρεσιών Τριτο-
βάθμιας εκπαίδευσης κατά 6,4% (93,8 εκ.€) από 
1.455,6 εκ.€ το 2004 σε 1.549,4 εκ.€ το 2008, σημαντι-
κά χαμηλότερη της αντίστοιχης αύξησης του ΑΕΠ της 
χώρας την ίδια περίοδο (21,8%), ενώ το 2009 κατα-
γράφεται περαιτέρω αύξηση των δαπανών των νοικο-
κυριών για αγορά αγαθών και υπηρεσιών Τριτοβάθμι-
ας εκπαίδευσης κατά 10,4% (161,3 εκ.€) από 1.549,4 
το 2008 σε 1.710,7 εκ.€ το 2009. Συνολικά κατά την 
περίοδο 2004-2009 καταγράφεται αύξηση των δαπα-
νών των νοικοκυριών για αγορά αγαθών και υπηρε-

σιών Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά 17,5% (255,1 
εκ.€) από 1.455,6 εκ.€ το 2004 σε 1.710,7 εκ.€ το 2009. 
Κατά την επόμενη περίοδο 2009-2012 οι δαπάνες των 
νοικοκυριών για αγορά αγαθών και υπηρεσιών Τριτο-
βάθμιας εκπαίδευσης καταγράφουν σχεδόν ανάλογη 
μείωση κατά -16,2% (276,8 εκ.€) από 1.710,7 εκ.€ το 
2009 σε 1.433,8 εκ.€ το 2012, τιμή χαμηλότερη από 
την αντίστοιχη τιμή του οικονομικού δείκτη το 2004. 
Από την ετήσια μεταβολή των δαπανών των νοικοκυ-
ριών για αγορά αγαθών και υπηρεσιών Τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης κατά την περίοδο αναφοράς αξίζει να 
σημειωθεί ότι το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας αύξη-
σης του συγκεκριμένου οικονομικού δείκτη καταγρά-
φεται το 2009 (κατά 10,4% έναντι του προηγούμενου 
έτους), ενώ το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας μείωσης 
του δείκτη καταγράφεται το 2010 (κατά -10,9% έναντι 
του προηγούμενου έτους). 
Το 2012 οι ετήσιες δαπάνες των νοικοκυριών για αγο-
ρά αγαθών και υπηρεσιών Τριτοβάθμιας εκπαίδευ-
σης (1.433,8 εκ.€) αναλύονται στις ακόλουθες επτά 
κατηγορίες δαπανών: (α) Δαπάνες για τριτοβάθμια 
εκπαίδευση (ΤΕΙ) στην οποία αναλογεί το 0,7% (ή 9,5 
εκ.€) των συνολικών δαπανών, (β) Δαπάνες για τριτο-
βάθμια εκπαίδευση (ΑΕΙ, Master, PhD) στην οποία α-
ναλογεί το 10,9% (ή 155,9 εκ.€) των συνολικών δαπα-
νών, (γ) Δίδακτρα για φροντιστήρια στην οποία ανα-
λογεί το 1,1% (ή 16,0 εκ.€) των συνολικών δαπανών, 
(δ) Οικονομικές μεταβιβάσεις για σπουδές σε άλλα 
νοικοκυριά στο εσωτερικό στην οποία αναλογεί το 
71,3% (ή 1.022,2 εκ.€) των συνολικών δαπανών, (ε) 
Οικονομικές μεταβιβάσεις για σπουδές σε άλλα νοικο-
κυριά στο εξωτερικό στην οποία αναλογεί το 16,0% (ή 
229,3 εκ.€) των συνολικών δαπανών, (στ) Εκπαιδευτι-
κές εκδρομές (μουσεία, θέατρο κλπ) στην οποία ανα-
λογεί το 0,1% (ή 1,0 εκ.€) των συνολικών δαπανών, και 
(ζ) Υπηρεσίες παροχής καταλύματος σε οικοτροφεία, 
πανεπιστήμια κ.α. στην οποία καταγράφεται μηδενική 
δαπάνη (έναντι δαπάνης 23,7 εκ.€ το 2009). 
Κατά την τριετία 2010-2012, στις 6 από τις 7 κατηγορί-
ες δαπανών των νοικοκυριών για αγορά αγαθών και 
υπηρεσιών Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης καταγράφεται 
μείωση, με τη μεγαλύτερη να σημειώνεται στη κατη-
γορία δαπάνης Εκπαιδευτικές εκδρομές (μουσεία, θέ-
ατρο κλπ.) κατά -87,4% (ή 6,9 εκ.€) και κατά φθίνουσα 
σειρά ποσοστού μείωσης ακολουθούν οι κατηγορίες 
δαπάνης: Δίδακτρα για φροντιστήρια (κατά -29,9% ή 
6,8 εκ.€), Δαπάνες για τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΤΕΙ) 
(κατά -23,4% ή 148,7 εκ.€) και Οικονομικές μεταβιβά-
σεις για σπουδές σε άλλα νοικοκυριά στο εξωτερικό 
(μείωση κατά -15,1% ή 40,9 εκ.€). Μειώσεις μικρότε-
ρες του 10,0% κατά τη διάρκεια της τριετίας κατέγρα-
ψε η κατηγορία δαπάνης Οικονομικές μεταβιβάσεις 
για σπουδές σε άλλα νοικοκυριά στο εσωτερικό (κατά 
-8,9% ή 100,2 εκ.€), ενώ η κατηγορία Υπηρεσίες παρο-
χής καταλύματος σε οικοτροφεία, πανεπιστήμια κ.α. 
παρέμεινε μηδενική. Αντίθετα, την ίδια περίοδο η κα-
τηγορία δαπάνης Δαπάνες για τριτοβάθμια εκπαίδευ-

1.455,6 εκ.€ 
1.515,3 εκ.€ 

1.574,6 εκ.€ 
1.639,6 εκ.€ 

1.549,4 εκ.€ 

1.710,7 εκ.€ 

1.523,9 εκ.€ 
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ση (ΑΕΙ, Master, PhD) καταγράφει σημαντική αύξηση, κατά 76,6% (ή 67,6 εκ.€).  
Πίνακας 6.45: Ετήσιες δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών και υπηρεσιών Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ανά κατηγορία δαπάνης την περίοδο 2010-
2012 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 
2010 2011 2012 Ποσοστιαία 

Μεταβολή 
Τριετίας 

2010-2012 
ΠΟΣΟ 
σε € 

% 
Επί του ΣΥΝ  

Ετήσια 
Ποσοστιαία 
Μεταβολή 

ΠΟΣΟ 
σε € 

% 
Επί του ΣΥΝ  

Ετήσια 
Ποσοστιαία 
Μεταβολή 

ΠΟΣΟ 
σε € 

% 
Επί του ΣΥΝ  

Ετήσια 
Ποσοστιαία 

Μεταβολή 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ  1.523.940.664  100,0% -10,9 ▼ 1.457.743.450 100,0% -4,3 ▼ 1.433.818.478 100,0% -1,6 ▼ -5,9 ▼ 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΤΕΙ) 12.393.792 0,8% -33,9 ▼ 6.472.222 0,4% -47,8 ▼ 9.492.178 0,7% 46,7 ▲ -23,4 ▼ 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΑΕΙ, MASTER, PHD) 88.243.799 5,8% -27,6 ▼ 105.546.998 7,2% 19,6 ▲ 155.871.556 10,9% 47,7 ▲ 76,6 ▲ 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 22.804.577 1,5% -36,7 ▼ 14.935.896 1,0% -34,5 ▼ 15.986.826 1,1% 7,0 ▲ -29,9 ▼ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ 
ΣΕ ΑΛΛΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 1.122.381.804 73,6% -12,0 ▼ 1.103.264.851 75,7% -1,7 ▼ 1.022.157.703 71,3% -7,4 ▼ -8,9 ▼ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ 
ΣΕ ΑΛΛΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 270.184.666 17,7% 15,2 ▲ 227.025.619 15,6% -16,0 ▼ 229.311.039 16,0% 1,0 ▲ -15,1 ▼ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ 
ΣΕ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΑ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ Κ.Α. 0 0,0%   0 0,0% 0,0 ▬ 0 0,0% 0,0 ▬ 0,0 ▬ 

ΕΚΔΡΟΜΕΣ 7.932.027 0,5% 1506,7 ▲ 497.863 0,0% -93,7 ▼ 999.177 0,1% 100,7 ▲ -87,4 ▼ 

               
Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή – Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών    Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Στα ακόλουθα γραφήματα αποτυπώνεται η κατανομή 
των συνολικών δαπανών των νοικοκυριών για αγορά 
αγαθών και υπηρεσιών εκπαίδευσης ανά κατηγορία 

δαπάνης σε εκατομμύρια € (εκ.€) καθώς και ο αντί-
στοιχος ετήσιος ρυθμός μεταβολής του δείκτη την πε-
ρίοδο 2004-2012.  

Γράφημα 6.109: Κατανομή των συνολικών δαπανών των νοικοκυριών για αγορά αγαθών και υπηρεσιών εκπαίδευσης ανά κατηγορία δαπάνης και αντίστοι-
χος ετήσιος ρυθμός μεταβολής του δείκτη την περίοδο 2004-2012 

 

 

 

32,7 εκ.€ 

18,8 εκ.€ 
12,4 εκ.€ 

6,5 εκ.€ 9,5 εκ.€ 

-42,5% -33,9% -47,8% 
46,7% 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Δαπάνες για Τριτοβάθμια εκπαίδευση(ΤΕΙ) 

Χρηματοδότηση Ετήσιος ρυθμός μεταβολής 

59,9 εκ.€ 62,4 εκ.€ 64,8 εκ.€ 
67,5 εκ.€ 78,6 εκ.€ 

121,9 εκ.€ 

88,2 εκ.€ 
105,5 εκ.€ 

155,9 εκ.€ 

4,1% 3,9% 4,1% 16,4% 55,1% 
-27,6% 19,6% 47,7% 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Δαπάνες για Τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΑΕΙ, Master, PhD) 

Χρηματοδότηση Ετήσιος ρυθμός μεταβολής 

35,9 εκ.€ 37,4 εκ.€ 
38,8 εκ.€ 

40,4 εκ.€ 

6,8 εκ.€ 

36,0 εκ.€ 
22,8 εκ.€ 

14,9 εκ.€ 
16,0 εκ.€ 

4,1% 3,9% 4,1% -83,1% 427,7% -36,7% -34,5% 7,0% 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Δίδακτρα φροντιστηρίων 

Χρηματοδότηση Ετήσιος ρυθμός μεταβολής 

2,03 εκ.€ 2,12 εκ.€ 2,20 εκ.€ 
2,29 εκ.€ 

3,91 εκ.€ 

0,49 εκ.€ 

7,93 εκ.€ 

0,50 εκ.€ 

1,00 εκ.€ 

4,1% 3,9% 4,1% 70,7% -87,4% 1506,7% -93,7% 100,7% 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Εκδρομές (θέατρο, μουσεία κλπ) 

Χρηματοδότηση Ετήσιος ρυθμός μεταβολής 

13,6 εκ.€ 
14,1 εκ.€ 14,7 εκ.€ 

15,3 εκ.€ 
22,7 εκ.€ 

23,7 εκ.€ 

0,0 εκ.€ 0,0 εκ.€ 0,0 εκ.€ 

4,1% 3,9% 4,1% 
48,7% 

4,2% 

-100,0% 

0,0% 0,0% 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Υπηρεσίες παροχής καταλύματος 
σε οικοτροφεία, πανεπιστήμια κ.α. 

Χρηματοδότηση Ετήσιος ρυθμός μεταβολής 
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Από τη διαχρονική εξέλιξη των κατηγοριών δαπάνης 
για υπηρεσίες τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αξίζει να 
υπογραμμιστούν οι ακόλουθες μεταβολές: 

 Οι μηδενικές τιμές που καταγράφει η κατηγορία 
Δαπάνες για Τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΤΕΙ), που 
αφορά σε δίδακτρα μεταπτυχιακών προγραμμάτων 
στα ΤΕΙ, την περίοδο 2004-2007, αλλά και η σημα-
ντική μείωση της δαπάνης κατά 70,9% (ή 23,2 εκ.€) 
την περίοδο 2008-2012, έναντι της συνολικής αύ-
ξησης κατά 160,1% (ή 95,9 εκ.€) της κατηγορίας 
Δαπάνες για Τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΑΕΙ, Master, 
PhD), τη συνολική περίοδο αναφοράς (2008-2012). 

 Οι μηδενικές τιμές που καταγράφει την περίοδο 
2010-2012 η κατηγορία Υπηρεσίες παροχής κατα-
λύματος σε οικοτροφεία, πανεπιστήμια κ.α. (από 
εγγραφή 23,7 εκ.€ το 2009), σε συνδυασμό με τη 
μείωση κατά 19,8% (ή 253,1 εκ.€) της κατηγορίας 

δαπάνης Οικονομικές μεταβιβάσεις για σπουδές σε 
άλλα νοικοκυριά στο Εσωτερικό την περίοδο 2009-
2012. Οι συγκεκριμένες μεταβολές, αφενός περι-
γράφουν την αδυναμία των νοικοκυριών να αντα-
ποκριθούν στις δαπάνες διαβίωσης των μελών τους 
για σπουδές σε άλλη πόλη από την έδρα του νοικο-
κυριού, αλλά και την αδυναμία του κράτους να πα-
ρέμβει ουσιαστικά σε περιβάλλον οικονομικής κρί-
σης με άμεσα μέτρα κοινωνικού πρόνοιας. 

 Τέλος, η σημαντική μείωση κατά 40,5% (ή 156,2 
εκ.€) που καταγράφουν την περίοδο 2007-2012 οι 
δαπάνες Οικονομικές μεταβιβάσεις για σπουδές σε 
άλλα νοικοκυριά στο Εσωτερικό (από 385,5 εκ.€ το 
2007 σε 229,3 εκ.€ το 2012), που αντανακλά τον 
σημαντικό περιορισμό της εξερχόμενης κινητικότη-
τα του φοιτητικού πληθυσμού της χώρας την ίδια 
περίοδο. 

 

6.4.4 Συνολικές δαπάνες για τριτοβάθμια εκπαίδευση 

Η συνολική δαπάνη (δημόσια και ιδιωτική) για την εκ-
παίδευση, ως βασικός οικονομικός δείκτης εισροών 
στο εκπαιδευτικό σύστημα, αντανακλά το μέγεθος της 
συνολικής οικονομικής επένδυσης που επενδύεται 
ετησίως στην εκπαίδευση, χωρίς ωστόσο το συγκεκρι-
μένο μέγεθος να μπορεί να αναχθεί και σε βασικό δεί-
κτη αποτίμησης της ποιότητας της συνολικής επένδυ-
σης που πραγματοποιείται στην εκπαίδευση.  
Οι αδυναμίες στην αποτύπωση του συγκεκριμένου 
δείκτη, που ήδη έχουν αναδειχθεί, περιορίζουν σε 
σχετική την αξία του συγκεκριμένου δείκτη και αφο-
ρούν: (α) στη συστηματική καταγραφή της δημόσιας 
δαπάνης (ανά κωδικό αριθμό) ανά επίπεδο κυβέρνη-
σης/διοίκησης (κεντρική, περιφερειακή, τοπική), ανά 
βαθμίδα/ υποβαθμίδα εκπαίδευσης, και τύπο σχολεί-
ου, (β) στη συνεχή/ ασυνεχή αποτύπωσή στο εύρος 
της οριζόντιας και κάθετης δομικής ανάπτυξης του εκ-
παιδευτικού συστήματος, και κυρίως (γ) στη δυνατό-
τητα σύνδεσης του με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των 
παραγόμενων αποτελεσμάτων του συστήματος. 
Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση των οικονομικών 
μεγεθών της εκπαίδευσης, στην τελευταία ενότητα 
του κεφαλαίου παρουσιάζεται η συνολική δαπάνη για 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και η αντίστοιχη ανά-
λυσή της σε δημόσια και ιδιωτική δαπάνη ανά φοιτη-

τή, στο βαθμό που μπορούν αυτές να επιμεριστούν 
στην ανώτατη βαθμίδα της εκπαίδευσης δεδομένων 
των περιορισμών που προαναφέρθηκαν.  
Στην ενότητα αποτυπώνονται τρεις βασικοί δείκτες 
δαπανών για την τριτοβάθμια εκπαίδευση: 
 Δαπάνες για τριτοβάθμια εκπαίδευση ως ποσοστό 

του ΑΕΠ. 
 Δαπάνες ανά φοιτητή (σε σταθερές τιμές €). 
 Δαπάνες ανά φοιτητή ως προς το κατά κεφαλή Α-

ΕΠ. 
Οι συγκεκριμένοι δείκτες έχουν προταθεί από την SGIB 
(Standing Group of Indicators and Benchmarks) για την 
περιγραφή της επένδυσης στην εκπαίδευση, αλλά και 
την παρακολούθηση της επιχειρούμενης από τα κρά-
τη-μέλη της ΕΕ επένδυσης στην εκπαίδευση (Badescu, 
2006).  
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια εξέλι-
ξη των συνολικών δαπανών για τριτοβάθμια εκπαί-
δευση σε εκατομμύρια € (εκ.€) εκφρασμένες σε στα-
θερές τιμές με έτος βάσης το 20127, καθώς και ο ετή-
                                                                 
7 Οι συνολικές δαπάνες για την τριτοβάθμια εκπαίδευση έχουν ανα-

χθεί σε σταθερές (αποπληθωρισμένες) τιμές. Η αναγωγή των δα-
πανών έχει γίνει με έτος αναφοράς το 2012 σύμφωνα με τον μέσο 

 

1.001,9 εκ.€ 
1.043,0 εκ.€ 

1.083,9 εκ.€ 
1.128,6 εκ.€ 

1.171,4 εκ.€ 
1.275,2 εκ.€ 

1.122,4 εκ.€ 
1.103,3 εκ.€ 

1.022,2 εκ.€ 

4,1% 3,9% 4,1% 3,8% 8,9% -12,0% -1,7% -7,4% 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Οικονομικές μεταβιβάσεις σε άλλα νοικοκυριά 
για σπουδές στο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 

Χρηματοδότηση Ετήσιος ρυθμός μεταβολής 

342,2 εκ.€ 
356,3 εκ.€ 

370,2 εκ.€ 
385,5 εκ.€ 

233,2 εκ.€ 
234,5 εκ.€ 

270,2 εκ.€ 

227,0 εκ.€ 
229,3 εκ.€ 

4,1% 3,9% 4,1% -39,5% 0,5% 15,2% -16,0% 1,0% 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Οικονομικές μεταβιβάσεις σε άλλα νοικοκυριά 
για σπουδές στο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 

Χρηματοδότηση Ετήσιος ρυθμός μεταβολής 
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σιος ρυθμός μεταβολής του δείκτη την περίοδο 2005-
2012. 
Γράφημα 6.110: Συνολικές δαπάνες (σε σταθερές τιμές) για την τριτοβάθμια 
εκπαίδευση σε εκ. € και ρυθμός μεταβολής του δείκτη την περίοδο 2005-
2012 

 
Πηγή: α) Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Κρατικοί Προϋπολο-
γισμοί των ετών 2007 έως και 2014 β) Ελληνική Στατιστική Αρχή – Έρευνα Οικογενειακών 
Προϋπολογισμών     
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Κατά το οικονομικό έτος 2012 οι συνολικές δαπάνες 
(σε σταθερές τιμές) για την τριτοβάθμια εκπαίδευση 
ανήλθαν στο ποσό των 2.595,3 εκ. Συνολικά, κατά την 
περίοδο 2005-2012 καταγράφεται αύξηση των συνο-
λικών δαπανών (σε σταθερές τιμές) για τριτοβάθμια 
εκπαίδευση κατά 2,6% (400,2 εκ.€) από 2.195,1 εκ.€ το 
2005 σε 2.595,3 εκ.€ το 2012. Ωστόσο, κατά τη διάρ-
κεια της περιόδου εκδηλώνονται σημαντικές αυξο-
μειώσεις του συγκεκριμένου οικονομικού δείκτη.  
Συγκεκριμένα την τριετία 2005-2008 (προ κρίσης) κα-
ταγράφεται αύξηση της συνολικής δαπάνης (σε στα-
θερές τιμές) για τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά 9,7% 
(261 εκ.€) από 2.195,1 εκ.€ το 2005 σε 2.662,3 εκ.€ το 
2008, που υπολείπεται σημαντικά της αντίστοιχης αύ-
ξησης του ΑΕΠ της χώρας (21,8%) την ίδια περίοδο, 
ενώ και το 2009 καταγράφεται αύξηση κατά 7,1% της 
συνολικής δαπάνης (σε σταθερές τιμές) για τριτοβάθ-
μια εκπαίδευση, παρά τη μείωση (κατά -1,9%) του ΑΕΠ 
τη συγκεκριμένη χρονιά. Συνολικά κατά την τετραετία 
2005-2009 καταγράφεται αύξηση της συνολικής δα-
πάνης για τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά 16,1% (433,2 
εκ.€) από 2.195,1 εκ.€ το 2005 σε 2.851,4 εκ.€ το 2009.  
Κατά την επόμενη τριετία 2009-2012 η συνολική δα-
πάνη για τριτοβάθμια εκπαίδευση καταγράφει μείωση 
κατά -17,1% (536,3 εκ.€) από 2.851,4 εκ.€ το 2009 σε 
2.595,3 εκ.€ το 2012, οριακά υψηλότερη από την αντί-
στοιχη τιμή του οικονομικού δείκτη το 2007. 
Από την ετήσια μεταβολή της συνολικής δαπάνης (σε 
σταθερές τιμές) για τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά την 
περίοδο αναφοράς αξίζει να σημειωθεί ότι το υψηλό-
τερο ποσοστό ετήσιας αύξησης του συγκεκριμένου 
οικονομικού δείκτη καταγράφεται το 2006 (κατά 8,9% 
έναντι του προηγούμενου έτους), ενώ το υψηλότερο 
                                                                                                    

Γενικό Δείκτη Τιμών Καταναλωτή που έχει δημοσιοποιηθεί από 
την ΕΛΣΤΑΤ για τα προηγούμενα χρόνια (2005 έως και 2012). 

ποσοστό ετήσιας μείωσης του δείκτη καταγράφεται το 
2010 (κατά -7,8% έναντι του προηγούμενου έτους). 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια εξέλι-
ξη των δημόσιων δαπανών για τριτοβάθμια εκπαί-
δευση σε εκατομμύρια € (εκ.€) εκφρασμένες σε στα-
θερές τιμές με έτος βάσης το 2012, καθώς και ο ετήσι-
ος ρυθμός μεταβολής του δείκτη την περίοδο 2005-
2012.  
Γράφημα 6.111: Δημόσιες δαπάνες (σε σταθερές τιμές) για την τριτοβάθμια 
εκπαίδευση σε εκ. € και ρυθμός μεταβολής του δείκτη την περίοδο 2005-
2012 

 
Πηγή: α) Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Κρατικοί Προϋπολο-
γισμοί των ετών 2007 έως και 2014 β) Ελληνική Στατιστική Αρχή – Έρευνα Οικογενειακών 
Προϋπολογισμών     
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Κατά το οικονομικό έτος 2012 οι δημόσιες δαπάνες 
(σε σταθερές τιμές) για την τριτοβάθμια εκπαίδευση 
ανήλθαν στο ποσό των 1.161,5 εκ.€ και αντιστοιχού-
σαν στο 44,8% της συνολικής δαπάνης για τριτοβάθ-
μια εκπαίδευση(2.595,3 εκ.€). Συνολικά, κατά την πε-
ρίοδο 2005-2012 καταγράφεται αύξηση των δημοσίων 
δαπανών (σε σταθερές τιμές) για τριτοβάθμια εκπαί-
δευση κατά 20,7% (199,0 εκ.€) από 962,4 εκ.€ το 2005 
σε 1.161,5 εκ.€ το 2012. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της 
περιόδου εκδηλώνονται σημαντικές αυξομειώσεις του 
συγκεκριμένου οικονομικού δείκτη.  
Συγκεκριμένα την τριετία 2005-2008 (προ κρίσης) κα-
ταγράφεται σημαντική αύξηση της δημόσιας δαπάνης 
(σε σταθερές τιμές) για τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά 
31,8% (305,9 εκ.€) από 962,4 εκ.€ το 2005 σε 1.268,3 
εκ.€ το 2008, που υπερέχει σημαντικά της αντίστοιχης 
αύξησης του ΑΕΠ της χώρας (21,8%) την ίδια περίοδο, 
ενώ μικρή αύξηση κατά 2,0% (ή 25,5 εκ.€) της δημόσι-
ας δαπάνης (σε σταθερές τιμές) για τριτοβάθμια εκ-
παίδευση καταγράφεται και το 2009, παρά τη μείωση 
του ΑΕΠ (κατά -1,9%) τη συγκεκριμένη χρονιά. Συνολι-
κά κατά την τετραετία 2005-2009 καταγράφεται ση-
μαντική αύξηση της δημόσιας δαπάνης (σε σταθερές 
τιμές) για τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά 34,4% (333,4 
εκ.€) από 962,4 εκ.€ το 2005 σε 1.293,8 εκ.€ το 2009.  
Κατά την επόμενη τριετία 2009-2012 η δημόσια δαπά-
νη (σε σταθερές τιμές για τριτοβάθμια εκπαίδευση κα-
ταγράφει μείωση κατά -10,2% (132,3 εκ.€) από 
1.293,8 εκ.€ το 2009 σε 1.161,5 εκ.€ το 2012, χαμηλό-
τερα από την αντίστοιχη τιμή του οικονομικού δείκτη 
το 2007. 
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Από την ετήσια μεταβολή της δημόσιας δαπάνης (σε 
σταθερές τιμές) για τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά την 
περίοδο αναφοράς αξίζει να σημειωθεί ότι το υψηλό-
τερο ποσοστό ετήσιας αύξησης του συγκεκριμένου 
οικονομικού δείκτη καταγράφεται το 2006 (κατά 
11,1% έναντι του προηγούμενου έτους), ενώ το υψη-
λότερο ποσοστό ετήσιας μείωσης του δείκτη κατα-
γράφεται το 2010 (κατά -9,1% έναντι του προηγούμε-
νου έτους). 
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια εξέλι-
ξη των ιδιωτικών δαπανών για τριτοβάθμια εκπαί-
δευση σε εκατομμύρια € (εκ.€) εκφρασμένες σε στα-
θερές τιμές με έτος βάσης το 2012, καθώς και ο ετήσι-
ος ρυθμός μεταβολής του δείκτη την περίοδο 2005-
2012. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο υπολογισμός της 
συνολικής αυτής χρηματοδότησης δεν αποτυπώνεται 
στους επίσημους στατιστικούς πίνακες της EUROSTAT, 
αφού το μεγαλύτερο μέρος των ιδιωτικών δαπανών 
για αγορά αγαθών και υπηρεσιών εκπαίδευσης δεν 
αναγνωρίζονται ως δαπάνες εκπαίδευσης από την EU-
ROSTAT.  
Γράφημα 6.112: Ιδιωτικές δαπάνες (σε σταθερές τιμές) για την τριτοβάθμια 
εκπαίδευση σε εκ. € και ρυθμός μεταβολής του δείκτη την περίοδο 2005-
2012 

 
Πηγή: α) Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Κρατικοί Προϋπολο-
γισμοί των ετών 2007 έως και 2014 β) Ελληνική Στατιστική Αρχή – Έρευνα Οικογενειακών 
Προϋπολογισμών     
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Κατά το οικονομικό έτος 2012 οι ιδιωτικές δαπάνες 
(σε σταθερές τιμές) για την τριτοβάθμια εκπαίδευση 
ανήλθαν στο ποσό των 1.433,8 εκ.€ και αντιστοιχού-
σαν στο 55,2% της συνολικής δαπάνης για τριτοβάθ-
μια εκπαίδευση(2.595,3 εκ.€). Συνολικά, κατά την πε-
ρίοδο 2005-2012 καταγράφεται αύξηση των ιδιωτικών 
δαπανών (σε σταθερές τιμές) για τριτοβάθμια εκπαί-
δευση κατά 16,3% (201,1 εκ.€) από 1.232,7 εκ.€ το 
2005 σε 1.433,8 εκ.€ το 2012. Ωστόσο, κατά τη διάρ-
κεια της περιόδου εκδηλώνονται σημαντικές αυξο-
μειώσεις του συγκεκριμένου οικονομικού δείκτη.  
Συγκεκριμένα την τριετία 2005-2008 (προ κρίσης) κα-
ταγράφεται αύξηση των ιδιωτικών δαπανών (σε στα-
θερές τιμές) για τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά 13,1% 
(161,2 εκ.€) από 1.237,7 εκ.€ το 2005 σε 1.393,9 εκ.€ 
το 2008, που υπολείπεται της αντίστοιχης αύξηση του 
ΑΕΠ της χώρας (21,8%) την ίδια περίοδο, ενώ αύξηση 

κατά 11,7% των ιδιωτικών δαπανών (σε σταθερές τι-
μές) για τριτοβάθμια εκπαίδευση καταγράφεται και το 
2009 παρά τη μείωση (κατά -1,9%) του ΑΕΠ τη συγκε-
κριμένη χρονιά. Συνολικά κατά την τετραετία 2005-
2009 καταγράφεται αύξηση κατά 16,1% (433,2 εκ.€) 
των ιδιωτικών δαπανών (σε σταθερές τιμές) για τριτο-
βάθμια εκπαίδευση από 1.232,7 εκ.€ το 2005 σε 
1.557,6 εκ.€ το 2009.  
Κατά την επόμενη τριετία 2009-2012 οι ιδιωτικές δα-
πάνες (σε σταθερές τιμές) για τριτοβάθμια εκπαίδευ-
ση καταγράφουν μείωση κατά -7,9% (123,8 εκ.€) από 
1.557,6 εκ.€ το 2009 σε 1.433,8 εκ.€ το 2012, ελαφρά 
υψηλότερα από την αντίστοιχη τιμή του οικονομικού 
δείκτη το 2007. Από την ετήσια μεταβολή των ιδιωτι-
κών δαπανών (σε σταθερές τιμές) για τριτοβάθμια εκ-
παίδευση κατά την περίοδο αναφοράς αξίζει να ση-
μειωθεί ότι το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας αύξησης 
του συγκεκριμένου οικονομικού δείκτη καταγράφεται 
το 2009 (κατά 11,7% έναντι του προηγούμενου έτους), 
ενώ το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας μείωσης του δεί-
κτη καταγράφεται την αμέσως επόμενη χρονιά το 
(2010) κατά -6,7% έναντι του προηγούμενου έτους. 
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια εξέλι-
ξη των συνολικών δαπανών για τριτοβάθμια εκπαί-
δευση ως ποσοστό του (αναθεωρημένου με βάση το 
ESA2010 Οκτώβριος 2014) ΑΕΠ την περίοδο 2005-
2012.  
Γράφημα 6.113: Συνολικές δαπάνες για την τριτοβάθμια εκπαίδευση ως 
ποσοστό του ΑΕΠ την περίοδο 2005-2012 

 
Πηγή: α) Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Κρατικοί Προϋπολο-
γισμοί των ετών 2007 έως και 2014 β) Ελληνική Στατιστική Αρχή – Έρευνα Οικογενειακών 
Προϋπολογισμών     
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Το 2012 οι συνολικές δαπάνες για την τριτοβάθμια 
εκπαίδευση αντιστοιχούσαν στο 1,34% του ΑΕΠ. Συνο-
λικά, κατά την περίοδο 2005-2012 καταγράφεται ορι-
ακή μείωση των συνολικών δαπανών για τριτοβάθμια 
εκπαίδευση ως ποσοστό του ΑΕΠ κατά -0,02 ποσο-
στιαίες μονάδες από 1,35% του ΑΕΠ το 2005 σε 1,34% 
του ΑΕΠ το 2012. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της περιό-
δου καταγράφονται αυξομειώσεις του συγκεκριμένου 
οικονομικού δείκτη.  
Συγκεκριμένα, κατά την περίοδο 2005-2008 οι συνολι-
κές δαπάνες για τριτοβάθμια εκπαίδευση ως ποσοστό 
του ΑΕΠ καταγράφουν μείωση κατά 0,13 ποσοστιαίες 
μονάδες, από 1,35% το 2005 σε 1,22% το 2008. Η συ-
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γκεκριμένη μείωση οφείλεται κυρίως στη μεγαλύτερη 
αύξηση του ΑΕΠ (κατά 21,8%), αφού η αύξηση των 
συνολικών δαπανών για την τριτοβάθμια εκπαίδευση 
ήταν μικρότερη (κατά 19,2%). Την αμέσως επόμενη 
χρονιά η τιμή του συγκεκριμένου δείκτη αυξήθηκε κα-
τά 0,10 ποσοστιαίες μονάδες, από 1,22% το 2008 σε 
1,32% το 2009, λόγω της αύξησης (κατά 0,8%) της συ-
νολικής δαπάνης για τριτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά 
και της μείωσης (κατά 0,9%) του ΑΕΠ. Την περίοδο 
2009-2012, μετά από μια ισόποση μείωση κατά 0,10 
ποσοστιαίες μονάδες το 2010 ακολουθεί μία διετία 
αύξησης του οικονομικού δείκτη μέχρι το 2012 με την 
οποία οριακά επανέρχεται στην τιμή του 2005 (1,34%). 
Η συγκεκριμένη αύξηση κυρίως οφείλεται στη μείωση 
του ΑΕΠ την αντίστοιχη περίοδο παρά στην οριακή αύ-
ξηση της συνολικής δαπάνης για τριτοβάθμια εκπαί-
δευση. 
Τόσο η δημόσια δαπάνη όσο και η ιδιωτική δαπάνη 
για τριτοβάθμια εκπαίδευση ως ποσοστό του ΑΕΠ α-
κολουθούν εν γένει την κατανομή της συνολικής δα-
πάνης για τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά την περίοδο 
αναφοράς 2005-2012, με μόνη διαφοροποίηση την 
υψηλότερη μείωση (κατά -15,9%) των ιδιωτικών δα-
πανών για τριτοβάθμια εκπαίδευση ως ποσοστού του 
ΑΕΠ την περίοδο 2005-2008, έναντι της πολύ μικρότε-
ρης μείωσης (κατά -2,0%) των δημοσίων δαπανών α-
ντίστοιχα την ίδια περίοδο. Την αμέσως επόμενη τε-
τραετία 2008-2012 και οι δύο οικονομικού δείκτες α-
κολουθούν αυξητική και εξισορροπητική της προηγη-
θείσας μείωσης μεταβολή.  
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια εξέλι-
ξη της συνολικής δαπάνης για τριτοβάθμια εκπαίδευ-
ση ανά φοιτητή εκφρασμένες σε σταθερές τιμές με 
έτος βάσης το 2012. καθώς και ο ετήσιος ρυθμός με-
ταβολής του δείκτη την περίοδο 2005. 

Γράφημα 6.114: Συνολικές δαπάνες για την τριτοβάθμια εκπαίδευση ανά 
φοιτητή(*) (σε σταθερές τιμές) την περίοδο 2005-2012 

 
 (*) Αφορά τον τακτικό φοιτητικό πληθυσμό του Πανεπιστημιακού & του Τεχνολογικού τομέα 
Πηγή: α) Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Κρατικοί Προϋπολο-
γισμοί των ετών 2007 έως και 2014 β) Ελληνική Στατιστική Αρχή – Έρευνα Οικογενειακών 
Προϋπολογισμών     
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Κατά το οικονομικό έτος 2012 οι συνολικές δαπάνες 
(σε σταθερές τιμές) για την τριτοβάθμια εκπαίδευση 
ανά φοιτητή αντιστοιχούσαν σε 9.427,8 € ανά φοιτη-
τή. Συνολικά, κατά την περίοδο 2005-2012 καταγρά-
φεται σημαντική αύξηση των συνολικών δαπανών (σε 

σταθερές τιμές) για τριτοβάθμια εκπαίδευση ανά φοι-
τητή κατά 32,6% (ή κατά 2.317,3€ ανά φοιτητή) από 
7.110,5€ ανά φοιτητή το 2005 σε 9.427,8€ το 2012. 
Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς εκ-
δηλώνονται σημαντικές αυξομειώσεις του συγκεκρι-
μένου οικονομικού δείκτη.  
Συγκεκριμένα την τριετία 2005-2008 (προ κρίσης) κα-
ταγράφεται σημαντική αύξηση στις συνολικές δαπά-
νες (σε σταθερές τιμές) για την τριτοβάθμια εκπαί-
δευση ανά φοιτητή κατά 31,9% (ή κατά 2.269,9€ ανά 
φοιτητή) από 7.110,5€ να φοιτητή το 2005 σε 9.380,4 
εκ.€ το 2008, ενώ το 2009 καταγράφεται επιπλέον ση-
μαντική ετήσια αύξηση κατά 12,4% των συνολικών 
δαπανών (σε σταθερές τιμές) για τριτοβάθμια εκπαί-
δευση ανά φοιτητή έναντι του προηγούμενου έτους 
που αντιστοιχούσαν σε 10.556,6€ ανά φοιτητή, ση-
μειώνοντας τιμή του δείκτη στη συνολική περίοδο α-
ναφοράς (2005-2012).  
Συνολικά κατά την τετραετία 2005-2009 καταγράφεται 
σημαντική αύξηση των συνολικών δαπανών (σε στα-
θερές τιμές) για τριτοβάθμια εκπαίδευση ανά φοιτητή 
κατά 48,5% (ή κατά 3.446,1€ ανά φοιτητή) από 
7.110,5€ ανά φοιτητή το 2005 σε 10.556,6€ ανά φοι-
τητή το 2009. Η συγκεκριμένη αύξηση οφείλεται τόσο 
στην αύξηση (κατά 29,9%) των συνολικών δαπανών 
(σε σταθερές τιμές) για τριτοβάθμια εκπαίδευση, όσο 
και στη μείωση (κατά -12,5%) του τακτικού φοιτητικού 
πληθυσμού την ίδια περίοδο. 
Κατά την επόμενη τριετία 2009-2012 οι συνολικές δα-
πάνες (σε σταθερές τιμές) για τριτοβάθμια εκπαίδευ-
ση ανά φοιτητή καταγράφουν μείωση κατά -10,7% (ή 
κατά 1.128,8€ ανά φοιτητή) από 10.556,5€ ανά φοιτη-
τή το 2009 σε 9.427,8€ ανά φοιτητή το 2012, ελαφρά 
υψηλότερη τιμή από την αντίστοιχη τιμή του οικονο-
μικού δείκτη το 2008. Η συγκεκριμένη μείωση οφείλε-
ται τόσο στη μείωση (κατά -9,0%) των συνολικών δα-
πανών (σε σταθερές τιμές) για τριτοβάθμια εκπαίδευ-
ση, όσο και στην οριακή μείωση (κατά 1,9%) του τα-
κτικού φοιτητικού πληθυσμού την ίδια περίοδο. 
Από την ετήσια μεταβολή των συνολικών δαπανών για 
τριτοβάθμια εκπαίδευση ανά φοιτητή κατά την περίο-
δο αναφοράς αξίζει να σημειωθεί ότι το υψηλότερο 
ποσοστό ετήσιας αύξησης του συγκεκριμένου οικονο-
μικού δείκτη καταγράφεται το 2007 (κατά 14,1% ένα-
ντι του προηγούμενου έτους), ενώ το υψηλότερο πο-
σοστό ετήσιας μείωσης του δείκτη καταγράφεται το 
2011 κατά -8,1% έναντι του προηγούμενου έτους. 
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια εξέλι-
ξη της συνολικής δαπάνης για τριτοβάθμια εκπαί-
δευση ανά φοιτητή ως ποσοστό του κατά κεφαλή 
ΑΕΠ, καθώς και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής του δεί-
κτη την περίοδο 2005. 
Το 2012 οι συνολικές δαπάνες για την τριτοβάθμια 
εκπαίδευση ανά φοιτητή, αντιστοιχούσαν στο 53,9% 
του κατά κεφαλή ΑΕΠ, εκ του οποίου στις δημόσιες 
δαπάνες ανά φοιτητή αναλογεί το 24,1% του κατά κε-
φαλή ΑΕΠ και  το 29,8% του κατά κεφαλή ΑΕΠ αναλο-
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γεί στις ιδιωτικές δαπάνες ανά φοιτητή. Συνολικά, κα-
τά την περίοδο 2005-2012 καταγράφεται μικρή αύξη-
ση των συνολικών δαπανών για τριτοβάθμια εκπαί-
δευση ανά φοιτητή ως ποσοστό του ΑΕΠ κατά 5,8 πο-
σοστιαίες μονάδες από 48,1% του κατά κεφαλή ΑΕΠ 
το 2005 σε 53,9% του κατά κεφαλή ΑΕΠ το 2012. Ω-
στόσο, κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς κα-
ταγράφονται σημαντικές αυξομειώσεις του συγκεκρι-
μένου οικονομικού δείκτη.  
Γράφημα 6.115: Συνολική δαπάνη για την τριτοβάθμια εκπαίδευση ανά 
φοιτητή ως ποσοστό του κατά κεφαλή ΑΕΠ και ρυθμός μεταβολής του δεί-
κτη κατά την περίοδο 2005-2012 

 
 Πηγή: α) Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Κρατικοί Προϋπολο-
γισμοί των ετών 2007 έως και 2014 β) Ελληνική Στατιστική Αρχή – Έρευνα Οικογενειακών 
Προϋπολογισμών     
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ  
 

Συγκεκριμένα, κατά την περίοδο 2005-2009 οι συνολι-
κές δαπάνες για τριτοβάθμια εκπαίδευση ανά φοιτητή 
ως ποσοστό του κατά κεφαλή ΑΕΠ καταγράφουν αύ-
ξηση κατά 6,5 ποσοστιαίες μονάδες, από 48,1% του 
κατά κεφαλή ΑΕΠ το 2005 σε 54,6% του κατά κεφαλή 
ΑΕΠ το 2009. Η συγκεκριμένη αύξηση οφείλεται στην 
υψηλότερη αύξηση του συνόλου των δαπανών για την 
τριτοβάθμια εκπαίδευση ανά φοιτητή (κατά 32,6%), 
έναντι του κατά κεφαλή ΑΕΠ την ίδια περίοδο που κα-
τέγραψε μικρότερη αύξηση (κατά -16,8%).  
Την περίοδο 2009-2012, μετά από μια μείωση κατά -
4,6 ποσοστιαίες μονάδες μέχρι το 2010 ακολουθεί η 
αύξηση του οικονομικού δείκτη κατά 3,9 ποσοστιαίες 
μονάδες το 2012, τη δεύτερη υψηλότερη τιμή του δεί-
κτη κατά την περίοδο αναφοράς με την οποία οριακά 
επανέρχεται στην τιμή του 2005 (1,34%). Συνολικά την 
περίοδο 2009-2012 καταγράφεται μικρή μείωση της 
τιμής του συγκεκριμένου οικονομικού δείκτη κατά -0,7 
ποσοστιαίες μονάδες. Η συγκεκριμένη μείωση κυρίως 
οφείλεται στη μείωση (κατά 18,7%) της συνολικής δα-

πάνης για τριτοβάθμια εκπαίδευση ανά φοιτητή, παρά 
την μείωση του κατά κεφαλή ΑΕΠ (κατά -17,5%) την 
ίδια περίοδο.  

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια εξέλι-
ξη των συνολικών, των δημόσιων και των ιδιωτικών 
δαπανών για τριτοβάθμια εκπαίδευση ανά φοιτητή 
ως ποσοστό του κατά κεφαλή ΑΕΠ την περίοδο 2005-
2012.  
Γράφημα 6.116: Συνολικές δαπάνες για την τριτοβάθμια εκπαίδευση ανά 
φοιτητή  και ανά τομέα χρηματοδότησης ως ποσοστό του κατά κεφαλή ΑΕΠ 
και ρυθμός μεταβολής του δείκτη κατά την περίοδο 2005-2012 

 
Πηγή: α) Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Κρατικοί Προϋπολο-
γισμοί των ετών 2007 έως και 2014 β) Ελληνική Στατιστική Αρχή – Έρευνα Οικογενειακών 
Προϋπολογισμών     
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Τόσο η δημόσια δαπάνη όσο και η ιδιωτική δαπάνη 
για τριτοβάθμια εκπαίδευση ανά φοιτητή ως ποσοστό 
του κατά κεφαλή ΑΕΠ ακολουθούν εν γένει την κατα-
νομή της συνολικής δαπάνης για τριτοβάθμια εκπαί-
δευση ανά φοιτητή κατά την περίοδο αναφοράς 2005-
2012, με μόνη διαφοροποίηση την αύξηση (κατά 
8,8%) των δημοσίων δαπανών για τριτοβάθμια εκπαί-
δευση ανά φοιτητή ως ποσοστού του κατά κεφαλή 
ΑΕΠ την περίοδο 2005-2008, έναντι της μείωσης (κατά 
-6,6%) των ιδιωτικών δαπανών αντίστοιχα την ίδια πε-
ρίοδο. Την αμέσως επόμενη τετραετία 2008-2012 και 
οι δύο οικονομικού δείκτες ακολουθούν αυξητική αλ-
λά διαφορετικής έντασης μεταβολή της τιμής τους, 
αφού οι ιδιωτικές δαπάνες για τριτοβάθμια εκπαίδευ-
ση ανά φοιτητή ως ποσοστό του κατά κεφαλή ΑΕΟ κα-
ταγράφουν αύξηση κατά 17,9%, έναντι αύξησης κατά 
5,0% των αντίστοιχων δημοσίων δαπανών τη ίδια πε-
ρίοδο. 
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 Εκπαιδευτικά αποτελέσματα 7.1

Το 2012 το σύνολο των πτυχιούχων της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης στην Ελλάδα είναι 63.645 φοιτητές/-
τριες, αριθμός που αντιστοιχεί στο 10,0% του συνολι-
κού φοιτητικού πληθυσμού του αντίστοιχου ακαδημα-
ϊκού έτους. 
Από τον συνολικό αριθμό των πτυχιούχων της τριτο-
βάθμιας εκπαίδευσης που αποφοίτησαν το 2012, το 

81,3% που αντιστοιχεί σε 51.723 πτυχιούχους, πήραν 
πτυχίο προπτυχιακού προγράμματος (Κύκλος Α), ενώ 
από τους πτυχιούχους του Κύκλου Β το 16,0% (10.196 
πτυχιούχοι) πήραν μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης 
και το 2,7% πήραν διδακτορικό δίπλωμα (1.726 πτυ-
χιούχοι). 

Επισκόπηση κεφαλαίου 

Στο έβδομο κεφάλαιο γίνεται μια προσέγγιση των μεγεθών εκροών (των παραγόμενων αποτελεσμά-
των) της ελληνικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μέσα από τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία. Τα παραγό-
μενα αποτελέσματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες: α) τα εκ-
παιδευτικά αποτελέσματα και β) τα ερευνητικά αποτελέσματα. 
Τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα σχετίζονται άμεσα με μεταβλητές που αφορούν στους αποφοίτους της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, εξετάζεται το πλήθος των αποφοίτων από την τριτοβάθμια 
εκπαίδευση, αλλά και η μεταβολή του κατά την περίοδο αναφοράς 2002-2012 προκειμένου να αναδει-
χθεί το ποσοστό του πληθυσμού που ολοκληρώνει την τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και ο ρυθμός 
μεταβολής του, καθώς και ο βαθμός του πτυχίου των αποφοίτων. Επιπλέον, επιχειρείται μια προσέγγι-
ση της διαρροής των φοιτητών από την τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά τη διάρκεια της υπό μελέτη πε-
ριόδου, στο βαθμό που το επιτρέπουν τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία. 
Παράλληλα, εξετάζονται τα αντίστοιχα βασικά χαρακτηριστικά των αποφοίτων της τριτοβάθμιας εκ-
παίδευσης, όπως αυτά αναλύθηκαν για το συνολικό φοιτητικό πληθυσμό στο 4ο Κεφάλαιο της παρού-
σας μελέτης. Συγκεκριμένα, αποτυπώνεται η κατανομή των αποφοίτων των προπτυχιακών, των μετα-
πτυχιακών και των διδακτορικών προγραμμάτων ανά κατηγορία ιδρυμάτων και ανά πεδίο και τομέα 
σπουδών, προκειμένου να αναδειχθούν οι ομοιότητες και οι διαφοροποιήσεις μεταξύ του πανεπιστη-
μιακού και τεχνολογικού τομέα και της ανώτερης επαγγελματικής εκπαίδευσης  ως προς την ανάπτυξη 
(ή συρρίκνωση) των πεδίων και τομέων σπουδών, την εκροή αποφοίτων μεταπτυχιακού και διδακτορι-
κού επιπέδου κ.α. Επιπλέον, διερευνώνται αναλυτικά οι διαφοροποιήσεις ως προς το φύλο, αλλά και 
ως προς την ηλικία των αποφοίτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 
Το πρώτο μέρος του κεφαλαίου (εκπαιδευτικά αποτελέσματα) καταλήγει στη δημιουργία ενός συνθετι-
κού δείκτη εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων, όπου τα εκπαιδευτικά ιδρύματα ταξινομούνται σε ευρύτε-
ρες ομάδες ανάλογα με την τιμή του συνθετικού τους δείκτη και αναδεικνύονται ιδρύματα με εξαιρετι-
κά, καλά, μέτρια, χαμηλά και πολύ χαμηλά εκπαιδευτικά αποτελέσματα. Τέλος, εντοπίζονται τα δυνατά 
και αδύνατα σημεία ανά εκπαιδευτικό ίδρυμα και εξετάζεται η μεταβολή της επίδοσής τους κατά την 
περίοδο αναφοράς 2002-2012. 
Τα ερευνητικά αποτελέσματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης προσεγγίζονται μέσα από την ανάλυση 
του πλήθους των επιστημονικών δημοσιεύσεων σε συνδυασμό με τις αναφορές που γίνονται σε αυ-
τά, ανά κατηγορία ιδρύματος, εκπαιδευτικό ίδρυμα και επιστημονικό πεδίο, παρέχοντας μια ικανοποι-
ητική εικόνα σχετικά με το βαθμό ανάπτυξης της έρευνας, την παραγωγή επιστημονικής γνώσης, αλλά 
και την ποιότητα της μέσα από την απήχηση των επιστημονικών της δημοσιεύσεων. 
Το δεύτερο μέρος του κεφαλαίου (ερευνητικά αποτελέσματα) καταλήγει, όπως και το πρώτο, στη δημι-
ουργία ενός συνθετικού δείκτη ερευνητικών αποτελεσμάτων, όπου τα εκπαιδευτικά ιδρύματα ταξινο-
μούνται σε ευρύτερες ομάδες ανάλογα με την τιμή του συνθετικό τους δείκτη και κατ’ αντιστοιχία ανα-
δεικνύονται ιδρύματα με εξαιρετικά, καλά, μέτρια, χαμηλά και πολύ χαμηλά ερευνητικά αποτελέσμα-
τα, ενώ εντοπίζονται τα δυνατά και αδύνατα σημεία τους και εξετάζεται η μεταβολή της επίδοσής τους 
κατά την περίοδο αναφοράς 2001-2010. 
Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με την κατασκευή ενός συνθετικού δείκτη αποτίμησης των συνολικών 
(εκπαιδευτικών και ερευνητικών) αποτελεσμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με τον οποίο κατα-
τάσσονται τα εκπαιδευτικά ιδρύματα του Πανεπιστημιακού και του Τεχνολογικού τομέα ως προς τις 
εκροές (τα παραγόμενα αποτελέσματα) τους. 
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Γράφημα 7.1: Διαχρονική εξέλιξη του συνόλου των πτυχιούχων την περίοδο 
2002-2012 

 
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Κατά την περίοδο αναφοράς (2002-2012) το σύνολο 
των πτυχιούχων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της 

χώρας καταγράφει σημαντική αύξηση κατά 53,7%, 
που αντιστοιχεί σε 22.223 πτυχιούχους. Ωστόσο, κατά 
τη συγκεκριμένη περίοδο αναφοράς καταγράφονται 
σημαντικές αυξομειώσεις. Συγκεκριμένα, την περίοδο 
2001-2005 καταγράφεται σημαντική αύξηση (κατά 
43,9%) από 41.422 πτυχιούχους το 2002 σε 59.585 το 
2005, που καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της συνολι-
κής αύξησης του πλήθους των πτυχιούχων της περιό-
δου 2002-2012. Κατά την επόμενη διετία (2006-2007) 
καταγράφεται μια μικρή μείωση (κατά 4,9%), που α-
ναστρέφεται το 2008 με υψηλότερη αύξηση κατά 
9,8%. Από το 2008 μέχρι και το 2011 το πλήθος των 
πτυχιούχων κυμαίνεται σε σταθερά επίπεδα (περίπου 
62.300 πτυχιούχους), ενώ το 2012 το πλήθος των πτυ-
χιούχων καταγράφει την υψηλότερη τιμή της περιό-
δου αναφοράς (63.645 πτυχιούχοι). 

 

7.1.1 Πτυχιούχοι προπτυχιακών προγραμμάτων 

Το 2012 το σύνολο των πτυχιούχων των προπτυχιακών 
προγραμμάτων στην Ελλάδα είναι 51.723. Κατά την 
περίοδο αναφοράς (2002-2012) το συγκεκριμένο πλή-
θος των πτυχιούχων καταγράφει συνολική αύξηση κα-
τά 41,0%, από 36.682 το 2002 σε 51.723 το 2012. 

Γράφημα 7.2: Διαχρονική εξέλιξη του συνόλου των πτυχιούχων προπτυχια-
κών προγραμμάτων την περίοδο 2002-2012 

 
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η αναλογία 
των νεοεισερχόμενων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 
προς τους πτυχιούχους την περίοδο 2002-2012. 

Γράφημα 7.3: Αναλογία των νεοεισερχόμενων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 
προς τους πτυχιούχους την περίοδο 2002-2012 

 
Πηγή: α) Στοιχεία φοιτητικού πληθυσμού ΕΛ.ΣΤΑΤ. β) Πληθυσμιακά στοιχεία EUROSTAT 
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

Το 2012, σε κάθε πτυχιούχο των προπτυχιακών προ-
γραμμάτων στην Ελλάδα αναλογούν 1,4 νεοεισερχό-
μενοι φοιτητές. Η συγκεκριμένη αναλογία καταγράφει 
σημαντική μείωση κατά την περίοδο 2002-2012 (κατά 
37,8%), από 2,2 το 2002 σε 1,4 το 2012. Η μείωση αυ-
τή οφείλεται τόσο στην αύξηση του πλήθους των πτυ-
χιούχων (κατά 41,0%), όσο και στη μείωση των νεοει-
σερχόμενων φοιτητών (κατά 12,3%). 
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το ποσοστό 
ολοκλήρωσης1 της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης την πε-
ρίοδο 2001-2011. Ο συγκεκριμένος δείκτης αποδίδει 
το ποσοστό των ατόμων που εκτιμάται ότι θα ολοκλη-
ρώσουν την τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά τη διάρκεια 
της ζωής τους, ή αλλιώς, την πιθανότητα για ένα νέο 
άτομο να ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση 
κατά τη διάρκεια της ζωής του. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία του 2012, το ποσοστό των 
ατόμων ηλικίας 21-45 ετών που αναμένεται να ολο-
κληρώσουν την τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι 35,6%. 
Κατά την περίοδο αναφοράς 2002-2012 το ποσοστό 
ολοκλήρωσης καταγράφει σημαντικότατη αύξηση κα-
τά 70,0% από 20,9% το 2002 σε 35,6% το 2012. 
                                                                 
1 Το ποσοστό ολοκλήρωσης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης υπολογί-

ζεται ως το άθροισμα των καθαρών ποσοστών ολοκλήρωσης ανά 
ηλικία. Το καθαρό ποσοστό ολοκλήρωσης για κάθε ηλικιακή ομά-
δα υπολογίζεται διαιρώντας το πλήθος των πτυχιούχων μιας συ-
γκεκριμένης ηλικίας με το σύνολο του πληθυσμού της χώρας αντί-
στοιχης ηλικίας. Με τον τρόπο αυτό το συνολικό ποσοστό ολοκλή-
ρωσης, δηλαδή το άθροισμα των καθαρών ποσοστών ολοκλήρω-
σης, αντιπροσωπεύει την εκτίμηση της πιθανότητας για ένα νέο 
άτομο να ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά τη 
διάρκεια της ζωής του, με την υπόθεση ότι τα συγκεκριμένα πο-
σοστά ολοκλήρωσης θα διατηρηθούν στα ίδια επίπεδα για τα ε-
πόμενα χρόνια. Οι ηλικιακές κατηγορίες που περιλαμβάνονται στο 
δείκτη είναι από “21 ετών” έως και “31 ετών και άνω”. Ας σημειω-
θεί ότι η κατηγορία των φοιτητών “31 ετών και άνω” έχει διαιρε-
θεί με την πληθυσμιακή ομάδα 31-45 ετών. Ο υπολογισμός του 
δείκτη βασίζεται στη μεθοδολογία που ακολουθείται στην έκθεση 
του ΟΟΣΑ για την εκπαίδευση (OECD, 2012:308). 
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Γράφημα 7.4: Ποσοστό ολοκλήρωσης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης την πε-
ρίοδο 2002-2012 

 
Πηγή: α) Στοιχεία φοιτητικού πληθυσμού ΕΛ.ΣΤΑΤ. β) Πληθυσμιακά στοιχεία EUROSTAT 
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνονται τα καθαρά 
ποσοστά ολοκλήρωσης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
ανά ηλικία(1) το έτος 2012. 

Γράφημα 7.5: Καθαρά ποσοστά ολοκλήρωσης της τριτοβάθμιας εκπαίδευ-
σης κατά ηλικιακή ομάδα το 2012 

 
(1) Η κατηγορία των πτυχιούχων “31 ετών και άνω” διαιρείται με την πληθυσμιακή ομάδα 
31-45 ετών 

Πηγή: α) Στοιχεία φοιτητικού πληθυσμού ΕΛ.ΣΤΑΤ. β) Πληθυσμιακά στοιχεία EUROSTAT 
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Το 2012 το 0,5% των νέων 21 ετών ολοκληρώνουν την 
τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στους νέους ηλικίας 22 ετών 
το ποσοστό ολοκλήρωσης της τριτοβάθμιας εκπαίδευ-
σης είναι 3,9%, ενώ ακόμη υψηλότερο είναι στην επό-
μενη ηλικιακή κατηγορία (7,0% στους νέους ηλικίας 23 

ετών). Το υψηλότερο ποσοστό ολοκλήρωσης κατα-
γράφεται στην ηλικία των 24 ετών (7,8%). Από αυτή 
την ηλικία και μετά το ποσοστό ολοκλήρωσης ακο-
λουθεί φθίνουσα πορεία: 5,3% στα άτομα ηλικίας 25 
ετών, 4,0% στα άτομα ηλικίας 26 ετών κ.ο.κ. 
Όπως αναφέρεται σε πρόσφατη μελέτη για λογαρια-
σμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Aubyn et al, 2009), ο 
δείκτης απόφοιτοι ανά διδάσκοντα μπορεί να χρησι-
μοποιηθεί για την προσέγγιση της αποδοτικότητας του 
συστήματος διδασκαλίας, αφού οι απόφοιτοι αποτε-
λούν εκροή της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ το 
ακαδημαϊκό προσωπικό εισροή. 
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η αναλογία 
αποφοίτων ανά άτομο διδακτικού προσωπικού την 
περίοδο 2002-2012. 

Γράφημα 7.6: Αναλογία(*) αποφοίτων ανά άτομο διδακτικού προσωπικού 
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης την περίοδο 2002-2012 

 
(*) Οι τιμές του γραφήματος αποτελούν μέσο όρο που υπολογίζεται από τις τιμές που κατα-
γράφονται σε κάθε τμήμα των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του 2012, σε κάθε απόφοιτο 
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αναλογούν κατά μέσο 
όρο 2,9 άτομα διδακτικού προσωπικού του τμήματος. 
Κατά την περίοδο αναφοράς 2002-2012 η αναλογία 
καταγράφει σημαντική αύξηση κατά 62,1% από 1,8 το 
2002 σε 2,9 το 2012. 

 
7.1.1.1 Ανάλυση κατά κατηγορία ιδρυμάτων 

Γράφημα 7.7: Κατανομή των πτυχιούχων προπτυχιακών προγραμμάτων ανά 
κατηγορία ιδρύματος το 2012 

 
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Το 2012 31.516 πτυχιούχοι αποφοιτούν από Πανεπι-
στημιακά ιδρύματα και Πολυτεχνεία (60,9%), 19.311 

πτυχιούχοι από Τεχνολογικά ιδρύματα (37,3%) και 896 
πτυχιούχοι από Ανώτερες Επαγγελματικές & Εκκλησι-
αστικές Σχολές (1,7%). 
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποδίδεται το πλήθος των 
πτυχιούχων προπτυχιακών προγραμμάτων ανά κατη-
γορία ιδρύματος την περίοδο 2002-2012. 
Την περίοδο αναφοράς (2002-2012) το πλήθος των 
πτυχιούχων των Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και 
των Πολυτεχνείων κατέγραψε αύξηση κατά 24,9%, 
από 25.231 φοιτητές/-τριες το 2002 σε 31.516 φοιτη-
τές/-τριες το 2012. Την ίδια περίοδο, οι πτυχιούχοι των 
Τεχνολογικών ιδρυμάτων κατέγραψαν σημαντική αύ-
ξηση κατά 83,2%, από 10.543 φοιτητές/-τριες το 2002 
σε 19.311 φοιτητές/-τριες το 2012. Τέλος, το πλήθος 
των πτυχιούχων των Ανώτερων Επαγγελματικών & 
Εκκλησιαστικών Σχολών παρέμεινε σχεδόν αμετά-
βλητο (οριακή μείωση κατά 1,3%, από 908 φοιτητές/-
τριες το 2002 σε 896 φοιτητές/-τριες το 2012). 
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Γράφημα 7.8: Πλήθος πτυχιούχων προπτυχιακών προγραμμάτων ανά κατη-
γορία ιδρύματος την περίοδο 2002-2012 

 
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 
Πανεπιστημιακά ιδρύματα & Πολυτεχνεία 
Το 2012 το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
καταγράφει τους περισσότερους πτυχιούχους (6.902), 
οι οποίοι αντιστοιχούν στο 21,9% του συνόλου των 
Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και των Πολυτεχνείων, 
ενώ ακολουθούν κατά σειρά: το Πανεπιστήμιο Αθη-
νών (21,4%), το Πανεπιστήμιο Θράκης (7,3%), το Πα-

νεπιστήμιο Πατρών (6,6%), το Πανεπιστήμιο Ιωαννί-
νων (5,0%), το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το 
Πάντειο Πανεπιστήμιο (4,6%), το Πανεπιστήμιο Κρή-
της (4,3%), το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
(4,0%), το Πανεπιστήμιο Πειραιώς (3,8%), το Πανεπι-
στήμιο Θεσσαλίας (3,7%), το Πανεπιστήμιο Μακεδο-
νίας (3,3%) και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (3,1%). 
Την ίδια χρονιά το Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας 
καταγράφει τους λιγότερους πτυχιούχους (79), οι ο-
ποίοι αντιστοιχούν στο 0,3% του συνόλου των Πανε-
πιστημιακών ιδρυμάτων και των Πολυτεχνείων, ενώ 
ακολουθούν κατά σειρά: η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τε-
χνών (0,4%), το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο και το Πα-
νεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας (0,5%), το Ιόνιο Πανεπι-
στήμιο και το Πολυτεχνείο Κρήτης (0,7%), το Γεωπο-
νικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (1,0%), το Πανεπιστήμιο 
Πελοποννήσου (1,1%) και το Πανεπιστήμιο Δυτικής 
Μακεδονίας (1,4%). 
 
Στον ακόλουθο πίνακα αποτυπώνεται αναλυτικά το 
ετήσιο πλήθος των πτυχιούχων προπτυχιακών προ-
γραμμάτων των Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων & των 
Πολυτεχνείων (συνολικά και ανά ίδρυμα), καθώς και ο 
μέσος όρος των πτυχιούχων ανά τμήμα των ιδρυμά-
των την περίοδο 2002-2012. 

Πίνακας 7.1: Πλήθος πτυχιούχων προπτυχιακών προγραμμάτων και μέσος όρος ανά τμήμα των Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων & Πολυτεχνείων την περίοδο 
2002-2012 

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
2012 Μεταβολή 

περιόδου 
2002-2012 Πλήθος % 

Πανεπιστημιακά ιδρύματα & 
Πολυτεχνεία 

Σύνολο 25.231 29.542 29.090 34.854 32.781 29.483 33.719 31.353 31.602 31.711 31.516 100,0% 24,9% ▲ 
Ανά τμήμα 106,9 123,6 118,7 137,2 126,6 113,0 128,2 118,8 118,4 118,3 117,6   10,0% ▲ 

Πανεπιστήμιο Αθηνών  
Σύνολο 6.728 9.397 7.315 9.032 9.488 7.095 7.455 6.859 6.609 6.897 6.757 21,4% 0,4% ▲ 
Ανά τμήμα 224,3 313,2 236,0 291,4 306,1 228,9 240,5 214,3 206,5 209,0 204,8   -8,7% ▼ 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου  
Σύνολο 263 405 675 828 1.086 828 1.153 895 1.008 989 974 3,1% 270,3% ▲ 
Ανά τμήμα 16,4 25,3 42,2 51,8 67,9 51,8 72,1 55,9 59,3 58,2 57,3   248,6% ▲ 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας  
Σύνολο 396 607 696 841 879 904 908 896 998 1.048 1.158 3,7% 192,4% ▲ 
Ανά τμήμα 26,4 37,9 43,5 52,6 54,9 56,5 56,8 56,0 62,4 65,5 72,4   174,1% ▲ 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης 

Σύνολο 7.178 6.979 7.422 7.333 6.327 6.598 7.948 6.731 6.930 6.841 6.902 21,9% -3,8% ▼ 
Ανά τμήμα 166,9 162,3 172,6 183,3 154,3 160,9 193,9 164,2 169,0 166,9 168,3   0,8% ▲ 

Πανεπιστήμιο Θράκης  
Σύνολο 1.309 1.214 1.650 2.144 2.072 1.703 2.034 2.079 2.157 2.084 2.286 7,3% 74,6% ▲ 
Ανά τμήμα 72,7 67,4 91,7 119,1 115,1 94,6 113,0 115,5 107,9 104,2 114,3   57,2% ▲ 

Ιόνιο Πανεπιστήμιο  
Σύνολο 172 138 184 302 230 290 208 225 223 230 214 0,7% 24,4% ▲ 
Ανά τμήμα 43,0 34,5 46,0 50,3 38,3 48,3 34,7 37,5 37,2 38,3 35,7   -17,1% ▼ 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων  
Σύνολο 1.142 1.294 1.362 1.849 1.392 1.447 1.960 1.649 1.636 1.662 1.588 5,0% 39,1% ▲ 
Ανά τμήμα 71,4 80,9 85,1 108,8 81,9 85,1 115,3 97,0 96,2 118,7 113,4   58,9% ▲ 

Πανεπιστήμιο Κρήτης  
Σύνολο 996 1.152 1.334 1.521 1.509 1.272 1.447 1.320 1.373 1.305 1.341 4,3% 34,6% ▲ 
Ανά τμήμα 58,6 67,8 78,5 89,5 88,8 74,8 85,1 77,6 80,8 76,8 78,9   34,6% ▲ 

Πανεπιστήμιο Πατρών  
Σύνολο 1.448 1.768 1.702 2.288 1.782 1.594 2.370 2.396 2.659 2.369 2.090 6,6% 44,3% ▲ 
Ανά τμήμα 69,0 84,2 81,0 109,0 84,9 75,9 112,9 114,1 126,6 112,8 99,5   44,3% ▲ 

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών  
Σύνολο 998 1.098 1.176 1.665 1.518 1.189 1.304 1.254 1.114 1.178 1.255 4,0% 25,8% ▲ 
Ανά τμήμα 124,8 137,3 147,0 208,1 189,8 148,6 163,0 156,8 139,3 147,3 156,9   25,8% ▲ 

Πάντειο Πανεπιστήμιο  
Σύνολο 972 1.226 1.225 1.595 1.354 1.364 1.838 1.441 1.480 1.522 1.441 4,6% 48,3% ▲ 
Ανά τμήμα 121,5 153,3 153,1 177,2 150,4 151,6 204,2 160,1 164,4 169,1 160,1   31,8% ▲ 

Πανεπιστήμιο Πειραιώς  
Σύνολο 1.102 1.367 1.337 1.619 1.607 1.755 1.428 1.522 1.492 1.288 1.204 3,8% 9,3% ▲ 
Ανά τμήμα 122,4 151,9 148,6 179,9 178,6 195,0 158,7 169,1 165,8 143,1 133,8   9,3% ▲ 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας  
Σύνολο 833 948 1.044 1.170 1.107 1.037 1.006 1.156 1.024 1.181 1.033 3,3% 24,0% ▲ 
Ανά τμήμα 104,1 118,5 130,5 117,0 110,7 103,7 100,6 115,6 102,4 118,1 103,3   -0,8% ▼ 

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών  
Σύνολο 268 333 292 319 264 296 241 338 273 291 321 1,0% 19,8% ▲ 
Ανά τμήμα 44,7 55,5 48,7 53,2 44,0 49,3 40,2 56,3 45,5 48,5 53,5   19,8% ▲ 

Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών 
Σύνολο 84 120 126 139 166 126 190 138 100 61 119 0,4% 41,7% ▲ 
Ανά τμήμα 84,0 120,0 126,0 139,0 166,0 63,0 95,0 69,0 50,0 30,5 59,5   -29,2% ▼ 

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 
Σύνολο 86 73 97 145 53 164 141 137 123 159 149 0,5% 73,3% ▲ 
Ανά τμήμα 28,7 24,3 32,3 48,3 17,7 54,7 35,3 34,3 30,8 39,8 37,3   29,9% ▲ 

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου  
Σύνολο   0 0 0 0 12 144 155 259 353 332 1,1%     
Ανά τμήμα   0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 14,4 15,5 25,9 35,3 33,2       
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Εκπαιδευτικό Ίδρυμα 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
2012 Μεταβολή 

περιόδου 
2002-2012 Πλήθος % 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας  
Σύνολο       301 288 276 344 406 301 425 452 1,4% 50,2% ▲ 
Ανά τμήμα       75,3 57,6 46,0 57,3 67,7 50,2 70,8 75,3   0,1% ▲ 

Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας  
Σύνολο       0 0 0 0 25 51 35 79 0,3%     
Ανά τμήμα       0,0 0,0 0,0 0,0 12,5 25,5 17,5 39,5       

Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας  
Σύνολο                   74 150 0,5% 102,7% ▲ 
Ανά τμήμα                   24,7 50,0   102,7% ▲ 

Πολυτεχνείο Κρήτης  
Σύνολο 111 152 158 233 152 158 217 237 233 262 215 0,7% 93,7% ▲ 
Ανά τμήμα 27,8 38,0 39,5 46,6 30,4 31,6 43,4 47,4 46,6 52,4 43,0   55,0% ▲ 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο  
Σύνολο 1.145 1.271 1.295 1.530 1.507 1.375 1.383 1.494 1.559 1.457 1.456 4,6% 27,2% ▲ 
Ανά τμήμα 127,2 141,2 143,9 170,0 167,4 152,8 153,7 166,0 173,2 161,9 161,8   27,2% ▲ 

                
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Κατά την περίοδο αναφοράς (2002-2012) 21 από τα 22 
εκπαιδευτικά ιδρύματα της κατηγορίας καταγράφουν 
αύξηση του πλήθους των πτυχιούχων τους, με την 
υψηλότερη μέση ετήσια αύξηση να σημειώνεται στο 
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (κατά 241,0%) και ακο-
λουθούν: το Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας (102,7%), 
το Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας (66,1%), το Χαρο-
κόπειο Πανεπιστήμιο (20,9%), το Πανεπιστήμιο Αι-
γαίου (17,7%), το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (12,2%), η 
Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (10,5%), το Πολυτε-
χνείο Κρήτης (9,7%), το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακε-
δονίας (8,0%), το Πανεπιστήμιο Θράκης (6,9%), το 
Πανεπιστήμιο Πατρών (5,8%), το Πάντειο Πανεπιστή-
μιο (5,5%), το Ιόνιο Πανεπιστήμιο (5,5%), το Πανεπι-

στήμιο Ιωαννίνων (4,9%), το Πανεπιστήμιο Κρήτης 
(3,6%), το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (3,5%), 
το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (3,5%), το Πα-
νεπιστήμιο Μακεδονίας (2,8%), το Εθνικό Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο (2,7%), το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και το 
Πανεπιστήμιο Αθηνών (1,7%). Στον αντίποδα βρίσκο-
νται το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
που καταγράφει μείωση του πλήθους των πτυχιούχων 
του 3,8%. 
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η μέση τιμή, η 
ελάχιστη και η μέγιστη τιμή πτυχιούχων προπτυχια-
κών προγραμμάτων ανά τμήμα στα 22 Πανεπιστημια-
κά ιδρύματα & Πολυτεχνεία το 2012. 

Γράφημα 7.9: Μέση τιμή, Ελάχιστη και Μέγιστη τιμή πτυχιούχων ανά τμήμα στα 22 Πανεπιστημιακά ιδρύματα και Πολυτεχνεία το 2012 

 
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Συνολικά από τα Πανεπιστημιακά ιδρύματα & Πολυτε-
χνεία αποφοιτούν κατά μέσο όρο 117,6 φοιτητές ανά 
τμήμα, ενώ ως προς το συγκεκριμένο δείκτη τα εκπαι-
δευτικά ιδρύματα διαφοροποιούνται σημαντικά μετα-
ξύ τους. Το 2012 τους περισσότερους κατά μέσο όρο 
πτυχιούχους ανά τμήμα καταγράφει το Πανεπιστήμιο 
Αθηνών (204,8 πτυχιούχοι) και ακολουθούν: το Αρι-
στοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (168,3), το 
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (161,8), το Πάντειο 
Πανεπιστήμιο (160,1), το Οικονομικό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών (156,9), το Πανεπιστήμιο Πειραιώς (133,8). 

Την ίδια χρονιά, τους λιγότερους πτυχιούχους ανά 
τμήμα καταγράφει το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 
(33,2 πτυχιούχοι) και ακολουθούν: το Ιόνιο Πανεπι-
στήμιο (35,7), το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (37,3), το 
Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας (39,5), το Πολυτε-
χνείο Κρήτης (43,0), το Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλά-
δας (50,0), το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
(53,5), το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (57,3), η Ανωτάτη 
Σχολή Καλών Τεχνών (59,5), το Πανεπιστήμιο Θεσσα-
λίας (72,4), το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 
(75,3), το Πανεπιστήμιο Κρήτης (78,9), το Πανεπιστή-
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μιο Πατρών (99,5), το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 
(103,3), το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (113,4) και το 
Πανεπιστήμιο Θράκης (114,3). 
Πέραν των διαφοροποιήσεων μεταξύ των εκπαιδευτι-
κών ιδρυμάτων, καταγράφονται και σημαντικές δια-
φοροποιήσεις εντός των ιδρυμάτων. Συγκεκριμένα, το 
μεγαλύτερο εύρος (διαφορά μέγιστης από ελάχιστη 
τιμή πτυχιούχων/τμήμα) σημειώνεται στο Πανεπιστή-
μιο Αθηνών και ισούται με 702 πτυχιούχους. Με βάση 
την τιμή εύρους ακολουθούν τα ιδρύματα: Αριστοτέ-
λειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (471), Πανεπιστή-
μιο Θράκης (442), Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
(307), Πάντειο Πανεπιστήμιο (271), Εθνικό Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο (264), Πανεπιστήμιο Πειραιώς (242), 
Πανεπιστήμιο Πατρών (225), Πανεπιστήμιο Ιωαννί-
νων (193), Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (184), Πανεπι-
στήμιο Μακεδονίας (183), Πανεπιστήμιο Κρήτης 
(163), Πανεπιστήμιο Αιγαίου (145) και Πανεπιστήμιο 
Δυτικής Μακεδονίας (113). 
Στον αντίποδα βρίσκεται το Χαροκόπειο Πανεπιστή-
μιο, το οποίο καταγράφει το μικρότερο εύρος μεταξύ 
μέγιστης και ελάχιστης τιμής πτυχιούχων/τμήμα (35 
πτυχιούχοι) και ακολουθούν: το Πανεπιστήμιο Δυτι-
κής Ελλάδας (42), το Ιόνιο Πανεπιστήμιο (43), το Πο-
λυτεχνείο Κρήτης και το Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλά-
δας (45), το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (70), το Γε-

ωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (79) και η Ανωτάτη 
Σχολή Καλών Τεχνών (93).  
 

Τεχνολογικά ιδρύματα 
Το 2012 το ΤΕΙ Αθηνών καταγράφει τους περισσότε-
ρους πτυχιούχους (2.948), οι οποίοι αντιστοιχούν στο 
15,3% του συνόλου των Τεχνολογικών ιδρυμάτων, ενώ 
ακολουθούν κατά σειρά: το Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσα-
λονίκης (11,8%), το ΤΕΙ Λαρίσης και το ΤΕΙ Πατρών 
(9,1%), το ΤΕΙ Πειραιώς (7,5%), το ΤΕΙ Κρήτης (7,3%), το 
ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (7,0%), το ΤΕΙ Ηπείρου (5,7%) 
και το ΤΕΙ Χαλκίδος (5,2%). 
Την ίδια χρονιά το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων καταγράφει τους 
λιγότερους πτυχιούχους (249), οι οποίοι αντιστοιχούν 
στο 1,3% του συνόλου των Τεχνολογικών ιδρυμάτων, 
ενώ ακολουθούν κατά σειρά: η ΑΣΠΑΙΤΕ (2,1%), το ΤΕΙ 
Λαμίας (3,0%), το ΤΕΙ Μεσολογγίου (3,1%), το ΤΕΙ Κα-
λαμάτας (3,3%), το ΤΕΙ Σερρών (4,5%) και το ΤΕΙ Κα-
βάλας (4,6%). 
 
Στον ακόλουθο πίνακα αποτυπώνεται αναλυτικά το 
ετήσιο πλήθος των πτυχιούχων προπτυχιακών προ-
γραμμάτων των Τεχνολογικών ιδρυμάτων (συνολικά 
και ανά ίδρυμα), καθώς και ο μέσος όρος των πτυ-
χιούχων ανά τμήμα των ιδρυμάτων την περίοδο 2002-
2012. 

Πίνακας 7.2: Πλήθος πτυχιούχων προπτυχιακών προγραμμάτων και μέσος όρος ανά τμήμα των Τεχνολογικών ιδρυμάτων την περίοδο 2002-2012 

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
2012 Μεταβολή 

περιόδου 
2002-2012 Πλήθος % 

Τεχνολογικά ιδρύματα 
Σύνολο 10.543 12.748 14.407 16.931 17.618 16.350 18.113 18.998 19.742 19.017 19.311 100,0% 83,2% ▲ 
Ανά τμήμα 73,7 68,2 73,1 96,2 99,5 71,4 79,4 83,0 86,2 83,0 85,1   15,4% ▲ 

Τ.Ε.Ι. Αθηνών 
Σύνολο 2.593 3.220 3.392 3.417 3.677 2.848 3.567 3.599 3.821 3.483 2.948 15,3% 13,7% ▲ 
Ανά τμήμα 78,6 89,4 94,2 103,5 111,4 77,0 96,4 97,3 103,3 94,1 79,7   1,4% ▲ 

Τ.Ε.Ι. Κρήτης 
Σύνολο 649 693 852 955 775 1.124 1.160 1.322 1.515 1.447 1.402 7,3% 116,0% ▲ 
Ανά τμήμα 59,0 43,3 47,3 63,7 51,7 59,2 61,1 69,6 79,7 76,2 73,8   25,1% ▲ 

Αλεξάνδρειο Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης 
Σύνολο 1.622 2.128 2.034 2.402 2.209 2.057 2.397 2.536 2.377 2.249 2.288 11,8% 41,1% ▲ 
Ανά τμήμα 81,1 92,5 84,8 109,2 100,4 82,3 95,9 101,4 95,1 90,0 91,5   12,8% ▲ 

Τ.Ε.Ι. Καβάλας 
Σύνολο 385 488 517 723 802 716 932 825 902 838 907 4,7% 135,6% ▲ 
Ανά τμήμα 64,2 54,2 51,7 90,4 100,3 65,1 84,7 75,0 82,0 76,2 82,5   28,5% ▲ 

Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας 
Σύνολο 456 541 941 1.222 1.166 1.225 1.418 1.360 1.395 1.266 1.352 7,0% 196,5% ▲ 
Ανά τμήμα 50,7 38,6 62,7 94,0 89,7 61,3 70,9 68,0 69,8 63,3 67,6   33,4% ▲ 

Τ.Ε.Ι. Λαρίσης 
Σύνολο 913 956 1.026 1.525 1.603 1.547 1.464 1.639 1.622 1.637 1.756 9,1% 92,3% ▲ 
Ανά τμήμα 76,1 59,8 64,1 101,7 106,9 73,7 73,2 78,0 77,2 78,0 87,8   15,4% ▲ 

Τ.Ε.Ι. Πατρών 
Σύνολο 747 864 1.069 1.257 1.763 1.388 1.580 1.785 1.749 1.846 1.764 9,1% 136,1% ▲ 
Ανά τμήμα 83,0 78,5 71,3 114,3 160,3 81,6 92,9 105,0 102,9 108,6 103,8   25,0% ▲ 

Τ.Ε.Ι. Πειραιώς 
Σύνολο 946 1.369 1.395 1.267 1.313 975 1.362 1.362 1.508 1.336 1.448 7,5% 53,1% ▲ 
Ανά τμήμα 105,1 124,5 126,8 140,8 131,3 75,0 104,8 104,8 116,0 102,8 111,4   6,0% ▲ 

Τ.Ε.Ι. Σερρών 
Σύνολο 476 457 579 834 590 750 853 827 804 670 869 4,5% 82,6% ▲ 
Ανά τμήμα 119,0 76,2 96,5 139,0 98,3 107,1 121,9 118,1 114,9 95,7 124,1   4,3% ▲ 

Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας 
Σύνολο 236 260 323 384 407 570 429 511 574 658 635 3,3% 169,1% ▲ 
Ανά τμήμα 59,0 43,3 53,8 64,0 67,8 71,3 53,6 63,9 71,8 82,3 79,4   34,5% ▲ 

Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου 
Σύνολο 219 236 320 425 637 621 558 647 573 629 602 3,1% 174,9% ▲ 
Ανά τμήμα 43,8 39,3 53,3 70,8 106,2 77,6 69,8 80,9 71,6 78,6 75,3   71,8% ▲ 

Τ.Ε.Ι. Χαλκίδος 
Σύνολο 483 442 620 729 708 518 505 482 855 818 999 5,2% 106,8% ▲ 
Ανά τμήμα 120,8 73,7 103,3 145,8 141,6 64,8 63,1 60,3 106,9 102,3 142,7   18,2% ▲ 

Τ.Ε.Ι. Λαμίας 
Σύνολο 302 367 410 617 609 569 469 515 546 576 583 3,0% 93,0% ▲ 
Ανά τμήμα 60,4 52,4 58,6 88,1 87,0 71,1 58,6 64,4 68,3 72,0 72,9   20,7% ▲ 

Τ.Ε.Ι. Ηπείρου 
Σύνολο 322 480 663 913 1.045 1.229 1.086 1.101 1.000 1.049 1.109 5,7% 244,4% ▲ 
Ανά τμήμα 46,0 32,0 41,4 70,2 80,4 94,5 83,5 84,7 76,9 80,7 85,3   85,5% ▲ 

Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων 
Σύνολο       41 78 81 100 250 242 253 249 1,3%     
Ανά τμήμα       20,5 39,0 10,1 12,5 31,3 30,3 31,6 31,1       

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε 
Σύνολο 194 247 266 220 236 132 233 237 259 262 400 2,1% 106,2% ▲ 
Ανά τμήμα 38,8 49,4 53,2 44,0 47,2 22,0 38,8 39,5 43,2 43,7 66,7   71,8% ▲ 

                
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
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Κατά την περίοδο αναφοράς (2002-2012) και στα 16 
Τεχνολογικά ιδρύματα καταγράφεται αύξηση του 
πλήθους των πτυχιούχων, με την υψηλότερη μέση ε-
τήσια αύξηση να σημειώνεται στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, 
κατά 38,2%, και ακολουθούν: το ΤΕΙ Ηπείρου (κατά 
14,8%), το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (κατά 13,5%), το 
ΤΕΙ Μεσολογγίου (κατά 12,3%), η ΑΣΠΑΙΤΕ (κατά 
12,2%), το ΤΕΙ Καλαμάτας (κατά 11,7%), το ΤΕΙ Χαλκί-
δος (κατά 10,8%), το ΤΕΙ Καβάλας και το ΤΕΙ Πατρών 

(κατά 10,2%), το ΤΕΙ Κρήτης (κατά 9,2%), το ΤΕΙ Πει-
ραιώς (κατά 6,3), το ΤΕΙ Σερρών (κατά 8,6%), το ΤΕΙ 
Λαμίας (κατά 8,1%), το ΤΕΙ Λαρίσης (κατά 7,6%), το 
Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης (κατά 4,2%) και το ΤΕΙ 
Αθηνών (κατά 2,3%). 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η μέση τιμή, η 
ελάχιστη και η μέγιστη τιμή πτυχιούχων προπτυχια-
κών προγραμμάτων ανά τμήμα στα 16 Τεχνολογικά 
ιδρύματα το 2012. 

Γράφημα 7.10: Μέση τιμή, Ελάχιστη και Μέγιστη τιμή πτυχιούχων ανά τμήμα στα 16 Τεχνολογικά ιδρύματα το 2012 

 
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 
Συνολικά από τα Τεχνολογικά ιδρύματα αποφοιτούν 
κατά μέσο όρο 85,1 φοιτητές ανά τμήμα, ενώ ως προς 
το συγκεκριμένο δείκτη τα εκπαιδευτικά ιδρύματα δι-
αφοροποιούνται μεταξύ τους. Το 2012 τους περισσό-
τερους κατά μέσο όρο πτυχιούχους ανά τμήμα κατα-
γράφει το ΤΕΙ Χαλκίδος (142,7 πτυχιούχους) και ακο-
λουθούν: το ΤΕΙ Σερρών (124,1), το ΤΕΙ Πειραιώς 
(111,4), το ΤΕΙ Πατρών (103,8), το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 
(91,5), το ΤΕΙ Λαρίσης (87,8) και το ΤΕΙ Ηπείρου (85,3). 
Την ίδια χρονιά, τους λιγότερους πτυχιούχους ανά 
τμήμα καταγράφει το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (31,1 πτυ-
χιούχοι) και ακολουθούν: η ΑΣΠΑΙΤΕ (66,7), το ΤΕΙ Δυ-
τικής Μακεδονίας (67,6), το ΤΕΙ Λαμίας (72,9), το ΤΕΙ 
Κρήτης (73,8), το ΤΕΙ Μεσολογγίου (75,3), το ΤΕΙ Κα-
λαμάτας (79,4), το ΤΕΙ Αθηνών (79,7) και το ΤΕΙ Καβά-
λας (82,5). 
Πέραν των διαφοροποιήσεων μεταξύ των εκπαιδευτι-
κών ιδρυμάτων, καταγράφονται και σημαντικές δια-
φοροποιήσεις εντός των ιδρυμάτων. Συγκεκριμένα, το 
μεγαλύτερο εύρος (διαφορά μέγιστης από ελάχιστη 
τιμή πτυχιούχων/τμήμα) σημειώνεται στο ΤΕΙ Πει-
ραιώς και ισούται με 373 πτυχιούχους. Με βάση την 
τιμή εύρους ακολουθούν τα ιδρύματα: ΤΕΙ Χαλκίδος 
(350), ΤΕΙ Πατρών (238), ΤΕΙ Θεσσαλονίκης (233), ΤΕΙ 
Λαρίσης (208), ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (206), ΤΕΙ Α-
θηνών (197), ΤΕΙ Σερρών (185), ΤΕΙ Κρήτης (169), ΤΕΙ 
Μεσολογγίου (164) και ΤΕΙ Λαμίας (161). 
Στον αντίποδα βρίσκεται το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, το ο-
ποίο καταγράφει το μικρότερο εύρος μεταξύ μέγιστης 

και ελάχιστης τιμής πτυχιούχων/τμήμα (58 φοιτητές) 
και ακολουθούν: η ΑΣΠΑΙΤΕ (107), το ΤΕΙ Ηπείρου 
(143), το ΤΕΙ Καλαμάτας (150) και το ΤΕΙ Καβάλας 
(156). 
Συνολικά, τα μεγάλα εύρη που καταγράφονται εντός 
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων οφείλονται στη δημι-
ουργία αρκετών νέων τμημάτων κατά τα τελευταία 
έτη, από τα οποία δεν έχουν ακόμη αποφοιτήσει οι 
πρώτοι εισαχθέντες φοιτητές. Για το λόγο αυτό, η 
πλειονότητα των Τεχνολογικών ιδρυμάτων στο γρά-
φημα εμφανίζει τμήματα που δεν έχουν πτυχιούχους. 
 
Ανώτερες Επαγγελματικές & Εκκλησιαστικές Σχολές 
Στον ακόλουθο πίνακα αποτυπώνεται αναλυτικά το 
σύνολο των πτυχιούχων, καθώς επίσης και ο μέσος 
όρος πτυχιούχων ανά τμήμα των Ανώτερων Επαγγελ-
ματικών & Εκκλησιαστικών Σχολών την περίοδο 
2002-2012. 
Το 2012 η ΑΕΝ Ασπρόπυργου καταγράφει τους περισ-
σότερους πτυχιούχους (251), οι οποίοι αντιστοιχούν 
στο 28,0% του συνόλου των Ανώτερων Επαγγελματι-
κών & Εκκλησιαστικών Σχολών, ενώ ακολουθούν κατά 
σειρά: η ΑΕΝ Μακεδονίας (16,1%), η ΑΕΝ Κρήτης 
(10,7%), η ΑΕΝ Ηπείρου (7,0%), η Ανωτάτη Εκκλησια-
στική Ακαδημία Αθηνών (4,5%), η ΑΕΝ Χίου (4,4%), η 
Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Θεσσαλονίκης 
(4,2%), η ΑΕΝ Σύρου (3,7%), η ΑΕΝ Κύμης και η Ανω-
τάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Ηρακλείου (3,5%), η 
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Ανωτέρα Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων Ρόδου 
(2,6%), η ΑΕΝ Ιονίων Νήσων, η ΑΕΝ Ύδρας και η Ανω-
τάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Βελλάς Ιωαννίνων 
(2,0%). 
Την ίδια χρονιά η Δραματική Σχολή Εθνικού Θεάτρου 
και η Ανωτέρα Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων Α-

γίου Νικολάου καταγράφει μηδενικό πλήθος πτυ-
χιούχων και ακολουθούν η Σχολή Ορχηστικής Τέχνης 
και η Δραματική Σχολή Κρατικού Θεάτρου Βορείου 
Ελλάδος με πλήθος πτυχιούχων που αντιστοιχούν στο 
1,5% του συνόλου των Ανώτερων Επαγγελματικών & 
Εκκλησιαστικών Σχολών. 

Πίνακας 7.3: Πλήθος πτυχιούχων και μέσος όρος ανά τμήμα των Ανώτερων Επαγγελματικών & Εκκλησιαστικών Σχολών την περίοδο 2002-2012 

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
2012 Μεταβολή 

περιόδου 
2002-2012 Πλήθος % 

Ανώτερες Επαγγελματικές & 
Εκκλησιαστικές Σχολές 

Σύνολο 908 899 863 750 790 977 965 1.222 1.049 1.023 896 100,0% -1,3% ▼ 
Ανά τμήμα 39,5 39,1 37,5 32,6 34,3 36,2 35,7 45,3 38,9 37,9 33,2   -15,9% ▼ 

ΑΕΝ Ασπρόπυργου 
Σύνολο 231 275 250 204 221 285 289 354 349 274 251 28,0% 8,7% ▲ 
Ανά τμήμα 115,5 137,5 125,0 102,0 110,5 142,5 144,5 177,0 174,5 137,0 125,5   8,7% ▲ 

ΑΕΝ Ιονίων Νήσων 
Σύνολο 25 12 13 6 23 37 40 25 30 18 18 2,0% -28,0% ▼ 
Ανά τμήμα 25,0 12,0 13,0 6,0 23,0 37,0 40,0 25,0 30,0 18,0 18,0   -28,0% ▼ 

ΑΕΝ Κύμης 
Σύνολο 26 29 33 11 16 35 30 29 76 36 31 3,5% 19,2% ▲ 
Ανά τμήμα 26,0 29,0 33,0 11,0 16,0 35,0 30,0 29,0 76,0 36,0 31,0   19,2% ▲ 

ΑΕΝ Μακεδονίας 
Σύνολο 79 87 85 72 84 152 152 173 170 182 144 16,1% 82,3% ▲ 
Ανά τμήμα 39,5 43,5 42,5 36,0 42,0 76,0 76,0 86,5 85,0 91,0 72,0   82,3% ▲ 

ΑΕΝ Οινουσών Χίου 
Σύνολο 27 18 24 21 29 31 46 37 20 19 20 2,2% -25,9% ▼ 
Ανά τμήμα 27,0 18,0 24,0 21,0 29,0 31,0 46,0 37,0 20,0 19,0 20,0   -25,9% ▼ 

ΑΕΝ Σύρου 
Σύνολο 13 32 22 6 17 27 33 33 36 31 33 3,7% 153,8% ▲ 
Ανά τμήμα 13,0 32,0 22,0 6,0 17,0 27,0 33,0 33,0 36,0 31,0 33,0   153,8% ▲ 

ΑΕΝ Ύδρας 
Σύνολο 43 36 25 30 28 35 11 34 18 29 18 2,0% -58,1% ▼ 
Ανά τμήμα 43,0 36,0 25,0 30,0 28,0 35,0 11,0 34,0 18,0 29,0 18,0   -58,1% ▼ 

ΑΕΝ Κρήτης 
Σύνολο 68 63 54 58 97 101 73 94 67 73 96 10,7% 41,2% ▲ 
Ανά τμήμα 34,0 31,5 27,0 29,0 48,5 50,5 36,5 47,0 33,5 36,5 48,0   41,2% ▲ 

ΑΕΝ Ηπείρου 
Σύνολο 65 42 62 50 63 74 68 80 46 69 63 7,0% -3,1% ▼ 
Ανά τμήμα 65,0 42,0 62,0 50,0 63,0 74,0 68,0 80,0 46,0 69,0 63,0   -3,1% ▼ 

ΑΕΝ Χίου 
Σύνολο 48 31 40 33 38 42 22 28 32 38 39 4,4% -18,8% ▼ 
Ανά τμήμα 48,0 31,0 40,0 33,0 38,0 42,0 22,0 28,0 32,0 38,0 39,0   -18,8% ▼ 

Ανωτέρα Σχολή 
Νοσηλευτικής ΕΕΣ Αθηνών 

Σύνολο 22 21 13 17 9 11 21 14 6 9 7 0,8% -68,2% ▼ 
Ανά τμήμα 22,0 21,0 13,0 17,0 9,0 11,0 21,0 14,0 6,0 9,0 7,0   -68,2% ▼ 

Ανωτέρα Σχολή Τουριστικών 
Επαγγελμάτων Ρόδου 

Σύνολο 36 48 55 34 32 44 25 57 0 29 23 2,6% -36,1% ▼ 
Ανά τμήμα 36,0 48,0 55,0 34,0 32,0 44,0 25,0 57,0 0,0 29,0 23,0   -36,1% ▼ 

Ανωτέρα Σχολή Τουριστικών 
Επαγγελμάτων Αγ.Νικολάου 

Σύνολο 28 32 37 76 11 0 0 0 0 0 0 0,0% -100,0% ▼ 
Ανά τμήμα 28,0 32,0 37,0 76,0 11,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   -100,0% ▼ 

Δραματική Σχολή Εθνικού Θεάτρου 
Σύνολο 15 12 11 15 14 0 0 0 0 0 0 0,0% -100,0% ▼ 
Ανά τμήμα 15,0 12,0 11,0 15,0 14,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   -100,0% ▼ 

Δραματική Σχολή Κρατικού Θεάτρου 
Βορείου Ελλάδος 

Σύνολο 11 11 16 14 17 11 10 11 12 10 13 1,5% 18,2% ▲ 
Ανά τμήμα 11,0 11,0 16,0 14,0 17,0 11,0 10,0 11,0 12,0 10,0 13,0   18,2% ▲ 

Σχολή Ορχηστικής Τέχνης 
Σύνολο 17 22 16 10 8 17 12 0 11 13 13 1,5% -23,5% ▼ 
Ανά τμήμα 17,0 22,0 16,0 10,0 8,0 17,0 12,0 0,0 11,0 13,0 13,0   -23,5% ▼ 

Ανώτατη Εκκλησιαστική 
Ακαδημία Αθηνών 

Σύνολο 81 41 41 35 38 29 97 144 66 85 40 4,5% -50,6% ▼ 
Ανά τμήμα 81,0 41,0 41,0 35,0 38,0 14,5 48,5 72,0 33,0 42,5 20,0   -75,3% ▼ 

Ανώτατη Εκκλησιαστική 
Ακαδημία Θεσσαλονίκης 

Σύνολο 46 42 42 34 22 18 0 38 42 23 38 4,2% -17,4% ▼ 
Ανά τμήμα 46,0 42,0 42,0 34,0 22,0 9,0 0,0 19,0 21,0 11,5 19,0   -58,7% ▼ 

Ανώτατη Εκκλησιαστική 
Ακαδημία Βελλάς Ιωαννίνων 

Σύνολο 5 21 7 6 7 10 12 18 15 14 18 2,0% 260,0% ▲ 
Ανά τμήμα 5,0 21,0 7,0 6,0 7,0 5,0 6,0 9,0 7,5 7,0 9,0   80,0% ▲ 

Ανώτατη Εκκλησιαστική 
Ακαδημία Ηρακλείου 

Σύνολο 22 24 17 18 16 18 24 53 53 71 31 3,5% 40,9% ▲ 
Ανά τμήμα 22,0 24,0 17,0 18,0 16,0 9,0 12,0 26,5 26,5 35,5 15,5   -29,5% ▼ 

                
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Κατά την περίοδο αναφοράς (2002-2012) 8 από τα 20 
εκπαιδευτικά ιδρύματα της κατηγορίας καταγράφουν 
αύξηση του πλήθους των πτυχιούχων, με την υψηλό-
τερη αύξηση να σημειώνεται στην Ανώτατη Εκκλησι-
αστική Ακαδημία Βελλάς Ιωαννίνων (κατά 260,0%) 
και ακολουθούν: η ΑΕΝ Σύρου (κατά 153,8%), η ΑΕΝ 
Μακεδονίας (κατά 82,3%), η ΑΕΝ Κρήτης (κατά 
41,2%), η Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Ηρα-
κλείου (κατά 40,9%), η ΑΕΝ Κύμης (κατά 19,2%), η 
Δραματική Σχολή Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλά-
δος (κατά 18,2%) και η ΑΕΝ Ασπρόπυργου (κατά 
8,7%). 

Στον αντίποδα βρίσκονται τα υπόλοιπα 12 εκπαιδευτι-
κά ιδρύματα που καταγράφουν μείωση του πλήθους 
των πτυχιούχων τους, με την υψηλότερη μείωση να 
σημειώνεται στη Δραματική Σχολή Εθνικού Θεάτρου 
και στην Ανωτέρα Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων 
Αγίου Νικολάου (κατά 100,0%) και ακολουθούν: η 
Ανωτέρα Σχολή Νοσηλευτικής ΕΕΣ Αθηνών (κατά 
68,2%), η ΑΕΝ Ύδρας (κατά 58,1%), η Ανώτατη Εκκλη-
σιαστική Ακαδημία Αθηνών (κατά 50,6%), η Ανωτέρα 
Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων Ρόδου (κατά 
36,1%), η ΑΕΝ Ιονίων Νήσων (κατά 28,0%), η ΑΕΝ Οι-
νουσών Χίου (κατά 25,9%), η Σχολή Ορχηστικής Τέ-
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χνης (κατά 23,5%), η ΑΕΝ Χίου (κατά 18,8%) και η Α-
νώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Θεσσαλονίκης (κα-
τά 17,4%). 
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η μέση τιμή 
πτυχιούχων ανά τμήμα στις 20 σχολές της Ανώτερης 
Επαγγελματικής & Εκκλησιαστικής εκπαίδευσης το 
2012. 
Συνολικά στην Ανώτερη Επαγγελματική & Εκκλησια-
στική Εκπαίδευση εισάγονται κατά μέσο όρο 33,2 πτυ-
χιούχοι ανά τμήμα, ενώ ως προς το συγκεκριμένο δεί-
κτη τα εκπαιδευτικά ιδρύματα διαφοροποιούνται με-
ταξύ τους.  
Το 2012 τους περισσότερους κατά μέσο όρο πτυχιού-
χους ανά τμήμα καταγράφει η ΑΕΝ Ασπρόπυργου 
(125,5 πτυχιούχοι) και ακολουθούν: η ΑΕΝ Μακεδονί-
ας (72,0), η ΑΕΝ Ηπείρου (63,0), η ΑΕΝ Κρήτης (48,0) 
και η ΑΕΝ Χίου (39,0).  
Την ίδια χρονιά, τους λιγότερους πτυχιούχους ανά 
τμήμα καταγράφει η Δραματική Σχολή Εθνικού Θεά-
τρου και η Ανωτέρα Σχολή Τουριστικών Επαγγελμά-
των Αγίου Νικολάου (0,0 πτυχιούχοι) και ακολου-
θούν: η Ανωτέρα Σχολή Νοσηλευτικής ΕΕΣ Αθηνών 
(7,0), η Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Βελλάς 
Ιωαννίνων (9,0), η Σχολή Ορχηστικής Τέχνης και η 
Δραματική Σχολή Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλά-
δος (13,0), η Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Ηρα-
κλείου (15,5), η ΑΕΝ Ύδρας και η ΑΕΝ Ιονίων Νήσων 
(18,0), η Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Θεσσα-
λονίκης (19,0), η Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία 
Αθηνών και η ΑΕΝ Οινουσών Χίου (20,0), η Ανωτέρα 
Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων Ρόδου (23,0), η 
ΑΕΝ Κύμης (31,0) και η ΑΕΝ Σύρου (33,0). 

Γράφημα 7.11: Μέση τιμή πτυχιούχων ανά τμήμα στις Ανώτερες Επαγγελμα-
τικές & Εκκλησιαστικές Σχολές το 2012 

 
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 
7.1.1.2 Ανάλυση κατά πεδίο και τομέα σπουδών 
Στο ακόλουθο γράφημα το σύνολο των 51.723 πτυ-
χιούχων των προπτυχιακών προγραμμάτων του 2012, 
κατανέμεται ως προς το αντικείμενο σπουδών στα 8 
πεδία σπουδών (διευρυμένες ομάδες σπουδών) σύμ-
φωνα με τη διεθνή ταξινόμηση ISCED1997 της UNESCO 
(βλ. Παράρτημα III). 
Το 2012 από το σύνολο των πτυχιούχων το υψηλότερο 
ποσοστό (29,2%), που αντιστοιχεί σε 15.102 φοιτη-
τές/-τριες, συγκέντρωνε το πεδίο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙ-
ΣΤΗΜΕΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΟ, και ακολουθούν: το 
πεδίο ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ- ΔΟΜΙ-
ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ με ποσοστό 17,3% που αντιστοιχεί σε 
8.935 φοιτητές/-τριες, το πεδίο σπουδών ΑΝΘΡΩΠΙ-
ΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ & ΤΕΧΝΕΣ με 12,8% που αντιστοιχεί 
σε 6.623 φοιτητές/-τριες, το πεδίο ΥΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙ-
ΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ με 11,2% που αντιστοιχεί σε 5.794 φοι-
τητές/-τριες, το πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ με 11,1% που αντι-
στοιχεί σε 5.743 φοιτητές/-τριες, το πεδίο σπουδών 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ με 10,4% που αντιστοιχεί σε 5.405 φοι-
τητές/-τριες, το πεδίο ΓΕΩΡΓΙΑ με 4,7% που αντιστοι-
χεί σε 2.445 φοιτητές/-τριες και το πεδίο σπουδών 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ με ποσοστό 3,2% που αντιστοιχεί σε 1.676 
φοιτητές/-τριες. 

Γράφημα 7.12: Κατανομή των πτυχιούχων προπτυχιακών προγραμμάτων 
ανά πεδίο σπουδών το 2012 

 
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
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σπουδών, καθώς και το ποσοστό τους επί του συνό-
λου την περίοδο 2002-2012. 
Κατά την περίοδο 2002-2012 και στα 8 πεδία σπουδών 
το πλήθος των πτυχιούχων καταγράφει αύξηση, με 
την μεγαλύτερη να σημειώνεται στο πεδίο σπουδών 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ κατά 111,5%, από 2.556 φοιτητές το 
2002 σε 5.405 το 2012, ενώ ως ποσοστό επί του συνό-
λου των πτυχιούχων από 7,0% το 2002 αυξάνεται στο 
10,4% το 2012. Αύξηση του πλήθους των πτυχιούχων 
σημειώνεται και στο πεδίο σπουδών ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ κατά 
75,5%, από 3.272 φοιτητές το 2002 σε 5.743 φοιτητές 
το 2012, ενώ ως ποσοστό επί του συνόλου των πτυ-

χιούχων από 8,9% το 2002 αυξάνεται στο 11,1% το 
2012. 
Το πλήθος των πτυχιούχων του πεδίου σπουδών ΓΕ-
ΩΡΓΙΑ καταγράφει αύξηση κατά 57,9%, από 1.548 το 
2002 σε 2.445 το 2012, ενώ ως ποσοστό επί του συνό-
λου των πτυχιούχων από 4,2% το 2002 αυξάνεται στο 
4,7% το 2012. Αύξηση του πλήθους των πτυχιούχων 
σημειώνεται και στο πεδίο σπουδών ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ κατά 51,1%, από 
5.912 φοιτητές το 2002 σε 8.935 φοιτητές το 2012, 
ενώ ως ποσοστό επί του συνόλου των πτυχιούχων από 
16,1% το 2002 αυξάνεται στο 17,3% το 2012. 

Γράφημα 7.13: Πλήθος πτυχιούχων προπτυχιακών προγραμμάτων ανά πεδίο σπουδών την περίοδο 2002-2012 
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Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
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Το πλήθος των πτυχιούχων του πεδίου σπουδών ΚΟΙ-
ΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΔΙΚΑΙΟ κατα-
γράφει αύξηση κατά 34,1%, από 11.262 το 2002 σε 
15.102 το 2012, ενώ ως ποσοστό επί του συνόλου των 
πτυχιούχων από 30,7% το 2002 μειώνεται στο 29,2% 
το 2012. Το πλήθος των πτυχιούχων του πεδίου σπου-
δών ΥΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ καταγράφει αύξη-
ση κατά 32,2%, από 4.384 το 2002 σε 5.794 το 2012, 
ενώ ως ποσοστό επί του συνόλου των πτυχιούχων από 
12,0% το 2002 μειώνεται στο 11,2% το 2012. Μικρότε-
ρη αύξηση σημειώνει το πλήθος του πεδίου σπουδών 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (κατά 11,5%), από 1.503 το 2002 σε 1.676 
το 2012, ενώ ως ποσοστό επί του συνόλου των πτυ-
χιούχων από 4,1% το 2002 μειώνεται σε 3,2% το 2012. 
Τέλος, οι πτυχιούχοι του πεδίου σπουδών ΑΝΘΡΩΠΙ-
ΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ & ΤΕΧΝΕΣ σημειώνουν τη μικρότερη 
αύξηση μεταξύ των πεδίων (κατά 6,1%), από 6.245 το 
2002 σε 6.623 το 2012, ενώ ως ποσοστό επί του συνό-
λου των πτυχιούχων, από 17,0% το 2002 μειώνεται 
στο 12,8%. 
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος των 
πτυχιούχων προπτυχιακών προγραμμάτων ανά τομέα 
σπουδών τα έτη 2002 και 2012. 
Γράφημα 7.14: Πλήθος πτυχιούχων προπτυχιακών προγραμμάτων ανά το-
μέα σπουδών τα έτη 2002 & 2012 

 
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

Το 2012 από το σύνολο των πτυχιούχων το υψηλότερο 
ποσοστό (15,4%), που αντιστοιχεί σε 7.977 φοιτητές/-
τριες, συγκεντρώνει ο τομέας σπουδών Κατάρτιση στο 
Εμπόριο & στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και ακολου-
θούν οι τομείς σπουδών: Επιστήμες του Μηχανικού 
(11,1% με 5.763 πτυχιούχους), Επιστήμες Υγείας & Υ-
γιεινής (10,4% με 5.405 πτυχιούχους), Ανθρωπιστικές 
Επιστήμες (10,4% με 5.380 πτυχιούχους), Κοινωνικές 
Επιστήμες & Επιστήμες της Συμπεριφοράς (9,6% με 
4.987 πτυχιούχους), Αρχιτεκτονική-Χωροταξία & Μη-
χανικοί Κτιρίων (5,4% με 2.812 πτυχιούχους), Επιστή-
μες της Πληροφορικής (4,8% με 2.506 πτυχιούχους), 
Γεωργία-Δασοκομία-Αλιευτική (4,3% με 2.213 πτυ-
χιούχους), Δίκαιο (3,2% με 1.636 πτυχιούχους), Εφαρ-
μοσμένες Επιστήμες (2,8% με 1.451 πτυχιούχους), Κα-
λές Τέχνες & Τέχνες Εφαρμοσμένες (2,4% με 1.231 
πτυχιούχους) και Φυσικές Επιστήμες (2,4% με 1.231 
πτυχιούχους). 
Μικρότερα ποσοστά καταγράφουν οι τομείς σπουδών: 
Κατάρτιση για τον Τριτογενή τομέα (1,4% με 742 πτυ-
χιούχους), Θαλάσσιες Μεταφορές (1,4% με 713 πτυ-
χιούχους), Βιολογία-Περιβάλλον (1,1% με 555 πτυ-
χιούχους), Πληροφόρηση & Τεκμηρίωση (1,0% με 502 
πτυχιούχους), Επαγγέλματα της Βιομηχανικής Παρα-
γωγής και της Τεχνολογίας (0,7% με 360 πτυχιού-
χους), Κοινωνικές Υπηρεσίες & Πρόνοια (0,6% με 318 
πτυχιούχους), Κτηνιατρική (0,4% με 232 πτυχιούχους) 
και Προστασία Περιβάλλοντος (0,4% με 221 πτυχιού-
χους). 
 
Κατά την περίοδο 2002-2012 σε 18 από τους 21 τομείς 
σπουδών καταγράφεται αύξηση των πτυχιούχων, με 
την υψηλότερη να σημειώνεται στην Προστασία πε-
ριβάλλοντος κατά 426,2% και ακολουθούν: οι Επιστή-
μες της Πληροφορικής (κατά 279,7%), η Κτηνιατρική 
(κατά 246,3%), ο τομέας Βιολογία-Περιβάλλον (κατά 
132,2%), Επιστήμες Εκπαίδευσης & Κατάρτισης των 
Διδασκόντων (κατά 111,5%), Καλές Τέχνες & Τέχνες 
Εφαρμοσμένες (κατά 88,6%), Κοινωνικές Υπηρεσίες & 
Πρόνοια (κατά 77,7%), Επαγγέλματα Βιομηχανικής 
Παραγωγής και της Τεχνολογίας (κατά 76,5%), Κα-
τάρτιση στο Εμπόριο και στη Διοίκηση Επιχειρήσεων 
(κατά 63,4%), Επιστήμες του Μηχανικού (κατά 55,8%), 
Γεωργία-Δασοκομία-Αλιευτική (κατά 49,4%), Αρχιτε-
κτονική-Χωροταξία & Μηχανικοί Κτιρίων (κατά 
40,0%), Κοινωνικές Επιστήμες & Επιστήμες της Συ-
μπεριφοράς (κατά 32,5%), Επιστήμες Υγείας & Υγιει-
νής (κατά 30,2%), Εφαρμοσμένες Επιστήμες (κατά 
25,1%), Πληροφόρηση & Τεκμηρίωση (κατά 17,0%), 
Θαλάσσιες Μεταφορές (κατά 14,1%) και Φυσικές Ε-
πιστήμες με οριακή αύξηση (κατά 1,5%). 
Στον αντίποδα βρίσκονται οι υπόλοιποι 3 τομείς 
σπουδών, στους οποίους καταγράφεται μείωση του 
πλήθους των πτυχιούχων, με τη μεγαλύτερη να ση-
μειώνεται στο Δίκαιο κατά 25,1% και ακολουθούν οι 
τομείς σπουδών: Κατάρτιση για τον Τριτογενή τομέα 
(κατά 11,2%) και Ανθρωπιστικές Επιστήμες (κατά 
3,7%). 
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7.1.2 Βαθμός πτυχίου 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος των 
πτυχιούχων προπτυχιακών προγραμμάτων κατά βαθ-
μό προόδου (βαθμός πτυχίου) την περίοδο 2001-
2011. Ο βαθμός πτυχίου2 αναλύεται σε τρεις βαθμο-
λογικές κατηγορίες της κλίμακας 5,0 - 10,0 με χαρα-
κτηρισμό Καλώς (από 5,0 έως 6,5 μη συμπεριλαμβα-
νομένου), Λίαν καλώς (από 6,5 έως 8,5 μη συμπερι-
λαμβανομένου) και Άριστα (από 8,5 έως και 10,0). 

Γράφημα 7.15: Πτυχιούχοι προπτυχιακών προγραμμάτων κατά βαθμό 
προόδου την περίοδο 2001-2011 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Το 2012 το 35,4% των πτυχιούχων έχουν βαθμό προό-
δου Καλώς, το 59,3% έχουν βαθμό προόδου Λίαν Κα-
λώς, ενώ μόλις το 5,2% έχει βαθμό προόδου Άριστα. 
Κατά την περίοδο 2002-2012 το ποσοστό των πτυχιού-
χων με βαθμό προόδου Καλώς καταγράφει μείωση 
κατά 8,4%, από 38,7% το 2002 σε 35,4% το 2012. Αύ-
ξηση κατά 12,9% καταγράφει το ποσοστό των πτυ-
χιούχων με βαθμό προόδου Άριστα, από 4,6% το 2002 
σε 5,2% το 2012. Τέλος, το ποσοστό των πτυχιούχων 
με βαθμό προόδου Λίαν Καλώς καταγράφει αύξηση 
κατά 4,7%, από 56,7% το 2002 σε 59,3% το 2012. 
 
Σύμφωνα με την παραπάνω κατανομή, το 2012 ο 
σταθμισμένος μέσος βαθμός πτυχίου στο σύνολο των 
πτυχιούχων των προπτυχιακών προγραμμάτων στην 
Ελλάδα υπολογίζεται στο 6,97 με άριστα το 10. Κατά 
την περίοδο αναφοράς (2002-2012) ο βαθμός πτυχίου 
των πτυχιούχων παραμένει σε σταθερά επίπεδα (ορι-
ακή αύξηση κατά 1,0%, από 6,90 το 2002).  
                                                                 
2 Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση με αριθμό Φ 141/Β3/2166 

(ΦΕΚ 308 τ.β. 18.6.1987) για τον υπολογισμό του βαθμού του Πτυ-
χίου πολλαπλασιάζεται ο βαθμός κάθε μαθήματος επί το συντε-
λεστή βαρύτητας του μαθήματος και το άθροισμα των επιμέρους 
γινομένων διαιρείται με το άθροισμα των συντελεστών βαρύτητας 
όλων των μαθημάτων αυτών. Μαθήματα με 3 ή 4 ΔΜ έχουν συ-
ντελεστή βαρύτητας 1,5, ενώ μαθήματα με 5 ή 6 ΔΜ έχουν συντε-
λεστή βαρύτητας 2,0. 

Γράφημα 7.16: Διαχρονική εξέλιξη του σταθμισμένου μέσου βαθμού πτυχί-
ου των προπτυχιακών προγραμμάτων την περίοδο 2002-2012 

 
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Στο ακόλουθο γράφημα συσχετίζεται ο βαθμός του 
πτυχίου στα προπτυχιακά προγράμματα με τη μέση 
τιμή μορίων εισαγωγής των επιτυχόντων ανά τμήμα 
το έτος 2011.  

Γράφημα 7.17: Συσχετισμός βαθμού πτυχίου των προπτυχιακών προγραμ-
μάτων με τη μέση τιμή μορίων εισαγωγής των επιτυχόντων ανά τμήμα το 
2011 

 
Συντελεστής συσχετισμού Pearson ,481 

Πηγή: α) ΕΛ.ΣΤΑΤ.  β) Υπουργείο Παιδείας – Διεύθυνση Οργάνωσης & Διεξαγωγής Εξετά-
σεων 

Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Παρατηρείται μια μέτρια θετική γραμμική σχέση (τιμή 
του συντελεστή συσχετισμού Pearson 0,481) μεταξύ 
της μέσης τιμής μορίων εισαγωγής των επιτυχόντων 
και της μέσης βαθμολογίας πτυχίου των αποφοίτων 
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ανά τμήμα. Με άλλα 
λόγια, φαίνεται πως τα τμήματα με φοιτητές/-τριες 
που σημειώνουν υψηλές επιδόσεις στις εξετάσεις ει-
σαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση τείνουν να κα-
ταγράφουν και υψηλότερους βαθμούς στα πτυχία που 
τους απονέμονται, κι αντιστρόφως. 
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7.1.2.1 Ανάλυση κατά κατηγορία ιδρυμάτων 
Στο ακόλουθο γράφημα αποδίδεται το ποσοστό των 
πτυχιούχων με βαθμό προόδου Καλώς ανά κατηγορία 
ιδρύματος την περίοδο 2002-2012. 

Γράφημα 7.18: Μέση τιμή ποσοστού(*) των πτυχιούχων με βαθμό προόδου 
‘Καλώς’ ανά κατηγορία ιδρύματος την περίοδο 2001-2011 

 
(*) Ο μέσος όρος του συγκεκριμένου μεγέθους υπολογίζεται από τις τιμές που καταγράφο-
νται σε κάθε τμήμα των ιδρυμάτων της κατηγορίας. 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Το 2012 το μέσο ποσοστό πτυχιούχων με βαθμό 
προόδου ‘Καλώς’ στα τμήματα των Πανεπιστημιακών 
ιδρυμάτων & Πολυτεχνείων είναι 68,1%, ενώ τα αντί-
στοιχα ποσοστά στα τμήματα των Τεχνολογικών ιδρυ-
μάτων και των Ανώτερων Επαγγελματικών & Εκκλησι-
αστικών Σχολών είναι σημαντικά χαμηλότερα (51,2% 
και 40,4% αντίστοιχα). 
Την περίοδο αναφοράς (2002-2012) το ποσοστό των 
πτυχιούχων των Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και 
των Πολυτεχνείων με βαθμό προόδου ‘Καλώς’ κατα-
γράφει μείωση κατά 2,3% (από 69,8% το 2002 σε 
68,5% το 2012). Σημαντική αύξηση κατά 38,6% ση-
μειώνει την ίδια περίοδο το ποσοστό των πτυχιούχων 
των Τεχνολογικών ιδρυμάτων με βαθμό προόδου 
‘Καλώς’ από 36,9% το 2002 σε 51,2% το 2012, ενώ αύ-
ξηση κατά 15,0% καταγράφει και το ποσοστό των πτυ-
χιούχων με βαθμό προόδου ‘Καλώς’ της Ανώτερης 
Επαγγελματικής & Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, από 
35,2% το 2002 σε 40,4% το 2012. 
 

Στο ακόλουθο γράφημα αποδίδεται το ποσοστό των 
πτυχιούχων με βαθμό προόδου Άριστα ανά κατηγορία 
ιδρύματος την περίοδο 2002-2012. 

Γράφημα 7.19: Μέση τιμή ποσοστού(*) των πτυχιούχων με βαθμό προόδου 
‘Άριστα’ ανά κατηγορία ιδρύματος την περίοδο 2001-2011 

 
(*) Ο μέσος όρος του συγκεκριμένου μεγέθους υπολογίζεται από τις τιμές που καταγράφο-
νται σε κάθε τμήμα των ιδρυμάτων της κατηγορίας. 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

Το 2012 το μέσο ποσοστό πτυχιούχων με βαθμό 
προόδου ‘Άριστα’ στα τμήματα των Πανεπιστημιακών 
ιδρυμάτων & Πολυτεχνείων είναι 6,9%, ενώ το αντί-
στοιχο ποσοστό των πτυχιούχων στα τμήματα των Τε-
χνολογικών ιδρυμάτων είναι σημαντικά χαμηλότερα 
(2,4%). Την ίδια χρονιά η Ανώτερη Επαγγελματική & 
Εκκλησιαστική Εκπαίδευση καταγράφει το υψηλότερο 
ποσοστό (13,6%) πτυχιούχων με βαθμό προόδου ‘Άρι-
στα’. Την περίοδο αναφοράς (2002-2012) το ποσοστό 
των πτυχιούχων των Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων 
και των Πολυτεχνείων με βαθμό προόδου ‘Άριστα’ 
καταγράφει μείωση κατά 10,4% (από 7,7% το 2002 σε 
6,9% το 2012). Μείωση, επίσης, κατά 24,4% σημειώνει 
την ίδια περίοδο το ποσοστό των πτυχιούχων με βαθ-
μό προόδου ‘Άριστα’ των Τεχνολογικών ιδρυμάτων, 
από 3,2% το 2002 σε 2,4% το 2012. Το ποσοστό των 
πτυχιούχων με βαθμό προόδου ‘Άριστα’ της Ανώτερης 
Επαγγελματικής & Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης εμ-
φανίζει αυξομειώσεις κατά την περίοδο αναφοράς, με 
μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 23,0%, ενώ συνολικά κα-
ταγράφει σημαντική αύξηση κατά 164,1% από 5,2% το 
2002 σε 13,6% το 2012. 
 
Πανεπιστημιακά ιδρύματα & Πολυτεχνεία 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η μέση τιμή, η 
ελάχιστη και η μέγιστη τιμή του ποσοστού των πτυ-
χιούχων με βαθμό προόδου Καλώς ανά τμήμα στα 22 
Πανεπιστημιακά ιδρύματα & Πολυτεχνεία το 2012.  
Συνολικά στα Πανεπιστημιακά ιδρύματα & Πολυτε-
χνεία το 68,1% των πτυχιούχων έχουν βαθμό προόδου 
‘Καλώς’, ενώ ως προς το συγκεκριμένο δείκτη τα εκ-
παιδευτικά ιδρύματα διαφοροποιούνται μεταξύ τους. 
Το 2012 το υψηλότερο κατά μέσο όρο ποσοστό πτυ-
χιούχων με βαθμό ‘Καλώς’ σε επίπεδο τμήματος κατα-
γράφει το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (91,1%) 
και ακολουθούν: το Πολυτεχνείο Κρήτης (82,7%), το 
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (79,1%), το Πανεπιστή-
μιο Στερεάς Ελλάδας (78,0%), το Πανεπιστήμιο Θεσ-
σαλίας (75,4%), το Ιόνιο Πανεπιστήμιο (75,2%), το Α-
ριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (69,0%), το 
Πάντειο Πανεπιστήμιο (68,6%) και το Πανεπιστήμιο 
Κρήτης (68,1%). Την ίδια χρονιά, το χαμηλότερο πο-
σοστό πτυχιούχων με βαθμό προόδου ‘Καλώς’ κατα-
γράφεται στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς (58,9%) και α-
κολουθούν: η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (59,5%), 
το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (61,7%), το Πα-
νεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (62,2%), το Πανεπι-
στήμιο Ιωαννίνων (62,3%), το Πανεπιστήμιο Μακε-
δονίας (63,8%), το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (64,3%), 
το Πανεπιστήμιο Αθηνών (65,1%), το Πανεπιστήμιο 
Πατρών (65,2%), το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 
(66,2%), το Πανεπιστήμιο Θράκης (66,5%), το Πανε-
πιστήμιο Δυτικής Ελλάδας (67,6%) και το Πανεπιστή-
μιο Αιγαίου (67,7%). Αξίζει, επιπλέον, να σημειωθεί 
πως καταγράφονται τμήματα όπου το σύνολο των α-
ποφοίτων τη συγκεκριμένη χρονιά προάγεται με χα-
μηλό βαθμό προόδου (‘Καλώς’), καθώς και τμήματα 
όπου το συγκεκριμένο ποσοστό είναι ιδιαίτερα χαμη-
λό: π.χ. η ελάχιστη τιμή τμήματος στο Πανεπιστήμιο 
Ιωαννίνων (10,5%). 
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Γράφημα 7.20: Μέση τιμή, Ελάχιστη και Μέγιστη τιμή ποσοστού των πτυχιούχων με βαθμό προόδου ‘Καλώς’ ανά τμήμα στα 22 Πανεπιστημιακά ιδρύματα 
και Πολυτεχνεία το 2012 

 
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Πέραν των διαφοροποιήσεων μεταξύ των εκπαιδευτι-
κών ιδρυμάτων, καταγράφονται και σημαντικές δια-
φοροποιήσεις εντός των ιδρυμάτων. Συγκεκριμένα, το 
μεγαλύτερο εύρος (διαφορά μέγιστου από ελάχιστου 
ποσοστού πτυχιούχων με χαμηλό βαθμό προόδου σε 
επίπεδο τμήματος) σημειώνεται στο Πανεπιστήμιο 
Ιωαννίνων και ισούται με 81,8 ποσοστιαίες μονάδες. 
Με βάση την τιμή εύρους ακολουθούν τα ιδρύματα: 
Πανεπιστήμιο Θράκης (77,1 μονάδες), Πανεπιστήμιο 
Πατρών (76,6 μονάδες), Πανεπιστήμιο Αιγαίου (68,6 
μονάδες), Πανεπιστήμιο Αθηνών (66,5 μονάδες), Πα-
νεπιστήμιο Θεσσαλίας (63,9 μονάδες), Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (64,5 μονάδες), Πανεπι-
στήμιο Κρήτης (55,0 μονάδες), Πανεπιστήμιο Πει-
ραιώς (52,5 μονάδες) και Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 
(50,7 μονάδες). 
Στον αντίποδα βρίσκεται η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τε-
χνών, η οποία καταγράφει το μικρότερο εύρος μεταξύ 
μέγιστου και ελάχιστου ποσοστού πτυχιούχων με χα-
μηλό βαθμό προόδου σε επίπεδο τμήματος (4,0 πο-
σοστιαίες μονάδες) και ακολουθούν: το Πανεπιστήμιο 
Στερεάς Ελλάδας (20,5 μονάδες), το Γεωπονικό Πανε-
πιστήμιο Αθηνών (28,3 μονάδες), το Ιόνιο Πανεπι-
στήμιο Αθηνών (30,0 μονάδες), το Εθνικό Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο (36,5 μονάδες), το Οικονομικό Πανεπι-
στήμιο Αθηνών (38,3 μονάδες), το Πανεπιστήμιο Πε-
λοποννήσου (38,5 μονάδες), το Πανεπιστήμιο Δυτικής 
Μακεδονίας (40,2 μονάδες), το Πανεπιστήμιο Μακε-
δονίας (45,9 μονάδες), το Πολυτεχνείο Κρήτης (48,4 
μονάδες) και το Πάντειο Πανεπιστήμιο (49,4 μονά-
δες).  
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η μέση τιμή, η 
ελάχιστη και η μέγιστη τιμή του ποσοστού των πτυ-
χιούχων με βαθμό προόδου Άριστα ανά τμήμα στα 22 
Πανεπιστημιακά ιδρύματα & Πολυτεχνεία το 2012. 

Συνολικά στα Πανεπιστημιακά ιδρύματα & Πολυτε-
χνεία το 6,9% των πτυχιούχων έχουν βαθμό προόδου 
‘Άριστα’, ενώ ως προς το συγκεκριμένο δείκτη τα εκ-
παιδευτικά ιδρύματα διαφοροποιούνται μεταξύ τους. 
Το 2012 το υψηλότερο κατά μέσο όρο ποσοστό πτυ-
χιούχων με βαθμό ‘Άριστα’ ανά τμήμα καταγράφει η 
Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (32,8%) και ακολου-
θούν: το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (24,9%), 
το Πολυτεχνείο Κρήτης (14,9%), το Ιόνιο Πανεπιστή-
μιο (13,1%), το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (10,9%), 
το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (10,1%), το Αριστοτέ-
λειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (8,8%), το Χαροκό-
πειο Πανεπιστήμιο (8,0%), το Πανεπιστήμιο Αθηνών 
(7,4%) και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (7,3%). 
Την ίδια χρονιά, το χαμηλότερο ποσοστό πτυχιούχων 
με βαθμό προόδου ‘Άριστα’ καταγράφεται στο Γεω-
πονικό Πανεπιστήμιο Πειραιώς (0,4%) και ακολου-
θούν: το Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας (1,6%), το 
Πανεπιστήμιο Πειραιώς (2,4%), το Πανεπιστήμιο Δυ-
τικής Ελλάδας (2,5%), το Πάντειο Πανεπιστήμιο και το 
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (3,0%), το Πανεπιστή-
μιο Ιωαννίνων (3,5%), το Πανεπιστήμιο Θράκης 
(3,6%), το Πανεπιστήμιο Πατρών (3,7%), το Οικονομι-
κό Πανεπιστήμιο Αθηνών (4,8%), το Πανεπιστήμιο 
Αιγαίου (4,9%) και το Πανεπιστήμιο Κρήτης (5,8%). 
Αξίζει, επιπλέον, να σημειωθεί πως σχεδόν σε όλα τα 
πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας (με εξαίρεση την 
Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, το Οικονομικό Πανεπι-
στήμιο Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Θράκης) κατα-
γράφονται τμήματα όπου κανένας από τους αποφοί-
τους τη συγκεκριμένη χρονιά δεν προάγεται με υψηλό 
βαθμό προόδου (‘Άριστα’), αλλά και τμήματα όπου το 
συγκεκριμένο ποσοστό είναι ιδιαίτερα υψηλό: π.χ. στο 
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (52,7%). 
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Γράφημα 7.21: Μέση τιμή, Ελάχιστη και Μέγιστη τιμή ποσοστού των πτυχιούχων με βαθμό προόδου ‘Άριστα’ ανά τμήμα στα 22 Πανεπιστημιακά ιδρύματα 
και Πολυτεχνεία το 2012 

 
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Πέραν των διαφοροποιήσεων μεταξύ των εκπαιδευτι-
κών ιδρυμάτων, καταγράφονται και σημαντικές δια-
φοροποιήσεις εντός των ιδρυμάτων. Συγκεκριμένα, το 
μεγαλύτερο εύρος (διαφορά μέγιστου από ελάχιστου 
ποσοστού πτυχιούχων με υψηλό βαθμό προόδου σε 
επίπεδο τμήματος) σημειώνεται στο Πανεπιστήμιο 
Δυτικής Μακεδονίας και ισούται με 52,7 ποσοστιαίες 
μονάδες. Με βάση την τιμή εύρους ακολουθούν τα ι-
δρύματα: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
(52,1 μονάδες), Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (50,6 μο-
νάδες), Πολυτεχνείο Κρήτης (50,0 μονάδες), Πανεπι-
στήμιο Κρήτης (42,0 μονάδες), Ιόνιο Πανεπιστήμιο 
(40,0 μονάδες), Πανεπιστήμιο Αθηνών (35,2 μονά-
δες), Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (32,3 μονάδες), Πανε-
πιστήμιο Πατρών (29,0 μονάδες), Πανεπιστήμιο Αι-
γαίου (28,4 μονάδες) και Πανεπιστήμιο Πελοποννή-
σου (24,4 μονάδες). 
Στον αντίποδα βρίσκεται το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών, το οποίο καταγράφει το μικρότερο εύρος με-
ταξύ μέγιστου και ελάχιστου ποσοστού πτυχιούχων με 
υψηλό βαθμό προόδου σε επίπεδο τμήματος (2,2 πο-
σοστιαίες μονάδες) και ακολουθούν: το Πανεπιστήμιο 
Στερεάς Ελλάδας (3,2 μονάδες), το Πανεπιστήμιο Δυ-
τικής Ελλάδας (4,8 μονάδες), το Πάντειο Πανεπιστή-
μιο (6,5 μονάδες), το Πανεπιστήμιο Πειραιώς (7,5 μο-
νάδες), το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (10,2 μονά-
δες), το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (10,7 μο-
νάδες), το Πανεπιστήμιο Θράκης (14,6 μονάδες), το 
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (16,4 μονάδες), το Χαροκό-
πειο Πανεπιστήμιο (17,0 μονάδες) και η Ανωτάτη 
Σχολή Καλών Τεχνών (19,4 μονάδες).  
 
Τεχνολογικά ιδρύματα 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η μέση τιμή, η 
ελάχιστη και η μέγιστη τιμή του ποσοστού των πτυ-

χιούχων με βαθμό προόδου Καλώς ανά τμήμα στα 16 
Τεχνολογικά ιδρύματα το 2012.  
Συνολικά στα Τεχνολογικά ιδρύματα το 51,2% των 
πτυχιούχων έχουν βαθμό προόδου ‘Καλώς’, ενώ ως 
προς το συγκεκριμένο δείκτη τα εκπαιδευτικά ιδρύμα-
τα διαφοροποιούνται μεταξύ τους. 
Το 2012 το υψηλότερο κατά μέσο όρο ποσοστό πτυ-
χιούχων με βαθμό ‘Καλώς’ σε επίπεδο τμήματος κατα-
γράφει η ΑΣΠΑΙΤΕ (72,9%) και ακολουθούν: το ΤΕΙ Α-
θηνών (68,7%), το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (59,6%), το ΤΕΙ 
Λαμίας (59,0%), το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης (57,6%), το ΤΕΙ 
Πατρών (57,4%), το ΤΕΙ Ηπείρου (55,1%) και το ΤΕΙ 
Κρήτης (53,6%). 
Την ίδια χρονιά, το χαμηλότερο ποσοστό πτυχιούχων 
με βαθμό προόδου ‘Καλώς’ καταγράφεται στο ΤΕΙ Δυ-
τικής Μακεδονίας (22,2%) και ακολουθούν: το ΤΕΙ Κα-
λαμάτας (28,2%), το ΤΕΙ Μεσολογγίου (31,5%), το ΤΕΙ 
Καβάλας (35,1%), το ΤΕΙ Σερρών (43,5%), το ΤΕΙ Λαρί-
σης (44,2%), το ΤΕΙ Πειραιώς (46,2%) και το ΤΕΙ Χαλκί-
δος (46,4%). 
Αξίζει, επιπλέον, να σημειωθεί πως καταγράφονται 
τμήματα όπου το σύνολο των αποφοίτων τη συγκε-
κριμένη χρονιά προάγεται με χαμηλό βαθμό προόδου 
(‘Καλώς’), καθώς και τμήματα όπου το συγκεκριμένο 
ποσοστό είναι ιδιαίτερα μικρό: π.χ. στο ΤΕΙ Δυτικής 
Μακεδονίας (1,5%). 
Πέραν των διαφοροποιήσεων μεταξύ των εκπαιδευτι-
κών ιδρυμάτων, καταγράφονται και σημαντικές δια-
φοροποιήσεις εντός των ιδρυμάτων. Συγκεκριμένα, το 
μεγαλύτερο εύρος (διαφορά μέγιστου από ελάχιστου 
ποσοστού πτυχιούχων με χαμηλό βαθμό προόδου σε 
επίπεδο τμήματος) σημειώνεται στο ΤΕΙ Λαρίσης και 
ισούται με 90,4 ποσοστιαίες μονάδες. Με βάση την τι-
μή εύρους ακολουθούν τα ιδρύματα: ΤΕΙ Αθηνών 
(78,9 μονάδες), ΤΕΙ Πατρών (74,4 μονάδες), ΤΕΙ Κρή-
της (70,7 μονάδες), ΤΕΙ Ηπείρου (70,4 μονάδες), ΤΕΙ 
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Θεσσαλονίκης και ΤΕΙ Καλαμάτας (68,8 μονάδες), ΤΕΙ 
Καβάλας (67,6 μονάδες), ΤΕΙ Πειραιώς (65,5 μονάδες) 
και ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (65,2 μονάδες). 
Στον αντίποδα βρίσκεται η ΑΣΠΑΙΤΕ, η οποία κατα-
γράφει το μικρότερο εύρος μεταξύ μέγιστου και ελά-

χιστου ποσοστού πτυχιούχων με χαμηλό βαθμό προό-
δου σε επίπεδο τμήματος (26,7 ποσοστιαίες μονάδες) 
και ακολουθούν: το ΤΕΙ Μεσολογγίου (30,2 μονάδες), 
το ΤΕΙ Σερρών (31,8 μονάδες), το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων 
(37,4 μονάδες) και το ΤΕΙ Λαμίας (48,6 μονάδες).  

Γράφημα 7.22: Μέση τιμή, Ελάχιστη και Μέγιστη τιμή ποσοστού των πτυχιούχων με βαθμό προόδου ‘Καλώς’ ανά τμήμα στα 16 Τεχνολογικά ιδρύματα το 
2012 

 
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η μέση τιμή, η 
ελάχιστη και η μέγιστη τιμή του ποσοστού των πτυ-
χιούχων με βαθμό προόδου Άριστα ανά τμήμα στα 16 
Τεχνολογικά ιδρύματα το 2012. 
Συνολικά στα Τεχνολογικά ιδρύματα το 2,4% των πτυ-
χιούχων έχουν βαθμό προόδου ‘Άριστα’, ενώ ως προς 
το συγκεκριμένο δείκτη τα εκπαιδευτικά ιδρύματα δι-
αφοροποιούνται μεταξύ τους. 

Το 2012 το υψηλότερο κατά μέσο όρο ποσοστό πτυ-
χιούχων με βαθμό ‘Άριστα’ σε επίπεδο τμήματος κα-
ταγράφει το ΤΕΙ Σερρών (4,4%) και ακολουθούν: το ΤΕΙ 
Καβάλας (4,3%), το ΤΕΙ Ηπείρου (4,0%), το ΤΕΙ Θεσσα-
λονίκης (3,6%), η ΑΣΠΑΙΤΕ (3,2%), το ΤΕΙ Αθηνών 
(2,7%), το ΤΕΙ Λαμίας (2,6%) και το ΤΕΙ Καλαμάτας 
(2,4%). 

Γράφημα 7.23: Μέση τιμή, Ελάχιστη και Μέγιστη τιμή ποσοστού των πτυχιούχων με βαθμό προόδου ‘Άριστα’ ανά τμήμα στα 16 Τεχνολογικά ιδρύματα το 
2012 

 
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
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Την ίδια χρονιά, το χαμηλότερο ποσοστό πτυχιούχων 
με βαθμό προόδου ‘Άριστα’ καταγράφεται στο ΤΕΙ 
Μεσολογγίου (0,4%) και ακολουθούν: το ΤΕΙ Δυτικής 
Μακεδονίας (0,8%), το ΤΕΙ Πειραιώς (0,9%), το ΤΕΙ 
Λαρίσης (1,2%), το ΤΕΙ Κρήτης (1,4%), το ΤΕΙ Χαλκίδος 
(1,9%) και τα ΤΕΙ Ιονίων Νήσων και Πατρών (2,2%). 
Αξίζει, επιπλέον, να σημειωθεί πως σχεδόν σε όλα τα 
τεχνολογικά ιδρύματα της χώρας (με εξαίρεση την Α-
ΣΠΑΙΤΕ) καταγράφονται τμήματα όπου κανένας από 
τους αποφοίτους τη συγκεκριμένη χρονιά δεν προάγε-
ται με υψηλό βαθμό προόδου (‘Άριστα’), αλλά και 
τμήματα όπου το συγκεκριμένο ποσοστό είναι ιδιαίτε-
ρα μεγάλο: π.χ. στο Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 
(35,5%). 
Πέραν των διαφοροποιήσεων μεταξύ των εκπαιδευτι-
κών ιδρυμάτων, καταγράφονται και σημαντικές δια-
φοροποιήσεις εντός των ιδρυμάτων. Συγκεκριμένα, το 
μεγαλύτερο εύρος (διαφορά μέγιστου από ελάχιστου 
ποσοστού πτυχιούχων με υψηλό βαθμό προόδου σε 
επίπεδο τμήματος) σημειώνεται στο ΤΕΙ Θεσσαλονί-
κης και ισούται με 35,5 ποσοστιαίες μονάδες. Με βά-
ση την τιμή εύρους ακολουθούν τα ιδρύματα: ΤΕΙ Κα-
βάλας (34,1 μονάδες), ΤΕΙ Ηπείρου (27,9 μονάδες), ΤΕΙ 
Σερρών (22,7 μονάδες), ΤΕΙ Αθηνών (20,4 μονάδες), 
ΤΕΙ Κρήτης (17,1 μονάδες), ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (13,2 
μονάδες), ΤΕΙ Καλαμάτας (13,0 μονάδες), ΤΕΙ Λαρίσης 
(12,6 μονάδες), ΤΕΙ Χαλκίδος (12,5 μονάδες), ΤΕΙ Πα-
τρών (10,6 μονάδες) και ΤΕΙ Λαμίας (10,5 μονάδες). 
Στον αντίποδα βρίσκεται το ΤΕΙ Μεσολογγίου, το ο-
ποίο καταγράφει το μικρότερο εύρος μεταξύ μέγιστου 
και ελάχιστου ποσοστού πτυχιούχων με υψηλό βαθμό 
προόδου σε επίπεδο τμήματος (2,4 ποσοστιαίες μο-
νάδες) και ακολουθούν: το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας 
(3,0 μονάδες), η ΑΣΠΑΙΤΕ (5,3 μονάδες) και το ΤΕΙ Πει-
ραιώς (7,1 μονάδες).  
 
Ανώτερες Επαγγελματικές & Εκκλησιαστικές Σχολές 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η μέση τιμή 
του ποσοστού των πτυχιούχων με βαθμό προόδου 
Καλώς κι εκείνων με βαθμό προόδου Άριστα ανά τμή-
μα στις 20 σχολές της Ανώτερης Επαγγελματικής & 
Εκκλησιαστικής εκπαίδευσης το 2012.  
Συνολικά στην Ανώτερη Επαγγελματική & Εκκλησια-
στική Εκπαίδευση το 40,4% των πτυχιούχων έχουν 
βαθμό προόδου ‘Καλώς’, ενώ ως προς το συγκεκριμέ-
νο δείκτη τα εκπαιδευτικά ιδρύματα διαφοροποιού-
νται μεταξύ τους. 
Το 2012 το υψηλότερο κατά μέσο όρο ποσοστό πτυ-
χιούχων με βαθμό ‘Καλώς’ σε επίπεδο τμήματος κατα-
γράφει η Ανωτέρα Σχολή Νοσηλευτικής ΕΕΣ Αθηνών 
(100,0%) και ακολουθούν: η Ανώτατη Εκκλησιαστική 
Ακαδημία Αθηνών (95,6%), η Δραματική Σχολή Κρα-
τικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος (69,2%), η Σχολή 
Ορχηστικής Τέχνης (61,5%), η Ανώτατη Εκκλησιαστι-
κή Ακαδημία Βελλάς Ιωαννίνων (59,4%), η ΑΕΝ Κύμης 
(58,1%), η ΑΕΝ Ύδρας (55,6%), η Ανώτατη Εκκλησια-
στική Ακαδημία Θεσσαλονίκης (50,4%) και η Ανωτέρα 
Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων Ρόδου (47,8%). 

Την ίδια χρονιά, το χαμηλότερο ποσοστό πτυχιούχων 
με βαθμό προόδου ‘Καλώς’ καταγράφεται στην ΑΕΝ 
Οινουσών Χίου (0,0%) και ακολουθούν: η ΑΕΝ Κρήτης 
(3,3%), η ΑΕΝ Ηπείρου (4,8%), η ΑΕΝ Ιονίων Νήσων 
(5,6%), η ΑΕΝ Μακεδονίας (13,4%), η ΑΕΝ Ασπρόπυρ-
γου (15,7%), η ΑΕΝ Σύρου (21,2%), η ΑΕΝ Χίου (30,8%) 
και η Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Ηρακλείου 
(40,3%). 

Γράφημα 7.24: Μέση τιμή ποσοστού πτυχιούχων με βαθμό προόδου ‘Καλώς’ 
κι εκείνων με ‘Άριστα’ στις Ανώτερες Επαγγελματικές & Εκκλησιαστικές Σχο-
λές το 2012 

 
Η Δραματική Σχολή Εθνικού Θεάτρου και η Ανωτέρα Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων Α-
γίου Νικολάου δεν εμφανίζουν τη συγκεκριμένη χρονιά αποφοίτους. 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Υψηλά ποσοστά πτυχιούχων με βαθμό προόδου ‘Άρι-
στα’ καταγράφονται στην Ανώτατη Εκκλησιαστική 
Ακαδημία Ηρακλείου (55,7%), στην Ανώτατη Εκκλη-
σιαστική Ακαδημία Βελλάς Ιωαννίνων (59,4%), στην 
Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Θεσσαλονίκης 
(33,6%), στη Σχολή Ορχηστικής Τέχνης (23,1%), στην 
ΑΕΝ Κύμης (22,6%), στη Δραματική Σχολή Κρατικού 
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Θεάτρου Βορείου Ελλάδος (15,4%), στην ΑΕΝ Ύδρας 
(11,1%) και στην ΑΕΝ Οινουσών Χίου (10,0%). Στις υ-
πόλοιπες σχολές της Ανώτερης Επαγγελματικής & Εκ-
κλησιαστικής Εκπαίδευσης τα ποσοστά των πτυχιού-
χων με βαθμό προόδου ‘Άριστα’ είναι ιδιαίτερα χαμη-
λά ή και μηδενικά. 

7.1.2.2 Ανάλυση κατά πεδίο και τομέα σπουδών 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η μέση τιμή, η 
bottom5 και η top5 τιμή του ποσοστού των πτυχιού-
χων με βαθμό προόδου Καλώς στα 8 πεδία σπουδών 
το 2012.  

Γράφημα 7.25: Μέση τιμή, Bottom5 και Top5 τιμή του ποσοστού των πτυχιούχων με βαθμό προόδου ‘Καλώς’ στα 8 πεδία σπουδών το 2012 

 
Bottom5: Η μέση τιμή των τμημάτων με τις πέντε χαμηλότερες τιμές του δείκτη  και  Top5: Η μέση τιμή των τμημάτων με τις πέντε υψηλότερες τιμές του δείκτη 
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Συνολικά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το 2012 το 
59,8% κατά μέσο όρο των πτυχιούχων έχουν βαθμό 
προόδου Καλώς, ενώ ως προς το συγκεκριμένο δείκτη 
τα πεδία σπουδών διαφοροποιούνται μεταξύ τους. Το 
υψηλότερο κατά μέσο όρο ποσοστό πτυχιούχων με 
χαμηλό βαθμό προόδου καταγράφει το πεδίο σπου-
δών ΥΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ (78,8%) και ακο-
λουθούν τα πεδία: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (73,5%) και ΑΝΘΡΩ-
ΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (67,1%). 
Στον αντίποδα βρίσκεται το πεδίο σπουδών ΥΠΗΡΕΣΙ-
ΕΣ, καταγράφοντας το χαμηλότερο κατά μέσο όρο πο-
σοστό πτυχιούχων με χαμηλό βαθμό προόδου (39,2%) 
και ακολουθούν τα πεδία: ΓΕΩΡΓΙΑ (52,4%), ΣΠΟΥΔΕΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
(53,2%), ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΔΙ-
ΚΑΙΟ (57,1%) και ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (57,9%). 
Πέραν των διαφοροποιήσεων μεταξύ των πεδίων 
σπουδών, καταγράφονται και σημαντικές διαφορο-
ποιήσεις εντός τους. Συγκεκριμένα, το μεγαλύτερο 
εύρος (διαφορά top5 από bottom5 ποσοστού πτυ-
χιούχων με χαμηλό βαθμό προόδου σε επίπεδο τμή-
ματος) σημειώνεται στο πεδίο ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ και ισούται με 90,0 
ποσοστιαίες μονάδες. Με βάση την τιμή εύρους ακο-
λουθούν τα πεδία: ΓΕΩΡΓΙΑ (89,2 μονάδες), ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
(77,5 μονάδες), ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗ-
ΣΕΙΣ & ΔΙΚΑΙΟ (73,1 μονάδες), ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (66,3 μονά-
δες) και ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ & ΤΕΧΝΕΣ (62,8 
μονάδες). 
Στον αντίποδα βρίσκονται τα πεδία σπουδών ΕΚΠΑΙ-
ΔΕΥΣΗ και ΥΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ, τα οποία 
καταγράφουν μικρότερο εύρος μεταξύ top5 από bot-
tom5 ποσοστού πτυχιούχων με χαμηλό βαθμό προό-

δου σε επίπεδο τμήματος (40,1 και 48,8 ποσοστιαίες 
μονάδες αντίστοιχα). 
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η μέση τιμή, η 
bottom5 και η top5 τιμή του ποσοστού των πτυχιού-
χων με βαθμό προόδου Άριστα στα 8 πεδία σπουδών 
το 2012. 
Συνολικά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το 2012 το 
5,4% κατά μέσο όρο των πτυχιούχων έχουν βαθμό 
προόδου Άριστα, ενώ ως προς το συγκεκριμένο δείκτη 
τα πεδία σπουδών διαφοροποιούνται μεταξύ τους. Το 
υψηλότερο κατά μέσο όρο ποσοστό πτυχιούχων με 
υψηλό βαθμό προόδου καταγράφει το πεδίο σπουδών 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (15,9%) και ακολουθούν τα πεδία: ΑΝ-
ΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ & ΤΕΧΝΕΣ (13,4%) και ΥΓΕΙΑ & 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ (5,8%). 
Στον αντίποδα βρίσκεται το πεδίο σπουδών ΓΕΩΡΓΙΑ, 
καταγράφοντας το χαμηλότερο κατά μέσο όρο ποσο-
στό πτυχιούχων με υψηλό βαθμό προόδου (0,9%) και 
ακολουθούν τα πεδία: ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (2,3%), ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
(2,9%), ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΔΙ-
ΚΑΙΟ (3,1%) και ΣΠΟΥΔΕΣ, ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, [ΑΡΑΓΩΓΗΣ & 
ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (3,3%). 
Πέραν των διαφοροποιήσεων μεταξύ των πεδίων 
σπουδών, καταγράφονται και σημαντικές διαφορο-
ποιήσεις εντός τους. Συγκεκριμένα, το μεγαλύτερο 
εύρος (διαφορά top5 από bottom5 ποσοστού πτυ-
χιούχων με υψηλό βαθμό προόδου σε επίπεδο τμήμα-
τος) σημειώνεται στο πεδίο ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 
& ΤΕΧΝΕΣ και ισούται με 59,2 ποσοστιαίες μονάδες. 
Με βάση την τιμή εύρους ακολουθούν τα πεδία: ΕΚ-
ΠΑΙΔΕΥΣΗ (41,8 μονάδες), ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (34,2 μονάδες) και 
ΥΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ (26,2 μονάδες). 
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Στον αντίποδα βρίσκεται το πεδίο σπουδών ΓΕΩΡΓΙΑ, 
το οποίο καταγράφει το μικρότερο εύρος μεταξύ top5 
και bottom5 ποσοστού πτυχιούχων με υψηλό βαθμό 

προόδου/τμήμα (3,9 ποσοστιαίες μονάδες). Με βάση 
την τιμή εύρους ακολουθούν τα πεδία: ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 
(12,4 μονάδες) και ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (12,8 μονάδες). 

Γράφημα 7.26: Μέση τιμή, Bottom5 και Top5 τιμή του ποσοστού των πτυχιούχων με βαθμό προόδου ‘Άριστα’ στα 8 πεδία σπουδών το 2012 

 
Bottom5: Η μέση τιμή των τμημάτων με τις πέντε χαμηλότερες τιμές του δείκτη  και  Top5: Η μέση τιμή των τμημάτων με τις πέντε υψηλότερες τιμές του δείκτη 
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η μέση τιμή, η 
ελάχιστη και η μέγιστη τιμή του ποσοστού των πτυ-

χιούχων με βαθμό προόδου Καλώς στους 21 τομείς 
σπουδών το 2012. 

Γράφημα 7.27: Μέση τιμή, Ελάχιστη και Μέγιστη τιμή του ποσοστού των πτυχιούχων με βαθμό προόδου ‘Καλώς’ στους 21 τομείς σπουδών το 2012 

 
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Το 2012 το υψηλότερο κατά μέσο όρο ποσοστό πτυ-
χιούχων με χαμηλό βαθμό προόδου καταγράφει ο το-
μέας σπουδών Κοινωνικές Υπηρεσίες & Πρόνοια 
(87,0%) και ακολουθούν οι τομείς: Πληροφόρηση & 
Τεκμηρίωση (80,7%), Επιστήμες Υγείας & Υγιεινής 
(78,3%), Επιστήμες Εκπαίδευσης (73,5%), Καλές Τέ-
χνες (69,5%), Βιολογία-Περιβάλλον (66,7%), Επιστή-
μες της Πληροφορικής (66,1%), Κατάρτιση για τον 
τριτογενή τομέα (65,8%), Ανθρωπιστικές Επιστήμες 
(65,7%), Κοινωνικές Επιστήμες (65,2%) και Αρχιτεκτο-
νική-Χωροταξία-Μηχανικοί Κτιρίων (63,2%). 
Στον αντίποδα βρίσκεται ο τομέας σπουδών Θαλάσσι-
ες Μεταφορές, καταγράφοντας το χαμηλότερο κατά 
μέσο όρο ποσοστό πτυχιούχων με χαμηλό βαθμό 
προόδου (18,5%) και ακολουθούν οι τομείς: Προστα-

σία Περιβάλλοντος (22,5%), Βιομηχανική Παραγωγή 
& Τεχνολογία (31,9%), Κτηνιατρική (33,8%), Εφαρμο-
σμένες Επιστήμες (37,1%), Εμπόριο & Διοίκηση Επι-
χειρήσεων (49,4%), Επιστήμες του Μηχανικού 
(50,8%), Δίκαιο (52,3%), Γεωργία-Δασοκομία-
Αλιευτική (53,4%) και Φυσικές Επιστήμες (54,0%). 
Πέραν των διαφοροποιήσεων μεταξύ των τομέων 
σπουδών, καταγράφονται και σημαντικές διαφορο-
ποιήσεις εντός τους. Συγκεκριμένα, το μεγαλύτερο 
εύρος (διαφορά μέγιστου από ελάχιστου ποσοστού 
πτυχιούχων με χαμηλό βαθμό προόδου σε επίπεδο 
τμήματος) σημειώνεται στον τομέα Γεωργία-
Δασοκομία-Αλιευτική και ισούται με 96,7 ποσοστιαίες 
μονάδες. Με βάση την τιμή εύρους ακολουθούν οι το-
μείς: Επιστήμες του Μηχανικού (89,2 μονάδες), Αν-
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θρωπιστικές Επιστήμες (83,3 μονάδες), Αρχιτεκτονι-
κή-Χωροταξία-Μηχανικοί Κτιρίων (79,0 μονάδες), 
Εμπόριο και Διοίκηση Επιχειρήσεων (77,5 μονάδες), 
Επιστήμες της Πληροφορικής (69,4 μονάδες), Επιστή-
μες Υγείας & Υγιεινής (64,2 μονάδες), Επιστήμες Εκ-
παίδευσης (62,9 μονάδες), Κοινωνικές Επιστήμες 
(62,1 μονάδες), Βιομηχανική Παραγωγή & Τεχνολο-
γία (61,8 μονάδες), Καλές Τέχνες (61,3 μονάδες), Θα-
λάσσιες Μεταφορές (58,1 μονάδες), Προστασία Πε-
ριβάλλοντος (53,9 μονάδες), Εφαρμοσμένες Επιστή-
μες (53,3 μονάδες) και Φυσικές Επιστήμες (52,9 μο-
νάδες). 
Στον αντίποδα βρίσκεται ο τομέας σπουδών Κτηνια-
τρική, ο οποίος καταγράφει το μικρότερο εύρος μετα-

ξύ μέγιστου και ελάχιστου ποσοστού πτυχιούχων με 
χαμηλό βαθμό προόδου σε επίπεδο τμήματος (10,5 
ποσοστιαίες μονάδες). Με βάση την τιμή εύρους ακο-
λουθούν οι τομείς: Κοινωνικές Υπηρεσίες & Πρόνοια 
(16,2%), Δίκαιο (19,4%), Πληροφόρηση & Τεκμηρίω-
ση (31,9%), Βιολογία-Περιβάλλον (35,8%) και Κατάρ-
τιση για τον Τριτογενή τομέα (39,2%). 
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η μέση τιμή, η 
ελάχιστη και η μέγιστη τιμή του ποσοστού των πτυ-
χιούχων με βαθμό προόδου Άριστα στους 21 τομείς 
σπουδών το 2012. 

Γράφημα 7.28: Μέση τιμή, Ελάχιστη και Μέγιστη τιμή του ποσοστού των πτυχιούχων με βαθμό προόδου ‘Άριστα’ στους 21 τομείς σπουδών το 2012 

 
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Το 2012 το υψηλότερο κατά μέσο όρο ποσοστό πτυ-
χιούχων με υψηλό βαθμό προόδου καταγράφει ο το-
μέας σπουδών Καλές Τέχνες (17,0%) και ακολουθούν 
οι τομείς: Επιστήμες Εκπαίδευσης (15,9%), Ανθρωπι-
στικές Επιστήμες (11,3%), Αρχιτεκτονική-Χωροταξία-
Μηχανικοί Κτιρίων (7,8%) και Επιστήμες Υγείας & Υ-
γιεινής (6,0%). 
Στον αντίποδα βρίσκεται ο τομέας σπουδών Προστα-
σία Περιβάλλοντος, καταγράφοντας το χαμηλότερο 
κατά μέσο όρο ποσοστό πτυχιούχων με υψηλό βαθμό 
προόδου (0,0%) και ακολουθούν οι τομείς: Γεωργία-
Δασοκομία-Αλιευτική (0,8%), Εφαρμοσμένες Επιστή-
μες (11,1%), Επιστήμες του Μηχανικού (1,3%), Φυσι-
κές Επιστήμες (1,4%), Βιομηχανική Παραγωγή & Τε-
χνολογία (2,0%), Πληροφόρηση & Τεκμηρίωση 
(2,0%), Βιολογία-Περιβάλλον (2,2%), Κατάρτιση για 
τον Τριτογενή τομέα (2,3%), Κοινωνικές Υπηρεσίες & 
Πρόνοια (2,4%), Κτηνιατρική (2,5%), Δίκαιο (2,6%), 
Εμπόριο & Διοίκηση Επιχειρήσεων (2,6%), Επιστήμες 
της Πληροφορικής (3,3%), Κοινωνικές Επιστήμες 
(4,0%) και Θαλάσσιες Μεταφορές (4,0%). 
Πέραν των διαφοροποιήσεων μεταξύ των τομέων 
σπουδών, καταγράφονται και σημαντικές διαφορο-
ποιήσεις εντός τους. Συγκεκριμένα, το μεγαλύτερο 
εύρος (διαφορά μέγιστου από ελάχιστου ποσοστού 
πτυχιούχων με υψηλό βαθμό προόδου σε επίπεδο 

τμήματος) σημειώνεται στον τομέα Ανθρωπιστικές 
Επιστήμες και ισούται με 83,3 ποσοστιαίες μονάδες. 
Με βάση την τιμή εύρους ακολουθούν οι τομείς: Επι-
στήμες Εκπαίδευσης (52,4 μονάδες), Καλές Τέχνες 
(52,1 μονάδες), Αρχιτεκτονική-Χωροταξία-Μηχανικοί 
Κτιρίων (50,0 μονάδες), Επιστήμες Υγείας & Υγιεινής 
(35,5 μονάδες), Εμπόριο και Διοίκηση Επιχειρήσεων 
(22,7 μονάδες), Θαλάσσιες Μεταφορές (22,6 μονά-
δες), Επιστήμες του Μηχανικού (21,5 μονάδες), Επι-
στήμες της Πληροφορικής (20,0 μονάδες). 
Στον αντίποδα βρίσκεται ο τομέας σπουδών Προστα-
σία Περιβάλλοντος, ο οποίος καταγράφει το μικρότε-
ρο εύρος μεταξύ μέγιστου και ελάχιστου ποσοστού 
πτυχιούχων με υψηλό βαθμό προόδου σε επίπεδο 
τμήματος (0,0 ποσοστιαίες μονάδες). Με βάση την τι-
μή εύρους ακολουθούν οι τομείς: Δίκαιο (2,7 μονά-
δες), Εφαρμοσμένες Επιστήμες (2,9 μονάδες), Φυσι-
κές Επιστήμες (4,0 μονάδες), Γεωργία-Δασοκομία-
Αλιευτική (4,5 μονάδες), Κοινωνικές Υπηρεσίες & 
Πρόνοια (4,8 μονάδες), Κτηνιατρική (5,1 μονάδες), 
Πληροφόρηση & Τεκμηρίωση (5,6 μονάδες), Βιολογί-
α-Περιβάλλον (5,9 μονάδες), Βιομηχανική Παραγωγή 
& Τεχνολογία (10,3 μονάδες), Κατάρτιση για τον Τρι-
τογενή τομέα (13,2 μονάδες) και Κοινωνικές Επιστή-
μες (17,0 μονάδες). 
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7.1.3 Διαρροή φοιτητών από τα κανονικά έτη σπουδών 

Στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», έχει κα-
θοριστεί συγκεκριμένος στόχος-επίπεδο αναφοράς 
(benchmark) προς τα κράτη-μέλη για το 2020, σύμφω-
να με τον οποίο «το 40% των ατόμων ηλικίας 30-34 
ετών θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την τριτοβάθ-
μια εκπαίδευση». Στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής (2011) σχετικά με τον εκσυγχρονισμό των 
συστημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ευρώπης, 
επισημαίνεται ότι για την αύξηση του ποσοστού ολο-
κλήρωσης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, είναι ανα-
γκαία η ενίσχυση της πρόσβασης και της συμμετοχής 
σε αυτήν, αλλά και ο περιορισμός, στο μέγιστο δυνατό 
βαθμό, της πρόωρης εγκατάλειψης των σπουδών. Η 
διακοπή των σπουδών, ή αλλιώς η διαρροή φοιτητών 
από το σύστημα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, απο-
τελεί παραγόμενο εκπαιδευτικό αποτέλεσμα του συ-
στήματος, αφού αντικατοπτρίζει το βαθμό στον οποίο 
αυτό επιτυγχάνει να συγκρατεί τον φοιτητικό του 
πληθυσμό έως και την ολοκλήρωση των σπουδών. 

Στην ενότητα αυτή γίνεται μια προσέγγιση της διαρ-
ροής των φοιτητών από τα κανονικά έτη σπουδών της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με βάση τα διαθέσιμα στα-
τιστικά στοιχεία. Συγκεκριμένα, ο υπολογισμός της δι-
αρροής των φοιτητών έχει προσεγγιστεί μεθοδολογικά 
με δύο τρόπους: α) τη διαρροή ανά ακαδημαϊκό έτος, 
και β) τη διαρροή ανά γενεά φοιτητών. 
Συγκεκριμένα: 
α) Η διαρροή των φοιτητών ενός ακαδημαϊκού έτους 
𝒙 έχει υπολογισθεί ως το άθροισμα του πλήθους των 
φοιτητών που ήταν εγγεγραμμένοι κατά τη λήξη του 
Α έτους σπουδών την ακαδημαϊκή χρονιά 𝑥 − 1 και 
δεν είναι εγγεγραμμένοι κατά τη λήξη του Β έτους 
σπουδών την ακαδημαϊκή χρονιά 𝑥, του πλήθους των 
φοιτητών που ήταν εγγεγραμμένοι κατά τη λήξη του Β 
έτους σπουδών την ακαδημαϊκή χρονιά 𝑥 − 1 και δεν 
είναι εγγεγραμμένοι κατά τη λήξη του Γ έτους σπου-
δών την ακαδημαϊκή χρονιά 𝑥 κ.ο.κ. 

𝛥𝛥𝛥𝛥𝛥𝛥ή έ𝜏𝛥𝜏𝜏𝒙 = (𝑡𝑥𝛣 − 𝑡𝑥−1𝛢 )  + (𝑡𝑥𝛤 − 𝑡𝑥−1𝛣 )  
+ (𝑡𝑥𝛥 − 𝑡𝑥−1𝛤 )  + (𝑡𝑥𝛦 − 𝑡𝑥−1𝛥 )  

όπου: 
𝑡 = πλήθος των φοιτητών ανά έτος σπουδών (Α, Β, Γ, Δ, Ε) 
𝑥 = ακαδημαϊκό έτος 

 

β) Η διαρροή μιας γενεάς 𝒙 των φοιτητών που εισή-
χθησαν στο Α έτος σπουδών το ακαδημαϊκό έτος 𝑥 
έχει υπολογισθεί ως το άθροισμα της διαφοράς του 
πλήθους των φοιτητών του Β έτους σπουδών το ακα-
δημαϊκό έτος 𝑥 + 1 από το πλήθος των φοιτητών του 
Α έτους το ακαδημαϊκό έτος 𝑥, του πλήθους των φοι-
τητών του Γ έτους σπουδών το ακαδημαϊκό έτος 
𝑥 + 2 από το πλήθος των φοιτητών του Β έτους το α-
καδημαϊκό έτος 𝑥 + 1 κ.ο.κ. 
𝛥𝛥𝛥𝛥𝛥𝛥ή 𝛾𝛾𝛾𝛾ά𝜏𝑥 = (𝑡𝑥+1𝛣 − 𝑡𝑥𝛢) + (𝑡𝑥+2𝛤 − 𝑡𝑥+1𝛣 )  

+ (𝑡𝑥+3𝛥 − 𝑡𝑥+2𝛤 ) + (𝑡𝑥+4𝛦 − 𝑡𝑥+3𝛥 )  
όπου: 
𝑡 = πλήθος των φοιτητών ανά έτος σπουδών (Α, Β, Γ, Δ, Ε) 
𝑥 = ακαδημαϊκό έτος 

Θα πρέπει να σημειωθεί πως έγινε μια απόπειρα να 
συμπεριληφθεί στον υπολογισμό η διαρροή των φοι-
τητών που λαμβάνει χώρα μεταξύ της εγγραφής στην 
έναρξη του Α έτους σπουδών και της λήξης του Α έ-
τους. Ωστόσο, παρατηρήθηκε ότι σε όλα τα ακαδημαϊ-
κά έτη οι νεοεισερχόμενοι φοιτητές, όπως αποτυπώ-
νεται από τα ατομικά δελτία που συμπληρώνουν κατά 
την εγγραφή τους το Σεπτέμβριο, υπολείπονται σημα-
ντικά του πλήθους των εγγεγραμμένων φοιτητών κατά 
τη λήξη της ακαδημαϊκής χρονιάς, γεγονός που υπο-
δηλώνει ότι δεν έχει γίνει πλήρης αποτύπωση όλων 
των πρωτοετών κατά την έναρξη. Για το λόγο αυτό, η 
συγκεκριμένη παρατηρούμενη διαφορά δεν έχει ληφ-
θεί υπόψη κατά τον υπολογισμό της διαρροής. 
Επιπλέον, σημειώνεται ότι δεν έχει ληφθεί υπόψη η 
προκύπτουσα διαφορά του πλήθους φοιτητών του ΣΤ 
έτους σπουδών όλων των τμημάτων της Ιατρικής από 
το πλήθος των φοιτητών του Ε έτους σπουδών του 
προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους, λόγω της παρατη-
ρούμενης σημαντικής απόκλισης που καταγράφεται 
και η οποία δεν θα μπορούσε με ασφάλεια να εντα-
χθεί στην κατηγορία της διαρροής των φοιτητών. 
Γενικότερα, επισημαίνεται ότι ιδιαίτερη προσοχή θα 
πρέπει να δοθεί στην ερμηνεία του συγκεκριμένου 
δείκτη, υπενθυμίζοντας ότι αυτός αποτυπώνει τη δι-
αρροή των φοιτητών από τα κανονικά έτη σπουδών, 
και ως εκ τούτου δεν θα πρέπει να ταυτιστεί με την 
έννοια της μη ολοκλήρωσης των σπουδών, αφού από 
τα διαθέσιμα στοιχεία δεν είναι δυνατόν να αποτυπω-
θεί το πλήθος των φοιτητών που τελικά δεν ολοκλη-
ρώνει τις σπουδές του. 

Στη συγκεκριμένη μελέτη η διαρροή των φοιτητών έχει 
μετρηθεί σε επίπεδο τμήματος, λαμβάνοντας υπόψη 
και τη διαφορετική διάρκεια σπουδών σε έτη μεταξύ 
των προγραμμάτων. Η πιθανή μείωση ή αύξηση του 
φοιτητικού πληθυσμού, που καταγράφεται σε επίπεδο 
τμήματος, οφείλεται σε διακοπή/εγκατάλειψη σπου-
δών, σε μετεγγραφή σε/ή από άλλο τμήμα, ή σε εισ-
ροή φοιτητών από κατατακτήριες εξετάσεις σε έτος 
μεταγενέστερο του Α έτους σπουδών. Η τιμή του δεί-
κτη διαρροής σε επίπεδο τμήματος μπορεί να παίρνει 
αρνητικές και θετικές τιμές. Αρνητική τιμή του δείκτη 
υποδηλώνει ότι το πλήθος των φοιτητών που εισέ-
ρευσαν στο τμήμα υπολειπόταν του πλήθους των φοι-
τητών που εξέρευσαν, χωρίς, ωστόσο, η εκροή αυτή 
να αποτελεί και εκροή από το σύστημα της τριτοβάθ-
μιας εκπαίδευσης ή εισροή σε άλλο τμήμα (μετεγγρα-
φή). Αντίστοιχα, θετική τιμή του δείκτη υποδηλώνει 
ότι το πλήθος των φοιτητών που εισέρευσαν στο τμή-
μα υπερείχε του πλήθους των φοιτητών που εξέρευ-
σαν από αυτό. Θα πρέπει στο σημείο αυτό να διευκρι-
νιστεί ότι η διάκριση των μετεγγραφών από την πραγ-
ματική εγκατάλειψη των σπουδών σε επίπεδο τμήμα-
τος δεν είναι δυνατή από τα διαθέσιμα δεδομένα. Ε-
πομένως ο υπολογισμός της πραγματικής διαρροής 
από το σύστημα μπορεί να προσεγγιστεί μόνο στο σύ-
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νολο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αφού από το ά-
θροισμα της τιμής του δείκτη των επιμέρους τμημά-
των (αρνητικές και θετικές τιμές), η όποια εσωτερική 
κινητικότητα των φοιτητών λόγω μετεγγραφών, μηδε-
νίζεται και επομένως δεν επηρεάζει την τιμή του συ-
νολικού δείκτη διαρροής από την τριτοβάθμια εκπαί-
δευση. Για το λόγο αυτό, η ανάλυση του δείκτη διαρ-
ροής ανά κατηγορία ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκ-
παίδευσης δεν είναι ασφαλές να αναλυθεί περαιτέρω 
και σε επίπεδο επιμέρους ιδρυμάτων ή τομέων σπου-
δών, αφού θα περιλαμβάνει στοιχεία και της εσωτερι-
κής κινητικότητας των φοιτητών, και ως εκ τούτου δεν 
συμπεριλαμβάνεται στην παρούσα ενότητα. 
 

Σύμφωνα με τη 1η προσέγγιση της διαρροής (κατά α-
καδημαϊκό έτος), στο ακόλουθο γράφημα, αποτυπώ-
νεται το πλήθος των φοιτητών που διέρρευσαν από τα 
κανονικά έτη σπουδών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
την περίοδο 2003-2012, καθώς και η αντίστοιχη ποσο-
στιαία αναλογίας τους επί του συνόλου των εγγραφέ-
ντων στα κανονικά έτη φοίτησης φοιτητών. 
Γράφημα 7.29: Διαρροή φοιτητών από τα κανονικά έτη σπουδών ανά ακα-
δημαϊκό έτος την περίοδο 2003-2012 

 
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Το 2012 το σύνολο των φοιτητών που έχουν διαρρεύ-
σει από τα κανονικά έτη σπουδών στο σύνολο της τρι-
τοβάθμιας εκπαίδευσης υπολογίζεται σε 12.639 φοι-
τητές/-τριες, τιμή που αντιστοιχεί στο 4,6% του συνό-
λου των εγγραφέντων στα κανονικά έτη φοίτησης φοι-
τητών. 
Όπως φαίνεται στο γράφημα, κατά την περίοδο ανα-
φοράς (2003-2012) το πλήθος των φοιτητών που δι-
αρρέουν από τα κανονικά έτη σπουδών παρουσιάζει 
αυξομειώσεις, ενώ συνολικά καταγράφει σημαντική 
αύξηση κατά 30,9% από 9.699 φοιτητές/-τριες το 2003 
σε 12.693 φοιτητές/-τριες το 2012. Ως ποσοστό επί 
του συνόλου των εγγεγραμμένων στα κανονικά έτη 
σπουδών φοιτητών ο συγκεκριμένος δείκτης κατα-
γράφει ελαφρά χαμηλότερη αύξηση κατά 28,8%, από 
3,6% το 2003 σε 4,6% το 2012. 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η μέση διαρ-
ροή φοιτητών ανά τμήμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευ-
σης ανά ακαδημαϊκό έτος την περίοδο 2003-2012. 

Γράφημα 7.30: Μέση(*) διαρροή φοιτητών ανά τμήμα της τριτοβάθμιας εκ-
παίδευσης ανά ακαδημαϊκό έτος την περίοδο 2003-2012 

 
(*) Αποτελεί τον 0.03 ισοσταθμισμένο μέσο (trimmed mean), δηλαδή εξαιρούνται από τον 
υπολογισμό του μέσου όρου το 3% των τμημάτων (1,5% των χαμηλότερων και 1,5% των 
υψηλότερων τιμών). 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Το 2012, από κάθε τμήμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευ-
σης κατά μέσο όρο διαρρέουν 26,5 φοιτητές/-τριες. 
Όπως φαίνεται στο γράφημα, κατά την περίοδο ανα-
φοράς (2003-2012) η μέση διαρροή φοιτητών ανά 
τμήμα παρουσιάζει αυξομειώσεις, ενώ συνολικά κα-
ταγράφεται αύξηση κατά 3,9%, από 25,5 φοιτητές/-
τριες ανά τμήμα το 2003 σε 26,5 φοιτητές/-τριες το 
2012. 
 

Σύμφωνα με τη 2η προσέγγιση της διαρροής (κατά γε-
νεά φοιτητών), στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνε-
ται το πλήθος των φοιτητών που διέρρευσαν από τα 
κανονικά έτη σπουδών των 7 πλήρων φοιτητικών γε-
νεών των εισαχθέντων του έτους 2001-2002 έως και 
των εισαχθέντων του έτους 2007-2008. 
Γράφημα 7.31: Διαρροή από τα κανονικά έτη σπουδών των φοιτητικών γε-
νεών των εισαχθέντων τα έτη 2002 έως και 2008 

 
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Από την 7η γενεά των φοιτητών, που εισήχθηκαν στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2007-
2008, υπολογίζεται ότι 6.775 φοιτητές/-τριες διέρρευ-
σαν από τα κανονικά έτη σπουδών, τιμή που αντιστοι-
χεί στο 2,5% του συνόλου των φοιτητών της συγκεκρι-
μένης γενεάς. 
Όπως φαίνεται στο γράφημα, κατά την περίοδο ανα-
φοράς και μεταξύ των 7 γενεών φοιτητών, το πλήθος 
των φοιτητών που διαρρέουν από τα κανονικά έτη 
σπουδών παρουσιάζει αυξομειώσεις, ενώ συνολικά 
καταγράφεται σημαντική μείωση κατά 48,1% του 
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πλήθους των φοιτητών που διέρρευσαν (ανά γενιά), 
από 13.044 φοιτητές/-τριες της 1ης γενεάς (εισαχθέ-
ντες το 2001-2002) σε 6.775 φοιτητές/-τριες της 7ης 
γενεάς (εισαχθέντες το 2007-2008). Ως ποσοστό επί 
του συνόλου των φοιτητών ο αντίστοιχος δείκτης κα-
ταγράφει σημαντική μείωση κατά 41,2%, από το 4,3% 
της 1ης γενεάς στο 2,5% της 7ης γενεάς. 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η μέση διαρ-
ροή φοιτητών ανά τμήμα των επτά γενεών φοιτητών 
που εισήχθησαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση τα α-
καδημαϊκά έτη 2001-02 έως και 2007-08 αντίστοιχα. 
Γράφημα 7.32: Μέση(*) διαρροή φοιτητών ανά τμήμα της τριτοβάθμιας εκ-
παίδευσης των γενεών φοιτητών των ετών 2001-02 έως και 2007-08 

 
(*) Αποτελεί τον 0.03 ισοσταθμισμένο μέσο (trimmed mean), δηλαδή εξαιρούνται από τον 
υπολογισμό του μέσου όρου το 3% των τμημάτων (1,5% των χαμηλότερων και 1,5% των 
υψηλότερων τιμών). 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Από την 7η γενεά των φοιτητών, που εισήχθηκαν στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2007-08, 
διέρρευσαν κατά μέσο όρο 16,3 φοιτητές/-τριες ανά 
τμήμα. Κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς η μέση 
διαρροή φοιτητών ανά τμήμα μεταξύ των επτά γενεών 
φοιτητών παρουσιάζει αυξομειώσεις, ενώ συνολικά 
καταγράφεται μείωση της μέσης τιμής κατά 47,2% 
από 30,9 φοιτητές/-τριες ανά τμήμα στην 1η γενεά 
φοιτητών σε 16,3 φοιτητές/-τριες ανά τμήμα στην 7η 
γενεά. 

 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή 
των φοιτητών της 7ης γενεάς (εισαχθέντες το 2007-
2008) ανά έτος σπουδών κατά το οποίο διέρρευσαν.  
Γράφημα 7.33: Κατανομή των φοιτητών της γενεάς 2007-08 ανά έτος σπου-
δών διαρροής 

 
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

Όπως φαίνεται και από το γράφημα, από τους 6.775 
φοιτητές που συνολικά διέρρευσαν από την 7η γενεά 
φοιτητών, το μεγαλύτερο ποσοστό (40,6%) εγκατέλει-
ψε την τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά το Β’ έτος (2.751 
φοιτητές/-τριες). Κατά το Γ’ έτος σπουδών διέρρευσε 
το 19,1% (1.292 φοιτητές/-τριες), ενώ υψηλό είναι το 
ποσοστό διαρροής κατά το Δ έτος σπουδών (40,0%, 
2.713 φοιτητές/-τριες). Τέλος, ένα ποσοστό 0,3% εγκα-
τέλειψε την τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά το Ε έτος 
σπουδών (19 φοιτητές/-τριες). 
 
7.1.3.1 Ανάλυση κατά κατηγορία ιδρυμάτων 
Το 2012, από το σύνολο των 12.693 φοιτητών/-τριών 
που συνολικά διέρρευσαν από την τριτοβάθμια εκ-
παίδευση, το 57,5% (ή 7.296 φοιτητές/-τριες) διαρρέ-
ουν από Πανεπιστημιακά ιδρύματα και Πολυτεχνεία, 
το 37,9% (ή 4.812 φοιτητές/-τριες) διαρρέουν από Τε-
χνολογικά ιδρύματα και 585 φοιτητές/-τριες (4,6%) 
διαρρέουν από Ανώτερες Επαγγελματικές & Εκκλησι-
αστικές Σχολές. 

Γράφημα 7.34: Κατανομή των φοιτητών που διέρρευσαν από τα κανονικά 
έτη σπουδών ανά κατηγορία ιδρύματος το 2012 

 
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 
 

Στο ακόλουθο γράφημα αποδίδεται το ποσοστό των 
φοιτητών που διαρρέουν από τα κανονικά έτη σπου-
δών ανά κατηγορία ιδρύματος την περίοδο 2003-2012. 
Γράφημα 7.35: Ποσοστό(*) φοιτητών που διαρρέουν από τα κανονικά έτη 
σπουδών ανά κατηγορία ιδρύματος την περίοδο 2003-2012 

 
(*) Αποτελεί τον 0.03 ισοσταθμισμένο μέσο (trimmed mean), δηλαδή εξαιρούνται από τον 
υπολογισμό του μέσου όρου το 3% των τμημάτων (1,5% των χαμηλότερων και 1,5% των 
υψηλότερων τιμών). 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
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Το 2012 το μέσο ποσοστό φοιτητών που διαρρέουν 
από τα Πανεπιστημιακά ιδρύματα & Πολυτεχνεία εί-
ναι 4,7% και συμπίπτει με το αντίστοιχο ποσοστό των 
Τεχνολογικών ιδρυμάτων, ενώ υψηλότερο (7,9%) είναι 
το ποσοστό που καταγράφεται στην Ανώτερη Επαγ-
γελματική & Εκκλησιαστική Εκπαίδευση.  
Την περίοδο αναφοράς (2003-2012) το μέσο ποσοστό 
φοιτητών που διαρρέουν από τα Πανεπιστημιακά ι-
δρύματα & Πολυτεχνεία κατέγραψε αύξηση κατά 
72,7%, από το 2,7% των φοιτητών το 2003 στο 4,7% 
των φοιτητών το 2012. Αντίθετα, το μέσο ποσοστό των 
φοιτητών που διαρρέουν από τα Τεχνολογικά ιδρύμα-
τα κατέγραψε μείωση κατά 38,1%, από το 7,5% των 
φοιτητών το 2003 στο 4,7% το 2013. Αξίζει να σημειω-
θεί ότι ενώ μέχρι και το 2009 ο Τεχνολογικός τομέας 
καταγράφει υψηλότερα ποσοστά διαρροής σε σύγκρι-
ση με τον Πανεπιστημιακό, ενώ η εικόνα αντιστρέφε-
ται το 2010 και 2011. Τέλος, το μέσο ποσοστό φοιτη-
τών που διαρρέουν από την Ανώτερη Επαγγελματική 
& Εκκλησιαστική Εκπαίδευση κατέγραψε αύξηση κατά 
24,2% από το 6,4% των φοιτητών το 2003 στο 7,9% 
των φοιτητών το 2012. 
 
7.1.3.2 Ανάλυση κατά πεδίο σπουδών 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος των 
φοιτητών που διέρρευσαν ανά πεδίο σπουδών τα έτη 
2003 και 2012. 
Το 2012 από το σύνολο των 12.693 φοιτητών/-τριών 
που συνολικά διέρρευσαν από την τριτοβάθμια εκ-
παίδευση, το υψηλότερο ποσοστό (23,4%) που αντι-
στοιχεί σε 2.969 φοιτητές/-τριες, φοιτούσε στο πεδίο 
σπουδών ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & 
ΔΙΚΑΙΟ και ακολουθούν τα πεδία σπουδών: ΕΚΠΑΙ-
ΔΕΥΣΗ (18,4% με 2.332 φοιτητές), ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ 
ΣΠΟΥΔΕΣ & ΤΕΧΝΕΣ (15,6% με 1.986 φοιτητές), ΣΠΟΥ-
ΔΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
(13,2% με 1.677 φοιτητές), ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (10,1% με 1.279 
φοιτητές), ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (9,4% με 1.195 φοιτητές), ΥΓΕΙΑ 
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ (6,3% με 801 φοιτητές) και 
ΓΕΩΡΓΙΑ (3,6% με 454 φοιτητές). 
Κατά την περίοδο 2003-2012 σε 6 από τα 8 πεδία 
σπουδών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης καταγράφε-
ται αύξηση του πλήθους των φοιτητών που διαρρέ-
ουν, με την υψηλότερη να σημειώνεται στην ΕΚΠΑΙ-

ΔΕΥΣΗ κατά 340,8% και ακολουθούν τα πεδία σπου-
δών: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (κατά 175,6%), ΥΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΠΡΟΝΟΙΑ (κατά 175,3%), ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΔΙΚΑΙΟ (κατά 98,9%), ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ 
ΣΠΟΥΔΕΣ & ΤΕΧΝΕΣ (κατά 42,8%) και ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (κα-
τά 12,5%). 
Γράφημα 7.36: Πλήθος φοιτητών που διέρρευσαν ανά πεδίο σπουδών τα 
έτη 2003 & 2012 

 
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Στον αντίποδα βρίσκονται τα υπόλοιπα 2 πεδία σπου-
δών, στα οποία καταγράφεται μείωση του πλήθους 
των φοιτητών που διαρρέουν, με την υψηλότερη να 
σημειώνεται στη ΓΕΩΡΓΙΑ κατά -80,8% και ακολου-
θούν οι ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΟΜΙ-
ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (κατά -20,3%). 
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7.1.4 Διαφοροποιήσεις του φύλου 

Το 2012 το σύνολο των πτυχιούχων των προπτυχιακών 
προγραμμάτων στην Ελλάδα είναι 51.723, εκ των ο-
ποίων το 59,1% είναι γυναίκες (30.547) και το 40,9% 
άνδρες (21.176). Την περίοδο αναφοράς (2002-2012) 
καταγράφεται σημαντική αύξηση κατά 40,8% στις γυ-
ναίκες πτυχιούχους (από 21.692 το 2002 σε 30.547 το 
2012) και αντίστοιχη σημαντική αύξηση κατά 41,3% 
στους άνδρες πτυχιούχους (από 14.990 το 2002 σε 
21.176 το 2012). 

Γράφημα 7.37: Διαχρονική εξέλιξη πτυχιούχων προπτυχιακών προγραμμά-
των κατά φύλο την περίοδο 2002-2012 

 
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το ποσοστό 
ολοκλήρωσης3 της τριτοβάθμια εκπαίδευσης κατά 
φύλο την περίοδο 2002-2012.  
Σύμφωνα με τα στοιχεία του 2012, το ποσοστό των 
γυναικών ηλικίας 21-45 ετών που αναμένεται να ολο-
κληρώσουν την τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι 44,3%, 
ποσοστό που υπερέχει του αντίστοιχου ποσοστού του 
ανδρικού πληθυσμού (27,2%) κατά 38,5%.  
Κατά την περίοδο 2002-2012 το ποσοστό ολοκλήρω-
σης των γυναικών καταγράφει σημαντική αύξηση κα-
τά 70,8%, από 25,9% το 2002 σε 44,3% το 2012. Αντί-
στοιχη σημαντική αύξηση καταγράφει και το ποσοστό 
ολοκλήρωσης των ανδρών (κατά 67,6%), από 16,2% το 
2002 σε 27,2% το 2012. Όπως φαίνεται από το γράφη-
                                                                 
3 Το ποσοστό ολοκλήρωσης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης υπολογί-

ζεται ως το άθροισμα των καθαρών ποσοστών ολοκλήρωσης ανά 
ηλικία. Το καθαρό ποσοστό ολοκλήρωσης για κάθε ηλικιακή ομά-
δα υπολογίζεται διαιρώντας το πλήθος των πτυχιούχων μιας συ-
γκεκριμένης ηλικίας με το σύνολο του πληθυσμού της χώρας αντί-
στοιχης ηλικίας. Με τον τρόπο αυτό το συνολικό ποσοστό ολοκλή-
ρωσης, δηλαδή το άθροισμα των καθαρών ποσοστών ολοκλήρω-
σης, αντιπροσωπεύει την εκτίμηση της πιθανότητας για ένα νέο 
άτομο να ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά τη 
διάρκεια της ζωής του, με την υπόθεση ότι τα συγκεκριμένα πο-
σοστά ολοκλήρωσης θα διατηρηθούν στα ίδια επίπεδα για τα ε-
πόμενα χρόνια. Οι ηλικιακές κατηγορίες που περιλαμβάνονται στο 
δείκτη είναι από “21 ετών” έως και “31 ετών και άνω”. Ας σημειω-
θεί ότι η κατηγορία των φοιτητών “31 ετών και άνω” έχει διαιρε-
θεί με την πληθυσμιακή ομάδα 31-45 ετών. Ο υπολογισμός του 
δείκτη βασίζεται στη μεθοδολογία που ακολουθείται στην έκθεση 
του ΟΟΣΑ για την εκπαίδευση (OECD, 2012:308). 

μα, καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς οι 
γυναίκες καταγράφουν σημαντικά υψηλότερα ποσο-
στά ολοκλήρωσης συγκριτικά με τους άνδρες, με τη 
διαφορά μάλιστα μεταξύ των δύο φύλων να διευρύνε-
ται κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς. 

Γράφημα 7.38: Ποσοστό ολοκλήρωσης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά 
φύλο την περίοδο 2002-2012 

 
Πηγή: α) Στοιχεία φοιτητικού πληθυσμού ΕΛ.ΣΤΑΤ. β) Πληθυσμιακά στοιχεία EUROSTAT 
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

 
Στο ακόλουθο γράφημα αποδίδεται το ποσοστό των 
πτυχιούχων με βαθμό προόδου Καλώς κατά φύλο την 
περίοδο 2002-2012. 

Γράφημα 7.39: Μέση τιμή ποσοστού(*) των πτυχιούχων με βαθμό προόδου 
‘Καλώς’ κατά φύλο την περίοδο 2001-2011 

 
(*) Ο μέσος όρος του συγκεκριμένου μεγέθους υπολογίζεται από τις τιμές που καταγράφο-
νται σε κάθε τμήμα των ιδρυμάτων της κατηγορίας. 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Το 2012 το μέσο ποσοστό των γυναικών πτυχιούχων 
με βαθμό προόδου ‘Καλώς’ είναι 63,1%, ενώ το αντί-
στοιχο ποσοστό των ανδρών είναι σημαντικά χαμηλό-
τερα (55,8%). Καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου ανα-
φοράς το ποσοστό των γυναικών με χαμηλό βαθμό 
προόδου υπερέχει του αντίστοιχου των ανδρών, με τη 
διαφορά μεταξύ των δύο φύλων να κυμαίνεται σε 
σταθερά επίπεδα (περίπου 8 ποσοστιαίες μονάδες). 
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποδίδεται το ποσοστό των 
πτυχιούχων με βαθμό προόδου Άριστα κατά φύλο την 
περίοδο 2002-2012. 
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Γράφημα 7.40: Μέση τιμή ποσοστού(*) των πτυχιούχων με βαθμό προόδου 
‘Άριστα’ κατά φύλο την περίοδο 2001-2011 

 
(*) Ο μέσος όρος του συγκεκριμένου μεγέθους υπολογίζεται από τις τιμές που καταγράφο-
νται σε κάθε τμήμα των ιδρυμάτων της κατηγορίας. 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Όπως φαίνεται κι από το γράφημα, δεν παρουσιάζο-
νται διαφοροποιήσεις του φύλου μεταξύ των πτυχιού-
χων με βαθμό προόδου ‘Άριστα’. 
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται κατά φύλο η 
διαχρονική εξέλιξη του ποσοστού φοιτητών που διαρ-
ρέουν από τα κανονικά έτη σπουδών ανά ακαδημαϊκό 
έτος την περίοδο 2003-2012. 
Γράφημα 7.41: Διαχρονική εξέλιξη ποσοστού φοιτητών που διαρρέουν από 
τα κανονικά έτη σπουδών κατά φύλο την περίοδο 2003-2012 

 
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Το 2012 το ποσοστό γυναικών που διαρρέουν από την 
τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι 4,6% και είναι οριακά 
υψηλότερο (κατά 1,7%) του αντίστοιχου των ανδρών 
(4,5%). Όπως φαίνεται από το γράφημα, δεν παρατη-
ρείται σταθερή διαφοροποίηση των δυο φύλων ως 
προς τη διαρροή από την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τα 
ποσοστά και των ανδρών και των γυναικών καταγρά-
φουν αυξομειώσεις κατά τη διάρκεια της περιόδου 
αναφοράς, με υπεροχή των ανδρών σε ορισμένες χρο-
νιές και υπεροχή των γυναικών σε άλλες. Συνολικά, το 
ποσοστό των γυναικών που διαρρέουν από την τριτο-
βάθμια εκπαίδευση καταγράφει αύξηση κατά 16,0%, 
από 4,0% το 2003 σε 4,6% το 2012. Αντίστοιχα, το πο-
σοστό των ανδρών που διαρρέουν από τη τριτοβάθ-
μια εκπαίδευση καταγράφει υψηλότερη και σημαντι-
κή αύξηση (κατά 36,4%) από 3,3% το 2003 σε 4,5% το 
2012. 

7.1.4.1 Ανάλυση κατά κατηγορία ιδρυμάτων 
Στο ακόλουθο γράφημα αποδίδεται το πλήθος των 
πτυχιούχων των Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και Πο-
λυτεχνείων ως ποσοστό του συνόλου της τριτοβάθμι-
ας εκπαίδευσης κατά φύλο την περίοδο 2002-2012. 

Γράφημα 7.42: Πτυχιούχοι Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και Πολυτεχνείων 
ως ποσοστό του συνόλου της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά φύλο την πε-
ρίοδο 2002-2012 

 
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Το 2012 το 60,9% των πτυχιούχων της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης αποφοιτούν από Πανεπιστημιακά ιδρύ-
ματα και Πολυτεχνεία. Το ποσοστό των γυναικών που 
αποφοιτούν από Πανεπιστημιακά ιδρύματα και Πολυ-
τεχνεία επί του συνόλου των γυναικών πτυχιούχων της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι 65,9% και υπερέχει 
του αντίστοιχου ποσοστού των ανδρών (53,8%) κατά 
22,3%. 
Καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς (2002-
2012) το ποσοστό των πτυχιούχων γυναικών της τρι-
τοβάθμιας εκπαίδευσης που αποφοιτούν από Πανεπι-
στημιακά ιδρύματα και Πολυτεχνεία υπερέχει του α-
ντίστοιχου ποσοστού των ανδρών, ενώ η παρατηρού-
μενη διαφορά μεταξύ τους αυξήθηκε κατά 16,2 πο-
σοστιαίες μονάδες, από 6,1% το 2002 σε 22,3% το 
2012. 
Στο ακόλουθο γράφημα αποδίδεται το πλήθος των 
πτυχιούχων των Τεχνολογικών ιδρυμάτων ως ποσοστό 
του συνόλου της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά φύ-
λο την περίοδο 2002-2012. 

Γράφημα 7.43: Πτυχιούχοι Τεχνολογικών ιδρυμάτων ως ποσοστό του συνό-
λου της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά φύλο την περίοδο 2002-2012 

 
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
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Το 2012 το 25,4% των πτυχιούχων της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης αποφοιτούν από Τεχνολογικά ιδρύματα. 
Το ποσοστό των ανδρών που αποφοιτούν από Τεχνο-
λογικά ιδρύματα επί του συνόλου των ανδρών πτυ-
χιούχων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι 42,4% 
και υπερέχει του αντίστοιχου ποσοστού των γυναικών 
(33,8%) κατά 25,4%. 
Με εξαίρεση το 2002, καθ’ όλη τη διάρκεια της περιό-
δου αναφοράς το ποσοστό των πτυχιούχων ανδρών 
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που αποφοιτούν από 
Τεχνολογικά ιδρύματα υπερέχει του αντίστοιχου πο-
σοστού των γυναικών, ενώ η παρατηρούμενη διαφο-
ρά μεταξύ τους αυξήθηκε κατά 24,0 ποσοστιαίες μο-
νάδες, από 1,4% το 2002 σε 25,4% το 2012. 
Στο ακόλουθο γράφημα αποδίδεται το πλήθος των 
πτυχιούχων των Ανώτερων Επαγγελματικών και Εκ-
κλησιαστικών Σχολών ως ποσοστό του συνόλου της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά φύλο την περίοδο 
2002-2012.  

Γράφημα 7.44: Πτυχιούχοι Ανώτερων Επαγγελματικών και Εκκλησιαστικών 
Σχολών ως ποσοστό του συνόλου της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά φύλο 
την περίοδο 2002-2012 

 
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Το 2012 το 1,7% των πτυχιούχων της τριτοβάθμιας εκ-
παίδευσης αποφοιτούν από Ανώτερες Επαγγελματικές 
& Εκκλησιαστικές Σχολές. Το ποσοστό των ανδρών 
που αποφοιτούν από Ανώτερες Επαγγελματικές & Εκ-
κλησιαστικές Σχολές επί του συνόλου των ανδρών 
πτυχιούχων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι 3,8% 
και είναι 11πλάσιο του αντίστοιχου ποσοστού των γυ-
ναικών (0,3%). 
Καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς το πο-
σοστό των πτυχιούχων ανδρών της τριτοβάθμιας εκ-
παίδευσης που αποφοιτούν από Ανώτερες Επαγγελ-

ματικές και Εκκλησιαστικές Σχολές υπερέχει του αντί-
στοιχου ποσοστού των γυναικών. Η παρατηρούμενη 
διαφορά μεταξύ τους, ωστόσο, μειώθηκε κατά 1,8%. 
 
7.1.4.2 Ανάλυση κατά πεδίο και τομέα σπουδών 
Στο ακόλουθο γράφημα αποδίδεται το πλήθος των 
πτυχιούχων προπτυχιακών προγραμμάτων ανά πεδίο 
σπουδών ως ποσοστό του συνόλου της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης κατά φύλο την περίοδο 2002-2012. 
Το 2012 σε 4 από τα 8 πεδία σπουδών το ποσοστό των 
πτυχιούχων γυναικών επί του συνόλου των πτυχιού-
χων γυναικών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση υπερέχει 
του αντίστοιχου ποσοστού των ανδρών. Η μεγαλύτερη 
απόκλιση της ποσοστιαίας κατανομής των φύλων κα-
ταγράφεται στο πεδίο ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ & 
ΤΕΧΝΕΣ, όπου το ποσοστό των γυναικών (16,8%) υπε-
ρέχει του αντίστοιχου των ανδρών (7,0%) κατά 
141,1%. Ακολουθεί το πεδίο ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, όπου το 
ποσοστό των γυναικών (13,6%) υπερέχει του αντίστοι-
χου των ανδρών (5,9%) κατά 130,2% και το πεδίο Υ-
ΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ, όπου το ποσοστό των 
γυναικών (14,2%) υπερέχει του αντίστοιχου των αν-
δρών (6,8%) κατά 107,7%. Μικρότερη απόκλιση κατα-
γράφεται στο πεδίο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΕΠΙΧΕΙ-
ΡΗΣΕΙΣ & ΔΙΚΑΙΟ, όπου το ποσοστό των γυναικών 
(31,4%) υπερέχει του αντίστοιχου των ανδρών (26,0%) 
κατά 20,7%. 
Στον αντίποδα βρίσκονται τα υπόλοιπα 4 πεδία σπου-
δών, όπου το ποσοστό των πτυχιούχων γυναικών επί 
του συνόλου των πτυχιούχων γυναικών της τριτοβάθ-
μιας εκπαίδευσης υπολείπεται του αντίστοιχου ποσο-
στού των ανδρών. Η μεγαλύτερη απόκλιση της ποσο-
στιαίας κατανομής των φύλων καταγράφεται στο πε-
δίο ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΟΜΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ, όπου το ποσοστό των γυναικών (8,7%) υπο-
λείπεται του αντίστοιχου των ανδρών (29,7%) κατά 
70,8%. Ακολουθεί το πεδίο ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, όπου το ποσο-
στό των γυναικών (2,3%) υπολείπεται του αντίστοιχου 
των ανδρών (4,6%) κατά 50,0%, το πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, 
όπου το ποσοστό των γυναικών (8,7%) υπολείπεται 
του αντίστοιχου των ανδρών (11,1%) κατά 40,0% και 
το πεδίο ΓΕΩΡΓΙΑ, όπου το ποσοστό των γυναικών 
(4,2%) υπολείπεται του αντίστοιχου των ανδρών 
(5,4%) κατά 21,9%. 

Γράφημα 7.45: Πτυχιούχοι προπτυχιακών προγραμμάτων ανά πεδίο σπουδών ως ποσοστό του συνόλου της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά φύλο την περίο-
δο 2002-2012 
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Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Κατά την περίοδο 2002-2012 σε 3 πεδία σπουδών κα-
ταγράφεται μείωση της ανισσοροπίας των φύλων, με 
την υψηλότερη μείωση της παρατηρούμενης διαφο-
ράς μεταξύ της ποσοστιαίας κατανομής ανδρών και 
γυναικών να σημειώνεται στο πεδίο ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ 
ΣΠΟΥΔΕΣ & ΤΕΧΝΕΣ (κατά 10,9 ποσοστιαίες μονάδες) 
και στο πεδίο ΓΕΩΡΓΙΑ (κατά 7,5 ποσοστιαίες μονά-
δες). Μικρότερη μείωση της διαφοράς μεταξύ της πο-
σοστιαίας κατανομής ανδρών και γυναικών καταγρά-
φεται στο πεδίο ΚΟΙΝΩΝΙΚΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗ-
ΣΕΙΣ & ΔΙΚΑΙΟ (κατά 1,3 ποσοστιαίες μονάδες). 
Στον αντίποδα βρίσκονται 5 πεδία σπουδών όπου πα-
ρατηρείται αύξηση της ανισσοροπίας των φύλων, με 
την υψηλότερη αύξηση της παρατηρούμενης διαφο-
ράς μεταξύ της ποσοστιαίας κατανομής ανδρών και 
γυναικών στους πτυχιούχους να σημειώνεται στο πε-
δίο ΥΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ (κατά 69,3 ποσο-
στιαίες μονάδες) και ακολουθεί το πεδίο ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
(κατά 41,4 ποσοστιαίες μονάδες). Μικρότερη αύξηση 
της διαφοράς μεταξύ της ποσοστιαίας κατανομής αν-
δρών και γυναικών καταγράφεται στα πεδία: ΥΠΗΡΕ-
ΣΙΕΣ (κατά 5,9 ποσοστιαίες μονάδες), ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΗ-
ΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (κατά 1,4 

ποσοστιαίες μονάδες) και ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (κατά 1,3 ποσο-
στιαίες μονάδες). 
 
Στα ακόλουθα γραφήματα αποτυπώνεται η αναλογία 
των φύλων στους πτυχιούχους προπτυχιακών προ-
γραμμάτων ανά τομέα σπουδών τα έτη 2012 και 2002. 
Το 2012 και στο σύνολο της τριτοβάθμιας εκπαίδευ-
σης το 59,1% των αποφοίτων είναι γυναίκες και το 
υπόλοιπο 40,9% άνδρες. Ωστόσο, η κατανομή των φύ-
λων στους τομείς σπουδών εμφανίζεται διαφοροποι-
ημένη.  
Συγκεκριμένα, σε 12 από τους 21 τομείς σπουδών το 
ποσοστό των γυναικών είναι υψηλότερο σε σύγκριση 
με το συνολικό (59,1%), με την υψηλότερη αναλογία 
γυναικών να καταγράφεται στον τομέα σπουδών Κοι-
νωνικές υπηρεσίες & πρόνοια (90,6%) και κατά σειρά 
ακολουθούν οι τομείς σπουδών: Ανθρωπιστικές επι-
στήμες (79,3%), Επιστήμες εκπαίδευσης & κατάρτισης 
διδασκόντων (76,9%), Πληροφόρηση & τεκμηρίωση 
(76,5%), Επιστήμες υγείας & υγιεινής (74,1%), Κατάρ-
τιση στον τριτογενή τομέα (73,6%), Δίκαιο (70,9%), 
Καλές τέχνες & τέχνες εφαρμοσμένες (70,6%), Βιολο-
γία-Περιβάλλον (67,9%), Κοινωνικές επιστήμες & ε-
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πιστήμες της συμπεριφοράς (65,5%), Επαγγέλματα 
της βιομηχανικής παραγωγής και της τεχνολογίας 
(61,4%) και Κατάρτιση στο Εμπόριο και στη Διοίκηση 
Επιχειρήσεων (60,0%). 

Γράφημα 7.46: Αναλογία των φύλων στους πτυχιούχους προπτυχιακών προ-
γραμμάτων ανά τομέα σπουδών το 2012 

 
Πηγή δεδομένων: ΕΛ.ΣΤΑΤ.     Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Στους υπόλοιπους 9 από τους 21 τομείς σπουδών η 
αναλογία των γυναικών είναι χαμηλότερη σε σύγκριση 
με το σύνολο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (59,1%), 
με τη χαμηλότερη αναλογία γυναικών να καταγράφε-
ται στον τομέα σπουδών Θαλάσσιες μεταφορές 
(7,3%) και κατά σειρά ακολουθούν οι τομείς σπουδών: 
Επιστήμες του μηχανικού (18,2%), Επιστήμες της 
πληροφορικής (37,4%), Προστασία περιβάλλοντος 
(47,1%), Αρχιτεκτονική-Χωροταξία & Μηχανικοί κτι-
ρίων (49,1%), Φυσικές επιστήμες (49,3%), Εφαρμο-
σμένες επιστήμες (51,2%), Γεωργία-Δασοκομία-
Αλιευτική (52,8%) και Κτηνιατρική (54,3%). 
Την περίοδο 2002-2012 η αναλογία των γυναικών 
στους πτυχιούχους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πα-
ρέμεινε αμετάβλητη στο 59,1%. 

Την ίδια περίοδο, σε 7 από τους 21 τομείς σπουδών, 
στους οποίους η αναλογία των γυναικών στους απο-
φοίτους υπερείχε της συνολικής αναλογίας των γυ-
ναικών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (59,1%), κατα-
γράφεται περαιτέρω αύξηση της αναλογίας των γυ-
ναικών με τη μεγαλύτερη να σημειώνεται στον τομέα 
σπουδών Επιστήμες Υγείας & Υγιεινής κατά 12,8% και 
κατά σειρά ακολουθούν οι τομείς: Δίκαιο (κατά 7,5%), 
Επιστήμες Εκπαίδευσης & Κατάρτισης των Διδασκό-
ντων (κατά 5,0%), Κοινωνικές Επιστήμες & Επιστήμες 
της Συμπεριφοράς (κατά 3,4%), Ανθρωπιστικές Επι-
στήμες (κατά 0,5%), Βιολογία-Περιβάλλον (κατά 0,2%) 
και Κοινωνικές Υπηρεσίες & Πρόνοια (κατά 0,1%). 

Γράφημα 7.47: Αναλογία των φύλων στους πτυχιούχους προπτυχιακών προ-
γραμμάτων ανά τομέα σπουδών το 2002 
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Σε 8 από τους 21 τομείς σπουδών, στους οποίους η 
αναλογία των γυναικών στους αποφοίτους υπολει-
πόταν της συνολικής αναλογίας των γυναικών στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση (59,1%), καταγράφεται αύ-
ξηση της αναλογίας των γυναικών με τη μεγαλύτερη 
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να σημειώνεται στον τομέα σπουδών Θαλάσσιες με-
ταφορές κατά 811,6% και ακολουθούν οι τομείς: Προ-
στασία Περιβάλλοντος (κατά 52,0%), Επαγγέλματα 
της Βιομηχανικής Παραγωγής και της Τεχνολογίας 
(κατά 13,8%), Κτηνιατρική (κατά 13,7%), Φυσικές Επι-
στήμες (κατά 12,0%), Αρχιτεκτονική-Χωροταξία & 
Μηχανικοί Κτιρίων (κατά 6,9%), Εφαρμοσμένες Επι-
στήμες (κατά 6,6%) και Γεωργία-Δασοκομία-
Αλιευτική (κατά 4,3%). 
Την ίδια περίοδο, σε 2 από τους 21 τομείς σπουδών, 
στους οποίους η αναλογία των γυναικών στους απο-
φοίτους υπολειπόταν της συνολικής αναλογίας των 
γυναικών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (59,1%), κα-
ταγράφεται περαιτέρω μείωση της αναλογίας των γυ-
ναικών με τη μεγαλύτερη να σημειώνεται στον τομέα 
σπουδών Επιστήμες του Μηχανικού κατά 13,9% και 
ακολουθεί ο τομέας Επιστήμες της Πληροφορικής 
(κατά 13,6%). 
Τέλος, σε 4 από τους 21 τομείς σπουδών, στους οποί-
ους η αναλογία των γυναικών στους αποφοίτους υ-

περείχε της συνολικής αναλογίας των γυναικών στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση (59,1%), καταγράφεται μεί-
ωση της αναλογίας των γυναικών με τη μεγαλύτερη να 
σημειώνεται στον τομέα σπουδών Κατάρτιση για τον 
Τριτογενή τομέα κατά 5,9% και κατά σειρά ακολου-
θούν οι τομείς: Καλές Τέχνες & Τέχνες Εφαρμοσμένες 
(κατά 5,3%), Πληροφόρηση & Τεκμηρίωση (κατά 
5,2%) και Κατάρτιση στο Εμπόριο και στη Διοίκηση 
Επιχειρήσεων (κατά 2,9%). 
Συνολικά, σε 9 από τους 21 τομείς σπουδών (42,9%) τη 
δεκαετία 2002-2012 καταγράφεται διεύρυνση της α-
νισορροπίας των φύλων μεταξύ των πτυχιούχων, ενώ 
συρρίκνωση της ανισορροπίας των φύλων καταγρά-
φεται στους υπόλοιπους 12 τομείς σπουδών (57,1%) 
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποδίδεται το πλήθος των 
πτυχιούχων προπτυχιακών προγραμμάτων ανά τομέα 
σπουδών ως ποσοστό του συνόλου της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης κατά φύλο την περίοδο 2002-2012. 

Γράφημα 7.48: Πτυχιούχοι προπτυχιακών προγραμμάτων ανά τομέα σπουδών ως ποσοστό του συνόλου της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά φύλο την περί-
οδο 2002-2012 
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Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Το 2012 σε 10 από τους 21 τομείς σπουδών το ποσο-
στό των γυναικών πτυχιούχων επί του συνόλου των 
πτυχιούχων γυναικών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
υπερέχει του αντίστοιχου ποσοστού των ανδρών. Η 
μεγαλύτερη απόκλιση της ποσοστιαίας κατανομής των 
φύλων καταγράφεται στον τομέα Κοινωνικές Υπηρε-
σίες & Πρόνοια, όπου το ποσοστό των γυναικών 
(0,9%) υπερέχει του αντίστοιχου των ανδρών (0,1%) 
κατά 565,5%. Ακολουθεί ο τομέας Ανθρωπιστικές επι-
στήμες, όπου το ποσοστό των γυναικών (14,0%) υπε-
ρέχει του αντίστοιχου των ανδρών (5,3%) κατά 
165,8%, ο τομέας Επιστήμες Εκπαίδευσης & Κατάρτι-
σης των Διδασκόντων, όπου το ποσοστό των γυναι-
κών (13,6%) υπερέχει του αντίστοιχου των ανδρών 
(5,9%) κατά 130,2%, ο τομέας Πληροφόρηση & Τεκ-
μηρίωση, όπου το ποσοστό των γυναικών (3,1%) υπε-
ρέχει του αντίστοιχου των ανδρών (7,4%) κατά 
125,6%, ο τομέας Επιστήμες Υγείας & Υγιεινής, όπου 
το ποσοστό των γυναικών (13,3%) υπερέχει του αντί-
στοιχου των ανδρών (6,7%) κατά 98,0% και ο τομέας 
Κατάρτιση για τον Τριτογενή τομέα, όπου το ποσοστό 
των γυναικών (1,8%) υπερέχει του αντίστοιχου των 
ανδρών (0,9%) κατά 93,1%. Μικρότερη απόκλιση κα-

ταγράφεται στον τομέα Δίκαιο, όπου το ποσοστό των 
γυναικών (3,8%) υπερέχει του αντίστοιχου των αν-
δρών (2,2%) κατά 68,9%, στον τομέα Καλές Τέχνες & 
Τέχνες Εφαρμοσμένες, όπου το ποσοστό των γυναι-
κών (2,9%) υπερέχει του αντίστοιχου των ανδρών 
(1,7%) κατά 66,1%, στον τομέα Βιολογία-Περιβάλλον, 
όπου το ποσοστό των γυναικών (1,2%) υπερέχει του 
αντίστοιχου των ανδρών (0,8%) κατά 46,8% και στον 
τομέα Κοινωνικές Επιστήμες & Επιστήμες της Συμπε-
ριφοράς, όπου το ποσοστό των γυναικών (10,7%) υ-
περέχει του αντίστοιχου των ανδρών (8,1%) κατά 
31,4%. 
Στον αντίποδα βρίσκονται 9 τομείς σπουδών το ποσο-
στό των πτυχιούχων γυναικών επί του συνόλου των 
πτυχιούχων γυναικών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
υπολείπεται του αντίστοιχου ποσοστού των ανδρών. 
Η μεγαλύτερη απόκλιση της ποσοστιαίας κατανομής 
των φύλων καταγράφεται στον τομέα Θαλάσσιες Με-
ταφορές, όπου το ποσοστό των γυναικών (0,2%) υπο-
λείπεται του αντίστοιχου των ανδρών (3,1%) κατά 
94,5%. Ακολουθεί ο τομέας Επιστήμες του Μηχανι-
κού, όπου το ποσοστό των γυναικών (3,4%) υπολείπε-
ται του αντίστοιχου των ανδρών (22,3%) κατά 84,6%, ο 
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τομέας Επιστήμες της Πληροφορικής, όπου το ποσο-
στό των γυναικών (3,1%) υπολείπεται του αντίστοιχου 
των ανδρών (7,4%) κατά 58,5%, και ο τομέας Προστα-
σία Περιβάλλοντος, όπου το ποσοστό των γυναικών 
(0,3%) υπολείπεται του αντίστοιχου των ανδρών 
(0,6%) κατά 38,4%. Μικρότερη απόκλιση καταγράφε-
ται στον τομέα Αρχιτεκτονική-Χωροταξία & Μηχανι-
κοί Κτιρίων, όπου το ποσοστό των γυναικών (4,5%) 
υπολείπεται του αντίστοιχου των ανδρών (6,8%) κατά 
33,2%, στον τομέα Φυσικές Επιστήμες, όπου το ποσο-
στό των γυναικών (2,0%) υπολείπεται του αντίστοιχου 
των ανδρών (2,9%) κατά 32,6%, στον τομέα Εφαρμο-
σμένες Επιστήμες (Μαθηματικά & Στατιστική), όπου 
το ποσοστό των γυναικών (2,4%) υπολείπεται του α-
ντίστοιχου των ανδρών (3,3%) κατά 27,3%, στον τομέα 
Γεωργία-Δασοκομία-Αλιευτική, όπου το ποσοστό των 
γυναικών (3,8%) υπολείπεται του αντίστοιχου των αν-
δρών (4,9%) κατά 22,4%, και στον τομέα Κτηνιατρική, 
όπου το ποσοστό των γυναικών (0,11%) υπολείπεται 
του αντίστοιχου των ανδρών (0,14%) κατά 17,6%. 
Την ίδια χρονιά, σε 2 τομείς σπουδών, καταγράφεται 
οριακή διαφορά μεταξύ του ποσοστού ανδρών/ γυ-
ναικών πτυχιούχων και συγκεκριμένα: στον τομέα Κα-
τάρτιση στο Εμπόριο και στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, 
όπου το ποσοστό των γυναικών (15,7%) υπερέχει του 
αντίστοιχου των ανδρών (15,1%) κατά 3,9% και στον 
τομέα Επαγγέλματα της Βιομηχανικής Παραγωγής 
και της Τεχνολογίας, όπου το ποσοστό των γυναικών 
(0,72%) υπερέχει του αντίστοιχου των ανδρών (0,66%) 
κατά 10,2%. 
Κατά την περίοδο 2002-2012 σε 11 τομείς σπουδών 
καταγράφεται μείωση της ανισσοροπίας των φύλων, 
με την υψηλότερη μείωση της παρατηρούμενης δια-
φοράς μεταξύ της ποσοστιαίας κατανομής ανδρών και 
γυναικών να σημειώνεται στον τομέα Πληροφόρηση 
& Τεκμηρίωση (κατά 62,5 ποσοστιαίες μονάδες). Ακο-
λουθούν οι τομείς: Κατάρτιση για τον Τριτογενή το-

μέα (κατά 55,2 μονάδες), Καλές Τέχνες & Τέχνες Ε-
φαρμοσμένες (κατά 35,9 μονάδες), Προστασία Περι-
βάλλοντος (κατά 30,6 μονάδες), Κτηνιατρική (κατά 
19,2 μονάδες) και Φυσικές Επιστήμες (κατά 13,1 μο-
νάδες). Μικρότερη μείωση της διαφοράς μεταξύ της 
ποσοστιαίας κατανομής ανδρών και γυναικών κατα-
γράφεται στις Εφαρμοσμένες Επιστήμες (κατά 8,9 
ποσοστιαίες μονάδες), στα Επαγγέλματα Βιομηχανι-
κής Παραγωγής και της Τεχνολογίας (κατά 8,9 ποσο-
στιαίες μονάδες), στην Αρχιτεκτονική-Χωροταξία & 
Μηχανικοί Κτιρίων (κατά 8,2 ποσοστιαίες μονάδες), 
στην Κατάρτιση στο Εμπόριο και στη Διοίκηση Επι-
χειρήσεων (κατά 7,9 μονάδες) και στη Γεωργία-
Δασοκομία-Αλιευτική (κατά 3,7 μονάδες). 
Στον αντίποδα βρίσκονται 7 τομείς σπουδών όπου πα-
ρατηρείται αύξηση της ανισσοροπίας των φύλων με-
ταξύ των πτυχιούχων, με την υψηλότερη αύξηση της 
παρατηρούμενης διαφοράς μεταξύ της ποσοστιαίας 
κατανομής ανδρών και γυναικών να σημειώνεται στον 
τομέα Επιστήμες Υγείας & Υγιεινής (κατά 65,7 ποσο-
στιαίες μονάδες) και ακολουθούν οι τομείς: Επιστήμες 
Εκπαίδευσης & Κατάρτισης των Διδασκόντων (κατά 
41,4 μονάδες), Δίκαιο (κατά 35,1 μονάδες), Κοινωνι-
κές Επιστήμες & Επιστήμες της Συμπεριφοράς (κατά 
12,0 μονάδες), Επιστήμες της Πληροφορικής (κατά 
11,4 μονάδες), Κοινωνικές Υπηρεσίες & Πρόνοια (κα-
τά 7,0 μονάδες) και Ανθρωπιστικές Επιστήμες (Κατά 
6,6 μονάδες). 
Σε 3 τομείς σπουδών η παρατηρούμενη διαφορά με-
ταξύ της ποσοστιαίας κατανομής ανδρών και γυναικών 
παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη και συγκεκριμένα 
στους τομείς: Επιστήμες του Μηχανικού (οριακή αύ-
ξηση κατά 3,1 ποσοστιαίες μονάδες), Βιολογία-
Περιβάλλον (οριακή αύξηση κατά 1,4 ποσοστιαίες μο-
νάδες) και Θαλάσσιες Μεταφορές (οριακή μείωση κα-
τά 4,9 ποσοστιαίες μονάδες). 

 

7.1.5 Ηλικία των πτυχιούχων 
Γράφημα 7.49: Ποσοστιαία κατανομή των πτυχιούχων προπτυχιακών προ-
γραμμάτων ανά ηλικία τα έτη 2002 και 2012 

 
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

 
Στο διπλανό γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία 
κατανομή των πτυχιούχων προπτυχιακών προγραμμά-
των ανά ηλικία για τα έτη 2002 και 2012. 
Το 2012 σχεδόν ένας στους δύο πτυχιούχους προπτυ-
χιακών προγραμμάτων (48,0%) είναι ηλικίας 21 έως 
και 24 ετών (24.822 φοιτητές). Από αυτή την ηλικία 
και μετά το πλήθος των πτυχιούχων ακολουθεί φθί-
νουσα πορεία. Το 13,7% των πτυχιούχων είναι ηλικίας 
25 ετών (7.108 φοιτητές), το 10,7% ηλικίας 26 ετών 
(5.547 φοιτητές), το 7,3% ηλικίας 27 ετών (3.779 φοι-
τητές) κ.ο.κ. Ας σημειωθεί ότι το 7,6% των πτυχιούχων 
προπτυχιακών προγραμμάτων είναι ηλικίας 31 ετών 
και άνω, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 3.916 φοιτητές. 

Κατά την περίοδο 2002-2012 δεν παρατηρούνται ση-
μαντικές αλλαγές στην ποσοστιαία κατανομή των πτυ-
χιούχων ανά ηλικία. 
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Γράφημα 7.50: Πλήθος πτυχιούχων προπτυχιακών προγραμμάτων ανά ηλι-
κία τα έτη 2002 και 2012 

 
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Όπως φαίνεται από το ακόλουθο γράφημα όπου απο-
τυπώνεται κατά φύλο η ποσοστιαία κατανομή των 
πτυχιούχων προπτυχιακών προγραμμάτων ανά ηλικία 
για το έτος 2012, παρατηρούνται ορισμένες διαφορο-
ποιήσεις μεταξύ των δύο φύλων ως προς την ηλικία. 

Γράφημα 7.51: Κατά φύλο ποσοστιαία κατανομή των πτυχιούχων προπτυχι-
ακών προγραμμάτων ανά ηλικία το έτος 2012 

 
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Συγκεκριμένα, οι γυναίκες σε ένα υψηλό ποσοστό 
(58,3%) αποφοιτούν από τα προπτυχιακά προγράμμα-
τα σε ηλικία από 21 έως και 24 ετών, ενώ το αντίστοι-
χο ποσοστό των ανδρών πτυχιούχων στη συγκεκριμέ-
νη ηλικιακή ομάδα είναι μόλις 33,1%. Αντίστοιχα, από 
την ηλικία 25 ετών και άνω τα ποσοστά των γυναικών 
πτυχιούχων είναι σημαντικά χαμηλότερα των ανδρών. 
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η μέση ηλικία 
του συνόλου των πτυχιούχων προπτυχιακών προ-
γραμμάτων και κατά φύλο την περίοδο 2002-2012. 
Το 2012 η μέση ηλικία των πτυχιούχων προπτυχιακών 
προγραμμάτων στο σύνολο της τριτοβάθμιας εκπαί-
δευσης είναι 25,8 έτη. Η μέση ηλικία των γυναικών εί-
ναι 25,2 έτη και υπολείπεται της αντίστοιχης των αν-
δρών (26,7 έτη) κατά 1,5 έτος. 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2002-2012 η μέση ηλι-
κία των πτυχιούχων προπτυχιακών προγραμμάτων 
παραμένει σχεδόν αμετάβλητη (οριακή αύξηση κατά 
0,9%), από 25,6 έτη το 2002 σε 25,8 έτη το 2012. Η μέ-

ση ηλικία των γυναικών παραμένει αμετάβλητη και 
ίση με 25,2 έτη, ενώ η μέση ηλικία των ανδρών κατα-
γράφει αύξηση κατά 1,9%, από 26,2 έτη το 2002 σε 
26,7 έτη το 2012. 

Γράφημα 7.52: Μέση ηλικία πτυχιούχων προπτυχιακών προγραμμάτων κα-
τά φύλο την περίοδο 2002-2012 

 
Η μέση ηλικία υπολογίζεται ως η σταθμισμένη μέση τιμή της ηλικίας του φοιτητικού πλη-
θυσμού. 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Ας σημειωθεί ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου 
αναφοράς οι γυναίκες αποφοιτούν από τα προπτυχια-
κά προγράμματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε 
νεότερη κατά 1,2 έτη ηλικία σε σύγκριση με τους άν-
δρες. Η διαφορά αυτή πιθανώς να οφείλεται και στην 
εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων των αν-
δρών πριν την ολοκλήρωση της τριτοβάθμιας εκπαί-
δευσης. 
 
7.1.5.1 Ανάλυση κατά κατηγορία ιδρυμάτων 
Στο ακόλουθο γράφημα αποδίδεται ο μέσος όρος ηλι-
κίας των πτυχιούχων προπτυχιακών προγραμμάτων 
ανά κατηγορία ιδρύματος τα έτη 2002 και 2012.  

Γράφημα 7.53: Μέσος όρος(1) ηλικίας πτυχιούχων προπτυχιακών προγραμ-
μάτων ανά κατηγορία ιδρύματος τα έτη 2002 και 2012 

 
Η μέση ηλικία υπολογίζεται σε επίπεδο τμήματος ως η σταθμισμένη μέση τιμή της ηλικίας 
του των πτυχιούχων. 
(1) Ο μέσος όρος του συγκεκριμένου μεγέθους υπολογίζεται από τις τιμές που καταγράφο-
νται σε κάθε τμήμα των ιδρυμάτων της κατηγορίας. 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Το 2012 η μέση ηλικία των πτυχιούχων των Πανεπι-
στημιακών ιδρυμάτων και Πολυτεχνείων είναι 25,3 
έτη. Στα ίδια επίπεδα κυμαίνεται και μέση ηλικία των 
πτυχιούχων της Ανώτερης Επαγγελματικής & Εκκλησι-
αστικής εκπαίδευσης (25,5 έτη), ενώ οι πτυχιούχοι των 
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Τεχνολογικών ιδρυμάτων είναι ηλικιακά μεγαλύτεροι 
(26,7 έτη). 
Κατά την περίοδο 2002-2012 η μέση ηλικία των πτυ-
χιούχων παρουσίασε μείωση κατά 0,3 έτη στα Πανε-
πιστημιακά ιδρύματα & Πολυτεχνεία (από 25,6 έτη το 
2002 σε 25,3 έτη το 2012). Αντίθετα στα Τεχνολογικά 
ιδρύματα η μέση ηλικία των πτυχιούχων κατέγραψε 
αύξηση κατά 1,1 έτη (από 25,6 έτη το 2002 σε 26,7 έτη 
το 2012) και στις Ανώτερες Επαγγελματικές & Εκκλη-
σιαστικές Σχολές κατά 1,2 έτη (από 24,3 έτη το 2002 
σε 25,5 έτη το 2012).  
 
7.1.5.2 Ανάλυση κατά πεδίο και τομέα σπουδών 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο μέσος όρος 
ηλικίας των πτυχιούχων προπτυχιακών προγραμμάτων 
ανά πεδίο σπουδών τα έτη 2002 και 2012. 

Γράφημα 7.54: Μέσος όρος(1) ηλικίας πτυχιούχων προπτυχιακών προγραμ-
μάτων ανά πεδίο σπουδών τα έτη 2002 και 2012 

 
Η μέση ηλικία υπολογίζεται σε επίπεδο τμήματος ως η σταθμισμένη μέση τιμή της ηλικίας 
των πτυχιούχων. 
(1) Ο μέσος όρος του συγκεκριμένου μεγέθους υπολογίζεται από τις τιμές που καταγράφο-
νται σε κάθε τμήμα ανά πεδίο. 

Πηγή δεδομένων: ΕΛ.ΣΤΑΤ.     Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Το 2012 το πεδίο ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ εμφανίζει τη χαμηλό-
τερη μέση τιμή ηλικίας πτυχιούχων (24,1 έτη) και ακο-
λουθούν τα πεδία σπουδών: ΥΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΠΡΟΝΟΙΑ (25,5 έτη), ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΕΠΙΧΕΙ-
ΡΗΣΕΙΣ & ΔΙΚΑΙΟ (25,5 έτη), ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (25,6 έτη) και 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (25,8 έτη). Μεγαλύτεροι ηλικιακά είναι οι 
απόφοιτοι των πεδίων ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΑΡΑ-
ΓΩΓΗΣ & ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ και ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙ-
ΣΤΗΜΕΣ & ΤΕΧΝΕΣ (26,9 έτη) και του πεδίου ΓΕΩΡΓΙΑ 
(27,2 έτη). 
Κατά την περίοδο 2002-2012 η μέση ηλικία των πτυ-
χιούχων καταγράφει αύξηση σε 4 από τα 8 πεδία 
σπουδών, με την υψηλότερη να σημειώνεται στο πε-
δίο ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (κατά 7,1%) και ακολουθούν τα πεδία: 
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ & ΤΕΧΝΕΣ (κατά 5,7%), ΓΕ-

ΩΡΓΙΑ (κατά 5,1%) και ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΑΡΑ-
ΓΩΓΗΣ & ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (κατά 2,6%). Στον αντίποδα 
βρίσκεται το πεδίο σπουδών ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ όπου κατα-
γράφεται μείωση της μέσης ηλικίας αποφοίτησης κα-
τά 3,8%. Τέλος, στα υπόλοιπα 3 πεδία σπουδών, ΥΓΕΙΑ 
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ, ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΔΙΚΑΙΟ, η μέση ηλικία 
των πτυχιούχων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη. 
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο μέσος όρος 
ηλικίας των πτυχιούχων προπτυχιακών προγραμμάτων 
ανά τομέα σπουδών τα έτη 2002 και 2012. 

Γράφημα 7.55: Μέσος όρος(1) ηλικίας των πτυχιούχων προπτυχιακών προ-
γραμμάτων ανά τομέα σπουδών τα έτη 2002 και 2012 

 
Η μέση ηλικία υπολογίζεται σε επίπεδο τμήματος ως η σταθμισμένη μέση τιμή της ηλικίας 
των πτυχιούχων. 
(1) Ο μέσος όρος του συγκεκριμένου μεγέθους υπολογίζεται από τις τιμές που καταγράφο-
νται σε κάθε τμήμα ανά τομέα. 

Πηγή δεδομένων: ΕΛ.ΣΤΑΤ.     Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
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Το 2012 ο τομέας Καλές Τέχνες & Τέχνες Εφαρμοσμέ-
νες εμφανίζει την υψηλότερη μέση τιμή ηλικίας πτυ-
χιούχων (27,9 έτη) και ακολουθούν οι τομείς σπου-
δών: Επιστήμες του Μηχανικού (27,3 έτη), Γεωργία-
Δασοκομία-Αλιευτική (27,2 έτη), Κατάρτιση για τον 
τριτογενή τομέα (27,0 έτη), Επαγγέλματα της Βιομη-
χανικής Παραγωγής & της Τεχνολογίας (26,9 έτη), 
Κτηνιατρική και Προστασία Περιβάλλοντος (26,7 έ-
τη), Κοινωνικές Υπηρεσίες & Πρόνοια (26,6 έτη), Αν-
θρωπιστικές Επιστήμες (26,4 έτη) και Αρχιτεκτονική-
Χωροταξία & Μηχανικοί Κτιρίων (26,2 έτη). 
Στον αντίποδα βρίσκεται ο τομέας Επιστήμες Εκπαί-
δευσης & Κατάρτισης των Διδασκόντων, ο οποίος κα-
ταγράφει τη χαμηλότερη μέση τιμή ηλικίας πτυχιού-
χων (24,1 έτη) και ακολουθούν οι τομείς: Θαλάσσιες 
Μεταφορές (24,4 έτη), Δίκαιο (24,9 έτη), Κοινωνικές 
Επιστήμες & Επιστήμες της Συμπεριφοράς (25,1 έτη), 
Βιολογία-Περιβάλλον (25,2 έτη), Επιστήμες Υγείας & 
Υγιεινής και Πληροφόρηση & Τεκμηρίωση (25,4 έτη), 
Εφαρμοσμένες Επιστήμες και Επιστήμες της Πληρο-
φορικής (25,6 έτη), Κατάρτιση στο Εμπόριο & στη 
Διοίκηση Επιχειρήσεων και Φυσικές Επιστήμες (25,9 
έτη). 
Συνολικά, η ηλικία των πτυχιούχων παρουσιάζει δια-
φοροποιήσεις μεταξύ των τομέων σπουδών. Οι 5 το-
μείς σπουδών με τις χαμηλότερες τιμές (bottom5) έ-
χουν μέση ηλικία πτυχιούχων 24,7 έτη, ενώ η μέση τι-

μή των 5 τομέων με τις υψηλότερες τιμές (top5 27,2 
έτη) είναι κατά 2,5 έτη υψηλότερη. 
Κατά την περίοδο 2002-2012 η μέση ηλικία των πτυ-
χιούχων καταγράφει αύξηση σε 13 από τους 21 τομείς 
σπουδών, με την υψηλότερη να σημειώνεται τον το-
μέα Κατάρτιση για τον Τριτογενή τομέα (κατά 10,2%) 
και ακολουθούν κατά σειρά: Κοινωνικές Υπηρεσίες & 
Πρόνοια (κατά 8,7%), Καλές Τέχνες & Τέχνες Εφαρ-
μοσμένες (κατά 6,9%), Γεωργία-Δασοκομία-Αλιευτική 
(κατά 5,0%), Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Κτηνιατρι-
κή (κατά 4,8%), Επιστήμες του Μηχανικού (κατά 
3,9%), Θαλάσσιες Μεταφορές (κατά 3,7%), Επιστήμες 
της Πληροφορικής (κατά 3,0%), Επαγγέλματα της Βι-
ομηχανικής Παραγωγής και της Τεχνολογίας (κατά 
2,7%), Προστασία Περιβάλλοντος (κατά 2,3%), ενώ 
μικρότερη αύξηση καταγράφεται στους τομείς Κατάρ-
τιση στο Εμπόριο και στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (κα-
τά 1,1%). 
Στον αντίποδα βρίσκονται 3 τομείς σπουδών όπου κα-
ταγράφεται μείωση της μέσης ηλικίας αποφοίτησης: 
Επιστήμες Εκπαίδευσης & Κατάρτισης των Διδασκό-
ντων (κατά 3,8%), Βιολογία-Περιβάλλον (κατά 3,0%) 
και Δίκαιο (κατά 2,9%). Τέλος, στους υπόλοιπους 5 
τομείς σπουδών η μέση ηλικία των πτυχιούχων παρέ-
μεινε σχεδόν αμετάβλητη: Εφαρμοσμένες Επιστήμες, 
Κοινωνικές Επιστήμες & Επιστήμες της Συμπεριφο-
ράς, Φυσικές Επιστήμες, Αρχιτεκτονική-Χωροταξία & 
Μηχανικοί Κτιρίων και Επιστήμες Υγείας & Υγιεινής. 

 

7.1.6 Πτυχιούχοι Μεταπτυχιακών & Διδακτορικών προγραμμάτων 

Στα ακόλουθα γραφήματα αποτυπώνεται η διαχρονι-
κή εξέλιξη του πλήθους των πτυχιούχων μεταπτυχια-
κών προγραμμάτων και των πτυχιούχων διδακτορι-

κών προγραμμάτων, καθώς και του αντίστοιχου πο-
σοστού τους επί του συνόλου των πτυχιούχων της τρι-
τοβάθμιας εκπαίδευσης για την περίοδο 2002-2012. 

Γράφημα 7.56: Πλήθος πτυχιούχων μεταπτυχιακών και διδακτορικών προγραμμάτων και ποσοστό επί του συνόλου των πτυχιούχων την περίοδο 2002-2012 

 
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Το 2012 το πλήθος των πτυχιούχων μεταπτυχιακών 
προγραμμάτων στην Ελλάδα είναι 10.196 πτυχιούχοι 
που αντιστοιχούν στο 16,0% των πτυχιούχων της τρι-
τοβάθμιας εκπαίδευσης. Την ίδια χρονιά καταγράφο-
νται 1.726 πτυχιούχοι διδακτορικών προγραμμάτων, 

οι οποίοι αντιστοιχούν στο 2,7% των πτυχιούχων της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 
Την περίοδο αναφοράς (2002-2012) το πλήθος των 
πτυχιούχων μεταπτυχιακών προγραμμάτων παρου-
σιάζει σημαντική αύξηση κατά 161,6%, από 3.897 
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πτυχιούχους το 2002 σε 10,196 πτυχιούχους το 2012, 
ενώ ως ποσοστό επί του συνόλου των πτυχιούχων της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης καταγράφει σημαντική αύ-
ξηση κατά 70,3%, από 9,4% το 2002 σε 16,0% το 2012. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι η μέση ετήσια αύξηση της κα-
τηγορίας είναι 10,4%. Την ίδια περίοδο, το πλήθος των 
πτυχιούχων διδακτορικών προγραμμάτων διπλασιά-
ζεται (αύξηση κατά 104,7%), από 843 πτυχιούχους το 
2002 σε 1.726 πτυχιούχους το 2012, ενώ ως ποσοστό 
επί του συνόλου των πτυχιούχων της τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης καταγράφει αύξηση κατά 33,3%, από 
2,0% το 2002 σε 2,7% το 2012. 
 
7.1.6.1 Ανάλυση κατά κατηγορία ιδρυμάτων 
Το 2012 η πλειονότητα πτυχιούχων μεταπτυχιακών 
προγραμμάτων αποφοίτησε από αντίστοιχα προγράμ-
ματα των Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και Πολυτε-
χνείων (95,1%) ενώ καταγράφεται κι ένα μικρό ποσο-
στό (4,9%) που αποφοίτησε από αντίστοιχα προγράμ-
ματα των Τεχνολογικών ιδρυμάτων.  

Γράφημα 7.57: Κατανομή των πτυχιούχων μεταπτυχιακών και διδακτορικών προγραμμάτων ανά κατηγορία ιδρύματος το 2012 

 
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Την ίδια χρονιά το σύνολο (100,0%) των πτυχιούχων 
διδακτορικών προγραμμάτων αποφοίτησε από αντί-
στοιχα προγράμματα των Πανεπιστημιακών ιδρυμά-
των και Πολυτεχνείων. 

Στα ακόλουθα γραφήματα αποδίδεται το πλήθος των 
πτυχιούχων των μεταπτυχιακών και διδακτορικών 
προγραμμάτων ανά κατηγορία ιδρύματος την περίο-
δο 2002-2012. 

Γράφημα 7.58: Πτυχιούχοι μεταπτυχιακών και διδακτορικών προγραμμάτων ανά κατηγορία ιδρύματος την περίοδο 2002-2012 

 
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Την περίοδο αναφοράς (2002-2012) οι πτυχιούχοι με-
ταπτυχιακών προγραμμάτων των Πανεπιστημιακών 
ιδρυμάτων και των Πολυτεχνείων κατέγραψαν σημα-
ντική αύξηση κατά 148,8%, από 3.897 πτυχιούχους το 
2002 σε 9.695 πτυχιούχους το 2012, με μέση ετήσια 
αύξηση 9,8%.  
Η κατηγορία των πτυχιούχων μεταπτυχιακών προ-
γραμμάτων των Τεχνολογικών ιδρυμάτων κατά την 
περίοδο 2006-2012 κατέγραψε μικρότερη αλλά σημα-
ντική αύξηση κατά 69,3%, από 296 πτυχιούχους το 
2006 σε 501 πτυχιούχους το 2012, με μέση ετήσια αύ-

ξηση 11,4%. Τέλος, οι πτυχιούχοι διδακτορικών προ-
γραμμάτων των Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και 
των Πολυτεχνείων καταγράφει αύξηση κατά 104,7%, 
από 843 πτυχιούχους το 2002 σε 1.726 πτυχιούχους το 
2012. 
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποδίδεται το πλήθος των 
τμημάτων με μεταπτυχιακά και διδακτορικά προ-
γράμματα, που χορήγησαν πτυχία στους αντίστοιχους 
πτυχιούχους, ανά κατηγορία ιδρύματος την περίοδο 
2002-2012. 
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Γράφημα 7.59: Πλήθος τμημάτων με πτυχιούχους μεταπτυχιακών και διδακτορικών προγραμμάτων ανά κατηγορία ιδρύματος την περίοδο 2002-2012 

 
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Συγκεκριμένα, τo 2012 μεταπτυχιακά διπλώματα ειδί-
κευσης χορηγήθηκαν από 213 τμήματα μεταπτυχια-
κών προγραμμάτων των Πανεπιστημιακών ιδρυμά-
των & Πολυτεχνείων και από 17 τμήματα των Τεχνο-
λογικών ιδρυμάτων.  
Κατά την περίοδο 2002-2012 τα τμήματα μεταπτυχια-
κών προγραμμάτων των Πανεπιστημιακών ιδρυμά-
των & Πολυτεχνείων που χορήγησαν μεταπτυχιακά 
διπλώματα ειδίκευσης κατέγραψαν σημαντική αύξηση 
κατά 91,9%, από 111 τμήματα το 2002 σε 213 τμήματα 
το 2012, με μέση ετήσια αύξηση 6,8%. Τα αντίστοιχα 
τμήματα των Τεχνολογικών ιδρυμάτων κατά την πε-
ρίοδο 2006-2012 κατέγραψαν αύξηση κατά 41,7%, 
από 12 τμήματα το 2006 σε 17 τμήματα το 2012, με 
μέση ετήσια αύξηση 6,4%. 
Τέλος, το 2012, διδακτορικοί τίτλοι σπουδών χορηγή-
θηκαν από 195 τμήματα διδακτορικών προγραμμάτων 
των Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων & Πολυτεχνείων. 

Κατά την περίοδο 2002-2012 η συγκεκριμένη κατηγο-
ρία τμημάτων καταγράφει αύξηση κατά 78,9%, από 
109 τμήματα το 2002 σε 195 το 2012, με μέση ετήσια 
αύξηση 6,1%. 
 
Πανεπιστημιακά ιδρύματα & Πολυτεχνεία 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ανά πανεπι-
στημιακό ίδρυμα και πολυτεχνείο το πλήθος των πτυ-
χιούχων μεταπτυχιακών και διδακτορικών προγραμ-
μάτων, καθώς και ο μέσος όρος του ποσοστού της κα-
τηγορίας επί του συνόλου των πτυχιούχων όλων των 
προγραμμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης την πε-
ρίοδο 2002-2012. Ο μέσος όρος του συγκεκριμένου 
μεγέθους υπολογίζεται από τις τιμές που καταγράφο-
νται σε κάθε τμήμα που καταγράφει αποφοίτους με-
ταπτυχιακών ή διδακτορικών προγραμμάτων ανά εκ-
παιδευτικό ίδρυμα. 

Γράφημα 7.60: Πλήθος πτυχιούχων μεταπτυχιακών & διδακτορικών προγραμμάτων και μέσος όρος(1) ποσοστού επί του συνόλου των πτυχιούχων όλων των 
προγραμμάτων ανά Πανεπιστημιακό ίδρυμα/Πολυτεχνείο την περίοδο 2002-2012 

 
 

 
Πλήθος πτυχιούχων μεταπτυχιακών & διδακτορικών προγραμμάτων     % επί του συνόλου όλων των πτυχιούχων 
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Πλήθος πτυχιούχων μεταπτυχιακών & διδακτορικών προγραμμάτων     % επί του συνόλου όλων των πτυχιούχων 
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Πλήθος πτυχιούχων μεταπτυχιακών & διδακτορικών προγραμμάτων     % επί του συνόλου όλων των πτυχιούχων 
(1) Ο μέσος όρος του συγκεκριμένου μεγέθους υπολογίζεται από τις τιμές που καταγράφονται σε κάθε τμήμα ανά εκπαιδευτικό ίδρυμα. 
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Το 2012, το υψηλότερο ποσοστό των πτυχιούχων με-
ταπτυχιακών και διδακτορικών προγραμμάτων επί του 
συνόλου των πτυχιούχων όλων των προγραμμάτων 
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης καταγράφεται στο Χα-
ροκόπειο Πανεπιστήμιο (50,5%) και ακολουθούν: το 
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (45,7%), το Πανεπιστή-
μιο Δυτικής Ελλάδας (43,1%), το Πανεπιστήμιο Αιγαί-
ου (40,6%), το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
(39,7%), το Ιόνιο Πανεπιστήμιο (38,4%), το Εθνικό 
Μετσόβιο Πολυτεχνείο (36,7%), το Πανεπιστήμιο 
Πειραιώς (36,5%), το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
(34,2%), το Πολυτεχνείο Κρήτης (33,9%), το Γεωπονι-
κό Πανεπιστήμιο Αθηνών (33,2%) και το Πανεπιστή-
μιο Μακεδονίας (32,0%). Το χαμηλότερο ποσοστό με-
ταπτυχιακών και διδακτορικών φοιτητών επί των τα-
κτικών φοιτητών καταγράφεται στο Πανεπιστήμιο 
Στερεάς Ελλάδας (0,0%) και ακολουθούν: το Πανεπι-
στήμιο Ιωαννίνων (17,9%), το Αριστοτέλειο Πανεπι-
στήμιο Θεσσαλονίκης (19,0%), η Ανωτάτη Σχολή Κα-
λών Τεχνών (19,7%), το Πάντειο Πανεπιστήμιο 
(20,2%), το Πανεπιστήμιο Πατρών (21,3%), το Πανε-
πιστήμιο Κρήτης (22,1%), το Πανεπιστήμιο Δυτικής 
Μακεδονίας (23,2%), το Πανεπιστήμιο Θράκης 
(23,7%) και το Πανεπιστήμιο Αθηνών (26,4%).  
Επομένως, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της κατηγορίας 
φαίνεται να διαφοροποιούνται σημαντικά ως προς το 
ποσοστό των πτυχιούχων μεταπτυχιακών και διδακτο-
ρικών προγραμμάτων. Συγκεκριμένα τα 5 ιδρύματα με 

τις χαμηλότερες τιμές (bottom5) έχουν μέση τιμή πο-
σοστού 19,6%, ενώ η μέση τιμή των 5 ιδρυμάτων με 
τις υψηλότερες τιμές (top5 43,9%) είναι 2,2 φορές 
υψηλότερη (λόγος t5/b5). 
Κατά την περίοδο αναφοράς (2002-2012) 21 από τα 22 
εκπαιδευτικά ιδρύματα καταγράφουν αύξηση του 
πλήθους των πτυχιούχων μεταπτυχιακών και διδακτο-
ρικών προγραμμάτων, με τη μεγαλύτερη μέση ετήσια 
αύξηση να σημειώνεται στο Πανεπιστήμιο Πελοπον-
νήσου (345,0%). Ακολουθούν κατά σειρά: το Χαροκό-
πειο Πανεπιστήμιο (263,5%), το Πανεπιστήμιο Δυτι-
κής Ελλάδας (212,0%), το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 
(94,2%), το Ιόνιο Πανεπιστήμιο (61,1%), το Πανεπι-
στήμιο Δυτικής Μακεδονίας (50,9%), το Πανεπιστή-
μιο Πειραιώς (41,7%), το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
(34,5%), το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
(32,0%), το Πάντειο Πανεπιστήμιο (28,1%), το Πανε-
πιστήμιο Αιγαίου (26,3%), το Πανεπιστήμιο Θράκης 
(21,9%), το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
(22,9%),η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (18,7%), το 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (16,7%) 
και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (15,2%). Μικρό-
τερη μέση ετήσια αύξηση (κάτω του 10,0%) σημειώνε-
ται στα υπόλοιπα ιδρύματα: Πανεπιστήμιο Αθηνών 
(9,8%), Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (8,1%), Πανεπιστή-
μιο Πατρών (7,5%), Πολυτεχνείο Κρήτης (5,6%) και 
Πανεπιστήμιο Κρήτης (4,0%). 
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Τεχνολογικά ιδρύματα 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ανά τεχνολογι-
κό ίδρυμα το πλήθος των πτυχιούχων μεταπτυχιακών 
και διδακτορικών προγραμμάτων, καθώς και ο μέσος 
όρος του ποσοστού της κατηγορίας επί του συνόλου 
των πτυχιούχων όλων των προγραμμάτων της τριτο-

βάθμιας εκπαίδευσης την περίοδο 2006-2012. Ση-
μειώνεται ότι ο μέσος όρος του συγκεκριμένου μεγέ-
θους υπολογίζεται από τις τιμές που καταγράφονται 
σε κάθε τμήμα που καταγράφει πτυχιούχους μεταπτυ-
χιακών ή διδακτορικών προγραμμάτων ανά εκπαιδευ-
τικό ίδρυμα 

Γράφημα 7.61: Πλήθος πτυχιούχων μεταπτυχιακών & διδακτορικών προγραμμάτων και μέσος όρος(1) ποσοστού επί του συνόλου των πτυχιούχων όλων των 
προγραμμάτων ανά Τεχνολογικό ίδρυμα την περίοδο 2006-2012 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Πλήθος πτυχιούχων μεταπτυχιακών & διδακτορικών προγραμμάτων     % επί του συνόλου όλων των πτυχιούχων 

Το ΤΕΙ Πατρών, το ΤΕΙ Καλαμάτας, το ΤΕΙ Μεσολογγίου, το ΤΕΙ Χαλκίδος, το ΤΕΙ Λαμίας και το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων δεν έχουν μεταπτυχιακούς φοιτητές κατά την περίοδο αναφοράς 2006-2012. 
 (1) Ο μέσος όρος του συγκεκριμένου μεγέθους υπολογίζεται από τις τιμές που καταγράφονται σε κάθε τμήμα ανά εκπαιδευτικό ίδρυμα. 
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
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Το 2012, από τα 8 ιδρύματα των Τεχνολογικών ιδρυ-
μάτων, στα οποία καταγράφηκαν πτυχιούχοι μεταπτυ-
χιακού προγράμματος σπουδών, το υψηλότερο ποσο-
στό πτυχιούχων επί του συνόλου των πτυχιούχων ό-
λων των προγραμμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευ-
σης ανά ίδρυμα καταγράφεται στην ΑΣΠΑΙΤΕ (100,0%) 
και ακολουθούν: το ΤΕΙ Κρήτης (39,0%), το ΤΕΙ Πει-
ραιώς (35,3%), το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (29,3%) και 
το ΤΕΙ Αθηνών (19,2%).  
Το χαμηλότερο ποσοστό μεταπτυχιακών φοιτητών επί 
των τακτικών φοιτητών καταγράφεται στο ΤΕΙ Σερρών 
(6,1%) και ακολουθούν: το ΤΕΙ Λαρίσης (11,4%), το ΤΕΙ 
Καβάλας (13,8%) και το Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονί-
κης (15,4%). 
Στα υπόλοιπα 7 τεχνολογικά ιδρύματα δεν καταγρά-
φονται μεταπτυχιακοί φοιτητές. Ας σημειωθεί ότι το 
ΤΕΙ Ηπείρου το 2008 κατέγραψε συνολικά 24 πτυχιού-
χους μεταπτυχιακού προγράμματος, οι οποίοι αντι-
στοιχούσαν κατά μέσο όρο στο 39,6% του συνόλου 
των πτυχιούχων του ιδρύματος. 
Κατά την περίοδο αναφοράς (2006-2012) 4 τεχνολογι-
κά ιδρύματα καταγράφουν αύξηση του πλήθους των 
πτυχιούχων μεταπτυχιακών προγραμμάτων, με τη με-
γαλύτερη μέση ετήσια αύξηση να σημειώνεται στο ΤΕΙ 
Λαρίσης (223,0%) και ακολουθούν κατά σειρά: το Α-
λεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης (46,0%), το ΤΕΙ Πειραιά 
(κατά 13,4%) και το ΤΕΙ Αθηνών (12,3%). Μικρότερες 
αυξήσεις καταγράφονται σε 2 ιδρύματα, στο ΤΕΙ Δυτι-
κής Μακεδονίας (κατά 5,4%) και στο ΤΕΙ Καβάλας 
(2,5%). Το 2012, στο ΤΕΙ Κρήτης ο αριθμός πτυχιούχων 
(32 πτυχιούχοι) κυμάνθηκε οριακά στο αυτό πλήθος 
με το 2010 (33 πτυχιούχοι), ενώ για τα ενδιάμεσα έτη 
σπουδών δεν καταγράφηκαν πτυχιούχοι μεταπτυχια-
κών προγραμμάτων στο ίδρυμα. 
 
7.1.6.2 Ανάλυση κατά πεδίο και τομέα σπουδών 
Στο ακόλουθο γράφημα το σύνολο των 10.196 πτυ-
χιούχων μεταπτυχιακών προγραμμάτων και των 1.726 
πτυχιούχων διδακτορικών προγραμμάτων κατανέμε-
ται στα 8 πεδία σπουδών της τριτοβάθμιας εκπαίδευ-
σης σύμφωνα με τα στοιχεία του έτους 2012.  
Το 2012 από το σύνολο των πτυχιούχων μεταπτυχια-
κών προγραμμάτων το υψηλότερο ποσοστό (26,3%), 
που αντιστοιχεί σε 3.422 πτυχιούχους, συγκέντρωνε το 
πεδίο σπουδών ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗ-
ΣΕΙΣ - ΔΙΚΑΙΟ. Το επόμενο σε συχνότητα πεδίο σπου-
δών αφορά τις ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (17,6%) που αντιστοιχεί σε 
1.799 πτυχιούχους και ακολουθούν τα πεδία: ΣΠΟΥ-
ΔΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
(15,0% με 1.525 πτυχιούχους), ΥΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΠΡΟΝΟΙΑ (12,7% με 1.291 πτυχιούχους), ΑΝΘΡΩΠΙ-
ΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ & ΤΕΧΝΕΣ (9,1% με 929 πτυχιούχους), 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (8,7% με 885 πτυχιούχους), και ΓΕΩΡΓΙΑ 
(3,4% με 879 πτυχιούχους). Ας σημειωθεί ότι στο πε-
δίο σπουδών ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ δεν καταγράφεται κανένας 
πτυχιούχος μεταπτυχιακών προγραμμάτων. 

Γράφημα 7.62: Κατανομή των πτυχιούχων μεταπτυχιακών & διδακτορικών 
προγραμμάτων ανά πεδίο σπουδών το 2012 

 
Πηγή δεδομένων: ΕΛ.ΣΤΑΤ.     Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Ως προς την κατανομή των πτυχιούχων των διδακτορι-
κών προγραμμάτων το 2012 το υψηλότερο ποσοστό 
(32,9%) των πτυχιούχων διδακτορικών προγραμμάτων 
συγκέντρωνε το πεδίο ΥΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ 
με 567 πτυχιούχους. Το επόμενο σε συχνότητα πεδίο 
σπουδών αφορά στις ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (16,7% με 289 πτυ-
χιούχους) και ακολουθούν τα πεδία: ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΗΧΑ-
ΝΙΚΩΝ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (16,7% με 
289 πτυχιούχους), ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ & ΤΕ-
ΧΝΕΣ (14,0% με 241 πτυχιούχους), ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙ-
ΣΤΗΜΕΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΔΙΚΑΙΟ (10,4% με 179 πτυ-
χιούχους), ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (5,3% με 91 πτυχιούχους) και 
ΓΕΩΡΓΙΑ (4,6% με 79 πτυχιούχους). Ας σημειωθεί ότι 
στο πεδίο σπουδών ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ δεν καταγράφεται κα-
νένας πτυχιούχος διδακτορικών προγραμμάτων. 
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποδίδεται το πλήθος των 
πτυχιούχων μεταπτυχιακών και διδακτορικών προ-
γραμμάτων και το ποσοστό τους επί του συνόλου ό-
λων των πτυχιούχων όλων των προγραμμάτων ανά 
πεδίο σπουδών την περίοδο 2002-2012.  
Το 2012 το υψηλότερο ποσοστό των πτυχιούχων με-
ταπτυχιακών και διδακτορικών προγραμμάτων επί του 
συνόλου όλων των πτυχιούχων όλων των προγραμμά-
των καταγράφεται στο πεδίο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗ-
ΜΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΔΙΚΑΙΟ (30,2%) και ακολουθούν: 
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (17,5%), ΥΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ 
(15,6%), ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΟ-
ΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (15,1%), ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ & 
ΤΕΧΝΕΣ (9,8%), ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (8,2%) και ΓΕΩΡΓΙΑ 
(3,6%). 
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Γράφημα 7.63: Πλήθος πτυχιούχων μεταπτυχιακών & διδακτορικών προγραμμάτων και μέσος όρος(1) ποσοστού επί του συνόλου των πτυχιούχων όλων των 
προγραμμάτων ανά πεδίο σπουδών την περίοδο 2002-2012 

 

 
 

Πλήθος πτυχιούχων μεταπτυχιακών & διδακτορικών προγραμμάτων     % επί του συνόλου όλων των πτυχιούχων 
 

Στο πεδίο σπουδών ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ δεν καταγράφονται μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές. 
 (1) Το ποσοστό αποτελεί μέσο όρο του συγκεκριμένου μεγέθους, ο οποίος υπολογίζεται από τις τιμές που καταγράφονται στα τμήματα που ανήκουν στα οκτώ πεδία σπουδών. 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Κατά την περίοδο 2002-2012 και στα 8 πεδία σπου-
δών το πλήθος των πτυχιούχων μεταπτυχιακών και δι-
δακτορικών προγραμμάτων καταγράφει αύξηση, με τη 
μεγαλύτερη να σημειώνεται στο πεδίο σπουδών ΥΓΕΙΑ 
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ κατά 430,9%, από 350 πτυ-
χιούχους το 2002 σε 1.858 πτυχιούχους το 2012, ενώ 
ως ποσοστό επί του συνόλου όλων των πτυχιούχων 
όλων των προγραμμάτων καταγράφει επίσης αύξηση 
κατά 111,1%, από 7,4% το 2002 σε 15,6% το 2012. Αύ-

ξηση του πλήθους των πτυχιούχων μεταπτυχιακών και 
διδακτορικών προγραμμάτων σημειώνεται και στο πε-
δίο σπουδών ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
& ΔΙΚΑΙΟ, κατά 308,3%, από 882 πτυχιούχους το 2002 
σε 3.601 πτυχιούχους το 2012, ενώ ως ποσοστό επί 
του συνόλου όλων των πτυχιούχων όλων των προ-
γραμμάτων καταγράφει επίσης αύξηση κατά 62,3%, 
από 18,6% το 2002 διαμορφώνεται στο 30,2% το 2012. 
Το πλήθος των πτυχιούχων μεταπτυχιακών και διδα-
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κτορικών προγραμμάτων του πεδίου σπουδών ΓΕΩΡ-
ΓΙΑ καταγράφει αύξηση κατά 250,4%, από 121 το 2002 
σε 434 το 2012, ενώ ως ποσοστό επί του συνόλου ό-
λων των πτυχιούχων όλων των προγραμμάτων κατα-
γράφει επίσης αύξηση κατά 16,2%, από 2,6% το 2002 
σε 3,6% το 2012. Το πλήθος των πτυχιούχων μεταπτυ-
χιακών και διδακτορικών προγραμμάτων του πεδίου 
σπουδών ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ καταγράφει αύξηση κατά 
132,8%, από 897 το 2002 σε 2.088 το 2012, ενώ ως 
ποσοστό επί του συνόλου όλων των πτυχιούχων όλων 
των προγραμμάτων καταγράφει μείωση κατά 7,5%, 
από 18,9% το 2002 σε 17,5% το 2012. Σημαντική αύ-
ξηση ως προς το πλήθος των πτυχιούχων μεταπτυχια-
κών και διδακτορικών προγραμμάτων σημειώνεται και 
στα πεδία: ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & 
ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (κατά 92,4%) από 938 το 2002 σε 
1.805 το 2012, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (κατά 86,3%) από 524 το 
2002 σε 976 το 2012 και ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 
& ΤΕΧΝΕΣ (κατά 13,8%), από 1.028 το 2002 σε 1.170 το 
2012. Αξίζει να σημειωθεί ότι την ίδια περίοδο ανα-
φοράς και στα 3 συγκεκριμένα πεδία σπουδών κατα-
γράφεται μείωση του ποσοστού των πτυχιούχων ως 
προς το σύνολο των πτυχιούχων όλων των προγραμ-
μάτων κατά 23,5%, 25,9% και 54,7% αντίστοιχα. 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος των 
πτυχιούχων μεταπτυχιακών και διδακτορικών προ-
γραμμάτων ανά τομέα σπουδών τα έτη 2002 και 2012. 
Το 2012 από το σύνολο των πτυχιούχων μεταπτυχια-
κών και διδακτορικών προγραμμάτων το υψηλότερο 
ποσοστό (15,6%) συγκεντρώνει ο τομέας σπουδών Ε-
πιστήμες Υγείας & Υγιεινής που αντιστοιχεί σε 1.858 
πτυχιούχους, και ακολουθούν οι τομείς σπουδών: Κα-
τάρτιση στο Εμπόριο & στη Διοίκηση Επιχειρήσεων 
(12,4% με 1.479 πτυχιούχους), Κοινωνικές Επιστήμες 
& Επιστήμες της Συμπεριφοράς (11,2% με 1.339 πτυ-
χιούχους), Επιστήμες του Μηχανικού (9,3% με 1.107 
πτυχιούχους), Ανθρωπιστικές Επιστήμες (9,0% με 
1.078 πτυχιούχους), Επιστήμες Εκπαίδευσης & Κα-
τάρτισης των Διδασκόντων (8,2% με 976 πτυχιού-
χους), Επιστήμες της Πληροφορικής (5,9% με 701 
πτυχιούχους), Αρχιτεκτονική-Χωροταξία & Μηχανικοί 
Κτιρίων (5,8% με 690 πτυχιούχους), Δίκαιο (5,5% με 
655 πτυχιούχους), Φυσικές Επιστήμες (5,4% με 646 
πτυχιούχους), Εφαρμοσμένες Επιστήμες (4,7% με 558 
πτυχιούχους), και Γεωργία-Δασοκομία-Αλιευτική 
(3,2% με 379 πτυχιούχους). Μικρότερα ποσοστά κατα-
γράφουν οι τομείς σπουδών: Βιολογία-Περιβάλλον 
(1,5% με 183 πτυχιούχους), Πληροφόρηση & Τεκμη-
ρίωση (1,1% με 128 πτυχιούχους), Καλές Τέχνες & Τέ-
χνες Εφαρμοσμένες (0,8% με 92 πτυχιούχους), Κτηνι-
ατρική (0,4% με 45 πτυχιούχους) και για πρώτη φορά 
στην περίοδο αναφοράς ο τομέας Επαγγέλματα της 
Βιομηχανικής Παραγωγής & της Τεχνολογίας (0,1% 
με 8 πτυχιούχους). 
Ας σημειωθεί ότι στους τομείς σπουδών, Κοινωνικές 
Υπηρεσίες & Πρόνοια, Κατάρτιση για τον Τριτογενή 
τομέα, Θαλάσσιες Μεταφορές και Προστασία Περι-

βάλλοντος δεν καταγράφεται κανένας πτυχιούχος με-
ταπτυχιακών και διδακτορικών προγραμμάτων. 

Γράφημα 7.64: Πτυχιούχοι μεταπτυχιακών & διδακτορικών προγραμμάτων 
ανά τομέα σπουδών τα έτη 2002 & 2012 

 
Πηγή δεδομένων: ΕΛ.ΣΤΑΤ.     Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Κατά την περίοδο 2002-2012 σε 16 από τους 21 τομείς 
σπουδών καταγράφεται αύξηση των πτυχιούχων με-
ταπτυχιακών και διδακτορικών προγραμμάτων, με την 
υψηλότερη να σημειώνεται στον τομέα Κατάρτιση στο 
Εμπόριο & στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (κατά 658,8%), 
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και ακολουθούν οι τομείς σπουδών: Επιστήμες Υγείας 
& Υγιεινής (κατά 430,9%), Κοινωνικές Επιστήμες & Ε-
πιστήμες της Συμπεριφοράς (κατά 305,8%), Εφαρμο-
σμένες Επιστήμες (κατά 301,4%), Καλές Τέχνες & Τέ-
χνες Εφαρμοσμένες (268,0%), Βιολογία-Περιβάλλον 
(κατά 245,3%), Κτηνιατρική (κατά 221,4%), Γεωργία-
Δασοκομία-Αλιευτική (κατά 213,2%), Επιστήμες της 
Πληροφορικής (κατά 160,6%), Αρχιτεκτονική- Χωρο-
ταξία & Μηχανικοί Κτιρίων (κατά 128,5%), Πληροφό-
ρηση & Τεκμηρίωση (κατά 120,7%), Δίκαιο (κατά 
119,1%), Επιστήμες Εκπαίδευσης & Κατάρτισης των 

Διδασκόντων (κατά 86,3%) Επιστήμες του Μηχανικού 
(κατά 74,1%), Φυσικές Επιστήμες (48,2%) και Ανθρω-
πιστικές Επιστήμες (κατά 7,5%). 
 
7.1.6.3 Διαφοροποίηση του φύλου 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η διαχρονική 
εξέλιξη των πτυχιούχων των μεταπτυχιακών και διδα-
κτορικών προγραμμάτων κατά φύλο την περίοδο 
2002-2012. 

Γράφημα 7.65: Διαχρονική εξέλιξη πτυχιούχων μεταπτυχιακών και διδακτορικών προγραμμάτων κατά φύλο την περίοδο 2002-2012 

 
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Το 2012 το σύνολο των πτυχιούχων μεταπτυχιακών 
προγραμμάτων στην Ελλάδα είναι 10.196 πτυχιούχοι, 
εκ των οποίων το 60,9% είναι γυναίκες (6.210 πτυ-
χιούχοι) και το 39,1% άνδρες (3.986 πτυχιούχοι). Την 
περίοδο αναφοράς (2002-2012) καταγράφεται αύξηση 
κατά 214,6% στις γυναίκες (από 1.974 το 2002 σε 
6.210 το 2012), ενώ ελαφρώς μικρότερη αύξηση (κατά 
161,6%) καταγράφεται στους άνδρες (από 1.923 πτυ-
χιούχους το 2002 σε 3.986 πτυχιούχους το 2012). Καθ’ 
όλη τη διάρκεια της δεκαετίας η αναλογία των γυναι-
κών στους φοιτητές που φοιτούν σε μεταπτυχιακό 
πρόγραμμα ειδίκευσης είναι υψηλότερη των ανδρών, 
με την αναλογία των ανδρών να μειώνεται με την πά-
ροδο των ετών, από 49,3% το 2002 σε 39,1% το 2012. 

Αντίθετα, στους πτυχιούχους διδακτορικών προγραμ-
μάτων η αναλογία των ανδρών είναι υψηλότερη. Συ-
γκεκριμένα, το 2012 το σύνολο των πτυχιούχων διδα-
κτορικών προγραμμάτων στην Ελλάδα είναι 1.726, εκ 
των οποίων το 56,1% είναι άντρες (969 πτυχιούχοι) 
και το 43,9% γυναίκες (757 πτυχιούχοι). Την περίοδο 
αναφοράς (2002-2012) σημαντική αύξηση κατά 
137,3% καταγράφεται στις γυναίκες πτυχιούχους (από 
319 πτυχιούχους το 2002 σε 757 πτυχιούχους το 
2012), ενώ μικρότερη αύξηση, κατά 84,9% καταγρά-
φεται στους άνδρες (από 524 πτυχιούχους το 2002 σε 
969 πτυχιούχους το 2012). Αξίζει να σημειωθεί ότι η 
αναλογία των γυναικών αυξάνεται με την πάροδο των 
ετών της περιόδου αναφοράς, από 37,8% το 2002 σε 
43,9% το 2012. 
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7.1.7 Συνθετικός δείκτης εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων 

Στις ενότητες που προηγήθηκαν παρουσιάστηκαν α-
ναλυτικά τα βασικά μεγέθη που αφορούν στα εκπαι-
δευτικά αποτελέσματα της ελληνικής τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης και οι παρατηρούμενες διαφοροποιήσεις 
ανά κατηγορία ιδρύματος και ανά πεδίο και τομέα 
σπουδών.  
Προκειμένου αναδειχθεί μια σειρά κατάταξης των εκ-
παιδευτικών ιδρυμάτων και των τομέων σπουδών 
στην οποία να αντανακλάται η δυναμική των συγκε-
κριμένων βασικών μεγεθών, που να προσιδιάζει στα 
αντίστοιχα ή συναφή μεγέθη, που αξιοποιήθηκαν στο 
Α’ Μέρος της μελέτης για την τριτοβάθμια εκπαίδευση 
(2012-2013), για την κατάταξη των 27 συστημάτων 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης των κρατών-μελών της ΕΕ, 
δημιουργήθηκε ο συνθετικός δείκτης εκπαιδευτικών 
αποτελεσμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η πε-
ριγραφή της μεθοδολογίας κατασκευής του συνθετι-
κού δείκτη βρίσκεται στο Παράρτημα VI της παρούσας 
μελέτης. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο υπολογισμός 
του συνθετικού δείκτη αποτελεσμάτων αναφέρεται 
μόνο στα Πανεπιστήμια, στα Πολυτεχνεία και στα Τε-
χνολογικά ιδρύματα και όχι στα ιδρύματα της Ανώτε-
ρης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.  
 
Ο συνθετικός δείκτης εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων 
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης συντίθεται από τους 
ακόλουθους 4 υποδείκτες που λαμβάνουν τιμές σε 
ετήσιο επίπεδο αναφοράς: 
 τον Υποδείκτη τακτικότητα στη φοίτηση, που απο-

δίδει το πλήθος των τακτικών φοιτητών ως προς το 
σύνολο των φοιτητών (τακτικοί και πέραν των κανο-
νικών εξαμήνων φοιτητές), 
 τον Υποδείκτη επίδοση των αποφοίτων, που αποδί-

δει το σταθμισμένο μέσο βαθμό πτυχίου των προ-
πτυχιακών προγραμμάτων, 
 τον Υποδείκτη απόφοιτοι μεταπτυχιακών σπουδών, 

που αποδίδει το ποσοστό των πτυχιούχων μεταπτυ-
χιακών και διδακτορικών προγραμμάτων επί του συ-
νόλου των πτυχιούχων της τριτοβάθμιας εκπαίδευ-
σης4, και 
 τον Υποδείκτη ισορροπία του φύλου, που αποδίδει 

την ποσοστιαία διαφορά μεταξύ του ποσοστού γυ-
ναικών στο σύνολο των αποφοίτων προπτυχιακών 
προγραμμάτων από το αντίστοιχο ποσοστό των αν-
δρών. 

Ο συνθετικός δείκτης εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων 
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αναλύεται στη συνέ-
χεια κατά εκπαιδευτικό ίδρυμα και κατά τομέα σπου-
δών. 
 

                                                                 
4 Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα τμήματα των Τεχνολογικών ιδρυ-

μάτων καταγράφουν αποφοίτους προγραμμάτων μεταπτυχιακών 
σπουδών από το 2006 και μετά. 

7.1.7.1 Ανάλυση κατά εκπαιδευτικό ίδρυμα 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατάταξη 
των 37 συνολικά εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του Πανε-
πιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα της τριτοβάθμι-
ας εκπαίδευσης ως προς τα παραγόμενα εκπαιδευτικά 
τους αποτελέσματα με βάση την τιμή του συνθετικού 
δείκτη εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων το έτος 2012, 
καθώς και ο ρυθμός μεταβολής της περιόδου αναφο-
ράς 2002-2012. Η ελάχιστη δυνατή τιμή που μπορεί να 
πάρει ο συνθετικός δείκτης εκπαιδευτικών αποτελε-
σμάτων είναι 0,0 και αντιστοιχεί στην χαμηλότερη ε-
πίδοση. Ομοίως, η μέγιστη δυνατή τιμή που μπορεί να 
πάρει ο συνθετικός δείκτης εκπαιδευτικών αποτελε-
σμάτων είναι 100,0 και αντιστοιχεί στην καλύτερη δυ-
νατή επίδοση. Με βάση την τιμή του συνθετικού δεί-
κτη εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων τα 37 εκπαιδευτι-
κά ιδρύματα της χώρας κατανέμονται στις ακόλουθες 
πέντε ομάδες ιδρυμάτων: (1η) ιδρύματα με εξαιρετικά 
εκπαιδευτικά αποτελέσματα, (2η) ιδρύματα με καλά 
εκπαιδευτικά αποτελέσματα, (3η) ιδρύματα με μέτρια 
εκπαιδευτικά αποτελέσματα, (4η) ιδρύματα με χαμη-
λά εκπαιδευτικά αποτελέσματα και (5η) ιδρύματα με 
πολύ χαμηλά εκπαιδευτικά αποτελέσματα. Κάθε ομά-
δα εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ορίζεται σε σχέση με την 
απόστασή της από τη μέση τιμή του συνθετικού δεί-
κτη εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων του συνόλου της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ακριβής τιμή υπολογι-
σμού 49,94 για το έτος 2012). 
Το 2012 η μέση τιμή του συνθετικού δείκτη εκπαιδευ-
τικών αποτελεσμάτων των 37 ιδρυμάτων του Πανεπι-
στημιακού και Τεχνολογικού τομέα της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης είναι 49,9 μονάδες στην κλίμακα 0-100, 
με τα 22 ιδρύματα του Πανεπιστημιακού τομέα5 (το 
59,4% των ιδρυμάτων) να καταγράφουν μέση τιμή του 
δείκτη 61,9, έναντι μέσης τιμής 32,4 που καταγρά-
φουν αντίστοιχα τα 15 ιδρύματα του Τεχνολογικού το-
μέα6 (το 40,5% των ιδρυμάτων) της τριτοβάθμιας εκ-
παίδευσης. 
                                                                 
5 Με μέσο ποσοστό τακτικών φοιτητών επί του φοιτητικού πληθυ-

σμού 63,2% (με μέγιστη τιμή 82,5% και ελάχιστη 41,8%), μέσο 
βαθμό πτυχίου προπτυχιακών μαθημάτων 7,2 (με μέγιστη τιμή 7,9 
και ελάχιστη 6,9), μέσο ποσοστό πτυχιούχων μεταπτυχιακών και 
διδακτορικών προγραμμάτων επί του συνόλου των πτυχιούχων 
24,3% (με μέγιστη τιμή 39,7% και ελάχιστη 0,0%) και μέση ποσο-
στιαία διαφορά μεταξύ του ποσοστού γυναικών από το αντίστοιχο 
ποσοστό των ανδρών στο σύνολο των αποφοίτων προπτυχιακών 
προγραμμάτων 39,1% (με μέγιστη τιμή 61,3% και ελάχιστη 21,1%). 

6 Με αντίστοιχο μέσο ποσοστό τακτικών φοιτητών επί του φοιτητι-
κού πληθυσμού 50,1% (με μέγιστη τιμή 61,5% και ελάχιστη 
22,9%), μέσο βαθμό πτυχίου προπτυχιακών μαθημάτων 6,7 (με 
μέγιστη τιμή 7,0 και ελάχιστη 6,2), μέσο ποσοστό πτυχιούχων με-
ταπτυχιακών και διδακτορικών προγραμμάτων επί του συνόλου 
των πτυχιούχων 2,0% (με μέγιστη τιμή 19,3% και ελάχιστη 0,0%) 
και μέση ποσοστιαία διαφορά μεταξύ του ποσοστού γυναικών 
από το αντίστοιχο ποσοστό των ανδρών στο σύνολο των αποφοί-
των προπτυχιακών προγραμμάτων 41,4% (με μέγιστη τιμή 63,0% 
και ελάχιστη 22,4%). 



 

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2014 

 553 

Κεφ
άλαιο 7

ο 
Μ

ΕΓΕΘ
Η

 ΕΚΡΟ
Ω

Ν
 ΤΗ

Σ 
ΤΡΙΤΟ

ΒΑΘ
Μ

ΙΑΣ ΕΚΠ
ΑΙΔΕΥΣΗ

Σ 

Γράφημα 7.66: Συνθετικός δείκτης εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ανά εκπαιδευτικό ίδρυμα το έτος 2012 και ρυθμός μεταβολής 
περιόδου 2002-2012 

 

 
Σημειώσεις: 
- Δεν περιλαμβάνεται η ΑΣΠΑΙΤΕ. 
- Ο ρυθμός μεταβολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων αφορά την περίοδο 2005-2012, του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου την περίοδο 2007-2012, του 
Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας την περίοδο 2009-2012 και του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας την περίοδο 2011-2012. 
- Ως ιδρύματα με εξαιρετικά εκπαιδευτικά αποτελέσματα ορίζονται εκείνα με τιμή συνθετικού δείκτη εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων υψηλότερη του 135% της μέσης τιμής της τριτοβάθμι-
ας εκπαίδευσης (πάνω από 67,41). Ως ιδρύματα με καλά εκπαιδευτικά αποτελέσματα ορίζονται εκείνα με τιμή συνθετικού δείκτη εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων μεταξύ 135% και 115% 
της μέσης τιμής της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (από 57,43 έως 67,41). Ως ιδρύματα με μέτρια εκπαιδευτικά αποτελέσματα ορίζονται εκείνα με τιμή συνθετικού δείκτη εκπαιδευτικών απο-
τελεσμάτων μεταξύ 115% και 85% της μέσης τιμής της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (από 42,45 έως 57,43). Ως ιδρύματα με χαμηλά εκπαιδευτικά αποτελέσματα ορίζονται εκείνα με τιμή 
συνθετικού δείκτη εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων μεταξύ 85% και 65% της μέσης τιμής της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (από 32,46 έως 42,45). Ως ιδρύματα με πολύ χαμηλά εκπαιδευτικά 
αποτελέσματα ορίζονται εκείνα με τιμή συνθετικού δείκτη εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων μικρότερη του 65% της τιμής της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (κάτω από 32,46). 
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Το 2012 και με βάση την τιμή του συνθετικού δείκτη 
εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων τα ιδρύματα του Πα-
νεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα της τριτοβάθ-
μιας εκπαίδευσης, διακρίνονται στις ακόλουθες 5 ο-
μάδες ιδρυμάτων:  

 Ιδρύματα με εξαιρετικά εκπαιδευτικά αποτελέσμα-
τα (με μέση τιμή ομάδας 72,0) στην οποία περιλαμ-
βάνονται: το Πολυτεχνείο Κρήτης (74,4), το Πανε-
πιστήμιο Θεσσαλίας (73,7), το Πανεπιστήμιο Δυτι-
κής Ελλάδας (73,3), το Οικονομικό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών (72,1), το Ιόνιο Πανεπιστήμιο (71,6), το 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου (70,8), το Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας (70,7) και το Χαροκόπειο Πανεπιστή-
μιο (69,2). 
 Ιδρύματα με καλά εκπαιδευτικά αποτελέσματα (με 

μέση τιμή ομάδας 61,7) στην οποία περιλαμβάνο-
νται: το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (66,9), το 
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (64,1), το Εθνικό Με-
τσόβιο Πολυτεχνείο (63,9), το Πανεπιστήμιο Πει-
ραιώς (63,0), το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονί-
ας (58,4), το Πανεπιστήμιο Κρήτης (57,9) και το Πα-
νεπιστήμιο Θράκης (57,7). 
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 Ιδρύματα με μέτρια εκπαιδευτικά αποτελέσματα 
(με μέση τιμή ομάδας 50,5) στην οποία περιλαμβά-
νονται: το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονί-
κης (53,2), το Πανεπιστήμιο Πατρών (53,1), το Πα-
νεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας (51,1), το Πάντειο Πα-
νεπιστήμιο (50,6), η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών 
(50,1), το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (49,5) και το 
Πανεπιστήμιο Αθηνών (45,8). 
 Ιδρύματα με χαμηλά εκπαιδευτικά αποτελέσματα 

(με μέση τιμή ομάδας 37,0,) στην οποία περιλαμβά-
νονται: το ΤΕΙ Ηπείρου (40,3), το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων 
(40,1), το ΤΕΙ Σερρών (36,7), το ΤΕΙ Καλαμάτας 
(36,3), το ΤΕΙ Μεσολογγίου (36,2) και το ΤΕΙ Πατρών 
(35,9) και ΤΕΙ Αθηνών (33,3). 
 Ιδρύματα με πολύ χαμηλά εκπαιδευτικά αποτελέ-

σματα (με μέση τιμή ομάδας 28,5) στην οποία περι-
λαμβάνονται: το ΤΕΙ Λαρίσης (32,1), το Αλεξάνδρειο 
ΤΕΙ Θεσσαλονίκης (31,8), το ΤΕΙ Καβάλας (30,7), το 
ΤΕΙ Κρήτης και το ΤΕΙ Λαμίας (30,2), το ΤΕΙ Δυτικής 
Μακεδονίας (28,4), το ΤΕΙ Πειραιώς (23,9) και το 
ΤΕΙ Χαλκίδος (20,5).  

Κατά την περίοδο 2002-2012, η μέση τιμή του συνθε-
τικού δείκτη εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων των ι-
δρυμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού το-
μέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης καταγράφει μείω-
ση7 κατά 2,5%. 
Τη συγκεκριμένη περίοδο αναφοράς, σε 14 από τα 37 
(37,8%) ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κα-
ταγράφεται αύξηση του συνθετικού δείκτη των εκπαι-
δευτικών τους αποτελεσμάτων, με την υψηλότερη να 
καταγράφεται στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο κατά 
178,6% και κατά φθίνουσα σειρά ρυθμού αύξησης α-
κολουθούν: το Ιόνιο Πανεπιστήμιο (96,9%), το Πανε-
πιστήμιο Μακεδονίας (60,7%), το Πανεπιστήμιο Πει-
ραιώς (53,6%), το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (38,1%), 
το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (33,6%), το Πανεπι-
                                                                 
7 Ο ρυθμός μεταβολής του συνθετικού δείκτη εκπαιδευτικών απο-

τελεσμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης υπολογίζεται από τη 
μεταβολή των επιμέρους μεταβλητών που συνθέτουν το δείκτη 
(βλ. μεθοδολογικό σημείωμα για τους συνθετικούς δείκτες στο 
Παράρτημα VI). 

στήμιο Θράκης (33,4%), το Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελ-
λάδας (30,2%), ενώ μικρότερες αυξήσεις καταγράφο-
νται στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (12,0%), 
στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
(10,7%), στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (6,4%), στο Πά-
ντειο Πανεπιστήμιο (5,4%), στο Εθνικό Μετσόβιο Πο-
λυτεχνείο (2,8%) και στο Πανεπιστήμιο Πατρών 
(1,0%). 
Στον αντίποδα βρίσκονται 23 από τα 37 ιδρύματα της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (62,2%) στα οποία την πε-
ρίοδο 2002-2012 καταγράφεται μείωση του συνθετι-
κού δείκτη των εκπαιδευτικών τους αποτελεσμάτων, 
με την υψηλότερη να καταγράφεται στο ΤΕΙ Πειραιώς 
κατά 32,9% και κατά φθίνουσα σειρά ρυθμού μείωσης 
ακολουθούν: η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών 
(24,4%), το Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας (14,7%), 
το ΤΕΙ Λαμίας (13,9%), το ΤΕΙ Μεσολογγίου (13,7%), το 
ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (12,7%), το ΤΕΙ Καλαμάτας 
(12,0%), το ΤΕΙ Κρήτης (11,7%), το ΤΕΙ Χαλκίδος 
(10,7%), το ΤΕΙ Αθηνών (10,3%), το ΤΕΙ Σερρών (9,9%), 
το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (9,5%), το ΤΕΙ Λαρίσης (8,0%), το 
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (7,7%), το Πολυ-
τεχνείο Κρήτης (7,3%), το Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλο-
νίκης (7,0%), το Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Πανεπι-
στήμιο Κρήτης (5,6%), το ΤΕΙ Ηπείρου και το ΤΕΙ Κα-
βάλας (5,1%), το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
(1,5%), το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (1,4%) και το ΤΕΙ Πα-
τρών (1,3%). 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατάταξη 
των 37 εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του Πανεπιστημια-
κού και Τεχνολογικού τομέα της τριτοβάθμιας εκπαί-
δευσης ως προς τα εκπαιδευτικά τους αποτελέσματα 
με βάση την τιμή του συνθετικού δείκτη εκπαιδευτι-
κών αποτελεσμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
το έτος 2002. Η μέση τιμή του συνθετικού δείκτη εκ-
παιδευτικών αποτελεσμάτων των συγκεκριμένων ι-
δρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης το 2002 εί-
ναι 44,21. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί κατά 
τη σύγκριση της τιμής του συνθετικού δείκτη των εκ-
παιδευτικών ιδρυμάτων μεταξύ των ετών αναφοράς 
(2002 και 2012), αφού οι τιμές δεν είναι άμεσα συ-
γκρίσιμες μεταξύ τους (βλ. Παράρτημα VI). 

Γράφημα 7.67: Συνθετικός δείκτης εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ανά εκπαιδευτικό ίδρυμα το έτος 2002 
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Σημειώσεις: 
- Δεν περιλαμβάνεται η ΑΣΠΑΙΤΕ. 
- Η τιμή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων αφορά το έτος 2005, του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου το 2007, του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας το 2009 και 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας το 2011. 
- Ως ιδρύματα με εξαιρετικά εκπαιδευτικά αποτελέσματα ορίζονται εκείνα με τιμή συνθετικού δείκτη εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων υψηλότερη του 135% της μέσης τιμής της τριτοβάθμι-
ας εκπαίδευσης (πάνω από 59,68). Ως ιδρύματα με καλά εκπαιδευτικά αποτελέσματα ορίζονται εκείνα με τιμή συνθετικού δείκτη εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων μεταξύ 135% και 115% 
της μέσης τιμής της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (από 50,84 έως 59,68). Ως ιδρύματα με μέτρια εκπαιδευτικά αποτελέσματα ορίζονται εκείνα με τιμή συνθετικού δείκτη εκπαιδευτικών απο-
τελεσμάτων μεταξύ 115% και 85% της μέσης τιμής της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (από 37,58 έως 50,84). Ως ιδρύματα με χαμηλά εκπαιδευτικά αποτελέσματα ορίζονται εκείνα με τιμή 
συνθετικού δείκτη εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων μεταξύ 85% και 65% της μέσης τιμής της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (από 28,74 έως 37,58). Ως ιδρύματα με πολύ χαμηλά εκπαιδευτικά 
αποτελέσματα ορίζονται εκείνα με τιμή συνθετικού δείκτη εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων μικρότερη του 65% της τιμής της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (κάτω από 28,74). 
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Συγκρίνοντας την κατάταξη των 37 εκπαιδευτικών ι-
δρυμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού το-
μέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με βάση την τιμή 
του συνθετικού δείκτη εκπαιδευτικών αποτελεσμά-
των των ετών 2002 και 2012, τα 12 από τα 37 ιδρύμα-
τα (32,4%) διατηρούνται στην ίδια ομάδα ιδρυμάτων 
με αυτήν που ανήκαν το 2002 (το Πολυτεχνείο Κρήτης 
και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στην κατηγορία εξαιρε-
τικά αποτελέσματα, το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, 
το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστή-
μιο Κρήτης στην κατηγορία καλά αποτελέσματα, το 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Πανε-
πιστήμιο Πατρών, το Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας 
και το Πάντειο Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο 
Ιωαννίνων στην κατηγορία μέτρια αποτελέσματα, το 
ΤΕΙ Σερρών στην κατηγορία χαμηλά αποτελέσματα και 
το ΤΕΙ Χαλκίδας στην κατηγορία πολύ χαμηλά αποτε-
λέσματα). 

Αντίθετα, σε 25 από τα 37 ιδρύματα (67,6%) το 2012 
καταγράφεται μετακίνηση σε διαφορετική ομάδα ι-
δρυμάτων ως προς την αντίστοιχη που κατείχαν το 
2002. Συγκριμένα, σε 14 ιδρύματα παρουσιάζεται επι-
δείνωση των εκπαιδευτικών τους αποτελεσμάτων, 
αφού εμφανίζονται σε χαμηλότερη κατηγορία αποτε-
λεσμάτων ως προς την αντίστοιχη που κατείχαν το 
2002 και συγκεκριμένα: το ΤΕΙ Ηπείρου, το ΤΕΙ Ιονίων 
Νήσων και το ΤΕΙ Μεσολογγίου (από καλά εκπαιδευ-
τικά αποτελέσματα το 2002 σε χαμηλά το 2012), η 
Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (από καλά εκπαιδευτι-
κά αποτελέσματα το 2002 σε μέτρια το 2012), το ΤΕΙ 
Καλαμάτας, το ΤΕΙ Αθηνών και το ΤΕΙ Πατρών (από 
μέτρια εκπαιδευτικά αποτελέσματα το 2002 σε χαμη-
λά το 2012), το Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, το ΤΕΙ 

Λαμίας και το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (από μέτρια 
εκπαιδευτικά αποτελέσματα το 2002 σε πολύ χαμηλά 
το 2012) και το ΤΕΙ Πειραιώς, το ΤΕΙ Κρήτης, το ΤΕΙ 
Λαρίσης και το ΤΕΙ Καβάλας (από χαμηλά εκπαιδευτι-
κά αποτελέσματα το 2002 σε πολύ χαμηλά το 2012). 
Στον αντίποδα βρίσκονται 11 ιδρύματα που παρουσιά-
ζουν βελτίωση των εκπαιδευτικών τους αποτελεσμά-
των, αφού το 2012 εμφανίζονται σε υψηλότερη κατη-
γορία ως προς την αντίστοιχη που κατείχαν το 2002, 
με χαρακτηριστικότερες του Χαροκόπειου και του Ιό-
νιου Πανεπιστήμιο (από χαμηλά εκπαιδευτικά αποτε-
λέσματα το 2002 σε εξαιρετικά το 2012) και ακολου-
θούν το Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας, το Οικονομι-
κό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Μα-
κεδονίας (από μέτρια εκπαιδευτικά αποτελέσματα το 
2002 σε εξαιρετικά το 2012), το Πανεπιστήμιο Θεσσα-
λίας (από καλά εκπαιδευτικά αποτελέσματα το 2002 
σε εξαιρετικά το 2012), το Πανεπιστήμιο Πειραιώς (α-
πό χαμηλά εκπαιδευτικά αποτελέσματα το 2002 σε 
καλά το 2012), το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 
το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και το Πανεπι-
στήμιο Θράκης (από μέτρια εκπαιδευτικά αποτελέ-
σματα το 2002 σε καλά το 2012) και, τέλος, το Πανε-
πιστήμιο Αθηνών (από χαμηλά εκπαιδευτικά αποτε-
λέσματα το 2002 σε μέτρια το 2012). 

 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνονται η τιμή του 
συνθετικού δείκτη εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων, 
αλλά και των τεσσάρων υποδεικτών που τον συνθέ-
τουν, σε καθένα από τα 37 εκπαιδευτικά ιδρύματα του 
Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα της τριτο-
βάθμιας εκπαίδευσης το έτος 2012. 
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Γράφημα 7.68: Συνθετικός δείκτης και Υποδείκτες εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ανά εκπαιδευτικό ίδρυμα το έτος 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Εξαιρετική επίδοση  Καλή επίδοση  Μέτρια επίδοση  Χαμηλή επίδοση  Πολύ χαμηλή επίδοση 
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70,0 

Πολυτεχνείο Κρήτης 

73,7 

58,0 

86,2 

65,3 

85,2 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

73,3 

89,1 

72,5 

48,1 

83,3 

Παν/μιο Δυτικής Μακεδονίας 

72,1 

100,0 

100,0 

46,9 

41,4 

Οικονομικό Παν/μιο Αθηνών 

71,6 

56,9 

80,7 

76,6 

72,4 

Ιόνιο Πανεπιστήμιο 

70,8 

71,1 

89,6 

52,9 

69,3 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

70,7 

98,7 

64,6 

59,5 

60,1 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

69,2 

46,7 

95,5 

55,8 

78,6 

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 

66,9 

90,9 

69,7 

67,1 

39,9 

Γεωπονικό Παν/μιο Αθηνών 

64,1 

34,6 

57,7 

76,1 

88,0 

Παν/μιο Πελοποννήσου 

63,9 

53,7 

82,2 

47,8 

71,9 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 

63,0 

87,0 

91,9 

39,4 

33,8 

Πανεπιστήμιο Πειραιώς 

58,4 

7,3 

39,1 

87,2 

100,0 

Παν/μιο Δυτικής Μακεδονίας 

57,9 
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52,4 

55,2 

69,1 
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53,0 

46,5 

49,2 
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Πανεπιστήμιο Θράκης 
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61,6 

41,0 

62,0 

48,1 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 

53,1 

43,3 
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48,2 

69,9 

Πανεπιστήμιο Πατρών 

51,1 

57,7 

0,0 

56,6 

90,1 

Παν/μιο Στερεάς Ελλάδας 

50,6 

39,8 

51,0 

50,0 

61,5 

Πάντειο Πανεπιστήμιο 
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4,1 

24,8 
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71,3 

Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών 

49,5 

43,0 

42,0 
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68,1 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

45,8 

33,7 
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55,4 

31,8 
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 Εξαιρετική επίδοση  Καλή επίδοση  Μέτρια επίδοση  Χαμηλή επίδοση  Πολύ χαμηλή επίδοση 
Σημειώσεις: 
- Δεν περιλαμβάνεται η ΑΣΠΑΙΤΕ. 
- Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα εμφανίζονται με τη σειρά κατάταξής τους με βάση το Συνθετικό Δείκτη Εκπαιδευτικών Αποτελεσμάτων. 
- Οι υποδείκτες που αποτυπώνονται στα γραφήματα είναι στην κανονικοποιημένη τους μορφή με εύρος τιμών 0-100. Ο οριζόντιος άξονας (X) έχει σταθερή κλίμακα για όλα τα εκπαιδευτικά 
ιδρύματα με ελάχιστη τιμή 0 και μέγιστη τιμή 100. 
- Η χρωματική απόχρωση των ράβδων αντιστοιχεί στο χαρακτηρισμό της επίδοσης των ιδρυμάτων σε κάθε έναν από τους τέσσερεις υποδείκτες, καθώς και στο συνθετικό δείκτη των εκπαι-
δευτικών αποτελεσμάτων τους. Η επίδοση διακρίνεται σε πέντε κατηγορίες με τον εξής τρόπο: (1) ιδρύματα με εξαιρετικές επιδόσεις έχουν τιμή του δείκτη/υποδείκτη υψηλότερη του 135% 
ή περισσότερο της μέσης τιμής της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, (2) ιδρύματα με καλές επιδόσεις έχουν τιμή του δείκτη/υποδείκτη μεταξύ του 135% και του 115% της μέσης τιμής της τριτο-
βάθμιας εκπαίδευσης, (3) ιδρύματα με μέτριες επιδόσεις έχουν τιμή του δείκτη/υποδείκτη μεταξύ του 115% και του 85% της μέσης τιμής της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, (4) ιδρύματα με 
χαμηλές επιδόσεις έχουν τιμή του δείκτη/υποδείκτη μεταξύ του 85% και του 65% της μέσης τιμής της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και (5) ιδρύματα με πολύ χαμηλές επιδόσεις έχουν τιμή 
του δείκτη/υποδείκτη μικρότερη του 65% της τιμής της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Το 2012, ως προς τον υποδείκτη τακτικότητα στην 
φοίτηση, οι πέντε καλύτερες επιδόσεις (top5) μεταξύ 
των 37 ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κα-
ταγράφονται: στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 
(100,0), στο Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας (90,1), 
στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (88,0), στο Πανεπι-
στήμιο Θεσσαλίας (85,2) και στο Πανεπιστήμιο Δυτι-
κής Ελλάδας (83,3),ενώ οι πέντε χειρότερες επιδόσεις 
(bottom5) σημειώνονται: στο ΤΕΙ Πειραιώς (0,0), στο 
ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (25,0), στο Πανεπιστήμιο 
Αθηνών (31,8), στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς (33,8) και 
στο ΤΕΙ Σερρών (34,1). H μέση τιμή των top5 ιδρυμά-
των της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (89,3) είναι 3,6 
φορές υψηλότερη της μέσης τιμής των bottom5 ιδρυ-
μάτων (24,9). 
Την ίδια χρονιά, ως προς τον υποδείκτη επίδοση των 
αποφοίτων, οι πέντε καλύτερες επιδόσεις (top5) με-
ταξύ των 37 ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
καταγράφονται: στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών 
(100,0), στο Πολυτεχνείο Κρήτης (87,6), στο Πανεπι-
στήμιο Δυτικής Μακεδονίας (87,2), στο Ιόνιο Πανεπι-
στήμιο (76,6) και στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 
(76,1), ενώ οι πέντε χειρότερες επιδόσεις (bottom5) 
σημειώνονται: στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (0,0), στο 
ΤΕΙ Μεσολογγίου (8,3), στο ΤΕΙ Καλαμάτας (9,1), στο 
ΤΕΙ Καβάλας (19,5) και στο ΤΕΙ Λαρίσης (22,5). H μέση 
τιμή των top5 ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευ-
σης (85,5) είναι 7,2 φορές υψηλότερη της μέσης τιμής 
των bottom5 ιδρυμάτων (11,9). 
Ως προς τον υποδείκτη απόφοιτοι μεταπτυχιακών 
σπουδών, οι πέντε καλύτερες επιδόσεις (top5) το 
2012 μεταξύ των 37 ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκ-
παίδευσης καταγράφονται: στο Οικονομικό Πανεπι-
στήμιο Αθηνών (100,0), στο Χαροκόπειο Πανεπιστή-

μιο (95,5), στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς (91,9), στο 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου (89,6) και στο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας (86,2), ενώ οι πέντε χειρότερες επιδόσεις 
(bottom5) ουσιαστικά αφορούν στα ακόλουθα οκτώ 
ιδρύματα που καταγράφουν μηδενική τιμή (0,0): τα 
ΤΕΙ Χαλκίδος, Λαμίας, Πατρών, Ιονίων Νήσων, Μεσο-
λογγίου, Ηπείρου και Καλαμάτας, καθώς και το Πα-
νεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας. Προφανώς, η μέση τιμή 
των top5 ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
(92,7) είναι απείρως υψηλότερη της μέσης τιμής των 
bottom5 ιδρυμάτων (0,0). 
Τέλος, ως προς τον υποδείκτη ισορροπία του φύλου, 
το 2012 οι πέντε καλύτερες επιδόσεις (top5) μεταξύ 
των 37 ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κα-
ταγράφονται: στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
(100,0), στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (98,7), στο ΤΕΙ 
Καλαμάτας (96,9), στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθη-
νών (90,9) και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας 
(98,7), ενώ οι πέντε χειρότερες επιδόσεις (bottom5) 
σημειώνονται: στο ΤΕΙ Χαλκίδος (0,0), στην Ανωτάτη 
Σχολή Καλών Τεχνών (4,1), στο Πανεπιστήμιο Δυτικής 
Μακεδονίας (7,3), στο ΤΕΙ Πειραιώς (23,1) και στο Α-
λεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης (26,5). H μέση τιμή των 
top5 ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (95,1) 
είναι 7,8 φορές υψηλότερη της μέσης τιμής των bot-
tom5 ιδρυμάτων (12,2). 
Το 2012 και ως προς τον συνθετικό δείκτη των εκπαι-
δευτικών αποτελεσμάτων των ιδρυμάτων της τριτο-
βάθμιας εκπαίδευσης οι πέντε καλύτερες επιδόσεις 
(top5) καταγράφονται: στο Πολυτεχνείο Κρήτης 
(74,4), στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (73,7), στο Πα-
νεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας (73,3), στο Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών (72,1) και στο Ιόνιο Πανεπι-
στήμιο (71,6), ενώ οι πέντε χειρότερες επιδόσεις (bot-
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tom5) σημειώνονται: στο ΤΕΙ Χαλκίδος (20,5), στο ΤΕΙ 
Πειραιώς (23,9), στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (28,4), 
στο ΤΕΙ Λαμίας και στο ΤΕΙ Κρήτης (30,2). H μέση τιμή 
των top5 ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
(73,0) είναι 2,7 φορές υψηλότερη της μέσης τιμής των 
bottom5 ιδρυμάτων (26,6). 
 
Ως προς το βαθμό διαφοροποίησης των ιδρυμάτων 
του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα της τρι-
τοβάθμιας εκπαίδευσης, η σημαντικότερη διαφορο-
ποίηση, σύμφωνα με την τιμή του λόγου top5/ 
bottom5 (βλ. ακόλουθο γράφημα), καταγράφεται στον 
υποδείκτη απόφοιτοι μεταπτυχιακών προγραμμά-
των, ενώ υψηλές είναι οι διαφοροποιήσεις των εκπαι-
δευτικών ιδρυμάτων ως προς την ισορροπία του φύ-
λου και την επίδοση των φοιτητών (7,8 και 7,2 φορές 
αντίστοιχα) και τέλος, υπαρκτή αλλά με τη χαμηλότε-
ρη τιμή μεταξύ των υποδεικτών είναι ο υποδείκτης 
τακτικότητα στην φοίτηση (3,6 φορές). Σημαντική, δι-
αφοροποίηση καταγράφεται και στον συνθετικό δεί-
κτη εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων (2,7 φορές). 

Γράφημα 7.69: Λόγος top5/bottom5 ανά υποδείκτη εκπαιδευτικών αποτε-
λεσμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης των 37 ιδρυμάτων το 2012 

Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Στο γράφημα που ακολουθεί συσχετίζεται η τιμή του 
συνθετικού δείκτη εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων 
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης το 2012 και ο ρυθμός 
μεταβολής της περιόδου 2002-2012 στα 37 εκπαιδευ-
τικά ιδρύματα του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού 
τομέα. 

Γράφημα 7.70: Συσχετισμός του συνθετικού δείκτη εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης το 2012 και του ρυθμού μεταβολής της πε-
ριόδου 2002-2012 στα 37 εκπαιδευτικά ιδρύματα του Πανεπιστημιακού & Τεχνολογικού τομέα 

 
Εξαιρετική επίδοση  Καλή επίδοση  Μέτρια επίδοση  Χαμηλή επίδοση  Πολύ χαμηλή επίδοση 

 
Δεν περιλαμβάνεται η ΑΣΠΑΙΤΕ. 
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Το γράφημα χωρίζεται σε τέσσερα επιμέρους πεδία 
από δύο διασταυρούμενες γραμμές, εκ των οποίων η 
κάθετη αντιπροσωπεύει την τιμή 0,0 στο ρυθμό μετα-
βολής της περιόδου 2002-2012, και η οριζόντια απο-
δίδει τη μέση τιμή της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του 
συνθετικού δείκτη εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων το 
2012 (49,9). Αριστερά της κάθετης γραμμής περιλαμ-
βάνονται εκπαιδευτικά ιδρύματα τα οποία παρουσιά-
ζουν επιδείνωση της επίδοσής τους (αρνητικός ρυθ-
μός μεταβολής του συνθετικού δείκτη εκπαιδευτικών 
αποτελεσμάτων), ενώ δεξιά της κάθετης γραμμής πε-
ριλαμβάνονται εκπαιδευτικά ιδρύματα τα οποία πα-
ρουσιάζουν βελτίωση της επίδοσής τους (θετικός 
ρυθμός μεταβολής του συνθετικού δείκτη εκπαιδευτι-
κών αποτελεσμάτων). Κάτω από την οριζόντια γραμμή 

περιλαμβάνονται εκπαιδευτικά ιδρύματα με μέτρια 
έως πολύ χαμηλή επίδοση (χαμηλότερη της τιμής του 
μέσου όρου 49,9), ενώ πάνω από την οριζόντια γραμ-
μή περιλαμβάνονται εκπαιδευτικά ιδρύματα με εξαι-
ρετική έως μέτρια επίδοση (υψηλότερη της τιμής του 
μέσου όρου 49,9). 
 
Τα 37 ιδρύματα του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογι-
κού τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που η θέση 
τους, με βάση τα εκπαιδευτικά τους αποτελέσματα και 
την μεταβολή τους την περίοδο 2002-2012, αναγρά-
φεται στα τέσσερα πεδία του γραφήματος μπορούν να 
διακριθούν στις ακόλουθες 4 ομάδες ιδρυμάτων: 

 Στην 1η ομάδα, ανήκουν ιδρύματα που χαρακτηρί-
ζονται από εξαιρετική έως μέτρια επίδοση και ταυ-
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τόχρονα με τάση βελτίωσης. Στη συγκεκριμένη ομά-
δα εντάσσεται το 15,1% (13 ιδρύματα) των ιδρυμά-
των του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα 
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης: το Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας, το 
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Ιόνιο Πανε-
πιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, το Χαρο-
κόπειο Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Πελοπον-
νήσου, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Πανε-
πιστήμιο Πειραιώς, το Πανεπιστήμιο Θράκης, το 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Πα-
νεπιστήμιο Πατρών και το Πάντειο Πανεπιστήμιο. 
 Στην 2η ομάδα, ανήκουν ιδρύματα που χαρακτηρί-

ζονται από εξαιρετική έως μέτρια επίδοση και ταυ-
τόχρονα με τάση επιδείνωσης. Στη συγκεκριμένη 
ομάδα εντάσσεται το 18,9% (7 ιδρύματα) των ιδρυ-
μάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού το-
μέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης: το Πολυτεχνείο 
Κρήτης, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Γεωπονικό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πανεπιστήμιο Δυτικής 
Μακεδονίας, το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Πανεπι-
στήμιο Στερεάς Ελλάδας και η Ανωτάτη Σχολή Κα-
λών Τεχνών. 
 Στην 3η ομάδα, ανήκουν ιδρύματα που χαρακτηρί-

ζονται από μέτρια έως πολύ χαμηλή επίδοση και 
ταυτόχρονα με τάση βελτίωσης. Στη συγκεκριμένη 

ομάδα εντάσσεται μόνο το Πανεπιστήμιο Ιωαννί-
νων. 
 Στην 4η ομάδα, ανήκουν ιδρύματα που χαρακτηρί-

ζονται από μέτρια έως πολύ χαμηλή επίδοση και 
ταυτόχρονα με τάση επιδείνωσης. Στη συγκεκριμένη 
ομάδα εντάσσεται το 43,2% (16 ιδρύματα) των ιδρυ-
μάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού το-
μέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης: το Πανεπιστή-
μιο Αθηνών, το ΤΕΙ Ηπείρου, το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, 
το ΤΕΙ Σερρών, το ΤΕΙ Καλαμάτας, το ΤΕΙ Μεσολογ-
γίου, το ΤΕΙ Πατρών το ΤΕΙ Αθηνών, το ΤΕΙ Λαρίσης, 
το Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, το ΤΕΙ Καβάλας, 
το ΤΕΙ Κρήτης, το ΤΕΙ Λαμίας, το ΤΕΙ Δυτικής Μακε-
δονίας, το ΤΕΙ Πειραιώς και το ΤΕΙ Χαλκίδος. 

 
7.1.7.2 Ανάλυση κατά τομέα σπουδών 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατάταξη 
των 20 συνολικά τομέων σπουδών του Πανεπιστημια-
κού και Τεχνολογικού τομέα της τριτοβάθμιας εκπαί-
δευσης ως προς τα παραγόμενα εκπαιδευτικά τους 
αποτελέσματα με βάση την τιμή του συνθετικού δεί-
κτη εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων το έτος 2012, κα-
θώς και ο ρυθμός μεταβολής της περιόδου αναφοράς 
2002-2012.  

Γράφημα 7.71: Συνθετικός δείκτης εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ανά τομέα σπουδών ίδρυμα το έτος 2012 και ρυθμός μεταβο-
λής περιόδου 2002-2012 

 
Σημειώσεις: 
- Ως τομείς σπουδών με εξαιρετικά εκπαιδευτικά αποτελέσματα ορίζονται εκείνοι με τιμή συνθετικού δείκτη εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων υψηλότερη του 135% της μέσης τιμής της τρι-
τοβάθμιας εκπαίδευσης (πάνω από 68,22). Ως τομείς σπουδών με καλά εκπαιδευτικά αποτελέσματα ορίζονται εκείνοι με τιμή συνθετικού δείκτη εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων μεταξύ 
135% και 115% της μέσης τιμής της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (από 58,11 έως 68,22). Ως τομείς σπουδών με μέτρια εκπαιδευτικά αποτελέσματα ορίζονται εκείνοι με τιμή συνθετικού δεί-
κτη εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων μεταξύ 115% και 85% της μέσης τιμής της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (από 42,12 έως 58,11). Ως τομείς σπουδών με χαμηλά εκπαιδευτικά αποτελέσματα 
ορίζονται εκείνοι με τιμή συνθετικού δείκτη εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων μεταξύ 85% και 65% της μέσης τιμής της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (από 32,85 έως 42,95). Ως τομείς σπουδών 
με πολύ χαμηλά εκπαιδευτικά αποτελέσματα ορίζονται εκείνοι με τιμή συνθετικού δείκτη εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων μικρότερη του 65% της τιμής της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (κά-
τω από 32,85). 
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Η ελάχιστη δυνατή τιμή που μπορεί να πάρει ο συνθε-
τικός δείκτης εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων είναι 0,0 
και αντιστοιχεί στην χαμηλότερη επίδοση. Ομοίως, η 
μέγιστη δυνατή τιμή που μπορεί να πάρει ο συνθετι-
κός δείκτης εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων είναι 

100,0 και αντιστοιχεί στην καλύτερη δυνατή επίδοση. 
Με βάση την τιμή του συνθετικού δείκτη εκπαιδευτι-
κών αποτελεσμάτων οι 20 τομείς σπουδών της τριτο-
βάθμιας εκπαίδευσης κατανέμονται στις ακόλουθες 
πέντε ομάδες τομέων: (1η) τομείς σπουδών με εξαιρε-
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τικά εκπαιδευτικά αποτελέσματα, (2η) τομείς σπου-
δών με καλά εκπαιδευτικά αποτελέσματα, (3η) τομείς 
σπουδών με μέτρια εκπαιδευτικά αποτελέσματα, (4η) 
τομείς σπουδών με χαμηλά εκπαιδευτικά αποτελέ-
σματα και (5η) τομείς σπουδών με πολύ χαμηλά εκ-
παιδευτικά αποτελέσματα. Κάθε ομάδα τομέων 
σπουδών ορίζεται σε σχέση με την απόστασή της από 
τη μέση τιμή του συνθετικού δείκτη τομέων σπουδών 
του συνόλου της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ακριβής 
τιμή υπολογισμού 50,53 για το έτος 2012). 
Το 2012 η μέση τιμή του συνθετικού δείκτη εκπαιδευ-
τικών αποτελεσμάτων των 20 τομέων σπουδών του 
Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα της τριτο-
βάθμιας εκπαίδευσης είναι 50,5 μονάδες. 
Το 2012 και με βάση την τιμή του συνθετικού δείκτη 
εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων οι τομείς σπουδών 
του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα της τρι-
τοβάθμιας εκπαίδευσης, διακρίνονται στις ακόλουθες 
5 ομάδες τομέων σπουδών:  

 Τομείς σπουδών με εξαιρετικά εκπαιδευτικά απο-
τελέσματα στην οποία δεν περιλαμβάνεται κάποιος 
από τους 20 τομείς σπουδών. 
 Τομείς σπουδών με καλά εκπαιδευτικά αποτελέ-

σματα (με μέση τιμή ομάδας 63,1) στην οποία περι-
λαμβάνονται κατά σειρά οι τομείς: Επιστήμες Εκ-
παίδευσης & Κατάρτισης των Διδασκόντων με τιμή 
66,7, Κοινωνικές Επιστήμες & Επιστήμες της Συ-
μπεριφοράς με τιμή 63,5, Αρχιτεκτονική- Χωροτα-
ξία & Μηχανικοί Κτιρίων με τιμή 63,0, Επιστήμες 
Υγείας & Υγιεινής με τιμή 62,9, Κτηνιατρική με τιμή 
62,8 και Επιστήμες της Πληροφορικής με τιμή 59,6. 
 Τομείς σπουδών με μέτρια εκπαιδευτικά αποτελέ-

σματα (με μέση τιμή ομάδας 52,0) στην οποία περι-
λαμβάνονται οι τομείς: Εφαρμοσμένες Επιστήμες 
(Μαθηματικά & Στατιστική) με τιμή 57,7, Πληρο-
φόρηση & Τεκμηρίωση με τιμή 57,3, Καλές Τέχνες 
& Τέχνες Εφαρμοσμένες με τιμή 57,0, Φυσικές Επι-
στήμες με τιμή 54,9, Βιολογία-Περιβάλλον με τιμή 
54,0, Κατάρτιση στο Εμπόριο & στη Διοίκηση Επι-
χειρήσεων με τιμή 49,9, Ανθρωπιστικές Επιστήμες 
(Γράμματα- Θρησκεία- Θεολογία) με τιμή 47,0 και 
Γεωργία-Δασοκομία-Αλιευτική (Τεχνολογία Γεω-
πονία) με τιμή 45,7 και Δίκαιο με τιμή 44,5. 
 Τομείς σπουδών με χαμηλά εκπαιδευτικά αποτε-

λέσματα (με μέση τιμή ομάδας 36,8) στην οποία 
περιλαμβάνονται οι τομείς: Κοινωνικές Υπηρεσίες 
& Πρόνοια με τιμή 40,1, Επιστήμες του Μηχανικού 
με τιμή 37,3 και Επαγγέλματα της Βιομηχανικής 
Παραγωγής & της Τεχνολογίας με τιμή 33,0, και 
 Τομείς σπουδών με πολύ χαμηλά εκπαιδευτικά 

αποτελέσματα (με μέση τιμή ομάδας 26,7) στην 
οποία περιλαμβάνονται οι τομείς: Κατάρτιση για 
τον Τριτογενή Τομέα (Υπηρεσίες) με τιμή 30,2 και 
Προστασία Περιβάλλοντος (Τεχνολογία) με τιμή 
23,3. 

Κατά την περίοδο 2002-2012, η μέση τιμή του συνθε-
τικού δείκτη εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων των το-
μέων σπουδών του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογι-
κού τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης καταγράφει 
μείωση8 κατά 6,1%. 
Τη συγκεκριμένη περίοδο αναφοράς, σε 7 από τους 20 
(35,0%) τομείς σπουδών της τριτοβάθμιας εκπαίδευ-
σης καταγράφεται αύξηση του συνθετικού δείκτη των 
εκπαιδευτικών τους αποτελεσμάτων, με την υψηλότε-
ρη να καταγράφεται στον τομέα Εφαρμοσμένες Επι-
στήμες κατά 29,9% και κατά φθίνουσα σειρά ρυθμού 
αύξησης ακολουθούν οι τομείς: Πληροφόρηση & Τεκ-
μηρίωση (18,4%), Κοινωνικές Επιστήμες & Επιστήμες 
της Συμπεριφοράς (17,9%) και Καλές Τέχνες & Τέχνες 
Εφαρμοσμένες (16,3%), ενώ μικρότερες αυξήσεις κα-
ταγράφονται στους τομείς σπουδών Δίκαιο (7,4%), 
Ανθρωπιστικές Επιστήμες (6,0%) και Επιστήμες Εκ-
παίδευσης & Κατάρτισης των Διδασκόντων (1,2%). 
Στον αντίποδα βρίσκονται 13 από τους 20 (55,0%) το-
μείς σπουδών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στους 
οποίους την περίοδο 2002-2012 καταγράφεται μείω-
ση του συνθετικού δείκτη των εκπαιδευτικών τους 
αποτελεσμάτων, με την υψηλότερη να καταγράφεται 
στον τομέα σπουδών Γεωργία-Δασοκομία-Αλιευτική 
κατά 21,3% και κατά φθίνουσα σειρά ρυθμού μείωσης 
ακολουθούν οι τομείς: Επιστήμες του Μηχανικού 
(19,4%), Επιστήμες της Πληροφορικής (19,1%), Επι-
στήμες Υγείας & Υγιεινής (14,3%), Επαγγέλματα της 
Βιομηχανικής Παραγωγής & της Τεχνολογίας (14,1%), 
Βιολογία- Περιβάλλον (12,7%), Προστασία Περιβάλ-
λοντος και Κτηνιατρική (9,6%), Κοινωνικές Υπηρεσίες 
& Πρόνοια (9,5%), Φυσικές Επιστήμες (7,2%), Κατάρ-
τιση στο Εμπόριο και στη Διοίκηση Επιχειρήσεων 
(7,0%), Αρχιτεκτονική-Χωροταξία & Μηχανικοί Κτιρί-
ων (6,5%) και Κατάρτιση για τον Τριτογενή Τομέα 
(5,4%).  

 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατάταξη 
των 20 τομέων σπουδών του Πανεπιστημιακού και Τε-
χνολογικού τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ως 
προς τα εκπαιδευτικά τους αποτελέσματα με βάση την 
τιμή του συνθετικού δείκτη εκπαιδευτικών αποτελε-
σμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης το έτος 2002. 
Η μέση τιμή του συνθετικού δείκτη εκπαιδευτικών 
αποτελεσμάτων των τομέων σπουδών της τριτοβάθ-
μιας εκπαίδευσης το 2002 είναι 45,50. 
                                                                 
8 Ο ρυθμός μεταβολής του συνθετικού δείκτη εκπαιδευτικών απο-

τελεσμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης υπολογίζεται από τη 
μεταβολή των επιμέρους μεταβλητών που συνθέτουν το δείκτη 
(βλ. μεθοδολογικό σημείωμα για τους συνθετικούς δείκτες στο 
Παράρτημα VI). 
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Γράφημα 7.72: Συνθετικός δείκτης εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ανά τομέα σπουδών το έτος 2002 

 
Σημειώσεις: 
- Ως τομείς σπουδών με εξαιρετικά εκπαιδευτικά αποτελέσματα ορίζονται εκείνοι με τιμή συνθετικού δείκτη εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων υψηλότερη του 135% της μέσης τιμής της τρι-
τοβάθμιας εκπαίδευσης (πάνω από 61,42). Ως τομείς σπουδών με καλά εκπαιδευτικά αποτελέσματα ορίζονται εκείνοι με τιμή συνθετικού δείκτη εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων μεταξύ 
135% και 115% της μέσης τιμής της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (από 52,32 έως 61,42). Ως τομείς σπουδών με μέτρια εκπαιδευτικά αποτελέσματα ορίζονται εκείνοι με τιμή συνθετικού δεί-
κτη εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων μεταξύ 115% και 85% της μέσης τιμής της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (από 38,67 έως 52,32). Ως τομείς σπουδών με χαμηλά εκπαιδευτικά αποτελέσματα 
ορίζονται εκείνοι με τιμή συνθετικού δείκτη εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων μεταξύ 85% και 65% της μέσης τιμής της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (από 29,57 έως 38,67). Ως τομείς σπουδών 
με πολύ χαμηλά εκπαιδευτικά αποτελέσματα ορίζονται εκείνοι με τιμή συνθετικού δείκτη εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων μικρότερη του 65% της τιμής της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (κά-
τω από 29,57). 
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Συγκρίνοντας την κατάταξη των 20 τομέων σπουδών 
του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα της τρι-
τοβάθμιας εκπαίδευσης με βάση την τιμή του συνθε-
τικού δείκτη εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων των ε-
τών 2002 και 2012, οι 8 από τους 20 τομείς σπουδών 
ιδρύματα (35,0%) διατηρούνται στην ίδια ομάδα το-
μέων σπουδών με αυτήν που ανήκαν το 2002 και συ-
γκεκριμένα οι τομείς Επιστήμες Εκπαίδευσης & Κα-
τάρτισης των Διδασκόντων και Επιστήμες Υγείας & 
Υγιεινής στην κατηγορία καλά αποτελέσματα, οι το-
μείς Πληροφόρηση & Τεκμηρίωση, Καλές Τέχνες & 
Τέχνες Εφαρμοσμένες, Φυσικές Επιστήμες και Κα-
τάρτιση στο Εμπόριο & στη Διοίκηση Επιχειρήσεων 
στην κατηγορία μέτρια αποτελέσματα, ο τομέας Επι-
στήμες του Μηχανικού στην κατηγορία χαμηλά απο-
τελέσματα και ο τομέας Προστασία Περιβάλλοντος 
στην κατηγορία πολύ χαμηλά αποτελέσματα). 
Αντίθετα, σε 12 από τους 20 τομείς σπουδών (65,0%) 
το 2012 καταγράφεται μετακίνηση σε διαφορετική 
ομάδα τομέων σπουδών ως προς την αντίστοιχη που 
κατείχαν το 2002. Συγκριμένα, σε 6 τομείς σπουδών 
παρουσιάζεται επιδείνωση των εκπαιδευτικών τους 
αποτελεσμάτων, αφού εμφανίζονται σε χαμηλότερη 
κατηγορία αποτελεσμάτων ως προς την αντίστοιχη 
που κατείχαν το 2002 και συγκεκριμένα: ο τομέας Επι-
στήμες της Πληροφορικής (από εξαιρετικά εκπαιδευ-
τικά αποτελέσματα το 2002 σε καλά το 2012), οι το-
μείς Βιολογία-Περιβάλλον και Γεωργία- Δασοκομία- 
Αλιευτική (από καλά εκπαιδευτικά αποτελέσματα το 
2002 σε μέτρια το 2012), οι τομείς Κοινωνικές Υπηρε-
σίες & Πρόνοια και Επαγγέλματα της Βιομηχανικής 
Παραγωγής & της Τεχνολογίας (από μέτρια εκπαιδευ-
τικά αποτελέσματα το 2002 σε χαμηλά το 2012) και ο 
τομέας σπουδών Κατάρτιση για τον Τριτογενή Τομέα 
(από μέτρια εκπαιδευτικά αποτελέσματα το 2002 σε 
πολύ χαμηλά το 2012). 

Στον αντίποδα βρίσκονται 11 ιδρύματα που παρουσιά-
ζουν βελτίωση των εκπαιδευτικών τους αποτελεσμά-
των, αφού το 2012 εμφανίζονται σε υψηλότερη κατη-
γορία ως προς την αντίστοιχη που κατείχαν το 2002 
και συγκεκριμένα: οι τομέας Κτηνιατρική (από χαμηλά 
εκπαιδευτικά αποτελέσματα το 2002 σε καλά το 
2012), οι τομείς Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Εφαρμο-
σμένες Επιστήμες και Δίκαιο (από χαμηλά εκπαιδευ-
τικά αποτελέσματα το 2002 σε μέτρια το 2012), και οι 
τομείς σπουδών Αρχιτεκτονική - Χωροταξία & Μηχα-
νικοί Κτιρίων και Κοινωνικές Επιστήμες & Επιστήμες 
της Συμπεριφοράς (από μέτρια εκπαιδευτικά αποτε-
λέσματα το 2002 σε καλά το 2012). 
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνονται η τιμή του 
συνθετικού δείκτη εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων, 
αλλά και των τριών υποδεικτών που τον συνθέτουν, 
σε καθέναν από τους 20 τομείς σπουδών του Πανεπι-
στημιακού και Τεχνολογικού τομέα της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης το έτος 2012. 
Το 2012, ως προς τον υποδείκτη τακτικότητα στην 
φοίτηση, οι πέντε καλύτερες επιδόσεις (top5) μεταξύ 
των 20 τομέων σπουδών της τριτοβάθμιας εκπαίδευ-
σης καταγράφονται στους τομείς: Επιστήμες Εκπαί-
δευσης & Κατάρτισης των Διδασκόντων (100,0), Επι-
στήμες Υγείας & Υγιεινής (95,1), Κοινωνικές Υπηρεσί-
ες & Πρόνοια (81,8), Καλές Τέχνες & Τέχνες Εφαρμο-
σμένες (66,1) και Κτηνιατρική (64), ενώ οι πέντε χει-
ρότερες επιδόσεις (bottom5) σημειώνονται στους το-
μείς σπουδών: Δίκαιο (0,0), Προστασία Περιβάλλο-
ντος (3,3), Φυσικές Επιστήμες (12,2), Εφαρμοσμένες 
Επιστήμες (18,9) και Κατάρτιση για τον Τριτογενή Το-
μέα (21,3). H μέση τιμή των top5 τομέων σπουδών της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (81,4) είναι 7,3 φορές υ-
ψηλότερη της μέσης τιμής των bottom5 τομέων σπου-
δών (11,1). 
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Γράφημα 7.73: Συνθετικός δείκτης και Υποδείκτες εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ανά τομέα σπουδών το έτος 2012 

 

 

 

 

 
 Εξαιρετική επίδοση  Καλή επίδοση  Μέτρια επίδοση  Χαμηλή επίδοση  Πολύ χαμηλή επίδοση 

Σημειώσεις: 
- Οι τομείς εμφανίζονται με τη σειρά κατάταξής τους με βάση το Συνθετικό Δείκτη Εκπαιδευτικών Αποτελεσμάτων. 
- Οι υποδείκτες που αποτυπώνονται στα γραφήματα είναι στην κανονικοποιημένη τους μορφή με εύρος τιμών 0-100. Ο οριζόντιος άξονας (X) έχει σταθερή κλίμακα για όλους τους τομείς 
σπουδών με ελάχιστη τιμή 0 και μέγιστη τιμή 100. 
- Η χρωματική απόχρωση των ράβδων αντιστοιχεί στο χαρακτηρισμό της επίδοσης των τομέων σε κάθε έναν από τους τέσσερεις υποδείκτες, καθώς και στο συνθετικό δείκτη των εκπαιδευ-
τικών αποτελεσμάτων τους. Η επίδοση διακρίνεται σε πέντε κατηγορίες με τον εξής τρόπο: (1) τομείς σπουδών με εξαιρετικές επιδόσεις έχουν τιμή του δείκτη/υποδείκτη υψηλότερη του 
135% ή περισσότερο της μέσης τιμής της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, (2) τομείς σπουδών με καλές επιδόσεις έχουν τιμή του δείκτη/υποδείκτη μεταξύ του 135% και του 115% της μέσης τι-
μής της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, (3) τομείς σπουδών με μέτριες επιδόσεις έχουν τιμή του δείκτη/υποδείκτη μεταξύ του 115% και του 85% της μέσης τιμής της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 
(4) τομείς σπουδών με χαμηλές επιδόσεις έχουν τιμή του δείκτη/υποδείκτη μεταξύ του 85% και του 65% της μέσης τιμής της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και (5) τομείς σπουδών με πολύ χα-
μηλές επιδόσεις έχουν τιμή του δείκτη/υποδείκτη μικρότερη του 65% της τιμής της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Την ίδια χρονιά, ως προς τον υποδείκτη επίδοση των 
αποφοίτων, οι πέντε καλύτερες επιδόσεις (top5) των 
20 τομέων σπουδών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
καταγράφονται στους τομείς: Επιστήμες Εκπαίδευσης 
& Κατάρτισης των Διδασκόντων (100,0), Καλές Τέχνες 
& Τέχνες Εφαρμοσμένες (91,9), Κοινωνικές Υπηρεσίες 
& Πρόνοια (78,7), Επιστήμες Υγείας & Υγιεινής (76,8)  
και Πληροφόρηση & Τεκμηρίωση (70,7), ενώ οι πέντε 

χειρότερες επιδόσεις (bottom5) σημειώνονται στου 
τομείς σπουδών: Προστασία Περιβάλλοντος (0,0), 
Επαγγέλματα της Βιομηχανικής Παραγωγής & της Τε-
χνολογίας (15,1), Κτηνιατρική (18,6), Εφαρμοσμένες 
Επιστήμες (19,0) και Επιστήμες του Μηχανικού (35,2). 
H μέση τιμή των top5 τομέων σπουδών της τριτοβάθ-
μιας εκπαίδευσης (83,6) είναι 4,8 φορές υψηλότερη 
της μέσης τιμής των bottom5 τομέων σπουδών (17,6). 
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Ως προς τον υποδείκτη απόφοιτοι μεταπτυχιακών 
σπουδών, οι πέντε καλύτερες επιδόσεις (top5) το 
2012 μεταξύ των 20 τομέων σπουδών της τριτοβάθμι-
ας εκπαίδευσης καταγράφονται στους τομείς: Φυσι-
κές Επιστήμες (100,0), Εφαρμοσμένες Επιστήμες 
(93,0), Κτηνιατρική (79,5), Δίκαιο (78,5) και Κοινωνι-
κές Επιστήμες & Επιστήμες της Συμπεριφοράς (64,3), 
ενώ οι πέντε χειρότερες επιδόσεις (bottom5) σημειώ-
νονται στους τομείς σπουδών: Προστασία Περιβάλ-
λοντος, Κατάρτιση για τον Τριτογενή Τομέα και Κοι-
νωνικές Υπηρεσίες & Πρόνοια με μηδενική τιμή δεί-
κτη, Επαγγέλματα της Βιομηχανικής Παραγωγής & 
της Τεχνολογίας (6,5) και Καλές Τέχνες & Τέχνες Ε-
φαρμοσμένες (16,7). H μέση τιμή των top5 τομέων 
σπουδών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (83,1) είναι 
17,9 φορές υψηλότερη της μέσης τιμής των bottom5 
τομέων σπουδών (4,6). 
Τέλος, ως προς τον υποδείκτη ισορροπία του φύλου, 
το 2012 οι πέντε καλύτερες επιδόσεις (top5) μεταξύ 
των 20 τομέων σπουδών της τριτοβάθμιας εκπαίδευ-
σης καταγράφονται στους τομείς:  Εφαρμοσμένες Ε-
πιστήμες (100,0), Προστασία Περιβάλλοντος (89,7), 
Κτηνιατρική (89,2), Γεωργία-Δασοκομία-Αλιευτική 
(86,2) και Αρχιτεκτονική - Χωροταξία & Μηχανικοί 
Κτιρίων (85,9), ενώ οι πέντε χειρότερες επιδόσεις 
(bottom5) σημειώνονται στου τομείς σπουδών: Κοι-
νωνικές Υπηρεσίες & Πρόνοια (0,0), Επιστήμες Εκ-
παίδευσης & Κατάρτισης των Διδασκόντων (17,2), 
Ανθρωπιστικές Επιστήμες (28,3), Επιστήμες του Μη-
χανικού (33,1) και Επιστήμες Υγείας & Υγιεινής (42,2). 
H μέση τιμή των top5 τομέων σπουδών της τριτοβάθ-
μιας εκπαίδευσης (90,2) είναι 3,7 φορές υψηλότερη 
της μέσης τιμής των bottom5 τομέων σπουδών (24,1). 
Το 2012 και ως προς τον συνθετικό δείκτη των εκπαι-
δευτικών αποτελεσμάτων των 20 τομέων σπουδών 
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης οι πέντε καλύτερες ε-
πιδόσεις (top5) καταγράφονται στους τομείς: Επιστή-
μες Εκπαίδευσης & Κατάρτισης των Διδασκόντων 
(66,7), Κοινωνικές Επιστήμες & Επιστήμες της Συμπε-
ριφοράς (63,5), Αρχιτεκτονική - Χωροταξία & Μηχα-
νικοί Κτιρίων (63,0), Επιστήμες Υγείας & Υγιεινής 
(62,9) και Κτηνιατρική (62,8), ενώ οι πέντε χειρότερες 
επιδόσεις (bottom5) σημειώνονται στου τομείς σπου-
δών: Προστασία Περιβάλλοντος (23,3), Κατάρτιση για 
τον Τριτογενή Τομέα (30,7), Επαγγέλματα της Βιομη-
χανικής Παραγωγής & της Τεχνολογίας (33,0), Επι-
στήμες του Μηχανικού (37,3) και Κοινωνικές Υπηρε-
σίες & Πρόνοια (40,1). H μέση τιμή των top5 τομέων 
σπουδών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (63,8) είναι 
1,9 φορές υψηλότερη της μέσης τιμής των bottom5 
τομέων σπουδών (32,8). 

Στο ακόλουθο γράφημα αποδίδεται συνολικά ο λόγος 
top5/bottom5 ανά υποδείκτη εκπαιδευτικών αποτε-
λεσμάτων των τμημάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευ-
σης των 20 τομέων σπουδών της τριτοβάθμιας εκπαί-
δευσης το 2012. 

Γράφημα 7.74: Λόγος top5/bottom5 ανά υποδείκτη εκπαιδευτικών αποτε-
λεσμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης των 20 τομέων σπουδών του Πα-
νεπιστημιακού & Τεχνολογικού τομέα το 2012 

Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Ως προς το βαθμό διαφοροποίησης των 20 τομέων 
σπουδών του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού το-
μέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, η σημαντικότερη 
διαφοροποίηση, σύμφωνα με την τιμή του λόγου 
top5/ bottom5, καταγράφεται στον υποδείκτη από-
φοιτοι μεταπτυχιακών προγραμμάτων (17,9 φορές), 
ενώ υψηλές είναι οι διαφοροποιήσεις των τομέων 
σπουδών ως προς τους υποδείκτες τακτικότητα στην 
φοίτηση (7,3 φορές), επίδοση των φοιτητών (4,8 φο-
ρές) και ισορροπία του φύλου (3,7 φορές). Η μικρότε-
ρη, τέλος, αν και υπαρκτή διαφοροποίηση καταγρά-
φεται στον συνθετικό δείκτη εκπαιδευτικών αποτε-
λεσμάτων (1,9 φορές). 

Στο γράφημα που ακολουθεί συσχετίζεται η τιμή του 
συνθετικού δείκτη εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων 
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης το 2012 και ο ρυθμός 
μεταβολής της περιόδου 2002-2012 στους 20 τομείς 
σπουδών του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού το-
μέα. Το γράφημα χωρίζεται σε τέσσερα επιμέρους πε-
δία από δύο διασταυρούμενες γραμμές, εκ των ο-
ποίων η κάθετη αντιπροσωπεύει την τιμή 0,0 στο ρυθ-
μό μεταβολής της περιόδου 2002-2012, και η οριζό-
ντια αποδίδει τη μέση τιμή της τριτοβάθμιας εκπαί-
δευσης του συνθετικού δείκτη εκπαιδευτικών αποτε-
λεσμάτων το 2012 (50,5). Αριστερά της κάθετης γραμ-
μής περιλαμβάνονται τομείς σπουδών οι οποίοι πα-
ρουσιάζουν επιδείνωση της επίδοσής τους (αρνητικός 
ρυθμός μεταβολής του συνθετικού δείκτη εκπαιδευτι-
κών αποτελεσμάτων), ενώ δεξιά της κάθετης γραμμής 
περιλαμβάνονται τομείς σπουδών οι οποίοι παρου-
σιάζουν βελτίωση της επίδοσής τους (θετικός ρυθμός 
μεταβολής του συνθετικού δείκτη εκπαιδευτικών απο-
τελεσμάτων). Κάτω από την οριζόντια γραμμή περι-
λαμβάνονται τομείς σπουδών με μέτρια έως πολύ χα-
μηλή επίδοση (χαμηλότερη της τιμής του μέσου όρου 
50,5), ενώ πάνω από την οριζόντια γραμμή περιλαμ-
βάνονται τομείς σπουδών με εξαιρετική έως μέτρια 
επίδοση (υψηλότερη της τιμής του μέσου όρου 50,5). 
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Γράφημα 7.75: Συσχετισμός του συνθετικού δείκτη εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης το 2012 και του ρυθμού μεταβολής της πε-
ριόδου 2002-2012 στους 20 τομείς σπουδών του Πανεπιστημιακού & Τεχνολογικού τομέα 

 
Εξαιρετική επίδοση  Καλή επίδοση  Μέτρια επίδοση  Χαμηλή επίδοση  Πολύ χαμηλή επίδοση 

 
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Οι 20 τομείς σπουδών του Πανεπιστημιακού και Τε-
χνολογικού τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που 
η θέση τους, με βάση τα εκπαιδευτικά τους αποτελέ-
σματα και την μεταβολή τους την περίοδο 2002-2012, 
αναγράφεται στα τέσσερα πεδία του γραφήματος 
μπορούν να διακριθούν στις ακόλουθες 4 ομάδες το-
μέων: 

 Στην 1η ομάδα, ανήκουν τομείς σπουδών που χαρα-
κτηρίζονται από εξαιρετική έως μέτρια επίδοση και 
ταυτόχρονα με τάση βελτίωσης. Στη συγκεκριμένη 
ομάδα εντάσσεται το 25,0% (5 τομείς) των τομέων 
σπουδών του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού 
τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και συγκεκρι-
μένα οι τομείς: Επιστήμες Εκπαίδευσης & Κατάρτι-
σης των Διδασκόντων, Κοινωνικές Επιστήμες & Επι-
στήμες της Συμπεριφοράς, Εφαρμοσμένες Επιστή-
μες (Μαθηματικά & Στατιστική), Πληροφόρηση & 
Τεκμηρίωση και Καλές Τέχνες & Τέχνες Εφαρμο-
σμένες. 
 Στην 2η ομάδα, ανήκουν τομείς σπουδών που χαρα-

κτηρίζονται από εξαιρετική έως μέτρια επίδοση και 
ταυτόχρονα με τάση επιδείνωσης. Στη συγκεκριμένη 
ομάδα εντάσσεται το 30,0% (6 τομείς) των τομέων 
σπουδών του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού 
τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και συγκεκρι-
μένα οι τομείς: Αρχιτεκτονική - Χωροταξία & Μηχα-

νικοί Κτιρίων, Επιστήμες Υγείας & Υγιεινής, Κτηνια-
τρική, Επιστήμες της Πληροφορικής, Φυσικές Επι-
στήμες και Βιολογία-Περιβάλλον. 
 Στην 3η ομάδα, ανήκουν τομείς σπουδών που χαρα-

κτηρίζονται από μέτρια έως πολύ χαμηλή επίδοση 
και ταυτόχρονα με τάση βελτίωσης. Στη συγκεκριμέ-
νη ομάδα εντάσσεται το 10,0% (2 τομείς) των τομέ-
ων σπουδών του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού 
τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και συγκεκρι-
μένα οι τομείς Ανθρωπιστικές Επιστήμες (Γράμμα-
τα- Θρησκεία- Θεολογία) και Δίκαιο. 
 Στην 4η ομάδα, ανήκουν τομείς σπουδών που χαρα-

κτηρίζονται από μέτρια έως πολύ χαμηλή επίδοση 
και ταυτόχρονα με τάση επιδείνωσης. Στη συγκεκρι-
μένη ομάδα εντάσσεται το 35,0% (7 τομείς) των το-
μέων σπουδών του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογι-
κού τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και συγκε-
κριμένα οι τομείς: Κατάρτιση στο Εμπόριο & στη 
Διοίκηση Επιχειρήσεων, Γεωργία- Δασοκομία- Αλι-
ευτική (Τεχνολογία Γεωπονία), Κοινωνικές Υπηρε-
σίες & Πρόνοια, Επιστήμες του Μηχανικού, Επαγ-
γέλματα της Βιομηχανικής Παραγωγής & της Τε-
χνολογίας, Κατάρτιση για τον Τριτογενή Τομέα (Υ-
πηρεσίες) και Προστασία Περιβάλλοντος (Τεχνολο-
γία). 
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 Ερευνητικά αποτελέσματα 7.2

Στην ενότητα αυτή προσεγγίζονται τα ερευνητικά α-
ποτελέσματα της ελληνικής τριτοβάθμιας εκπαίδευ-
σης μέσα από την ανάλυση των στοιχείων για τις επι-
στημονικές δημοσιεύσεις. Συγκεκριμένα, το πλήθος 
των επιστημονικών δημοσιεύσεων σε συνδυασμό με 
τις αναφορές που γίνονται σε αυτά, αποδίδουν μια 
ικανοποιητική εικόνα σχετικά με το βαθμό ανάπτυξης 
της έρευνας ανά εκπαιδευτικό ίδρυμα και πεδίο 
σπουδών. 
Τα στατιστικά στοιχεία που παρουσιάζονται στη συ-
γκεκριμένη ενότητα έχουν αντληθεί από τη μελέτη του 
Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης με τίτλο “Βιβλιομετρική 
Ανάλυση Ελληνικών Δημοσιεύσεων σε Διεθνή Επιστη-
μονικά Περιοδικά 1996-2010 – Web of Science” (Σαχί-
νη, Μάλλιου και Χούσος, 2012). Τα στοιχεία της συ-
γκεκριμένης μελέτης προέρχονται από το σύστημα 
Web of Knowledge (Thomson Reuters) - Incites 1996-
20109 και αφορούν μόνο άρθρα (articles), σχόλια (re-
search notes) και ανασκοπήσεις (reviews) και όχι άλλα 
είδη δημοσιεύσεων. Η μελέτη του Κέντρου Εθνικής 
Τεκμηρίωσης επιμερίζεται σε 8 διακριτές κατηγορίες 
φορέων που παράγουν επιστημονικές δημοσιεύσεις, 
εκ των οποίων οι ακόλουθες δυο χρησιμοποιούνται 
στην παρούσα έκθεση: 

 Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα - Πανεπιστημι-
ακός Τομέας: στην κατηγορία περιλαμβάνονται τα 
ελληνικά Πανεπιστήμια και Πολυτεχνεία, καθώς 

                                                                 
9 Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης εκδίδει το 2013 αντίστοιχη μελέτη 

για την ίδια περίοδο αναφοράς (Σαχίνη, Μάλλιου, Χούσος και Κα-
ραΐσκος, 2013) βασιζόμενο στα στοιχεία του συστήματος Scopus 
(Elsevier), διότι και στις δύο βάσεις δεδομένων (Web of Science 
και Scopus) δεν εξασφαλίζεται ισορροπημένη εκπροσώπηση ορι-
σμένων επιστημονικών περιοχών, κυρίως αυτών που αφορούν τα  
πεδία Κοινωνικές Επιστήμες και Ανθρωπιστικές σπουδές. 

και τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα και 
τα αντίστοιχα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία τα ο-
ποία λειτουργούν σε κάθε Πανεπιστήμιο. Η κατη-
γορία αυτή στην παρούσα μελέτη θα αναφέρεται 
ως «Πανεπιστημιακά ιδρύματα & Πολυτεχνεία». 

 Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα - Τεχνολογικός 
Τομέας: στην κατηγορία περιλαμβάνονται τα Τε-
χνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και η Ανώτατη 
Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευ-
σης (ΑΣΠΑΙΤΕ). Η κατηγορία αυτή θα αναφέρεται 
ως «Τεχνολογικά ιδρύματα» 

Στο σημείο αυτό υπενθυμίζεται ότι για τη διερεύνηση 
των ερευνητικών αποτελεσμάτων των συστημάτων 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην ΕΕ που πραγματοποι-
είται στο Α’ Μέρος10 της παρούσας Έκθεσης χρησιμο-
ποιούνται στοιχεία από το ίδιο σύστημα (Web of Sci-
ence), τα οποία, ωστόσο, αφορούν μόνο τα δημοσιευ-
μένα επιστημονικά άρθρα (articles) και όχι άλλα είδη 
δημοσιεύσεων (ανασκοπήσεις, επιστολές κ.α.) και δεν 
περιορίζονται στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευ-
σης των χωρών, καθώς περιλαμβάνουν και άρθρα 
προερχόμενα και από άλλους φορείς (δημόσιους και 
ιδιωτικούς, καθώς και από φορείς υγείας). 
Επιπλέον, αξιοποιούνται ποιοτικά χαρακτηριστικά για 
την αξιολόγηση της έρευνας στην τριτοβάθμια εκπαί-
δευσης, όπως αυτά αναδεικνύονται στην τελευταία 
έκθεση της ΑΔΙΠ (2014) για την αξιολόγηση των εκ-
παιδευτικών ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 
                                                                 
10 ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ (2013), Τα βασικά μεγέθη της ελληνικής εκπαίδευ-

σης 2012-2013 – Η ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση Μέρος Α: το 
ευρωπαϊκό και διεθνές πλαίσιο αναφοράς (2001-2012), ΚΑ-
ΝΕΠ/ΓΣΕΕ: Αθήνα, Αύγουστος 2013. 

 

7.2.1 Επιστημονικές δημοσιεύσεις 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η διαχρονική 
εξέλιξη του πλήθους των επιστημονικών δημοσιεύσε-
ων στο σύνολο της χώρας και κατά κατηγορία ιδρύμα-
τος της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που έχουν παρα-
χθεί την περίοδο 2000-2010. 
Το 2010 καταγράφηκαν 10.219 επιστημονικές δημο-
σιεύσεις στο σύνολο της χώρας. Ας σημειωθεί ότι για 
το έτος 2010 το μερίδιο του συνόλου των ελληνικών 
δημοσιεύσεων επί του συνολικού αριθμού των δημο-
σιεύσεων της ΕΕ είναι 2,4% και επί των συνολικού α-
ριθμού των δημοσιεύσεων των κρατών-μελών του 
ΟΟΣΑ είναι μόλις 1,14%. 
Την πενταετία 2006-2010 καταγράφονται συνολικά 
49.430 επιστημονικές δημοσιεύσεις στο σύνολο της 
χώρας, εκ των οποίων το 82,5% έχει παραχθεί από τα 
Πανεπιστημιακά ιδρύματα & Πολυτεχνεία με 40.697 
δημοσιεύσεις, ενώ το μερίδιο των Τεχνολογικών ιδρυ-
μάτων είναι 4,6% με 2.263 δημοσιεύσεις την ίδια πε-
ρίοδο.  

Γράφημα 7.76: Σύνολο επιστημονικών δημοσιεύσεων στο σύνολο της χώρας 
και ανά κατηγορία ιδρύματος την περίοδο 2000-2010 

 
Πηγή: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: Βιβλιομετρική Ανάλυση Ελληνικών Δημοσιεύσεων σε 
Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά - Web of Science (2012) 
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Την περίοδο 2000-2010 το πλήθος των επιστημονικών 
δημοσιεύσεων στο σύνολο της χώρας αυξήθηκε ση-
μαντικά (κατά 108,2%), από 4.909 δημοσιεύσεις το 
2000 σε 10.219 δημοσιεύσεις το 2010. Σημαντική αύ-
ξηση καταγράφεται και στον Πανεπιστημιακό τομέα 
(κατά 117,7%), από 3.852 δημοσιεύσεις το 2000 σε 
8.387 το 2010. Τέλος, το πλήθος των επιστημονικών 
δημοσιεύσεων των Τεχνολογικών ιδρυμάτων κατα-
γράφει αύξηση κατά 378,2%, από 101 το 2000 σε 483 
το 2010. 
 
7.2.1.1 Ανάλυση κατά κατηγορία ιδρυμάτων 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η αναλογία ε-
πιστημονικών δημοσιεύσεων ανά 10 άτομα διδακτι-
κού προσωπικού κατά κατηγορία ιδρύματος της τρι-
τοβάθμιας εκπαίδευσης την περίοδο 2001-2010. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία του 2010 σε κάθε 10 άτομα 
διδακτικού προσωπικού των Πανεπιστημιακών ιδρυ-
μάτων & Πολυτεχνείων αναλογούν 6,7 επιστημονικές 
δημοσιεύσεις ενώ η αντίστοιχη τιμή των Τεχνολογικών 
ιδρυμάτων είναι μόλις 0,47. 
Την περίοδο 2001-2010 ο συγκεκριμένο δείκτης κατα-
γράφει αύξηση κατά 64,6% στον Πανεπιστημιακό το-
μέα (από 4,1 δημοσιεύσεις το 2001 σε 6,7 δημοσιεύ-
σεις το 2010) και κατά 345,0% στον Τεχνολογικό τομέα 
(από 0,11 δημοσιεύσεις το 2001 σε 0,47 δημοσιεύσεις 
το 2010). 

Γράφημα 7.77: Αναλογία επιστημονικών δημοσιεύσεων ανά 10 άτομα διδα-
κτικού προσωπικού ανά κατηγορία ιδρύματος την περίοδο 2001-2010 

 
Πηγή: α) Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: Βιβλιομετρική Ανάλυση Ελληνικών Δημοσιεύσεων 
σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά - Web of Science (2012)  και  β) ΕΛ.ΣΤΑΤ. 
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 
Πανεπιστημιακά ιδρύματα & Πολυτεχνεία 
Στον ακόλουθο πίνακα καταγράφεται το πλήθος των 
επιστημονικών δημοσιεύσεων κατ’ έτος ανά εκπαι-
δευτικό ίδρυμα της συγκεκριμένης κατηγορίας ιδρυ-
μάτων για την περίοδο 2000-2010. Θα πρέπει να ση-
μειωθεί ότι το άθροισμα των δημοσιεύσεων των 20 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων δεν ισοδυναμεί με το πλή-
θος των δημοσιεύσεων για το σύνολο της κατηγορίας 
Πανεπιστημιακά ιδρύματα & Πολυτεχνεία, αφού πε-
ριέχει διπλοεγγραφές, μια και στο πλήθος των δημο-
σιεύσεων κάθε ιδρύματος εμπεριέχονται και δημο-
σιεύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί σε συνεργασία 
με άλλα ιδρύματα της κατηγορίας. 

Πίνακας 7.4: Πλήθος επιστημονικών δημοσιεύσεων των 20 εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του Πανεπιστημιακού τομέα την περίοδο 2000-2010 

Εκπαιδευτικά ιδρύματα 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
2010 Μεταβολή 

περιόδου 
2000-2010 Ν % 

Πανεπιστημιακά ιδρύματα & Πολυτεχνεία 3.852 4.529 4.559 5.507 5.682 6.624 7.319 7.569 8.680 8.742 8.387 82,1% 117,7% ▲ 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 817 975 1.002 1.182 1.204 1.418 1.505 1.594 1.881 1.863 1.734 20,7% 112,2% ▲ 

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών  118 129 137 157 152 193 204 221 225 244 246 2,9% 108,5% ▲ 

Πανεπιστήμιο Θράκης  130 133 169 214 213 273 288 327 377 420 415 4,9% 219,2% ▲ 

Πανεπιστήμιο Αθηνών  1.030 1.121 1.101 1.324 1.487 1.813 1.973 2.140 2.423 2.407 2.368 28,2% 129,9% ▲ 

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 0 0 2 11 22 28 33 15 20 36 32 0,4%     

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο  526 639 619 769 739 780 837 845 857 902 820 9,8% 55,9% ▲ 

Ιόνιο Πανεπιστήμιο  0 0 2 4 10 7 11 6 17 13 16 0,2%     

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών  46 47 59 75 98 88 98 96 134 121 131 1,6% 184,8% ▲ 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου  60 70 51 128 145 146 178 158 212 210 201 2,4% 235,0% ▲ 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας         3 17 18 27 26 44 68 0,8% 2166,7% ▲ 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας  88 153 126 165 221 299 369 389 460 466 452 5,4% 413,6% ▲ 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων  342 443 423 564 560 659 646 658 739 724 714 8,5% 108,8% ▲ 

Πανεπιστήμιο Κρήτης  447 479 537 577 525 665 708 740 820 800 786 9,4% 75,8% ▲ 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας  15 16 18 29 47 39 42 32 58 61 67 0,8% 346,7% ▲ 

Πανεπιστήμιο Πατρών  498 646 598 689 743 796 986 941 1.070 1.032 960 11,4% 92,8% ▲ 

Πανεπιστήμιο Πειραιώς  26 31 33 60 66 51 74 67 108 125 134 1,6% 415,4% ▲ 

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου      1 15 10 30 22 39 49 71 55 0,7% 5400,0% ▲ 

Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας          0 0 0 1 9 16 17 0,2%     

Πάντειο Πανεπιστήμιο  4 5 6 17 18 12 14 15 19 21 20 0,2% 400,0% ▲ 

Πολυτεχνείο Κρήτης  52 74 71 95 105 99 142 141 196 204 173 2,1% 232,7% ▲ 

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 10 13 28 30 52 80 81 103 128 149 155 1,8% 1450,0% ▲ 
               

Δεν αναφέρεται το Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας και η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών λόγω του χαμηλού αριθμού δημοσιεύσεων 
Πηγή: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: Βιβλιομετρική Ανάλυση Ελληνικών Δημοσιεύσεων σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά - Web of Science (2012) 
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Κατά την περίοδο 2000-2010 όλα τα ιδρύματα της κα-
τηγορίας καταγράφουν σημαντική αύξηση του πλή-
θους των επιστημονικών δημοσιεύσεων με την υψη-
λότερη να σημειώνεται στο Χαροκόπειο Πανεπιστή-
μιο (κατά 1450,0%) και ακολουθούν: το Πανεπιστήμιο 
Πειραιώς (κατά 415,4%), το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
(κατά 413,6%), το Πάντειο Πανεπιστήμιο (κατά 
400,0%), το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (κατά 346,7%), 
το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (κατά 23,5%), το Πολυτε-
χνείο Κρήτης (κατά 232,7%), το Πανεπιστήμιο Θράκης 
(κατά 219,2%), το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
(κατά 184,8%), το Πανεπιστήμιο Αθηνών (κατά 
129,9%), το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονί-
κης (κατά 112,2%), το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (κατά 
108,8%), το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (κατά 
108,5%), το Πανεπιστήμιο Πατρών (κατά 92,8%), το 
Πανεπιστήμιο Κρήτης (κατά 75,8%) και το Εθνικό Με-
τσόβιο Πολυτεχνείο (κατά 55,9%). 
Το 2010 το υψηλότερο μερίδιο επιστημονικών δημο-
σιεύσεων στην κατηγορία των Πανεπιστημιακών ι-
δρυμάτων & Πολυτεχνείων κατέχει το Πανεπιστήμιο 
Αθηνών (28,2%) και ακολουθούν: το Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (20,7%), το Πανεπιστή-
μιο Πατρών (11,4%), το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτε-
χνείο (9,8%), το Πανεπιστήμιο Κρήτης (9,4%), το Πα-
νεπιστήμιο Ιωαννίνων (8,5%), το Πανεπιστήμιο Θεσ-
σαλίας (5,4%) και το Πανεπιστήμιο Θράκης (4,9%), 
ενώ τα υπόλοιπα ιδρύματα καταγράφουν μερίδια μι-
κρότερα του 3,0%. 

Ωστόσο, το πλήθος των άρθρων ανά εκπαιδευτικό ί-
δρυμα είναι ανάλογο και της δυναμικότητας των ι-
δρυμάτων κι, επομένως, δεν είναι άμεσα συγκρίσιμο 
μεταξύ τους. Στο Α’ Μέρος της παρούσας Έκθεσης 
(ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ, 2013) είχε χρησιμοποιηθεί ο δείκτης 
δημοσιευμένα άρθρα ανά 1000 κατοίκους προκειμέ-
νου να καταστεί δυνατή η σύγκριση μεταξύ των 27 
κρατών-μελών ως προς την παραγωγή επιστημονικής 
γνώσης. Στη δεδομένη περίπτωση, ωστόσο, ο συγκε-
κριμένος δείκτης δεν επιτρέπει τη σύγκριση μεταξύ 
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που ανήκουν στην ίδια 
χώρα. Όπως αναφέρεται σε πρόσφατη μελέτη για λο-
γαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Aubyn et al, 
2009), ο δείκτης δημοσιεύσεις ανά κάτοικο είναι δυ-
νατόν να διακριθεί σε δύο επιμέρους δείκτες: στο 
πλήθος των δημοσιεύσεων ανά διδακτικό προσωπικό 
και στο πλήθος του διδακτικού προσωπικού ανά κά-
τοικο, αφού η παραγωγή δημοσιεύσεων ανά κάτοικο 
εξαρτάται τόσο από την παραγωγικότητα του διδακτι-
κού προσωπικού και, παράλληλα, από το μερίδιο που 
κατέχει το ακαδημαϊκό προσωπικό στον πληθυσμό της 
χώρας. 
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η αναλογία ε-
πιστημονικών δημοσιεύσεων ανά 10 άτομα διδακτι-
κού προσωπικού στα 20 Πανεπιστημιακά ιδρύματα & 
Πολυτεχνεία τα έτη 2001 και 2010. 

Γράφημα 7.78: Πλήθος επιστημονικών δημοσιεύσεων ανά 10 άτομα διδακτικού προσωπικού στα 20 Πανεπιστημιακά ιδρύματα & Πολυτεχνεία τα έτη 2001 
και 2010 

 
Δεν αναφέρεται το Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας και η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών λόγω του χαμηλού αριθμού δημοσιεύσεων και το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο λόγω έλλειψης στοι-
χείων για το διδακτικό προσωπικό. Τα στοιχεία των Πανεπιστημίων Πελοποννήσου, Δυτικής Μακεδονίας & Στερεάς Ελλάδας αφορούν την περίοδο λειτουργίας τους 2002-2010 και 2004-2010 
αντίστοιχα. 

Πηγή: α) Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: Βιβλιομετρική Ανάλυση Ελληνικών Δημοσιεύσεων σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά - Web of Science (2012)  και  β) ΕΛ.ΣΤΑΤ. 
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Το 2010 η υψηλότερη αναλογία επιστημονικών δημο-
σιεύσεων ανά 10 άτομα διδακτικού προσωπικού κα-
ταγράφεται στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο με 16,5 
δημοσιεύσεις και ακολουθούν: το Πανεπιστήμιο Κρή-
της (12,2 δημοσιεύσεις), το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών (11,9 δημοσιεύσεις), το Πανεπιστήμιο Ιωαν-
νίνων (11,2 δημοσιεύσεις), το Εθνικό Μετσόβιο Πολυ-

τεχνείο (10,5 δημοσιεύσεις), το Πανεπιστήμιο Αθη-
νών (10,3 δημοσιεύσεις) και το Πανεπιστήμιο Πατρών 
(9,9 δημοσιεύσεις). 
Την ίδια χρονιά η χαμηλότερη τιμή του δείκτη κατα-
γράφεται στο Πάντειο Πανεπιστήμιο (0,8 δημοσιεύ-
σεις) και ακολουθούν: το Ιόνιο Πανεπιστήμιο (1,0 δη-
μοσίευση), το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (2,1 δη-
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μοσιεύσεις), το Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας και το 
Μακεδονίας (2,3 δημοσιεύσεις) και το Πανεπιστήμιο 
Δυτικής Ελλάδας (3,7 δημοσιεύσεις). 
Κατά την περίοδο 2001-2010 όλα τα ιδρύματα της κα-
τηγορίας καταγράφουν σημαντική αύξηση της αναλο-
γίας επιστημονικών δημοσιεύσεων ανά 10 άτομα δι-
δακτικού προσωπικού με την υψηλότερη να σημειώ-
νεται στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (κατά 1016,2%) 
και ακολουθούν: το Πανεπιστήμιο Πειραιώς (κατά 
441,2%), το Πάντειο Πανεπιστήμιο (κατά 356,5%), το 
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (κατά 312,0%), το Πα-
νεπιστήμιο Μακεδονίας (κατά 219,2%), το Πανεπι-
στήμιο Θράκης (κατά 191,6%), το Οικονομικό Πανε-
πιστήμιο Αθηνών (κατά 162,9%), το Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας (κατά 139,5%), το Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
(κατά 123,7%), το Πανεπιστήμιο Αθηνών (κατά 
94,4%), το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
(κατά 84,1%), το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (κατά 

52,0%), το Πανεπιστήμιο Κρήτης (κατά 44,8%), το Πα-
νεπιστήμιο Πατρών (κατά 27,9%), το Εθνικό Μετσό-
βιο Πολυτεχνείο (κατά 22,9%) και το Πολυτεχνείο 
Κρήτης (κατά 8,8%). 
 
Τεχνολογικά ιδρύματα 
Στον ακόλουθο πίνακα καταγράφεται το πλήθος των 
επιστημονικών δημοσιεύσεων κατ’ έτος ανά εκπαι-
δευτικό ίδρυμα της κατηγορίας για την περίοδο 2000-
2010. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το άθροισμα των 
δημοσιεύσεων των 16 εκπαιδευτικών ιδρυμάτων δεν 
ισοδυναμεί με το πλήθος των δημοσιεύσεων για το 
σύνολο της κατηγορίας Τεχνολογικά ιδρύματα, αφού 
περιέχει διπλοεγγραφές, μια και στο πλήθος των δη-
μοσιεύσεων κάθε ιδρύματος εμπεριέχονται και δημο-
σιεύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί σε συνεργασία 
με άλλα ιδρύματα της κατηγορίας. 

Πίνακας 7.5: Πλήθος επιστημονικών δημοσιεύσεων των 16 εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του Τεχνολογικού τομέα την περίοδο 2000-2010 

Εκπαιδευτικά ιδρύματα 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
2010 Μεταβολή 

περιόδου 
2000-2010 Ν % 

Τεχνολογικά ιδρύματα 101 112 159 201 219 250 366 401 519 494 483 4,7% 378,2% ▲ 

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε 0 0 0 1 8 9 9 8 10 11 18 3,7%     

Τ.Ε.Ι. Αθηνών 29 33 36 49 48 56 70 91 110 107 102 21,1% 251,7% ▲ 

Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας 7 14 12 10 6 14 26 15 29 33 28 5,8% 300,0% ▲ 

Τ.Ε.Ι. Ηπείρου 5 5 14 8 11 16 17 26 20 24 12 2,5% 140,0% ▲ 

Αλεξάνδρειο Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης 15 17 24 32 38 44 49 46 87 77 72 14,9% 380,0% ▲ 

Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων       0 2 1 7 3 8 6 4 0,8%     

Τ.Ε.Ι. Καβάλας 8 2 4 14 6 6 11 16 32 20 29 6,0% 262,5% ▲ 

Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας 0 2 4 9 1 12 13 14 18 20 20 4,1%     

Τ.Ε.Ι. Κρήτης 13 12 22 24 30 40 68 77 83 76 69 14,3% 430,8% ▲ 

Τ.Ε.Ι. Λαμίας 1 3 4 8 12 8 20 15 16 16 27 5,6% 2600,0% ▲ 

Τ.Ε.Ι. Λαρίσης 5 4 7 6 20 15 35 25 33 36 41 8,5% 720,0% ▲ 

Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου 2 0 5 6 3 3 5 11 14 18 16 3,3% 700,0% ▲ 

Τ.Ε.Ι. Πατρών 3 5 4 8 5 5 13 19 19 12 19 3,9% 533,3% ▲ 

Τ.Ε.Ι. Πειραιώς 5 10 14 17 17 15 22 28 32 30 30 6,2% 500,0% ▲ 

Τ.Ε.Ι. Σερρών 0 3 5 6 7 4 13 11 25 14 8 1,7%     

Τ.Ε.Ι. Χαλκίδος 8 5 8 10 17 11 13 22 25 26 12 2,5% 50,0% ▲ 
               

Πηγή: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: Βιβλιομετρική Ανάλυση Ελληνικών Δημοσιεύσεων σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά - Web of Science (2012) 
 

Κατά την περίοδο 2000-2010 όλα τα ιδρύματα της κα-
τηγορίας καταγράφουν σημαντική αύξηση του πλή-
θους των επιστημονικών δημοσιεύσεων με την υψη-
λότερη να σημειώνεται στο ΤΕΙ Λαμίας (κατά 2600,0%) 
και ακολουθούν: το ΤΕΙ Λαρίσης (κατά 720,0%), το ΤΕΙ 
Μεσολογγίου (κατά 700,0%), το ΤΕΙ Πατρών (κατά 
533,3%), το ΤΕΙ Πειραιώς (κατά 500,0%), το ΤΕΙ Κρήτης 
(κατά 430,8%), το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης (κατά 380,0%), το 
ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (κατά 300,0%), το ΤΕΙ Καβά-
λας (κατά 262,5%), το ΤΕΙ Αθηνών (κατά 251,7%), το 
ΤΕΙ Ηπείρου (κατά 140,0%) και το ΤΕΙ Χαλκίδος (κατά 
50,0%). 
 
Το 2010 το υψηλότερο μερίδιο επιστημονικών δημο-
σιεύσεων στην κατηγορία των Τεχνολογικών ιδρυμά-
των κατέχει το ΤΕΙ Αθηνών (21,1%) και ακολουθούν: 

το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης (14,9%), το ΤΕΙ Κρήτης (14,3%), 
το ΤΕΙ Λαρίσης (8,5%), το ΤΕΙ Πειραιώς (6,2%), το ΤΕΙ 
Καβάλας (6,0%), το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (5,8%) 
και το ΤΕΙ Λαμίας (5,6%), ενώ τα υπόλοιπα Τεχνολογι-
κά ιδρύματα καταγράφουν μερίδια μικρότερα του 
4,5%. 
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η αναλογία ε-
πιστημονικών δημοσιεύσεων ανά 10 άτομα διδακτι-
κού προσωπικού στα 16 Τεχνολογικά ιδρύματα τα έτη 
2001 και 2010. 
Το 2010 η υψηλότερη αναλογία επιστημονικών δημο-
σιεύσεων ανά 10 άτομα διδακτικού προσωπικού κα-
ταγράφεται στην ΑΣΠΑΙΤΕ με 1,15 δημοσιεύσεις και 
ακολουθούν: το ΤΕΙ Λαμίας (0,82 δημοσιεύσεις), το 
ΤΕΙ Καλαμάτας (0,75 δημοσιεύσεις), το ΤΕΙ Θεσσαλο-
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νίκης (0,69 δημοσιεύσεις), το ΤΕΙ Αθηνών και Κρήτης 
(0,67 δημοσιεύσεις). 
Την ίδια χρονιά η χαμηλότερη τιμή του δείκτη κατα-
γράφεται στο ΤΕΙ Ηπείρου (0,17 δημοσιεύσεις) και 

ακολουθούν: το ΤΕΙ Σερρών (0,18 δημοσιεύσεις), το 
ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (0,21 δημοσιεύσεις), το ΤΕΙ Πατρών 
(0,24 δημοσιεύσεις), το ΤΕΙ Χαλκίδος (0,28 δημοσιεύ-
σεις) και το ΤΕΙ Πειραιώς (0,35 δημοσιεύσεις). 

Γράφημα 7.79: Πλήθος επιστημονικών δημοσιεύσεων ανά 10 άτομα διδακτικού προσωπικού στα 16 Τεχνολογικά ιδρύματα τα έτη 2001 και 2010 

 
Τα στοιχεία του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων αφορούν την περίοδο λειτουργίας του 2004-2010 . 

Πηγή: α) Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: Βιβλιομετρική Ανάλυση Ελληνικών Δημοσιεύσεων σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά - Web of Science (2012)  και  β) ΕΛ.ΣΤΑΤ. 
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Κατά την περίοδο 2001-2010 όλα τα ιδρύματα της κα-
τηγορίας καταγράφουν σημαντική αύξηση της αναλο-
γίας επιστημονικών δημοσιεύσεων ανά 10 άτομα δι-
δακτικού προσωπικού με την υψηλότερη να σημειώ-
νεται στο ΤΕΙ Λαμίας (κατά 1225,3%) και ακολουθούν: 
το ΤΕΙ Καβάλας (κατά 1217,5%), το ΤΕΙ Καλαμάτας 
(κατά 989,9%), το ΤΕΙ Λαρίσης (κατά 862,8%), το ΤΕΙ 
Κρήτης (κατά 510,5%), το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης (κατά 
446,6%), το ΤΕΙ Αθηνών (κατά 286,1%), το ΤΕΙ Πατρών 
(κατά 261,0%), το ΤΕΙ Ηπείρου (κατά 187,2%), το ΤΕΙ 
Πειραιώς (κατά 152,8%), το ΤΕΙ Σερρών (κατά 112,6%), 
το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (κατά 88,8%), το ΤΕΙ Χαλ-
κίδος (κατά 85,8%) και το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (κατά 
73,2%). 
 
7.2.1.2 Ανάλυση κατά επιστημονικό πεδίο 
Στο ακόλουθο γράφημα καταγράφεται το σύνολο των 
επιστημονικών δημοσιεύσεων που έχουν παραχθεί 
από τον Πανεπιστημιακό και Τεχνολογικό τομέα της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά την πενταετία 2006-
2010, όπως κατανέμεται από άποψη αντικειμένου 
σπουδών σε 6 επιστημονικά πεδία σπουδών (για την 
περιγραφή των επιστημονικών πεδίων βλ. σχετικό πα-
ράρτημα της μελέτης Σαχίνη, Μάλλιου και Χούσου 
(2012)). 
Κατά την περίοδο 2006-2010 ο Πανεπιστημιακός το-
μέας καταγράφει 40.697 επιστημονικές δημοσιεύσεις, 
εκ των οποίων το 50,0% (20.348 δημοσιεύσεις) ανή-
κουν στο πεδίο Φυσικές Επιστήμες, το 38,1% (15.513 
δημοσιεύσεις) στο πεδίο Επιστήμες Υγείας, το 25,2% 
(10.261 δημοσιεύσεις) στο πεδίο Σπουδές Μηχανικού 
& Τεχνολογία, το 5,8% (2.358 δημοσιεύσεις) στο πεδίο 
Κοινωνικές Επιστήμες, το 3,2% (1.316 δημοσιεύσεις) 

στο πεδίο Γεωργία και το 1,0% (397 δημοσιεύσεις) στο 
πεδίο Ανθρωπιστικές Σπουδές. 
Γράφημα 7.80: Κατανομή των επιστημονικών δημοσιεύσεων του Πανεπι-
στημιακού και του Τεχνολογικού τομέα ανά επιστημονικό πεδίο για την πε-
νταετία 2006-2010 

 
Πηγή: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: Βιβλιομετρική Ανάλυση Ελληνικών Δημοσιεύσεων σε 
Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά - Web of Science (2012)  
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Την ίδια περίοδο ο Τεχνολογικός τομέας καταγράφει 
2.263 επιστημονικές δημοσιεύσεις, εκ των οποίων το 
61,6% (1.395 δημοσιεύσεις) ανήκουν στο πεδίο Φυσι-
κές Επιστήμες, το 43,0% (973 δημοσιεύσεις) στο πεδίο 
Σπουδές Μηχανικού & Τεχνολογία, το 14,6% (331 δη-
μοσιεύσεις) στο πεδίο Επιστήμες Υγείας, το 8,3% (187 
δημοσιεύσεις) στο πεδίο Γεωργία, το 4,6% (104 δημο-
σιεύσεις) στο πεδίο Κοινωνικές Επιστήμες, και το 0,0% 
στο πεδίο Ανθρωπιστικές Σπουδές. 
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7.2.2 Αναφορές στις επιστημονικές δημοσιεύσεις 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο αριθμός α-
ναφορών ανά επιστημονική δημοσίευση στο σύνολο 
της χώρας και κατά κατηγορία ιδρύματος ανά πενταε-
τία την περίοδο 2000-2010. Ο συγκεκριμένος λόγος 
έχει χρησιμοποιηθεί και στο Α’ Μέρος της παρούσας 
Έκθεσης (ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ, 2013) και όπως αναφέρεται και 
στη σχετική μελέτη του ΕΚΤ υποδηλώνει την απήχηση 
των δημοσιεύσεων (Σαχίνη, Μάλλιου και Χούσος, 
2012). 
Κατά την τελευταία πενταετία (2006-2010) στο σύνολο 
της χώρας καταγράφονται 4,49 αναφορές ανά επιστη-
μονική δημοσίευση. Παρόμοια είναι η τιμή του δείκτη 
των Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων & Πολυτεχνείων 
(4,39), ενώ των Τεχνολογικών ιδρυμάτων είναι χαμη-
λότερη (2,57). Ας σημειωθεί ότι το μερίδιο του συνό-
λου των αναφορών στις ελληνικές δημοσιεύσεις επί 
του συνόλου των αναφορών στις δημοσιεύσεις της ΕΕ 
είναι μόλις 2,1%, ενώ του ΟΟΣΑ είναι 0,95%. 
Γράφημα 7.81: Αριθμός αναφορών ανά επιστημονική δημοσίευση στο σύ-
νολο της χώρας και κατά κατηγορία ιδρύματος ανά πενταετία την περίοδο 
2000-2010 

 
Ο αριθμός αναφορών ανά δημοσίευση υπολογίζεται ως το πηλίκο του πλήθους των ανα-
φορών που έγιναν την περίοδο (x, έως και x +4) σε επιστημονικές δημοσιεύσεις της ίδιας 
περιόδου (x, έως και x +4), ως προς το πλήθος των επιστημονικών δημοσιεύσεων της πε-
ριόδου (x, έως και x +4). 
Πηγή: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: Βιβλιομετρική Ανάλυση Ελληνικών Δημοσιεύσεων σε 
Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά - Web of Science (2012)  
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Κατά την περίοδο 2000-2010 το πλήθος των αναφο-
ρών ανά επιστημονική δημοσίευση στο σύνολο της 
χώρας αυξήθηκε κατά 52,8%, από 2,94 αναφορές την 
πενταετία 2000-2004 σε 4,49 αναφορές την πενταετία 
2006-2010. Σημαντική αύξηση καταγράφεται και στον 
Πανεπιστημιακό τομέα (κατά 61,1%), από 2,73 ανα-
φορές το 2000-2004 σε 4,39 αναφορές το 2006-2010. 
Τέλος, η αναλογία αναφορών ανά επιστημονική δη-
μοσίευση των Τεχνολογικών ιδρυμάτων καταγράφει 
αύξηση κατά 140,5%, από 1,07 αναφορές το 2000-
2004 σε 2,57 αναφορές το 2006-2010. 
 
7.2.2.1 Ανάλυση κατά κατηγορία ιδρυμάτων 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το ποσοστό 
των δημοσιεύσεων που λαμβάνουν αναφορές κατά 
κατηγορία ιδρύματος της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
ανά πενταετία την περίοδο 2000-2010. 

Γράφημα 7.82: Ποσοστό δημοσιεύσεων που λαμβάνουν αναφορές κατά κα-
τηγορία ιδρύματος ανά πενταετία την περίοδο 2000-2010 

 
Πηγή: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: Βιβλιομετρική Ανάλυση Ελληνικών Δημοσιεύσεων σε 
Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά - Web of Science (2012) 

 

Κατά την τελευταία πενταετία (2006-2010) το 65,7% 
των επιστημονικών δημοσιεύσεων των Πανεπιστημια-
κών ιδρυμάτων & Πολυτεχνείων λαμβάνουν αναφορές 
ενώ η αντίστοιχη τιμή των Τεχνολογικών ιδρυμάτων 
είναι ελαφρώς χαμηλότερη 56,9%. 
Την περίοδο 2000-2010 ο συγκεκριμένο δείκτης κατα-
γράφει αύξηση κατά 22,3% στον Πανεπιστημιακό το-
μέα (από 53,7% το 2000-2004 σε 65,7% το 2006-2010) 
και κατά 50,5% στον Τεχνολογικό τομέα (από 37,8% το 
2000-2004 σε 56,9 το 2006-2010). 
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το ποσοστό 
των δημοσιεύσεων με υψηλή απήχηση ανά κατηγορία 
ιδρύματος της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης την περίοδο 
2000-2010 ανά πενταετία. Συγκεκριμένα, στο γράφη-
μα αποδίδεται το ποσοστό των δημοσιεύσεων που κα-
τατάχθηκαν σε παγκόσμιο επίπεδο στο 1%, 5%, 10% 
και 25% των δημοσιεύσεων με την υψηλότερη απήχη-
ση ανά έτος και επιστημονική περιοχή. 

Γράφημα 7.83: Ποσοστό δημοσιεύσεων με υψηλή απήχηση ανά κατηγορία 
ιδρύματος την πενταετία 2006-2010 

 
Υψηλή απήχηση: κατάταξη στο top 1%, 5%, 10% και 25% των δημοσιεύσεων με υψηλή απήχη-
ση σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Πηγή: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: Βιβλιομετρική Ανάλυση Ελληνικών Δημοσιεύσεων σε 
Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά - Web of Science (2012) 

 

Την πενταετία 2006-2010 το 22,4% των επιστημονικών 
δημοσιεύσεων των Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων & 
Πολυτεχνείων περιλαμβάνονται στο 25% των δημο-
σιεύσεων με την υψηλότερη απήχηση παγκοσμίως, το 
9,3% περιλαμβάνονται στο 10% των δημοσιεύσεων με 
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την υψηλότερη απήχηση παγκοσμίως, το 4,7% περι-
λαμβάνονται στο 5% των δημοσιεύσεων με την υψη-
λότερη απήχηση παγκοσμίως, ενώ καταγράφεται κι 
ένα 1,0% που ανήκει στο 1% των δημοσιεύσεων με την 
υψηλότερη απήχηση παγκοσμίως. 
Την ίδια περίοδο (2006-2010) το 16,9% των επιστημο-
νικών δημοσιεύσεων των Τεχνολογικών ιδρυμάτων 
περιλαμβάνονται στο 25% των δημοσιεύσεων με την 
υψηλότερη απήχηση παγκοσμίως, το 5,8% περιλαμ-
βάνονται στο 10% των δημοσιεύσεων με την υψηλό-
τερη απήχηση παγκοσμίως, το 3,2% περιλαμβάνονται 
στο 5% των δημοσιεύσεων με την υψηλότερη απήχη-

ση παγκοσμίως, ενώ καταγράφεται κι ένα 0,4% που 
ανήκει στο 1% των δημοσιεύσεων με την υψηλότερη 
απήχηση παγκοσμίως. 
 
Πανεπιστημιακά ιδρύματα & Πολυτεχνεία 
Στον ακόλουθο πίνακα καταγράφεται το ποσοστό των 
δημοσιεύσεων που λαμβάνουν αναφορές κατά πε-
νταετία την περίοδο 2000-2010 ανά εκπαιδευτικό ί-
δρυμα του Πανεπιστημιακού τομέα της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης. 

Πίνακας 7.6: Ποσοστό δημοσιεύσεων που λαμβάνουν αναφορές στα 21 Πανεπιστημιακά ιδρύματα & Πολυτεχνεία ανά πενταετία την περίοδο 2000-2010 

Εκπαιδευτικά ιδρύματα 2000 - 2004 2001 - 2005 2002 - 2006 2003 - 2007 2004 - 2008 2005 - 2009 2006 - 2010 
Μεταβολή 
περιόδου 
2000-2010 

Πανεπιστημιακά ιδρύματα & Πολυτεχνεία 53,7% 55,4% 56,3% 57,5% 60,3% 63,2% 65,7% 22,3% ▲ 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 52,9% 54,9% 56,9% 57,3% 59,6% 62,6% 64,4% 21,7% ▲ 

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 55,6% 55,2% 57,2% 56,5% 62,7% 68,2% 70,8% 27,3% ▲ 

Πανεπιστήμιο Θράκης 43,0% 46,5% 48,0% 49,6% 54,5% 57,6% 60,0% 39,5% ▲ 

Πανεπιστήμιο Αθηνών 56,6% 58,1% 59,4% 61,2% 63,8% 66,1% 68,4% 20,8% ▲ 

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 25,7% 27,0% 38,5% 44,0% 55,1% 54,5% 53,7% 108,9% ▲ 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 47,4% 49,4% 51,0% 51,6% 54,4% 57,4% 60,7% 28,1% ▲ 

Ιόνιο Πανεπιστήμιο 31,3% 39,1% 32,4% 31,6% 21,6% 16,7% 17,5% -44,1% ▼ 

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 36,0% 35,7% 37,8% 39,6% 39,7% 43,2% 48,6% 35,0% ▲ 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου 43,8% 45,7% 45,7% 46,4% 49,1% 52,4% 57,6% 31,5% ▲ 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας       32,3% 53,8% 59,1% 53,0% :   

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 47,3% 51,0% 51,8% 53,6% 59,3% 63,6% 66,4% 40,4% ▲ 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 58,1% 60,9% 63,6% 65,2% 66,8% 68,2% 69,8% 20,1% ▲ 

Πανεπιστήμιο Κρήτης 64,9% 65,0% 65,9% 66,3% 68,9% 71,4% 74,2% 14,3% ▲ 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 24,8% 27,5% 32,6% 40,7% 45,9% 47,8% 45,8% 84,7% ▲ 

Πανεπιστήμιο Πατρών 55,9% 56,9% 55,5% 57,2% 60,0% 63,1% 66,3% 18,6% ▲ 

Πανεπιστήμιο Πειραιώς 30,1% 31,1% 32,7% 36,2% 41,5% 42,4% 47,0% 56,1% ▲ 

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου     59,0% 46,6% 43,3% 47,4% 52,5% :   

Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας         20,0% 42,3% 48,8% 144,0% ▲ 

Πάντειο Πανεπιστήμιο 24,0% 31,0% 32,8% 39,5% 33,3% 42,0% 48,3% 101,3% ▲ 

Πολυτεχνείο Κρήτης 42,6% 48,6% 45,7% 52,6% 54,2% 59,3% 64,0% 50,2% ▲ 

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 46,6% 53,2% 57,6% 57,8% 64,0% 67,7% 70,3% 50,9% ▲ 
          

Δεν αναφέρεται το Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας και η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών λόγω του χαμηλού αριθμού δημοσιεύσεων 
Πηγή: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: Βιβλιομετρική Ανάλυση Ελληνικών Δημοσιεύσεων σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά - Web of Science (2012)  
 

Την πενταετία 2006-2010 το υψηλότερο ποσοστό δη-
μοσιεύσεων που λαμβάνουν αναφορές καταγράφεται 
στο Πανεπιστήμιο Κρήτης (74,2%) και ακολουθούν: το 
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (70,8%), το Χαρο-
κόπειο Πανεπιστήμιο (70,3%), το Πανεπιστήμιο Ιω-
αννίνων (69,8%), το Πανεπιστήμιο Αθηνών (68,4%), 
το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (66,4%) και το Πανεπι-
στήμιο Πατρών (66,3%). Την ίδια περίοδο το χαμηλό-
τερο ποσοστό καταγράφεται στο Πάντειο Πανεπιστή-
μιο (48,3%) και ακολουθούν: το Οικονομικό Πανεπι-
στήμιο Αθηνών (48,6%), το Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελ-
λάδας (48,8%), το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 
(52,5%), το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 
(53,0%) και το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 
(53,7%). 
Κατά την περίοδο 2000-2010 όλα τα ιδρύματα της κα-
τηγορίας καταγράφουν σημαντική αύξηση του ποσο-
στού των επιστημονικών δημοσιεύσεων που λαμβά-
νουν αναφορές, με εξαίρεση το Ιόνιο Πανεπιστήμιο 

που σημειώνει μείωση κατά 7,9%. Η υψηλότερη αύ-
ξηση του συγκεκριμένου ποσοστού καταγράφεται στο 
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (84,7%) και ακολουθούν: 
το Πανεπιστήμιο Πειραιώς (56,1%), το Χαροκόπειο 
Πανεπιστήμιο (50,9%), το Πολυτεχνείο Κρήτης 
(50,2%), το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (40,4%), το Πα-
νεπιστήμιο Θράκης (39,5%), το Οικονομικό Πανεπι-
στήμιο Αθηνών (35,0%), το Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
(31,5%), το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (28,1%), το 
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (27,3%), το Αριστο-
τέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (21,7%), το Πα-
νεπιστήμιο Αθηνών (20,8%), το Πανεπιστήμιο Ιωαν-
νίνων (20,1%), το Πανεπιστήμιο Πατρών (18,6%) και 
το Πανεπιστήμιο Κρήτης (14,3%). Για το Πανεπιστήμιο 
Δυτικής Μακεδονίας και το Πανεπιστήμιο Πελοποννή-
σου δεν έχει υπολογισθεί ρυθμός μεταβολής αφού 
δεν καταγράφονται σχετικά στοιχεία σε περιόδους 
που ήδη τα συγκεκριμένα ιδρύματα ήταν σε λειτουρ-
γία. 
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Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο αριθμός α-
ναφορών ανά επιστημονική δημοσίευση στα 21 Πα-

νεπιστημιακά ιδρύματα & Πολυτεχνεία τις περιόδους 
2000-2004 και 2006-2010. 

Γράφημα 7.84: Αριθμός αναφορών ανά επιστημονική δημοσίευση στα 21 Πανεπιστημιακά ιδρύματα & Πολυτεχνεία τις περιόδους 2000-2004 και 2006-2010 

 
Ο αριθμός αναφορών ανά δημοσίευση υπολογίζεται ως το πηλίκο του πλήθους των αναφορών που έγιναν την περίοδο (x, έως και x +4) σε επιστημονικές δημοσιεύσεις της ίδιας περιόδου 
(x, έως και x +4), ως προς το πλήθος των επιστημονικών δημοσιεύσεων της περιόδου (x, έως και x +4). 

Δεν αναφέρεται το Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας και η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών λόγω του χαμηλού αριθμού δημοσιεύσεων. Τα στοιχεία του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας αφορούν 
τις περιόδους 2004-2008 και 2006-2010. 

Πηγή: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: Βιβλιομετρική Ανάλυση Ελληνικών Δημοσιεύσεων σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά - Web of Science (2012)  
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Την πενταετία 2006-2010 η υψηλότερη αναλογία α-
ναφορών ανά επιστημονική δημοσίευση καταγράφε-
ται στο Πανεπιστήμιο Κρήτης (6,2) και ακολουθούν: 
το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (5,9), το Πανεπιστήμιο 
Αθηνών (5,2), το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (4,7), το 
Πανεπιστήμιο Πατρών (4,4) και το Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας (4,0). 
Την ίδια χρονιά η χαμηλότερη τιμή του δείκτη κατα-
γράφεται στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο (0,3) και ακολου-
θούν: το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (1,5), το 
Πάντειο Πανεπιστήμιο (1,7), το Πανεπιστήμιο Πει-
ραιώς (1,8), το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 
και το Μακεδονίας (1,9). 
Κατά την περίοδο 2000-2010 όλα τα ιδρύματα της κα-
τηγορίας καταγράφουν σημαντική αύξηση της αναλο-
γίας αναφορών ανά επιστημονική δημοσίευση, με ε-
ξαίρεση το Ιόνιο Πανεπιστήμιο που σημειώνει μείωση 
κατά 44,1%. Η υψηλότερη αύξηση του δείκτη απήχη-
σης καταγράφεται στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 
(257,7%) και ακολουθούν: το Ελληνικό Ανοικτό Πανε-
πιστήμιο (255,4%), το Πολυτεχνείο Κρήτης (176,3%), 
το Πανεπιστήμιο Πειραιώς (161,6%), το Πάντειο Πα-
νεπιστήμιο (120,3%), το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 
(83,1%), το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (82,2%), το Πα-
νεπιστήμιο Ιωαννίνων (74,2%), το Γεωπονικό Πανε-
πιστήμιο Αθηνών (66,9%), το Πανεπιστήμιο Πατρών 
(65,2%), το Πανεπιστήμιο Αθηνών (64,8%), το Αριστο-
τέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (62,5%), το Πα-
νεπιστήμιο Θράκης (55,7%), το Εθνικό Μετσόβιο Πο-
λυτεχνείο (48,5%), το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (43,9%), 
το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (43,2%) και το 
Πανεπιστήμιο Κρήτης (39,2%). 

 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το ποσοστό 
των δημοσιεύσεων με υψηλή απήχηση ανά εκπαι-
δευτικό ίδρυμα του Πανεπιστημιακού τομέα της τρι-
τοβάθμιας εκπαίδευσης την πενταετία 2006-2010. Συ-
γκεκριμένα, στο γράφημα αποδίδεται το ποσοστό των 
δημοσιεύσεων που κατατάχθηκαν σε παγκόσμιο επί-
πεδο στο 1%, 5%, 10% και 25% των δημοσιεύσεων με 
την υψηλότερη απήχηση ανά έτος και επιστημονική 
περιοχή.  
Την τελευταία πενταετία (2006-2010) σε 16 από τα 21 
εκπαιδευτικά ιδρύματα της κατηγορίας καταγράφο-
νται δημοσιεύσεις που περιλαμβάνονται στο 1% των 
δημοσιεύσεων με την υψηλότερη απήχηση παγκο-
σμίως. Το υψηλότερο ποσοστό καταγράφεται στο Πα-
νεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας (2,3%) και ακολουθούν: 
το Πολυτεχνείο Κρήτης (2,2%), το Πανεπιστήμιο Ιω-
αννίνων (1,8%), το Πανεπιστήμιο Κρήτης (1,3%), το 
Πανεπιστήμιο Αθηνών (1,1%), το Χαροκόπειο και το 
Πανεπιστήμιο Πειραιώς (1,0%), ενώ τα υπόλοιπα ι-
δρύματα καταγράφουν μικρότερες μη μηδενικές τιμές. 
Μηδενικά ποσοστά καταγράφονται στα πανεπιστήμια 
Πελοποννήσου, Δυτικής Μακεδονίας, Πάντειο, Ιόνιο 
και Ανοικτό. 
Την ίδια περίοδο σε 20 από τα 21 ιδρύματα καταγρά-
φονται δημοσιεύσεις που περιλαμβάνονται στο 5% 
των δημοσιεύσεων με την υψηλότερη απήχηση πα-
γκοσμίως, με το υψηλότερο ποσοστό να σημειώνεται 
στο Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας (9,3%) και ακο-
λουθούν: το Πολυτεχνείο Κρήτης (6,3%), το Πανεπι-
στήμιο Ιωαννίνων (5,9%), το Πανεπιστήμιο Αθηνών 
(5,0%), το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (4,9%), 

4,4 

3,4 
3,2 

2,6 2,7 

2,2 

1,4 

2,3 2,2 2,1 2,1 
1,7 

0,4 
0,0 

0,6 0,5 

0,0 

0,7 0,8 
1,1 

0,6 

6,2 
5,9 

5,2 

4,7 
4,4 

4,0 3,9 3,8 3,7 

3,2 
3,1 

2,4 
2,2 2,2 2,1 

1,9 1,9 
1,8 1,7 1,5 

0,3 

2000-2004 2006-2010



 

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2014 

 573 

Κεφ
άλαιο 7

ο 
Μ

ΕΓΕΘ
Η

 ΕΚΡΟ
Ω

Ν
 ΤΗ

Σ 
ΤΡΙΤΟ

ΒΑΘ
Μ

ΙΑΣ ΕΚΠ
ΑΙΔΕΥΣΗ

Σ 

το Πανεπιστήμιο Πατρών (4,4%), το Αριστοτέλειο Πα-
νεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (4,2%), το Πανεπιστήμιο 
Πειραιώς, το Χαροκόπειο και το Εθνικό Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο (4,1%), ενώ τα υπόλοιπα ιδρύματα κατα-

γράφουν μικρότερες μη μηδενικές τιμές. Τη συγκεκρι-
μένη περίοδο το Ιόνιο Πανεπιστήμιο δεν καταγράφει 
δημοσίευση στη συγκεκριμένη κατηγορία. 

Γράφημα 7.85: Ποσοστό δημοσιεύσεων με υψηλή απήχηση στα 21 Πανεπιστημιακά ιδρύματα & Πολυτεχνεία την πενταετία 2006-2010 

 
Υψηλή απήχηση: κατάταξη στο top 1%, 5%, 10% και 25% των δημοσιεύσεων με υψηλή απήχηση σε παγκόσμιο επίπεδο. 
Δεν αναφέρεται το Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας και η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών λόγω του χαμηλού αριθμού δημοσιεύσεων. 

Πηγή: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: Βιβλιομετρική Ανάλυση Ελληνικών Δημοσιεύσεων σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά - Web of Science (2012)  
 

Επίσης, σε 20 από τα 21 ιδρύματα καταγράφονται δη-
μοσιεύσεις που περιλαμβάνονται στο 10% των δημο-
σιεύσεων με την υψηλότερη απήχηση παγκοσμίως, με 
το υψηλότερο ποσοστό να σημειώνεται στο Πανεπι-
στήμιο Στερεάς Ελλάδας (18,6%) και ακολουθούν: το 
Πολυτεχνείο Κρήτης (12,7%), το Πανεπιστήμιο Κρήτης 
(12,2%), το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (12,0%), ενώ τα 
υπόλοιπα ιδρύματα καταγράφουν μικρότερες μη μη-
δενικές τιμές. Τη συγκεκριμένη περίοδο το Ιόνιο Πα-
νεπιστήμιο δεν καταγράφει δημοσίευση στη συγκε-
κριμένη κατηγορία. 
Τέλος, όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της κατηγορίας 
καταγράφουν δημοσιεύσεις που περιλαμβάνονται στο 
25% των δημοσιεύσεων με την υψηλότερη απήχηση 

παγκοσμίως. Το υψηλότερο ποσοστό καταγράφεται 
στο Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας (30,2%) και ακο-
λουθούν: το Πανεπιστήμιο Κρήτης (28,7%),το Πολυτε-
χνείο Κρήτης (28,4%), το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 
(26,2%), ενώ τα υπόλοιπα ιδρύματα καταγράφουν μι-
κρότερες μη μηδενικές τιμές.  
 
Τεχνολογικά ιδρύματα 
Στον ακόλουθο πίνακα καταγράφεται το ποσοστό των 
δημοσιεύσεων που λαμβάνουν αναφορές κατά πε-
νταετία την περίοδο 2000-2010 ανά εκπαιδευτικό ί-
δρυμα του Τεχνολογικού τομέα της τριτοβάθμιας εκ-
παίδευσης.

Πίνακας 7.7: Ποσοστό δημοσιεύσεων που λαμβάνουν αναφορές στα 16 Τεχνολογικά ιδρύματα ανά πενταετία την περίοδο 2000-2010 

Εκπαιδευτικά ιδρύματα 2000 - 2004 2001 - 2005 2002 - 2006 2003 - 2007 2004 - 2008 2005 - 2009 2006 - 2010 
Μεταβολή 
περιόδου 
2000-2010 

Τεχνολογικά ιδρύματα 37,8% 43,6% 44,4% 45,2% 49,4% 54,6% 56,9% 50,5% ▲ 

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε 22,2% 33,3% 37,0% 37,1% 34,1% 38,3% 30,4% 36,9% ▲ 

Τ.Ε.Ι. Αθηνών 41,0% 48,6% 51,7% 53,8% 52,5% 59,4% 59,2% 44,4% ▲ 

Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας 61,2% 58,9% 50,0% 47,9% 52,2% 57,3% 60,3% -1,5% ▼ 

Τ.Ε.Ι. Ηπείρου 53,5% 57,4% 59,1% 52,6% 60,0% 59,2% 66,7% 24,7% ▲ 

Αλεξάνδρειο Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης 29,4% 36,8% 43,3% 44,5% 46,6% 49,2% 54,4% 85,0% ▲ 

Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων       30,8% 38,1% 48,0% 60,7% 97,1% ▲ 

Τ.Ε.Ι. Καβάλας 45,7% 33,3% 42,9% 41,5% 39,4% 44,7% 53,7% 17,5% ▲ 

Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας 37,5% 39,3% 38,5% 42,9% 51,7% 63,6% 63,5% 69,3% ▲ 

Τ.Ε.Ι. Κρήτης 41,6% 46,1% 45,1% 47,3% 55,0% 62,2% 65,4% 57,2% ▲ 

Τ.Ε.Ι. Λαμίας 17,9% 42,9% 32,7% 39,7% 49,3% 56,0% 52,1% 191,1% ▲ 

Τ.Ε.Ι. Λαρίσης 47,6% 59,6% 42,2% 44,6% 53,9% 55,6% 54,1% 13,7% ▲ 

Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου 25,0% 29,4% 40,9% 39,3% 44,4% 51,0% 50,0% 100,0% ▲ 

Τ.Ε.Ι. Πατρών 16,0% 29,6% 40,0% 36,0% 47,5% 55,9% 62,2% 288,8% ▲ 
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Εκπαιδευτικά ιδρύματα 2000 - 2004 2001 - 2005 2002 - 2006 2003 - 2007 2004 - 2008 2005 - 2009 2006 - 2010 
Μεταβολή 
περιόδου 
2000-2010 

Τ.Ε.Ι. Πειραιώς 34,9% 38,4% 40,0% 42,4% 47,4% 49,6% 52,1% 49,3% ▲ 

Τ.Ε.Ι. Σερρών 14,3% 32,0% 37,1% 34,1% 40,0% 44,8% 49,3% 244,8% ▲ 

Τ.Ε.Ι. Χαλκίδος 25,0% 29,4% 28,8% 20,5% 33,0% 47,7% 46,9% 87,6% ▲ 
          

Πηγή: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: Βιβλιομετρική Ανάλυση Ελληνικών Δημοσιεύσεων σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά - Web of Science (2012)  
 

Την πενταετία 2006-2010 το υψηλότερο ποσοστό δη-
μοσιεύσεων που λαμβάνουν αναφορές καταγράφεται 
στο ΤΕΙ Ηπείρου (66,7%) και ακολουθούν: το ΤΕΙ Κρή-
της (65,4%), το ΤΕΙ Καλαμάτας (63,5%), το ΤΕΙ Πάτρας 
(62,2%), το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (60,7%), το ΤΕΙ Δυτικής 
Μακεδονίας (60,3%), το ΤΕΙ Αθηνών (59,2%), το ΤΕΙ 
Αθηνών (59,2%), το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης (54,4%), το ΤΕΙ 
Λάρισας (54,1%), το ΤΕΙ Καβάλας (53,7%), το ΤΕΙ Λα-
μίας (52,1%), το ΤΕΙ Πειραιά (52,1%), το ΤΕΙ Μεσολογ-
γίου (50,0%), το ΤΕΙ Σερρών (49,3%), το ΤΕΙ Χαλκίδος 
(46,9%) και η ΑΣΠΑΙΤΕ (30,4%). 
Κατά την περίοδο 2000-2010 όλα τα ιδρύματα της κα-
τηγορίας καταγράφουν σημαντική αύξηση του ποσο-
στού των επιστημονικών δημοσιεύσεων που λαμβά-
νουν αναφορές, με εξαίρεση το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδο-

νίας που σημειώνει μείωση κατά 1,5%. Η υψηλότερη 
αύξηση του συγκεκριμένου ποσοστού καταγράφεται 
στο ΤΕΙ Πάτρας (288,8%) και ακολουθούν: το ΤΕΙ Σερ-
ρών (244,8%), το ΤΕΙ Λαμίας (191,1%), το ΤΕΙ Μεσο-
λογγίου (100,0%), το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (97,1%), το ΤΕΙ 
Χαλκίδος (87,6%), το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης (85,0%), το ΤΕΙ 
Καλαμάτας (Ζ69,3%), το ΤΕΙ Κρήτης (57,2%), το ΤΕΙ 
Πειραιά (49,3%), το ΤΕΙ Αθηνών (44,4%), η ΑΣΠΑΙΤΕ 
(36,9%), το ΤΕΙ Ηπείρου (24,7%), το ΤΕΙ Καβάλας 
(17,5%) και το ΤΕΙ Λάρισας (13,7%). 
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο αριθμός α-
ναφορών ανά επιστημονική δημοσίευση στα 16 Τε-
χνολογικά ιδρύματα τις περιόδους 2000-2004 και 
2006-2010. 

Γράφημα 7.86: Αριθμός αναφορών ανά επιστημονική δημοσίευση στα 16 Τεχνολογικά ιδρύματα τις περιόδους 2000-2004 και 2006-2010 

 
Ο αριθμός αναφορών ανά δημοσίευση υπολογίζεται ως το πηλίκο του πλήθους των αναφορών που έγιναν την περίοδο (x, έως και x +4) σε επιστημονικές δημοσιεύσεις της ίδιας περιόδου 
(x, έως και x +4), ως προς το πλήθος των επιστημονικών δημοσιεύσεων της περιόδου (x, έως και x +4). 

Τα στοιχεία του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων αφορούν τις περιόδους 2003-2007 και 2006-2010. 

Πηγή: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: Βιβλιομετρική Ανάλυση Ελληνικών Δημοσιεύσεων σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά - Web of Science (2012)  
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Την πενταετία 2006-2010 η υψηλότερη αναλογία α-
ναφορών ανά επιστημονική δημοσίευση καταγράφε-
ται στο ΤΕΙ Κρήτης (4,3) και ακολουθούν: το ΤΕΙ Πά-
τρας (4,0), το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (3,7), το ΤΕΙ Ιο-
νίων Νήσων (2,9) και το ΤΕΙ Ηπείρου (2,6). 
Την ίδια χρονιά η χαμηλότερη τιμή του δείκτη κατα-
γράφεται στην ΑΣΠΑΙΤΕ (1,0) και ακολουθούν: το ΤΕΙ 
Μεσολογγίου (1,5), το ΤΕΙ Καβάλας (1,6) και το ΤΕΙ 
Σερρών (1,7). 
Κατά την περίοδο 2000-2010 όλα τα ιδρύματα της κα-
τηγορίας καταγράφουν σημαντική αύξηση της αναλο-
γίας αναφορών ανά επιστημονική δημοσίευση, με ε-
ξαίρεση το ΤΕΙ Καλαμάτας που σημειώνει μείωση κα-
τά 3,8%. Η υψηλότερη αύξηση του δείκτη απήχησης 
καταγράφεται στο ΤΕΙ Πάτρας (1587,0%) και ακολου-
θούν: το ΤΕΙ Σερρών (603,9%), το ΤΕΙ Λαμίας (421,3%), 

το ΤΕΙ Κρήτης (416,1%), η ΑΣΠΑΙΤΕ (358,0%), το ΤΕΙ 
Χαλκίδος (163,1%), το ΤΕΙ Λάρισας (149,7%), το ΤΕΙ 
Πειραιά (125,8%), το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης (114,2%), το 
ΤΕΙ Αθηνών (109,0%), το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας 
(98,8%), το ΤΕΙ Καβάλας (60,1%), το ΤΕΙ Μεσολογγίου 
(41,2%) και το ΤΕΙ Ηπείρου (6,3%). 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το ποσοστό 
των δημοσιεύσεων με υψηλή απήχηση ανά εκπαι-
δευτικό ίδρυμα του Τεχνολογικού τομέα της τριτο-
βάθμιας εκπαίδευσης την πενταετία 2006-2010. Συ-
γκεκριμένα, στο γράφημα αποδίδεται το ποσοστό των 
δημοσιεύσεων που κατατάχθηκαν σε παγκόσμιο επί-
πεδο στο 1%, 5%, 10% και 25% των δημοσιεύσεων με 
την υψηλότερη απήχηση ανά έτος και επιστημονική 
περιοχή. 
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Την τελευταία πενταετία (2006-2010) σε 7 από τα 16 
εκπαιδευτικά ιδρύματα της κατηγορίας καταγράφο-
νται δημοσιεύσεις που περιλαμβάνονται στο 1% των 
δημοσιεύσεων με την υψηλότερη απήχηση παγκο-
σμίως. Το υψηλότερο ποσοστό καταγράφεται στο ΤΕΙ 
Πάτρας (2,4%) και ακολουθούν: το ΤΕΙ Ηπείρου 

(1,0%), το ΤΕΙ Χαλκίδος (1,0%), το ΤΕΙ Καβάλας (0,9%), 
το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (0,8%), το ΤΕΙ Αθηνών 
(0,6%) και το ΤΕΙ Κρήτης (0,5%). Μηδενικά ποσοστά 
καταγράφονται στα υπόλοιπα ιδρύματα της κατηγορί-
ας. 

Γράφημα 7.87: Ποσοστό δημοσιεύσεων με υψηλή απήχηση στα 16 Τεχνολογικά ιδρύματα την πενταετία 2006-2010 

 
Υψηλή απήχηση: κατάταξη στο top 1%, 5%, 10% και 25% των δημοσιεύσεων με υψηλή απήχηση σε παγκόσμιο επίπεδο. 
Δεν αναφέρεται το Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας και η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών λόγω του χαμηλού αριθμού δημοσιεύσεων. 

Πηγή: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: Βιβλιομετρική Ανάλυση Ελληνικών Δημοσιεύσεων σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά - Web of Science (2012)  

  

Την ίδια περίοδο σε 13 από τα 16 Τεχνολογικά ιδρύ-
ματα καταγράφονται δημοσιεύσεις που περιλαμβάνο-
νται στο 5% των δημοσιεύσεων με την υψηλότερη α-
πήχηση παγκοσμίως, με το υψηλότερο ποσοστό να 
σημειώνεται στο ΤΕΙ Πάτρας (2,4%) και ακολουθούν: 
το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (6,1%), το ΤΕΙ Κρήτης 
(5,9%), το ΤΕΙ Σερρών (5,6%), το ΤΕΙ Χαλκίδος (3,1%) 
κ.ο.κ. Μηδενικά ποσοστά καταγράφονται στα ΤΕΙ Ιο-
νίων Νήσων, Μεσολογγίου και Καλαμάτας. 
Επίσης, σε 14 από τα 16 Τεχνολογικά ιδρύματα κατα-
γράφονται δημοσιεύσεις που περιλαμβάνονται στο 
10% των δημοσιεύσεων με την υψηλότερη απήχηση 
παγκοσμίως, με το υψηλότερο ποσοστό να σημειώνε-
ται στο ΤΕΙ Πάτρας (13,4%) και ακολουθούν: το ΤΕΙ 
Δυτικής Μακεδονίας (13,0%), το ΤΕΙ Κρήτης (9,7%), το 
ΤΕΙ Καβάλας (7,4%), η ΑΣΠΑΙΤΕ (7,1%), το ΤΕΙ Αθηνών 
(6,0%) κ.ο.κ. Μηδενικά ποσοστά καταγράφονται στα 
ΤΕΙ Ιονίων Νήσων και Μεσολογγίου. 
Τέλος, όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα του Τεχνολογι-
κού τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης καταγρά-
φουν δημοσιεύσεις που περιλαμβάνονται στο 25% 
των δημοσιεύσεων με την υψηλότερη απήχηση πα-
γκοσμίως. Το υψηλότερο ποσοστό καταγράφεται στο 
ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (26,0%) και ακολουθούν: το 
ΤΕΙ Πάτρας (25,6%), το ΤΕΙ Κρήτης (22,3%), το ΤΕΙ Η-
πείρου (19,2%), το ΤΕΙ Καβάλας (17,6%) κ.ο.κ. 
 
7.2.2.2 Ανάλυση κατά επιστημονικό πεδίο 
Στο ακόλουθο γράφημα το σύνολο των αναφορών 
των επιστημονικών δημοσιεύσεων που έχουν παρα-

χθεί από τον Πανεπιστημιακό και Τεχνολογικό τομέα 
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά την πενταετία 
2006-2010, κατανέμεται από άποψη αντικειμένου 
σπουδών σε 6 επιστημονικά πεδία σπουδών (για την 
περιγραφή των επιστημονικών πεδίων βλ. σχετικό πα-
ράρτημα της μελέτης Σαχίνη, Μάλλιου και Χούσου 
(2012)).  
Γράφημα 7.88: Κατανομή των αναφορών σε επιστημονικές δημοσιεύσεις 
του Πανεπιστημιακού και του Τεχνολογικού τομέα ανά επιστημονικό πεδίο 
για την πενταετία 2006-2010 

 
Πηγή: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: Βιβλιομετρική Ανάλυση Ελληνικών Δημοσιεύσεων σε 
Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά - Web of Science (2012)  
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
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Κατά την περίοδο 2006-2010 ο Πανεπιστημιακός το-
μέας καταγράφει 222.132 αναφορές στις επιστημονι-
κές του δημοσιεύσεις, εκ των οποίων το 51,7% ανή-
κουν στο πεδίο Φυσικές Επιστήμες, το 45,5% στο πε-
δίο Επιστήμες Υγείας, το 18,0% στο πεδίο Σπουδές 
Μηχανικού & Τεχνολογία, το 2,5% στο πεδίο Κοινω-
νικές Επιστήμες, το 2,3% στο πεδίο Γεωργία και το 
0,2% στο πεδίο Ανθρωπιστικές Σπουδές. 
Την ίδια περίοδο ο Τεχνολογικός τομέας καταγράφει 
5.814 αναφορές στις επιστημονικές του δημοσιεύσεις, 
εκ των οποίων το 64,8% ανήκουν στο πεδίο Φυσικές 
Επιστήμες, το 41,0% στο πεδίο Σπουδές Μηχανικού & 
Τεχνολογία, το 21,3% στο πεδίο Επιστήμες Υγείας, το 
8,0% στο πεδίο Γεωργία και το 3,6% στο πεδίο Κοινω-
νικές Επιστήμες. 
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποδίδεται ανά επιστημονικό 
πεδίο σπουδών ο σχετικός δείκτης απήχησης των επι-
στημονικών δημοσιεύσεων του Πανεπιστημιακού και 
Τεχνολογικού τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
για την πενταετία 2006-2010. 

Γράφημα 7.89: Σχετικός δείκτης απήχησης των επιστημονικών δημοσιεύσε-
ων του Πανεπιστημιακού και του Τεχνολογικού τομέα ανά επιστημονικό 
πεδίο για την πενταετία 2006-2010 

 
Πηγή: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: Βιβλιομετρική Ανάλυση Ελληνικών Δημοσιεύσεων σε 
Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά - Web of Science (2012)  

 

Ο σχετικός δείκτης απήχησης που παρουσιάζεται ανά 
κύριο επιστημονικό πεδίο, αποδίδει τη μέση απήχηση 
που έχει το σύνολο των δημοσιεύσεων του Πανεπι-
στημιακού και Τεχνολογικού τομέα στο συγκεκριμένο 
πεδίο και προκύπτει από το μέσο όρο της απήχησης 
που έχουν οι δημοσιεύσεις των δύο κατηγοριών ιδρυ-
μάτων στις επιμέρους εξειδικευμένες θεματικές περι-
οχές του πεδίου (βλ. σχετικό παράρτημα της μελέτης 
Σαχίνη, Μάλλιου και Χούσου (2012)). Ο δείκτης λαμ-
βάνει υπόψη τις διαφορές στην πρακτική αναφορών 
στα διαφορετικά επιστημονικά πεδία ενώ, παράλληλα, 

συγκρίνει την τιμή ανά επιστημονικό πεδίο με τον α-
ντίστοιχο παγκόσμιο μέσο όρο απήχησης των δημο-
σιεύσεων του πεδίου. Τιμές μεγαλύτερες της μονάδας 
υποδηλώνουν ότι η απήχηση των δημοσιεύσεων του 
συγκεκριμένου πεδίου είναι μεγαλύτερη από τον πα-
γκόσμιο μέσο όρο. 
Κατά την περίοδο 2006-2010 η απήχηση των επιστη-
μονικών δημοσιεύσεων και των δύο τομέων της τριτο-
βάθμιας εκπαίδευσης είναι χαμηλότερη από τον πα-
γκόσμιο μέσο όρο, ωστόσο ορισμένα επιστημονικά 
πεδία σημειώνουν απήχηση κοντά στον παγκόσμιο 
μέσο όρο. Συγκεκριμένα, στον Πανεπιστημιακό τομέα 
την υψηλότερη απήχηση καταγράφει το πεδίο Γεωρ-
γία (0,97) και ακολουθούν τα πεδία: Φυσικές Επιστή-
μες (0,91), Σπουδές Μηχανικού (0,89), Επιστήμες Υ-
γείας (0,85), Κοινωνικές Επιστήμες (0,78) και Ανθρω-
πιστικές σπουδές (0,59).  
Αντίστοιχα, στον Τεχνολογικό τομέα την υψηλότερη 
απήχηση καταγράφουν τα πεδία Γεωργία και Επιστή-
μες Υγείας (0,76) και ακολουθούν τα πεδία: Σπουδές 
Μηχανικού (0,67), Φυσικές Επιστήμες (0,64) και Κοι-
νωνικές Επιστήμες (0,60). 
Στη συνέχεια, ακολουθεί η ανάλυση των σχετικών δει-
κτών απήχησης ανά επιστημονικό πεδίο και εκπαιδευ-
τικό ίδρυμα. 
 
Φυσικές επιστήμες 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο σχετικός δεί-
κτης απήχησης των επιστημονικών δημοσιεύσεων που 
ανήκουν στο πεδίο Φυσικές Επιστήμες (Natural Sci-
ences) ανά εκπαιδευτικό ίδρυμα του Πανεπιστημιακού 
(σημειώνεται με πράσινο χρώμα) και του Τεχνολογι-
κού τομέα (σημειώνεται με μωβ χρώμα) για την πε-
νταετία 2006-2010. 
Σε 5 από τα 32 εκπαιδευτικά ιδρύματα, που συστημα-
τικά παράγουν επιστημονικές δημοσιεύσεις στο πεδίο 
Φυσικές επιστήμες, η απήχηση των επιστημονικών 
τους δημοσιεύσεων στο συγκεκριμένο επιστημονικό 
πεδίο είναι μεγαλύτερη (ή ίση) από τον παγκόσμιο 
μέσο όρο: ΤΕΙ Πάτρας (1,74), Χαροκόπειο Πανεπιστή-
μιο (1,37), Πανεπιστήμιο Κρήτης (1,22), Πολυτεχνείο 
Κρήτης (1,09) και Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (1,0). Χα-
μηλότερη του παγκόσμιου μέσου όρου απήχηση, αλλά 
κοντά σε αυτόν, εμφανίζει το Πανεπιστήμιο Αθηνών, 
το Πανεπιστήμιο Πατρών, το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονί-
ας, το ΤΕΙ Κρήτης και το ΤΕΙ Καβάλας με το δείκτη α-
πήχησης των δημοσιεύσεων στο συγκεκριμένο πεδίο 
σπουδών να αντιστοιχεί στο 92%-98% του παγκόσμιου 
μέσου όρου. 
Στον αντίποδα βρίσκονται το ΤΕΙ Σερρών, το Πανεπι-
στήμιο Μακεδονίας, το ΤΕΙ Πειραιά, το ΤΕΙ Θεσσαλο-
νίκης, το ΤΕΙ Καλαμάτας, το ΤΕΙ Χαλκίδος και το ΤΕΙ 
Λαμίας με το δείκτη απήχησης των δημοσιεύσεων στο 
πεδίο Φυσικές επιστήμες να αντιστοιχεί στο 17%-46% 
του παγκόσμιου μέσου όρου. 
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Γράφημα 7.90: Σχετικός δείκτης απήχησης των επιστημονικών δημοσιεύσεων που ανήκουν στο πεδίο Φυσικές Επιστήμες ανά εκπαιδευτικό ίδρυμα του Πανε-
πιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα για την πενταετία 2006-2010 

 
Πηγή: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: Βιβλιομετρική Ανάλυση Ελληνικών Δημοσιεύσεων σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά - Web of Science (2012)  
 

Σπουδές Μηχανικού & Τεχνολογία 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο σχετικός δεί-
κτης απήχησης των επιστημονικών δημοσιεύσεων που 
ανήκουν στο πεδίο Σπουδές Μηχανικού & Τεχνολογία 

(Engineering & Technology) ανά εκπαιδευτικό ίδρυμα 
του Πανεπιστημιακού (σημειώνεται με πράσινο χρώ-
μα) και του Τεχνολογικού τομέα (σημειώνεται με μωβ 
χρώμα) για την πενταετία 2006-2010. 

Γράφημα 7.91: Σχετικός δείκτης απήχησης των επιστημονικών δημοσιεύσεων που ανήκουν στο πεδίο Σπουδές Μηχανικού & Τεχνολογία ανά εκπαιδευτικό ί-
δρυμα του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα για την πενταετία 2006-2010 

 
Πηγή: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: Βιβλιομετρική Ανάλυση Ελληνικών Δημοσιεύσεων σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά - Web of Science (2012)  
 

Σε 9 από τα 27 εκπαιδευτικά ιδρύματα, που συστημα-
τικά παράγουν επιστημονικές δημοσιεύσεις στο πεδίο 
Σπουδές Μηχανικού & Τεχνολογία, η απήχηση των 
επιστημονικών τους δημοσιεύσεων στο συγκεκριμένο 
επιστημονικό πεδίο είναι μεγαλύτερη (ή ίση) από τον 
παγκόσμιο μέσο όρο: Πανεπιστήμιο Κρήτης (1,31), ΤΕΙ 
Πάτρας (1,27), Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
(1,18), ΤΕΙ Σερρών (1,14), Πολυτεχνείο Κρήτης (1,13), 
Πανεπιστήμιο Πειραιώς (1,05), Πανεπιστήμιο Δυτικής 
Μακεδονίας (1,01). Χαμηλότερη του παγκόσμιου μέ-
σου όρου απήχηση, αλλά κοντά σε αυτόν, εμφανίζει 
το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδο-
νίας, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Πα-

τρών, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με το δείκτη απήχη-
σης των δημοσιεύσεων στο συγκεκριμένο πεδίο 
σπουδών να αντιστοιχεί στο 87%-99% του παγκόσμιου 
μέσου όρου. 
Στον αντίποδα βρίσκονται το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης με το 
δείκτη απήχησης των δημοσιεύσεων του στο πεδίο 
Σπουδές Μηχανικού & Τεχνολογία να αντιστοιχεί στο 
47% του παγκόσμιου μέσου όρου. 
 
Επιστήμες Υγείας 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο σχετικός δεί-
κτης απήχησης των επιστημονικών δημοσιεύσεων που 
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ανήκουν στο πεδίο Επιστήμες Υγείας (Medical Health 
& Sciences) ανά εκπαιδευτικό ίδρυμα του Πανεπιστη-
μιακού (σημειώνεται με πράσινο χρώμα) και του Τε-
χνολογικού τομέα (σημειώνεται με μωβ χρώμα) για 
την πενταετία 2006-2010. 

Γράφημα 7.92: Σχετικός δείκτης απήχησης των επιστημονικών δημοσιεύσε-
ων που ανήκουν στο πεδίο Επιστήμες Υγείας ανά εκπαιδευτικό ίδρυμα του 
Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα για την πενταετία 2006-2010 

 
Πηγή: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: Βιβλιομετρική Ανάλυση Ελληνικών Δημοσιεύσεων σε 
Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά - Web of Science (2012)  
 

Σε 3 από τα 13 εκπαιδευτικά ιδρύματα, που συστημα-
τικά παράγουν επιστημονικές δημοσιεύσεις στο πεδίο 
Επιστήμες Υγείας, η απήχηση των επιστημονικών τους 
δημοσιεύσεων στο συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο 
είναι μεγαλύτερη (ή ίση) από τον παγκόσμιο μέσο ό-
ρο: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (1,15), ΤΕΙ Κρή-
της και Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (1,11). Χαμηλότερη 
του παγκόσμιου μέσου όρου απήχηση, αλλά κοντά σε 
αυτόν, εμφανίζει το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, το ΤΕΙ 
Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Πανεπι-
στήμιο Αθηνών και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 
με το δείκτη απήχησης των δημοσιεύσεων στο συγκε-
κριμένο πεδίο σπουδών να αντιστοιχεί στο 86%-96% 
του παγκόσμιου μέσου όρου. 
 
Γεωργία 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο σχετικός δεί-
κτης απήχησης των επιστημονικών δημοσιεύσεων που 
ανήκουν στο πεδίο Γεωργία (Agricultural Studies) ανά 
εκπαιδευτικό ίδρυμα του Πανεπιστημιακού (σημειώ-
νεται με πράσινο χρώμα) και του Τεχνολογικού τομέα 
(σημειώνεται με μωβ χρώμα) για την πενταετία 2006-
2010. 
Σε 5 από τα 12 εκπαιδευτικά ιδρύματα, που συστημα-
τικά παράγουν επιστημονικές δημοσιεύσεις στο πεδίο 
Γεωργία, η απήχηση των επιστημονικών τους δημο-

σιεύσεων στο συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο είναι 
μεγαλύτερη (ή ίση) από τον παγκόσμιο μέσο όρο: Ε-
θνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (1,57), Πανεπιστήμιο 
Πατρών (1,41), Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (1,24), ΤΕΙ 
Ηπείρου (1,05) και Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
(1,01). Χαμηλότερη του παγκόσμιου μέσου όρου απή-
χηση, αλλά κοντά σε αυτόν, εμφανίζει το ΤΕΙ Θεσσα-
λονίκης, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονί-
κης, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το Πανεπιστήμιο 
Αθηνών με το δείκτη απήχησης των δημοσιεύσεων 
στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών να αντιστοιχεί στο 
88%-97% του παγκόσμιου μέσου όρου. 

Γράφημα 7.93: Σχετικός δείκτης απήχησης των επιστημονικών δημοσιεύσε-
ων που ανήκουν στο πεδίο Γεωργία ανά εκπαιδευτικό ίδρυμα του Πανεπι-
στημιακού και Τεχνολογικού τομέα για την πενταετία 2006-2010 

 
Πηγή: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: Βιβλιομετρική Ανάλυση Ελληνικών Δημοσιεύσεων σε 
Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά - Web of Science (2012)  
 

Κοινωνικές Επιστήμες 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο σχετικός δεί-
κτης απήχησης των επιστημονικών δημοσιεύσεων που 
ανήκουν στο πεδίο Κοινωνικές Επιστήμες (Social Sci-
ences) ανά εκπαιδευτικό ίδρυμα του Πανεπιστημιακού 
(σημειώνεται με πράσινο χρώμα) και του Τεχνολογι-
κού τομέα (σημειώνεται με μωβ χρώμα) για την πε-
νταετία 2006-2010. 
Σε 5 από τα 15 εκπαιδευτικά ιδρύματα, που συστημα-
τικά παράγουν επιστημονικές δημοσιεύσεις στο πεδίο 
Κοινωνικές Επιστήμες, η απήχηση των επιστημονικών 
τους δημοσιεύσεων στο συγκεκριμένο επιστημονικό 
πεδίο είναι μεγαλύτερη (ή ίση) από τον παγκόσμιο 
μέσο όρο: Πανεπιστήμιο Πειραιώς (1,20), Πολυτε-
χνείο Κρήτης (1,06), Πανεπιστήμιο Θράκης (1,06), 
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (1,02) και Εθνικό Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο (1,01). Χαμηλότερη του παγκόσμιου μέ-
σου όρου απήχηση, αλλά κοντά σε αυτόν, εμφανίζει 
το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο με το δείκτη απήχησης 
των δημοσιεύσεων του στο συγκεκριμένο πεδίο σπου-
δών να αντιστοιχεί στο 93% του παγκόσμιου μέσου 
όρου. 
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Γράφημα 7.94: Σχετικός δείκτης απήχησης των επιστημονικών δημοσιεύσε-
ων που ανήκουν στο πεδίο Κοινωνικές Επιστήμες ανά εκπαιδευτικό ίδρυμα 
του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα για την πενταετία 2006-2010 

 
Πηγή: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: Βιβλιομετρική Ανάλυση Ελληνικών Δημοσιεύσεων σε 
Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά - Web of Science (2012) 

 

Στον αντίποδα βρίσκονται το Πάντειο Πανεπιστήμιο 
με το δείκτη απήχησης των δημοσιεύσεων στο πεδίο 
Κοινωνικές Επιστήμες να αντιστοιχεί στο 34% του πα-
γκόσμιου μέσου όρου. 

Ανθρωπιστικές Σπουδές 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο σχετικός δεί-
κτης απήχησης των επιστημονικών δημοσιεύσεων που 
ανήκουν στο πεδίο Ανθρωπιστικές Σπουδές (Humani-
ties) ανά εκπαιδευτικό ίδρυμα του Πανεπιστημιακού 
(σημειώνεται με πράσινο χρώμα) και του Τεχνολογι-
κού τομέα (σημειώνεται με μωβ χρώμα) για την πε-
νταετία 2006-2010. 

Γράφημα 7.95: Σχετικός δείκτης απήχησης των επιστημονικών δημοσιεύσε-
ων που ανήκουν στο πεδίο Ανθρωπιστικές Σπουδές ανά εκπαιδευτικό ίδρυ-
μα του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα για την πενταετία 2006-
2010 

 
Πηγή: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: Βιβλιομετρική Ανάλυση Ελληνικών Δημοσιεύσεων σε 
Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά - Web of Science (2012) 

 

Και στα 3 εκπαιδευτικά ιδρύματα, που συστηματικά 
παράγουν επιστημονικές δημοσιεύσεις στο πεδίο Αν-
θρωπιστικές Σπουδές, η απήχηση των επιστημονικών 
τους δημοσιεύσεων στο συγκεκριμένο επιστημονικό 
πεδίο είναι χαμηλότερη του παγκόσμιου μέσου όρου. 
Αξίζει να σημειωθεί η ιδιαίτερα χαμηλή τιμή του Πα-
νεπιστήμιου Κρήτης με το δείκτη απήχησης των δη-
μοσιεύσεων στο συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο να 
αντιστοιχεί μόλις στο 25% του παγκόσμιου μέσου ό-
ρου. 

 

7.2.3 Αποτελέσματα αξιολόγησης ΑΔΙΠ 

Στην τελευταία ετήσια έκθεση της ΑΔΙΠ (2014) για την 
τριτοβάθμια εκπαίδευση παρουσιάζονται ποιοτικά 
χαρακτηριστικά, όπως αυτά έχουν αποτυπωθεί στις 
εκθέσεις εξωτερικής αξιολόγησης, ταξινομημένα σε 
τέσσερεις κατηγορίες, μία εκ των οποίων αφορά και 
στην Έρευνα. Στη συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμ-
βάνεται η αξιολόγηση των ακόλουθων 4 ποιοτικών 
χαρακτηριστικών: 

 Ερευνητική υποδομή: Υλικοτεχνικός εξοπλισμός για 
τη διεξαγωγή της έρευνας 
 Αναγνωρισμένη επιστημονική δραστηριότητα: Δη-

μοσιεύσεις σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδι-
κά με κριτές και σε πρακτικά επιστημονικών συνε-
δρίων με κριτές των κεφαλαίων σε συλλογικούς τό-
μους, τις βιβλιοκρισίες, τις διακρίσεις κλπ. στο σύνο-
λο των μόνιμών μελών ΔΕΠ/ΕΠ του τμήματος. 
 Ερευνητικά προγράμματα: Ερευνητικά προγράμμα-

τα και ερευνητικές συνεργασίες με φορείς και ιδρύ-
ματα της Ελλάδας και του εξωτερικού. 
 Ερευνητική πολιτική (στόχοι- αξιολόγηση): Στόχοι, 

κίνητρα για διεξαγωγή έρευνας, προβολή και αξιο-
λόγηση του ερευνητικού έργου των τμημάτων. 

Για κάθε ένα από τα 206 τμήματα, στα οποία αναφέ-
ρεται η έκθεση της ΑΔΙΠ, έχει καταγραφεί η ένδειξη 
«+» ή «-» για τις περιπτώσεις όπου γίνεται σαφής θε-
τική ή αρνητική αναφορά σε κάθε ένα από τα παρα-
πάνω χαρακτηριστικά στις εκθέσεις των εξωτερικών 
αξιολογητών για τα έτη 2013 και 2014 (βλ. Παράρτημα 
2 στην έκθεση της ΑΔΙΠ). 
Στην παρούσα μελέτη, προκειμένου να υπολογιστεί 
ένας συνθετικός δείκτης αξιολόγησης της Έρευνας 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση χρησιμοποιώντας τα 
στοιχεία της έκθεσης της ΑΔΙΠ, έχει δοθεί η τιμή -1 
στην περίπτωση αρνητικής αναφοράς και η τιμή +1 
στην περίπτωση θετικής αναφοράς σε κάθε ένα από 
τα παραπάνω χαρακτηριστικά. Ο συνθετικός δείκτης 
αξιολόγησης της Έρευνας αποτελεί το μέσο όρο των 4 
επιμέρους χαρακτηριστικών, λαμβάνοντας τιμές από 
το -1 έως το +1. 
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η αξιολόγηση 
των τμημάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε κάθε 
ένα από τα τέσσερα χαρακτηριστικά της Έρευνας για 
το 2014. 
Στην αξιολόγηση των ερευνητικών προγραμμάτων και 
των ερευνητικών συνεργασιών με φορείς και ιδρύμα-
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τα της Ελλάδας και του εξωτερικού το 82,9% των 138 
τμημάτων, που περιλαμβάνονται στην ανάλυση, έχει 
λάβει θετική αναφορά στις εκθέσεις των εξωτερικών 
αξιολογητών, ενώ το υπόλοιπο 17,1% αρνητική ανα-
φορά. Το 79,3% των 179 τμημάτων, που περιλαμβά-

νονται στην ανάλυση, έχει λάβει θετική αναφορά κατά 
την αξιολόγηση της αναγνωρισμένης επιστημονικής 
δραστηριότητας, ενώ το υπόλοιπο 20,7% έχει λάβει 
αρνητική αναφορά. 

Γράφημα 7.96: Ποιοτικά χαρακτηριστικά Έρευνας στο σύνολο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης το 2014 

 
Η κατανομή βασίζεται σε 138 τμήματα (67,0%) από τα 206                                   Η κατανομή βασίζεται σε 179 τμήματα (86,9%) από τα 206 

 
Η κατανομή βασίζεται σε 152 τμήματα (73,8%) από τα 206                                   Η κατανομή βασίζεται σε 155 τμήματα (75,2%) από τα 206 

Στον υπολογισμό των σχετικών συχνοτήτων δεν περιλαμβάνονται τα τμήματα στα οποία δεν γίνεται αναφορά στο συγκεκριμένο χαρακτηριστικό ή/και ο αναγνώστης εκτιμά ότι από τις θετι-
κές και τις αρνητικές αναφορές που γίνονται για το συγκεκριμένο αυτό χαρακτηριστικό στην Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης, δεν προκύπτει σαφές θετικό ή αρνητικό συμπέρασμα. 
Πηγή: ΑΔΙΠ (2014)   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Ως προς την αξιολόγηση του υλικοτεχνικού εξοπλι-
σμού για τη διεξαγωγή έρευνας (ερευνητική υποδο-
μή), τα μισά τμήματα έχουν λάβει θετική αναφορά 
(50,7%) και τα άλλα μισά (49,3%) αρνητική. Το μεγα-
λύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στην ερευνητική πολι-
τική των τμημάτων, αφού η πλειονότητα (77,4%) έχει 
λάβει αρνητική αναφορά κατά την αξιολόγηση των 
στόχων-κριτηρίων για τη διεξαγωγή έρευνας, την προ-
βολή και αξιολόγηση του ερευνητικού έργου, ενώ μό-
λις το 22,6% έχει λάβει θετική αναφορά.  
 
7.2.3.1 Ανάλυση κατά κατηγορία ιδρυμάτων 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η μέση τιμή 
της αξιολόγησης των τεσσάρων ποιοτικών χαρακτηρι-
στικών της Έρευνας, καθώς και του συνθετικού δείκτη 
ανά κατηγορία ιδρύματος. 
Με βάση την τιμή του Συνθετικού δείκτη αξιολόγησης 
της Έρευνας τα Πανεπιστημιακά τμήματα εμφανίζουν 
θετική αξιολόγηση (0,38 κατά μέσο όρο), ενώ τα τμή-

ματα των Τεχνολογικών ιδρυμάτων εμφανίζουν συνο-
λικά αρνητική αξιολόγηση (-0,44 κατά μέσο όρο). Και 
στις τέσσερεις κατηγορίες ποιοτικών χαρακτηριστικών 
της έρευνας, τα Πανεπιστημιακά ιδρύματα & Πολυτε-
χνεία καταγράφουν καλύτερες τιμές στην αξιολόγηση 
σε σύγκριση με τα Τεχνολογικά ιδρύματα. 
Συγκεκριμένα, τα Πανεπιστημιακά ιδρύματα & Πολυ-
τεχνεία καταγράφουν θετική αξιολόγηση σε 3 από τις 
4 κατηγορίες, με την υψηλότερη τιμή να σημειώνεται 
στα ερευνητικά προγράμματα (0,82) και ακολουθεί η 
αναγνωρισμένη επιστημονική δραστηριότητα (0,78) 
και η ερευνητική υποδομή (0,21), ενώ αρνητική αξιο-
λόγηση έχουν λάβει ως προς την ερευνητική πολιτική 
(-0,47). 
Τα Τεχνολογικά ιδρύματα καταγράφουν αρνητική αξι-
ολόγηση σε 3 από τις 4 κατηγορίες, με τη χαμηλότερη 
τιμή να σημειώνεται στην ερευνητική πολιτική (-0,79) 
και ακολουθεί η ερευνητική υποδομή (-0,63) και η 
αναγνωρισμένη επιστημονική δραστηριότητα (-0,17), 
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ενώ ουδέτερη αξιολόγηση έχουν λάβει ως προς τα ε-
ρευνητικά προγράμματα (0,0). 

Γράφημα 7.97: Μέση τιμή αξιολόγησης ποιοτικών χαρακτηριστικών Έρευνας 
ανά κατηγορία ιδρύματος το 2014 

 
Πηγή: ΑΔΙΠ (2014)   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 
Πανεπιστημιακά ιδρύματα & Πολυτεχνεία 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η μέση τιμή 
του συνθετικού δείκτη αξιολόγησης της Έρευνας στα 
21 Πανεπιστημιακά ιδρύματα & Πολυτεχνεία το 2014. 

Γράφημα 7.98: Μέση τιμή συνθετικού δείκτη αξιολόγησης της Έρευνας στα 
21 Πανεπιστημιακά ιδρύματα & Πολυτεχνεία το 2014 

 
Δεν αξιολογήθηκε κανένα Τμήμα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών κατά τα έτη 
2013-2014, ενώ για το Πολυτεχνείο Κρήτης και την ΑΣΚΤ δεν έχει καταγραφεί καμία αρνητι-
κή/θετική αναφορά στις τέσσερεις κατηγορίες αξιολόγησης της Έρευνας. 

Πηγή: ΑΔΙΠ (2014)   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

Σύμφωνα με την τιμή του συνθετικού δείκτη αξιολό-
γησης της Έρευνας, τα 15 από τα 17 ιδρύματα του Πα-
νεπιστημιακού τομέα έχουν λάβει θετική αξιολόγηση, 
ενώ 2 έχουν λάβει αρνητική. Τα πέντε ιδρύματα με την 
υψηλότερη τιμή αξιολόγησης είναι: Πανεπιστήμιο 
Κρήτης (0,76), Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
(0,67), Πανεπιστήμιο Πατρών (0,66), Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας (0,60) και Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης (0,52). Τα πέντε ιδρύματα με τη χαμη-
λότερη τιμή αξιολόγησης είναι: Χαροκόπειο Πανεπι-
στήμιο (-0,50), Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (-
0,20), Πάντειο Πανεπιστήμιο (0,11), Πανεπιστήμιο 
Θράκης (0,12) και Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 
(0,24). 
 
Τεχνολογικά ιδρύματα 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η μέση τιμή 
του συνθετικού δείκτη αξιολόγησης της Έρευνας στα 
14 Τεχνολογικά ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευ-
σης το 2014. 

Γράφημα 7.99: Μέση τιμή συνθετικού δείκτη αξιολόγησης της Έρευνας στα 
14 Τεχνολογικά ιδρύματα το 2014 

 
Δεν αξιολογήθηκε κανένα Τμήμα του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης και του ΤΕΙ Δυ-
τικής Μακεδονίας κατά τα έτη 2013-2014. 

Πηγή: ΑΔΙΠ (2014)   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Σύμφωνα με την τιμή του συνθετικού δείκτη αξιολό-
γησης της Έρευνας, τα 10 από τα 12 ιδρύματα του Τε-
χνολογικού τομέα έχουν λάβει αρνητική αξιολόγηση, 1 
έχει λάβει θετική και 1 ουδέτερη. Τα πέντε ιδρύματα 
με την υψηλότερη τιμή αξιολόγησης είναι: ΤΕΙ Κρήτης 
(0,33), ΑΣΠΑΙΤΕ (0,0), ΤΕΙ Θεσσαλονίκης (-0,02), ΤΕΙ 
Πειραιώς (-0,23) και ΤΕΙ Πελοποννήσου (-0,33). Τα πέ-
ντε ιδρύματα με τη χαμηλότερη τιμή αξιολόγησης εί-
ναι: ΤΕΙ Αθηνών (-1,00), ΤΕΙ Ηπείρου (-0,67), ΤΕΙ Θεσ-
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σαλίας (-0,63), ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας (-0,60) και ΤΕΙ Δυ-
τικής Ελλάδας (-0,58). 
 
7.2.3.2 Ανάλυση κατά επιστημονικό πεδίο 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η μέση τιμή 
του συνθετικού δείκτη αξιολόγησης της Έρευνας ανά 
πεδίο σπουδών (διευρυμένες ομάδες σπουδών) σύμ-
φωνα με τη διεθνή ταξινόμηση ISCED1997 της UNESCO 
(βλ. Παράρτημα III). 

Γράφημα 7.100: Μέση τιμή συνθετικού δείκτη αξιολόγησης της Έρευνας ανά 
πεδίο σπουδών το 2014 

 
Πηγή: ΑΔΙΠ (2014)   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Σύμφωνα με την τιμή του συνθετικού δείκτη αξιολό-
γησης της Έρευνας, 2 πεδία σπουδών έχουν λάβει αρ-
νητική αξιολόγηση: Υπηρεσίες (-1,0) και Υγεία & Κοι-
νωνική πρόνοια (-0,25), 5 πεδία σπουδών έχουν λάβει 
θετική αξιολόγηση: Επιστήμες (0,54), Κοινωνικές επι-
στήμες, επιχειρήσεις & δίκαιο (0,5), Εκπαίδευση 
(0,33), Ανθρωπιστικές σπουδές & τέχνες (0,23) και 
Σπουδές μηχανικών, παραγωγής & δομικών έργων 
με οριακά θετική τιμή (0,06), ενώ η Γεωργία έχει λάβει 
ουδέτερη αξιολόγηση με μηδενική τιμή του συνθετι-
κού δείκτη. 
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η μέση τιμή 
του συνθετικού δείκτη αξιολόγησης της Έρευνας ανά 
τομέα σπουδών σύμφωνα με τη διεθνή ταξινόμηση 
ISCED1997 της UNESCO (βλ. Παράρτημα III). 
Σύμφωνα με την τιμή του συνθετικού δείκτη αξιολό-
γησης της Έρευνας, 11 τομείς σπουδών έχουν λάβει 
θετική αξιολόγηση: Βιολογία-Περιβάλλον (1,0), Φυσι-
κές Επιστήμες (0,78), Πληροφόρηση & Τεκμηρίωση 
(0,56), Αρχιτεκτονική-Χωροταξία-Μηχανικοί Κτιρίων 
(0,51), Ανθρωπιστικές Επιστήμες (0,49), Κοινωνικές 
Επιστήμες (0,44), Εφαρμοσμένες Επιστήμες (0,40), 
Επιστήμες Εκπαίδευσης (0,33), Επιστήμες της Πληρο-
φορικής (0,22), Εμπόριο & Διοίκηση Επιχειρήσεων 
(0,15) και Δίκαιο με οριακά θετική τιμή (0,06).  

Γράφημα 7.101: Μέση τιμή συνθετικού δείκτη αξιολόγησης της Έρευνας ανά 
τομέα σπουδών το 2014 

 
Πηγή: ΑΔΙΠ (2014)   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Στον αντίποδα βρίσκονται 5 τομείς σπουδών έχουν 
λάβει αρνητική αξιολόγηση: Κατάρτιση για τον τριτο-
γενή τομέα και Βιομηχανική Παραγωγή & Τεχνολογία 
(-1,0), Επιστήμες Υγείας & Υγιεινής (-0,28), Καλές Τέ-
χνες (-0,22) και Επιστήμες του Μηχανικού (-0,10). 
Τέλος, 2 τομείς σπουδών έχουν λάβει ουδέτερη αξιο-
λόγηση με μηδενική τιμή του συνθετικού δείκτη: Κοι-
νωνικές Υπηρεσίες & Πρόνοια και Γεωργία-
Δασοκομία-Αλιευτική. 
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0,33 

0,40 

0,44 

0,49 

0,51 

0,56 

0,78 

1,00 

-1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0

Βιομηχανική Παραγωγή 
& Τεχνολογία 

Κατάρτιση για τον 
Τριτογενή Τομέα 

Επιστήμες Υγείας 
& Υγιεινής 

Καλές Τέχνες 

Επιστήμες του 
Μηχανικού 

Κοινωνικές Υπηρεσίες 
& Πρόνοια 

Γεωργία-Δασοκομία 
-Αλιευτική 

Δίκαιο 

Eμπόριο & 
Διοίκηση Επιχειρήσεων 

Επιστήμες της 
Πληροφορικής 

Επιστήμες 
Εκπαίδευσης 

Εφαρμοσμένες 
Επιστήμες 

Κοινωνικές 
Επιστήμες 

Ανθρωπιστικές 
Επιστήμες 

Αρχιτεκτονική-Χωροταξία 
-Μηχανικοί Κτιρίων 

Πληροφόρηση 
& Τεκμηρίωση 

Φυσικές 
Επιστήμες 

Βιολογία- 
Περιβάλλον 
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7.2.4 Συνθετικός δείκτης ερευνητικών αποτελεσμάτων 

Στις ενότητες που προηγήθηκαν παρουσιάστηκαν α-
ναλυτικά τα βασικά μεγέθη που αφορούν στα ερευνη-
τικά αποτελέσματα της ελληνικής τριτοβάθμιας εκ-
παίδευσης και οι παρατηρούμενες διαφοροποιήσεις 
ανά κατηγορία ιδρύματος και ανά πεδίο και τομέα 
σπουδών. 
Προκειμένου να αναδειχθεί μια σειρά κατάταξης των 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στην οποία να αντανακλά-
ται η δυναμική των συγκεκριμένων βασικών μεγεθών, 
που να προσιδιάζει στα αντίστοιχα, ή συναφή μεγέθη, 
που αξιοποιήθηκαν στο Α’ Μέρος της μελέτης για την 
τριτοβάθμια εκπαίδευση (2012-2013), για την κατάτα-
ξη των 27 συστημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης των 
κρατών-μελών της ΕΕ, δημιουργήθηκε ο συνθετικός 
δείκτης ερευνητικών αποτελεσμάτων της τριτοβάθ-
μιας εκπαίδευσης. Η περιγραφή της μεθοδολογίας κα-
τασκευής του συνθετικού δείκτη βρίσκεται στο Πα-
ράρτημα VI της παρούσας μελέτης. Θα πρέπει να ση-
μειωθεί ότι ο υπολογισμός του συνθετικού δείκτη α-
ποτελεσμάτων αναφέρεται μόνο στα Πανεπιστήμια, 
στα Πολυτεχνεία και στα Τεχνολογικά ιδρύματα και 
όχι στα ιδρύματα της Ανώτερης Επαγγελματικής Εκ-
παίδευσης.  
Ο συνθετικός δείκτης ερευνητικών αποτελεσμάτων 
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης βασίζεται στους ακό-
λουθους 2 υποδείκτες: 
 τον Υποδείκτη επιστημονικές δημοσιεύσεις, που 

αποδίδει το πλήθος επιστημονικών δημοσιεύσεων 
ανά 10 μέλη διδακτικού προσωπικού, και 
 τον Υποδείκτη απήχηση των δημοσιεύσεων, που 

αποδίδει τον αριθμό αναφορών ανά επιστημονική 
δημοσίευση μέσα σε μια πενταετία. 

Με τον τρόπο αυτό, ο συνθετικός δείκτης ερευνητικών 
αποτελεσμάτων λαμβάνει υπόψη τόσο το πλήθος των 
παραγόμενων δημοσιεύσεων ανά εκπαιδευτικό ίδρυ-
μα, όσο και το βαθμό απήχησή τους. 
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατάταξη 
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του Πανεπιστημιακού 
και Τεχνολογικού τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευ-
σης ως προς τα παραγόμενα ερευνητικά τους αποτε-
λέσματα με βάση την τιμή του συνθετικού δείκτη ε-
ρευνητικών αποτελεσμάτων το έτος 2010, καθώς και 
ο ρυθμός μεταβολής της περιόδου αναφοράς 2001-
2010. Η ελάχιστη δυνατή τιμή που μπορεί να πάρει ο 
συνθετικός δείκτης ερευνητικών αποτελεσμάτων είναι 
0,0 και αντιστοιχεί στην χαμηλότερη επίδοση. Ομοίως, 
η μέγιστη δυνατή τιμή που μπορεί να πάρει ο συνθετι-
κός δείκτης ερευνητικών αποτελεσμάτων είναι 100,0 
και αντιστοιχεί στην καλύτερη δυνατή επίδοση. Με 
βάση την τιμή του συνθετικού δείκτη ερευνητικών α-
ποτελεσμάτων τα 35 εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώ-
ρας κατανέμονται στις ακόλουθες πέντε ομάδες ιδρυ-
μάτων: (1η) ιδρύματα με εξαιρετικά ερευνητικά απο-
τελέσματα, (2η) ιδρύματα με καλά ερευνητικά αποτε-
λέσματα, (3η) ιδρύματα με μέτρια ερευνητικά αποτε-

λέσματα, (4η) ιδρύματα με χαμηλά ερευνητικά αποτε-
λέσματα και (5η) ιδρύματα με πολύ χαμηλά ερευνητι-
κά αποτελέσματα. Κάθε ομάδα εκπαιδευτικών ιδρυ-
μάτων ορίζεται σε σχέση με την απόστασή της από τη 
μέση τιμή του συνθετικού δείκτη ερευνητικών απο-
τελεσμάτων του συνόλου της τριτοβάθμιας εκπαίδευ-
σης (ακριβής τιμή υπολογισμού 33,45 για το έτος 
2010). 
Το 2010 η μέση τιμή του συνθετικού δείκτη ερευνητι-
κών αποτελεσμάτων των συνολικά 35 ιδρυμάτων του 
Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα της τριτο-
βάθμιας εκπαίδευσης είναι 33,4 μονάδες στην κλίμα-
κα 0-100, με τα 20 ιδρύματα του Πανεπιστημιακού το-
μέα11 (το 57,1% των ιδρυμάτων) να καταγράφουν μέ-
ση τιμή του δείκτη 44,2, έναντι μέσης τιμής 19,1 που 
καταγράφουν αντίστοιχα τα 15 ιδρύματα του Τεχνο-
λογικού τομέα12 (το 42,9% των ιδρυμάτων) της τριτο-
βάθμιας εκπαίδευσης. 
Με βάση την τιμή του συνθετικού δείκτη ερευνητικών 
αποτελεσμάτων τα ιδρύματα του Πανεπιστημιακού 
και Τεχνολογικού τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευ-
σης, διακρίνονται στις ακόλουθες 5 ομάδες ιδρυμά-
των: 

 Ιδρύματα με εξαιρετικά ερευνητικά αποτελέσματα 
(με μέση τιμή ομάδας 67,9) στην οποία περιλαμβά-
νονται: το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (87,2), το Πα-
νεπιστήμιο Κρήτης (86,8), το Πανεπιστήμιο Ιωαννί-
νων (82,1), το Πανεπιστήμιο Αθηνών (72,9), το Πα-
νεπιστήμιο Πατρών (64,9), το Γεωπονικό Πανεπι-
στήμιο Αθηνών (64,4), το Εθνικό Μετσόβιο Πολυ-
τεχνείο (54,9), το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (49,0) 
και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
(48,6). 
 Ιδρύματα με καλά ερευνητικά αποτελέσματα (με 

μέση τιμή ομάδας 42,2) στην οποία περιλαμβάνο-
νται: το Πολυτεχνείο Κρήτης (44,3) και το Πανεπι-
στήμιο Θράκης (40,1). 
 Ιδρύματα με μέτρια ερευνητικά αποτελέσματα (με 

μέση τιμή ομάδας 31,4) στην οποία περιλαμβάνο-
νται: το ΤΕΙ Κρήτης (35,4), το ΤΕΙ Πατρών (32,0), το 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου (30,5), το ΤΕΙ Δυτικής Μακε-
δονίας (29,8) και το Πανεπιστήμιο Πειραιώς (29,1). 
 Ιδρύματα με χαμηλά ερευνητικά αποτελέσματα (με 

μέση τιμή ομάδας 23,6) στην οποία περιλαμβάνο-
νται: το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (24,9), 

                                                                 
11 Με μέσο αριθμό δημοσιεύσεων ανά 10 μέλη διδακτικού προσω-

πικού 6,6 δημοσιεύσεις (με μέγιστη τιμή 16,5 δημοσιεύσεις και 
ελάχιστη 0,8 δημοσιεύσεις) και μέσο αριθμό αναφορών ανά επι-
στημονική δημοσίευση ανά πενταετία 3,2 αναφορές (με μέγιστη 
τιμή 6,2 αναφορές και ελάχιστη 0,3 αναφορές).  

12 Με μέσο αριθμό δημοσιεύσεων ανά 10 μέλη διδακτικού προσω-
πικού 0,5 δημοσιεύσεις (με μέγιστη τιμή 0,8 δημοσιεύσεις και ε-
λάχιστη 0,2 δημοσιεύσεις) και μέσο αριθμό αναφορών ανά επι-
στημονική δημοσίευση ανά πενταετία 1,0 αναφορά (με μέγιστη 
τιμή 2,4 αναφορές και ελάχιστη 0,0 αναφορές). 
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το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (24,6), το 
Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας (22,7) και το ΤΕΙ Ιο-
νίων Νήσων (22,3). 
 Ιδρύματα με πολύ χαμηλά ερευνητικά αποτελέ-

σματα (με μέση τιμή ομάδας 14,9) στην οποία περι-
λαμβάνονται: το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 
(21,4), το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (20,4), το ΤΕΙ 

Αθηνών (20,1), το ΤΕΙ Ηπείρου (19,3), το ΤΕΙ Καλα-
μάτας (17,4), το ΤΕΙ Λαρίσης (16,7), το ΤΕΙ Λαμίας 
(15,0), το ΤΕΙ Πειραιώς (14,8), το Αλεξάνδρειο ΤΕΙ 
Θεσσαλονίκης (14,7), το ΤΕΙ Χαλκίδος (13,8), το Πά-
ντειο Πανεπιστήμιο (13,3), το ΤΕΙ Καβάλας (12,3), 
το ΤΕΙ Σερρών (11,4) το ΤΕΙ Μεσολογγίου (11,0) και 
το Ιόνιο Πανεπιστήμιο (2,4). 

Γράφημα 7.102: Συνθετικός δείκτης ερευνητικών αποτελεσμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ανά εκπαιδευτικό ίδρυμα το έτος 2010 και ρυθμός μεταβολής 
περιόδου 2001-2010 

 

 
Σημειώσεις: 
- Δεν περιλαμβάνεται το Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας, η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών και η ΑΣΠΑΙΤΕ. 
- Ο ρυθμός μεταβολής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου αφορά την περίοδο 2002-2010, του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων την περίοδο 2004-2010 και των Πανεπιστημίων Δυτικής Μακεδονίας και Στε-
ρεάς Ελλάδας την περίοδο 2005-2010. 
- Ως ιδρύματα με εξαιρετικά ερευνητικά αποτελέσματα ορίζονται εκείνα με τιμή συνθετικού δείκτη ερευνητικών αποτελεσμάτων υψηλότερη του 135% της μέσης τιμής της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης (πάνω από 45,15). Ως ιδρύματα με καλά ερευνητικά αποτελέσματα ορίζονται εκείνα με τιμή συνθετικού δείκτη ερευνητικών αποτελεσμάτων μεταξύ 135% και 115% της μέσης 
τιμής της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (από 38,47 έως 45,15). Ως ιδρύματα με μέτρια ερευνητικά αποτελέσματα ορίζονται εκείνα με τιμή συνθετικού δείκτη ερευνητικών αποτελεσμάτων με-
ταξύ 115% και 85% της μέσης τιμής της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (από 28,43 έως 38,47). Ως ιδρύματα με χαμηλά ερευνητικά αποτελέσματα ορίζονται εκείνα με τιμή συνθετικού δείκτη 
ερευνητικών αποτελεσμάτων μεταξύ 85% και 65% της μέσης τιμής της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (από 21,74 έως 28,43). Ως ιδρύματα με πολύ χαμηλά ερευνητικά αποτελέσματα ορίζονται 
εκείνα με τιμή συνθετικού δείκτη ερευνητικών αποτελεσμάτων μικρότερη του 65% της τιμής της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (κάτω από 21,74). 
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Κατά την περίοδο 2001-2010, η μέση τιμή του συνθε-
τικού δείκτη ερευνητικών αποτελεσμάτων των ιδρυ-
μάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα 
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης καταγράφει σημαντική 
αύξηση13 κατά 110,4%. 
                                                                 
13 Ο ρυθμός μεταβολής του συνθετικού δείκτη ερευνητικών αποτε-

λεσμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης υπολογίζεται από τη με-
 

Τη συγκεκριμένη περίοδο αναφοράς, σε 33 από τα 35 
ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης καταγράφε-
ται αύξηση του συνθετικού δείκτη των ερευνητικών 
τους αποτελεσμάτων, με την υψηλότερη να καταγρά-
φεται στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας κατά 
                                                                                                    

ταβολή των επιμέρους μεταβλητών που συνθέτουν το δείκτη (βλ. 
μεθοδολογικό σημείωμα για τους συνθετικούς δείκτες στο Παράρ-
τημα VI). 
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1568,9% και κατά φθίνουσα σειρά ρυθμού αύξησης 
ακολουθούν: το ΤΕΙ Λαμίας (731,2%), το ΤΕΙ Πατρών 
(680,3%), το ΤΕΙ Κρήτης (461,3%), το ΤΕΙ Λαρίσης 
(390,3%), το ΤΕΙ Καβάλας (359,3%), το Χαροκόπειο 
Πανεπιστήμιο (352,1%), το Πανεπιστήμιο Πελοπον-
νήσου (312,0%), το ΤΕΙ Σερρών (286,9%), το Πανεπι-
στήμιο Πειραιώς (276,3%), το Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσ-
σαλονίκης (242,2%), το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 
(237,9%), το ΤΕΙ Καλαμάτας (223,8%), το Πάντειο Πα-
νεπιστήμιο (217,1%), το ΤΕΙ Αθηνών (184,1%), το ΤΕΙ 
Πειραιώς (138,9%), το ΤΕΙ Χαλκίδος (121,1%), το Πα-
νεπιστήμιο Θράκης (113,1%), το Πανεπιστήμιο Θεσ-
σαλίας (108,9%), το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθη-
νών (94,0%), το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (93,7%), το 
Πανεπιστήμιο Αθηνών (80,4%), το Γεωπονικό Πανε-
πιστήμιο Αθηνών (80,1%), το Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
(79,4%), το ΤΕΙ Ηπείρου (74,7%), το Πολυτεχνείο Κρή-
της (73,4%), το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (73,2%), το Αριστο-
τέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (72,9%), το Πα-
νεπιστήμιο Ιωαννίνων (62,7%), το Πανεπιστήμιο Πα-
τρών (45,4%), το Πανεπιστήμιο Κρήτης (41,9%), το ΤΕΙ 
Μεσολογγίου (41,2%) και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυ-
τεχνείο (35,1%). 
Την ίδια περίοδο αναφοράς μείωση του συνθετικού 
δείκτη των ερευνητικών αποτελεσμάτων καταγράφε-
ται στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο κατά 44,1%, ενώ για το 
Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας δεν υπολογίστηκε 
ρυθμός μεταβολής, αφού δεν διατίθενται σχετικά 
στοιχεία για το ίδρυμα την περίοδο 2000-2004. 
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατάταξη 
των 35 εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του Πανεπιστημια-
κού και Τεχνολογικού τομέα της τριτοβάθμιας εκπαί-
δευσης ως προς τα ερευνητικά τους αποτελέσματα με 
βάση την τιμή του συνθετικού δείκτη ερευνητικών 
αποτελεσμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης το 
έτος 2001. Η μέση τιμή του συνθετικού δείκτη ερευνη-
τικών αποτελεσμάτων των συγκεκριμένων ιδρυμάτων 
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης το 2001 είναι 26,62. Ι-

διαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί κατά τη σύγκρι-
ση της τιμής του συνθετικού δείκτη των εκπαιδευτι-
κών ιδρυμάτων μεταξύ των ετών αναφοράς (2001 και 
2010), αφού οι τιμές δεν είναι άμεσα συγκρίσιμες με-
ταξύ τους (βλ. Παράρτημα VI). 
Συγκρίνοντας την κατάταξη των 35 εκπαιδευτικών ι-
δρυμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού το-
μέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με βάση την τιμή 
του συνθετικού δείκτη ερευνητικών αποτελεσμάτων 
των ετών 2001 και 2010, τα 23 από τα 35 ιδρύματα 
(65,7%) διατηρούνται στην ίδια ομάδα ιδρυμάτων με 
αυτήν που ανήκαν το 2001 (Χαροκόπειο Πανεπιστή-
μιο, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστήμιο Πατρών, Γεω-
πονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστήμιο Θεσσα-
λίας και Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
στην κατηγορία εξαιρετικά αποτελέσματα, Πανεπι-
στήμιο Θράκης στην κατηγορία καλά αποτελέσματα, 
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Πανεπιστήμιο Μακε-
δονίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Ιόνιο Πανεπιστήμιο 
Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, και τα ΤΕΙ Αθηνών, 
Λαρίσης, Λαμίας, Πειραιώς, Χαλκίδος, Καβάλας, Σερ-
ρών και Μεσολογγίου στην κατηγορία πολύ χαμηλά 
αποτελέσματα). 
Αντίθετα, σε 12 από τα 35 ιδρύματα (34,3%) το 2010 
καταγράφεται μετακίνηση σε διαφορετική ομάδα ι-
δρυμάτων ως προς την αντίστοιχη που κατείχαν το 
2001. Συγκριμένα, σε 5 ιδρύματα παρουσιάζεται επι-
δείνωση των ερευνητικών τους αποτελεσμάτων, αφού 
εμφανίζονται σε χαμηλότερη ομάδα αποτελεσμάτων 
ως προς την αντίστοιχη που κατείχαν το 2001, και συ-
γκεκομμένα: το Πολυτεχνείο Κρήτης (από εξαιρετικά 
ερευνητικά αποτελέσματα το 2001 σε καλά το 2010), 
το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (από καλά ερευνητικά απο-
τελέσματα το 2001 σε μέτρια το 2010), το Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών (από μέτρια ερευνητικά απο-
τελέσματα το 2001 σε χαμηλά το 2010), το ΤΕΙ Ηπεί-
ρου και το ΤΕΙ Καλαμάτας (από μέτρια ερευνητικά 
αποτελέσματα το 2001 σε πολύ χαμηλά το 2010). 

Γράφημα 7.103: Συνθετικός δείκτης ερευνητικών αποτελεσμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ανά εκπαιδευτικό ίδρυμα το έτος 2001 
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Σημειώσεις: 
- Δεν περιλαμβάνεται το Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας, η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών και η ΑΣΠΑΙΤΕ. 
- Η τιμή του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου αφορά το έτος 2002, του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων το έτος 2004 και των Πανεπιστημίων Δυτικής Μακεδονίας και Στερεάς Ελλάδας  το έτος 2005. 
- Ως ιδρύματα με εξαιρετικά ερευνητικά αποτελέσματα ορίζονται εκείνα με τιμή συνθετικού δείκτη ερευνητικών αποτελεσμάτων υψηλότερη του 135% της μέσης τιμής της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης (πάνω από 35,93). Ως ιδρύματα με καλά ερευνητικά αποτελέσματα ορίζονται εκείνα με τιμή συνθετικού δείκτη ερευνητικών αποτελεσμάτων μεταξύ 135% και 115% της μέσης 
τιμής της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (από 30,61 έως 35,93). Ως ιδρύματα με μέτρια ερευνητικά αποτελέσματα ορίζονται εκείνα με τιμή συνθετικού δείκτη ερευνητικών αποτελεσμάτων με-
ταξύ 115% και 85% της μέσης τιμής της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (από 22,62 έως 30,61). Ως ιδρύματα με χαμηλά ερευνητικά αποτελέσματα ορίζονται εκείνα με τιμή συνθετικού δείκτη 
ερευνητικών αποτελεσμάτων μεταξύ 85% και 65% της μέσης τιμής της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (από 17,30 έως 22,62). Ως ιδρύματα με πολύ χαμηλά ερευνητικά αποτελέσματα ορίζονται 
εκείνα με τιμή συνθετικού δείκτη ερευνητικών αποτελεσμάτων μικρότερη του 65% της τιμής της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (κάτω από 17,30). 
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Στον αντίποδα βρίσκονται 7 ιδρύματα που παρουσιά-
ζουν βελτίωση των ερευνητικών τους αποτελεσμάτων, 
αφού το 2010 εμφανίζονται σε υψηλότερη ομάδα α-
ποτελεσμάτων ως προς την αντίστοιχη που κατείχαν 
το 2001, όπως το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, το ΤΕΙ Κρή-
της και το ΤΕΙ Πατρών (από πολύ χαμηλά ερευνητικά 
αποτελέσματα το 2001 σε μέτρια το 2010) και ακο-
λουθούν το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (από χαμηλά ε-
ρευνητικά αποτελέσματα το 2002 σε μέτρια το 2012), 
το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, το Πανεπι-
στήμιο Στερεάς Ελλάδας και το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (α-
πό πολύ χαμηλά ερευνητικά αποτελέσματα το 2002 σε 
χαμηλά το 2010). 
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνονται η τιμή του 
συνθετικού δείκτη ερευνητικών αποτελεσμάτων και 
των τριών υποδεικτών που τον συνθέτουν, σε καθένα 
από τα 35 εκπαιδευτικά ιδρύματα του Πανεπιστημια-
κού και Τεχνολογικού τομέα της τριτοβάθμιας εκπαί-
δευσης το έτος 2010. 
Το 2010, ως προς τον υποδείκτη επιστημονικές δημο-
σιεύσεις, οι πέντε καλύτερες επιδόσεις (top5) μεταξύ 
των 35 ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κα-
ταγράφονται: στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (100,0), 
στο Πανεπιστήμιο Κρήτης (73,6), στο Γεωπονικό Πα-
νεπιστήμιο Αθηνών (71,8), στο Πανεπιστήμιο Ιωαννί-
νων (67,9) και στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 
(63,2), ενώ οι πέντε χειρότερες επιδόσεις (bottom5) 
σημειώνονται: στα ΤΕΙ Ηπείρου και Σερρών (0,0), στο 
ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (0,2), στο ΤΕΙ Πατρών (0,4) και στο 
ΤΕΙ Χαλκίδος (0,7). H μέση τιμή των top5 ιδρυμάτων 

της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (75,3) είναι κατά 280,1 
φορές υψηλότερη της μέσης τιμής των bottom5 ιδρυ-
μάτων (0,3). 
Την ίδια χρονιά, ως προς τον υποδείκτη απήχηση δη-
μοσιεύσεων, οι πέντε καλύτερες επιδόσεις (top5) με-
ταξύ των 35 ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
καταγράφονται: στο Πανεπιστήμιο Κρήτης (100,0), 
στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (96,3), στο Πανεπιστή-
μιο Αθηνών (83,4), στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 
(74,5) και στο Πανεπιστήμιο Πατρών (70,2), ενώ οι 
πέντε χειρότερες επιδόσεις (bottom5) σημειώνονται: 
στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο (0,0), στο ΤΕΙ Μεσολογγίου 
(19,8), στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (20,6), 
στο ΤΕΙ Καβάλας (22,3) και στο Πάντειο Πανεπιστήμιο 
(22,8). H μέση τιμή των top5 ιδρυμάτων της τριτοβάθ-
μιας εκπαίδευσης (84,9) είναι κατά 5,0 φορές υψηλό-
τερη της μέσης τιμής των bottom5 ιδρυμάτων (17,1). 
Το 2010 και ως προς τον συνθετικό δείκτη των ερευ-
νητικών αποτελεσμάτων των ιδρυμάτων της τριτο-
βάθμιας εκπαίδευσης οι πέντε καλύτερες επιδόσεις 
(top5) καταγράφονται: στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 
(87,2), στο Πανεπιστήμιο Κρήτης (86,8), στο Πανεπι-
στήμιο Ιωαννίνων (82,1), στο Πανεπιστήμιο Αθηνών 
(72,9) και στο Πανεπιστήμιο Πατρών (64,9), ενώ οι 
πέντε χειρότερες επιδόσεις (bottom5) σημειώνονται: 
στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο (2,4), στο ΤΕΙ Μεσολογγίου 
(11,0), στο ΤΕΙ Σερρών (11,4), στο ΤΕΙ Καβάλας (12,3) 
και στο Πάντειο Πανεπιστήμιο (13,3). H μέση τιμή των 
top5 ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (78,8) 
είναι κατά 7,8 φορές υψηλότερη της μέσης τιμής των 
bottom5 ιδρυμάτων (10,1). 
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Γράφημα 7.104: Συνθετικό δείκτης και Υποδείκτες ερευνητικών αποτελεσμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ανά εκπαιδευτικό ίδρυμα το έτος 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Εξαιρετική επίδοση  Καλή επίδοση  Μέτρια επίδοση  Χαμηλή επίδοση  Πολύ χαμηλή επίδοση 
Σημειώσεις: 
- Δεν περιλαμβάνεται το Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας, η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών και η ΑΣΠΑΙΤΕ. 
- Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα εμφανίζονται με τη σειρά κατάταξής τους με βάση το Συνθετικό Δείκτη Ερευνητικών Αποτελεσμάτων. 
- Οι υποδείκτες που αποτυπώνονται στα γραφήματα είναι στην κανονικοποιημένη τους μορφή με εύρος τιμών 0-100. Ο οριζόντιος άξονας (X) έχει σταθερή κλίμακα για όλα τα εκπαιδευτικά 
ιδρύματα με ελάχιστη τιμή 0 και μέγιστη τιμή 100. 
- Η χρωματική απόχρωση των ράβδων αντιστοιχεί στο χαρακτηρισμό της επίδοσης των ιδρυμάτων σε κάθε έναν από τους δύο υποδείκτες, καθώς και στο συνθετικό δείκτη των ερευνητικών 
αποτελεσμάτων τους. Η επίδοση διακρίνεται σε πέντε κατηγορίες με τον εξής τρόπο: (1) ιδρύματα με εξαιρετικές επιδόσεις έχουν τιμή του δείκτη/υποδείκτη υψηλότερη του 135% ή περισ-
σότερο της μέσης τιμής της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, (2) ιδρύματα με καλές επιδόσεις έχουν τιμή του δείκτη/υποδείκτη μεταξύ του 135% και του 115% της μέσης τιμής της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, (3) ιδρύματα με μέτριες επιδόσεις έχουν τιμή του δείκτη/υποδείκτη μεταξύ του 115% και του 85% της μέσης τιμής της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, (4) ιδρύματα με χαμηλές 
επιδόσεις έχουν τιμή του δείκτη/υποδείκτη μεταξύ του 85% και του 65% της μέσης τιμής της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και (5) ιδρύματα με πολύ χαμηλές επιδόσεις έχουν τιμή του δεί-
κτη/υποδείκτη μικρότερη του 65% της τιμής της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
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Ως προς το βαθμό διαφοροποίησης των ιδρυμάτων 
του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα της τρι-
τοβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με την τιμή του λό-
γου top5/bottom5 (βλ. ακόλουθο γράφημα), η σημα-
ντικότερη διαφοροποίηση, καταγράφεται στον υπο-
δείκτη επιστημονικές δημοσιεύσεις, ενώ ως προς τον 
υποδείκτη απήχηση των δημοσιεύσεων οι διαφορο-
ποιήσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων είναι 
σημαντικά χαμηλότερες, ωστόσο υπαρκτές (5,0 φο-
ρές). Υψηλή, τέλος, διαφοροποίηση καταγράφεται και 
στον συνθετικό δείκτη ερευνητικών αποτελεσμάτων 
(7,8 φορές). 
Γράφημα 7.105: Λόγος top5/bottom5 ανά υποδείκτη ερευνητικών αποτελε-
σμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης των 35 ιδρυμάτων το 2010 

Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Στο γράφημα που ακολουθεί συσχετίζεται η τιμή του 
συνθετικού δείκτη ερευνητικών αποτελεσμάτων της 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης το 2010 και ο ρυθμός με-
ταβολής της περιόδου 2001-2010 στα 35 εκπαιδευτικά 
ιδρύματα του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού το-
μέα. 
Το γράφημα χωρίζεται σε τέσσερα επιμέρους πεδία 
από δύο διασταυρούμενες γραμμές, εκ των οποίων η 
κάθετη αντιπροσωπεύει την τιμή 0,0 στο ρυθμό μετα-
βολής της περιόδου 2002-2012, και η οριζόντια απο-
δίδει τη μέση τιμή της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του 
συνθετικού δείκτη ερευνητικών αποτελεσμάτων το 
2012 (33,4). Αριστερά της κάθετης γραμμής περιλαμ-
βάνονται εκπαιδευτικά ιδρύματα τα οποία παρουσιά-
ζουν επιδείνωση της επίδοσής τους (αρνητικός ρυθ-
μός μεταβολής του συνθετικού δείκτη ερευνητικών 
αποτελεσμάτων), ενώ δεξιά της κάθετης γραμμής πε-
ριλαμβάνονται εκπαιδευτικά ιδρύματα τα οποία πα-
ρουσιάζουν βελτίωση της επίδοσής τους (θετικός 
ρυθμός μεταβολής του συνθετικού δείκτη ερευνητι-
κών αποτελεσμάτων). Κάτω από την οριζόντια γραμμή 
περιλαμβάνονται εκπαιδευτικά ιδρύματα με μέτρια 
έως πολύ χαμηλή επίδοση (χαμηλότερη της τιμής του 
μέσου όρου 33,4), ενώ πάνω από την οριζόντια γραμ-
μή περιλαμβάνονται εκπαιδευτικά ιδρύματα με εξαι-
ρετική έως μέτρια επίδοση (υψηλότερη της τιμής του 
μέσου όρου 33,4). 

Γράφημα 7.106: Συσχετισμός του συνθετικού δείκτη ερευνητικών αποτελεσμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης το 2010 και του ρυθμού μεταβολής της πε-
ριόδου 2001-2010 στα 35 εκπαιδευτικά ιδρύματα του Πανεπιστημιακού & Τεχνολογικού τομέα 

 
Εξαιρετική επίδοση  Καλή επίδοση  Μέτρια επίδοση  Χαμηλή επίδοση  Πολύ χαμηλή επίδοση 

 
Δεν περιλαμβάνεται το Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας, το Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας, η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών και η ΑΣΠΑΙΤΕ. 
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Τα 35 ιδρύματα του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογι-
κού τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που η θέση 
τους, με βάση τα ερευνητικά τους αποτελέσματα και 
την μεταβολή τους την περίοδο 2001-2010, αναγρά-
φεται στα τέσσερα πεδία του γραφήματος, μπορούν 
να διακριθούν στις ακόλουθες 4 ομάδες ιδρυμάτων: 

 Στην 1η ομάδα, ανήκουν ιδρύματα που χαρακτηρί-
ζονται από εξαιρετική έως μέτρια επίδοση και ταυ-
τόχρονα με τάση βελτίωσης. Στη συγκεκριμένη ομά-
δα εντάσσεται το 35,3% (12 ιδρύματα) των ιδρυμά-
των του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα 

της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης: το Χαροκόπειο Πα-
νεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Πανεπι-
στήμιο Ιωαννίνων, το Πανεπιστήμιο Αθηνών, το 
Πανεπιστήμιο Πατρών, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Αρι-
στοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Πανεπι-
στήμιο Θεσσαλίας, το Πολυτεχνείο Κρήτης, το Πα-
νεπιστήμιο Θράκης και το ΤΕΙ Κρήτης. 
 Στην 2η ομάδα, ανήκουν ιδρύματα που χαρακτηρί-

ζονται από εξαιρετική έως μέτρια επίδοση και ταυ-
τόχρονα με τάση επιδείνωσης. Στη συγκεκριμένη 
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Μεταβολή περιόδου 2001-2010 

Ιόνιο Παν 

Παν Πελοποννήσου 

Παν Μακεδονίας 

Παν Θεσσαλίας 

Παν Πειραιώς 

Παν Θράκης 

ΟΠΑ 
ΤΕΙ Δυτ Μακεδονίας 

ΤΕΙ Ηπείρου 

Γεωπονικό 

ΑΠΘ 

Χαροκόπειο 

ΤΕΙ Καλαμάτας 

ΕΜΠ 

ΤΕΙ Σερρών 

Πολ Κρήτης 

ΤΕΙ Λαρίσης 

Παν Κρήτης 

ΤΕΙ Μεσολογγίου 
ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων 

Παν Πατρών 

ΤΕΙ Καβάλας ΤΕΙ Χαλκίδος 

ΤΕΙ Πειραιώς 

Παν Ιωαννίνων 

Πάντειο 

ΤΕΙ Αθηνών 

Παν Αθηνών 

Παν Αιγαίου 

ΤΕΙ Λαμίας 
(731,2% , 15.0) 

Παν Δυτ.Μακεδονίας 
(1568,9% , 24.6) 

ΤΕΙ Πατρών 
(680,3 % , 32.0) 

ΤΕΙ Κρήτης 
(461,3% , 35.4) 
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ομάδα δεν εντάσσεται κάποιο ίδρυμα του Πανεπι-
στημιακού και Τεχνολογικού τομέα της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης. 
 Στην 3η ομάδα, ανήκουν ιδρύματα που χαρακτηρί-

ζονται από μέτρια έως πολύ χαμηλή επίδοση και 
ταυτόχρονα με τάση βελτίωσης. Στη συγκεκριμένη 
ομάδα εντάσσεται το 61,8% (21 ιδρύματα) των ιδρυ-
μάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού το-
μέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης: το ΤΕΙ Πατρών, 
το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδο-
νίας, το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, το Οικονομικό Πα-
νεπιστήμιο Αθηνών, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μα-

κεδονίας, το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, το Πανεπιστήμιο 
Πελοποννήσου, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, το 
ΤΕΙ Αθηνών, το ΤΕΙ Ηπείρου, το ΤΕΙ Καλαμάτας, το 
ΤΕΙ Λαρίσης, το ΤΕΙ Λαμίας, το ΤΕΙ Πειραιώς, το Αλε-
ξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, το ΤΕΙ Χαλκίδος, το Πά-
ντειο Πανεπιστήμιο, το ΤΕΙ Καβάλας το ΤΕΙ Σερρών 
και το ΤΕΙ Μεσολογγίου. 

 Στην 4η ομάδα, ανήκουν ιδρύματα που χαρακτηρί-
ζονται από μέτρια έως πολύ χαμηλή επίδοση και 
ταυτόχρονα με τάση επιδείνωσης. Στη συγκεκριμένη 
ομάδα εντάσσεται μόνο το Ιόνιο Πανεπιστήμιο. 
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 Συνθετικός δείκτης συνολικών αποτελεσμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 7.3

Στο γράφημα που ακολουθεί ο συνθετικός δείκτης εκ-
παιδευτικών αποτελεσμάτων της τριτοβάθμιας εκ-
παίδευσης συσχετίζεται με τον αντίστοιχο συνθετικό 
δείκτη των ερευνητικών αποτελεσμάτων, μεταξύ των 
35 ιδρυμάτων14 του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογι-
κού τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης το 2012 ό-
πως αυτοί συντέθηκαν από τους αντίστοιχους υποδεί-
κτες τους. 
Το γράφημα χωρίζεται σε τέσσερα επιμέρους πεδία 
από δύο διασταυρούμενες γραμμές, εκ των οποίων η 
κάθετη αντιπροσωπεύει τη μέση τιμή της τριτοβάθμι-
ας εκπαίδευσης του συνθετικού δείκτη εκπαιδευτικών 
                                                                 
14 Η ανάλυση του δείκτη ερευνητικών αποτελεσμάτων είναι δυνατή 

μόνο ανά εκπαιδευτικό ίδρυμα και όχι ανά τμήμα. Επομένως δεν 
είναι δυνατή η συσχέτιση των εκπαιδευτικών και ερευνητικών α-
ποτελεσμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ανά τομέα σπουδών. 

αποτελεσμάτων το 2012 (49,9), και η οριζόντια αποδί-
δει τη μέση τιμή της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του 
συνθετικού δείκτη ερευνητικών αποτελεσμάτων το 
2010 (33,4). Αριστερά της κάθετης γραμμής περιλαμ-
βάνονται εκπαιδευτικά ιδρύματα με μέτρια έως πολύ 
χαμηλή επίδοση στα εκπαιδευτικά αποτελέσματα 
(χαμηλότερη της τιμής του μέσου όρου 49,9), ενώ δε-
ξιά της οριζόντιας γραμμής περιλαμβάνονται εκπαι-
δευτικά ιδρύματα με εξαιρετική έως μέτρια επίδοση 
στα εκπαιδευτικά αποτελέσματα (υψηλότερη της τι-
μής του μέσου όρου 49,9). Κάτω από την οριζόντια 
γραμμή περιλαμβάνονται εκπαιδευτικά ιδρύματα με 
μέτρια έως πολύ χαμηλή επίδοση στα ερευνητικά 
αποτελέσματα (χαμηλότερη της τιμής του μέσου όρου 
33,4), ενώ πάνω από την οριζόντια γραμμή περιλαμ-
βάνονται εκπαιδευτικά ιδρύματα με εξαιρετική έως 
μέτρια επίδοση στα ερευνητικά αποτελέσματα (υψη-
λότερη της τιμής του μέσου όρου 33,4).  

Γράφημα 7.107: Συσχετισμός των συνθετικών δεικτών εκπαιδευτικών και ερευνητικών  αποτελεσμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ανά ίδρυμα το 2012 

 
Συντελεστής συσχετισμού Pearson ,395          R2 = 0,1560 
Δεν περιλαμβάνονται το Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας, η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών και η ΑΣΠΑΙΤΕ. 
Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Παρατηρείται μια ασθενής θετική γραμμική σχέση (τι-
μή του συντελεστή συσχετισμού Pearson 0,395) μετα-
ξύ των εκπαιδευτικών και των ερευνητικών αποτελε-
σμάτων των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της 
χώρας (τιμή συντελεστή προσδιορισμού R2 15,6%). Με 
άλλα λόγια, ιδρύματα που καταγράφουν υψηλή επί-
δοση ως προς τα εκπαιδευτικά τους αποτελέσματα 
μπορεί να καταγράφουν και χαμηλή και υψηλή επί-
δοση ως προς τα ερευνητικά τους αποτελέσματα, κι 
αντιστρόφως. 

Τα 35 ιδρύματα του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογι-
κού τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που η θέση 
τους, με βάση τα εκπαιδευτικά τους αποτελέσματα και 
την μεταβολή τους την περίοδο 2002-2012, αναγρά-
φεται στα τέσσερα πεδία του γραφήματος μπορούν να 
διακριθούν στις ακόλουθες 4 ομάδες ιδρυμάτων: 

 Στην 1η ομάδα, ανήκουν ιδρύματα που χαρακτηρί-
ζονται από εξαιρετικά έως μέτρια εκπαιδευτικά α-
ποτελέσματα (με μέση τιμή συνθετικού δείκτη εκ-
παιδευτικών αποτελεσμάτων 63,3) και ταυτόχρονα 
από εξαιρετικά έως μέτρια ερευνητικά αποτελέ-
σματα (με μέση τιμή συνθετικού δείκτη ερευνητικών 
αποτελεσμάτων 60,0). Στη συγκεκριμένη ομάδα ε-
ντάσσεται το 25,7% (9 ιδρύματα) των ιδρυμάτων του 
Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα της τριτο-
βάθμιας εκπαίδευσης: το Χαροκόπειο Πανεπιστήμι-
ο, το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Πανεπιστήμιο Πα-
τρών, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Εθνι-
κό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Πανεπιστήμιο Θεσ-
σαλίας, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονί-
κης, το Πολυτεχνείο Κρήτης και το Πανεπιστήμιο 
Θράκης. 
 Στην 2η ομάδα, ανήκουν ιδρύματα που χαρακτηρί-

ζονται από εξαιρετικά έως μέτρια εκπαιδευτικά α-
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Συνθετικός δείκτης εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων 2012 

Παν Πελοποννήσου 
Παν Μακεδονίας 

Παν Θεσσαλίας 

Παν Θράκης 

ΟΠΑ 
ΤΕΙ Δυτ Μακ/νίας 

ΤΕΙ Ηπείρου 

Γεωπονικό 

ΑΠΘ 

ΤΕΙ Καλαμάτας 

ΕΜΠ 

ΤΕΙ Σερρών 

Πολ Κρήτης 

ΤΕΙ Λαρίσης 

ΤΕΙ Κρήτης 

Παν Κρήτης 

ΤΕΙ Μεσολογγίου 
ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων 

Παν Πατρών 

ΤΕΙ Λαμίας 

ΤΕΙ Καβάλας 

Παν Στ. Ελλάδας 

ΤΕΙ Χαλκίδος 

ΤΕΙ Πειραιώς 

Παν Ιωαννίνων 

Παν Δυτ Μακ/νίας 

Πάντειο 

ΤΕΙ Αθηνών 

Παν Αθηνών 

Παν Αιγαίου 

Ιόνιο Παν 

Χαροκόπειο 

Παν Πειραιώς 

4η ομάδα 

3η ομάδα 1η ομάδα 

2η ομάδα 

ΤΕΙ Πατρών 
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ποτελέσματα (με μέση τιμή συνθετικού δείκτη εκ-
παιδευτικών αποτελεσμάτων 63,6) και ταυτόχρονα 
από μέτρια έως πολύ χαμηλά ερευνητικά αποτελέ-
σματα (με μέση τιμή συνθετικού δείκτη ερευνητικών 
αποτελεσμάτων 21,0). Στη συγκεκριμένη ομάδα ε-
ντάσσεται το 25,7% (9 ιδρύματα) των ιδρυμάτων του 
Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα της τριτο-
βάθμιας εκπαίδευσης: το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το 
Πανεπιστήμιο Πειραιώς, το Οικονομικό Πανεπιστή-
μιο Αθηνών, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, 
το Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας, το Πανεπιστή-
μιο Πελοποννήσου, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 
το Πάντειο Πανεπιστήμιο και το Ιόνιο Πανεπιστήμι-
ο. 
 Στην 3η ομάδα, ανήκουν ιδρύματα που χαρακτηρί-

ζονται από μέτρια έως πολύ χαμηλά εκπαιδευτικά 
αποτελέσματα (με μέση τιμή συνθετικού δείκτη εκ-
παιδευτικών αποτελεσμάτων 41,8) και ταυτόχρονα 
από εξαιρετικά έως μέτρια ερευνητικά αποτελέ-
σματα (με μέση τιμή συνθετικού δείκτη ερευνητικών 
αποτελεσμάτων 63,4). Στη συγκεκριμένη ομάδα ε-
ντάσσεται το 8,6% (3 ιδρύματα) των ιδρυμάτων του 
Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα της τριτο-
βάθμιας εκπαίδευσης: το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 
το Πανεπιστήμιο Αθηνών και το ΤΕΙ Κρήτης. 

 Στην 4η ομάδα, ανήκουν ιδρύματα που χαρακτηρί-
ζονται από μέτρια έως πολύ χαμηλά εκπαιδευτικά 
αποτελέσματα (με μέση τιμή συνθετικού δείκτη εκ-
παιδευτικών αποτελεσμάτων 32,6) και ταυτόχρονα 
από μέτρια έως πολύ χαμηλά ερευνητικά αποτελέ-
σματα (με μέση τιμή συνθετικού δείκτη ερευνητικών 
αποτελεσμάτων 17,9). Στη συγκεκριμένη ομάδα ε-
ντάσσεται το 40,0% (14 ιδρύματα) των ιδρυμάτων 
του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης: το ΤΕΙ Πατρών, το ΤΕΙ 
Δυτικής Μακεδονίας, το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, το ΤΕΙ 
Αθηνών, το ΤΕΙ Ηπείρου, το ΤΕΙ Καλαμάτας, το ΤΕΙ 
Λαρίσης, το ΤΕΙ Λαμίας, το ΤΕΙ Πειραιώς, το Αλεξάν-
δρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, το ΤΕΙ Χαλκίδος, το ΤΕΙ Κα-
βάλας, το ΤΕΙ Σερρών και το ΤΕΙ Μεσολογγίου. 

 
Προκειμένου να αναδειχθεί η σειρά κατάταξης των 37 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ως προς τα συνολικά παρα-
γόμενα αποτελέσματά τους (εκπαιδευτικά και ερευνη-
τικά), δημιουργήθηκε ο συνθετικός δείκτης συνολι-
κών αποτελεσμάτων των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ο οποίος βασίζεται σε 6 
υποδείκτες (4 υποδείκτες για τα εκπαιδευτικά αποτε-
λέσματα και 2 υποδείκτες για τα ερευνητικά αποτελέ-
σματα) και συγκεκριμένα:  
1. Υποδείκτης τακτικότητα στη φοίτηση, 
2. Υποδείκτης επίδοση των αποφοίτων,  
3. Υποδείκτης απόφοιτοι μεταπτυχιακών προγραμ-

μάτων, 
4. Υποδείκτης ισορροπία του φύλου, 
5. Υποδείκτης επιστημονικές δημοσιεύσεις, και 
6. Υποδείκτης απήχηση των δημοσιεύσεων. 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατάταξη 
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του Πανεπιστημιακού 
και Τεχνολογικού τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευ-
σης ως προς τα συνολικά παραγόμενα τους αποτελέ-
σματα με βάση την τιμή του συνθετικού δείκτη συνο-
λικών αποτελεσμάτων το έτος 2012, καθώς και ο 
ρυθμός μεταβολής της περιόδου αναφοράς 2002-
2012. Η ελάχιστη δυνατή τιμή που μπορεί να πάρει ο 
συνθετικός δείκτης συνολικών αποτελεσμάτων είναι 
0,0 και αντιστοιχεί στην χαμηλότερη επίδοση. Ομοίως, 
η μέγιστη δυνατή τιμή που μπορεί να πάρει ο συνθετι-
κός δείκτης συνολικών αποτελεσμάτων είναι 100,0 και 
αντιστοιχεί στην καλύτερη δυνατή επίδοση. Με βάση 
την τιμή του συνθετικού δείκτη συνολικών αποτελε-
σμάτων τα 37 εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας κατα-
νέμονται στις ακόλουθες πέντε ομάδες ιδρυμάτων: 
(1η) ιδρύματα με εξαιρετικά συνολικά αποτελέσματα, 
(2η) ιδρύματα με καλά συνολικά αποτελέσματα, (3η) 
ιδρύματα με μέτρια συνολικά αποτελέσματα, (4η) ι-
δρύματα με χαμηλά συνολικά αποτελέσματα και (5η) 
ιδρύματα με πολύ χαμηλά συνολικά αποτελέσματα. 
Κάθε ομάδα εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ορίζεται σε 
σχέση με την απόστασή της από τη μέση τιμή του 
συνθετικού δείκτη συνολικών αποτελεσμάτων του 
συνόλου της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ακριβής τιμή 
υπολογισμού 44,44 για το έτος 2012). 
 
Το 2012 η μέση τιμή του συνθετικού δείκτη συνολι-
κών αποτελεσμάτων των συνολικά 37 ιδρυμάτων του 
Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα της τριτο-
βάθμιας εκπαίδευσης είναι 44,4 μονάδες στην κλίμα-
κα 0-100, με τα 22 ιδρύματα του Πανεπιστημιακού το-
μέα (το 59,4% των ιδρυμάτων) να καταγράφουν μέση 
τιμή του δείκτη 56,5, έναντι μέσης τιμής 28,0 που κα-
ταγράφουν αντίστοιχα τα 15 ιδρύματα του Τεχνολογι-
κού τομέα (το 40,5% των ιδρυμάτων) της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης. 
Το 2012 και με βάση την τιμή του συνθετικού δείκτη 
συνολικών αποτελεσμάτων τα ιδρύματα του Πανεπι-
στημιακού και Τεχνολογικού τομέα της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, διακρίνονται στις ακόλουθες 5 ομάδες 
ιδρυμάτων: 

 Ιδρύματα με εξαιρετικά συνολικά αποτελέσματα 
(με μέση τιμή ομάδας 66,7) στην οποία περιλαμβά-
νονται: το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (75,2), το Πα-
νεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας (73,3), το Πανεπιστή-
μιο Κρήτης (67,6), το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Α-
θηνών (66,1), το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (65,5),το 
Πολυτεχνείο Κρήτης (64,4), το Εθνικό Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο (60,9) και το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 
(60,3). 
 Ιδρύματα με καλά συνολικά αποτελέσματα (με μέ-

ση τιμή ομάδας 54,3) στην οποία περιλαμβάνονται: 
το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (57,3), το Πανεπιστήμιο 
Πατρών (57,1), το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθη-
νών (56,4), το Πανεπιστήμιο Αθηνών (54,9), το Πα-
νεπιστήμιο Μακεδονίας (53,9), το Πανεπιστήμιο 
Θράκης (51,8), το Πανεπιστήμιο Πειραιώς (51,7) 
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και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
(51,6). 
 Ιδρύματα με μέτρια συνολικά αποτελέσματα (με 

μέση τιμή ομάδας 45,9) στην οποία περιλαμβάνο-
νται: η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (50,1), το 
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (49,9), το Ιόνιο Πα-
νεπιστήμιο (48,6), το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακε-
δονίας (47,1), το Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας 
(39,8) και το Πάντειο Πανεπιστήμιο (38,2). 
 Ιδρύματα με χαμηλά συνολικά αποτελέσματα (με 

μέση τιμή ομάδας 32,1) στην οποία περιλαμβάνο-

νται: το ΤΕΙ Πατρών (34,6), το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων 
(34,1), το ΤΕΙ Ηπείρου (33,3), το ΤΕΙ Κρήτης (31,9), 
το ΤΕΙ Καλαμάτας (30,0) και το ΤΕΙ Αθηνών (28,9),. 
 Ιδρύματα με πολύ χαμηλά συνολικά αποτελέσματα 

(με μέση τιμή ομάδας 25,2) στην οποία περιλαμβά-
νονται: το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (28,9), το ΤΕΙ 
Σερρών (28,3), το ΤΕΙ Μεσολογγίου (27,8), το ΤΕΙ 
Λαρίσης (27,0), το Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 
(26,1), το ΤΕΙ Λαμίας (25,1), το ΤΕΙ Καβάλας (24,6), 
το ΤΕΙ Πειραιώς (20,9) και το ΤΕΙ Χαλκίδος (18,3). 

 
Γράφημα 7.108: Συνθετικός δείκτης συνολικών αποτελεσμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ανά εκπαιδευτικό ίδρυμα το έτος 2012 και ρυθμός μεταβολής πε-
ριόδου 2002-2012 

 

 
Σημειώσεις: 
- Δεν περιλαμβάνεται το Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας, η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών και η ΑΣΠΑΙΤΕ. 
- Ο ρυθμός μεταβολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων αφορά την περίοδο 2005-2012, του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου την περίοδο 2007-2012, του 
Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας την περίοδο 2009-2012 και του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας την περίοδο 2011-2012. 
- Ως ιδρύματα με εξαιρετικά συνολικά αποτελέσματα ορίζονται εκείνα με τιμή συνθετικού δείκτη συνολικών αποτελεσμάτων υψηλότερη του 135% της μέσης τιμής της τριτοβάθμιας εκπαί-
δευσης (πάνω από 59,99). Ως ιδρύματα με καλά συνολικά αποτελέσματα ορίζονται εκείνα με τιμή συνθετικού δείκτη συνολικών αποτελεσμάτων μεταξύ 135% και 115% της μέσης τιμής της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (από 51,11 έως 59,99). Ως ιδρύματα με μέτρια συνολικά αποτελέσματα ορίζονται εκείνα με τιμή συνθετικού δείκτη συνολικών αποτελεσμάτων μεταξύ 115% και 
85% της μέσης τιμής της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (από 37,77 έως 51,11). Ως ιδρύματα με χαμηλά συνολικά αποτελέσματα ορίζονται εκείνα με τιμή συνθετικού δείκτη συνολικών αποτε-
λεσμάτων μεταξύ 85% και 65% της μέσης τιμής της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (από 28,89 έως 37,77). Ως ιδρύματα με πολύ χαμηλά συνολικά αποτελέσματα ορίζονται εκείνα με τιμή συν-
θετικού δείκτη συνολικών αποτελεσμάτων μικρότερη του 65% της τιμής της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (κάτω από 28,89). 
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
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Κατά την περίοδο 2002-2012, η μέση τιμή του συνθε-
τικού δείκτη συνολικών αποτελεσμάτων των ιδρυμά-
των του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης καταγράφει αρκετά σημα-
ντική αύξηση15 κατά 26,0%. 
Τη συγκεκριμένη περίοδο αναφοράς, σε 34 από τα 37 
ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (91,9%) κα-
ταγράφεται αύξηση του συνθετικού δείκτη των συνο-
λικών τους αποτελεσμάτων, με την υψηλότερη να κα-
ταγράφεται στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο κατά 
227,4% και κατά φθίνουσα σειρά ρυθμού αύξησης α-
κολουθούν: το ΤΕΙ Πατρών (125,7%), το ΤΕΙ Λαμίας 
(113,3%), το Πανεπιστήμιο Πειραιώς (107,1%), το Πα-
νεπιστήμιο Μακεδονίας (105,9%), το Πανεπιστήμιο 
Δυτικής Μακεδονίας (90,4%), το ΤΕΙ Κρήτης (85,0%), 
το ΤΕΙ Λαρίσης (79,7%), το ΤΕΙ Καβάλας (78,7%), το 
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (67,3%), το ΤΕΙ Σερρών 
(61,4%), το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (58,5%), το Αλε-
ξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης (56,6%), το Πανεπιστήμιο 
Θράκης (56,0%), το Ιόνιο Πανεπιστήμιο (53,1%), το 
Πάντειο Πανεπιστήμιο (52,2%), το ΤΕΙ Καλαμάτας 
(48,2%), το ΤΕΙ Αθηνών (42,3%), το Οικονομικό Πανε-
πιστήμιο Αθηνών (34,5%), το Πανεπιστήμιο Δυτικής 
Ελλάδας (30,2%), το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης (28,4%), το ΤΕΙ Χαλκίδος (28,3%), το 
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (22,6%), το ΤΕΙ Ηπείρου 
(21,4%), το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου (20,4%) και το ΤΕΙ Δυτικής Μα-
κεδονίας (20,1%). Μικρότερες αυξήσεις καταγράφο-
νται στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (17,1%), στο Πολυτε-
χνείο Κρήτης (14,2%), στο Πανεπιστήμιο Πατρών 
(14,1%), στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (12,6%), 
στο ΤΕΙ Πειραιώς (11,5%), στο Πανεπιστήμιο Κρήτης 
(8,2%) και στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (6,4%). 
Στον αντίποδα βρίσκονται 3 από τα 37 ιδρύματα της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (8,1%) στα οποία την περί-
οδο 2002-2012 καταγράφεται μείωση του συνθετικού 
δείκτη των συνολικών τους αποτελεσμάτων, με την 
υψηλότερη να καταγράφεται στην Ανωτάτη Σχολή 
Καλών Τεχνών κατά 24,4% και κατά αύξουσα σειρά 
ρυθμού μείωσης ακολουθούν: το Πανεπιστήμιο Στε-
ρεάς Ελλάδας (14,7%) και το ΤΕΙ Μεσολογγίου (2,4%).  
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατάταξη 
των 37 εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του Πανεπιστημια-
κού και Τεχνολογικού τομέα της τριτοβάθμιας εκπαί-
δευσης ως προς τα συνολικά τους αποτελέσματα με 
βάση την τιμή του συνθετικού δείκτη συνολικών απο-
τελεσμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης το έτος 
2002. Η μέση τιμή του συνθετικού δείκτη συνολικών 
αποτελεσμάτων των συγκεκριμένων ιδρυμάτων της 
                                                                 
15 Ο ρυθμός μεταβολής του συνθετικού δείκτη εκπαιδευτικών απο-

τελεσμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης υπολογίζεται από τη 
μεταβολή των επιμέρους μεταβλητών που συνθέτουν το δείκτη 
(βλ. μεθοδολογικό σημείωμα για τους συνθετικούς δείκτες στο 
Παράρτημα VI). 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης το 2002 είναι 38,34. Ιδιαί-
τερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί κατά τη σύγκριση 
της τιμής του συνθετικού δείκτη των εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων μεταξύ των ετών αναφοράς (2002 και 
2012), αφού οι τιμές δεν είναι άμεσα συγκρίσιμες με-
ταξύ τους (βλ. Παράρτημα VI). 
Συγκρίνοντας την κατάταξη των 37 εκπαιδευτικών ι-
δρυμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού το-
μέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με βάση την τιμή 
του συνθετικού δείκτη συνολικών αποτελεσμάτων 
των ετών 2002 και 2012, τα 16 από τα 37 ιδρύματα 
(43,2%) διατηρούνται στην ίδια ομάδα ιδρυμάτων με 
αυτήν που ανήκαν το 2002 (Πανεπιστήμιο Κρήτης, 
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πολυτεχνείο Κρή-
της, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και Πανεπιστήμιο 
Ιωαννίνων στην κατηγορία εξαιρετικά αποτελέσματα, 
Πανεπιστήμιο Αθηνών στην κατηγορία καλά αποτε-
λέσματα, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Πανεπιστή-
μιο Δυτικής Μακεδονίας, Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελ-
λάδας και Πάντειο Πανεπιστήμιο στην κατηγορία μέ-
τρια αποτελέσματα, ΤΕΙ Κρήτης και ΤΕΙ Αθηνών στην 
κατηγορία χαμηλά αποτελέσματα, ΤΕΙ Σερρών, ΤΕΙ 
Καβάλας, ΤΕΙ Πειραιώς και ΤΕΙ Χαλκίδας στην κατη-
γορία πολύ χαμηλά αποτελέσματα). 
Αντίθετα, σε 21 από τα 37 ιδρύματα (56,8%) το 2012 
καταγράφεται μετακίνηση σε διαφορετική ομάδα ι-
δρυμάτων ως προς την αντίστοιχη που κατείχαν το 
2002. Συγκριμένα, σε 11 ιδρύματα παρουσιάζεται επι-
δείνωση των συνολικών τους αποτελεσμάτων, αφού 
εμφανίζονται σε χαμηλότερη κατηγορία αποτελεσμά-
των ως προς την αντίστοιχη που κατείχαν το 2002 και 
συγκεκριμένα: το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το Πανε-
πιστήμιο Πατρών (από εξαιρετικά συνολικά αποτελέ-
σματα το 2002 σε καλά το 2012), η Ανωτάτη Σχολή 
Καλών Τεχνών (από εξαιρετικά συνολικά αποτελέσμα-
τα το 2002 σε μέτρια το 2012), το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, 
το ΤΕΙ Ηπείρου και το ΤΕΙ Καλαμάτας (από μέτρια συ-
νολικά αποτελέσματα το 2002 σε χαμηλά το 2012), το 
ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας το ΤΕΙ Μεσολογγίου (από 
μέτρια συνολικά αποτελέσματα το 2002 σε πολύ χα-
μηλά το 2012) και το ΤΕΙ Λαρίσης, το Αλεξάνδρειο ΤΕΙ 
Θεσσαλονίκης και το ΤΕΙ Λαμίας (από χαμηλά εκπαι-
δευτικά αποτελέσματα το 2002 σε πολύ χαμηλά το 
2012).  
Στον αντίποδα βρίσκονται 11 ιδρύματα που παρουσιά-
ζουν βελτίωση των εκπαιδευτικών τους αποτελεσμά-
των, αφού το 2012 εμφανίζονται σε υψηλότερη κατη-
γορία ως προς την αντίστοιχη που κατείχαν το 2001, 
και συγκεκριμένα: το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (από 
μέτρια συνολικά αποτελέσματα το 2002 σε εξαιρετικά 
το 2012), το Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας το Πανε-
πιστήμιο Θεσσαλίας (από καλά συνολικά αποτελέ-
σματα το 2002 σε εξαιρετικά το 2012), το Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πανεπιστήμιο Θράκης και 
το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και (α-
πό μέτρια συνολικά αποτελέσματα το 2002 σε καλά το 
2012),το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και το Πανεπι-
στήμιο Πειραιώς (από χαμηλά εκπαιδευτικά αποτελέ-
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σματα το 2002 σε καλά το 2012), το Ιόνιο Πανεπιστή-
μιο (από χαμηλά εκπαιδευτικά αποτελέσματα το 2002 
σε μέτρια το 2012), και το ΤΕΙ Πατρών (από πολύ χα-

μηλά εκπαιδευτικά αποτελέσματα το 2002 σε χαμηλά 
το 2012). 

Γράφημα 7.109: Συνθετικός δείκτης συνολικών αποτελεσμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ανά εκπαιδευτικό ίδρυμα το έτος 2002 

 

 
Σημειώσεις: 
- Δεν περιλαμβάνεται η ΑΣΠΑΙΤΕ. 
- Η τιμή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων αφορά το έτος 2005, του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου το 2007, του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας το 2009 και 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας το 2011. 
- Ως ιδρύματα με εξαιρετικά συνολικά αποτελέσματα ορίζονται εκείνα με τιμή συνθετικού δείκτη συνολικών αποτελεσμάτων υψηλότερη του 135% της μέσης τιμής της τριτοβάθμιας εκπαί-
δευσης (πάνω από 51,76). Ως ιδρύματα με καλά συνολικά αποτελέσματα ορίζονται εκείνα με τιμή συνθετικού δείκτη συνολικών αποτελεσμάτων μεταξύ 135% και 115% της μέσης τιμής της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (από 44,10 έως 51,76). Ως ιδρύματα με μέτρια συνολικά αποτελέσματα ορίζονται εκείνα με τιμή συνθετικού δείκτη συνολικών αποτελεσμάτων μεταξύ 115% και 
85% της μέσης τιμής της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (από 32,59 έως 44,10). Ως ιδρύματα με χαμηλά συνολικά αποτελέσματα ορίζονται εκείνα με τιμή συνθετικού δείκτη συνολικών αποτε-
λεσμάτων μεταξύ 85% και 65% της μέσης τιμής της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (από 24,92 έως 32,59). Ως ιδρύματα με πολύ χαμηλά συνολικά αποτελέσματα ορίζονται εκείνα με τιμή συν-
θετικού δείκτη συνολικών αποτελεσμάτων μικρότερη του 65% της τιμής της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (κάτω από 24,92). 
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Στο γράφημα που ακολουθεί συσχετίζεται η τιμή του 
συνθετικού δείκτη συνολικών αποτελεσμάτων της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης το 2012 και ο ρυθμός με-
ταβολής της περιόδου 2002-2012 στα 37 εκπαιδευτικά 
ιδρύματα του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού το-
μέα. 
Το γράφημα χωρίζεται σε τέσσερα επιμέρους πεδία 
από δύο διασταυρούμενες γραμμές, εκ των οποίων η 
κάθετη αντιπροσωπεύει την τιμή 0,0 στο ρυθμό μετα-
βολής της περιόδου 2002-2012, και η οριζόντια απο-
δίδει τη μέση τιμή της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του 
συνθετικού δείκτη συνολικών αποτελεσμάτων το 2012 
(44,4). Αριστερά της κάθετης γραμμής περιλαμβάνο-
νται εκπαιδευτικά ιδρύματα τα οποία παρουσιάζουν 
επιδείνωση της επίδοσής τους (αρνητικός ρυθμός με-
ταβολής του συνθετικού δείκτη συνολικών αποτελε-
σμάτων), ενώ δεξιά της κάθετης γραμμής περιλαμβά-
νονται εκπαιδευτικά ιδρύματα τα οποία παρουσιά-
ζουν βελτίωση της επίδοσής τους (θετικός ρυθμός με-

ταβολής του συνθετικού δείκτη συνολικών αποτελε-
σμάτων). Κάτω από την οριζόντια γραμμή περιλαμβά-
νονται εκπαιδευτικά ιδρύματα με μέτρια έως πολύ 
χαμηλή επίδοση (χαμηλότερη της τιμής του μέσου 
όρου 44,4), ενώ πάνω από την οριζόντια γραμμή περι-
λαμβάνονται εκπαιδευτικά ιδρύματα με εξαιρετική 
έως μέτρια επίδοση (υψηλότερη της τιμής του μέσου 
όρου 44,4). 
Τα 37 ιδρύματα του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογι-
κού τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που η θέση 
τους, με βάση τα συνολικά τους αποτελέσματα και 
την μεταβολή τους την περίοδο 2002-2012, αναγρά-
φεται στα τέσσερα πεδία του γραφήματος μπορούν να 
διακριθούν στις ακόλουθες 4 ομάδες ιδρυμάτων: 

 Στην 1η ομάδα, ανήκουν ιδρύματα που χαρακτηρί-
ζονται από εξαιρετική έως μέτρια επίδοση και ταυ-
τόχρονα με τάση βελτίωσης. Στη συγκεκριμένη ομά-
δα εντάσσεται το 51,4% (19 ιδρύματα) των ιδρυμά-
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των του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα 
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης: το Χαροκόπειο Πα-
νεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας, το 
Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το Πολυτε-
χνείο Κρήτης, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το 
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το Πανεπιστήμιο Αιγαί-
ου, το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Οικονομικό Πανε-
πιστήμιο Αθηνών, το Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πα-
νεπιστήμιο Μακεδονίας, το Πανεπιστήμιο Θράκης, 
το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, το Αριστοτέλειο Πανε-
πιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήμιο Πελο-
ποννήσου, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και το Πανεπι-
στήμιο Δυτικής Μακεδονίας. 
 Στην 2η ομάδα, ανήκουν ιδρύματα που χαρακτηρί-

ζονται από εξαιρετική έως μέτρια επίδοση και ταυ-
τόχρονα με τάση επιδείνωσης. Στη συγκεκριμένη 
ομάδα εντάσσεται μόνο η Ανωτάτη Σχολή Καλών 
Τεχνών. 

 Στην 3η ομάδα, ανήκουν ιδρύματα που χαρακτηρί-
ζονται από μέτρια έως πολύ χαμηλή επίδοση και 
ταυτόχρονα με τάση βελτίωσης. Στη συγκεκριμένη 
ομάδα εντάσσεται το 40,5% (15 ιδρύματα) των ιδρυ-
μάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού το-
μέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης: το Πάντειο Πα-
νεπιστήμιο, το ΤΕΙ Πατρών, το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, το 
ΤΕΙ Ηπείρου, το ΤΕΙ Κρήτης, , το ΤΕΙ Καλαμάτας, το 
ΤΕΙ Αθηνών, το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, το ΤΕΙ Σερ-
ρών, το ΤΕΙ Λαρίσης, το Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλο-
νίκης, το ΤΕΙ Καβάλας, το ΤΕΙ Λαμίας, το ΤΕΙ Πει-
ραιώς και το ΤΕΙ Χαλκίδος. 

 Στην 4η ομάδα, ανήκουν ιδρύματα που χαρακτηρί-
ζονται από μέτρια έως πολύ χαμηλή επίδοση και 
ταυτόχρονα με τάση επιδείνωσης. Στη συγκεκριμένη 
ομάδα εντάσσεται το 5,4% (2 ιδρύματα) των ιδρυμά-
των του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα 
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης: το Πανεπιστήμιο 
Στερεάς Ελλάδας και το ΤΕΙ Μεσολογγίου. 

Γράφημα 7.110: Συσχετισμός του συνθετικού δείκτη συνολικών αποτελεσμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης το 2012 και του ρυθμού μεταβολής της περιό-
δου 2002-2012 στα 37 εκπαιδευτικά ιδρύματα του Πανεπιστημιακού & Τεχνολογικού τομέα 

 
Εξαιρετική επίδοση   Καλή επίδοση  Μέτρια επίδοση  Χαμηλή επίδοση  Πολύ χαμηλή επίδοση 

 
Δεν περιλαμβάνεται η ΑΣΠΑΙΤΕ. 
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
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 Συσχετισμός εισροών και χαρακτηριστικών των φοιτητών με τις εκροές των εκπαιδευτικών 8.1
ιδρυμάτων 

Στην ενότητα αυτή χρησιμοποιούνται οι μεταβλητές 
των χαρακτηριστικών του συστήματος εισαγωγής στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευσης (βλ 3ο Κεφάλαιο), οι μετα-
βλητές των εισροών (βλ. 6ο Κεφάλαιο) αλλά και των 
χαρακτηριστικών του νεοεισερχόμενου φοιτητικού 
πληθυσμού (βλ. 5ο Κεφάλαιο) προκειμένου να διερευ-
νηθεί κατά πόσο διαφοροποιούνται αυτά τα χαρακτη-
ριστικά στα συστήματα με υψηλά παραγόμενα αποτε-
λέσματα σε σύγκριση με τα συστήματα με χαμηλά πα-
ραγόμενα αποτελέσματα εκπαίδευσης (βλ. 7ο Κεφά-
λαιο). Συγκριμένα, χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες 20 
μεταβλητές (για κάθε μεταβλητή αναφέρεται η ενότη-
τα της παρούσας μελέτης όπου αναλύεται): 
 Δείκτης ελκυστικότητας τμημάτων, ο οποίος αποδί-

δει το ποσοστό των υποψηφίων που δήλωσαν το 
τμήμα ως 1η, 2η ή 3η προτίμηση στο μηχανογραφικό 
τους δελτίο επί του συνόλου των υποψηφίων που 
δήλωσαν το συγκεκριμένο τμήμα (3.5.1) 
 Δείκτης ανταγωνιστικότητας των υποψηφίων, ο ο-

ποίος υπολογίζεται ως το πηλίκο του αριθμού των 
υποψηφίων που δήλωσαν στο μηχανογραφικό τους 
δελτίο το συγκεκριμένο τμήμα ως κύρια προτίμηση 
(1η, 2η, ή 3η) προς τον αριθμό των επιτυχόντων στο 
συγκεκριμένο τμήμα (3.5.2) 
 Βάση εισαγωγής (μόρια τελευταίου) (3.5.3) 
 Ποσοστό νεοεισερχόμενων φοιτητών που αποφοί-

τησαν από σχολείο του εξωτερικού (5.4.1) 
 Ποσοστό νεοεισερχόμενων που προέρχονται από τον 

ίδιο νομό που εδρεύει το τμήμα φοίτησής τους, με 
βάση το νομό που εδρεύει το σχολείο δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης από το οποίο αποφοίτησαν (5.4.1) 
 Πλήθος νομών προέλευσης των νεοεισερχόμενων 

φοιτητών, με βάση το νομό που εδρεύει το σχολείο 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από το οποίο αποφοί-
τησαν (5.4.1) 
 Ποσοστό νεοεισερχόμενων φοιτητών που έχουν α-

ποφοιτήσει από ιδιωτικό σχολείο δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης (5.4.2) 
 Μέση διάρκεια μετάβασης (σε έτη) από τη δευτε-

ροβάθμια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (5.4.3) 
 Ποσοστό νεοεισερχόμενων φοιτητών που είναι ήδη 

κάτοχοι άλλου πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
(5.5) 
 Ποσοστό νεοεισερχόμενων φοιτητών με μητέρα με 

χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο (ISCED 0-2) (5.6.2) 
 Ποσοστό νεοεισερχόμενων φοιτητών με μητέρα με 

υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο (ISCED 5-6) (5.6.2) 
 Ποσοστό νεοεισερχόμενων φοιτητών με πατέρα υ-

πάλληλο (5.7.1) 
 Ποσοστό νεοεισερχόμενων φοιτητών με πατέρα ερ-

γάτη (5.7.1) 
 Ποσοστό νεοεισερχόμενων φοιτητών με πατέρα ά-

νεργο ή μη οικονομικά ενεργό (5.7.1) 
 Φοιτητές ανά διδάσκοντα (6.1.1) 

 Ποσοστό διδασκόντων που ανήκουν στο τμήμα 
(6.1.1) 
 Φοιτητές ανά άτομο λοιπού προσωπικού (6.1.2) 
 Συνθετικός δείκτης αξιολόγησης των Προγραμμάτων 

Σπουδών (6.2) 
 Συνθετικός δείκτης αξιολόγησης της Διδασκαλίας 

(6.2) 
 Συνθετικός δείκτης αξιολόγησης των Υποδομών (6.3) 
 

Στον ακόλουθο πίνακα αποδίδονται οι τιμές του συ-
ντελεστή συσχετισμού Pearson1 μεταξύ των μεταβλη-
τών του συστήματος εισαγωγής, των μεταβλητών εισ-
ροών, των χαρακτηριστικών των νεοεισερχόμενων 
φοιτητών και των συνθετικών δεικτών αποτελεσμά-
των (συνολικών, εκπαιδευτικών, ερευνητικών) των εκ-
παιδευτικών ιδρυμάτων του Πανεπιστημιακού & Τε-
χνολογικού τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 
προκειμένου να διερευνηθεί ο βαθμός συσχετισμού 
των εισροών (επενδύσεων), καθώς και άλλων χαρα-
κτηριστικών του συστήματος εισαγωγής και φοιτητι-
κού πληθυσμού με τις εκροές (αποτελέσματα) των εκ-
παιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας. 
Εξετάζοντας τις μεταβλητές εισροών, φαίνεται πως 
υπάρχει μια μέτρια αρνητική γραμμική σχέση μεταξύ 
της αναλογίας φοιτητών ανά άτομο λοιπού προσω-
πικού και των συνθετικών δεικτών αποτελεσμάτων 
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που υποδηλώνει: όσο 
λιγότεροι φοιτητές αναλογούν σε κάθε άτομο λοιπού 
προσωπικού ενός εκπαιδευτικού ιδρύματος, τόσο 
καλύτερα και τα παραγόμενα εκπαιδευτικά και ε-
ρευνητικά αποτελέσματά του. 
Τα υπόλοιπα μεγέθη εισροών που αφορούν το διδα-
κτικό προσωπικό (αναλογία φοιτητών ανά άτομο δι-
δακτικού προσωπικού και ποσοστό διδακτικού προ-
σωπικού που διδάσκει στο τμήμα και ανήκει σε αυτό) 
δεν παρουσιάζουν σαφή γραμμική σχέση με τους συν-
θετικούς δείκτες αποτελεσμάτων της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης (οι τιμές του συντελεστή συσχετισμού 
Pearson είναι μικρότερες από ,343 και δεν εμφανίζουν 
στατιστική σημαντικότητα). 
Εξετάζοντας τις μεταβλητές χαρακτηριστικών του συ-
στήματος εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, 
φαίνεται πως υπάρχει μια ισχυρή θετική γραμμική 
σχέση μεταξύ των βάσεων εισαγωγής και των συνθε-
τικών δεικτών αποτελεσμάτων της τριτοβάθμιας εκ-
παίδευσης, που υποδηλώνει: όσο υψηλότερες οι βά-
σεις εισαγωγής των τμημάτων ενός εκπαιδευτικού 
ιδρύματος, τόσο καλύτερα και τα παραγόμενα εκ-
παιδευτικά και ερευνητικά αποτελέσματά του. 
                                                                 
1 Τιμές του συντελεστή συσχετισμού Pearson μεταξύ 0,0-0,2 δηλώ-

νουν πολύ αδύναμη, αμελητέα συσχέτιση, τιμές μεταξύ 0,2-0,4 
δηλώνουν αδύναμη συσχέτιση, τιμές μεταξύ 0,4-0,7 δηλώνουν μέ-
τρια συσχέτιση, τιμές μεταξύ 0,7-0,9 δηλώνουν ισχυρή συσχέτιση 
και τιμές μεταξύ 0,9-1,0 δηλώνουν πολύ ισχυρή συσχέτιση. 
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Πίνακας 8.1: Τιμές συντελεστή συσχέτισης Pearson μεταξύ των μεταβλητών εισροών/συστήματος εισαγωγής/χαρακτηριστικών φοιτητικού πληθυσμού και 
των συνθετικών δεικτών αποτελεσμάτων των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2011-12 

Μεταβλητές ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ & 
ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 

Συνθετικός δείκτης 
ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ 

αποτελεσμάτων 

Συνθετικός δείκτης 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 
αποτελεσμάτων 

Συνθετικός δείκτης 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ 

αποτελεσμάτων 

Pearson N Pearson N Pearson N 

Δείκτης ελκυστικότητας τμημάτων (1) ,450 ** 37 ,468 ** 37 ,316   35 

Δείκτης ανταγωνιστικότητας των υποψηφίων (2) ,345 * 37 ,265   37 ,379 * 35 

Βάση εισαγωγής (μόρια τελευταίου) ,740 *** 37 ,707 *** 37 ,552 *** 35 

Ποσοστό νεοεισερχόμενων φοιτητών που αποφοίτησαν από σχολείο του εξωτερικού ,402 * 37 ,361 * 37 ,177   35 

Ποσοστό νεοεισερχόμενων που προέρχονται από τον ίδιο νομό που εδρεύει το τμήμα (3) ,151   37 ,079   37 ,256   35 

Πλήθος νομών προέλευσης των νεοεισερχόμενων φοιτητών (3) -,240   37 -,248   37 -,119   35 

Ποσοστό νεοεισερχόμενων που έχουν αποφοιτήσει από ιδιωτικό σχολείο ,559 *** 37 ,535 *** 37 ,454 ** 35 

Μέση διάρκεια μετάβασης (σε έτη) από τη δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ,110   37 ,080   37 ,091   35 

Ποσοστό νεοεισερχόμενων φοιτητών που είναι ήδη κάτοχοι άλλου πτυχίου τριτοβάθμιας ,300   37 ,273   37 ,267   35 

Ποσοστό νεοεισερχόμενων φοιτητών με μητέρα με χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο -,730 *** 37 -,707 *** 37 -,514 ** 35 

Ποσοστό νεοεισερχόμενων φοιτητών με μητέρα με υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο ,717 *** 37 ,692 *** 37 ,548 *** 35 

Ποσοστό νεοεισερχόμενων φοιτητών με πατέρα υπάλληλο (4) ,715 *** 37 ,711 *** 37 ,474 ** 35 

Ποσοστό νεοεισερχόμενων φοιτητών με πατέρα εργάτη (5) -,670 *** 37 -,682 *** 37 -,428 * 35 

Ποσοστό νεοεισερχόμενων φοιτητών με πατέρα άνεργο ή μη οικονομικά ενεργό -,576 *** 37 -,508 ** 37 -,446 ** 35 

           

Μεταβλητές ΕΙΣΡΟΩΝ 

Συνθετικός δείκτης 
ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ 

αποτελεσμάτων 

Συνθετικός δείκτης 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 
αποτελεσμάτων 

Συνθετικός δείκτης 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ 

αποτελεσμάτων 

Pearson N Pearson N Pearson N 

Φοιτητές ανά διδάσκοντα (6) -,234   37 -,187   37 -,230   35 

Ποσοστό διδασκόντων που ανήκουν στο τμήμα ,046   37 ,134   37 -,188   35 

Φοιτητές ανά άτομο λοιπού προσωπικού (6) -,650 *** 37 -,590 *** 37 -,523 ** 35 

Συνθετικός δείκτης αξιολόγησης των Προγραμμάτων Σπουδών (7) ,060   33 ,128   33 ,049   31 

Συνθετικός δείκτης αξιολόγησης της Διδασκαλίας (7) ,317   33 ,311   33 ,343   31 

Συνθετικός δείκτης αξιολόγησης των Υποδομών (7) -,268   37 -,374 * 37 ,070   35 

          (1) Ο δείκτης ελκυστικότητας αποδίδει το ποσοστό των υποψηφίων που δήλωσαν το τμήμα ως 1η, 2η ή 3η προτίμηση στο μηχανογραφικό τους δελτίο επί του συ-
νόλου των υποψηφίων που δήλωσαν το συγκεκριμένο τμήμα. 

(2) Ο δείκτης ανταγωνιστικότητας των υποψηφίων σε επίπεδο τμήματος υπολογίζεται ως το πηλίκο του αριθμού των υποψηφίων που δήλωσαν στο μηχανογραφι-
κό τους δελτίο το συγκεκριμένο τμήμα ως κύρια προτίμηση (1η, 2η, ή 3η) προς τον αριθμό των επιτυχόντων στο συγκεκριμένο τμήμα. 

(3) Ως νομός προέλευσης ορίζεται ο νομός που εδρεύει το σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από το οποίο αποφοίτησε ο νεοεισερχόμενος φοιτητής. 
(4) Η κατηγορία ‘Υπάλληλος’ περιλαμβάνει τις εξής κατηγορίες της ταξινόμησης επαγγελμάτων κατά ISCO-88: 1.Νομικοί σύμβουλοι, ανώτερα διοικητικά και διευ-

θυντικά στελέχη, 2.Επαγγελματίες, 3.Τεχνικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα, 4.Υπάλληλοι γραφείου και 5.Υπάλληλοι εξυπηρέτησης και εργαζόμενοι σε 
καταστήματα και στον τομέα των πωλήσεων. 

(5) Η κατηγορία ‘Εργάτης’ περιλαμβάνει τις εξής κατηγορίες της ταξινόμησης επαγγελμάτων κατά ISCO-88: 6.Ειδικευμένοι εργαζόμενοι στους τομείς της γεωργίας 
και της αλιείας, 7.Ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή επαγγέλματα, 8.Χειριστές εγκαταστάσεων και μηχανών και εργάτες συναρμολόγησης, 
9.Ανειδίκευτοι εργάτες και 10.Ένοπλες δυνάμεις. 

(6) Περιλαμβάνει μόνο τους τακτικούς φοιτητές 
(7) Οι τιμές του συνθετικού δείκτη κυμαίνονται μεταξύ -1 (αρνητική αξιολόγηση) και +1 (θετική αξιολόγηση). 

* p < ,05   ** p < ,01   *** p < ,001 
Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Ο δείκτης ελκυστικότητας των τμημάτων καταγράφει 
μια μέτρια θετική γραμμική σχέση με τους συνθετι-
κούς δείκτες αποτελεσμάτων, δηλαδή όσο πιο ελκυ-
στικά προς τους υποψηφίους είναι τα τμήματα ενός 
εκπαιδευτικού ιδρύματος, τόσο καλύτερα και τα πα-
ραγόμενα εκπαιδευτικά και ερευνητικά αποτελέσμα-
τά του. 
Ο δείκτης ανταγωνιστικότητας των υποψηφίων, κα-
ταγράφει μια αδύναμη θετική γραμμική σχέση με 
τους συνθετικούς δείκτες αποτελεσμάτων, δηλαδή 
όσο περισσότεροι υποψήφιοι (με κύρια προτίμηση 
1η, 2η ή 3η) ανταγωνίζονται για μια θέση επιτυχόντος 
στα τμήματα ενός εκπαιδευτικού ιδρύματος, τόσο 
καλύτερα και τα παραγόμενα εκπαιδευτικά και ε-
ρευνητικά αποτελέσματά του. 

Εξετάζοντας τις μεταβλητές χαρακτηριστικών του νεο-
εισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού, παρατηρείται 
μια μέτρια γραμμική σχέση μεταξύ του ποσοστού των 
νεοεισερχόμενων φοιτητών που αποφοίτησαν από 
σχολείου του εξωτερικού και του συνολικού δείκτη 
αποτελεσμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που 
υποδηλώνει: όσο υψηλότερο το ποσοστό των φοιτη-
τών που προέρχονται από σχολείου του εξωτερικού, 
τόσο καλύτερα και τα παραγόμενα εκπαιδευτικά και 
ερευνητικά αποτελέσματα των εκπαιδευτικών ιδρυ-
μάτων. 
Οι μεταβλητές που αφορούν το νομό αποφοίτησης 
(ποσοστό των νεοεισερχόμενων φοιτητών που έχουν 
αποφοιτήσει από λύκειο του νομού που ανήκει το 
τμήμα τους, καθώς και το πλήθος των νομών προέ-
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λευσης από τους οποίους προέρχονται οι φοιτητές), η 
μέση διάρκεια μετάβασης από τη δευτεροβάθμια στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και το ποσοστό των 
νεοεισερχόμενων φοιτητών που είναι ήδη κάτοχοι άλ-
λου πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, δεν παρου-
σιάζουν σαφή γραμμική σχέση με τους συνθετικούς 
δείκτες αποτελεσμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευ-
σης. 
Ο φορέας του λυκείου αποφοίτησης, ωστόσο, φαίνε-
ται να σχετίζεται με τους δείκτες αποτελεσμάτων, με 
το ποσοστό των νεοεισερχόμενων φοιτητών που έχουν 
αποφοιτήσει από ιδιωτικό σχολείο να καταγράφει μια 
μέτρια θετική γραμμική σχέση με τους συνθετικούς 
δείκτες αποτελεσμάτων, που υποδηλώνει: όσο υψη-
λότερο το ποσοστό των φοιτητών που προέρχονται 
από ιδιωτικά σχολεία στα τμήματα ενός ιδρύματος, 
τόσο καλύτερα και τα παραγόμενα εκπαιδευτικά και 
ερευνητικά αποτελέσματά του. 
Υψηλές είναι οι τιμές των συντελεστών συσχετισμού 
των μεταβλητών για το μορφωτικό επίπεδο της μητέ-
ρας και το επάγγελμα του πατέρα. Συγκεκριμένα, κα-
ταγράφεται μια ισχυρή αρνητική σχέση μεταξύ του 
ποσοστού των νεοεισερχόμενων φοιτητών με μητέρα 
με χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης (ISCED 0-2) και των 
συνθετικών δεικτών αποτελεσμάτων της τριτοβάθμι-
ας εκπαίδευσης, και, παράλληλα, μια ισχυρή θετική 
σχέση μεταξύ του ποσοστού των νεοεισερχόμενων 
φοιτητών με μητέρα με υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης 
(ISCED 5-6) και των συνθετικών δεικτών αποτελεσμά-

των, που δείχνουν πως: τα ιδρύματα με καλά παρα-
γόμενα αποτελέσματα έχουν υψηλά ποσοστά φοιτη-
τών που προέρχονται από οικογένειες με μητέρα 
υψηλού μορφωτικού επιπέδου και χαμηλά ποσοστά 
φοιτητών που προέρχονται από οικογένειες με μητέ-
ρα χαμηλού μορφωτικού επιπέδου, κι αντιστρόφως. 
Τέλος, καταγράφεται μια ισχυρή θετική σχέση μεταξύ 
του ποσοστού των νεοεισερχόμενων φοιτητών με πα-
τέρα υπάλληλο και των συνθετικών δεικτών αποτε-
λεσμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, και, παράλ-
ληλα, μια μέτρια αρνητική σχέση μεταξύ του ποσο-
στού των νεοεισερχόμενων φοιτητών με πατέρα ερ-
γάτη ή άνεργο ή μη οικονομικά ενεργό και των συν-
θετικών δεικτών αποτελεσμάτων, που δείχνουν πως: 
τα ιδρύματα με καλά παραγόμενα αποτελέσματα 
έχουν υψηλά ποσοστά φοιτητών που προέρχονται 
από οικογένειες με πατέρα υπάλληλο και χαμηλά 
ποσοστά φοιτητών που προέρχονται από οικογένειες 
με πατέρα εργάτη ή άνεργο ή μη οικονομικά ενεργό, 
κι αντιστρόφως.  
 
Για λόγους εποπτείας παρατίθενται τα ακόλουθα δια-
γράμματα διασπορών μεταξύ των μεταβλητών εισ-
ροών/συστήματος εισαγωγής/χαρακτηριστικών του 
φοιτητικού πληθυσμού και των συνθετικών δεικτών 
αποτελεσμάτων (συνολικών, εκπαιδευτικών, ερευνη-
τικών) των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του Πανεπιστη-
μιακού και Τεχνολογικού τομέα κατά το ακαδημαϊκό 
έτος 2011-12. 

Γράφημα 8.1: Διαγράμματα διασπορών μεταξύ των μεταβλητών εισροών/συστήματος εισαγωγής/χαρακτηριστικών φοιτητικού πληθυσμού και των συνθετι-
κών δεικτών αποτελεσμάτων (συνολικών, εκπαιδευτικών, ερευνητικών) των 37 εκπαιδευτικών ιδρυμάτων κατά το έτος 2011-12 
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Δείκτης αναταγωνιστικότητας υποψηφίων 



 

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ 

 602 

 

 

 

 

 

R² = 0,547 

0

20

40

60

80

100

0,0 5.000,0 10.000,0 15.000,0 20.000,0

δε
ίκ

τη
ς Σ

ΥΝ
Ο

ΛΙ
ΚΩ

Ν
 α

πο
τε

λε
σμ

άτ
ω

ν 

Βάση εισαγωγής (μόρια τελευταίου) 

R² = 0,501 

0

20

40

60

80

100

0,0 5.000,0 10.000,0 15.000,0 20.000,0

δε
ίκ

τη
ς Ε

ΚΠ
ΑΙ

ΔΕ
ΥΤ

ΙΚ
Ω

Ν
 α

πο
τε

λε
σμ

άτ
ω

ν 

Βάση εισαγωγής (μόρια τελευταίου) 

R² = 0,305 

0

20

40

60

80

100

0,0 5.000,0 10.000,0 15.000,0 20.000,0

δε
ίκ

τη
ς Ε

ΡΕ
ΥΝ

Η
ΤΙ

ΚΩ
Ν

 α
πο

τε
λε

σμ
άτ

ω
ν 

Βάση εισαγωγής (μόρια τελευταίου) 

R² = 0,161 

0

20

40

60

80

100

0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0%

δε
ίκ

τη
ς Σ

ΥΝ
Ο

ΛΙ
ΚΩ

Ν
 α

πο
τε

λε
σμ

άτ
ω

ν 

% νεοεισερχόμενων από σχολείο εξωτερικού 

R² = 0,130 

0

20

40

60

80

100

0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0%

δε
ίκ

τη
ς Ε

ΚΠ
ΑΙ

ΔΕ
ΥΤ

ΙΚ
Ω

Ν
 α

πο
τε

λε
σμ

άτ
ω

ν 

% νεοεισερχόμενων από σχολείο εξωτερικού 

R² = 0,031 

0

20

40

60

80

100

0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0%

δε
ίκ

τη
ς Ε

ΡΕ
ΥΝ

Η
ΤΙ

ΚΩ
Ν

 α
πο

τε
λε

σμ
άτ

ω
ν 

% νεοεισερχόμενων από σχολείο εξωτερικού 

R² = 0,023 

0

20

40

60

80

100

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0%

δε
ίκ

τη
ς Σ

ΥΝ
Ο

ΛΙ
ΚΩ

Ν
 α

πο
τε

λε
σμ

άτ
ω

ν 

% νεοεισερχόμενων από σχολείο του ίδιου νομού 

R² = 0,006 

0

20

40

60

80

100

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0%

δε
ίκ

τη
ς Ε

ΚΠ
ΑΙ

ΔΕ
ΥΤ

ΙΚ
Ω

Ν
 α

πο
τε

λε
σμ

άτ
ω

ν 

% νεοεισερχόμενων από σχολείο του ίδιου νομού 

R² = 0,066 

0

20

40

60

80

100

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0%

δε
ίκ

τη
ς Ε

ΡΕ
ΥΝ

Η
ΤΙ

ΚΩ
Ν

 α
πο

τε
λε

σμ
άτ

ω
ν 

% νεοεισερχόμενων από σχολείο του ίδιου νομού 

R² = 0,058 

0

20

40

60

80

100

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0

δε
ίκ

τη
ς Σ

ΥΝ
Ο

ΛΙ
ΚΩ

Ν
 α

πο
τε

λε
σμ

άτ
ω

ν 

Πλήθος νομών προέλευσης νεοεισερχόμενων 

R² = 0,061 

0

20

40

60

80

100

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0

δε
ίκ

τη
ς Ε

ΚΠ
ΑΙ

ΔΕ
ΥΤ

ΙΚ
Ω

Ν
 α

πο
τε

λε
σμ

άτ
ω

ν 

Πλήθος νομών προέλευσης νεοεισερχόμενων 

R² = 0,014 

0

20

40

60

80

100

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0

δε
ίκ

τη
ς Ε

ΡΕ
ΥΝ

Η
ΤΙ

ΚΩ
Ν

 α
πο

τε
λε

σμ
άτ

ω
ν 

Πλήθος νομών προέλευσης νεοεισερχόμενων 

R² = 0,313 

0

20

40

60

80

100

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0%

δε
ίκ

τη
ς Σ

ΥΝ
Ο

ΛΙ
ΚΩ

Ν
 α

πο
τε

λε
σμ

άτ
ω

ν 

% νεοεισερχόμενων από ιδιωτικό σχολείο 

R² = 0,286 

0

20

40

60

80

100

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0%

δε
ίκ

τη
ς Ε

ΚΠ
ΑΙ

ΔΕ
ΥΤ

ΙΚ
Ω

Ν
 α

πο
τε

λε
σμ

άτ
ω

ν 

% νεοεισερχόμενων από ιδιωτικό σχολείο 

R² = 0,206 

0

20

40

60

80

100

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0%

δε
ίκ

τη
ς Ε

ΡΕ
ΥΝ

Η
ΤΙ

ΚΩ
Ν

 α
πο

τε
λε

σμ
άτ

ω
ν 

% νεοεισερχόμενων από ιδιωτικό σχολείο 



 

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2014 

 603 

Κεφ
άλαιο 8

ο 
ΣΥΝ

Θ
ΕΣΗ 

Α
Π

Ο
ΤΕΛΕΣΜ

ΑΤΩ
Ν 

 

 

 

 

 

R² = 0,012 

0

20

40

60

80

100

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00

δε
ίκ

τη
ς Σ

ΥΝ
Ο

ΛΙ
ΚΩ

Ν
 α

πο
τε

λε
σμ

άτ
ω

ν 

Μέση διάρκεια μετάβασης στην τριτοβάθμια 

R² = 0,006 

0

20

40

60

80

100

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00

δε
ίκ

τη
ς Ε

ΚΠ
ΑΙ

ΔΕ
ΥΤ

ΙΚ
Ω

Ν
 α

πο
τε

λε
σμ

άτ
ω

ν 

Μέση διάρκεια μετάβασης στην τριτοβάθμια 

R² = 0,008 

0

20

40

60

80

100

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00

δε
ίκ

τη
ς Ε

ΡΕ
ΥΝ

Η
ΤΙ

ΚΩ
Ν

 α
πο

τε
λε

σμ
άτ

ω
ν 

Μέση διάρκεια μετάβασης στην τριτοβάθμια 

R² = 0,090 

0

20

40

60

80

100

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0%

δε
ίκ

τη
ς Σ

ΥΝ
Ο

ΛΙ
ΚΩ

Ν
 α

πο
τε

λε
σμ

άτ
ω

ν 

% νεοεισερχόμενων που κατέχουν ήδη άλλο 
πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

R² = 0,075 

0

20

40

60

80

100

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0%

δε
ίκ

τη
ς Ε

ΚΠ
ΑΙ

ΔΕ
ΥΤ

ΙΚ
Ω

Ν
 α

πο
τε

λε
σμ

άτ
ω

ν 

% νεοεισερχόμενων που κατέχουν ήδη άλλο 
πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

R² = 0,072 

0

20

40

60

80

100

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0%

δε
ίκ

τη
ς Ε

ΡΕ
ΥΝ

Η
ΤΙ

ΚΩ
Ν

 α
πο

τε
λε

σμ
άτ

ω
ν 

% νεοεισερχόμενων που κατέχουν ήδη άλλο 
πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

R² = 0,533 

0

20

40

60

80

100

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0%

δε
ίκ

τη
ς Σ

ΥΝ
Ο

ΛΙ
ΚΩ

Ν
 α

πο
τε

λε
σμ

άτ
ω

ν 

% νεοεισερχόμενων με μητέρα με χαμηλό 
εκπαιδευτικό επίπεδο (ISCED 0-2) 

R² = 0,500 

0

20

40

60

80

100

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0%

δε
ίκ

τη
ς Ε

ΚΠ
ΑΙ

ΔΕ
ΥΤ

ΙΚ
Ω

Ν
 α

πο
τε

λε
σμ

άτ
ω

ν 

% νεοεισερχόμενων με μητέρα με χαμηλό 
εκπαιδευτικό επίπεδο (ISCED 0-2) 

R² = 0,264 

0

20

40

60

80

100

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0%

δε
ίκ

τη
ς Ε

ΡΕ
ΥΝ

Η
ΤΙ

ΚΩ
Ν

 α
πο

τε
λε

σμ
άτ

ω
ν 

% νεοεισερχόμενων με μητέρα με χαμηλό 
εκπαιδευτικό επίπεδο (ISCED 0-2) 

R² = 0,514 

0

20

40

60

80

100

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0%

δε
ίκ

τη
ς Σ

ΥΝ
Ο

ΛΙ
ΚΩ

Ν
 α

πο
τε

λε
σμ

άτ
ω

ν 

% νεοεισερχόμενων με μητέρα με υψηλό 
εκπαιδευτικό επίπεδο (ISCED 5-6) 

R² = 0,480 

0

20

40

60

80

100

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0%

δε
ίκ

τη
ς Ε

ΚΠ
ΑΙ

ΔΕ
ΥΤ

ΙΚ
Ω

Ν
 α

πο
τε

λε
σμ

άτ
ω

ν 

% νεοεισερχόμενων με μητέρα με υψηλό 
εκπαιδευτικό επίπεδο (ISCED 5-6) 

R² = 0,300 

0

20

40

60

80

100

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0%

δε
ίκ

τη
ς Ε

ΡΕ
ΥΝ

Η
ΤΙ

ΚΩ
Ν

 α
πο

τε
λε

σμ
άτ

ω
ν 

% νεοεισερχόμενων με μητέρα με υψηλό 
εκπαιδευτικό επίπεδο (ISCED 5-6) 

R² = 0,511 

0

20

40

60

80

100

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

δε
ίκ

τη
ς Σ

ΥΝ
Ο

ΛΙ
ΚΩ

Ν
 α

πο
τε

λε
σμ

άτ
ω

ν 

% νεοεισερχόμενων με πατέρα υπάλληλο 

R² = 0,219 

0

20

40

60

80

100

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0%

δε
ίκ

τη
ς Ε

ΚΠ
ΑΙ

ΔΕ
ΥΤ

ΙΚ
Ω

Ν
 α

πο
τε

λε
σμ

άτ
ω

ν 

% νεοεισερχόμενων με πατέρα υπάλληλο 

R² = 0,100 

0

20

40

60

80

100

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0%

δε
ίκ

τη
ς Ε

ΡΕ
ΥΝ

Η
ΤΙ

ΚΩ
Ν

 α
πο

τε
λε

σμ
άτ

ω
ν 

% νεοεισερχόμενων με πατέρα υπάλληλο 



 

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ 

 604 

 

 

 

 

 

R² = 0,449 
0

20

40

60

80

100

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0%

δε
ίκ

τη
ς Σ

ΥΝ
Ο

ΛΙ
ΚΩ

Ν
 α

πο
τε

λε
σμ

άτ
ω

ν 

% νεοεισερχόμενων με πατέρα εργάτη 

R² = 0,465 
0

20

40

60

80

100

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0%

δε
ίκ

τη
ς Ε

ΚΠ
ΑΙ

ΔΕ
ΥΤ

ΙΚ
Ω

Ν
 α

πο
τε

λε
σμ

άτ
ω

ν 

% νεοεισερχόμενων με πατέρα εργάτη 

R² = 0,183 

0

20

40

60

80

100

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0%

δε
ίκ

τη
ς Ε

ΡΕ
ΥΝ

Η
ΤΙ

ΚΩ
Ν

 α
πο

τε
λε

σμ
άτ

ω
ν 

% νεοεισερχόμενων με πατέρα εργάτη 

R² = 0,331 
0

20

40

60

80

100

0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0%

δε
ίκ

τη
ς Σ

ΥΝ
Ο

ΛΙ
ΚΩ

Ν
 α

πο
τε

λε
σμ

άτ
ω

ν 

% νεοεισερχόμενων με πατέρα άνεργο ή μη 
οικονομικά ενεργό 

R² = 0,258 

0

20

40

60

80

100

0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0%

δε
ίκ

τη
ς Ε

ΚΠ
ΑΙ

ΔΕ
ΥΤ

ΙΚ
Ω

Ν
 α

πο
τε

λε
σμ

άτ
ω

ν 

% νεοεισερχόμενων με πατέρα άνεργο ή μη 
οικονομικά ενεργό 

R² = 0,199 
0

20

40

60

80

100

0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0%

δε
ίκ

τη
ς Ε

ΡΕ
ΥΝ

Η
ΤΙ

ΚΩ
Ν

 α
πο

τε
λε

σμ
άτ

ω
ν 

% νεοεισερχόμενων με πατέρα άνεργο ή μη 
οικονομικά ενεργό 

R² = 0,055 

0

20

40

60

80

100

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0

δε
ίκ

τη
ς Σ

ΥΝ
Ο

ΛΙ
ΚΩ

Ν
 α

πο
τε

λε
σμ

άτ
ω

ν 

Φοιτητές ανά διδάσκοντα 

R² = 0,035 

0

20

40

60

80

100

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0

δε
ίκ

τη
ς Ε

ΚΠ
ΑΙ

ΔΕ
ΥΤ

ΙΚ
Ω

Ν
 α

πο
τε

λε
σμ

άτ
ω

ν 

Φοιτητές ανά διδάσκοντα 

R² = 0,053 
0

20

40

60

80

100

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0

δε
ίκ

τη
ς Ε

ΡΕ
ΥΝ

Η
ΤΙ

ΚΩ
Ν

 α
πο

τε
λε

σμ
άτ

ω
ν 

Φοιτητές ανά διδάσκοντα 

R² = 0,002 

0

20

40

60

80

100

60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%

δε
ίκ

τη
ς Σ

ΥΝ
Ο

ΛΙ
ΚΩ

Ν
 α

πο
τε

λε
σμ

άτ
ω

ν 

% διδασκόντων που ανήκουν στο τμήμα 

R² = 0,018 

0

20

40

60

80

100

60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%

δε
ίκ

τη
ς Ε

ΚΠ
ΑΙ

ΔΕ
ΥΤ

ΙΚ
Ω

Ν
 α

πο
τε

λε
σμ

άτ
ω

ν 

% διδασκόντων που ανήκουν στο τμήμα 

R² = 0,035 

0

20

40

60

80

100

60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%

δε
ίκ

τη
ς Ε

ΡΕ
ΥΝ

Η
ΤΙ

ΚΩ
Ν

 α
πο

τε
λε

σμ
άτ

ω
ν 

% διδασκόντων που ανήκουν στο τμήμα 

R² = 0,423 
0

20

40

60

80

100

0,0 50,0 100,0 150,0 200,0 250,0 300,0 350,0

δε
ίκ

τη
ς Σ

ΥΝ
Ο

ΛΙ
ΚΩ

Ν
 α

πο
τε

λε
σμ

άτ
ω

ν 

Φοιτητές ανά άτομο λοιπού προσωπικού 

R² = 0,348 

0

20

40

60

80

100

0,0 50,0 100,0 150,0 200,0 250,0 300,0 350,0

δε
ίκ

τη
ς Ε

ΚΠ
ΑΙ

ΔΕ
ΥΤ

ΙΚ
Ω

Ν
 α

πο
τε

λε
σμ

άτ
ω

ν 

Φοιτητές ανά άτομο λοιπού προσωπικού 

R² = 0,274 
0

20

40

60

80

100

0,0 50,0 100,0 150,0 200,0 250,0 300,0 350,0

δε
ίκ

τη
ς Ε

ΡΕ
ΥΝ

Η
ΤΙ

ΚΩ
Ν

 α
πο

τε
λε

σμ
άτ

ω
ν 

Φοιτητές ανά άτομο λοιπού προσωπικού 



 

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2014 

 605 

Κεφ
άλαιο 8

ο 
ΣΥΝ

Θ
ΕΣΗ 

Α
Π

Ο
ΤΕΛΕΣΜ

ΑΤΩ
Ν 

 

 
Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 
 

 Μοντέλο γραμμικής παλινδρόμησης 8.2

Μετά την αποτύπωση των συσχετισμών μεταξύ των 
μεταβλητών εισροών και χαρακτηριστικών του συστή-
ματος εισαγωγής και των νεοεισερχόμενων φοιτητών, 
στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται το μοντέλο της 
γραμμικής παλινδρόμησης2 που αποδίδει τη γραμμική 
σχέση μεταξύ της επίδοσης των εκπαιδευτικών ιδρυ-
μάτων του Πανεπιστημιακού & Τεχνολογικού τομέα 
στο συνθετικό δείκτη συνολικών αποτελεσμάτων, 
στο συνθετικό δείκτη εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων 
και στο συνθετικό δείκτη ερευνητικών αποτελεσμά-
των της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σύμφωνα με τα 
στοιχεία του ακαδημαϊκού έτους 2011-12 και των πα-
ραμέτρων που την επηρεάζουν. Με την εφαρμογή της 
συγκεκριμένης στατιστικής μεθόδου δεν επιδιώκεται η 
διερεύνηση σχέσεων «αιτίου- αιτιατού», ούτε η γενί-
κευση των παρατηρήσεων, αλλά επιδιώκεται, απο-
                                                                 
2 Βλ. μεθοδολογικό σημείωμα στο Παράρτημα VIII. 

κλειστικά και μόνο, η συνολική περιγραφή των χαρα-
κτηριστικών των εκπαιδευτικών εκείνων ιδρυμάτων 
που καταγράφουν καλά παραγόμενα αποτελέσματα 
σε αντιδιαστολή με εκείνα που παρουσιάζουν χαμηλά. 
 

Τα τρία μοντέλα που παρουσιάζονται στον ακόλουθο 
πίνακα περιλαμβάνουν τις ακόλουθες 5 μεταβλητές: 

 τη μέση τιμή των βάσεων εισαγωγής (μόρια τελευ-
ταίου) ανά ίδρυμα, 
 τη μέση τιμή του ποσοστού των διδασκόντων που 

διδάσκουν στο τμήμα και ανήκουν σε αυτό (οργα-
νικά) ανά ίδρυμα, 
 τη μέση τιμή του συνθετικού δείκτη αξιολόγησης 

των Προγραμμάτων Σπουδών ανά ίδρυμα,  
 τη μέση τιμή του συνθετικού δείκτη αξιολόγησης της 

ποιότητας της Διδασκαλίας ανά ίδρυμα, και 
 τη μέση τιμή του συνθετικού δείκτη αξιολόγησης της 

ποιότητας της Υποδομών ανά ίδρυμα.  
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Πίνακας 8.2: Υπολογισμός των παραμέτρων της εξίσωσης της  πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης με εξαρτημένη μεταβλητή το συνθετικό δείκτη συνολι-
κών αποτελεσμάτων των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων 

Ανεξάρτητες μεταβλητές 

 
1ο μοντέλο 

εξαρτημένη μεταβλητή: δείκτης 
ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ αποτελεσμάτων 

 
2ο μοντέλο 

εξαρτημένη μεταβλητή: δείκτης 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ αποτελεσμάτων 

 
3ο μοντέλο 

εξαρτημένη μεταβλητή: δείκτης 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ αποτελεσμάτων 

 Συντελεστές 
παλινδρόμησης (β) 

Τυποποιημένοι 
συντελεστές 

παλινδρόμησης 
(beta) 

 Συντελεστές 
παλινδρόμησης (β) 

Τυποποιημένοι 
συντελεστές 

παλινδρόμησης 
(beta) 

 Συντελεστές 
παλινδρόμησης (β) 

Τυποποιημένοι 
συντελεστές 

παλινδρόμησης 
(beta) 

Σταθερά 
 -80,02      -92,42      -2,49     

 (35,26)      (36,70)      (68,33)     

Βάση εισαγωγής (μόρια τελευταίου) 
 ,004 *** ,73  ,004 *** ,64  ,005 *** ,65 

 (,00)      (,00)      (,00)     

Ποσοστό διδασκόντων 
που ανήκουν στο τμήμα 

 81,71 * ,28  104,93 ** ,35  -38,33   -,09 

 (35,26)      (36,70)      (69,75)     

Συνθετικός δείκτης αξιολόγησης 
των Προγραμμάτων Σπουδών 

 -10,89   -,27  -9,18   -,21  4,10   ,06 

 (5,33)      (5,55)      (11,31)     

Συνθετικός δείκτης αξιολόγησης 
της Διδασκαλίας 

 12,42 * ,31  14,35 * ,33  14,95   ,22 

 (5,54)      (5,77)      (10,59)     

Συνθετικός δείκτης αξιολόγησης 
των Υποδομών 

 -3,55   -,07  -9,73   -,21  27,43 * ,41 

 (5,80)      (6,04)      (12,23)     

              Κάτω από την τιμή των συντελεστών παλινδρόμησης για κάθε ανεξάρτητη μεταβλητή αποδίδεται εντός παρενθέσεων το τυπικό σφάλμα. 
1Ο μοντέλο: N = 33 ; R2 = ,645 ;  R2 adj = 579  ; F-test = 9,801*** 
2ο μοντέλο: N = 33 ; R2 = ,652 ;  R2 adj = 588  ; F-test = 10,123*** 
3ο μοντέλο: N = 31 ; R2 = ,453 ;  R2 adj = 344  ; F-test = 4,144** 
* p < ,05   ** p < ,01   *** p < ,001 
Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

1Ο ΜΟΝΤΕΛΟ: ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
Το 1ο μοντέλο (ανεξάρτητη μεταβλητή είναι ο δείκτης 
συνολικών αποτελεσμάτων) εξηγεί το 57,9% της μετα-
βλητότητας του δείκτη συνολικών παραγόμενων α-
ποτελεσμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ωστό-
σο, δεν συμβάλλουν ερμηνευτικά στο στατιστικό μο-
ντέλο και οι 5 μεταβλητές που περιλαμβάνει. Πιο συ-
γκεκριμένα, η διαφοροποίηση των συνολικών παρα-
γόμενων αποτελεσμάτων, κρατώντας σταθερές τις υ-
πόλοιπες μεταβλητές του μοντέλου, δεν φαίνεται να 
σχετίζεται με την ποιότητα των Προγραμμάτων 
Σπουδών των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και με την 
ποιότητα και επάρκεια των υποδομών τους, όπως 
αυτή έχει προκύψει από τους αντίστοιχους συνθετι-
κούς δείκτες αξιολόγησης. Οι τιμές των συντελεστών 
γραμμικής παλινδρόμησης των συγκεκριμένων μετα-
βλητών δεν είναι στατιστικά σημαντικές. 
Σύμφωνα με τις τιμές των τυποποιημένων συντελε-
στών παλινδρόμησης, η βάση εισαγωγής των επιτυχό-
ντων φαίνεται πως αποτελεί το σημαντικότερο παρά-
γοντα διαφοροποίησης των συνολικών παραγόμενων 
αποτελεσμάτων των ιδρυμάτων του Πανεπιστημιακού 
και Τεχνολογικού τομέα και, κατά φθίνουσα σειρά, 
ακολουθούν: η ποιότητα της διδασκαλίας και το πο-
σοστό των διδασκόντων που ανήκουν στο τμήμα. 
Πιο συγκεκριμένα: 

 εκπαιδευτικά ιδρύματα με υψηλές βάσεις εισαγω-
γής των επιτυχόντων στα τμήματά τους, τείνουν να 
εμφανίζουν υψηλή επίδοση στο δείκτη συνολικών 
αποτελεσμάτων τους, κρατώντας σταθερές τις υπό-
λοιπες μεταβλητές, και αντιστρόφως. 
 εκπαιδευτικά ιδρύματα με υψηλή ποιότητα διδα-

σκαλίας στα τμήματά τους, τείνουν να εμφανίζουν 

υψηλή επίδοση στο δείκτη συνολικών αποτελεσμά-
των τους, κρατώντας σταθερές τις υπόλοιπες μετα-
βλητές, και αντιστρόφως. 
 εκπαιδευτικά ιδρύματα με υψηλό ποσοστό διδα-

σκόντων που ανήκουν οργανικά στα τμήματά τους, 
τείνουν να εμφανίζουν υψηλή επίδοση στο δείκτη 
συνολικών αποτελεσμάτων τους, κρατώντας σταθε-
ρές τις υπόλοιπες μεταβλητές, και αντιστρόφως. 

Συνοπτικά, από το πρώτο μοντέλο γραμμικής παλιν-
δρόμησης προκύπτει ότι τα εκπαιδευτικά ιδρύματα 
του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα που 
παρουσιάζουν υψηλά συνολικά παραγόμενα αποτε-
λέσματα είναι εκείνα: 

 με υψηλές βάσεις εισαγωγής, 
 με υψηλή ποιότητα διδασκαλίας, και 
 με υψηλά ποσοστά διδασκόντων που ανήκουν με 

οργανική θέση στο τμήμα. 
 
2Ο ΜΟΝΤΕΛΟ: ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
Το 2ο μοντέλο (ανεξάρτητη μεταβλητή είναι ο δείκτης 
εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων) εξηγεί το 58,8% της 
μεταβλητότητας του δείκτη εκπαιδευτικών παραγό-
μενων αποτελεσμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευ-
σης. Όπως συμβαίνει και με τον δείκτη συνολικών α-
ποτελεσμάτων, δεν συμβάλλουν ερμηνευτικά στο στα-
τιστικό μοντέλο και οι 5 μεταβλητές που περιλαμβά-
νει. Πιο συγκεκριμένα, η διαφοροποίηση των εκπαι-
δευτικών παραγόμενων αποτελεσμάτων, κρατώντας 
σταθερές τις υπόλοιπες μεταβλητές του μοντέλου, δεν 
φαίνεται να σχετίζεται με την ποιότητα των Προ-
γραμμάτων Σπουδών των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων 
και με την ποιότητα και επάρκεια των υποδομών 
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τους, όπως αυτή έχει προκύψει από τους αντίστοιχους 
συνθετικούς δείκτες αξιολόγησης. Οι τιμές των συντε-
λεστών γραμμικής παλινδρόμησης των συγκεκριμένων 
μεταβλητών δεν είναι στατιστικά σημαντικές. 
Ομοίως με το 1ο μοντέλο, σύμφωνα με τις τιμές των 
τυποποιημένων συντελεστών παλινδρόμησης, η βάση 
εισαγωγής των επιτυχόντων φαίνεται πως αποτελεί το 
σημαντικότερο παράγοντα διαφοροποίησης των εκ-
παιδευτικών αποτελεσμάτων των ιδρυμάτων του Πα-
νεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα και ακολου-
θούν: το ποσοστό των διδασκόντων που ανήκουν στο 
τμήμα και η ποιότητα της διδασκαλίας. 
Πιο συγκεκριμένα: 

 εκπαιδευτικά ιδρύματα με υψηλές βάσεις εισαγω-
γής των επιτυχόντων στα τμήματά τους, τείνουν να 
εμφανίζουν υψηλή επίδοση στο δείκτη εκπαιδευτι-
κών αποτελεσμάτων τους, κρατώντας σταθερές τις 
υπόλοιπες μεταβλητές, και αντιστρόφως. 
 εκπαιδευτικά ιδρύματα με υψηλό ποσοστό διδα-

σκόντων που ανήκουν οργανικά στα τμήματά τους, 
τείνουν να εμφανίζουν υψηλή επίδοση στο δείκτη 
εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων τους, κρατώντας 
σταθερές τις υπόλοιπες μεταβλητές, και αντιστρό-
φως. 
 εκπαιδευτικά ιδρύματα με υψηλή ποιότητα διδα-

σκαλίας στα τμήματά τους, τείνουν να εμφανίζουν 
υψηλή επίδοση στο δείκτη εκπαιδευτικών αποτε-
λεσμάτων τους, κρατώντας σταθερές τις υπόλοιπες 
μεταβλητές, και αντιστρόφως. 

Συνοπτικά, από το δεύτερο μοντέλο γραμμικής παλιν-
δρόμησης προκύπτει ότι τα εκπαιδευτικά ιδρύματα 
του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα που 
παρουσιάζουν υψηλά εκπαιδευτικά παραγόμενα α-
ποτελέσματα είναι εκείνα: 

 με υψηλές βάσεις εισαγωγής, 
 με υψηλά ποσοστά διδασκόντων που ανήκουν με 

οργανική θέση στο τμήμα, και 
 με υψηλή ποιότητα διδασκαλίας.  
 
3Ο ΜΟΝΤΕΛΟ: ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
Το 3ο μοντέλο (ανεξάρτητη μεταβλητή είναι ο δείκτης 
ερευνητικών αποτελεσμάτων) εξηγεί μόλις το 34,4% 

της μεταβλητότητας του δείκτη ερευνητικών παραγό-
μενων αποτελεσμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευ-
σης. Επιπλέον, δεν συμβάλλουν ερμηνευτικά στο στα-
τιστικό μοντέλο και οι 5 μεταβλητές που περιλαμβά-
νει. Πιο συγκεκριμένα, η διαφοροποίηση των ερευνη-
τικών παραγόμενων αποτελεσμάτων, κρατώντας στα-
θερές τις υπόλοιπες μεταβλητές του μοντέλου, δεν 
φαίνεται να σχετίζεται με την ποιότητα των Προ-
γραμμάτων Σπουδών και της Διδασκαλίας των εκ-
παιδευτικών ιδρυμάτων, όπως αυτή έχει προκύψει 
από τους αντίστοιχους συνθετικούς δείκτες αξιολόγη-
σης, ούτε και με το ποσοστό των διδασκόντων που 
ανήκουν οργανικά στα τμήματα στα οποία διδά-
σκουν. Οι τιμές των συντελεστών γραμμικής παλιν-
δρόμησης των συγκεκριμένων μεταβλητών δεν είναι 
στατιστικά σημαντικές. 
Ομοίως με το 1ο και το 2ο μοντέλο, σύμφωνα με τις τι-
μές των τυποποιημένων συντελεστών παλινδρόμησης, 
η βάση εισαγωγής των επιτυχόντων φαίνεται πως α-
ποτελεί το σημαντικότερο παράγοντα διαφοροποίη-
σης και των ερευνητικών αποτελεσμάτων των ιδρυμά-
των του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα, 
και ακολουθεί η ποιότητα και επάρκεια των υποδο-
μών. 
Πιο συγκεκριμένα: 

 εκπαιδευτικά ιδρύματα με υψηλές βάσεις εισαγω-
γής των επιτυχόντων στα τμήματά τους, τείνουν να 
εμφανίζουν υψηλή επίδοση στο δείκτη ερευνητι-
κών αποτελεσμάτων τους, κρατώντας σταθερές τις 
υπόλοιπες μεταβλητές, και αντιστρόφως. 
 εκπαιδευτικά ιδρύματα με υψηλή ποιότητα και ε-

πάρκεια υποδομών, τείνουν να εμφανίζουν υψηλή 
επίδοση στο δείκτη ερευνητικών αποτελεσμάτων 
τους, κρατώντας σταθερές τις υπόλοιπες μεταβλη-
τές, και αντιστρόφως. 

Συνοπτικά, από το τρίτο μοντέλο γραμμικής παλιν-
δρόμησης προκύπτει ότι τα εκπαιδευτικά ιδρύματα 
του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα που 
παρουσιάζουν υψηλά ερευνητικά παραγόμενα απο-
τελέσματα είναι εκείνα: 

 με υψηλές βάσεις εισαγωγής, και 
 με υψηλή ποιότητα υποδομών. 

 
 
 

 Η ταυτότητα των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων  8.3

Στον πίνακα που ακολουθεί, αναλυμένο για λειτουργι-
κούς λόγους σε τρία μέρη, αποδίδονται οι τιμές των 37 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του Πανεπιστημιακού και 
του Τεχνολογικού τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευ-
σης, κατανεμημένων στις πέντε ομάδες ιδρυμάτων, 
που προέκυψαν από την τιμή του συνθετικού δείκτη 
συνολικών αποτελεσμάτων κάθε ιδρύματος, καθώς 
και οι αντίστοιχες τιμές που καταγράφει το ίδρυμα σε 

κάθε μια από 20 μεταβλητές εισροών και χαρακτηρι-
στικών του συστήματος εισαγωγής και του νεοεισερ-
χόμενου φοιτητικού του πληθυσμού. Για κάθε μετα-
βλητή εισροών/ χαρακτηριστικών αποδίδεται η ιεραρ-
χική κατάταξη κάθε ιδρύματος μεταξύ των 37 εκπαι-
δευτικών ιδρυμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνο-
λογικού τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Τα εκ-
παιδευτικά ιδρύματα που ανά μεταβλητή καταλαμβά-
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νουν τις δέκα πρώτες θέσεις στην κατάταξη του συνό-
λου των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (top 10) αποδίδο-
νται χρωματικά με ροζ χρώμα, ενώ εκείνα που αντί-
στοιχα καταλαμβάνουν τις δέκα τελευταίες θέσεις 

(bottom 10) αποδίδονται με γκρι. Στο κάτω μέρος του 
πίνακα καταγράφονται περιγραφικά στατιστικά μέτρα 
θέσης και διασποράς κάθε μεταβλητής. 

Πίνακας 8.3: Μεγέθη εισροών και χαρακτηριστικά συστήματος εισαγωγής και φοιτητικού πληθυσμού ανά ομάδα εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ως προς τα συ-
νολικά παραγόμενα αποτελέσματα και περιγραφικά στατιστικά μέτρα των 37 εκπαιδευτικών ιδρυμάτων το ακαδημαϊκό έτος 2011-12 

 Εκπαιδευτικά ιδρύματα 
  

Συνθετικός 
δείκτης 

ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ 
αποτελεσμάτων 

Δείκτης 
ελκυστικότητας 

τμημάτων (1) 

Δείκτης 
ανταγωνιστικό-

τητας των 
υποψηφίων (2) 

Βάση 
εισαγωγής 

(μόρια 
τελευταίου) 

Ποσοστό 
νεοεισερχόμενων 

φοιτητών που 
αποφοίτησαν από 

σχολείο του 
εξωτερικού 

Ποσοστό 
νεοεισερχόμενων 
που προέρχονται 
από τον ίδιο νομό 

που εδρεύει το 
τμήμα φοίτησής 

τους (3) 

Πλήθος 
νομών 

προέλευσης των 
νεοεισερχόμενων 

φοιτητών (3) 

Μέση τιμή 
τμημάτων Θ

έσ
η Μέση τιμή 

τμημάτων Θ
έσ

η Μέση τιμή 
τμημάτων Θ

έσ
η Μέση τιμή 

τμημάτων Θ
έσ

η Μέση τιμή 
τμημάτων Θ

έσ
η Μέση τιμή 

τμημάτων Θ
έσ

η Μέση τιμή 
τμημάτων Θ

έσ
η 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ αποτελέσματα 66,7   12,8%   4,7   14.588,2   5,6%   27,3%   25,1   

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 75,2 1 9,0% 16 7,5 4 14.578,3 12 5,3% 9 48,6% 7 17,5 35 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας  73,3 2 6,3% 24 2,0 32 11.258,3 24 12,2% 1 11,9% 21 28,0 19 

Πανεπιστήμιο Κρήτης  67,6 3 9,7% 14 3,4 19 14.155,5 16 2,9% 25 13,6% 18 30,0 13 

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών  66,1 4 8,3% 18 4,9 13 13.763,7 17 2,8% 26 50,5% 6 15,7 36 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας  65,5 5 14,3% 9 6,2 7 15.662,2 6 6,9% 5 16,0% 17 26,6 24 

Πολυτεχνείο Κρήτης  64,4 6 10,4% 13 2,2 29 15.035,4 11 4,4% 13 11,4% 22 23,8 29 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο  60,9 7 32,6% 1 8,2 1 17.931,6 1 5,1% 10 53,3% 3 21,0 31 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων  60,3 8 11,7% 12 3,5 18 14.320,6 14 4,7% 11 13,5% 19 38,1 2 

ΚΑΛΑ αποτελέσματα 54,3   19,7%   5,0   15.118,0   4,6%   28,3%   29,0   

Πανεπιστήμιο Αιγαίου  57,3 9 7,3% 21 1,8 33 11.729,7 22 4,2% 15 8,1% 28 31,3 9 

Πανεπιστήμιο Πατρών  57,1 10 17,4% 7 4,4 14 15.528,9 7 4,2% 14 22,5% 12 30,8 12 

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών  56,4 11 24,2% 4 6,6 6 16.335,6 2 3,9% 21 54,9% 2 28,0 20 

Πανεπιστήμιο Αθηνών  54,9 12 28,5% 2 6,2 8 15.796,4 4 3,9% 20 50,7% 5 26,4 25 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας  53,9 13 22,7% 6 6,2 9 15.731,4 5 7,2% 4 35,1% 11 23,4 30 

Πανεπιστήμιο Θράκης  51,8 14 13,2% 10 2,7 22 14.340,0 13 3,9% 18 5,8% 37 36,2 3 

Πανεπιστήμιο Πειραιώς  51,7 15 16,9% 8 4,3 15 15.469,7 8 3,2% 24 11,3% 23 24,8 27 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 51,6 16 27,2% 3 7,9 3 16.012,1 3 6,0% 8 37,6% 10 31,0 11 

ΜΕΤΡΙΑ αποτελέσματα 45,9   10,2%   3,9   13.687,5   4,0%   14,9%   24,1   

Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών 50,1 17 8,3% 19 7,9 2 15.294,0 9 7,8% 3 6,7% 32 15,0 37 

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου  49,9 18 5,8% 28 2,3 27 12.800,8 19 6,4% 6 7,4% 31 24,3 28 

Ιόνιο Πανεπιστήμιο  48,6 19 23,6% 5 3,7 16 11.871,7 21 2,5% 27 7,6% 29 28,2 18 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας  47,1 20 6,3% 25 2,5 23 14.175,2 15 3,5% 22 8,6% 27 29,3 16 

Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας  41,6 21 4,7% 32 1,7 35 12.789,0 20 0,0% 37 5,9% 35 20,5 32 

Πάντειο Πανεπιστήμιο  38,2 22 12,8% 11 5,1 11 15.194,3 10 4,1% 16 53,1% 4 27,0 22 

ΧΑΜΗΛΑ αποτελέσματα 32,1   6,2%   3,3   9.745,5   2,6%   21,2%   29,0   

Τ.Ε.Ι. Πατρών 34,6 23 6,7% 23 3,6 17 10.756,1 25 2,2% 30 19,5% 14 31,1 10 

Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων 34,1 24 4,5% 35 2,1 31 8.385,4 33 2,3% 28 6,3% 34 30,0 14 

Τ.Ε.Ι. Ηπείρου 33,3 25 5,5% 29 2,5 25 9.508,6 27 1,7% 34 6,6% 33 38,4 1 

Τ.Ε.Ι. Κρήτης 31,9 26 5,9% 26 2,1 30 8.484,4 32 4,0% 17 21,9% 13 29,8 15 

Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας 30,0 27 5,4% 30 2,9 21 8.204,5 35 1,4% 36 16,5% 16 26,0 26 

Τ.Ε.Ι. Αθηνών 28,9 28 9,1% 15 6,8 5 13.133,9 18 3,9% 19 56,3% 1 18,8 34 

ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΑ αποτελέσματα 25,2   5,7%   2,9   9.131,2   3,7%   18,4%   29,6   

Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας 28,9 29 3,9% 37 2,3 28 7.666,1 37 2,0% 32 10,8% 24 31,8 7 

Τ.Ε.Ι. Σερρών 28,3 30 6,9% 22 1,6 36 9.280,1 28 2,3% 29 12,5% 20 33,4 4 

Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου 27,8 31 4,3% 36 1,5 37 8.330,4 34 3,2% 23 10,0% 26 32,8 6 

Τ.Ε.Ι. Λαρίσης 27,0 32 4,9% 31 2,5 26 9.056,7 30 9,7% 2 18,9% 15 27,0 23 

Αλεξάνδρειο Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης 26,1 33 7,6% 20 6,1 10 11.359,8 23 6,1% 7 41,6% 9 28,9 17 

Τ.Ε.Ι. Λαμίας 25,1 34 4,6% 33 3,1 20 9.116,4 29 1,9% 33 5,8% 36 33,3 5 

Τ.Ε.Ι. Καβάλας 24,6 35 4,6% 34 2,5 24 7.714,8 36 4,5% 12 10,5% 25 31,3 8 

Τ.Ε.Ι. Πειραιώς 20,9 36 8,7% 17 5,0 12 10.740,6 26 1,6% 35 47,6% 8 20,2 33 

Τ.Ε.Ι. Χαλκίδος 18,3 37 5,8% 27 1,7 34 8.916,1 31 2,1% 31 7,5% 30 27,6 21 

                              
Ν 37   37   37   37   37   37   37   

Μέση Τιμή 44,9   11,1%   4,0   12.444,0   4,2%   22,3%   27,5   

Διάμεσος 48,6   8,3%   3,4   12.800,8   3,9%   13,5%   28,0   

Τυπική Απόκλιση 16,2   7,8%   2,1   3.011,8   2,4%   17,9%   5,7   

Συντελεστής διακύμανσης 0,36   0,70   0,53   0,24   0,58   0,80   0,21   

Μέγιστη τιμή 75,2 37 32,6% 37 8,2 37 17.931,6 37 12,2% 37 56,3% 37 38,4 37 

Ελάχιστη τιμή 18,3 1 3,9% 1 1,5 1 7.666,1 1 0,0% 1 5,8% 1 15,0 1 

Λόγος max/min 4,1   8,3   5,3   2,3       9,6   2,6   

Εύρος (max-min) 56,9   28,7%   6,7   10.265,4   12,2%   50,5%   23,4   

Top5 69,5   27,2%   7,7   16.361,4   8,8%   53,6%   35,9   

Bottom5 23,0   4,4%   1,7   8.060,2   1,3%   6,1%   17,4   

Λόγος t5/b5 3,0   6,2   4,6   2,0   6,6   8,8   2,1   

                              (1) Ο δείκτης ελκυστικότητας αποδίδει το ποσοστό των υποψηφίων που δήλωσαν το τμήμα ως 1η, 2η ή 3η προτίμηση στο μηχανογραφικό τους δελτίο επί του συνόλου των υποψηφίων που 
δήλωσαν το συγκεκριμένο τμήμα. 
(2) Ο δείκτης ανταγωνιστικότητας των υποψηφίων σε επίπεδο τμήματος υπολογίζεται ως το πηλίκο του αριθμού των υποψηφίων που δήλωσαν στο μηχανογραφικό τους δελτίο το συγκεκρι-
μένο τμήμα ως κύρια προτίμηση (1η, 2η, ή 3η) προς τον αριθμό των επιτυχόντων στο συγκεκριμένο τμήμα. 
(3) Ως νομός προέλευσης ορίζεται ο νομός που εδρεύει το σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από το οποίο αποφοίτησε ο νεοεισερχόμενος φοιτητής. 
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Κεφ
άλαιο 8

ο 
ΣΥΝ

Θ
ΕΣΗ 

Α
Π

Ο
ΤΕΛΕΣΜ

ΑΤΩ
Ν 

(δεύτερο μέρος Πίνακας 8.3) 

 Εκπαιδευτικά ιδρύματα 

Ποσοστό 
νεοεισερχόμενων 

φοιτητών που 
έχουν αποφοιτήσει 

από ιδιωτικό 
σχολείο 

δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης 

Μέση διάρκεια 
μετάβασης 

(σε έτη) από τη 
δευτεροβάθμια 

στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση 

Ποσοστό 
νεοεισερχόμενων 

φοιτητών που 
είναι ήδη κάτοχοι 

άλλου πτυχίου 
τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης 

Ποσοστό 
νεοεισερχόμενων 

φοιτητών με 
μητέρα με χαμηλό 

εκπαιδευτικό 
επίπεδο 

(ISCED 0-2) 

Ποσοστό 
νεοεισερχόμενων 

φοιτητών με 
μητέρα με υψηλό 

εκπαιδευτικό 
επίπεδο 

(ISCED 5-6) 

Ποσοστό 
νεοεισερχόμενων 

φοιτητών με 
πατέρα 

υπάλληλο (1) 

Ποσοστό 
νεοεισερχόμενων 

φοιτητών με 
πατέρα 

εργάτη (2) 

Μέση τιμή 
τμημάτων Θ

έσ
η Μέση τιμή 

τμημάτων Θ
έσ

η Μέση τιμή 
τμημάτων Θ

έσ
η Μέση τιμή 

τμημάτων Θ
έσ

η Μέση τιμή 
τμημάτων Θ

έσ
η Μέση τιμή 

τμημάτων Θ
έσ

η Μέση τιμή 
τμημάτων Θ

έσ
η 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ αποτελέσματα 10,3%   0,457   2,5%   14,3%   45,4%   67,6%   29,9%   

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 8,9% 12 1,5 2 14,6% 2 17,8% 22 38,5% 15 60,7% 19 36,8% 17 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας  4,2% 28 0,3 35 0,0% 37 21,1% 17 25,4% 27 60,3% 21 37,1% 16 

Πανεπιστήμιο Κρήτης  7,0% 19 0,3 33 1,1% 24 18,4% 21 37,2% 17 64,3% 14 33,8% 19 

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών  9,6% 7 0,3 36 0,6% 30 12,1% 34 50,8% 4 71,2% 4 26,6% 34 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας  8,3% 14 0,4 27 1,1% 22 14,6% 27 46,6% 9 63,7% 16 33,5% 21 

Πολυτεχνείο Κρήτης  14,2% 4 0,3 32 1,1% 21 7,8% 36 58,9% 2 77,8% 3 20,4% 35 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο  22,5% 2 0,3 34 1,0% 25 5,4% 37 64,9% 1 80,2% 2 17,4% 36 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων  7,8% 16 0,2 37 0,5% 31 17,7% 23 41,0% 12 62,3% 18 33,6% 20 

ΚΑΛΑ αποτελέσματα 9,9%   0,6   3,7%   14,0%   45,0%   67,3%   30,2%   

Πανεπιστήμιο Αιγαίου  7,9% 15 0,7 7 5,4% 8 16,7% 24 38,9% 14 64,4% 13 32,7% 23 

Πανεπιστήμιο Πατρών  10,3% 6 0,4 28 1,7% 17 14,6% 26 44,9% 10 67,2% 9 31,2% 27 

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών  15,3% 3 0,4 26 2,4% 12 11,6% 35 46,6% 8 70,2% 5 28,5% 32 

Πανεπιστήμιο Αθηνών  11,2% 5 1,0 4 6,4% 5 13,7% 29 47,6% 7 69,2% 7 29,1% 31 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας  9,3% 9 0,5 21 2,2% 14 13,2% 32 47,6% 6 66,4% 11 30,6% 28 

Πανεπιστήμιο Θράκης  7,1% 17 0,5 19 2,5% 11 16,2% 25 44,2% 11 67,2% 10 29,9% 29 

Πανεπιστήμιο Πειραιώς  9,0% 10 0,5 16 2,9% 10 12,4% 33 39,6% 13 64,1% 15 32,5% 24 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 9,4% 8 0,9 6 5,9% 6 13,6% 30 50,4% 5 69,9% 6 26,9% 33 

ΜΕΤΡΙΑ αποτελέσματα 9,9%   1,2   7,4%   19,1%   38,2%   65,7%   30,0%   

Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών 23,8% 1 3,5 1 18,3% 1 13,5% 31 54,9% 3 80,8% 1 16,6% 37 

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου  7,0% 18 0,5 14 2,2% 13 22,3% 15 31,9% 20 58,3% 22 37,5% 15 

Ιόνιο Πανεπιστήμιο  6,8% 20 1,0 5 6,9% 4 24,3% 14 36,9% 18 64,7% 12 32,9% 22 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας  4,8% 21 1,0 3 5,7% 7 21,0% 18 36,8% 19 60,4% 20 32,2% 25 

Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας  8,3% 13 0,7 9 8,1% 3 19,3% 20 30,8% 21 62,8% 17 31,3% 26 

Πάντειο Πανεπιστήμιο  9,0% 11 0,7 8 3,1% 9 14,1% 28 37,7% 16 67,2% 8 29,2% 30 

ΧΑΜΗΛΑ αποτελέσματα 3,8%   0,520   1,2%   28,8%   23,3%   51,5%   43,0%   

Τ.Ε.Ι. Πατρών 3,9% 30 0,4 29 0,7% 28 30,3% 6 22,5% 31 45,6% 36 49,9% 2 

Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων 3,1% 33 0,6 10 1,1% 23 29,1% 8 26,0% 26 53,6% 27 41,2% 12 

Τ.Ε.Ι. Ηπείρου 4,3% 25 0,6 12 1,9% 16 32,8% 2 21,2% 33 54,1% 26 41,7% 11 

Τ.Ε.Ι. Κρήτης 2,5% 34 0,4 24 0,7% 29 28,6% 9 22,5% 30 52,1% 31 42,9% 8 

Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας 4,0% 29 0,6 11 1,2% 20 30,2% 7 18,7% 35 49,8% 32 40,1% 13 

Τ.Ε.Ι. Αθηνών 4,8% 22 0,6 13 1,6% 18 21,8% 16 28,6% 24 53,5% 28 42,0% 10 

ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΑ αποτελέσματα 3,4%   0,438   0,75%   28,3%   23,2%   51,1%   44,1%   

Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας 2,1% 36 0,44 23 0,81% 26 32,1% 5 17,7% 36 46,2% 35 47,4% 5 

Τ.Ε.Ι. Σερρών 4,6% 23 0,40 25 0,77% 27 24,9% 13 29,0% 23 57,9% 23 35,6% 18 

Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου 1,8% 37 0,34 31 0,18% 36 34,0% 1 15,9% 37 53,1% 29 43,0% 7 

Τ.Ε.Ι. Λαρίσης 3,1% 32 0,47 20 0,35% 35 32,4% 4 20,3% 34 44,6% 37 50,7% 1 

Αλεξάνδρειο Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης 4,2% 26 0,51 15 1,95% 15 25,1% 12 28,2% 25 54,6% 25 38,6% 14 

Τ.Ε.Ι. Λαμίας 4,2% 27 0,49 17 0,36% 34 27,3% 10 22,6% 29 49,2% 33 47,5% 4 

Τ.Ε.Ι. Καβάλας 2,3% 35 0,45 22 0,39% 33 32,5% 3 22,3% 32 46,4% 34 48,2% 3 

Τ.Ε.Ι. Πειραιώς 4,6% 24 0,48 18 1,45% 19 20,2% 19 30,0% 22 54,9% 24 42,6% 9 

Τ.Ε.Ι. Χαλκίδος 3,5% 31 0,34 30 0,46% 32 26,4% 11 23,0% 28 53,1% 30 43,4% 6 

                              
Ν 37   37   37   37   37   37   37   

Μέση Τιμή 7,4%   0,6   2,9%   20,8%   35,2%   60,6%   35,6%   

Διάμεσος 7,0%   0,5   1,4%   20,2%   36,8%   60,7%   33,8%   

Τυπική Απόκλιση 5,0%   0,5   3,9%   7,8%   12,6%   9,5%   8,5%   

Συντελεστής διακύμανσης 0,68   0,88   1,35   0,38   0,36   0,16   0,24   

Μέγιστη τιμή 23,8% 37 3,5 37 18,3% 37 34,0% 37 64,9% 37 80,8% 37 50,7% 37 

Ελάχιστη τιμή 1,8% 1 0,2 1 0,0% 1 5,4% 1 15,9% 1 44,6% 1 16,6% 1 

Λόγος max/min 13,1   14,6       6,4   4,1   1,8   3,1   

Εύρος (max-min) 22,0%   3,2   18,3%   28,7%   48,9%   36,2%   34,2%   

Top5 17,4%   1,6   10,8%   32,8%   56,0%   76,1%   48,8%   

Bottom5 2,4%   0,3   0,3%   9,8%   18,8%   46,4%   21,6%   

Λόγος t5/b5 7,3   5,5   42,4   3,3   3,0   1,6   2,3   

                               (1) Η κατηγορία ‘Υπάλληλος’ περιλαμβάνει τις εξής κατηγορίες της ταξινόμησης επαγγελμάτων κατά ISCO-88: 1.Νομικοί σύμβουλοι, ανώτερα διοικητικά και διευθυντικά στελέχη, 
2.Επαγγελματίες, 3.Τεχνικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα, 4.Υπάλληλοι γραφείου και 5.Υπάλληλοι εξυπηρέτησης και εργαζόμενοι σε καταστήματα και στον τομέα των πωλήσεων. 
(2) Η κατηγορία ‘Εργάτης’ περιλαμβάνει τις εξής κατηγορίες της ταξινόμησης επαγγελμάτων κατά ISCO-88: 6.Ειδικευμένοι εργαζόμενοι στους τομείς της γεωργίας και της αλιείας, 
7.Ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή επαγγέλματα, 8.Χειριστές εγκαταστάσεων και μηχανών και εργάτες συναρμολόγησης, 9.Ανειδίκευτοι εργάτες και 10.Ένοπλες δυνάμεις. 
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(τρίτο μέρος Πίνακας 8.3) 

  
 Εκπαιδευτικά ιδρύματα  

Ποσοστό 
νεοεισερχόμενων 

φοιτητών με 
πατέρα άνεργο ή 

μη οικονομικά 
ενεργό 

Φοιτητές ανά  
διδάσκοντα (1) 

Ποσοστό 
διδασκόντων που 

ανήκουν 
οργανικά στο 

τμήμα (1) 

Φοιτητές ανά 
άτομο λοιπού 
προσωπικού (1) 

Συνθετικός 
δείκτης 

αξιολόγησης των 
Προγραμμάτων 

Σπουδών (2) 

Συνθετικός 
δείκτης 

αξιολόγησης της 
Διδασκαλίας (2) 

Συνθετικός 
δείκτης 

αξιολόγησης των 
Υποδομών (2) 

Μέση τιμή 
τμημάτων Θ

έσ
η Μέση τιμή 

τμημάτων Θ
έσ

η Μέση τιμή 
τμημάτων Θ

έσ
η Μέση τιμή 

τμημάτων Θ
έσ

η Μέση τιμή 
τμημάτων Θ

έσ
η Μέση τιμή 

τμημάτων Θ
έσ

η Μέση τιμή 
τμημάτων Θ

έσ
η 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ αποτελέσματα 2,5%   13,5   92,7%   61,3   0,1   0,4   0,2   

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 2,4% 29 9,1 35 85,9% 28 48,3 34 -0,2 29 0,6 7 0,4 8 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας  2,6% 27 19,0 12 100,0% 1 134,2 13 -0,8 32 -0,6 32 -0,7 37 

Πανεπιστήμιο Κρήτης  2,0% 33 18,2 14 97,0% 8 91,3 21 0,6 2 0,9 2 0,0 21 

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών  2,2% 32 11,1 31 100,0% 2 24,1 36 : : : : 0,4 9 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας  2,8% 25 12,7 29 99,3% 4 54,9 33 0,5 5 0,7 5 -0,1 26 

Πολυτεχνείο Κρήτης  1,8% 34 7,3 36 86,2% 27 46,8 35 0,3 11 0,3 15 0,3 14 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο  2,4% 31 10,3 33 84,8% 31 14,4 37 -0,2 27 0,4 13 0,4 11 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων  4,1% 15 20,0 9 88,6% 23 76,3 26 0,3 14 0,4 14 0,4 6 

ΚΑΛΑ αποτελέσματα 2,5%   19,3   87,6%   86,9   0,2   0,3   -0,2   

Πανεπιστήμιο Αιγαίου  2,9% 24 16,9 18 96,8% 10 88,2 22 0,4 8 0,5 9 -0,2 28 

Πανεπιστήμιο Πατρών  1,6% 36 15,6 21 81,6% 37 60,4 31 0,2 17 0,3 19 0,1 19 

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών  1,3% 37 20,5 7 82,3% 36 81,5 24 0,5 6 0,1 25 -0,6 36 

Πανεπιστήμιο Αθηνών  1,7% 35 18,8 13 84,8% 30 61,4 29 0,2 19 0,2 24 -0,3 33 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας  3,0% 22 17,4 17 85,8% 29 87,8 23 0,2 15 0,5 8 0,2 18 

Πανεπιστήμιο Θράκης  2,9% 23 19,4 10 90,6% 19 99,2 20 -0,1 26 0,2 21 -0,1 27 

Πανεπιστήμιο Πειραιώς  3,4% 19 31,9 1 90,9% 18 152,3 12 0,2 16 0,3 18 -0,1 25 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 3,2% 20 13,6 27 87,8% 24 64,3 28 0,3 12 0,3 17 -0,2 29 

ΜΕΤΡΙΑ αποτελέσματα 4,3%   14,5   93,9%   115,5   0,2   0,6   -0,1   

Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών 2,7% 26 10,6 32 93,3% 14 60,7 30 0,5 3 1,0 1 0,4 10 

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου  4,1% 14 14,1 24 93,5% 13 60,2 32 0,0 23 0,5 12 0,1 20 

Ιόνιο Πανεπιστήμιο  2,4% 30 14,6 23 96,8% 9 122,6 14 0,9 1 0,6 6 -0,4 34 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας  7,3% 2 16,1 20 90,3% 21 115,4 18 0,0 22 0,8 4 -0,4 35 

Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας  5,9% 6 6,4 37 96,2% 12 80,3 25 : : : : 0,2 16 

Πάντειο Πανεπιστήμιο  3,5% 17 25,4 2 93,0% 16 253,7 3 -0,1 25 0,0 28 -0,27 32 

ΧΑΜΗΛΑ αποτελέσματα 5,6%   15,0   89,4%   159,8   -0,2   0,2   0,24   

Τ.Ε.Ι. Πατρών 4,4% 12 17,8 16 97,8% 7 214,2 5 -0,1 24 -0,6 33 0,00 22 

Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων 5,2% 8 13,3 28 86,5% 26 195,2 6 -0,3 30 0,5 10 0,60 3 

Τ.Ε.Ι. Ηπείρου 4,2% 13 20,0 8 96,7% 11 159,6 10 0,2 20 0,3 20 0,33 13 

Τ.Ε.Ι. Κρήτης 4,9% 9 14,0 25 83,9% 34 152,4 11 0,4 7 0,8 3 0,18 17 

Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας 10,1% 1 14,8 22 87,4% 25 115,4 17 -1,0 33 0,3 16 0,60 4 

Τ.Ε.Ι. Αθηνών 4,5% 11 9,9 34 84,0% 33 121,7 15 -0,2 28 0,1 26 -0,25 31 

ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΑ αποτελέσματα 4,8%   19,1   92,0%   181,3   0,2   0,03   0,29   

Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας 6,4% 5 19,4 11 83,2% 35 306,5 1 -0,3 31 0,50 11 0,63 2 

Τ.Ε.Ι. Σερρών 6,5% 4 22,4 5 97,9% 5 173,6 8 0,5 4 0,20 22 0,64 1 

Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου 3,9% 16 24,3 4 100,0% 3 183,6 7 : : : : 0,00 23 

Τ.Ε.Ι. Λαρίσης 4,7% 10 17,9 15 93,2% 15 237,6 4 0,4 9 -0,07 29 0,35 12 

Αλεξάνδρειο Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης 6,8% 3 16,2 19 89,1% 22 163,4 9 0,4 10 0,08 27 -0,01 24 

Τ.Ε.Ι. Λαμίας 3,2% 21 20,6 6 97,8% 6 105,8 19 0,0 21 -0,33 31 0,50 5 

Τ.Ε.Ι. Καβάλας 5,4% 7 13,7 26 92,4% 17 116,6 16 : : : : 0,29 15 

Τ.Ε.Ι. Πειραιώς 2,5% 28 12,1 30 90,4% 20 74,4 27 0,2 18 -0,31 30 0,43 7 

Τ.Ε.Ι. Χαλκίδος 3,5% 18 25,3 3 84,4% 32 270,1 2 0,3 13 0,17 23 -0,24 30 

                              
Ν 37   37   37   37   33   33   37   

Μέση Τιμή 3,9%   16,5   91,1%   120,8   0,1   0,3   0,1   

Διάμεσος 3,4%   16,2   90,6%   105,8   0,2   0,3   0,1   

Τυπική Απόκλιση 1,9%   5,4   5,8%   70,5   0,4   0,4   0,4   

Συντελεστής διακύμανσης 0,49   0,33   0,06   0,58   3,21   1,32   3,52   

Μέγιστη τιμή 10,1% 37 31,9 37 100,0% 37 306,5 37 0,9 33 1,0 33 0,6 37 

Ελάχιστη τιμή 1,3% 1 6,4 1 81,6% 1 14,4 1 -1,0 1 -0,6 1 -0,7 1 

Λόγος max/min 7,7   5,0   1,2   21,3   1,9   2,6   2,0   

Εύρος (max-min) 8,8%   25,5   18,4%   292,1   1,9   1,6   1,3   

Top5 7,4%   25,9   99,4%   256,4   0,6   0,9   0,6   

Bottom5 1,7%   8,6   83,0%   37,7   -0,5   -0,4   -0,5   

Λόγος t5/b5 4,4   3,0   1,2   6,8   2,1   3,2   2,3   

                              (1) Περιλαμβάνει μόνο τους τακτικούς φοιτητές 
(2) Οι τιμές του συνθετικού δείκτη κυμαίνονται μεταξύ -1 (αρνητική αξιολόγηση) και +1 (θετική αξιολόγηση). 

Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Από τη συγκριτική μελέτη της καταβολής των τιμών 
των 20 μεταβλητών εισροών και χαρακτηριστικών 
του φοιτητικού πληθυσμού ανά εκπαιδευτικό ίδρυμα 
του Πανεπιστημιακού και του Τεχνολογικού τομέα της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αναδεικνύονται τα βασικά 

χαρακτηριστικά για κάθε μια από τις 5 ομάδες ιδρυ-
μάτων, που με βάση τα παραγόμενα συνολικά τους 
αποτελέσματα έχουν διακριθεί σε ιδρύματα με Εξαι-
ρετικά, Καλά, Μέτρια, Χαμηλά και Πολύ Χαμηλά απο-
τελέσματα. 
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1Η ΟΜΑΔΑ: ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
(Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας, Πανε-
πιστήμιο Κρήτης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Γεωπονικό Πανεπιστή-
μιο Αθηνών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων) 

Στην ομάδα των ιδρυμάτων με εξαιρετικά αποτελέ-
σματα, στην οποία περιλαμβάνονται 8 πανεπιστημια-
κά ιδρύματα, η μέση τιμή του συνθετικού δείκτη συ-
νολικών αποτελεσμάτων είναι 66,7, που αποτελεί και 
την υψηλότερη τιμή του δείκτη μεταξύ των 5 ομάδων 
ιδρυμάτων. Και τα 8 ιδρύματα της ομάδας κατατάσσο-
νται στις πρώτες οκτώ θέσεις μεταξύ των 37 ιδρυμά-
των της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με το Χαροκόπειο 
Πανεπιστήμιο να καταγράφει την υψηλότερη τιμή του 
δείκτη στην ομάδα (75,2) και το Πανεπιστήμιο Ιωαν-
νίνων να καταγράφει αντίστοιχα την χαμηλότερη 
(60,3). 
Το 12,8% των ιδρυμάτων που καταγράφουν εξαιρετικά 
συνολικά αποτελέσματα των υποψήφιων που δηλώ-
νουν για εισαγωγή τμήμα της συγκεκριμένης ομάδας 
ιδρυμάτων το δηλώνουν ως 1η, 2η ή 3η προτίμηση στο 
μηχανογραφικό τους δελτίο (δείκτης ελκυστικότητας 
τμήματος). Η συγκεκριμένη τιμή του δείκτη αποτελεί 
τη δεύτερη υψηλότερη μέση τιμή μεταξύ των 5 ομά-
δων ιδρυμάτων. Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (με 
τιμή 32,6%) και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (με τιμή 
14,3%) κατατάσσονται στα 10 ιδρύματα της τριτοβάθ-
μιας εκπαίδευσης με την υψηλότερη τιμή του δείκτη 
ελκυστικότητας κατέχοντας αντίστοιχα την 1η και 9η 
θέση, ενώ στη συγκεκριμένη ομάδα δεν περιλαμβάνε-
ται κάποιο από τα 10 ιδρύματα με τη χαμηλότερη τιμή 
του συγκεκριμένου δείκτη. Επιπλέον, στην ίδια ομάδα 
ιδρυμάτων καταγράφεται, η δεύτερη υψηλότερη τιμή 
του δείκτη ανταγωνιστικότητας μεταξύ των 5 ομάδων 
ιδρυμάτων, που αντιστοιχεί σε 4,7 υποψήφιους κύρι-
ας προτίμησης ανά θέση επιτυχόντος. Το Εθνικό Με-
τσόβιο Πολυτεχνείο (με τιμή 8,2 υποψήφι-
ους/επιτυχόντα), το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (με τι-
μή 7,5 υποψήφιους/ επιτυχόντα) και το Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας (με τιμή 6,2 υποψήφιους/ επιτυχόντα) κα-
τατάσσονται στα 10 ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκ-
παίδευσης με την υψηλότερη τιμή του δείκτη ανταγω-
νιστικότητας μεταξύ των 37 ιδρυμάτων της τριτοβάθ-
μιας εκπαίδευσης κατέχοντας αντίστοιχα την 1η, την 4η 
και την 7η θέση, ενώ το Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλά-
δας (με τιμή 2,0 υποψήφιοι/επιτυχόντα) και το Πολυ-
τεχνείο Κρήτης (με τιμή 2,2 υποψήφιοι/ επιτυχόντα) 
κατατάσσονται στα 10 ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκ-
παίδευσης με τη χαμηλότερη τιμή του δείκτη κατέχο-
ντας αντίστοιχα την 32η και την 29η θέση. 
Τα ιδρύματα που καταγράφουν εξαιρετικά συνολικά 
αποτελέσματα καταγράφουν τη δεύτερη υψηλότερη 
βάση εισαγωγής (μόρια του τελευταίου επιτυχόντος) 
μεταξύ των 5 ομάδων ιδρυμάτων, που αντιστοιχεί σε 
14.588,2 μόρια. Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (με 
τιμή 17.931,6 μόρια) και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
(με τιμή 15.662,2 μόρια) κατατάσσονται στα 10 ιδρύ-
ματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την υψηλότε-

ρη τιμή βάση εισαγωγής κατέχοντας αντίστοιχα την 1η 
και την 6η θέση, ενώ στη συγκεκριμένη ομάδα ιδρυμά-
των δεν περιλαμβάνεται κάποιο από τα 10 ιδρύματα 
με τη χαμηλότερη τιμή του συγκεκριμένου δείκτη. Ως 
προς τη μέση διάρκεια μετάβασης από τη δευτερο-
βάθμια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση η συγκεκριμέ-
νη ομάδα ιδρυμάτων καταγράφει τη δεύτερη χαμηλό-
τερη μέση τιμή (0,46 έτη) μεταξύ των 5 ομάδων ιδρυ-
μάτων. Είναι χαρακτηριστικό ότι 6 από τα συνολικά 8 
ιδρύματα της συγκεκριμένης ομάδας κατατάσσονται 
στα 10 ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με τη 
χαμηλότερη διάρκεια μετάβασης από τη δευτεροβάθ-
μια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταξύ των 37 ι-
δρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Πανεπι-
στήμιο Ιωαννίνων στην 37η θέση με διάρκεια 0,24 έτη, 
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στην 36η θέση με 
διάρκεια 0,28 έτη, Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας 
στην 35η θέση με διάρκεια 0,29 έτη, Εθνικό Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο στην 34η θέση με διάρκεια 0,31 έτη, Πα-
νεπιστήμιο Κρήτης στην 33η θέση με διάρκεια 0,2 έτη 
και Πολυτεχνείο Κρήτης στην 32η θέση με διάρκεια 
0,34 έτη), ενώ το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο κατα-
τάσσεται στα 10 ιδρύματα με την υψηλότερη τιμή του 
δείκτη (στη 2η θέση) με διάρκεια 1,48 έτη. Σχετικά με 
το Λύκειο αποφοίτησης των νεοεισερχομένων φοιτη-
τών στα ιδρύματα της συγκεκριμένης ομάδας, το 5,6% 
αποφοίτησε από σχολείο του εξωτερικού. Η συγκε-
κριμένη τιμή του δείκτη αποτελεί την υψηλότερη μέση 
τιμή μεταξύ των 5 ομάδων ιδρυμάτων. Το Πανεπιστή-
μιο Δυτικής Ελλάδας (με τιμή 12,2%), το Πανεπιστή-
μιο Θεσσαλίας (με τιμή 6,9%), το Χαροκόπειο Πανε-
πιστήμιο (με τιμή 5,3%) και το Εθνικό Μετσόβιο Πο-
λυτεχνείο (με τιμή 5,1%) κατατάσσονται στα 10 ιδρύ-
ματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την υψηλότε-
ρη τιμή νεοεισερχομένων αποφοίτων από σχολείο του 
εξωτερικού κατέχοντας αντίστοιχα την 1η , την 5η, την 
9η και τη 10η θέση, ενώ στη συγκεκριμένη ομάδα ι-
δρυμάτων δεν περιλαμβάνεται κάποιο από τα 10 ι-
δρύματα με τη χαμηλότερη τιμή του δείκτη. Επιπλέον, 
τα ιδρύματα της συγκεκριμένης ομάδας καταγράφουν 
και το δεύτερο υψηλότερο, μεταξύ των 5 ομάδων ι-
δρυμάτων, ποσοστό νεοεισερχομένων φοιτητών που 
αποφοίτησαν από σχολείο του ίδιου νομού με την 
έδρα του τμήματος εισαγωγής με τιμή 27,3%. Το Εθνι-
κό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (με τιμή 53,3%), το Γεωπο-
νικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (με τιμή 50,5%) και το 
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (με τιμή 48,6%) κατατάσ-
σονται στα 10 ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευ-
σης με το υψηλότερο ποσοστό εντοπιότητας νεοει-
σερχομένων κατέχοντας αντίστοιχα την 3η , την 6η και 
την 7η θέση, ενώ στη συγκεκριμένη ομάδα ιδρυμάτων 
δεν περιλαμβάνεται κάποιο από τα 10 ιδρύματα με τη 
χαμηλότερη τιμή του δείκτη. Η υψηλή εντοπιότητα 
των νεοεισερχομένων φοιτητών στα τμήματα της συ-
γκεκριμένης ομάδας ιδρυμάτων απεικονίζεται και στο 
πλήθος των νομών προέλευσης των νεοεισερχόμενων 
φοιτητών, όπου στη συγκεκριμένη ομάδα καταγράφε-
ται το δεύτερο χαμηλότερο πλήθος νομών μεταξύ των 
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5 ομάδων ιδρυμάτων (25,1 νομοί). Το Γεωπονικό Πα-
νεπιστήμιο Αθηνών (με τιμή 15,7 νομοί), το Χαροκό-
πειο Πανεπιστήμιο (με τιμή 17,5 νομοί), το Εθνικό 
Μετσόβιο Πολυτεχνείο (με τιμή 21,0 νομοί) και το 
Πολυτεχνείο Κρήτης (με τιμή 23,8 νομοί) κατατάσσο-
νται στα 10 ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
με το χαμηλότερο πλήθος νομών προέλευσης των 
νεοεισερχομένων κατέχοντας αντίστοιχα την 36η , την 
35η, την 31η και την 29η θέση, ενώ το Πανεπιστήμιο 
Ιωαννίνων (με τιμή 38,1 νομοί) κατατάσσεται στα 10 
ιδρύματα με την υψηλότερη τιμή του δείκτη (στη 2η 
θέση). 
Από ιδιωτικό σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
αποφοίτησε το 10,3% των νεοεισερχομένων στα ιδρύ-
ματα της συγκεκριμένης ομάδας, που αποτελεί την 
υψηλότερη τιμή ποσοστού μεταξύ των 5 ομάδων ι-
δρυμάτων. Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (με πο-
σοστό 22,5%), το Πολυτεχνείο Κρήτης (με ποσοστό 
14,2%) και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (με 
ποσοστό 9,6%) κατατάσσονται στα 10 ιδρύματα της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την υψηλότερη τιμή 
ποσοστού αποφοίτων ιδιωτικών σχολείων κατέχοντας 
αντίστοιχα την 2η, την 4η και την 7η θέση, ενώ το Πα-
νεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας (με ποσοστό 4,2%) κατα-
τάσσεται στα 10 ιδρύματα με τη χαμηλότερη τιμή του 
δείκτη (στην 28η θέση). Επιπλέον, το 2,5% των νεοει-
σερχομένων σε τμήματα της συγκεκριμένης ομάδας 
ιδρυμάτων είναι ήδη κάτοχοι (άλλου) πτυχίου της τρι-
τοβάθμιας εκπαίδευσης, που αποτελεί την τρίτη χα-
μηλότερη τιμή ποσοστού μεταξύ των 5 ομάδων ιδρυ-
μάτων. Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας (με ποσο-
στό 0,0%), το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (με ποσοστό 
0,5%) και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (με 
ποσοστό 0,6%) κατατάσσονται στα 10 ιδρύματα της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με τη χαμηλότερο τιμή βά-
ση εισαγωγής κατέχοντας αντίστοιχα την 37η, την 31η 
και την 30η θέση, ενώ το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 
(με ποσοστό 14,6%) κατατάσσεται στα 10 ιδρύματα με 
την υψηλότερη τιμή ποσοστού νεοεισερχομένων που 
είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
(στη 2η θέση). 
Το 14,3% των νεοεισερχομένων στα ιδρύματα της συ-
γκεκριμένης ομάδας προέρχεται από οικογένεια με 
χαμηλό μορφωτικό επίπεδο της μητέρας (ISCED 0-2), 
που αποτελεί τη δεύτερη χαμηλότερη τιμή του συγκε-
κριμένου δείκτη μεταξύ των 5 ομάδων ιδρυμάτων. Το 
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (με ποσοστό 5,4%), το 
Πολυτεχνείο Κρήτης (με ποσοστό 7,8%) και το Γεωπο-
νικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (με ποσοστό 12,1%) κατα-
τάσσονται στα 10 ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαί-
δευσης με τη χαμηλότερη τιμή του δείκτη κατέχοντας 
αντίστοιχα την 37η, την 36η και την 34η θέση, ενώ στη 
συγκεκριμένη ομάδα ιδρυμάτων δεν περιλαμβάνεται 
κάποιο από τα 10 ιδρύματα με την υψηλότερη τιμή 
του συγκεκριμένου δείκτη. Αντίθετα, το 45,4% των 
νεοεισερχομένων στα ιδρύματα της συγκεκριμένης 
ομάδας προέρχεται από οικογένεια με υψηλό μορ-
φωτικό επίπεδο της μητέρας (ISCED 5-6), που αποτε-

λεί την υψηλότερη τιμή του συγκεκριμένου δείκτη με-
ταξύ των 5 ομάδων ιδρυμάτων. Το Εθνικό Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο (με ποσοστό 64,9%), το Πολυτεχνείο 
Κρήτης (με ποσοστό 58,9%), το Γεωπονικό Πανεπι-
στήμιο Αθηνών (με ποσοστό 50,8%) και το Πανεπι-
στήμιο Θεσσαλίας (με ποσοστό 46,6%) κατατάσσονται 
στα 10 ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με 
την υψηλότερη τιμή του δείκτη κατέχοντας αντίστοιχα 
την 1η, τη 2η, την 4η και την 9η θέση, ενώ στη συγκε-
κριμένη ομάδα δεν περιλαμβάνεται κάποιο από τα 10 
ιδρύματα με τη χαμηλότερη τιμή του συγκεκριμένου 
δείκτη.  
Το 67,6% των νεοεισερχομένων στα ιδρύματα της συ-
γκεκριμένης ομάδας προέρχεται από οικογένεια με 
πατέρα υπάλληλο, που αποτελεί την υψηλότερη τιμή 
του συγκεκριμένου δείκτη μεταξύ των 5 ομάδων ιδρυ-
μάτων. Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (με ποσοστό 
80,2%), το Πολυτεχνείο Κρήτης (με ποσοστό 77,8%) 
και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (με ποσοστό 
71,2%) κατατάσσονται στα 10 ιδρύματα της τριτοβάθ-
μιας εκπαίδευσης με τη υψηλότερη τιμή του δείκτη 
κατέχοντας αντίστοιχα τη 2η, την 3η και την 4η θέση, 
ενώ στη συγκεκριμένη ομάδα δεν περιλαμβάνεται κά-
ποιο από τα 10 ιδρύματα με τη χαμηλότερη τιμή του 
συγκεκριμένου δείκτη. Αντίθετα, το 29,9% των νεοει-
σερχομένων στα ιδρύματα της συγκεκριμένης ομάδας 
προέρχεται από οικογένεια με πατέρα εργάτη, που 
αποτελεί τη χαμηλότερη τιμή του συγκεκριμένου δεί-
κτη μεταξύ των 5 ομάδων ιδρυμάτων. Το Εθνικό Με-
τσόβιο Πολυτεχνείο (με ποσοστό 17,4%), το Πολυτε-
χνείο Κρήτης (με ποσοστό 20,4%) και το Γεωπονικό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών (με ποσοστό 26,6%) κατατάσ-
σονται στα 10 ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευ-
σης με τη χαμηλότερη τιμή του δείκτη κατέχοντας α-
ντίστοιχα την 36η, την 35η και την 34η θέση, ενώ στη 
συγκεκριμένη ομάδα δεν περιλαμβάνεται κάποιο από 
τα 10 ιδρύματα με την υψηλότερη τιμή του συγκεκρι-
μένου δείκτη. Τέλος, το 2,53% των νεοεισερχομένων 
στα ιδρύματα της συγκεκριμένης ομάδας προέρχεται 
από οικογένεια με πατέρα άνεργο ή μη οικονομικά 
ενεργό, που αποτελεί τη δεύτερη χαμηλότερη τιμή 
του συγκεκριμένου δείκτη μεταξύ των 5 ομάδων ιδρυ-
μάτων. Το Πολυτεχνείο Κρήτης (με ποσοστό 1,8%), το 
Πανεπιστήμιο Κρήτης (με ποσοστό 2,0%), το Γεωπονι-
κό Πανεπιστήμιο Αθηνών (με ποσοστό 2,2%), το Εθνι-
κό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (με ποσοστό 2,36%), και το 
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (με ποσοστό 2,45%) κατα-
τάσσονται στα 10 ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαί-
δευσης με τη χαμηλότερη τιμή του δείκτη κατέχοντας 
αντίστοιχα την 34η, την 33η, την 32η, την 31η και την 
29η θέση, ενώ στη συγκεκριμένη ομάδα δεν περιλαμ-
βάνεται κάποιο από τα 10 ιδρύματα με την υψηλότερη 
τιμή του συγκεκριμένου δείκτη.  
Στη συγκεκριμένη ομάδα ιδρυμάτων αναλογούν κατά 
μέσο όρο 13,5 φοιτητές ανά διδάσκοντα. Η συγκεκρι-
μένη τιμή του δείκτη αποτελεί τη χαμηλότερη αναλο-
γία μεταξύ των 5 ομάδων ιδρυμάτων. Το Πολυτεχνείο 
Κρήτης (με αναλογία 7,3 φοιτητές/διδάσκοντα), το 
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Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (με αναλογία 9,1 φοιτη-
τές/διδάσκοντα), το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 
(με αναλογία 10,3 φοιτητές/διδάσκοντα), το Γεωπονι-
κό Πανεπιστήμιο Αθηνών (με αναλογία 11,1 φοιτη-
τές/διδάσκοντα) και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (με 
αναλογία 9,1 φοιτητές/διδάσκοντα) κατατάσσονται 
στα 10 ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με τη 
χαμηλότερη τιμή του δείκτη κατέχοντας αντίστοιχα 
την 36η, την 35η, την 33η, την 31η και την 29η θέση, ενώ 
το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (με αναλογία 20,0 φοιτη-
τές/διδάσκοντα) κατατάσσεται στα 10 ιδρύματα με 
την υψηλότερη τιμή του δείκτη (στην 9η θέση). Κατά 
μέση τιμή το 92,7% των διδασκόντων στα τμήματα της 
συγκεκριμένης ομάδας ιδρυμάτων ανήκει (οργανικά) 
στο τμήμα, ποσοστό που αντιστοιχεί στη δεύτερη υ-
ψηλότερη αναλογία μεταξύ των 5 ομάδων ιδρυμά-
των). Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας (με τιμή 
100,0%), το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (με τι-
μή 100,0%), το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (με τιμή 
99,3%) και το Πανεπιστήμιο Κρήτης (με τιμή 97,0%) 
κατατάσσονται στα 10 ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκ-
παίδευσης με την υψηλότερη τιμή του δείκτη κατέχο-
ντας αντίστοιχα την 1η, τη 2η, την 4η και την 8η θέση, 
ενώ το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (με τιμή 84,8%) 
και το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (με τιμή 85,9%) κα-
τατάσσονται στα 10 ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκ-
παίδευσης με τη χαμηλότερη τιμή του δείκτη κατέχο-
ντας αντίστοιχα την 31η και την 28η θέση μεταξύ των 
37 ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 
Στη ομάδα ιδρυμάτων με εξαιρετικά συνολικά αποτε-
λέσματα αναλογούν κατά μέσο όρο 61,3 φοιτητές ανά 
άτομο Λοιπού Προσωπικού, που αποτελεί τη χαμηλό-
τερη τιμή της συγκεκριμένης αναλογίας μεταξύ των 5 
ομάδων ιδρυμάτων. Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 
(με αναλογία 14,4 φοιτητές/άτομο), το Γεωπονικό Πα-
νεπιστήμιο Αθηνών (με αναλογία 24,1 φοιτητές/ άτο-
μο), το Πολυτεχνείο Κρήτης (με αναλογία 46,8 φοιτη-
τές/ άτομο), το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (με αναλο-
γία 48,3 φοιτητές/ άτομο) και το Πανεπιστήμιο Θεσ-
σαλίας (με αναλογία 54,9 φοιτητές/ άτομο) κατατάσ-
σονται στα 10 ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευ-
σης με τη χαμηλότερη τιμή του δείκτη κατέχοντας α-
ντίστοιχα την 37η, την 36η, την 35η, την 34η και την 33η 
θέση, ενώ στη συγκεκριμένη ομάδα δεν περιλαμβάνε-
ται κάποιο από τα 10 ιδρύματα με την υψηλότερη τιμή 
του συγκεκριμένου δείκτη.  
Ο συνθετικός δείκτης αξιολόγησης των Προγραμμά-
των Σπουδών των τμημάτων της συγκεκριμένης ομά-
δας την περίοδο 2012-2013 από την ΑΔΙΠ3, κατά μέση 
τιμή είναι 0,08 (οριακά θετική) και αντιστοιχεί στη 
δεύτερη χαμηλότερη αναλογία μεταξύ των 5 ομάδων 
ιδρυμάτων). Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας (με 
τιμή δείκτη -0,80), το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (με 
τιμή δείκτη -0,20) και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτε-
χνείο (με τιμή δείκτη -0,25) κατατάσσονται στα 10 ι-
                                                                 
3 Δεν αφορά σε τμήματα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών 

δρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την χαμη-
λότερη τιμή του δείκτη κατέχοντας αντίστοιχα την 32η, 
την 29η και την 27η θέση, ενώ το Πανεπιστήμιο Κρήτης 
(με τιμή δείκτη 0,64) και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
(με τιμή δείκτη 0,47) κατατάσσονται στα 10 ιδρύματα 
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την υψηλότερη τιμή 
του δείκτη κατέχοντας αντίστοιχα τη 2η και την 5η θέ-
ση. 
Ο συνθετικός δείκτης αξιολόγησης της Διδασκαλίας 
στα τμήματα της συγκεκριμένης ομάδας ιδρυμάτων, 
την περίοδο 2012-2013 από την ΑΔΙΠ3, κατά μέση τιμή 
είναι 0,40 (θετική) και αντιστοιχεί στη δεύτερη υψηλό-
τερη αναλογία μεταξύ των 5 ομάδων ιδρυμάτων). Το 
Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας (με τιμή δείκτη -0,60 
κατατάσσεται στα 10 ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκ-
παίδευσης με την χαμηλότερη τιμή του δείκτη κατέχο-
ντας αντίστοιχα την 32η θέση, ενώ το Πανεπιστήμιο 
Κρήτης (με τιμή δείκτη 0,93), το Πανεπιστήμιο Θεσ-
σαλίας (με τιμή δείκτη 0,74) και το Χαροκόπειο Πανε-
πιστήμιο (με τιμή δείκτη 0,60) κατατάσσονται στα 10 
ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την υψη-
λότερη τιμή του δείκτη κατέχοντας αντίστοιχα τη 2η, 
την 5η και την 7η θέση. 
Τέλος, ο συνθετικός δείκτης αξιολόγησης των Υποδο-
μών των τμημάτων της συγκεκριμένης ομάδας ιδρυ-
μάτων, την περίοδο 2008-2013 από την ΑΔΙΠ, κατά 
μέση τιμή είναι 0,15 (οριακά θετική) και αντιστοιχεί 
στην τρίτη χαμηλότερη αναλογία μεταξύ των 5 ομά-
δων ιδρυμάτων. Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας 
(με τιμή δείκτη -0,67) κατατάσσεται στα 10 ιδρύματα 
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την χαμηλότερη τι-
μή του δείκτη κατέχοντας αντίστοιχα την 37η θέση, 
ενώ το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (με τιμή δείκτη 0,44), 
το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (με τιμή δείκτη 0,40) και 
το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (με τιμή δείκτη 
0,40) κατατάσσονται στα 10 ιδρύματα της τριτοβάθμι-
ας εκπαίδευσης με την υψηλότερη τιμή του δείκτη κα-
τέχοντας αντίστοιχα την 6η, την 8η και την 9η θέση με-
ταξύ των 37 ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευ-
σης. 
 
2Η ΟΜΑΔΑ: ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΜΕ ΚΑΛΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
(Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Πανεπιστήμιο Πατρών, Οικονομικό Πανεπι-
στήμιο Αθηνών, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 
Πανεπιστήμιο Θράκης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Αριστοτέλειο Πανε-
πιστήμιο Θεσσαλονίκης) 

Στην ομάδα των ιδρυμάτων με καλά αποτελέσματα, 
στην οποία περιλαμβάνονται 8 πανεπιστημιακά ιδρύ-
ματα, η μέση τιμή του συνθετικού δείκτη συνολικών 
αποτελεσμάτων είναι 54,3, που αποτελεί και τη δεύ-
τερη ψηλότερη τιμή του δείκτη μεταξύ των 5 ομάδων 
ιδρυμάτων. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (με τιμή 57,3) 
και το Πανεπιστήμιο Πατρών (με τιμή 55,1) κατατάσ-
σονται στα 10 ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευ-
σης με την υψηλότερη τιμή του δείκτη κατέχοντας α-
ντίστοιχα την 9η και τη 10η θέση, ενώ στη συγκεκριμέ-
νη ομάδα δεν περιλαμβάνεται κάποιο από τα 10 ιδρύ-
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ματα με τη χαμηλότερη τιμή του συγκεκριμένου δεί-
κτη.  
Στα ιδρύματα που καταγράφουν καλά συνολικά απο-
τελέσματα το 19,7% των υποψήφιων που δηλώνουν 
για εισαγωγή τμήμα της συγκεκριμένης ομάδας ιδρυ-
μάτων το δηλώνουν ως 1η, 2η ή 3η προτίμηση στο μη-
χανογραφικό τους δελτίο (δείκτης ελκυστικότητας 
τμήματος). Η συγκεκριμένη τιμή του δείκτη αποτελεί 
την υψηλότερη μέση τιμή μεταξύ των 5 ομάδων ιδρυ-
μάτων. Τα 7 από τα 8 ιδρύματα της ομάδας (το Πανε-
πιστήμιο Αθηνών με τιμή 28,5%, το Αριστοτέλειο Πα-
νεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με τιμή 27,2%,το Οικονο-
μικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με τιμή 24,2%, το Πανε-
πιστήμιο Μακεδονίας με τιμή 22,7%, το Πανεπιστή-
μιο Πατρών με τιμή 17,4%, το Πανεπιστήμιο Πειραιώς 
με τιμή 16,9% και το Πανεπιστήμιο Θράκης με τιμή 
13,2%) κατατάσσονται στα 10 ιδρύματα της τριτοβάθ-
μιας εκπαίδευσης με την υψηλότερη τιμή δείκτη μετα-
ξύ των ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κα-
τέχοντας αντίστοιχα την 2η, την 3η, την 4η, την 6η, την 
7η, την 8η και τη 10η θέση, ενώ στη συγκεκριμένη ομά-
δα ιδρυμάτων δεν περιλαμβάνεται κάποιο από τα 10 
ιδρύματα με τη χαμηλότερη τιμή του δείκτη. Επιπλέον, 
στην ίδια ομάδα ιδρυμάτων καταγράφεται, η υψηλό-
τερη τιμή του δείκτη ανταγωνιστικότητας μεταξύ των 
5 ομάδων ιδρυμάτων, που αντιστοιχεί σε 5,0 υποψή-
φιους κύριας προτίμησης ανά θέση επιτυχόντος. Το 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (με τιμή 
7,9 υποψήφιους/επιτυχόντα), το Οικονομικό Πανεπι-
στήμιο Αθηνών (με τιμή 6,6 υποψήφιους/επιτυχόντα), 
το Πανεπιστήμιο Αθηνών (με τιμή 6,2 υποψήφιους/ 
επιτυχόντα) και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (με τι-
μή 6,2 υποψήφιους/επιτυχόντα) κατατάσσονται στα 
10 ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την 
υψηλότερη τιμή του δείκτη ανταγωνιστικότητας μετα-
ξύ των 37 ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
κατέχοντας αντίστοιχα την 3η, την 6η, την 8η και την 9η 
θέση, ενώ το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (με τιμή 1,8 υπο-
ψήφιοι/ επιτυχόντα) κατατάσσεται στα 10 ιδρύματα 
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με τη χαμηλότερη τιμή 
του δείκτη κατέχοντας την 33η θέση. 
Τα ιδρύματα που καταγράφουν καλά συνολικά αποτε-
λέσματα καταγράφουν την υψηλότερη βάση εισαγω-
γής (μόρια του τελευταίου επιτυχόντος) μεταξύ των 5 
ομάδων ιδρυμάτων, που αντιστοιχεί σε 15.118,0 μό-
ρια. Τα 7 από τα 8 ιδρύματα της ομάδας (το Οικονομι-
κό Πανεπιστήμιο Αθηνών με βάση 16.335,6 μόρια, το 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με βάση 
16.012,1 μόρια, το Πανεπιστήμιο Αθηνών με βάση 
15.796,4 μόρια, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας με βά-
ση 15.731,4 μόρια, το Πανεπιστήμιο Πατρών με βάση 
15.528,9 μόρια , το Πανεπιστήμιο Πειραιώς με βάση 
15.469,7 μόρια και η Ανωτάτη Σχολή καλών Τεχνών 
με βάση 15.294,0 μόρια) κατατάσσονται στα 10 ιδρύ-
ματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την υψηλότε-
ρη τιμή βάση εισαγωγής κατέχοντας αντίστοιχα την 2η, 
την 3η, την 4η, την 5η, την 7η και την 8η θέση, ενώ στη 
συγκεκριμένη ομάδα ιδρυμάτων δεν περιλαμβάνεται 

κάποιο από τα 10 ιδρύματα με τη χαμηλότερη τιμή 
του συγκεκριμένου δείκτη. Ως προς τη μέση διάρκεια 
μετάβασης από τη δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση η συγκεκριμένη ομάδα ιδρυμάτων κατα-
γράφει τη δεύτερη υψηλότερη μέση τιμή (0,6 έτη) με-
ταξύ των 5 ομάδων ιδρυμάτων. Το Πανεπιστήμιο Α-
θηνών με διάρκεια 0,98 έτη, το Αριστοτέλειο Πανεπι-
στήμιο Θεσσαλονίκης με διάρκεια 0,85 έτη και το Πα-
νεπιστήμιο Αιγαίου με διάρκεια 0,71 έτη κατατάσσο-
νται στα 10 ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
με την υψηλότερη διάρκεια μετάβασης από τη δευτε-
ροβάθμια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταξύ των 
37 ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατέχο-
ντας αντίστοιχα την 4η, την 6η και την 7η θέση, ενώ το 
Πανεπιστήμιο Πατρών κατατάσσεται στα 10 ιδρύματα 
με τη χαμηλότερη τιμή του δείκτη (στην 28η θέση) με 
διάρκεια 0,37 έτη.  
Σχετικά με το Λύκειο αποφοίτησης των νεοεισερχομέ-
νων φοιτητών στα ιδρύματα της συγκεκριμένης ομά-
δας, το 4,6% αποφοίτησε από σχολείο του εξωτερι-
κού. Η συγκεκριμένη τιμή του δείκτη αποτελεί τη δεύ-
τερη υψηλότερη μέση τιμή μεταξύ των 5 ομάδων ι-
δρυμάτων. Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (με τιμή 
7,2%) και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονί-
κης (με τιμή 6,0%) κατατάσσονται στα 10 ιδρύματα της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την υψηλότερη τιμή 
νεοεισερχομένων αποφοίτων από σχολείο του εξωτε-
ρικού κατέχοντας αντίστοιχα την 4η και την 8η θέση, 
ενώ στη συγκεκριμένη ομάδα ιδρυμάτων δεν περι-
λαμβάνεται κάποιο από τα 10 ιδρύματα με τη χαμηλό-
τερη τιμή του δείκτη. Επιπλέον, τα ιδρύματα της συ-
γκεκριμένης ομάδας καταγράφουν και το υψηλότερο, 
μεταξύ των 5 ομάδων ιδρυμάτων, ποσοστό νεοεισερ-
χομένων φοιτητών που αποφοίτησαν από σχολείο 
του ίδιου νομού με την έδρα του τμήματος εισαγωγής 
με τιμή 28,3%. Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
(με τιμή 54,9%), το Πανεπιστήμιο Αθηνών (με τιμή 
50,7%) και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλο-
νίκης (με τιμή 37,6%) κατατάσσονται στα 10 ιδρύματα 
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με το υψηλότερο πο-
σοστό εντοπιότητας νεοεισερχομένων κατέχοντας α-
ντίστοιχα την 2η , την 5η και τη 10η θέση, ενώ το Πανε-
πιστήμιο Θράκης (με τιμή 5,8%) και το Πανεπιστήμιο 
Αιγαίου (με τιμή 8,1%) κατατάσσονται στα 10 ιδρύμα-
τα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με το χαμηλότερο 
ποσοστό εντοπιότητας νεοεισερχομένων κατέχοντας 
αντίστοιχα την 37η και την 28η θέση. Η διαφοροποίηση 
ως προς την εντοπιότητα των νεοεισερχομένων φοιτη-
τών στα τμήματα της συγκεκριμένης ομάδας ιδρυμά-
των απεικονίζεται και στο πλήθος των νομών προέ-
λευσης των νεοεισερχόμενων φοιτητών, όπου στη συ-
γκεκριμένη ομάδα καταγράφεται το τρίτο χαμηλότερο 
πλήθος νομών μεταξύ των 5 ομάδων ιδρυμάτων 
(28,98 νομοί). Το Πανεπιστήμιο Θράκης (με τιμή 36,2 
νομοί) και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (με τιμή 31,3 νο-
μοί) κατατάσσονται στα 10 ιδρύματα της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης με το υψηλότερο πλήθος νομών προέ-
λευσης των νεοεισερχομένων κατέχοντας αντίστοιχα 
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την 3η, και την 9η θέση, ενώ το Πανεπιστήμιο Μακε-
δονίας (με τιμή 23,4 νομοί) κατατάσσεται στα 10 ι-
δρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με το χαμη-
λότερο πλήθος νομών προέλευσης των νεοεισερχομέ-
νων κατέχοντας αντίστοιχα την 30η θέση. 
Από ιδιωτικό σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
αποφοίτησε το 9,9% των νεοεισερχομένων στα ιδρύ-
ματα της συγκεκριμένης ομάδας, που αποτελεί την 
τρίτη υψηλότερη τιμή ποσοστού μεταξύ των 5 ομάδων 
ιδρυμάτων. Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (με 
ποσοστό 15,3%), το Πανεπιστήμιο Αθηνών (με ποσο-
στό 11,2%), το Πανεπιστήμιο Πατρών (με ποσοστό 
10,3%), το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
(με ποσοστό 9,4%), το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (με 
ποσοστό 9,3%) και το Πανεπιστήμιο Πειραιώς (με πο-
σοστό 9,0%) κατατάσσονται στα 10 ιδρύματα της τρι-
τοβάθμιας εκπαίδευσης με την υψηλότερη τιμή ποσο-
στού αποφοίτων ιδιωτικών σχολείων κατέχοντας αντί-
στοιχα την 3η, την 5η, την 6η, την 8η, την 9η και τη 10η 
θέση, ενώ στη συγκεκριμένη ομάδα δεν περιλαμβάνε-
ται κάποιο από τα 10 ιδρύματα με τη χαμηλότερη τιμή 
του συγκεκριμένου δείκτη. Επιπλέον, το 3,7% των νεο-
εισερχομένων σε τμήματα της συγκεκριμένης ομάδας 
ιδρυμάτων είναι ήδη κάτοχοι (άλλου) πτυχίου της τρι-
τοβάθμιας εκπαίδευσης, που αποτελεί τη δεύτερη 
υψηλότερη τιμή ποσοστού μεταξύ των 5 ομάδων ι-
δρυμάτων. Το Πανεπιστήμιο Αθηνών (με ποσοστό 
6,4%), το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
(με ποσοστό 5,9%), το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (με πο-
σοστό 5,4%) και το Πανεπιστήμιο Πειραιώς (με ποσο-
στό 2,9%) κατατάσσονται στα 10 ιδρύματα της τριτο-
βάθμιας εκπαίδευσης με την υψηλότερη τιμή του δεί-
κτη κατέχοντας αντίστοιχα την 5η, την 6η, την 8ηκαι τη 
10η θέση, ενώ στη συγκεκριμένη ομάδα δεν περιλαμ-
βάνεται κάποιο από τα 10 ιδρύματα με τη χαμηλότερη 
τιμή του συγκεκριμένου δείκτη.  
Το 14,0% των νεοεισερχομένων στα ιδρύματα της συ-
γκεκριμένης ομάδας προέρχεται από οικογένεια με 
χαμηλό μορφωτικό επίπεδο της μητέρας (ISCED 0-2), 
που αποτελεί τη χαμηλότερη τιμή του συγκεκριμένου 
δείκτη μεταξύ των 5 ομάδων ιδρυμάτων. Το Οικονομι-
κό Πανεπιστήμιο Αθηνών (με ποσοστό 11,6%), το Πα-
νεπιστήμιο Πειραιώς (με ποσοστό 12,4%), το Πανεπι-
στήμιο Μακεδονίας (με ποσοστό 13,2%), το Αριστοτέ-
λειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (με ποσοστό 13,6%) 
και το Πανεπιστήμιο Αθηνών (με ποσοστό 13,7%) κα-
τατάσσονται στα 10 ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκ-
παίδευσης με τη χαμηλότερη τιμή του δείκτη κατέχο-
ντας αντίστοιχα την 35η, την 33η, την 32η, την 30η και 
την 29η θέση, ενώ στη συγκεκριμένη ομάδα ιδρυμά-
των δεν περιλαμβάνεται κάποιο από τα 10 ιδρύματα 
με την υψηλότερη τιμή του συγκεκριμένου δείκτη. Α-
ντίθετα, το 45,0% των νεοεισερχομένων στα ιδρύματα 
της συγκεκριμένης ομάδας προέρχεται από οικογένεια 
με υψηλό μορφωτικό επίπεδο της μητέρας (ISCED 5-
6), που αποτελεί τη δεύτερη υψηλότερη τιμή του συ-
γκεκριμένου δείκτη μεταξύ των 5 ομάδων ιδρυμάτων. 
Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (με πο-

σοστό 50,4%), το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (με πο-
σοστό 47,6%), το Πανεπιστήμιο Αθηνών (με ποσοστό 
47,6%), το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (με πο-
σοστό 46,6%) και το Πανεπιστήμιο Πατρών (με ποσο-
στό 44,9%) κατατάσσονται στα 10 ιδρύματα της τριτο-
βάθμιας εκπαίδευσης με την υψηλότερη τιμή του δεί-
κτη κατέχοντας αντίστοιχα την 5η, την 6η, την 7η, την 
8η, και τη 10η θέση, ενώ στη συγκεκριμένη ομάδα δεν 
περιλαμβάνεται κάποιο από τα 10 ιδρύματα με τη χα-
μηλότερη τιμή του συγκεκριμένου δείκτη.  
Το 67,3% των νεοεισερχομένων στα ιδρύματα της συ-
γκεκριμένης ομάδας προέρχεται από οικογένεια με 
πατέρα υπάλληλο, που αποτελεί την υψηλότερη τιμή 
του συγκεκριμένου δείκτη μεταξύ των 5 ομάδων ιδρυ-
μάτων. Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (με πο-
σοστό 70,2%), το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσα-
λονίκης (με ποσοστό 69,9%), το Πανεπιστήμιο Αθη-
νών (με ποσοστό 69,2%), το Πανεπιστήμιο Πατρών 
(με ποσοστό 67,2%) και το Πανεπιστήμιο Θράκης (με 
ποσοστό 67,2%) κατατάσσονται στα 10 ιδρύματα της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την υψηλότερη τιμή του 
δείκτη κατέχοντας αντίστοιχα την 5η, την 6η, την 7η, την 
9η, και τη 10η θέση, ενώ στη συγκεκριμένη ομάδα δεν 
περιλαμβάνεται κάποιο από τα 10 ιδρύματα με τη χα-
μηλότερη τιμή του συγκεκριμένου δείκτη. Αντίθετα, το 
30,2% των νεοεισερχομένων στα ιδρύματα της συγκε-
κριμένης ομάδας προέρχεται από οικογένεια με πατέ-
ρα εργάτη, που αποτελεί την τρίτη χαμηλότερη τιμή 
του συγκεκριμένου δείκτη μεταξύ των 5 ομάδων ιδρυ-
μάτων. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
(με ποσοστό 26,9%), το Οικονομικό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών (με ποσοστό 28,5%), το Πανεπιστήμιο Αθη-
νών (με ποσοστό 29,1%), το Πανεπιστήμιο Θράκης (με 
ποσοστό 29,9%) και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (με 
ποσοστό 30,6%) κατατάσσονται στα 10 ιδρύματα της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με τη χαμηλότερη τιμή του 
δείκτη κατέχοντας αντίστοιχα την 33η, την 32η, την 31η, 
την 29η, και τη 28η θέση, ενώ στη συγκεκριμένη ομάδα 
δεν περιλαμβάνεται κάποιο από τα 10 ιδρύματα με 
την υψηλότερη τιμή του συγκεκριμένου δείκτη. Τέλος, 
το 2,51% των νεοεισερχομένων στα ιδρύματα της συ-
γκεκριμένης ομάδας προέρχεται από οικογένεια με 
πατέρα άνεργο ή μη οικονομικά ενεργό, που αποτε-
λεί τη χαμηλότερη τιμή του συγκεκριμένου δείκτη με-
ταξύ των 5 ομάδων ιδρυμάτων. Το Οικονομικό Πανε-
πιστήμιο Αθηνών (με ποσοστό 1,3%), το Πανεπιστή-
μιο Πατρών (με ποσοστό 1,6%) και το Πανεπιστήμιο 
Αθηνών (με ποσοστό 1,7%) κατατάσσονται στα 10 ι-
δρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με τη χαμη-
λότερη τιμή του δείκτη κατέχοντας αντίστοιχα την 37η, 
την 36η και την 35η θέση μεταξύ των 37 ιδρυμάτων της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ στη συγκεκριμένη 
ομάδα δεν περιλαμβάνεται κάποιο από τα 10 ιδρύμα-
τα με την υψηλότερη τιμή του συγκεκριμένου δείκτη.  
Στη συγκεκριμένη ομάδα ιδρυμάτων αναλογούν κατά 
μέσο όρο 19,3 φοιτητές ανά διδάσκοντα. Η συγκεκρι-
μένη τιμή του δείκτη αποτελεί την υψηλότερη αναλο-
γία μεταξύ των 5 ομάδων ιδρυμάτων. Το Πανεπιστή-
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μιο Πειραιώς (με αναλογία 31,9 φοιτητές/ διδάσκο-
ντα), το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (με ανα-
λογία 20,5 φοιτητές/ διδάσκοντα) και το Πανεπιστή-
μιο Θράκης (με αναλογία 19,4 φοιτητές/ διδάσκοντα) 
κατατάσσονται στα 10 ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκ-
παίδευσης με την υψηλότερη τιμή του δείκτη κατέχο-
ντας αντίστοιχα την 1η, την 7η και τη 10η θέση, ενώ στη 
συγκεκριμένη ομάδα δεν περιλαμβάνεται κάποιο από 
τα 10 ιδρύματα με τη χαμηλότερη τιμή του συγκεκρι-
μένου δείκτη. Κατά μέση τιμή το 87,6% των διδασκό-
ντων στα τμήματα της συγκεκριμένης ομάδας ανήκει 
(οργανικά) στο τμήμα, ποσοστό που αντιστοιχεί στη 
χαμηλότερη αναλογία μεταξύ των 5 ομάδων ιδρυμά-
των). Το Πανεπιστήμιο Πατρών (με τιμή 81,6%), το 
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (με τιμή 82,3%), το 
Πανεπιστήμιο Αθηνών (με τιμή 84,8%) και το Πανεπι-
στήμιο Μακεδονίας (με τιμή 85,8%) κατατάσσονται 
στα 10 ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με τη 
χαμηλότερη τιμή του δείκτη κατέχοντας αντίστοιχα 
την 37η, την 36η, την 30η και την 29η θέση, ενώ το Πα-
νεπιστήμιο Αιγαίου (με τιμή 96,8%) κατατάσσεται στα 
10 ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την 
υψηλότερη τιμή του δείκτη κατέχοντας αντίστοιχα τη 
10η θέση μεταξύ των 37 ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης. 
Στη συγκεκριμένη ομάδα ιδρυμάτων αναλογούν κατά 
μέσο όρο 86,9 φοιτητές ανά άτομο Λοιπού Προσωπι-
κού, που αποτελεί τη δεύτερη χαμηλότερη τιμή της 
συγκεκριμένης αναλογίας μεταξύ των 5 ομάδων ιδρυ-
μάτων. Το Πανεπιστήμιο Πατρών (με αναλογία 60,4 
φοιτητές/άτομο), το Πανεπιστήμιο Αθηνών (με ανα-
λογία 61,4 φοιτητές/ άτομο) και το Αριστοτέλειο Πα-
νεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (με αναλογία 64,3 φοιτη-
τές/ άτομο) κατατάσσονται στα 10 ιδρύματα της τρι-
τοβάθμιας εκπαίδευσης με τη χαμηλότερη τιμή του 
δείκτη κατέχοντας αντίστοιχα την 31η, την 29η και την 
28η θέση, ενώ στη συγκεκριμένη ομάδα δεν περιλαμ-
βάνεται κάποιο από τα 10 ιδρύματα με την υψηλότερη 
τιμή του συγκεκριμένου δείκτη.  
Ο συνθετικός δείκτης αξιολόγησης των Προγραμμά-
των Σπουδών των τμημάτων της συγκεκριμένης ομά-
δας την περίοδο 2012-2013 από την ΑΔΙΠ, κατά μέση 
τιμή είναι 0,24 (θετική) και αντιστοιχεί στην υψηλότε-
ρη αναλογία μεταξύ των 5 ομάδων ιδρυμάτων). Το Οι-
κονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (με τιμή δείκτη 0,46) 
και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (με τιμή δείκτη 0,44) κα-
τατάσσονται στα 10 ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκ-
παίδευσης με την υψηλότερη τιμή του δείκτη κατέχο-
ντας αντίστοιχα την 6η και την 8η θέση, ενώ το Πανε-
πιστήμιο Θράκης (με τιμή δείκτη -0,14) κατατάσσεται 
στα 10 ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με τη 
χαμηλότερη τιμή του δείκτη κατέχοντας αντίστοιχα 
την 26η θέση. 
Ο συνθετικός δείκτης αξιολόγησης της Διδασκαλίας 
στα τμήματα της συγκεκριμένης ομάδας ιδρυμάτων, 
την περίοδο 2012-2013 από την ΑΔΙΠ, κατά μέση τιμή 
είναι 0,31 (θετική) και αντιστοιχεί στην τρίτη υψηλό-
τερη αναλογία μεταξύ των 5 ομάδων ιδρυμάτων). Το 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (με τιμή δείκτη 0,55) και 
το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (με τιμή δείκτη 0,54) κατα-
τάσσονται στα 10 ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαί-
δευσης με την υψηλότερη τιμή του δείκτη κατέχοντας 
αντίστοιχα την 8η και την 9η θέση, ενώ το Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών (με τιμή δείκτη 0,14) και το 
Πανεπιστήμιο Αθηνών (με τιμή δείκτη 0,15) κατατάσ-
σονται στα 10 ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευ-
σης με τη χαμηλότερη τιμή του δείκτη κατέχοντας α-
ντίστοιχα την 25η και την 24η θέση μεταξύ των ιδρυμά-
των της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 
Τέλος, ο συνθετικός δείκτης αξιολόγησης των Υποδο-
μών των τμημάτων της συγκεκριμένης ομάδας ιδρυ-
μάτων, την περίοδο 2008-2013 από την ΑΔΙΠ, κατά 
μέση τιμή είναι -0,15 (αρνητική) και αντιστοιχεί στη 
χαμηλότερη αναλογία μεταξύ των 5 ομάδων ιδρυμά-
των. Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (με τιμή 
δείκτη -0,60), το Πανεπιστήμιο Αθηνών (με τιμή δεί-
κτη -0,31), το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονί-
κης (με τιμή δείκτη -0,19) και το Πανεπιστήμιο Αιγαί-
ου (με τιμή δείκτη -0,18) κατατάσσονται στα 10 ιδρύ-
ματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την χαμηλότε-
ρη τιμή του δείκτη κατέχοντας αντίστοιχα την 36η, την 
33η, την 29η και την 28η θέση, ενώ στη συγκεκριμένη 
ομάδα δεν περιλαμβάνεται κάποιο από τα 10 ιδρύμα-
τα με την υψηλότερη τιμή του συγκεκριμένου δείκτη.  
 
3Η ΟΜΑΔΑ: ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΜΕ ΜΕΤΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
(Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Ιόνιο 
Πανεπιστήμιο, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Πανεπιστήμιο 
Στερεάς Ελλάδας, Πάντειο Πανεπιστήμιο) 

Στην ομάδα των ιδρυμάτων με μέτρια αποτελέσματα, 
στην οποία περιλαμβάνονται 6 πανεπιστημιακά ιδρύ-
ματα, η μέση τιμή του συνθετικού δείκτη συνολικών 
αποτελεσμάτων είναι 45,9, που αποτελεί και την τρίτη 
υψηλότερη τιμή του δείκτη μεταξύ των 5 ομάδων ι-
δρυμάτων. Στη συγκεκριμένη ομάδα δεν περιλαμβά-
νεται κάποιο από τα 10 ιδρύματα, είτε με την υψηλό-
τερη, είτε με τη χαμηλότερη, τιμή του συγκεκριμένου 
δείκτη.  
Στα ιδρύματα που καταγράφουν μέτρια συνολικά α-
ποτελέσματα το 10,2% των υποψήφιων που δηλώνουν 
για εισαγωγή τμήμα της συγκεκριμένης ομάδας ιδρυ-
μάτων το δηλώνουν ως 1η, 2η ή 3η προτίμηση στο μη-
χανογραφικό τους δελτίο (δείκτης ελκυστικότητας 
τμήματος). Η συγκεκριμένη τιμή του δείκτη αποτελεί 
την τρίτη υψηλότερη μέση τιμή μεταξύ των 5 ομάδων 
ιδρυμάτων. Το Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας με τι-
μή 4,7% και το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου με τιμή 
5,8% κατατάσσονται στα 10 ιδρύματα της τριτοβάθμι-
ας εκπαίδευσης με τη χαμηλότερη τιμή δείκτη μεταξύ 
των ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατέ-
χοντας αντίστοιχα την 32η και την 28η θέση, ενώ στη 
συγκεκριμένη ομάδα ιδρυμάτων δεν περιλαμβάνεται 
κάποιο από τα 10 ιδρύματα με την υψηλότερη τιμή 
του δείκτη. Επιπλέον, στην ίδια ομάδα ιδρυμάτων κα-
ταγράφεται, η τρίτη χαμηλότερη τιμή του δείκτη α-
νταγωνιστικότητας μεταξύ των 5 ομάδων ιδρυμάτων, 



 

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2014 

 617 

Κεφ
άλαιο 8

ο 
ΣΥΝ

Θ
ΕΣΗ 

Α
Π

Ο
ΤΕΛΕΣΜ

ΑΤΩ
Ν 

που αντιστοιχεί σε 3,9 υποψήφιους κύριας προτίμη-
σης ανά θέση επιτυχόντος. Το Πανεπιστήμιο Στερεάς 
Ελλάδας (με τιμή 1,7 υποψήφιους/επιτυχόντα) κατα-
τάσσεται στα 10 ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαί-
δευσης με τη χαμηλότερη τιμή του δείκτη ανταγωνι-
στικότητας μεταξύ των 37 ιδρυμάτων της τριτοβάθμι-
ας εκπαίδευσης κατέχοντας αντίστοιχα την 35η θέση, 
ενώ η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (με τιμή δείκτη 
7,9 υποψήφιους/επιτυχόντα) κατατάσσεται στα 10 ι-
δρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την υψη-
λότερη τιμή του δείκτη κατέχοντας αντίστοιχα τη 2η 
θέση. Τα ιδρύματα που καταγράφουν μέτρια συνολικά 
αποτελέσματα καταγράφουν την τρίτη υψηλότερη 
βάση εισαγωγής (μόρια του τελευταίου επιτυχόντος) 
μεταξύ των 5 ομάδων ιδρυμάτων, που αντιστοιχεί σε 
13.687,5 μόρια. Η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (με 
βάση 15.294,0 μόρια) και το Πάντειο Πανεπιστήμιο 
(με βάση 15.194,3 μόρια) κατατάσσονται στα 10 ιδρύ-
ματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την υψηλότε-
ρη τιμή βάσης εισαγωγής μεταξύ των 37 ιδρυμάτων 
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατέχοντας αντίστοιχα 
την 9η θέση και τη 10η θέση, ενώ στη συγκεκριμένη 
ομάδα ιδρυμάτων δεν περιλαμβάνεται κάποιο από τα 
10 ιδρύματα με τη χαμηλότερη τιμή του δείκτη. Ως 
προς τη μέση διάρκεια μετάβασης από τη δευτερο-
βάθμια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση η συγκεκριμέ-
νη ομάδα ιδρυμάτων καταγράφει τη δεύτερη υψηλό-
τερη μέση τιμή (0,80 έτη) μεταξύ των 5 ομάδων ιδρυ-
μάτων. Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας με 
διάρκεια 1,02 έτη, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο με διάρκεια 
0,95 έτη και το Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας με 
διάρκεια 0,68 έτη κατατάσσονται στα 10 ιδρύματα της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την υψηλότερη διάρ-
κεια μετάβασης από τη δευτεροβάθμια στην τριτο-
βάθμια εκπαίδευση μεταξύ των 37 ιδρυμάτων της τρι-
τοβάθμιας εκπαίδευσης κατέχοντας αντίστοιχα την 3η, 
την 5η και την 9η θέση, ενώ στη συγκεκριμένη ομάδα 
ιδρυμάτων δεν περιλαμβάνεται κάποιο από τα 10 ι-
δρύματα με τη χαμηλότερη τιμή του δείκτη.  
Σχετικά με το Λύκειο αποφοίτησης των νεοεισερχομέ-
νων φοιτητών στα ιδρύματα της συγκεκριμένης ομά-
δας, το 4,0% αποφοίτησε από σχολείο του εξωτερι-
κού. Η συγκεκριμένη τιμή του δείκτη αποτελεί την τρί-
τη χαμηλότερη μέση τιμή μεταξύ των 5 ομάδων ιδρυ-
μάτων. Το Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας (με τιμή 
0,0%) κατατάσσεται στα 10 ιδρύματα της τριτοβάθμι-
ας εκπαίδευσης με τη χαμηλότερη τιμή νεοεισερχομέ-
νων αποφοίτων από σχολείο του εξωτερικού κατέχο-
ντας αντίστοιχα την 37η θέση, ενώ η Ανωτάτη Σχολή 
Καλών Τεχνών (με τιμή 7,8%) και το Πανεπιστήμιο 
Πελοποννήσου κατατάσσονται στα 10 ιδρύματα της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την υψηλότερη τιμή του 
δείκτη κατέχοντας αντίστοιχα την 3η θέση και την 6η 
θέση. Επιπλέον, τα ιδρύματα της συγκεκριμένης ομά-
δας καταγράφουν και το χαμηλότερο, μεταξύ των 5 
ομάδων ιδρυμάτων, ποσοστό νεοεισερχομένων φοιτη-
τών που αποφοίτησαν από σχολείο του ίδιου νομού 
με την έδρα του τμήματος εισαγωγής με τιμή 14,9%. 

Το Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας (με τιμή 5,9%), η 
Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (με τιμή 6,7%), το Πα-
νεπιστήμιο Πελοποννήσου (με τιμή 7,4%) και το Ιόνιο 
Πανεπιστήμιο (με τιμή 7,6%) κατατάσσονται στα 10 
ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με το χαμη-
λότερο ποσοστό εντοπιότητας νεοεισερχομένων κατέ-
χοντας αντίστοιχα την 35η , την 32η, την 31η και την 29η 
θέση, ενώ το Πάντειο Πανεπιστήμιο (με τιμή 53,1%) 
κατατάσσεται στα 10 ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκ-
παίδευσης με την υψηλότερη τιμή του δείκτη κατέχο-
ντας αντίστοιχα την 4η θέση. Ο χαμηλός βαθμός εντο-
πιότητας των νεοεισερχομένων φοιτητών στα τμήματα 
της συγκεκριμένης ομάδας ιδρυμάτων απεικονίζεται 
και στο πλήθος των νομών προέλευσης των νεοεισερ-
χόμενων φοιτητών, όπου στη συγκεκριμένη ομάδα κα-
ταγράφεται το χαμηλότερο πλήθος νομών μεταξύ των 
5 ομάδων ιδρυμάτων (24,1 νομοί). Η Ανωτάτη Σχολή 
Καλών Τεχνών (με τιμή 15,0 νομοί), το Πανεπιστήμιο 
Στερεάς Ελλάδας (με τιμή 20,5 νομοί) και το Πανεπι-
στήμιο Πελοποννήσου (με τιμή 24,3 νομοί) κατατάσ-
σονται στα 10 ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευ-
σης με το χαμηλότερο ποσοστό εντοπιότητας νεοει-
σερχομένων κατέχοντας αντίστοιχα την 37η, την 32η, 
και την 28η θέση, ενώ στη συγκεκριμένη ομάδα ιδρυ-
μάτων δεν περιλαμβάνεται κάποιο από τα 10 ιδρύμα-
τα με την υψηλότερη τιμή του δείκτη. Από ιδιωτικό 
σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αποφοίτησε 
το 6,7% των νεοεισερχομένων στα ιδρύματα της συ-
γκεκριμένης ομάδας, που αποτελεί τη δεύτερη υψη-
λότερη τιμή ποσοστού μεταξύ των 5 ομάδων ιδρυμά-
των. Η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (με τιμή 23,8%) 
κατατάσσεται στα 10 ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκ-
παίδευσης με το υψηλότερο ποσοστό ς νεοεισερχομέ-
νων που αποφοίτησαν από ιδιωτικό σχολείο κατέχο-
ντας αντίστοιχα την 1η θέση, ενώ στη συγκεκριμένη 
ομάδα ιδρυμάτων δεν περιλαμβάνεται κάποιο από τα 
10 ιδρύματα με τη χαμηλότερη τιμή του δείκτη. Επι-
πλέον, το 7,4% των νεοεισερχομένων σε τμήματα της 
συγκεκριμένης ομάδας ιδρυμάτων είναι ήδη κάτοχοι 
(άλλου) πτυχίου της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που 
αποτελεί την υψηλότερη τιμή ποσοστού μεταξύ των 5 
ομάδων ιδρυμάτων. Η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών 
(με ποσοστό 18,3%), το Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλά-
δας (με ποσοστό 8,1%), το Ιόνιο Πανεπιστήμιο (με 
ποσοστό 6,9%), το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 
(με ποσοστό 5,7%) και το Πάντειο Πανεπιστήμιο (με 
ποσοστό 3,1%) κατατάσσονται στα 10 ιδρύματα της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την υψηλότερη τιμή του 
δείκτη κατέχοντας αντίστοιχα την 1η, την 3η, την 4η, την 
7η και την 9η θέση, ενώ στη συγκεκριμένη ομάδα δεν 
περιλαμβάνεται κάποιο από τα 10 ιδρύματα με τη χα-
μηλότερη τιμή του συγκεκριμένου δείκτη.  
Το 19,1% των νεοεισερχομένων στα ιδρύματα της συ-
γκεκριμένης ομάδας προέρχεται από οικογένεια με 
χαμηλό μορφωτικό επίπεδο της μητέρας (ISCED 0-2), 
που αποτελεί την τρίτη υψηλότερη τιμή του συγκεκρι-
μένου δείκτη μεταξύ των 5 ομάδων ιδρυμάτων. Η Α-
νωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (με ποσοστό 13,5%) και 
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το Πάντειο Πανεπιστήμιο (με ποσοστό 14,1%) κατα-
τάσσονται στα 10 ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαί-
δευσης με τη χαμηλότερη τιμή του δείκτη κατέχοντας 
αντίστοιχα την 31η και την 28η θέση, ενώ στη συγκε-
κριμένη ομάδα δεν περιλαμβάνεται κάποιο από τα 10 
ιδρύματα με την υψηλότερη τιμή του συγκεκριμένου 
δείκτη. Αντίθετα, το 38,2% των νεοεισερχομένων στα 
ιδρύματα της συγκεκριμένης ομάδας προέρχεται από 
οικογένεια με υψηλό μορφωτικό επίπεδο της μητέ-
ρας (ISCED 5-6), που αποτελεί την τρίτη υψηλότερη τι-
μή του συγκεκριμένου δείκτη μεταξύ των 5 ομάδων 
ιδρυμάτων. Η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (με πο-
σοστό 54,9%) κατατάσσεται στα 10 ιδρύματα της τρι-
τοβάθμιας εκπαίδευσης με την υψηλότερη τιμή του 
δείκτη κατέχοντας αντίστοιχα την 3η θέση, ενώ στη 
συγκεκριμένη ομάδα δεν περιλαμβάνεται κάποιο από 
τα 10 ιδρύματα με τη χαμηλότερη τιμή του συγκεκρι-
μένου δείκτη.  
Το 65,7% των νεοεισερχομένων στα ιδρύματα της συ-
γκεκριμένης ομάδας προέρχεται από οικογένεια με 
πατέρα υπάλληλο, που αποτελεί την τρίτη υψηλότερη 
τιμή του συγκεκριμένου δείκτη μεταξύ των 5 ομάδων 
ιδρυμάτων. Η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (με πο-
σοστό 80,8%) και το Πάντειο Πανεπιστήμιο (με ποσο-
στό 67,2%) κατατάσσονται στα 10 ιδρύματα της τριτο-
βάθμιας εκπαίδευσης με την υψηλότερη τιμή του δεί-
κτη κατέχοντας αντίστοιχα την 1η και την 8η θέση, ενώ 
στη συγκεκριμένη ομάδα δεν περιλαμβάνεται κάποιο 
από τα 10 ιδρύματα με τη χαμηλότερη τιμή του συ-
γκεκριμένου δείκτη. Αντίθετα, το 30,0% των νεοεισερ-
χομένων στα ιδρύματα της συγκεκριμένης ομάδας 
προέρχεται από οικογένεια με πατέρα εργάτη, που 
αποτελεί τη δεύτερη χαμηλότερη τιμή του συγκεκρι-
μένου δείκτη μεταξύ των 5 ομάδων ιδρυμάτων. Η Α-
νωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (με ποσοστό 16,6%) και 
το Πάντειο Πανεπιστήμιο (με ποσοστό 29,2%) κατα-
τάσσονται στα 10 ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαί-
δευσης με τη χαμηλότερη τιμή του δείκτη κατέχοντας 
αντίστοιχα την 37η και την 30η θέση, ενώ στη συγκε-
κριμένη ομάδα δεν περιλαμβάνεται κάποιο από τα 10 
ιδρύματα με την υψηλότερη τιμή του συγκεκριμένου 
δείκτη. Τέλος, το 4,3% των νεοεισερχομένων στα ι-
δρύματα της συγκεκριμένης ομάδας προέρχεται από 
οικογένεια με πατέρα άνεργο ή μη οικονομικά ενερ-
γό, που αποτελεί την τρίτη χαμηλότερη τιμή του συ-
γκεκριμένου δείκτη μεταξύ των 5 ομάδων ιδρυμάτων. 
Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (με ποσοστό 
7,3%) και το Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας (με πο-
σοστό 5,9%) κατατάσσονται στα 10 ιδρύματα της τρι-
τοβάθμιας εκπαίδευσης με την υψηλότερη τιμή του 
δείκτη κατέχοντας αντίστοιχα την 2η και την 6η θέση 
μεταξύ των 37 ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευ-
σης, ενώ το Ιόνιο Πανεπιστήμιο (με ποσοστό 2,4%) 
κατατάσσεται στα 10 ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκ-
παίδευσης με τη χαμηλότερη τιμή του δείκτη κατέχο-
ντας αντίστοιχα την 30η θέση μεταξύ των ιδρυμάτων 
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.  

Στη συγκεκριμένη ομάδα ιδρυμάτων αναλογούν κατά 
μέσο όρο 14,5 φοιτητές ανά διδάσκοντα. Η συγκεκρι-
μένη τιμή του δείκτη αποτελεί τη δεύτερη χαμηλότερη 
αναλογία μεταξύ των 5 ομάδων ιδρυμάτων. Το Πανε-
πιστήμιο Στερεάς Ελλάδας (με αναλογία 6,4 φοιτητές/ 
διδάσκοντα) και η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (με 
αναλογία 10,6 φοιτητές/διδάσκοντα) κατατάσσονται 
στα 10 ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με τη 
χαμηλότερη τιμή του δείκτη κατέχοντας αντίστοιχα 
την 37η και την 32η θέση, ενώ το Πάντειο Πανεπιστή-
μιο (με αναλογία 10,6 φοιτητές/διδάσκοντα) κατα-
τάσσεται στα 10 ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαί-
δευσης με την υψηλότερη τιμή του δείκτη κατέχοντας 
αντίστοιχα τη 2η θέση μεταξύ των ιδρυμάτων της τρι-
τοβάθμιας εκπαίδευσης. Κατά μέση τιμή το 93,9% των 
διδασκόντων στα τμήματα της συγκεκριμένης ομάδας 
ανήκει (οργανικά) στο τμήμα, ποσοστό που αντιστοι-
χεί στην υψηλότερη αναλογία μεταξύ των 5 ομάδων 
ιδρυμάτων). Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο (με τιμή 96,8%) 
κατατάσσεται στα 10 ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκ-
παίδευσης με την υψηλότερη τιμή του δείκτη κατέχο-
ντας αντίστοιχα την 9η θέση, ενώ στη συγκεκριμένη 
ομάδα δεν περιλαμβάνεται κάποιο από τα 10 ιδρύμα-
τα με τη χαμηλότερη τιμή του συγκεκριμένου δείκτη. 
Στη συγκεκριμένη ομάδα ιδρυμάτων αναλογούν κατά 
μέσο όρο 115,5 φοιτητές ανά άτομο Λοιπού Προσω-
πικού, που αποτελεί την τρίτη υψηλότερη τιμή της συ-
γκεκριμένης αναλογίας μεταξύ των 5 ομάδων ιδρυμά-
των. Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (με αναλογία 
60,2 φοιτητές/άτομο) και η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τε-
χνών (με αναλογία 60,7 φοιτητές/άτομο) κατατάσσο-
νται στα 10 ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
με τη χαμηλότερη τιμή του δείκτη κατέχοντας αντί-
στοιχα την 32η και την 30η θέση, ενώ το Πάντειο Πα-
νεπιστήμιο (με αναλογία 253,7 φοιτητές/άτομο) κατα-
τάσσεται στα 10 ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαί-
δευσης με την υψηλότερη τιμή του δείκτη κατέχοντας 
αντίστοιχα την 3η θέση μεταξύ των ιδρυμάτων της τρι-
τοβάθμιας εκπαίδευσης.  
Ο συνθετικός δείκτης αξιολόγησης των Προγραμμά-
των Σπουδών των τμημάτων της συγκεκριμένης ομά-
δας την περίοδο 2012-2013 από την ΑΔΙΠ4, κατά μέση 
τιμή είναι 0,23 (θετική) και αντιστοιχεί στη δεύτερη 
υψηλότερη αναλογία μεταξύ των 5 ομάδων ιδρυμά-
των). Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο (με τιμή δείκτη 0,87) και 
η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (με τιμή δείκτη 0,50) 
κατατάσσονται στα 10 ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκ-
παίδευσης με την υψηλότερη τιμή του δείκτη κατέχο-
ντας αντίστοιχα την 1η και την 3η θέση, ενώ το Πάντειο 
Πανεπιστήμιο (με τιμή δείκτη -0,13) κατατάσσεται στα 
10 ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με τη χα-
μηλότερη τιμή του δείκτη κατέχοντας αντίστοιχα την 
25η θέση μεταξύ των ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκ-
παίδευσης.  
                                                                 
4 Δεν αφορά σε τμήματα του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας 
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Ο συνθετικός δείκτης αξιολόγησης της Διδασκαλίας 
στα τμήματα της συγκεκριμένης ομάδας ιδρυμάτων, 
την περίοδο 2012-2013 από την ΑΔΙΠ4, κατά μέση τιμή 
είναι 0,57 (θετική) και αντιστοιχεί στην υψηλότερη 
αναλογία μεταξύ των 5 ομάδων ιδρυμάτων). Η Ανωτά-
τη Σχολή Καλών Τεχνών (με τιμή δείκτη 1,00), το Πα-
νεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (με τιμή δείκτη 0,76) 
και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο (με τιμή δείκτη 0,61) κατα-
τάσσονται στα 10 ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαί-
δευσης με την υψηλότερη τιμή του δείκτη κατέχοντας 
αντίστοιχα την 1η, την 4η και την 6η θέση, ενώ το Πά-
ντειο Πανεπιστήμιο (με τιμή δείκτη 0,00) κατατάσσε-
ται στα 10 ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με 
τη χαμηλότερη τιμή του δείκτη κατέχοντας αντίστοιχα 
την 28η θέση μεταξύ των ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης.  
Τέλος, ο συνθετικός δείκτης αξιολόγησης των Υποδο-
μών των τμημάτων της συγκεκριμένης ομάδας ιδρυ-
μάτων, την περίοδο 2008-2013 από την ΑΔΙΠ, κατά 
μέση τιμή είναι -0,06 (οριακά αρνητική) και αντιστοι-
χεί στη δεύτερη χαμηλότερη αναλογία μεταξύ των 5 
ομάδων ιδρυμάτων. Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακε-
δονίας (με τιμή δείκτη -0,40), το Ιόνιο Πανεπιστήμιο 
(με τιμή δείκτη -0,37) και το Πάντειο Πανεπιστήμιο 
(με τιμή δείκτη -0,27) κατατάσσονται στα 10 ιδρύματα 
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την χαμηλότερη τι-
μή του δείκτη κατέχοντας αντίστοιχα την 35η, την 34η 
και την 32η θέση, ενώ η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τε-
χνών (με τιμή δείκτη 0,40) κατατάσσεται στα 10 ιδρύ-
ματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την υψηλότε-
ρη τιμή του δείκτη κατέχοντας αντίστοιχα την 10η θέση 
μεταξύ των ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.  
 
4Η ΟΜΑΔΑ: ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΜΕ ΧΑΜΗΛΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
(ΤΕΙ Πατρών, ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, ΤΕΙ Ηπείρου, ΤΕΙ Κρήτης, ΤΕΙ Καλα-
μάτας, ΤΕΙ Αθήνας) 

Στην ομάδα των ιδρυμάτων με χαμηλά αποτελέσματα, 
στην οποία περιλαμβάνονται 6 τεχνολογικά ιδρύματα, 
η μέση τιμή του συνθετικού δείκτη συνολικών αποτε-
λεσμάτων είναι 32,21 που αποτελεί και τη δεύτερη 
χαμηλότερη τιμή του δείκτη μεταξύ των 5 ομάδων ι-
δρυμάτων. Το ΤΕΙ Αθηνών (με τιμή δείκτη 28,9) κατα-
τάσσεται στα 10 ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαί-
δευσης με τη χαμηλότερη τιμή του δείκτη κατέχοντας 
αντίστοιχα την 28η θέση μεταξύ των ιδρυμάτων της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.  
Στα ιδρύματα που καταγράφουν χαμηλά συνολικά 
αποτελέσματα το 6,2% των υποψήφιων που δηλώ-
νουν για εισαγωγή τμήμα της συγκεκριμένης ομάδας 
ιδρυμάτων το δηλώνουν ως 1η, 2η ή 3η προτίμηση στο 
μηχανογραφικό τους δελτίο (δείκτης ελκυστικότητας 
τμήματος). Η συγκεκριμένη τιμή του δείκτη αποτελεί 
τη δεύτερη χαμηλότερη μέση τιμή μεταξύ των 5 ομά-
δων ιδρυμάτων. Τα 3 από τα 6 ιδρύματα της ομάδας 
(το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων με τιμή 4,5%, το ΤΕΙ Καλαμάτας 
με τιμή 5,4% και το ΤΕΙ Ηπείρου με τιμή 5,5%) κατα-
τάσσονται στα 10 ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαί-
δευσης με τη χαμηλότερη τιμή δείκτη μεταξύ των ι-

δρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατέχοντας 
αντίστοιχα την 35η, την 30η και την 29η θέση, ενώ στη 
συγκεκριμένη ομάδα ιδρυμάτων δεν περιλαμβάνεται 
κάποιο από τα 10 ιδρύματα με την υψηλότερη τιμή 
του δείκτη. Επιπλέον, στην ίδια ομάδα ιδρυμάτων κα-
ταγράφεται, η δεύτερη χαμηλότερη τιμή του δείκτη 
ανταγωνιστικότητας μεταξύ των 5 ομάδων ιδρυμά-
των, που αντιστοιχεί σε 3,3 υποψήφιους κύριας προ-
τίμησης ανά θέση επιτυχόντος. Το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων 
(με τιμή 2,06 υποψήφιους/επιτυχόντα) και το ΤΕΙ Κρή-
της (με τιμή 2,14 υποψήφιους/ επιτυχόντα) κατατάσ-
σονται στα 10 ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευ-
σης με τη χαμηλότερη τιμή του δείκτη ανταγωνιστικό-
τητας μεταξύ των 37 ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκ-
παίδευσης κατέχοντας αντίστοιχα την 31η και την 30η, 
ενώ το ΤΕΙ Αθηνών (με τιμή 6,79 υποψήφιους/ επιτυ-
χόντα) κατατάσσεται στα 10 ιδρύματα της τριτοβάθ-
μιας εκπαίδευσης με την υψηλότερη τιμή του δείκτη 
κατέχοντας αντίστοιχα την 5η θέση μεταξύ των ιδρυ-
μάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.  
Τα ιδρύματα της συγκεκριμένης ομάδας καταγράφουν 
τη δεύτερη χαμηλότερη βάση εισαγωγής (μόρια του 
τελευταίου επιτυχόντος) μεταξύ των 5 ομάδων ιδρυ-
μάτων, που αντιστοιχεί σε 9.745,5 μόρια. Τα 3 από τα 
6 ιδρύματα της ομάδας (το ΤΕΙ Καλαμάτας με βάση 
8.204,5 μόρια, το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων με βάση 8.385,4 
μόρια, και το ΤΕΙ Κρήτης με βάση 8.484,4 μόρια) κατα-
τάσσονται στα 10 ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαί-
δευσης με τη χαμηλότερη τιμή δείκτη μεταξύ των ι-
δρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατέχοντας 
αντίστοιχα την 35η, την 33η και την 32η θέση, ενώ στη 
συγκεκριμένη ομάδα ιδρυμάτων δεν περιλαμβάνεται 
κάποιο από τα 10 ιδρύματα με την υψηλότερη τιμή 
του δείκτη. Ως προς τη μέση διάρκεια μετάβασης από 
τη δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση η 
συγκεκριμένη ομάδα ιδρυμάτων καταγράφει τη δεύ-
τερη υψηλότερη μέση τιμή (0,52 έτη) μεταξύ των 5 
ομάδων ιδρυμάτων. Το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων με διάρκεια 
0,61 έτη κατατάσσεται στα 10 ιδρύματα της τριτοβάθ-
μιας εκπαίδευσης με την υψηλότερη διάρκεια μετά-
βασης από τη δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια εκ-
παίδευση μεταξύ των 37 ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης κατέχοντας αντίστοιχα τη 10η θέση, ενώ 
το ΤΕΙ Πατρών κατατάσσεται στα 10 ιδρύματα με τη 
χαμηλότερη τιμή του δείκτη (στην 29η θέση) με διάρ-
κεια 0,36 έτη.  
Σχετικά με το Λύκειο αποφοίτησης των νεοεισερχομέ-
νων φοιτητών στα ιδρύματα της συγκεκριμένης ομά-
δας, το 2,6% αποφοίτησε από σχολείο του εξωτερι-
κού. Η συγκεκριμένη τιμή του δείκτη αποτελεί τη χα-
μηλότερη μέση τιμή μεταξύ των 5 ομάδων ιδρυμάτων. 
Το ΤΕΙ Καλαμάτας (με τιμή 1,4%), το ΤΕΙ Ηπείρου (με 
τιμή 1,7%), το ΤΕΙ Πατρών (με τιμή 2,2%) και το ΤΕΙ Ιο-
νίων Νήσων (με τιμή 2,3%) κατατάσσονται στα 10 ι-
δρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με τη χαμη-
λότερη τιμή νεοεισερχομένων αποφοίτων από σχολείο 
του εξωτερικού κατέχοντας αντίστοιχα την 36η, την 
34η, την 30η και την 28η θέση, ενώ στη συγκεκριμένη 
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ομάδα ιδρυμάτων δεν περιλαμβάνεται κάποιο από τα 
10 ιδρύματα με την υψηλότερη τιμή του δείκτη. Επι-
πλέον, τα ιδρύματα της συγκεκριμένης ομάδας κατα-
γράφουν και το τρίτο χαμηλότερο, μεταξύ των 5 ομά-
δων ιδρυμάτων, ποσοστό νεοεισερχομένων φοιτητών 
που αποφοίτησαν από σχολείο του ίδιου νομού με 
την έδρα του τμήματος εισαγωγής, με τιμή 21,2%. Το 
ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (με τιμή 6,3%) και το ΤΕΙ Ηπείρου 
(με τιμή 6,6%) κατατάσσονται στα 10 ιδρύματα της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με το χαμηλότερο ποσοστό 
εντοπιότητας νεοεισερχομένων κατέχοντας αντίστοιχα 
την 34η και την 33η θέση, ενώ το ΤΕΙ Αθηνών (με τιμή 
56,3%) κατατάσσεται στα 10 ιδρύματα της τριτοβάθ-
μιας εκπαίδευσης με το υψηλότερο ποσοστό εντοπιό-
τητας νεοεισερχομένων κατέχοντας αντίστοιχα την 1η 
θέση. Η διαφοροποίηση ως προς την εντοπιότητα των 
νεοεισερχομένων φοιτητών στα τμήματα της συγκε-
κριμένης ομάδας ιδρυμάτων απεικονίζεται και στο 
πλήθος των νομών προέλευσης των νεοεισερχόμενων 
φοιτητών, όπου στη συγκεκριμένη ομάδα καταγράφε-
ται το δεύτερο υψηλότερο πλήθος νομών μεταξύ των 
5 ομάδων ιδρυμάτων (29,0 νομοί). Το ΤΕΙ Ηπείρου (με 
τιμή 38,4 νομοί) και το ΤΕΙ Πατρών (με τιμή 31,1 νο-
μοί) κατατάσσονται στα 10 ιδρύματα της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης με το υψηλότερο πλήθος νομών προέ-
λευσης των νεοεισερχομένων κατέχοντας αντίστοιχα 
την 1η και τη 10η θέση, ενώ το ΤΕΙ Αθηνών (με τιμή 
18,8 νομοί) κατατάσσεται στα 10 ιδρύματα της τριτο-
βάθμιας εκπαίδευσης με το χαμηλότερο ποσοστό ε-
ντοπιότητας νεοεισερχομένων κατέχοντας αντίστοιχα 
την 34η θέση.  
Από ιδιωτικό σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
αποφοίτησε το 3,8% των νεοεισερχομένων στα ιδρύ-
ματα της συγκεκριμένης ομάδας, που αποτελεί τη 
δεύτερη χαμηλότερη τιμή ποσοστού μεταξύ των 5 ο-
μάδων ιδρυμάτων. Το ΤΕΙ Κρήτης (με ποσοστό 2,5%), 
το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (με ποσοστό 3,1%), το ΤΕΙ Πα-
τρών (με ποσοστό 3,9%) και το ΤΕΙ Καλαμάτας (με πο-
σοστό 4,0%) κατατάσσονται στα 10 ιδρύματα της τρι-
τοβάθμιας εκπαίδευσης με τη χαμηλότερη τιμή ποσο-
στού αποφοίτων ιδιωτικών σχολείων κατέχοντας αντί-
στοιχα την 34η, την 33η, την 30η και την 29η θέση, ενώ 
στη συγκεκριμένη ομάδα δεν περιλαμβάνεται κάποιο 
από τα 10 ιδρύματα με την υψηλότερη τιμή του συ-
γκεκριμένου δείκτη. Επιπλέον, το 1,2% των νεοεισερ-
χομένων σε τμήματα της συγκεκριμένης ομάδας ιδρυ-
μάτων είναι ήδη κάτοχοι (άλλου) πτυχίου της τριτο-
βάθμιας εκπαίδευσης, που αποτελεί τη δεύτερη χαμη-
λότερη τιμή ποσοστού μεταξύ των 5 ομάδων ιδρυμά-
των. Το ΤΕΙ Κρήτης και το ΤΕΙ Πατρών (με ποσοστό 
0,7%) κατατάσσονται στα 10 ιδρύματα της τριτοβάθ-
μιας εκπαίδευσης με τη χαμηλότερη τιμή του δείκτη 
κατέχοντας αντίστοιχα την 29η και την 28η θέση, ενώ 
στη συγκεκριμένη ομάδα δεν περιλαμβάνεται κάποιο 
από τα 10 ιδρύματα με την υψηλότερη τιμή του συ-
γκεκριμένου δείκτη.  
Το 28,8% των νεοεισερχομένων στα ιδρύματα της συ-
γκεκριμένης ομάδας προέρχεται από οικογένεια με 

χαμηλό μορφωτικό επίπεδο της μητέρας (ISCED 0-2), 
που αποτελεί την υψηλότερη τιμή του συγκεκριμένου 
δείκτη μεταξύ των 5 ομάδων ιδρυμάτων. Το ΤΕΙ Ηπεί-
ρου (με ποσοστό 32,8%), το ΤΕΙ Πατρών (με ποσοστό 
30,3%), το ΤΕΙ Καλαμάτας (με ποσοστό 30,2%), το ΤΕΙ 
Ιονίων Νήσων (με ποσοστό 29,1%) και το ΤΕΙ Κρήτης 
(με ποσοστό 28,6%) κατατάσσονται στα 10 ιδρύματα 
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την υψηλότερη τιμή 
του δείκτη κατέχοντας αντίστοιχα τη 2η, την 6η, την 7η, 
την 8η και την 9η θέση, ενώ στη συγκεκριμένη ομάδα 
δεν περιλαμβάνεται κάποιο από τα 10 ιδρύματα με τη 
χαμηλότερη τιμή του συγκεκριμένου δείκτη. Αντίθετα, 
το 23,3% των νεοεισερχομένων στα ιδρύματα της συ-
γκεκριμένης ομάδας προέρχεται από οικογένεια με 
υψηλό μορφωτικό επίπεδο της μητέρας (ISCED 5-6), 
που αποτελεί τη δεύτερη χαμηλότερη τιμή του συγκε-
κριμένου δείκτη μεταξύ των 5 ομάδων ιδρυμάτων. Το 
ΤΕΙ Καλαμάτας (με ποσοστό 18,7%), το ΤΕΙ Ηπείρου 
(με ποσοστό 21,2%), το ΤΕΙ Πατρών και το ΤΕΙ Κρήτης 
(με ποσοστό 22,5%) κατατάσσονται στα 10 ιδρύματα 
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με τη χαμηλότερη τιμή 
του δείκτη κατέχοντας αντίστοιχα την 35η, την 33η, την 
31η και την 30η θέση, ενώ στη συγκεκριμένη ομάδα 
δεν περιλαμβάνεται κάποιο από τα 10 ιδρύματα με 
την υψηλότερη τιμή του συγκεκριμένου δείκτη.  
Το 51,5% των νεοεισερχομένων στα ιδρύματα της συ-
γκεκριμένης ομάδας προέρχεται από οικογένεια με 
πατέρα υπάλληλο, που αποτελεί τη δεύτερη χαμηλό-
τερη τιμή του συγκεκριμένου δείκτη μεταξύ των 5 ο-
μάδων ιδρυμάτων. Το ΤΕΙ Πατρών (με 45,6%), το ΤΕΙ 
Καλαμάτας (με ποσοστό 49,8%), το ΤΕΙ Κρήτης (με 
ποσοστό 52,1%) και το ΤΕΙ Αθηνών (με ποσοστό 
53,5%) κατατάσσονται στα 10 ιδρύματα της τριτοβάθ-
μιας εκπαίδευσης με τη χαμηλότερη τιμή του δείκτη 
κατέχοντας αντίστοιχα την 36η, την 32η, την 31η και την 
28η θέση, ενώ στη συγκεκριμένη ομάδα δεν περιλαμ-
βάνεται κάποιο από τα 10 ιδρύματα με την υψηλότερη 
τιμή του συγκεκριμένου δείκτη. Αντίθετα, το 43,0% 
των νεοεισερχομένων στα ιδρύματα της συγκεκριμέ-
νης ομάδας προέρχεται από οικογένεια με πατέρα ερ-
γάτη, που αποτελεί τη δεύτερη υψηλότερη τιμή του 
συγκεκριμένου δείκτη μεταξύ των 5 ομάδων ιδρυμά-
των. Το ΤΕΙ Πατρών (με ποσοστό 49,9%), το ΤΕΙ Κρήτης 
(με ποσοστό 42,9%) και το ΤΕΙ Αθηνών (με ποσοστό 
42,0%) κατατάσσονται στα 10 ιδρύματα της τριτοβάθ-
μιας εκπαίδευσης με την υψηλότερη τιμή του δείκτη 
κατέχοντας αντίστοιχα την 2η, την 8η και τη 10η θέση, 
ενώ στη συγκεκριμένη ομάδα δεν περιλαμβάνεται κά-
ποιο από τα 10 ιδρύματα με τη χαμηλότερη τιμή του 
συγκεκριμένου δείκτη. Τέλος, το 5,6% των νεοεισερ-
χομένων στα ιδρύματα της συγκεκριμένης ομάδας 
προέρχεται από οικογένεια με πατέρα άνεργο ή μη 
οικονομικά ενεργό, που αποτελεί την υψηλότερη τιμή 
του συγκεκριμένου δείκτη μεταξύ των 5 ομάδων ιδρυ-
μάτων. Το ΤΕΙ Καλαμάτας (με ποσοστό 10,1%), το ΤΕΙ 
Ιονίων Νήσων (με ποσοστό 5,2%) και το ΤΕΙ Κρήτης 
(με ποσοστό 4,9%) κατατάσσονται στα 10 ιδρύματα 
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την υψηλότερη τιμή 
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του δείκτη κατέχοντας αντίστοιχα την 1η, την 8η και την 
9η θέση μεταξύ των 37 ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, ενώ στη συγκεκριμένη ομάδα δεν περι-
λαμβάνεται κάποιο από τα 10 ιδρύματα με τη χαμηλό-
τερη τιμή του συγκεκριμένου δείκτη. 
Στη συγκεκριμένη ομάδα ιδρυμάτων αναλογούν κατά 
μέσο όρο 15,0 φοιτητές ανά διδάσκοντα. Η συγκεκρι-
μένη τιμή του δείκτη αποτελεί την τρίτη υψηλότερη 
αναλογία μεταξύ των 5 ομάδων ιδρυμάτων. Το ΤΕΙ 
Ηπείρου (με αναλογία 20,0 φοιτητές/ διδάσκοντα) κα-
τατάσσεται στα 10 ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαί-
δευσης με την υψηλότερη τιμή του δείκτη κατέχοντας 
αντίστοιχα την 8η θέση, ενώ το ΤΕΙ Αθηνών (με αναλο-
γία 9,9 φοιτητές/ διδάσκοντα) και το ΤΕΙ Ιονίων Νή-
σων (με αναλογία 13,3 φοιτητές/ διδάσκοντα) κατα-
τάσσονται στα 10 ιδρύματα με τη χαμηλότερη τιμή 
του δείκτη καταλαμβάνοντας αντίστοιχα την 34η και 
την 28η θέση. Κατά μέση τιμή το 89,4% των διδασκό-
ντων στα τμήματα της συγκεκριμένης ομάδας ανήκει 
(οργανικά) στο τμήμα, ποσοστό που αντιστοιχεί στη 
δεύτερη χαμηλότερη αναλογία μεταξύ των 5 ομάδων 
ιδρυμάτων). Το ΤΕΙ Κρήτης (με τιμή 83,9%) και το ΤΕΙ 
Αθηνών (με τιμή 84,0%) κατατάσσονται στα 10 ιδρύ-
ματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με τη χαμηλότερη 
τιμή του δείκτη κατέχοντας αντίστοιχα την 34η και την 
33η θέση, ενώ το ΤΕΙ Πατρών (με τιμή 97,8%) κατα-
τάσσεται στα 10 ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαί-
δευσης με την υψηλότερη τιμή του δείκτη κατέχοντας 
αντίστοιχα την 7η θέση μεταξύ των 37 ιδρυμάτων της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 
Στη συγκεκριμένη ομάδα ιδρυμάτων αναλογούν κατά 
μέσο όρο 159,8 φοιτητές ανά άτομο Λοιπού Προσω-
πικού, που αποτελεί τη δεύτερη υψηλότερη τιμή της 
συγκεκριμένης αναλογίας μεταξύ των 5 ομάδων ιδρυ-
μάτων. Το ΤΕΙ Πατρών (με αναλογία 214,2 φοιτη-
τές/άτομο), το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (με αναλογία 195,2 
φοιτητές/άτομο) και το ΤΕΙ Ηπείρου (με αναλογία 
159,6 φοιτητές/ άτομο) κατατάσσονται στα 10 ιδρύ-
ματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την υψηλότε-
ρη τιμή του δείκτη κατέχοντας αντίστοιχα την 5η, την 
6η και τη 10η θέση, ενώ στη συγκεκριμένη ομάδα δεν 
περιλαμβάνεται κάποιο από τα 10 ιδρύματα με τη χα-
μηλότερη τιμή του συγκεκριμένου δείκτη.  
Ο συνθετικός δείκτης αξιολόγησης των Προγραμμά-
των Σπουδών των τμημάτων της συγκεκριμένης ομά-
δας την περίοδο 2012-2013 από την ΑΔΙΠ, κατά μέση 
τιμή είναι -0,17 (αρνητική) και αντιστοιχεί στη χαμηλό-
τερη αναλογία μεταξύ των 5 ομάδων ιδρυμάτων). Το 
ΤΕΙ Καλαμάτας (με τιμή δείκτη -1,0), το ΤΕΙ Ιονίων Νή-
σων (με τιμή δείκτη -0,33), το ΤΕΙ Αθηνών (με τιμή 
δείκτη -0,167) και το ΤΕΙ Πατρών (με τιμή -0,125) κα-
τατάσσονται στα 10 ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκ-
παίδευσης με τη χαμηλότερη τιμή του δείκτη κατέχο-
ντας αντίστοιχα την 33η, την 30η, την 28η και την 24η 
θέση, ενώ το ΤΕΙ Κρήτης (με τιμή δείκτη 0,17) κατα-
τάσσεται στα 10 ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαί-
δευσης με την υψηλότερη τιμή του δείκτη κατέχοντας 
αντίστοιχα την 7η θέση. 

Ο συνθετικός δείκτης αξιολόγησης της Διδασκαλίας 
στα τμήματα της συγκεκριμένης ομάδας ιδρυμάτων, 
την περίοδο 2012-2013 από την ΑΔΙΠ, κατά μέση τιμή 
είναι 0,23 (θετική) και αντιστοιχεί στη δεύτερη χαμη-
λότερη αναλογία μεταξύ των 5 ομάδων ιδρυμάτων). 
Το ΤΕΙ Κρήτης (με τιμή δείκτη 0,8) και το ΤΕΙ Ιονίων 
Νήσων (με τιμή δείκτη 0,5) κατατάσσονται στα 10 ι-
δρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την υψη-
λότερη τιμή του δείκτη κατέχοντας αντίστοιχα την 3η 
και την 10η θέση, ενώ το ΤΕΙ Πατρών (με τιμή δείκτη -
0,6) και το ΤΕΙ Αθηνών (με τιμή δείκτη 0,11) κατατάσ-
σονται στα 10 ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευ-
σης με τη χαμηλότερη τιμή του δείκτη κατέχοντας α-
ντίστοιχα την 33η και την 26η θέση μεταξύ των ιδρυμά-
των της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 
Τέλος, ο συνθετικός δείκτης αξιολόγησης των Υποδο-
μών των τμημάτων της συγκεκριμένης ομάδας ιδρυ-
μάτων, την περίοδο 2008-2013 από την ΑΔΙΠ, κατά 
μέση τιμή είναι 0,24 (θετική) και αντιστοιχεί στη δεύ-
τερη υψηλότερη αναλογία μεταξύ των 5 ομάδων ι-
δρυμάτων. Το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων και το ΤΕΙ Καλαμάτας 
(με τιμή δείκτη 0,60) κατατάσσονται στα 10 ιδρύματα 
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την υψηλότερη τιμή 
του δείκτη κατέχοντας αντίστοιχα την 3η και την 4η θέ-
ση, ενώ το ΤΕΙ Αθηνών (με τιμή δείκτη -0,25) κατα-
τάσσεται στα 10 ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαί-
δευσης με τη χαμηλότερη τιμή του δείκτη κατέχοντας 
αντίστοιχα την 31η θέση μεταξύ των ιδρυμάτων της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 
 
5Η ΟΜΑΔΑ: ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΜΕ ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
(ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, ΤΕΙ Σερρών, ΤΕΙ Μεσολογγίου, ΤΕΙ Λαρί-
σης, Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, ΤΕΙ Λαμίας, ΤΕΙ Καβάλας, ΤΕΙ 
Πειραιώς, ΤΕΙ Χαλκίδος) 

Στην ομάδα των ιδρυμάτων με πολύ χαμηλά αποτελέ-
σματα, στην οποία περιλαμβάνονται 9 τεχνολογικά ι-
δρύματα, η μέση τιμή του συνθετικού δείκτη συνολι-
κών αποτελεσμάτων είναι 25,2, που αποτελεί και τη 
χαμηλότερη τιμή του δείκτη μεταξύ των 5 ομάδων ι-
δρυμάτων. Και τα 9 ιδρύματα της ομάδας κατατάσσο-
νται στις τελευταίες 9 θέσεις μεταξύ των 37 ιδρυμά-
των της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με το ΤΕΙ Δυτικής 
Μακεδονίας να καταγράφει την υψηλότερη τιμή του 
δείκτη στην ομάδα (28,9) και το ΤΕΙ Χαλκίδος να κατα-
γράφει αντίστοιχα την χαμηλότερη (18,3). 
Στα ιδρύματα που καταγράφουν πολύ χαμηλά συνολι-
κά αποτελέσματα το 5,7% των υποψήφιων που δηλώ-
νουν για εισαγωγή τμήμα της συγκεκριμένης ομάδας 
ιδρυμάτων το δηλώνουν ως 1η, 2η ή 3η προτίμηση στο 
μηχανογραφικό τους δελτίο (δείκτης ελκυστικότητας 
τμήματος). Η συγκεκριμένη τιμή του δείκτη αποτελεί 
τη χαμηλότερη μέση τιμή μεταξύ των 5 ομάδων ιδρυ-
μάτων. Το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας με τιμή 3,9%, το 
ΤΕΙ Μεσολογγίου με τιμή 4,3%, το ΤΕΙ Καβάλας και το 
ΤΕΙ Λαμίας με τιμή 4,6% και το ΤΕΙ Λαρίσης με τιμή 
5,5% κατατάσσονται στα 10 ιδρύματα της τριτοβάθμι-
ας εκπαίδευσης με τη χαμηλότερη τιμή δείκτη μεταξύ 
των ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατέ-
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χοντας αντίστοιχα την 37η, την 36η, την 34η, την 33η και 
την 31η θέση, ενώ στη συγκεκριμένη ομάδα ιδρυμά-
των δεν περιλαμβάνεται κάποιο από τα 10 ιδρύματα 
με την υψηλότερη τιμή του δείκτη. Επιπλέον, στην ίδια 
ομάδα ιδρυμάτων καταγράφεται, η χαμηλότερη τιμή 
του δείκτη ανταγωνιστικότητας μεταξύ των 5 ομάδων 
ιδρυμάτων, που αντιστοιχεί σε 2,9 υποψήφιους κύρι-
ας προτίμησης ανά θέση επιτυχόντος. Το ΤΕΙ Θεσσα-
λονίκης (με τιμή 6,1 υποψήφιους/ επιτυχόντα) κατα-
τάσσονται στα 10 ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαί-
δευσης με την υψηλότερη τιμή του δείκτη ανταγωνι-
στικότητας μεταξύ των 37 ιδρυμάτων της τριτοβάθμι-
ας εκπαίδευσης κατέχοντας αντίστοιχα την 10η θέση, 
ενώ το ΤΕΙ Μεσολογγίου (με τιμή 1,5 υποψήφιους/ 
επιτυχόντα), το ΤΕΙ Σερρών (με τιμή 1,6 υποψήφιους/ 
επιτυχόντα), το ΤΕΙ Χαλκίδος (με τιμή 1,7 υποψήφι-
ους/ επιτυχόντα) και το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (με 
τιμή 2,3 υποψήφιους/ επιτυχόντα) κατατάσσονται στα 
10 ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με τη χα-
μηλότερη τιμή του δείκτη κατέχοντας αντίστοιχα την 
37η, την 36η, την 34η και την 28η θέση.  
Τα ιδρύματα της συγκεκριμένης ομάδας καταγράφουν 
τη χαμηλότερη βάση εισαγωγής (μόρια του τελευταί-
ου επιτυχόντος) μεταξύ των 5 ομάδων ιδρυμάτων, που 
αντιστοιχεί σε 9.131,2 μόρια. Τα 7 από τα 9 ιδρύματα 
της ομάδας (το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας με βάση 
7.666,1 μόρια, το ΤΕΙ Καβάλας με βάση 7.714,8 μόρια, 
το ΤΕΙ Μεσολογγίου με βάση 8.330,4, το ΤΕΙ Χαλκίδος 
με βάση 8.916,1 μόρια, το ΤΕΙ Λαρίσης με βάση 
9.056,7 μόρια, το ΤΕΙ Λαμίας με βάση 9.116,4 μόρια 
και το ΤΕΙ Σερρών με βάση 9.280,1 μόρια) κατατάσσο-
νται στα 10 ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
με τη χαμηλότερη τιμή δείκτη μεταξύ των ιδρυμάτων 
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατέχοντας αντίστοιχα 
την 37η, την 36η, την 34η, την 31η, την 29η και την 28η 
θέση, ενώ στη συγκεκριμένη ομάδα ιδρυμάτων δεν 
περιλαμβάνεται κάποιο από τα 10 ιδρύματα με την 
υψηλότερη τιμή του δείκτη. 
Ως προς τη μέση διάρκεια μετάβασης από τη δευτε-
ροβάθμια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση η συγκεκρι-
μένη ομάδα ιδρυμάτων καταγράφει τη χαμηλότερη 
μέση τιμή (0,44 έτη) μεταξύ των 5 ομάδων ιδρυμάτων. 
Το ΤΕΙ Μεσολογγίου και το ΤΕΙ Χαλκίδος με διάρκεια 
0,34 έτη κατατάσσονται στα 10 ιδρύματα της τριτο-
βάθμιας εκπαίδευσης με τη χαμηλότερη διάρκεια με-
τάβασης από τη δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια εκ-
παίδευση μεταξύ των 37 ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης κατέχοντας αντίστοιχα την 31η και την 
30η θέση, ενώ στη συγκεκριμένη ομάδα ιδρυμάτων 
δεν περιλαμβάνεται κάποιο από τα 10 ιδρύματα με 
την υψηλότερη τιμή του δείκτη. 
Σχετικά με το Λύκειο αποφοίτησης των νεοεισερχομέ-
νων φοιτητών στα ιδρύματα της συγκεκριμένης ομά-
δας, το 3,7% αποφοίτησε από σχολείο του εξωτερι-
κού. Η συγκεκριμένη τιμή του δείκτη αποτελεί τη δεύ-
τερη χαμηλότερη μέση τιμή μεταξύ των 5 ομάδων ι-
δρυμάτων. Το ΤΕΙ Λαρίσης (με τιμή 9,7%) και το ΤΕΙ 
Θεσσαλονίκης (με τιμή 6,1%) κατατάσσονται στα 10 

ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την υψη-
λότερη τιμή νεοεισερχομένων αποφοίτων από σχολείο 
του εξωτερικού κατέχοντας αντίστοιχα την 2η και την 
7η θέση, ενώ το ΤΕΙ Πειραιώς (με τιμή 1,6%), το ΤΕΙ 
Λαμίας (με τιμή 1,9%), το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (με 
τιμή 2,0%), το ΤΕΙ Χαλκίδος (με τιμή 2,1%) και το ΤΕΙ 
Σερρών (με τιμή 2,3%) κατατάσσονται στα 10 ιδρύμα-
τα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με τη χαμηλότερη 
τιμή του δείκτη κατέχοντας αντίστοιχα την 35η, την 
33η, την 32η, την 31η και την 29η θέση.  
Επιπλέον, τα ιδρύματα της συγκεκριμένης ομάδας κα-
ταγράφουν και το δεύτερο χαμηλότερο, μεταξύ των 5 
ομάδων ιδρυμάτων, ποσοστό νεοεισερχομένων φοιτη-
τών που αποφοίτησαν από σχολείο του ίδιου νομού 
με την έδρα του τμήματος εισαγωγής, με τιμή 18,4%. 
Το ΤΕΙ Πειραιώς (με τιμή 47,6%) και το ΤΕΙ Θεσσαλο-
νίκης (με τιμή 41,6%) κατατάσσονται στα 10 ιδρύματα 
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με το υψηλότερο πο-
σοστό εντοπιότητας νεοεισερχομένων κατέχοντας α-
ντίστοιχα την 8η, και την 9η θέση, ενώ το ΤΕΙ Λαμίας 
(με τιμή 5,8%) και το ΤΕΙ Χαλκίδος (με τιμή 7,5%) κα-
τατάσσονται στα 10 ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκ-
παίδευσης με το χαμηλότερο ποσοστό εντοπιότητας 
νεοεισερχομένων κατέχοντας αντίστοιχα την 36η και 
την 30η θέση. Η διαφοροποίηση ως προς την εντοπιό-
τητα των νεοεισερχομένων φοιτητών στα τμήματα της 
συγκεκριμένης ομάδας ιδρυμάτων απεικονίζεται και 
στο πλήθος των νομών προέλευσης των νεοεισερχό-
μενων φοιτητών, όπου στη συγκεκριμένη ομάδα κα-
ταγράφεται το υψηλότερο πλήθος νομών μεταξύ των 
5 ομάδων ιδρυμάτων (29,6 νομοί). Το ΤΕΙ Σερρών (με 
τιμή 33,4 νομοί), το ΤΕΙ Λαμίας (με τιμή 33,3 νομοί), το 
ΤΕΙ Μεσολογγίου (με τιμή 32,8 νομοί), ), το ΤΕΙ Δυτι-
κής Μακεδονίας (με τιμή 31,8 νομοί) και το ΤΕΙ Καβά-
λας (με τιμή 31,3 νομοί) κατατάσσονται στα 10 ιδρύ-
ματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με το υψηλότερο 
πλήθος νομών προέλευσης των νεοεισερχομένων κα-
τέχοντας αντίστοιχα την 4η, την 5η, την 6η , την 7η και 
τη 8η θέση, ενώ το ΤΕΙ Πειραιώς (με τιμή 20,2 νομοί) 
κατατάσσεται στα 10 ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκ-
παίδευσης με το χαμηλότερο ποσοστό εντοπιότητας 
νεοεισερχομένων κατέχοντας αντίστοιχα την 33η θέση.  
Από ιδιωτικό σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
αποφοίτησε το 3,4% των νεοεισερχομένων στα ιδρύ-
ματα της συγκεκριμένης ομάδας, που αποτελεί τη χα-
μηλότερη τιμή ποσοστού μεταξύ των 5 ομάδων ιδρυ-
μάτων. Το ΤΕΙ Μεσολογγίου (με ποσοστό 1,8%), το ΤΕΙ 
Δυτικής Μακεδονίας (με ποσοστό 2,1%), το ΤΕΙ Καβά-
λας (με ποσοστό 2,3%), το ΤΕΙ Λαρίσης (με ποσοστό 
3,1%) και το ΤΕΙ Χαλκίδος (με ποσοστό 3,5%) κατα-
τάσσονται στα 10 ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαί-
δευσης με τη χαμηλότερη τιμή ποσοστού αποφοίτων 
ιδιωτικών σχολείων κατέχοντας αντίστοιχα την 37η, 
την 36η, την 35η, την 32η και την 31η θέση, ενώ στη συ-
γκεκριμένη ομάδα δεν περιλαμβάνεται κάποιο από τα 
10 ιδρύματα με την υψηλότερη τιμή του συγκεκριμέ-
νου δείκτη. Επιπλέον, το 0,75% των νεοεισερχομένων 
σε τμήματα της συγκεκριμένης ομάδας ιδρυμάτων εί-
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ναι ήδη κάτοχοι (άλλου) πτυχίου της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, που αποτελεί τη χαμηλότερη τιμή ποσο-
στού μεταξύ των 5 ομάδων ιδρυμάτων. Το ΤΕΙ Μεσο-
λογγίου (με ποσοστό 0,18%), το ΤΕΙ Λαρίσης (με πο-
σοστό 0,35%), το ΤΕΙ Λαμίας (με ποσοστό 0,36%), το 
ΤΕΙ Καβάλας (με ποσοστό 0,39%) και το ΤΕΙ Χαλκίδος 
(με ποσοστό 0,46%), κατατάσσονται στα 10 ιδρύματα 
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με τη χαμηλότερη τιμή 
του δείκτη κατέχοντας αντίστοιχα την 36η, την 35η, την 
34η, την 33η και την 32η θέση, ενώ στη συγκεκριμένη 
ομάδα δεν περιλαμβάνεται κάποιο από τα 10 ιδρύμα-
τα με την υψηλότερη τιμή του συγκεκριμένου δείκτη. 
Το 28,8% των νεοεισερχομένων στα ιδρύματα της συ-
γκεκριμένης ομάδας προέρχεται από οικογένεια με 
χαμηλό μορφωτικό επίπεδο της μητέρας (ISCED 0-2), 
που αποτελεί τη δεύτερη υψηλότερη τιμή του συγκε-
κριμένου δείκτη μεταξύ των 5 ομάδων ιδρυμάτων. Το 
ΤΕΙ Μεσολογγίου (με ποσοστό 34,0%), το ΤΕΙ Καβάλας 
(με ποσοστό 32,5%), το ΤΕΙ Λαρίσης (με ποσοστό 
32,4%), το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (με ποσοστό 
32,1%) και το ΤΕΙ Λαμίας (με ποσοστό 27,3%) κατα-
τάσσονται στα 10 ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαί-
δευσης με την υψηλότερη τιμή του δείκτη κατέχοντας 
αντίστοιχα τη 1η, την 3η, την 4η, την 5η και την 10η θέ-
ση, ενώ στη συγκεκριμένη ομάδα δεν περιλαμβάνεται 
κάποιο από τα 10 ιδρύματα με τη χαμηλότερη τιμή 
του συγκεκριμένου δείκτη. Αντίθετα, το 23,2% των 
νεοεισερχομένων στα ιδρύματα της συγκεκριμένης 
ομάδας προέρχεται από οικογένεια με υψηλό μορ-
φωτικό επίπεδο της μητέρας (ISCED 5-6), που αποτε-
λεί τη χαμηλότερη τιμή του συγκεκριμένου δείκτη με-
ταξύ των 5 ομάδων ιδρυμάτων. Το ΤΕΙ Μεσολογγίου 
(με ποσοστό 15,9%), το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (με 
ποσοστό 17,7%), το ΤΕΙ Λαρίσης (με ποσοστό 20,3%), 
το ΤΕΙ Καβάλας (με ποσοστό 22,3%), το ΤΕΙ Λαμίας (με 
ποσοστό 22,6%) και το ΤΕΙ Χαλκίδος (με ποσοστό 
23,0%) κατατάσσονται στα 10 ιδρύματα της τριτοβάθ-
μιας εκπαίδευσης με τη χαμηλότερη τιμή του δείκτη 
κατέχοντας αντίστοιχα την 37η, την 36η, την 34η, την 
32η, την 29η και την 28η θέση, ενώ στη συγκεκριμένη 
ομάδα δεν περιλαμβάνεται κάποιο από τα 10 ιδρύμα-
τα με την υψηλότερη τιμή του συγκεκριμένου δείκτη.  
Το 51,1% των νεοεισερχομένων στα ιδρύματα της συ-
γκεκριμένης ομάδας προέρχεται από οικογένεια με 
πατέρα υπάλληλο, που αποτελεί τη χαμηλότερη τιμή 
του συγκεκριμένου δείκτη μεταξύ των 5 ομάδων ιδρυ-
μάτων. Το ΤΕΙ Λαρίσης (με ποσοστό 44,6%), το ΤΕΙ Δυ-
τικής Μακεδονίας (με ποσοστό 46,2%), το ΤΕΙ Καβά-
λας (με ποσοστό 46,4%),το ΤΕΙ Λαμίας (με ποσοστό 
49,2%), το ΤΕΙ Χαλκίδος (με ποσοστό 53,1%), το ΤΕΙ 
Μεσολογγίου (με ποσοστό 53,1%) και το ΤΕΙ Χαλκίδος 
(με ποσοστό 53,1%) κατατάσσονται στα 10 ιδρύματα 
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με τη χαμηλότερη τιμή 
του δείκτη κατέχοντας αντίστοιχα την 37η, την 35η, την 
34η, την 33η, την 30η και την 29η, ενώ στη συγκεκριμέ-
νη ομάδα δεν περιλαμβάνεται κάποιο από τα 10 ιδρύ-
ματα με την υψηλότερη τιμή του συγκεκριμένου δεί-
κτη. Αντίθετα, το 44,1% των νεοεισερχομένων στα ι-

δρύματα της συγκεκριμένης ομάδας προέρχεται από 
οικογένεια με πατέρα εργάτη, που αποτελεί την υψη-
λότερη τιμή του συγκεκριμένου δείκτη μεταξύ των 5 
ομάδων ιδρυμάτων. Το ΤΕΙ Λαρίσης (με ποσοστό 
50,7%), το ΤΕΙ Καβάλας (με ποσοστό 48,2%), το ΤΕΙ 
Λαμίας (με ποσοστό 47,5%), το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδο-
νίας (με ποσοστό 47,4%), το ΤΕΙ Χαλκίδος (με ποσοστό 
43,4%), το ΤΕΙ Μεσολογγίου (με ποσοστό 43,0%) και 
το ΤΕΙ Πειραιώς (με ποσοστό 42,6%) κατατάσσονται 
στα 10 ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με 
την υψηλότερη τιμή του δείκτη κατέχοντας αντίστοιχα 
την 1η, την 3η, την 4η, την 5η, την 6η, την 7η και την 9η 

θέση, ενώ στη συγκεκριμένη ομάδα δεν περιλαμβάνε-
ται κάποιο από τα 10 ιδρύματα με τη χαμηλότερη τιμή 
του συγκεκριμένου δείκτη. Τέλος, το 4,8% των νεοει-
σερχομένων στα ιδρύματα της συγκεκριμένης ομάδας 
προέρχεται από οικογένεια με πατέρα άνεργο ή μη 
οικονομικά ενεργό, που αποτελεί τη δεύτερη υψηλό-
τερη τιμή του συγκεκριμένου δείκτη μεταξύ των 5 ο-
μάδων ιδρυμάτων. Το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης (με ποσοστό 
6,8%), το ΤΕΙ Σερρών (με ποσοστό 6,5%), το ΤΕΙ Δυτι-
κής Μακεδονίας (με ποσοστό 6,4%), το ΤΕΙ Καβάλας 
(με ποσοστό 5,4%) και το ΤΕΙ Λαρίσης (με ποσοστό 
4,7%) κατατάσσονται στα 10 ιδρύματα της τριτοβάθ-
μιας εκπαίδευσης με την υψηλότερη τιμή του δείκτη 
κατέχοντας αντίστοιχα την 3η, την 4η, την 5η, την 7η και 
την 10η θέση μεταξύ των 37 ιδρυμάτων της τριτοβάθ-
μιας εκπαίδευσης, ενώ το ΤΕΙ Πειραιώς (με τιμή 2,5%) 
κατατάσσεται στα 10 ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκ-
παίδευσης με τη χαμηλότερη τιμή του δείκτη κατέχο-
ντας αντίστοιχα την 28η θέση. 
Στη συγκεκριμένη ομάδα ιδρυμάτων αναλογούν κατά 
μέσο όρο 19,1 φοιτητές ανά διδάσκοντα. Η συγκεκρι-
μένη τιμή του δείκτη αποτελεί τη δεύτερη υψηλότερη 
αναλογία μεταξύ των 5 ομάδων ιδρυμάτων. Το ΤΕΙ 
Χαλκίδος (με αναλογία 25,3 φοιτητές/ διδάσκοντα), το 
ΤΕΙ Μεσολογγίου (με αναλογία 24,3 φοιτητές/ διδά-
σκοντα), το ΤΕΙ Σερρών (με αναλογία 22,4 φοιτητές/ 
διδάσκοντα) και το ΤΕΙ Λαμίας (με αναλογία 20,6 φοι-
τητές/ διδάσκοντα) κατατάσσονται στα 10 ιδρύματα 
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την υψηλότερη τιμή 
του δείκτη κατέχοντας αντίστοιχα την 3η, την 4η, την 5η 
και την 6η θέση, ενώ το ΤΕΙ Πειραιώς (με αναλογία 
12,1 φοιτητές/ διδάσκοντα) κατατάσσεται στα 10 ι-
δρύματα με τη χαμηλότερη τιμή του δείκτη στην 30η 
θέση αντίστοιχα. Κατά μέση τιμή το 92,0% των διδα-
σκόντων στα τμήματα της συγκεκριμένης ομάδας ανή-
κει (οργανικά) στο τμήμα, ποσοστό που αντιστοιχεί 
στην τρίτη υψηλότερη αναλογία μεταξύ των 5 ομάδων 
ιδρυμάτων. Το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (με τιμή 
83,2%) και το ΤΕΙ Χαλκίδος (με τιμή 84,4%) κατατάσ-
σονται στα 10 ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευ-
σης με τη χαμηλότερη τιμή του δείκτη κατέχοντας α-
ντίστοιχα την 35η και την 32η θέση, ενώ το ΤΕΙ Μεσο-
λογγίου (με τιμή 100,0%), το ΤΕΙ Σερρών (με τιμή 
97,9%) και το ΤΕΙ Λαμίας (με τιμή 97,8%) κατατάσσο-
νται στα 10 ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
με την υψηλότερη τιμή του δείκτη κατέχοντας αντί-
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στοιχα την 3η, την 5η και την 6η θέση μεταξύ των 37 ι-
δρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 
Στη συγκεκριμένη ομάδα ιδρυμάτων αναλογούν κατά 
μέσο όρο 181,3 φοιτητές ανά άτομο Λοιπού Προσω-
πικού, που αποτελεί την υψηλότερη τιμή της συγκε-
κριμένης αναλογίας μεταξύ των 5 ομάδων ιδρυμάτων. 
Το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (με αναλογία 306,5 φοιτη-
τές/ άτομο), το ΤΕΙ Χαλκίδος (με αναλογία 270,1 φοι-
τητές/ άτομο), το ΤΕΙ Λαρίσης (με αναλογία 237,6 φοι-
τητές/άτομο), το ΤΕΙ Μεσολογγίου (με αναλογία 183,6 
φοιτητές/άτομο), το ΤΕΙ Σερρών (με αναλογία 173,6 
φοιτητές/άτομο) και το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης (με αναλο-
γία 163,4 φοιτητές/ άτομο) κατατάσσονται στα 10 ι-
δρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την υψη-
λότερη τιμή του δείκτη κατέχοντας αντίστοιχα την 1η, 
τη 2η, την 4η, την 7η, την 8η και τη 9η θέση, ενώ στη συ-
γκεκριμένη ομάδα δεν περιλαμβάνεται κάποιο από τα 
10 ιδρύματα με τη χαμηλότερη τιμή του συγκεκριμέ-
νου δείκτη.  
Ο συνθετικός δείκτης αξιολόγησης των Προγραμμά-
των Σπουδών των τμημάτων της συγκεκριμένης ομά-
δας την περίοδο 2012-2013 από την ΑΔΙΠ5, κατά μέση 
τιμή είναι 0,20 (θετική) και αντιστοιχεί στη δεύτερη 
υψηλότερη αναλογία μεταξύ των 5 ομάδων ιδρυμά-
των). Το ΤΕΙ Σερρών (με τιμή δείκτη 0,50), το ΤΕΙ Λαρί-
σης (με τιμή δείκτη 0,42) και το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης (με 
τιμή δείκτη 0,38) κατατάσσονται στα 10 ιδρύματα της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την υψηλότερη τιμή του 
δείκτη κατέχοντας αντίστοιχα την 4η, την 9η και την 10η 
θέση, ενώ το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (με τιμή δείκτη 
-0,33) κατατάσσεται στα 10 ιδρύματα της τριτοβάθμι-
ας εκπαίδευσης με τη χαμηλότερη τιμή του δείκτη κα-
τέχοντας αντίστοιχα την 31η θέση. 
Ο συνθετικός δείκτης αξιολόγησης της Διδασκαλίας 
στα τμήματα της συγκεκριμένης ομάδας ιδρυμάτων, 
την περίοδο 2012-2013 από την ΑΔΙΠ5, κατά μέση τιμή 
είναι 0,03 (οριακά μηδενική) και αντιστοιχεί στη χαμη-
                                                                 
5 Δεν αφορά σε τμήματα του ΤΕΙ Μεσολογγίου και του ΤΕΙ Καβάλας  

λότερη αναλογία μεταξύ των 5 ομάδων ιδρυμάτων). 
Το ΤΕΙ Λαμίας (με τιμή δείκτη -0,33), το ΤΕΙ Πειραιώς 
(με τιμή δείκτη -0,31), το ΤΕΙ Λαρίσης (με τιμή -0,07) 
και το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης (με τιμή δείκτη 0,08) κατα-
τάσσονται στα 10 ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαί-
δευσης με τη χαμηλότερη τιμή του δείκτη κατέχοντας 
αντίστοιχα την 31η, την 30η, την 29η και την 27η θέση, 

ενώ στη συγκεκριμένη ομάδα δεν περιλαμβάνεται κά-
ποιο από τα 10 ιδρύματα με την υψηλότερη τιμή του 
συγκεκριμένου δείκτη.  
Τέλος, ο συνθετικός δείκτης αξιολόγησης των Υποδο-
μών των τμημάτων της συγκεκριμένης ομάδας ιδρυ-
μάτων, την περίοδο 2008-2013 από την ΑΔΙΠ, κατά 
μέση τιμή είναι 0,29 (θετική) και αντιστοιχεί στην υ-
ψηλότερη αναλογία μεταξύ των 5 ομάδων ιδρυμάτων. 
Το ΤΕΙ Σερρών (με τιμή δείκτη 0,64), το ΤΕΙ Δυτικής 
Μακεδονίας (με τιμή δείκτη 0,63), το ΤΕΙ Λαμίας (με 
τιμή δείκτη 0,50) και το ΤΕΙ Πειραιώς (με τιμή δείκτη 
0,43) κατατάσσονται στα 10 ιδρύματα της τριτοβάθμι-
ας εκπαίδευσης με την υψηλότερη τιμή του δείκτη κα-
τέχοντας αντίστοιχα τη 1η, τη 2η, την 5η και την 7η θέ-
ση, ενώ το ΤΕΙ Χαλκίδος (με τιμή δείκτη -0,24) κατα-
τάσσεται στα 10 ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαί-
δευσης με τη χαμηλότερη τιμή του δείκτη κατέχοντας 
αντίστοιχα την 30η θέση μεταξύ των ιδρυμάτων της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 
 
 
 
 
 
 

Για λόγους εποπτείας παρατίθενται τα ακόλουθα 
γραφήματα στα οποία αποτυπώνεται, ανά μεταβλητή, 
η μέση τιμή κάθε μιας από τις πέντε ομάδες εκπαι-
δευτικών ιδρυμάτων που αναλύθηκαν προηγουμένως. 
Με πορτοκαλί χρώμα αποτυπώνονται οι μεταβλητές 
των εισροών τους, ενώ με μωβ οι αντίστοιχες των χα-
ρακτηριστικών του συστήματος εισαγωγής και των 
νεοεισερχόμενων φοιτητών. 

Γράφημα 8.2: Μέση τιμή ανά ομάδα εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με βάση το συνθετικό δείκτη συνολικών αποτελεσμάτων ανά μεταβλητή εισροών και χαρα-
κτηριστικών του φοιτητικού πληθυσμού το ακαδημαϊκό έτος 2011-12  
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από τον νομό που εδρεύει το τμήμα φοίτησης 



 

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ 

 626 

 
Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 
 Η ταυτότητα του Πανεπιστημιακού και του Τεχνολογικού τομέα 8.4

Για πρώτη φορά στην ιστορία της ελληνικής εκπαίδευ-
σης και στο 1ο άρθρο του νόμου 2916/2001 «Διάρ-
θρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμά-
των του τεχνολογικού τομέα αυτής» περιγράφεται, η 
διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης, σε δύο πα-
ράλληλους τομείς με διαφορετική στόχευση και συ-
μπληρωματικούς ρόλους: α) τον πανεπιστημιακό το-
μέα, ο οποίος περιλαμβάνει τα Πανεπιστήμια, τα Πο-
λυτεχνεία και την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών και β) 
τον τεχνολογικό τομέα, ο οποίος περιλαμβάνει τα Τε-
χνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.  
Σύμφωνα με το συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο α-
ναφοράς: 
 τα ιδρύματα του πανεπιστημιακού τομέα, δίνουν 

έμφαση «στην προαγωγή της επιστήμης, της τεχνο-
λογίας και της τέχνης, στην παραγωγή νέας γνώσης 
με τη βασική και εφαρμοσμένη έρευνα και στην υ-
ψηλή και ολοκληρωμένη, θεωρητική και εφαρμο-
σμένη κατάρτιση, του επιστημονικού και καλλιτεχνι-
κού δυναμικού της χώρας». Επιπλέον, τα ιδρύματα 
του πανεπιστημιακού τομέα «έχουν την ευθύνη του 
σχεδιασμού και της οργάνωσης των μεταπτυχιακών 
σπουδών στην Ελλάδα και την αρμοδιότητα χορήγη-
σης μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων». 
 τα Ιδρύματα του τεχνολογικού τομέα, δίνουν έμφα-

ση «στην εκπαίδευση στελεχών εφαρμογών υψηλής 
ποιοτικής στάθμης, οι οποίοι με τη σειρά τους απο-
τελούν συνδετικό κρίκο μεταξύ γνώσης και εφαρμο-
γής και μεταφέρουν, χρησιμοποιούν και προάγουν τη 
σύγχρονη τεχνολογία. Στην ουσία τα Ιδρύματα του 
τεχνολογικού τομέα συνδυάζουν την ανάπτυξη του 
κατάλληλου θεωρητικού υπόβαθρου σπουδών με 
υψηλού επιπέδου εργαστηριακή και πρακτική άσκη-
ση, ενώ παράλληλα διεξάγουν, κυρίως, τεχνολογική 
έρευνα και αναπτύσσουν τεχνογνωσία και καινοτο-
μίες στα αντίστοιχα επαγγελματικά πεδία». Σύμφω-
να με το άρθρο 15 του ίδιου νόμου, τα τμήματα των 
ΤΕΙ μπορούν «να συμπράττουν στη λειτουργία Προ-
γραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών που διοργα-
νώνονται σε Πανεπιστήμια εσωτερικού ή ομοταγή 
εξωτερικού, με τη συμμετοχή σε αυτά μελών Εκπαι-
δευτικού Προσωπικού ή τη διάθεση χώρων και εγκα-
ταστάσεων. Επιπλέον, όσα τμήματα ΤΕΙ πληρούν τα 

απαιτούμενα κριτήρια τους δίνεται η δυνατότητα να 
συνδιοργανώσουν διατμηματικά Προγράμματα Με-
ταπτυχιακών Σπουδών με Πανεπιστήμια εσωτερικού 
ή ομοταγή εξωτερικού». Η αναγνώριση της ανωτα-
τοποίησης των ΤΕΙ συμπληρώνεται από το ίδιο άρ-
θρο που προβλέπει ότι τα ΤΕΙ χορηγούν βασικούς 
τίτλους σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης και ανα-
γνωρίζεται η δυνατότητα στους αποφοίτους τους να 
μετέχουν σε προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών 
των ελληνικών ή ξένων Πανεπιστημίων. 

Ωστόσο, η θεσμική ισοτιμία μεταξύ των ιδρυμάτων 
του τεχνολογικού και πανεπιστημιακού τομέα της τρι-
τοβάθμιας εκπαίδευσης, απέχει πολύ από το να εξα-
λείψει ιστορικές διαφοροποιήσεις που διέκριναν την 
ελληνική τριτοβάθμια σε ανώτερη και ανώτατη εκ-
παίδευση, που διέκριναν σε διαφοροποιημένα επίπε-
δα ιεράρχησης το ακαδημαϊκό, επαγγελματικό και 
κοινωνικό γόητρο μεταξύ των αποφοίτων των δύο το-
μέων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η αναφορά των 
δύο τομέων ως «παράλληλων, με διαφορετική στό-
χευση και συμπληρωματικό ρόλο» στον νόμο του 2001 
ενώ επιβεβαιώνει την ισχύ των διαφοροποιήσεων, δεν 
τεκμηριώνει, τελικά, το παράλληλο και τη συμπληρω-
ματικότητα των ρόλων των δύο τομέων της τριτοβάθ-
μιας εκπαίδευσης. Η διάκριση σε βαθμίδες της εκπαί-
δευσης των στελεχών «υψηλού» και «μεσαίου» επι-
πέδου στελεχών πλέον δεν ανταποκρίνεται στα βασικά 
χαρακτηριστικά μιας σύγχρονης αγοράς εργασίας, και 
συνακόλουθα στην προσδοκία της ελληνικής κοινωνί-
ας. Στα πρόθυρα της ανάπτυξης ιεράρχησης και αντι-
στοίχησης των επαγγελματικών με τα ακαδημαϊκά 
προσόντα οι συγκεκριμένες διακρίσεις εμπεριέχουν 
υψηλούς κινδύνους σε επίπεδο εκπαιδευτικής πολιτι-
κής. Υψηλότερος όλων είναι ο κίνδυνος να υιοθετηθεί 
άκριτα στα προγράμματα σπουδών των τεχνολογικών 
ιδρυμάτων ένα «ακαδημαϊκό» μοντέλο προσέγγισης 
της γνώσης και της ερευνητικής μεθοδολογίας, που θα 
υποτιμήσει ακόμη περισσότερο την ανάγκη για επέν-
δυση στην ποιότητα και στην έρευνα της τεχνολογικής 
εφαρμογής και στην αναζήτηση της καινοτομίας. Η 
αναγνώριση, τέλος, από την εγχώρια αγορά εργασίας 
των επαγγελματικών δικαιωμάτων (περίγραμμα εργα-
σίας ανάλογο των ακαδημαϊκών και επαγγελματικών 
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προσόντων, ανάλογες οικονομικές και κοινωνικές α-
πολαβές, διασφάλιση της προσωπικής ανάπτυξης) των 
αποφοίτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θα αποκα-
ταστήσει στην κοινωνική συνείδηση την αξία και το 
κοινωνικό γόητρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που 
θα πρέπει να προηγηθεί και να ηγηθεί στον σχεδιασμό 
για την αλλαγή του εθνικού αναπτυξιακού προτύπου, 
που δεν μπορεί να εξαντληθεί στην εδραίωση μας 
βιώσιμης ανάπτυξης, αλλά προϋποθέτει θεμελιώδη 
αλλαγή του επιχειρηματικού, καταναλωτικού και κοι-
νωνικού προτύπου ανάπτυξης. 
Ο πανεπιστημιακός τομέας της τριτοβάθμιας εκπαί-
δευσης καλύπτει το 55,8% των τμημάτων και περίπου 
το 61,0% των βασικών κατηγοριών του φοιτητικού 

πληθυσμού έναντι του τεχνολογικού τομέα αντίστοι-
χα. Στον ακόλουθο πίνακα αποτυπώνονται βασικές με-
ταβλητές και δείκτες ταυτότητας του Πανεπιστημια-
κού και Τεχνολογικού τομέα της τριτοβάθμιας εκπαί-
δευσης που αξιοποιήθηκαν στη παρούσα μελέτη. Στον 
πίνακα και για κάθε μεταβλητή/δείκτη αποδίδεται για 
λόγους σύγκρισης και η τιμή συνολικά της τριτοβάθ-
μιας εκπαίδευσης, ενώ καταγράφεται συνολικά και 
ανά τομέα ο ρυθμός μεταβολής της μεταβλη-
τής/δείκτη την περίοδο αναφοράς (2002-2012) πλην 
των δαπανών (δημοσίων και ιδιωτικών) για την τριτο-
βάθμια εκπαίδευση που αναφέρονται στην περίοδο 
2005-2012. 

Πίνακας 8.4: Ελάχιστη, Μέση και Μέγιστη τιμή των μεταβλητών εισροών, εκροών και χαρακτηριστικών συστήματος εισαγωγής και φοιτητικού πληθυσμού 
στο σύνολο της τριτοβάθμιας και κατά κατηγορία ιδρυμάτων το έτος 2012 και ρυθμός μεταβολής περιόδου 2002-2012 

Μεγέθη - Δείκτες 

 ΣΥΝΟΛΟ τριτοβάθμιας εκπαίδευσης  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΣ τομέας  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ τομέας 

 

Ελάχιστη 
τιμή 

Μέση 
τιμή 

Μέγιστη 
τιμή 

Ρυθμός 
μεταβολής 
μέσης τιμής 
2002-2012 

 Ελάχιστη 
τιμή 

Μέση 
τιμή 

Μέγιστη 
τιμή 

Ρυθμός 
μεταβολής 
μέσης τιμής 
2002-2012 

 Ελάχιστη 
τιμή 

Μέση 
τιμή 

Μέγιστη 
τιμή 

Ρυθμός 
μεταβολής 
μέσης τιμής 
2002-2012 

Βα
σι

κά
 μ

εγ
έθ

η 

Πλήθος τμημάτων  : 475 : 16,7% ▲  : 268 : 13,6% ▲  : 207 : 21,1% ▲ 

Συνολικός Φοιτητικός πληθυσμός  : 573.888 : 35,1% ▲  : 352.790 : 31,7% ▲  : 221.098 : 41,0% ▲ 

Πέραν των κανονικών εξαμήνων  : 300.206 : 101,9% ▲  : 183.986 : 71,5% ▲  : 116.220 : 180,7% ▲ 

Τακτικοί φοιτητές  : 273.682 : -0,8% ▼  : 168.804 : 5,1% ▲  : 104.878 : -9,1% ▼ 

(εκ των οποίων)   Νεοεισερχόμενοι φοιτητές  : 68.310 : -13,5% ▼  : 41.220 : -3,1% ▼  : 27.090 : -25,6% ▼ 

Διδακτικό Προσωπικό  : 18.275 : -15,1% ▼  : 11.508 : 3,4% ▲  : 6.767 : -34,9% ▼ 

Λοιπό Προσωπικό  : 4.459 : 4,9% ▲  : 3.630 : 5,5% ▲  : 829 : 2,5% ▲ 

Ει
σα

γω
γή

 σ
τη

ν 
 

τρ
ιτ

οβ
άθ

μι
α Δείκτης ελκυστικότητας τμημάτων (1) 

 

1,9% 13,2% 88,6% :   
 

2,9% 17,8% 88,6% :   
 

1,9% 6,4% 24,0% :   

Δείκτης ανταγωνιστικότητας των υποψηφίων (2) 

 

0,7 4,5 22,3 :   
 

0,7 5,0 19,1 :   
 

0,7 3,8 22,3 :   

Βάση εισαγωγής (μόρια τελευταίου) 

 

6.148 12.915 21.715 :   
 

8.576 14.910 21.715 :   
 

6.148 10.022 17.505 :   
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Ποσοστό νεοεισερχόμενων φοιτητών που αποφοί-
τησαν από σχολείο του εξωτερικού 

 

0,0% 4,3% 27,5% -13,4% ▼ 
 

0,0% 4,7% 27,5% -32,8% ▼ 
 

0,0% 3,8% 18,4% 69,6% ▲ 
Ποσοστό νεοεισερχόμενων που προέρχονται από 
τον ίδιο νομό που εδρεύει το τμήμα (3) 

 

0,0% 26,8% 70,1% 47,9% ▲ 
 

0,0% 27,0% 70,1% 33,0% ▲ 
 

0,0% 26,6% 66,0% 75,3% ▲ 
Πλήθος νομών προέλευσης 
των νεοεισερχόμενων φοιτητών (3) 

 

8,0 28,3 52,0 -14,4% ▼ 
 

8,0 28,6 52,0 -8,1% ▼ 
 

11,0 27,9 49,0 -22,1% ▼ 
Ποσοστό νεοεισερχόμενων φοιτητών που έχουν 
αποφοιτήσει από ιδιωτικό σχολείο 

 

0,0% 7,2% 40,4% 1,5% ▲ 
 

0,0% 9,6% 40,4% 7,5% ▲ 
 

0,0% 3,7% 15,1% -18,9% ▼ 
Μέση διάρκεια μετάβασης (σε έτη) από τη 
δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 

 

0,1 0,6 5,5 -4,3% ▼ 
 

0,1 0,6 5,5 -0,1% ▼ 
 

0,1 0,5 1,4 -11,8% ▼ 
Ποσοστό νεοεισερχόμενων φοιτητών που είναι ήδη 
κάτοχοι άλλου πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

 

0,0% 2,6% 46,7% 24,7% ▲ 
 

0,0% 3,7% 46,7% 23,8% ▲ 
 

0,0% 1,1% 10,1% 19,1% ▲ 
Ποσοστό νεοεισερχόμενων φοιτητών με μητέρα με 
χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο  (ISCED 0-2) 

 

0,0% 20,2% 47,0% -39,5% ▼ 
 

0,0% 15,1% 46,8% -42,6% ▼ 
 

8,0% 27,6% 47,0% -36,0% ▼ 
Ποσοστό νεοεισερχόμενων φοιτητών με μητέρα με 
υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο (ISCED 5-6) 

 

8,3% 36,3% 82,5% 35,3% ▲ 
 

17,0% 44,6% 82,5% 32,6% ▲ 
 

8,3% 24,1% 50,0% 38,8% ▲ 
Ποσοστό νεοεισερχόμενων φοιτητών 
με πατέρα υπάλληλο (4) 

 

24,4% 60,6% 89,7% -4,2% ▼ 
 

42,2% 67,1% 89,7% -1,7% ▼ 
 

24,4% 51,1% 73,7% -9,4% ▼ 
Ποσοστό νεοεισερχόμενων φοιτητών 
με πατέρα εργάτη (5) 

 

8,1% 35,7% 73,2% -0,2% ▼ 
 

8,1% 30,2% 51,9% -2,9% ▼ 
 

24,2% 43,8% 73,2% 3,5% ▲ 
Ποσοστό νεοεισερχόμενων φοιτητών 
με πατέρα άνεργο ή μη οικονομικά ενεργό 

 

0,0% 3,7% 22,1% 285,7% ▲ 
 

0,0% 2,8% 13,3% 261,9% ▲ 
 

0,0% 5,1% 22,1% 312,3% ▲ 

Μ
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Φοιτητές ανά διδάσκοντα (6) 

 

2,2 16,5 70,4 11,4% ▲ 
 

2,2 16,7 70,4 1,8% ▲ 
 

2,2 16,3 49,5 28,7% ▲ 

Ποσοστό διδασκόντων που ανήκουν στο τμήμα 

 

0,0% 89,9% 100,0% -0,1% ▼ 
 

0,0% 89,9% 100,0% 2,4% ▲ 
 

2,0% 89,8% 100,0% -3,3% ▼ 

Φοιτητές ανά άτομο λοιπού προσωπικού (6) 

 

6,5 118,0 1301,0 -11,8% ▼ 
 

6,5 80,3 783,0 1,9% ▲ 
 

15,6 169,6 1301,0 -19,0% ▼ 
Συνθετικός δείκτης αξιολόγησης 
των Προγραμμάτων Σπουδών (7) 

 

-1,0 0,2 1,0 :   
 

-1,0 0,2 1,0 :   
 

-1,0 0,1 1,0 :   
Συνθετικός δείκτης αξιολόγησης 
της Διδασκαλίας (7) 

 

-1,0 0,3 1,0 :   
 

-1,0 0,4 1,0 :   
 

-1,0 0,0 1,0 :   
Συνθετικός δείκτης αξιολόγησης 
των Υποδομών (7) 

 

-1,0 0,0 1,0 :   
 

-1,0 -0,1 1,0 :   
 

-1,0 0,2 1,0 :   
Δημόσιες δαπάνες (σε σταθερές τιμές) 
για την τριτοβάθμια εκπαίδευση σε εκ. € 

 

: 1.161,5 : 20,7% ▲ 
 

: 846,9 : 19,7% ▲ 
 

: 314,6 : 23,4% ▲ 
Ιδιωτικές δαπάνες (σε σταθερές τιμές) 
για την τριτοβάθμια εκπαίδευση σε εκ. € 

 

: 1.433,8 : 16,3% ▲ 
 

: : : :   
 

: : : :   
Συνολικές δαπάνες (σε σταθερές τιμές) 
για την τριτοβάθμια εκπαίδευση σε εκ. € 

 

: 2.595,3 : 18,2% ▲ 
 

: : : :   
 

: : : :   
Δημόσιες δαπάνες για την τριτοβάθμια εκπαίδευση 
ως ποσοστό του ΑΕΠ 

 

: 0,6% : 0,7% ▲ 
 

: 0,4% : -0,2% ▼ 
 

: 0,2% : 3,0% ▲ 
Ιδιωτικές δαπάνες για την τριτοβάθμια εκπαίδευση 
ως ποσοστό του ΑΕΠ 

 

: 0,7% : -3,0% ▼ 
 

: : : :   
 

: : : :   
Συνολικές δαπάνες για την τριτοβάθμια εκπαίδευση 
ως ποσοστό του ΑΕΠ 

 

: 1,3% : -1,4% ▼ 
 

: : : :   
 

: : : :   
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Μεγέθη - Δείκτες 

 ΣΥΝΟΛΟ τριτοβάθμιας εκπαίδευσης  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΣ τομέας  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ τομέας 

 

Ελάχιστη 
τιμή 

Μέση 
τιμή 

Μέγιστη 
τιμή 

Ρυθμός 
μεταβολής 
μέσης τιμής 
2002-2012 

 Ελάχιστη 
τιμή 

Μέση 
τιμή 

Μέγιστη 
τιμή 

Ρυθμός 
μεταβολής 
μέσης τιμής 
2002-2012 

 Ελάχιστη 
τιμή 

Μέση 
τιμή 

Μέγιστη 
τιμή 

Ρυθμός 
μεταβολής 
μέσης τιμής 
2002-2012 

Δημόσιες δαπάνες για την τριτοβάθμια εκπαίδευση 
ανά φοιτητή (σε σταθερές τιμές) 

 

: 4.219 € : 35,3% ▲ 
 

: 5.017 € : 21,3% ▲ 
 

: 2.955 € : 59,6% ▲ 
Ιδιωτικές δαπάνες για την τριτοβάθμια εκπαίδευση 
ανά φοιτητή (σε σταθερές τιμές) 

 

: 5.209 € : 30,4% ▲ 
 

: : : :   
 

: : : :   
Συνολικές δαπάνες για την τριτοβάθμια εκπαίδευση 
ανά φοιτητή (σε σταθερές τιμές) 

 

: 9.428 € : 32,6% ▲ 
 

: : : :   
 

: : : :   
Δημόσια δαπάνη για την τριτοβάθμια εκπαίδευση 
ανά φοιτητή ως ποσοστό του κατά κεφαλή ΑΕΠ  

 

: 24,1% : 14,3% ▲ 
 

: 17,6% : 13,3% ▲ 
 

: 6,5% : 16,9% ▲ 
Ιδιωτική δαπάνη για την τριτοβάθμια εκπαίδευση 
ανά φοιτητή ως ποσοστό του κατά κεφαλή ΑΕΠ  

 

: 29,8% : 10,1% ▲ 
 

: : : :   
 

: : : :   
Συνολική δαπάνη για την τριτοβάθμια εκπαίδευση 
ανά φοιτητή ως ποσοστό του κατά κεφαλή ΑΕΠ  

 

: 53,9% : 12,0% ▲ 
 

: : : :   
 

: : : :   

Μ
εγ

έθ
η 

εκ
ρο

ώ
ν Συνθετικός δείκτης 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ αποτελεσμάτων 
 

20,5 49,9 74,4 5,3% ▲ 

 
45,8 61,9 74,4 11,3% ▲ 

 
20,5 32,4 40,3 -10,3% ▼ 

Συνθετικός δείκτης 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ αποτελεσμάτων 

 

2,4 33,4 87,2 110,4% ▲ 
 

2,4 44,2 87,2 98,3% ▲ 
 

11,0 19,1 35,4 242,8% ▲ 
Συνθετικός δείκτης 
ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ αποτελεσμάτων 

 

18,3 44,9 75,2 5,3% ▲ 

 
38,2 56,5 75,2 34,9% ▲ 

 
18,3 28,0 34,6 71,4% ▲ 

                                    
Σημειώσεις: 
- Ο υπολογισμός της ελάχιστης, μέσης και μέγιστης τιμής βασίζεται στις τιμές των τμημάτων των 37 εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα, με εξαίρεση 
τους συνθετικούς δείκτες αποτελεσμάτων, όπου ο υπολογισμός βασίζεται στις τιμές των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και τις μεταβλητές των δαπανών οι οποίες δεν αναλύονται σε επίπεδο 
ιδρύματος. 
- Οι μεταβλητές των δαπανών αναφέρονται στην περίοδο 2005-2012. 
(1) Ο δείκτης ελκυστικότητας αποδίδει το ποσοστό των υποψηφίων που δήλωσαν το τμήμα ως 1η, 2η ή 3η προτίμηση στο μηχανογραφικό τους δελτίο επί του συνόλου των υποψηφίων που 

δήλωσαν το συγκεκριμένο τμήμα. 
(2) Ο δείκτης ανταγωνιστικότητας των υποψηφίων σε επίπεδο τμήματος υπολογίζεται ως το πηλίκο του αριθμού των υποψηφίων που δήλωσαν στο μηχανογραφικό τους δελτίο το συγκεκρι-

μένο τμήμα ως κύρια προτίμηση (1η, 2η, ή 3η) προς τον αριθμό των επιτυχόντων στο συγκεκριμένο τμήμα. 
(3) Ως νομός προέλευσης ορίζεται ο νομός που εδρεύει το σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από το οποίο αποφοίτησε ο νεοεισερχόμενος φοιτητής. 
(4) Η κατηγορία ‘Υπάλληλος’ περιλαμβάνει τις εξής κατηγορίες της ταξινόμησης επαγγελμάτων κατά ISCO-88: 1.Νομικοί σύμβουλοι, ανώτερα διοικητικά και διευθυντικά στελέχη, 

2.Επαγγελματίες, 3.Τεχνικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα, 4.Υπάλληλοι γραφείου και 5.Υπάλληλοι εξυπηρέτησης και εργαζόμενοι σε καταστήματα και στον τομέα των πωλήσεων. 
(5) Η κατηγορία ‘Εργάτης’ περιλαμβάνει τις εξής κατηγορίες της ταξινόμησης επαγγελμάτων κατά ISCO-88: 6.Ειδικευμένοι εργαζόμενοι στους τομείς της γεωργίας και της αλιείας, 

7.Ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή επαγγέλματα, 8.Χειριστές εγκαταστάσεων και μηχανών και εργάτες συναρμολόγησης, 9.Ανειδίκευτοι εργάτες και 10.Ένοπλες δυνάμεις. 
(6) Περιλαμβάνει μόνο τους τακτικούς φοιτητές 
(7) Οι τιμές του συνθετικού δείκτη κυμαίνονται μεταξύ -1 (αρνητική αξιολόγηση) και +1 (θετική αξιολόγηση). 

Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Το 2012 στον πανεπιστημιακό τομέα της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης λειτουργούσαν συνολικά 268 τμήματα, 
κατά 1,3 φορές περισσότερα του πλήθους των τμημά-
των του τεχνολογικού τομέα (207 τμήματα) αντίστοι-
χα. Την περίοδο 2002-2012 το πλήθος των τμημάτων 
του τεχνολογικού τομέα αυξήθηκε κατά 21,1%, εντο-
νότερα έναντι της αύξησης (κατά 13,6%) του πλήθους 
των τμημάτων του πανεπιστημιακού τομέα την ίδια 
περίοδο. Ωστόσο, και παρά την αύξηση του συνολικού 
φοιτητικού πληθυσμού τη συγκεκριμένη περίοδο, τό-
σο του πανεπιστημιακού (κατά 31,7%), όσο και του τε-
χνολογικού τομέα της τριτοβάθμιας (κατά 41,0%), θα 
πρέπει να σημειωθεί το γεγονός της μείωσης του πλή-
θους των τακτικών φοιτητών στον τεχνολογικό τομέα 
(κατά -9,1%) έναντι της αύξησης που καταγράφεται 
στον πανεπιστημιακό τομέα (κατά 5,1%), και επιπλέον 
η μείωση των νεοεισερχομένων φοιτητών, που επη-
ρεάζουν την ετήσια μεταβολή του πλήθους των τακτι-
κών φοιτητών, ήταν ισχυρότερη στον τεχνολογικό το-
μέα (κατά -25,6%) της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, έ-
ναντι της μικρής μείωσης που κατέγραψαν οι νεοει-
σερχόμενοι φοιτητές του πανεπιστημιακού τομέα (κα-
τά -3,1%). Επομένως, η αύξηση του συνολικού φοιτη-
τικού πληθυσμού αφορά στη σημαντική αύξηση κατά 
τη διάρκεια της περιόδου 2002-2012 του πλήθους των 
φοιτητών πέραν των κανονικών εξαμήνων που ήταν 
πολύ μεγαλύτερη στον τεχνολογικό τομέα (κατά 
180,7%) έναντι της αντίστοιχης του πανεπιστημιακού 
τομέα (κατά 71,5%) της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 
Για την αποτίμηση –σε επίπεδο εκπαιδευτικής πολιτι-
κής- της σημασίας της διαφοροποιημένης μεταξύ του 
πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της τριτο-

βάθμιας εκπαίδευσης αύξησης των τμημάτων και του 
πλήθους των φοιτητών πέραν των κανονικών εξαμή-
νων και παράλληλα της μείωσης του πλήθους των 
νεοεισερχομένων φοιτητών θα πρέπει επιπλέον να 
συνυπολογιστούν και οι ακόλουθες διαφοροποιήσεις/ 
συμπτώσεις των τιμών των ακόλουθων εισροών στο 
σύστημα της ελληνικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης: 
 η διαφοροποιημένη (ανά τομέα) δημόσια δαπάνη 

για τριτοβάθμια εκπαίδευση ανά φοιτητή που το 
2012 ήταν 5.016,8€ για τον πανεπιστημιακό τομέα, 
έναντι 2.954,6€ για τον τεχνολογικό τομέα της τριτο-
βάθμιας εκπαίδευσης αντίστοιχα (αντιστοιχεί στο 
58,9% της τιμής του πανεπιστημιακού τομέα).  
 η σημαντικότατη μείωση του υπηρετούντος διδακτι-

κού προσωπικού στον τεχνολογικό τομέα της τριτο-
βάθμιας εκπαίδευσης (κατά -34,9%) την περίοδο 
2002-2012, έναντι μικρής αύξησης (κατά 3,4%) του 
διδακτικού προσωπικού στον πανεπιστημιακό τομέα 
την ίδια περίοδο. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2012 ο 
δείκτης φοιτητές ανά διδάσκοντα στον πανεπιστημι-
ακό τομέα ήταν 16,7 φοιτητές ανά διδάσκοντα, έ-
ναντι 16,3 φοιτητές ανά διδάσκοντα στον τεχνολο-
γικό τομέα αντίστοιχα. 
 η διαφοροποιημένη αύξηση κατά 2,5% του υπηρε-

τούντος λοιπού προσωπικού στον τεχνολογικό τομέα 
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, έναντι αύξησης 5,5% 
του αντίστοιχου προσωπικού του πανεπιστημιακού 
τομέα την ίδια περίοδο. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 
2012 ο δείκτης φοιτητές ανά άτομο λοιπού προσω-
πικού στον πανεπιστημιακό τομέα ήταν 80,3 φοιτη-
τές ανά άτομο, έναντι του πολλαπλάσιου 169,6 φοι-
τητές ανά άτομο στον τεχνολογικό τομέα αντίστοιχα. 



 

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2014 

 629 

Κεφ
άλαιο 8

ο 
ΣΥΝ

Θ
ΕΣΗ 

Α
Π

Ο
ΤΕΛΕΣΜ

ΑΤΩ
Ν 

 η διαφοροποιημένη -μεταξύ των τομέων- μέση τιμή 
του συνθετικού δείκτη αξιολόγησης της ποιότητας 
της Διδασκαλίας του πανεπιστημιακού και του τε-
χνολογικού τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με 
θετική τιμή (0,4) για τον πρώτο τομέα και μηδενική 
για τον δεύτερο αντίστοιχα, αλλά και της μέσης τι-
μής του συνθετικού δείκτη αξιολόγησης της ποιότη-
τας των Υποδομών του πανεπιστημιακού και του τε-
χνολογικού τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με 
μικρή αρνητική τιμή (-0,1) για τον πρώτο τομέα και 
με διαμετρικά θετική (0,2) για τον δεύτερο αντίστοι-
χα. Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν καταγράφεται δια-
φοροποίηση της μέσης τιμής του συνθετικού δείκτη 
αξιολόγησης της ποιότητας των Προγραμμάτων 
Σπουδών του πανεπιστημιακού και του τεχνολογικού 
τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με θετική τιμή 
0,2 για τον πρώτο τομέα και 0,1 για τον δεύτερο α-
ντίστοιχα. 

Η μελέτη των μεταβλητών που αφορούν στο σύστημα 
εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αναδεικνύ-
ουν εξίσου σημαντικές διαφοροποιήσεις. Συγκεκριμέ-
να κατά το 2011 καταγράφεται: 
 σημαντική διαφοροποίηση της βάσης εισαγωγής με 

τα τμήματα του πανεπιστημιακού τομέα να κατα-
γράφουν υψηλότερη μέση τιμή εισαγωγής του τε-
λευταίου επιτυχόντα (14.909,8 μόρια) έναντι της τι-
μής του αντίστοιχου δείκτη στον τεχνολογικό τομέα 
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (10.022,2 μόρια), 
που ταυτίζεται με την παλαιότερα νομοθετημένη 
(2007) «βάση 10» για την εισαγωγή στην τριτοβάθ-
μια εκπαίδευση.  
 σημαντική διαφοροποίηση του δείκτη ελκυστικότη-

τας των τμημάτων με τα τμήματα του πανεπιστημια-
κού τομέα να καταγράφουν τριπλάσια (2,8 φορές) 
μέση τιμή δείκτη (17,8%) έναντι της τιμής του αντί-
στοιχου δείκτη στον τεχνολογικό τομέα της τριτο-
βάθμιας εκπαίδευσης (6,4%).  
 μικρότερη, αλλά σημαντική, διαφοροποίηση του 

δείκτη ανταγωνιστικότητας των υποψηφίων με τα 
τμήματα του πανεπιστημιακού τομέα να καταγρά-
φουν υψηλότερη μέση τιμή δείκτη (5 υποψήφιοι/ 
επιτυχόντα) έναντι της τιμής του αντίστοιχου δείκτη 
στον τεχνολογικό τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευ-
σης (3,8 υποψήφιοι/επιτυχόντα). Θα πρέπει να ση-
μειωθεί στο σημείο αυτό, το γεγονός ότι τμήματα 
του τεχνολογικού τομέα με χαμηλή βάση εισαγωγής 
καταγράφουν υψηλότερες τιμές δείκτη ανταγωνιστι-
κότητας μεταξύ υποψηφίων με χαμηλές επιδόσεις 
στο βαθμό πρόσβασης.  

Επιπλέον, ως προς τη διαφοροποίηση των κοινωνικών 
χαρακτηριστικών των νεοεισερχομένων στα τμήματα 
του πανεπιστημιακού και του τεχνολογικού τομέα της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, θα πρέπει να σημειωθούν 
τα ακόλουθα:  
 η σημαντική διαφοροποίηση του ποσοστού των νεο-

εισερχόμενων φοιτητών που είναι ήδη κάτοχοι (άλ-
λου) πτυχίου της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με τα 

τμήματα του πανεπιστημιακού τομέα να καταγρά-
φουν τριπλάσια και πλέον τιμή του δείκτη (3,7% με 
αυξητική τάση κατά 23,8% την περίοδο 2002-2012) 
έναντι της τιμής του αντίστοιχου δείκτη στον τεχνο-
λογικό τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (1,1% 
με μικρότερη αυξητική τάση κατά 19,1% την ίδια πε-
ρίοδο). 
  η σημαντική διαφοροποίηση του ποσοστού των 

νεοεισερχόμενων φοιτητών που είναι απόφοιτοι ι-
διωτικού σχολείου με τα τμήματα του πανεπιστημι-
ακού τομέα να καταγράφουν περίπου τριπλάσια τι-
μή του δείκτη (9,6% με αυξητική τάση κατά 7,5% την 
περίοδο 2002-2012) έναντι της τιμής του αντίστοιχου 
δείκτη στον τεχνολογικό τομέα της τριτοβάθμιας εκ-
παίδευσης (1,1% με τάση μείωσης κατά -18,9% την 
ίδια περίοδο). 
 η σημαντική διαφοροποίηση του ποσοστού των νεο-

εισερχόμενων φοιτητών με μητέρα με χαμηλό εκ-
παιδευτικό επίπεδο (ISCED 0-2) με τα τμήματα του 
πανεπιστημιακού τομέα να καταγράφουν περίπου 
το ήμισυ της τιμής του δείκτη (15,1% με σημαντική 
μείωση κατά -42,6% την περίοδο 2002-2012) έναντι 
της τιμής του αντίστοιχου δείκτη στον τεχνολογικό 
τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (27,6% με ση-
μαντική μείωση κατά -36,0% την ίδια περίοδο). Αλλά 
και αντίστοιχα σημαντική διαφοροποίηση του ποσο-
στού των νεοεισερχόμενων φοιτητών με μητέρα με 
υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο (ISCED 5-6) με τα τμή-
ματα του πανεπιστημιακού τομέα να καταγράφουν 
περίπου το διπλάσιο της τιμής του δείκτη (44,6% με 
σημαντική αύξηση κατά 32,6% την περίοδο 2002-
2012) έναντι της τιμής του αντίστοιχου δείκτη στον 
τεχνολογικό τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
(24,1% με σημαντική αύξηση κατά 38,8% την ίδια 
περίοδο). 
  η σημαντική διαφοροποίηση του ποσοστού των 

νεοεισερχόμενων φοιτητών με πατέρα υπάλληλο με 
τα τμήματα του πανεπιστημιακού τομέα να κατα-
γράφουν περίπου το ήμισυ της τιμής του δείκτη 
(67,1% με μικρή μείωση κατά -1,7% την περίοδο 
2002-2012) έναντι της τιμής του αντίστοιχου δείκτη 
στον τεχνολογικό τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευ-
σης (51,1% με υψηλότερη μείωση κατά -9,6% την ί-
δια περίοδο). Αλλά και αντίθετα, σημαντική διαφο-
ροποίηση του ποσοστού των νεοεισερχόμενων φοι-
τητών (α) με πατέρα εργάτη με τα τμήματα του πα-
νεπιστημιακού τομέα να καταγράφουν τιμή του δεί-
κτη 30,2% (με μείωση κατά -2,9% την περίοδο 2002-
2012) έναντι της τιμής του αντίστοιχου δείκτη στον 
τεχνολογικό τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
(43,8% με αυξητική τάση κατά 3,5% την ίδια περίο-
δο), και (β) με πατέρα άνεργο ή μη οικονομικά ενερ-
γό με τα τμήματα του πανεπιστημιακού τομέα να 
καταγράφουν τιμή του δείκτη 2,8% (με σημαντική 
αυξητική τάση κατά 261,9% την περίοδο 2002-2012) 
έναντι της διπλάσιας περίπου τιμής του αντίστοιχου 
δείκτη στον τεχνολογικό τομέα της τριτοβάθμιας εκ-
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παίδευσης (5,1% με σημαντική αυξητική τάση κατά 
312,3% την ίδια περίοδο). 

Τέλος, ως προς τη διαφοροποίηση των παραγόμενων 
αποτελεσμάτων μεταξύ του πανεπιστημιακού και του 
τεχνολογικού τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 
θα πρέπει να σημειωθούν:  
 η σημαντική διαφοροποίηση της τιμής του συνθετι-

κού δείκτη Εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων της τρι-
τοβάθμιας εκπαίδευσης με τα τμήματα του πανεπι-
στημιακού τομέα να καταγράφουν σχεδόν διπλάσια 
τιμή του δείκτη (61,9 με αυξητική τάση κατά 11,3% 
την περίοδο 2002-2012) έναντι της τιμής του αντί-
στοιχου δείκτη στον τεχνολογικό τομέα της τριτο-
βάθμιας εκπαίδευσης (32,4 και με τάση μείωσης κα-
τά -10,3% την ίδια περίοδο). 
 η σημαντική διαφοροποίηση της τιμής του συνθετι-

κού δείκτη Ερευνητικών αποτελεσμάτων της τριτο-
βάθμιας εκπαίδευσης με τα τμήματα του πανεπι-
στημιακού τομέα να καταγράφουν διπλάσια και 
πλέον τιμή του δείκτη (44,2 με σημαντική αυξητική 
τάση κατά 98,3% την περίοδο 2002-2012) έναντι της 
τιμής του αντίστοιχου δείκτη στον τεχνολογικό τομέα 
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (19,1 αλλά με σημα-

ντικότερη αυξητική τάση κατά 242,8% την ίδια περί-
οδο). 
 η σημαντική διαφοροποίηση της τιμής του συνθετι-

κού δείκτη Συνολικών αποτελεσμάτων της τριτοβάθ-
μιας εκπαίδευσης με τα τμήματα του πανεπιστημια-
κού τομέα να καταγράφουν διπλάσια τιμή του δεί-
κτη (56,5 με σημαντική αυξητική τάση κατά 34,9% 
την περίοδο 2002-2012) έναντι της τιμής του αντί-
στοιχου δείκτη στον τεχνολογικό τομέα της τριτο-
βάθμιας εκπαίδευσης (28,0 αλλά με σημαντικότερη 
αυξητική τάση κατά 71,4% την ίδια περίοδο). 

Η υποβάθμιση της αξίας του τεχνολογικού τομέα της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην κοινωνική συνείδηση, 
αλλά και η αντιμετώπισή του από την ασκούμενη εκ-
παιδευτική πολιτική, προφανώς συνδέεται με βασικές 
παθογένειες, στάσεις, αντιλήψεις και ανεπάρκειες του 
εκπαιδευτικού μας συστήματος. Ωστόσο, η ανάπτυξη 
υψηλού επιπέδου τεχνολογικής έρευνας και αυτόνο-
μων αξιόπιστων προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπου-
δών δεν θα βελτιώσουν απλώς τους δείκτες του τε-
χνολογικού τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αλ-
λά θα αναβαθμίσουν σημαντικά την ποιότητα των πα-
ρεχομένων υπηρεσιών από το σύστημα της ελληνικής 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

 

 Η ταυτότητα του συστήματος της ελληνικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 8.5

Εκατόν ογδόντα εννέα χρόνια μετά τη σύσταση με 
ψήφισμα του Βουλευτικού (1825) της επιτροπής, υπό 
τον Άνθιμο Γαζή, στην οποία ανατέθηκε το έργο της 
μελέτης των εκπαιδευτικών προβλημάτων, στο σχέδιο 
Οργανισμού της οποίας αναφέρεται «Τό τρίτον καί 
τελευταῖον, νά συστηθῇ ἕν τουλάχιστον Πανεπιστήμι-
ον ἐν Ἑλλάδι[..] ὅπου νά σπουδάζωσιν ὅσοι προτετελε-
σμένοι εἰς τά λύκεια θέλουν νά τελειοποιηθοῦν εἴς τι-
να ἐπιστήμην και νά τήν μάθωσιν ὡς ἐπάγγελμα»6, η 
ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση αναζητεί την νέα 
ταυτότητά της που θα την οδηγήσει στον 21ο αιώνα. 
Ωστόσο, διαχρονικές εσωτερικές αντιφάσεις, κοινωνι-
κά και ιδεολογικά στερεότυπα και κυρίως μεταγγιζό-
μενες παθογένειες και η παντελής αδυναμία υιοθέτη-
σης ενός λιτού και οραματικού στρατηγικού σχεδια-
σμού συνολικά του εκπαιδευτικού μας συστήματος, 
έχουν αφήσει ανεξίτηλο το αποτύπωμα τους, ενώ το 
πολιτικό σύστημα επίσης διαχρονικά αδυνατεί να α-
νταποκριθεί στο διαχρονικό αίτημα για μια εκ βά-
θρων, ποιοτική και αποτελεσματική μεταρρύθμιση της 
εκπαίδευσης. 
Όπως σημειώθηκε και στην εισαγωγική ενότητα του 
2ου Κεφαλαίου της παρούσας μελέτης, η οργάνωση 
της εκπαίδευσης, στα πρώτα χρόνια από την ίδρυση 
του ελληνικού κράτους γίνεται από τους Βαυαρούς 
                                                                 
6 Κ. Θ. Δημαράς, Νεοελληνικός Διαφωτισμός, Ερμής, Αθήνα, 1977, 

σσ. 318-319 και 362 στο Γκλαβάς Σωτήρης, Επισκόπηση της Ιστο-
ρίας της εκπαίδευσης στο νεοελληνικό κράτος, Αθήνα 2010. 

αντιβασιλείς οι οποίοι «ήρθαν με διαμορφωμένες α-
ντιλήψεις για την οργάνωση της εκπαίδευσης στην Ελ-
λάδα» και σε σημαντικό βαθμό τις επέβαλλαν με συ-
γκεκριμένες νομοθετικές ρυθμίσεις το διάστημα 1833-
1836. «Παρ’ όλα αυτά, ο μεταφυτευμένος από τη Βαυ-
αρία κλασικισμός, το φαναριώτικο πνεύμα της εποχής 
και η «αριστοκρατική» παιδεία με παράλληλη περι-
φρόνηση κάθε χειρωνακτικής εργασίας, αφού το γενι-
κό σχολείο εθεωρείτο ως ο μόνος δρόμος κοινωνικής 
ανόδου, οδήγησαν σε ένα δίκτυο γενικής εκπαίδευσης, 
που δεν ικανοποίησε τις κοινωνικές απαιτήσεις, όπως 
αυτές διαμορφώθηκαν κυρίως από τα μέσα του 19ου 
αιώνα και εξής, ενώ άργησε να προσαρμοστεί στις δι-
αγραφόμενες νέες οικονομικές συνθήκες. Μόνιμα χα-
ρακτηριστικά του ήσαν: προσήλωση στις κλασικές 
σπουδές, επιμονή στην ομοιομορφία και υποτίμηση 
της γεωργικής, της τεχνικής και της εμπορικής εκπαί-
δευσης, παρόλο που η χώρα ήταν καθαρά γεωργική 
και υστερούσε σε μεθόδους, μέσα και εργαλεία, και 
παρά τις μεγάλες ελλείψεις που υπήρχαν σε εξειδι-
κευμένους «τεχνικούς άνδρας» και υπαλλήλους με 
αποτέλεσμα για τα κατασκευαζόμενα δημόσια ή ιδιω-
τικά έργα να εξακολουθούν να μετακαλούνται καταρ-
τισμένοι τεχνίτες από την αλλοδαπή» (Γκλαβάς: 2010).  
Είναι χαρακτηριστικό ότι σε σύγχρονα κείμενα εκπαι-
δευτικής πολιτικής (αιτιολογικές εκθέσεις νόμων προς 
ψήφιση στη Βουλή, πορίσματα συμβουλευτικών ορ-
γάνων του Υπουργείου Παιδείας, κοινωνικών εταίρων 
και φορέων κ.α) πολλά από τα παραπάνω γνωρίσματα 
και διαπιστώσεις, προσαρμοσμένα στο σύγχρονο κοι-
νωνικό και οικονομικό περιβάλλον, επί της ουσίας α-
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ναβιώνουν, σχεδόν αταβιστικά, ή μεταλλάσσονται χω-
ρίς, ωστόσο, να ξεπερνιούνται οριστικά και αμετάκλη-
τα από την ίδια τη φιλοσοφία του εκπαιδευτικού συ-
στήματος. 
Στην καταληκτική ενότητα της διετούς μελέτης του 
ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ για τα βασικά μεγέθη της ελληνικής τρι-
τοβάθμιας εκπαίδευσης θα επιχειρηθεί να αποτυπω-
θεί η ταυτότητα του συστήματος της τριτοβάθμιας εκ-
παίδευσης, τόσο ως προς το ευρωπαϊκό, όσο και ως 
προς το εθνικό επίπεδο αναφοράς.  
 

8.5.1 Ως προς το ευρωπαϊκό επίπεδο αναφοράς 

Τον Οκτώβριο του 2013 δημοσιοποιήθηκε το Α’ Μέρος 
της μελέτης του ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ για την ελληνική τριτο-
βάθμια εκπαίδευση που αφορούσε στο διεθνές και 
ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς της7.  
Στη συγκεκριμένη μελέτη αποτυπώνονται τα συγκριτι-
κά στοιχεία του συστήματος της ελληνικής τριτοβάθ-
μιας εκπαίδευσης με τα αντίστοιχα συστήματα των 27 
κρατών-μελών της Ε.Ε. τα οποία αφορούν στις εισροές 
και εκροές των συστημάτων, καθώς και στα ευρύτερα 
κοινωνικά αποτελέσματα που αυτά παράγουν (απα-
σχόληση/ ανεργία, συμβολή στην καινοτομία κ.α.). 

Στον ακόλουθο πίνακα και στην 1η στήλη αποτυπώνο-
νται τα χαρακτηριστικά των συστημάτων τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης των κρατών-μελών της ΕΕ-27, που παρά-
γουν υψηλά συνολικά (εκπαιδευτικά και ερευνητικά) 
αποτελέσματα, όπως αυτά προέκυψαν από την εφαρ-
μογή του μοντέλου της γραμμικής παλινδρόμησης. Στη 
2η στήλη του πίνακα και για κάθε χαρακτηριστικό των 
συστημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης καταγράφεται 
το αντίστοιχο χαρακτηριστικό της ελληνικής τριτοβάθ-
μιας εκπαίδευσης. 

Συνολικότερα και σύμφωνα με τα ευρήματα της συ-
γκεκριμένης ετήσιας έκθεσης η ελληνική τριτοβάθμια 
εκπαίδευση ως προς τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό μέσο 
όρο (ΕΕ-27):  

 Είναι υποστελεχωμένη. Τη δεκαετία 2001-2010 ο 
συνολικός φοιτητικός πληθυσμός αυξήθηκε σημα-
ντικά κατά 34,2% από 478.205 φοιτητές το 2001 σε 
641.844 φοιτητές το 2010. Παρότι η χώρα κατείχε το 
2004 τη 2η υψηλότερη αναλογία φοιτητών ανά μέ-
λος ακαδημαϊκού προσωπικού (29,0 φοιτητές ανά 
μέλος ακαδημαϊκού προσωπικού), η αντίστοιχη αύ-
ξηση του ακαδημαϊκού προσωπικού ήταν 13,3%, το 
2007 διατήρησε τη 2η θέση, αλλά με ελαφρά μικρό-
τερη αναλογία (26,3 φοιτητές ανά μέλος ακαδημαϊ-
κού προσωπικού). Αξίζει να σημειωθεί ότι η αντί-
στοιχη μέση τιμή της ΕΕ-27 την ίδια περίοδο ήταν 
16,3 φοιτητές ανά μέλος ακαδημαϊκού προσωπικού. 

                                                                 
7 ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ (2013), Τα βασικά μεγέθη της ελληνικής εκπαίδευσης 

2012-2013 – Η ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση Μέρος Α: το ευ-
ρωπαϊκό και διεθνές πλαίσιο αναφοράς (2001-2012), ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ: 
Αθήνα, Αύγουστος 2013 

 και με ανεπαρκή χρηματοδότηση, που μειώνεται 
συστηματικά τα τελευταία δύο χρόνια (2011 και 
2012) και υπολείπεται σημαντικά από τον ευρωπαϊ-
κό μέσο όρο. Το 2005 η μέση συνολικά δαπάνη ανά 
φοιτητή στην ΕΕ-27 ήταν 8.321,1€ και η αντίστοιχη 
ελληνική ήταν 5.043,4€ καταλαμβάνοντας την 19η 
θέση μεταξύ των 27 κρατών μελών της ΕΕ( μετά το 
2005 η Ελλάδα δεν ανακοινώνει σχετικά στοιχεία 
στην Eurostat). 

Πίνακας 8.5: Αντιστοίχηση των χαρακτηριστικών της ελληνικής τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης ως προς τα χαρακτηριστικά των συστημάτων τριτοβάθμιας εκ-
παίδευσης στην ΕΕ-27 που καταγράφουν υψηλά συνολικά αποτελέσματα 

Συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης  
των κρατών-μελών της ΕΕ-27 

με υψηλά παραγόμενα 
συνολικά αποτελέσματα  

Το ελληνικό σύστημα 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

Με υψηλή επένδυση σε Ε&Α. Με χαμηλή επένδυση σε Ε&Α (αντι-
στοιχούσε στο 0.7% του ΑΕΠ το 
2011). 

Όπου παρέχεται είτε από δημόσια 
ιδρύματα, είτε από ιδιωτικά που ε-
ξαρτώνται κυρίως από το κράτος, και 
όχι από ανεξάρτητα ιδρύματα. 

Η τριτοβάθμια εκπαίδευση παρέχε-
ται μόνο από δημόσια ιδρύματα. 

Όπου υπάρχει περιορισμός στον α-
ριθμό των θέσεων στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση αυτός καθορίζεται από 
τις κεντρικές/περιφερειακές εκπαι-
δευτικές αρχές, ενώ τα εκπαιδευτικά 
ιδρύματα θέτουν τα κριτήρια επιλο-
γής των υποψηφίων. 

Υπάρχει σύστημα περιορισμένου 
αριθμού θέσεων για τους νεοεισερ-
χόμενους (numerous clausus), το 
οποίο καθορίζεται αποκλειστικά 
από την κεντρική διοίκηση, ενώ τα 
ιδρύματα δεν καθορίζουν τα κριτή-
ρια επιλογής των υποψηφίων. 

όπου παρέχονται εναλλακτικοί τρό-
ποι πρόσβασης στους υποψήφιους. 

Το σύστημα δεν προβλέπει εναλλα-
κτικούς τρόπους πρόσβασης στους 
υποψήφιους. 

Όπου στις περιπτώσεις που τα δίδα-
κτρα φοίτησης είναι υψηλά, τα κα-
ταβάλλει η μειονότητα και όχι η 
πλειονότητα των φοιτητών και στις 
περιπτώσεις που η πλειονότητα των 
φοιτητών λαμβάνει επιχορήγηση, 
αυτή ως ποσό είναι υψηλή και όχι 
χαμηλή. 

Δεν καταβάλλονται δίδακτρα φοί-
τησης στον 1ο κύκλο σπουδών (προ-
πτυχιακός κύκλος), ενώ στον 2ο Κύ-
κλο σπουδών (μεταπτυχιακός κύ-
κλος) όλοι οι φοιτητές καταβάλλουν 
ετήσια δίδακτρα ύψους 3.625€ (που 
αποτελεί την 5η ακριβότερη τιμή δι-
δάκτρων στην ΕΕ-27 στο συγκεκρι-
μένο κύκλο σπουδών). Επιπλέον, η 
μειονότητα των φοιτητών λαμβάνει 
ετήσια επιχορήγηση χαμηλού συ-
γκριτικά ύψους (1,467€). 

Όπου οι μονάδες τριτοβάθμιας εκ-
παίδευσης έχουν καλή γεωγραφική 
προσβασιμότητα για τους πολίτες. 

Λόγω του γεωγραφικού ανάγλυφου 
της χώρας (νησιωτικές και ορεινές 
περιοχές) το σύστημα παρουσιάζει 
χαμηλή σχετικά γεωγραφική προ-
σβασιμότητα για τους πολίτες. 

Που δεν χαρακτηρίζονται ως «περιο-
ρισμένα» συστήματα τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, δηλαδή συστήματα με 
υψηλή εξερχόμενη κινητικότητα των 
φοιτητών και παράλληλα πλήθος ει-
σερχόμενων φοιτητών μικρότερο του 
πλήθους των εξερχόμενων. 

Το σύστημα χαρακτηρίζεται ως «πε-
ριορισμένο», δηλαδή καταγράφει 
υψηλή εξερχόμενη κινητικότητα ενώ 
η αντίστοιχη εισερχόμενη κινητικό-
τητα είναι συγκριτικά χαμηλότερη). 

  
 

 Παράγει, όμως, καλύτερα από τα αναμενόμενα εκ-
παιδευτικά και ερευνητικά αποτελέσματα. Το 2010 
η ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση κατείχε την 14η 
θέση ως προς την παραγωγή συνολικών (εκπαιδευ-
τικών & ερευνητικών) αποτελεσμάτων με τιμή 45,3 
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στην 100βαθμια κλίμακα, πολύ κοντά στην αντίστοι-
χη μέση τιμή της ΕΕ-27 που είναι 48,1. 
 Παράλληλα, η εγχώρια αγορά εργασίας δεν αντα-

μείβει τους πτυχιούχους της τριτοβάθμιας, αλλά 
τους εξωθεί στην ανεργία, στην ετεροαπασχόληση 
και αμείβει με δυσανάλογα υποτιμημένους μι-
σθούς. Συγκεκριμένα, η ανεργία των πτυχιούχων 
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που το 2012 ήταν 
18,2% είναι το υψηλότερο στην ΕΕ-27. Την ίδια χρο-
νιά 1 στους 4 εργαζόμενους αποφοίτους της τριτο-
βάθμιας εκπαίδευσης (26,4%) απασχολείται σε θέση 
εργασίας που απαιτεί χαμηλότερο εκπαιδευτικό ε-
πίπεδο από αυτό που κατέχει (η Ελλάδα κατέχει το 
5ο υψηλότερο ποσοστό μεταξύ των 27 μελών της ΕΕ 
στη συγκεκριμένη κατηγορία). Αξίζει να σημειωθεί 
ότι ως προς τον συνθετικό δείκτη απασχόλησης των 
αποφοίτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, η Ελλάδα 
κατέχει σταθερά την περίοδο 2001-2010 την τελευ-
ταία θέση μεταξύ των 27 κρατών μελών της ΕΕ. Στο 
περιβάλλον της τρέχουσας οικονομικής κρίσης στην 
Ελλάδα η κατάσταση επιδεινώθηκε από τη σημαντι-
κότατη μείωση των προσφερόμενων από το δημόσιο 
θέσεων εργασίας για νέους, παρά τα υψηλά ποσο-
στά των συνταξιοδοτήσεων, ενώ η εγχώρια αγορά 
εργασίας αναζητά πλέον νέους εργαζόμενους με 
υψηλά ακαδημαϊκά προσόντα (μεταπτυχιακά & 
proficiency) και εργασιακή εμπειρία, προσφέροντας 
θέσεις απασχόλησης με περίγραμμα αντικειμένου 
για απόφοιτο Λυκείου και αμείβοντάς τους με μισθό 
αποφοίτου υποχρεωτικής εκπαίδευσης.  

Με τις συγκεκριμένες επιλογές, τόσο το κράτος, όσο 
και η εγχώρια αγορά εργασίας, απαξιώνουν ουσιαστι-
κά τη διαχρονική επένδυση, του κράτους και των νοι-
κοκυριών στην εκπαίδευση και εκ των πραγμάτων πα-
ρακολουθούν αδρανείς την αυξανόμενη μετανάστευ-
ση του νέου επιστημονικού δυναμικού της χώρας, που 
αναζητά πλέον διασφαλισμένες συνθήκες εργασίας, 
αντίστοιχες των ακαδημαϊκών τους προσόντων, σε 
κράτη-μέλη της Βόρειας Ευρώπης, επιλογή που επί της 
ουσίας υπονομεύει την ελπίδα μιας βιώσιμης οικονο-
μικής και κοινωνικής ανάπτυξης της χώρας. 

8.5.2 Ως προς το εθνικό επίπεδο αναφοράς 

Στον ακόλουθο πίνακα αποτυπώνονται βασικές μετα-
βλητές και δείκτες ταυτότητας συνολικά της τριτοβάθ-
μιας εκπαίδευσης (Πανεπιστημιακός & Τεχνολογικός 
τομέας, Ανώτερη Επαγγελματική & Εκκλησιαστική Εκ-
παίδευση) που αξιοποιήθηκαν στην παρούσα μελέτη, 
καθώς και ο αντίστοιχος ρυθμός μεταβολής την περί-
οδο αναφοράς (2002-2012) εκτός των δαπανών (δη-
μοσίων και ιδιωτικών) για την τριτοβάθμια εκπαίδευ-
ση, που αναφέρονται στην περίοδο 2005-2012. 
Το 2012 στην τριτοβάθμια εκπαίδευση λειτουργούσαν 
συνολικά 507 τμήματα. Την περίοδο 2002-2012 το 
πλήθος των τμημάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
αυξήθηκε κατά 16,6%.  
Ωστόσο, παρά τη σημαντική αύξηση του συνολικού 
φοιτητικού πληθυσμού κατά 35,5% τη συγκεκριμένη 

περίοδο αναφοράς, θα πρέπει να σημειωθεί τόσο η 
μηδενική μεταβολή του πλήθους των τακτικών φοιτη-
τών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, όση και η μείωση 
των νεοεισερχομένων φοιτητών (κατά -12,3%), που 
επηρεάζει την ετήσια μεταβολή του πλήθους των τα-
κτικών φοιτητών. Επομένως, η αύξηση του συνολικού 
φοιτητικού πληθυσμού αφορά αποκλειστικά στη ση-
μαντικότατη αύξηση κατά τη διάρκεια της περιόδου 
2002-2012 του πλήθους των φοιτητών που φοιτούσαν 
πέραν των κανονικών εξαμήνων (κατά 102,1%). Το συ-
γκεκριμένο φαινόμενο, όπως καταγράφηκε και στη 
σχετική ενότητα της παρούσας μελέτης, είναι γενικευ-
μένο, αφορά σε όλα τα πεδία και τους τομείς σπου-
δών της τριτοβάθμιας, και στα δύο φύλα σε όλα τα 
τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα, 
ενώ ως προς τον ετήσιο ρυθμό μεταβολής του το φαι-
νόμενο αποδεικνύεται διευρυνόμενο. Ο μάλλον επι-
κοινωνιακός όρος περί «αιωνίων φοιτητών», που πλέ-
ον έχει επικρατήσει για την περιγραφή της συγκεκρι-
μένης κατηγορίας φοιτητών, στην καλύτερη περίπτω-
ση μέρος μόνο του φαινομένου –και επομένως του 
περιορισμού του- αποδίδει, αφού η ευθύνη της δημι-
ουργίας του μετατίθεται στην επιλογή του φοιτητή και 
συνεπώς επισκιάζεται, αγνοείται, ή και υποτιμάται το -
υπαρκτό σε όλα τα συστήματα της τριτοβάθμιας εκ-
παίδευσης- φαινόμενο της διαρροής των φοιτητών 
και της μη ολοκλήρωσης των σπουδών τους8 και –ίσως 
το σημαντικότερο- του εντοπισμού της κοινωνικής 
ταυτότητας των φοιτητών που διαρρέουν. «Οι φοιτη-
τές με χαμηλή κοινωνικοοικονομική προέλευση, οι 
φοιτητές με εξαρτώμενα μέλη, ιδίως οι γυναίκες, που 
αγωνίζονται να συνδυάσουν τις ευθύνες φροντίδας με 
τις σπουδές τους, οι άνδρες έναντι των γυναικών, οι 
φοιτητές από εθνοτικές μειονότητες, οι φοιτητές με 
αναπηρία, ή οι φοιτητές μερικής φοίτησης που συχνά 
οφείλεται σε ευθύνες φροντίδας ή σε πολύωρη εργα-
σία σε δουλειά που δεν έχει σχέση με τις σπουδές 
τους» περιλαμβάνονται στις ομάδες φοιτητών με υ-
ψηλό κίνδυνο εγκατάλειψης των σπουδών τους 
(NESET 2013:19). Οι σχετικές με το πρόβλημα νομοθε-
τικές πρωτοβουλίες του 2007 και του 2011, επιχείρη-
σαν την προφανή λύση, που έγκειται στους όρους και 
στις προϋποθέσεις διατήρησης/ή μη της φοιτητικής ι-
διότητας, και συνακόλουθα της «εκκαθάρισης» του 
μητρώου των φοιτητών, ερμηνεύοντας –πολιτικά- το 
συγκεκριμένο φαινόμενο ως «αυτόνομο», ή αποτέλε-
σμα συγκεκριμένης στάσης των φοιτητών προς τις 
σπουδές τους, και όχι ως σύμπτωμα σχετιζόμενο ως 
                                                                 
8 «Πάρα πολλοί σπουδαστές στην Ευρωπαϊκή Ένωση εγκαταλείπουν 

τις σπουδές τους πριν ολοκληρώσουν τον κύκλο της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης. Αυτό αποτελεί πρόβλημα σε όλη την ΕΕ, δεδομένου 
ότι η επιτυχημένη ολοκλήρωση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης  εί-
ναι ζωτικής σημασίας για την απασχόληση, την κοινωνική δικαιο-
σύνη και την οικονομική ανάπτυξη» (NESET network, Jocey Quinn 
Plymouth University, Drop-out and completion in higher education 
in Europe among students from under-represented groups, Octo-
ber 2013) 
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ένα βαθμό είτε με το πρόγραμμα σπουδών, ή το σύ-
στημα αξιολόγησης, είτε με το σύστημα πρόσβασης 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ή με την έλλειψη θε-
σμών υποστήριξης (tutoring ή μέτρα υποστήριξης των 

φοιτητών) και ευρύτερα με υπαρκτές παθογένειες και 
ζητήματα ποιότητας του παρεχόμενου εκπαιδευτικού 
έργου στην ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση.  

Πίνακας 8.6: Ελάχιστη, Μέση και Μέγιστη τιμή των μεταβλητών εισροών, εκροών, συστήματος εισαγωγής και χαρακτηριστικών φοιτητικού πληθυσμού στο 
σύνολο της τριτοβάθμιας το έτος 2012 και ρυθμός μεταβολής περιόδου 2002-2012 

Μεγέθη - Δείκτες 

ΣΥΝΟΛΟ τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

Ελάχιστη 
τιμή 

Μέση 
τιμή 

Μέγιστη 
τιμή 

Ρυθμός 
μεταβολής 
μέσης τιμής 
2002-2012 

Βα
σι

κά
 μ

εγ
έθ

η 

Πλήθος τμημάτων : 507 : 16,6% ▲ 

Συνολικός Φοιτητικός πληθυσμός : 582.280 : 35,5% ▲ 

Πέραν των κανονικών εξαμήνων : 301.656 : 102,5% ▲ 

Τακτικοί φοιτητές : 280.624 : 0,0% ▼ 

(εκ των οποίων)   Νεοεισερχόμενοι 
φοιτητές : 70.463 : -12,3% ▼ 

Διδακτικό Προσωπικό : 18.820 : -15,0% ▼ 

Λοιπό Προσωπικό : 4.459 : 4,9% ▲ 

Ει
σα

γω
γή

 σ
τη

ν 
 

τρ
ιτ

οβ
άθ

μι
α Δείκτης ελκυστικότητας τμημάτων (1) 1,9% 13,2% 88,6% :   

Δείκτης ανταγωνιστικότητας 
των υποψηφίων (2) 0,7 4,5 22,3 :   

Βάση εισαγωγής (μόρια τελευταίου) 6.148,0 12.915,3 21.715,0 :   

Χα
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Ποσοστό νεοεισερχόμενων φοιτητών που 
αποφοίτησαν από σχολείο του εξωτερικού 0,0% 4,3% 27,5% -12,1% ▼ 
Ποσοστό νεοεισερχόμενων που προέρχο-
νται από τον ίδιο νομό που εδρεύει το τμή-
μα (3) 

0,0% 27,1% 70,1% 46,8% ▲ 

Πλήθος νομών προέλευσης 
των νεοεισερχόμενων φοιτητών (3) 3,0 27,7 52,0 -13,3% ▼ 
Ποσοστό νεοεισερχόμενων φοιτητών που 
έχουν 
αποφοιτήσει από ιδιωτικό σχολείο 

0,0% 7,0% 40,4% 2,1% ▲ 

Μέση διάρκεια μετάβασης (σε έτη) από τη 
δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια εκπαί-
δευση 

0,1 0,6 5,5 -9,2% ▼ 

Ποσοστό νεοεισερχόμενων φοιτητών που 
είναι ήδη κάτοχοι άλλου πτυχίου τριτοβάθ-
μιας εκπαίδευσης 

0,0% 2,8% 46,7% 20,2% ▲ 

Ποσοστό νεοεισερχόμενων φοιτητών με μη-
τέρα με χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο  
(ISCED 0-2) 

0,0% 20,7% 50,9% -39,9% ▼ 

Ποσοστό νεοεισερχόμενων φοιτητών με μη-
τέρα με υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο (ISCED 
5-6) 

8,3% 35,6% 82,5% 36,7% ▲ 

Ποσοστό νεοεισερχόμενων φοιτητών 
με πατέρα υπάλληλο (4) 16,7% 59,9% 89,7% -4,0% ▼ 

Ποσοστό νεοεισερχόμενων φοιτητών 
με πατέρα εργάτη (5) 8,1% 36,3% 80,0% -0,8% ▼ 

Ποσοστό νεοεισερχόμενων φοιτητών 
με πατέρα άνεργο ή μη οικονομικά ενεργό 0,0% 3,8% 22,1% 278,8% ▲ 

Μεγέθη - Δείκτες 

ΣΥΝΟΛΟ τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

Ελάχιστη 
τιμή 

Μέση 
τιμή 

Μέγιστη 
τιμή 

Ρυθμός 
μεταβολής 
μέσης τιμής 
2002-2012 

Μ
εγ

έθ
η 
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Φοιτητές ανά διδάσκοντα (6) 0,4 16,1 70,4 12,0% ▲ 

Ποσοστό διδασκόντων που ανήκουν στο 
τμήμα 0,0% 88,6% 100,0% -1,2% ▼ 

Φοιτητές ανά άτομο λοιπού προσωπικού (6) 1,8 116,8 1301,0 -9,9% ▼ 

Συνθετικός δείκτης αξιολόγησης 
των Προγραμμάτων Σπουδών (7) -1,0 0,2 1,0 :   

Συνθετικός δείκτης αξιολόγησης 
της Διδασκαλίας (7) -1,0 0,3 1,0 :   

Συνθετικός δείκτης αξιολόγησης 
των Υποδομών (7) -1,0 0,0 1,0 :   

Δημόσιες δαπάνες (σε σταθερές τιμές) 
για την τριτοβάθμια εκπαίδευση σε εκ. € : 1.161,5 : 20,7% ▲ 

Ιδιωτικές δαπάνες (σε σταθερές τιμές) 
για την τριτοβάθμια εκπαίδευση σε εκ. € : 1.433,8 : 16,3% ▲ 

Συνολικές δαπάνες (σε σταθερές τιμές) 
για την τριτοβάθμια εκπαίδευση σε εκ. € : 2.595,3 : 18,2% ▲ 

Δημόσιες δαπάνες για την τριτοβάθμια εκ-
παίδευση ως ποσοστό του ΑΕΠ : 0,6% : 0,7% ▲ 

Ιδιωτικές δαπάνες για την τριτοβάθμια εκ-
παίδευση ως ποσοστό του ΑΕΠ : 0,7% : -3,0% ▼ 

Συνολικές δαπάνες για την τριτοβάθμια εκ-
παίδευση ως ποσοστό του ΑΕΠ : 1,3% : -1,4% ▼ 

Δημόσιες δαπάνες για την τριτοβάθμια εκ-
παίδευση ανά φοιτητή (σε σταθερές τιμές) : 4.219,2 : 35,3% ▲ 

Ιδιωτικές δαπάνες για την τριτοβάθμια εκ-
παίδευση ανά φοιτητή (σε σταθερές τιμές) : 5.208,6 : 30,4% ▲ 

Συνολικές δαπάνες για την τριτοβάθμια εκ-
παίδευση ανά φοιτητή (σε σταθερές τιμές) : 9.427,8 : 32,6% ▲ 
Δημόσια δαπάνη για την τριτοβάθμια εκ-
παίδευση ανά φοιτητή ως ποσοστό του κα-
τά κεφαλή ΑΕΠ  

: 24,1% : 14,3% ▲ 

Ιδιωτική δαπάνη για την τριτοβάθμια εκ-
παίδευση ανά φοιτητή ως ποσοστό του κα-
τά κεφαλή ΑΕΠ  

: 29,8% : 10,1% ▲ 

Συνολική δαπάνη για την τριτοβάθμια εκ-
παίδευση ανά φοιτητή ως ποσοστό του κα-
τά κεφαλή ΑΕΠ  

: 53,9% : 12,0% ▲ 

Μ
εγ

έθ
η 

εκ
ρο

ώ
ν Συνθετικός δείκτης 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ αποτελεσμάτων 20,5 49,9 74,4 5,3% ▲ 

Συνθετικός δείκτης 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ αποτελεσμάτων 2,4 33,4 87,2 110,4% ▲ 

Συνθετικός δείκτης 
ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ αποτελεσμάτων 18,3 44,9 75,2 5,3% ▲ 

             

Σημειώσεις: 
- Ο υπολογισμός της ελάχιστης, μέσης και μέγιστης τιμής βασίζεται στις τιμές όλων των τμημάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα καθώς και της Ανώτερης Επαγγελματικής & 
Εκκλησιαστικής εκπαίδευσης, με εξαίρεση τους συνθετικούς δείκτες αποτελεσμάτων, όπου ο υπολογισμός βασίζεται στις τιμές των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και τις μεταβλητές των δαπα-
νών οι οποίες δεν αναλύονται σε επίπεδο ιδρύματος/τμήματος. 
- Οι μεταβλητές των δαπανών αναφέρονται στην περίοδο 2005-2012. 
(1) Ο δείκτης ελκυστικότητας αποδίδει το ποσοστό των υποψηφίων που δήλωσαν το τμήμα ως 1η, 2η ή 3η προτίμηση στο μηχανογραφικό τους δελτίο επί του συνόλου των υποψηφίων που 

δήλωσαν το συγκεκριμένο τμήμα. 
(2) Ο δείκτης ανταγωνιστικότητας των υποψηφίων σε επίπεδο τμήματος υπολογίζεται ως το πηλίκο του αριθμού των υποψηφίων που δήλωσαν στο μηχανογραφικό τους δελτίο το συγκεκρι-

μένο τμήμα ως κύρια προτίμηση (1η, 2η, ή 3η) προς τον αριθμό των επιτυχόντων στο συγκεκριμένο τμήμα. 
(3) Ως νομός προέλευσης ορίζεται ο νομός που εδρεύει το σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από το οποίο αποφοίτησε ο νεοεισερχόμενος φοιτητής. 
(4) Η κατηγορία ‘Υπάλληλος’ περιλαμβάνει τις εξής κατηγορίες της ταξινόμησης επαγγελμάτων κατά ISCO-88: 1.Νομικοί σύμβουλοι, ανώτερα διοικητικά και διευθυντικά στελέχη, 

2.Επαγγελματίες, 3.Τεχνικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα, 4.Υπάλληλοι γραφείου και 5.Υπάλληλοι εξυπηρέτησης και εργαζόμενοι σε καταστήματα και στον τομέα των πωλήσεων. 
(5) Η κατηγορία ‘Εργάτης’ περιλαμβάνει τις εξής κατηγορίες της ταξινόμησης επαγγελμάτων κατά ISCO-88: 6.Ειδικευμένοι εργαζόμενοι στους τομείς της γεωργίας και της αλιείας, 

7.Ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή επαγγέλματα, 8.Χειριστές εγκαταστάσεων και μηχανών και εργάτες συναρμολόγησης, 9.Ανειδίκευτοι εργάτες και 10.Ένοπλες δυνάμεις. 
(6) Περιλαμβάνει μόνο τους τακτικούς φοιτητές 
(7) Οι τιμές του συνθετικού δείκτη κυμαίνονται μεταξύ -1 (αρνητική αξιολόγηση) και +1 (θετική αξιολόγηση). 

Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Τα παραγόμενα αποτελέσματα του συστήματος 
Ως προς την αποτίμηση των παραγομένων αποτελε-
σμάτων από τα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευ-
σης, θα πρέπει να σημειωθεί ότι:  
 Συνολικά κατά την τελευταία δεκαετία το πλήθος 

των πτυχιούχων των προπτυχιακών προγραμμάτων 
έχει αυξηθεί σημαντικά (κατά 41,0%) από 36.682 το 
2002 σε 51.723 το 2012. Λαμβάνοντας υπόψη και τις 
δημογραφικές μεταβολές της τελευταίας δεκαετίας, 

το 2012 το ποσοστό των ατόμων ηλικίας 21-45 ετών 
που αναμένεται να ολοκληρώσουν την τριτοβάθμια 
εκπαίδευση είναι 35,6%, καταγράφοντας σημαντικό-
τατη αύξηση κατά 70,0% την περίοδο 2002-2012. 
Μεγάλες αυξήσεις του πλήθους των αποφοίτων κα-
ταγράφονται στους τομείς σπουδών Προστασία πε-
ριβάλλοντος, Επιστήμες της Πληροφορικής, Κτηνια-
τρική, Βιολογία-Περιβάλλον και Επιστήμες Εκπαί-
δευσης & Κατάρτισης των Διδασκόντων, ενώ στους 
τομείς Δίκαιο, Κατάρτιση για τον Τριτογενή τομέα 
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και Ανθρωπιστικές Επιστήμες καταγράφεται μείωση 
του πλήθους των αποφοίτων. 
 Το 2012 το σύνολο των φοιτητών πέραν των κανονι-

κών εξαμήνων στην Ελλάδα είναι 301.656 φοιτητές/-
τριες και αντιστοιχούν στο 107,5% των τακτικών φοι-
τητών (υπερέχουν κατά 21.032 φοιτητές). Την περί-
οδο αναφοράς (2002-2012) το πλήθος της συγκεκρι-
μένης κατηγορίας φοιτητών σχεδόν διπλασιάζεται. 
Το φαινόμενο αυτό είναι εξίσου ενταμένο στον Πα-
νεπιστημιακό και τον Τεχνολογικό τομέα (109,0% και 
109,9% αντίστοιχα). Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα όπου 
οι φοιτητές που έχουν υπερβεί την κανονική διάρ-
κεια σπουδών είναι περισσότεροι από τους τακτι-
κούς φοιτητές είναι: Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπι-
στήμιο Πειραιώς, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Γεωπονικό Αθηνών, Πα-
νεπιστήμιο Μακεδονίας, ΤΕΙ Πειραιώς, ΤΕΙ Ηπείρου, 
ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, ΤΕΙ Κρήτης, ΤΕΙ Λαρίσης, ΤΕΙ 
Καλαμάτας, ΤΕΙ Μεσολογγίου, ΤΕΙ Σερρών και ΤΕΙ 
Λαμίας. Το φαινόμενο αυτό συναντάται στην πλειο-
νότητα των πεδίων σπουδών, με τα πεδία Γεωργία, 
Υπηρεσίες, Επιστήμες, Σπουδές Μηχανικών-
Παραγωγής-Δομικών Έργων και Κοινωνικές Υπηρεσί-
ες-Επιχειρήσεις-Δίκαιο να καταγράφουν περισσότε-
ρους φοιτητές που έχουν υπερβεί την κανονική 
διάρκεια σπουδών απ’ ότι φοιτητές σε κανονικά ε-
ξάμηνα σπουδών. Η υπέρβαση της διάρκειας φοίτη-
σης φαίνεται είναι κυρίως χαρακτηριστικό των αν-
δρών, αφού η συγκεκριμένη κατηγορία αντιστοιχεί 
στο 137,1% των ανδρών φοιτητών σε κανονικά εξά-
μηνα σπουδών, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των γυ-
ναικών είναι αρκετά χαμηλότερο, παραμένοντας, 
ωστόσο σε υψηλά επίπεδα (83,0%). 
 Κατά την περίοδο αναφοράς 2002-2012 οι πτυχιού-

χοι των προπτυχιακών προγραμμάτων εκτιμάται ότι 
αποφοιτούν με μέσο βαθμό πτυχίου 7,0 με άριστα 
το 10, ενώ φαίνεται πως τα τμήματα με φοιτητές 
που σημειώνουν υψηλές επιδόσεις στις εξετάσεις 
εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση τείνουν να 
καταγράφουν και υψηλότερους βαθμούς στα πτυχία 
που τους απονέμονται, κι αντιστρόφως. Χαρακτηρι-
στικά παραδείγματα εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με 
υψηλά ποσοστά αποφοίτων με βαθμό πτυχίου ‘Κα-
λώς’ είναι: Γεωπονικό Αθηνών (91,1%), Πολυτεχνείο 
Κρήτης (82,7%), Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 
(79,1%) και Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας (78,0%). 
Αντιστοίχως, ιδρύματα με υψηλά ποσοστά αποφοί-
των με βαθμό πτυχίου ‘Άριστα’ είναι η Ανωτάτη Σχο-
λή Καλών Τεχνών (32,8%), το Πανεπιστήμιο Δυτικής 
Μακεδονίας (24,9%), Πολυτεχνείο Κρήτης (14,9%) 
και Ιόνιο Πανεπιστήμιο (13,1%), καθώς και οι σχολές 
της Ανώτερης Επαγγελματικής & Εκκλησιαστικής Εκ-
παίδευσης (13,6%). 
 Σύμφωνα με τα στοιχεία της περιόδου 2003-2012 

υπολογίζεται ότι από κάθε τμήμα της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης κατά μέσο όρο διαρρέουν 25,1 φοιτη-
τές/-τριες. Το σύνολο των φοιτητών κατ’ έτος που 
διαρρέουν από τα κανονικά έτη σπουδών υπολογίζε-

ται σε 10.917 φοιτητές/-τριες (μέση τιμή 2003-
2012), τιμή που αντιστοιχεί στο 3,8% του συνόλου 
των εγγραφέντων στα κανονικά έτη φοίτησης φοιτη-
τών. Μελετώντας το φαινόμενο της διαρροής κατά 
γενεές φοιτητών, από τους φοιτητές που εισήχθηκαν 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 
2007-2008 (πιο πρόσφατη γενεά), υπολογίζεται ότι 
6.775 φοιτητές/-τριες διέρρευσαν από τα κανονικά 
έτη σπουδών, τιμή που αντιστοιχεί στο 2,5% του συ-
νόλου των φοιτητών της συγκεκριμένης γενεάς. Το 
συγκεκριμένο ποσοστό, μάλιστα καταγράφει μείωση 
κατά την περίοδο 2002-2008 κατά 48,1% (από 4,3% 
το 2002). Το 2012 το μέσο ποσοστό φοιτητών που 
διαρρέουν από τα Πανεπιστημιακά ιδρύματα & Πο-
λυτεχνεία είναι 4,7% και συμπίπτει με το αντίστοιχο 
ποσοστό των Τεχνολογικών ιδρυμάτων, ενώ υψηλό-
τερο (7,9%) είναι το ποσοστό που καταγράφεται 
στην Ανώτερη Επαγγελματική & Εκκλησιαστική Εκ-
παίδευση. 
 Σύμφωνα με τα στοιχεία του 2012, το ποσοστό των 

γυναικών ηλικίας 21-45 ετών που αναμένεται να ο-
λοκληρώσουν την τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι 
44,3%, ποσοστό που υπερέχει του αντίστοιχου πο-
σοστού του ανδρικού πληθυσμού (27,2%) κατά 
38,5%. Καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 
οι γυναίκες καταγράφουν σημαντικά υψηλότερα πο-
σοστά ολοκλήρωσης συγκριτικά με τους άνδρες, με 
τη διαφορά μάλιστα μεταξύ των δύο φύλων να διευ-
ρύνεται κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς. 
Εξετάζοντας την αναλογία των φύλων στους αποφοί-
τους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι πιο έντονα 
γυναικοκρατούμενοι τομείς σπουδών είναι οι Κοι-
νωνικές Υπηρεσίες & Πρόνοια, Ανθρωπιστικές Επι-
στήμες, Επιστήμες Εκπαίδευσης & Κατάρτισης Διδα-
σκόντων, Πληροφόρηση & Τεκμηρίωση, Επιστήμες 
Υγείας & Υγιεινής, Κατάρτιση στον τριτογενή τομέα, 
Δίκαιο και Καλές Τέχνες, ενώ οι πιο έντονα ανδρο-
κρατούμενοι τομείς σπουδών είναι οι Θαλάσσιες 
Μεταφορές, Επιστήμες του Μηχανικού και Επιστή-
μες της Πληροφορικής. 
 Ως προς την ηλικία των αποφοίτων, το 2012 σχεδόν 

ένας στους δύο πτυχιούχους προπτυχιακών προ-
γραμμάτων είναι ηλικίας 21 έως και 24 ετών. Από 
αυτή την ηλικία και μετά το πλήθος των πτυχιούχων 
ακολουθεί φθίνουσα πορεία. Το 13,7% των πτυχιού-
χων είναι ηλικίας 25 ετών, το 10,7% ηλικίας 26 ετών, 
το 7,3% ηλικίας 27 ετών κ.ο.κ. Ας σημειωθεί ότι το 
7,6% των πτυχιούχων προπτυχιακών προγραμμάτων 
είναι ηλικίας 31 ετών και άνω. Συνολικά, η μέση ηλι-
κία των πτυχιούχων προπτυχιακών προγραμμάτων 
είναι 25,8 έτη, με τη μέση ηλικία των γυναικών είναι 
(25,2 έτη) να υπολείπεται της αντίστοιχης των αν-
δρών (26,7 έτη). 
 Το 2012 το πλήθος των πτυχιούχων μεταπτυχιακών 

προγραμμάτων είναι 10.196 που αντιστοιχούν στο 
16,0% των πτυχιούχων της τριτοβάθμιας εκπαίδευ-
σης, καταγράφοντας σημαντικότατη αύξηση (κατά 
161,6%) την περίοδο αναφοράς (από 3.897 το 2002). 
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Η πλειονότητα πτυχιούχων μεταπτυχιακών προ-
γραμμάτων αποφοίτησε από αντίστοιχα προγράμ-
ματα του Πανεπιστημιακού τομέα (95,1%) ενώ κατα-
γράφεται κι ένα μικρό ποσοστό (4,9%) που αποφοί-
τησε από αντίστοιχα προγράμματα του Τεχνολογι-
κού τομέα. Την ίδια χρονιά καταγράφονται 1.726 
πτυχιούχοι διδακτορικών προγραμμάτων, οι οποίοι 
αντιστοιχούν στο 2,7% των πτυχιούχων της τριτο-
βάθμιας εκπαίδευσης, καταγράφοντας σημαντικότα-
τη αύξηση (κατά 104,7%) την περίοδο αναφοράς (α-
πό 843 το 2002). Τα υψηλότερα ποσοστά των πτυ-
χιούχων μεταπτυχιακών και διδακτορικών προγραμ-
μάτων επί του συνόλου των πτυχιούχων όλων των 
προγραμμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατα-
γράφονται στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (50,5%) 
και ακολουθούν, το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 
(45,7%), το Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας (43,1%), 
το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (40,6%), ενώ το ΤΕΙ Πα-
τρών, το ΤΕΙ Καλαμάτας, το ΤΕΙ Μεσολογγίου, το ΤΕΙ 
Χαλκίδος, το ΤΕΙ Λαμίας, το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων και το 
ΤΕΙ Ηπείρου δεν έχουν κανένα απόφοιτο μεταπτυ-
χιακών προγραμμάτων. Ως προς τα πεδία σπουδών, 
το υψηλότερο ποσοστό των πτυχιούχων μεταπτυχι-
ακών και διδακτορικών προγραμμάτων καταγράφε-
ται στο πεδίο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
& ΔΙΚΑΙΟ ενώ το χαμηλότερο στο πεδίο ΓΕΩΡΓΙΑ. 
Καθ’ όλη τη διάρκεια της δεκαετίας η αναλογία των 
γυναικών στους φοιτητές που φοιτούν σε μεταπτυ-
χιακό πρόγραμμα ειδίκευσης είναι υψηλότερη των 
ανδρών, με την ψαλίδα μεταξύ των δύο φύλων να 
διευρύνεται με την πάροδο των ετών. Αντίθετα, 
στους πτυχιούχους διδακτορικών προγραμμάτων η 
αναλογία των ανδρών είναι υψηλότερη, με την ανα-
λογία των γυναικών να αυξάνεται, ωστόσο, με την 
πάροδο των ετών. 
 Το 2012 η μέση τιμή του συνθετικού δείκτη Εκπαι-

δευτικών αποτελεσμάτων των τμημάτων της τριτο-
βάθμιας εκπαίδευσης είναι 49,9 στην 100βάθμια 
κλίμακα (με εύρος από 20,5 η ελάχιστη τιμή του δεί-
κτη στο ΤΕΙ Χαλκίδος έως και 74,4 η μέγιστη τιμή στο 
Πολυτεχνείο Κρήτης) καταγράφοντας αύξηση κατά 
5,3% την περίοδο 2002-2012. 
 Σύμφωνα με τα στοιχεία του 2010 σε κάθε 10 άτομα 

διδακτικού προσωπικού των Πανεπιστημιακών ι-
δρυμάτων & Πολυτεχνείων αναλογούν 6,7 επιστη-
μονικές δημοσιεύσεις (καταγράφοντας αύξηση κατά 
64,6%, από 4,1 δημοσιεύσεις το 2001), ενώ η αντί-
στοιχη τιμή των Τεχνολογικών ιδρυμάτων είναι μόλις 
0,47 (καταγράφοντας αύξηση κατά 345,0%, από 0,11 
δημοσιεύσεις το 2001). Οι υψηλότερες αναλογίες 
επιστημονικών δημοσιεύσεων ανά 10 άτομα διδα-
κτικού προσωπικού καταγράφονται στο Χαροκόπειο 
Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Γεωπονι-
κό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πανεπιστήμιο Ιωαννί-
νων, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Πανεπι-
στήμιο Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Πατρών, ενώ οι 
χαμηλότερες αναλογίες καταγράφονται στο ΤΕΙ Η-

πείρου, το ΤΕΙ Σερρών, το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, το ΤΕΙ 
Πατρών και το ΤΕΙ Χαλκίδος. 
 Κατά την τελευταία πενταετία (2006-2010) στο σύ-

νολο της χώρας καταγράφονται 4,49 αναφορές ανά 
επιστημονική δημοσίευση. Παρόμοια είναι η τιμή 
του δείκτη των Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων & Πο-
λυτεχνείων (4,39) καταγράφοντας αύξηση κατά 
52,8% (από 2,94 αναφορές την πενταετία 2000-04), 
ενώ των Τεχνολογικών ιδρυμάτων είναι χαμηλότερη 
(2,57), καταγράφοντας αύξηση κατά 140,5% (από 
1,07 αναφορές την πενταετία 2000-04). Τα εκπαι-
δευτικά ιδρύματα με υψηλή απήχηση των επιστημο-
νικών τους δημοσιεύσεων είναι το Πανεπιστήμιο 
Κρήτης, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το Πανεπιστή-
μιο Αθηνών, το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, το πανε-
πιστήμιο Πατρών και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 
ενώ τα ιδρύματα με τη χαμηλότερη απήχηση των ε-
πιστημονικών τους δημοσιεύσεων είναι η ΑΣΠΑΙΤΕ, 
το ΤΕΙ Μεσολογγίου, το ΤΕΙ Καβάλας, το ΤΕΙ Σερρών 
το ΤΕΙ Λαμίας και το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. 
 Με βάση την τιμή του Συνθετικού δείκτη αξιολόγη-

σης της Έρευνας, όπως προέκυψε από την αξιολόγη-
ση 4 ποιοτικών χαρακτηριστικών από την ΑΔΙΠ, τα 
Πανεπιστημιακά τμήματα εμφανίζουν θετική αξιο-
λόγηση (0,38 κατά μέσο όρο), ενώ τα τμήματα των 
Τεχνολογικών ιδρυμάτων εμφανίζουν συνολικά αρ-
νητική αξιολόγηση (-0,44 κατά μέσο όρο), Συγκεκρι-
μένα, ο Πανεπιστημιακός τομέας καταγράφει θετική 
αξιολόγηση στα ερευνητικά προγράμματα (0,82), την 
αναγνωρισμένη επιστημονική δραστηριότητα (0,78) 
και την ερευνητική υποδομή (0,21), ενώ αρνητική α-
ξιολόγηση έχει λάβει στην ερευνητική πολιτική (-
0,47), ενώ ο Τεχνολογικός τομέας καταγράφει αρνη-
τική αξιολόγηση στην ερευνητική πολιτική (-0,79), 
την ερευνητική υποδομή (-0,63) και την αναγνωρι-
σμένη επιστημονική δραστηριότητα (-0,17), ενώ ου-
δέτερη αξιολόγηση έχει λάβει ως προς τα ερευνητι-
κά προγράμματα (0,0). 
 Το 2012 η μέση τιμή του συνθετικού δείκτη Ερευνη-

τικών αποτελεσμάτων των τμημάτων της τριτοβάθ-
μιας εκπαίδευσης είναι 33,4 στην 100βάθμια κλίμα-
κα (με εύρος από 2,4 η ελάχιστη τιμή του δείκτη στο 
Ιόνιο Πανεπιστήμιο έως και 87,2 η μέγιστη τιμή στο 
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο) καταγράφοντας σημα-
ντική αύξηση κατά 110,4% την περίοδο 2002-2012. 
Αξιοσημείωτο είναι πως τα εκπαιδευτικά αποτελέ-
σματα των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
δεν σχετίζονται με τα ερευνητικά, αφού ιδρύματα 
που καταγράφουν υψηλή επίδοση ως προς τα εκ-
παιδευτικά τους αποτελέσματα μπορεί να καταγρά-
φουν και χαμηλή και υψηλή επίδοση ως προς τα ε-
ρευνητικά τους αποτελέσματα, κι αντιστρόφως. 
 Η μέση τιμή του συνθετικού δείκτη Συνολικών απο-

τελεσμάτων των τμημάτων της τριτοβάθμιας εκπαί-
δευσης είναι 44,9 στην 100βάθμια κλίμακα (με εύ-
ρος από 18,3 η ελάχιστη τιμή του δείκτη στο Χαρο-
κόπειο Πανεπιστήμιο έως και 75,2 η μέγιστη τιμή 
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στο ΤΕΙ Χαλκίδος) καταγράφοντας αύξηση κατά 5,3% 
την περίοδο 2002-2012. 

Τα χαρακτηριστικά του συστήματος εισαγωγής 
Η μεταρρύθμιση του συστήματος πρόσβασης των α-
ποφοίτων της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, έχει στις προσπάθειες 
μεταρρύθμισης του ελληνικού εκπαιδευτικού συστή-
ματος από το 1978 και μετά. Η έλλειψη ενός λιτού και 
σαφούς στρατηγικού σχεδιασμού για ολόκληρο το εκ-
παιδευτικό σύστημα, με συνάφεια και σύγκλιση των 
μερών του, και αποτελεσματική τροφοδότηση των 
εισροών κάθε βαθμίδας της εκπαίδευσης από τα καλά 
παραγόμενα και διασφαλισμένα -ως προς την ποιότη-
τά τους- αποτελέσματα (εκροές) της προηγούμενης 
παραμένει ζητούμενο. Σύμφωνα με αυτή τη λογική, η 
προσπάθεια του κράτους θα έπρεπε να επικεντρώνε-
ται περισσότερο στην κατοχύρωση του «αδιάβλητου» 
της διαδικασίας πιστοποίησης των αποφοίτων του 
Γενικού Λυκείου, και όχι στην επιχειρηματολογία για 
«το αδιάβλητο» του συστήματος πρόσβασης. Είναι 
πλέον αδιανόητο να χορηγείται κρατικός τίτλος, με 
συλλογική απόφαση κρατικών λειτουργών, και εκ των 
προτέρων να δηλώνεται έμμεσα αδυναμία του κρά-
τους να ελέγξει, διασφαλίσει και εγγυηθεί την αξιοπι-
στία του συγκεκριμένου τίτλου και του αδιάβλητου 
του τρόπου έκδοσής του. Το εκπαιδευτικό σύστημα, 
αντί να δημιουργεί αλλεπάλληλα εξεταστικά κέντρα 
ελέγχου των ακαδημαϊκών τίτλων που το ίδιο εκδίδει 
σε όλες τις εκπαιδευτικές του βαθμίδες, οφείλει να 
θεσπίσει συγκεκριμένες δομές και διαδικασίες δια-
σφάλισης και πιστοποίησης της ποιότητας του παρα-
γόμενου εκπαιδευτικού του έργου. Η διαδικασία, τέ-
λος, προετοιμασίας των υποψηφίων για εισαγωγή 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ενώ αποδεικνύεται δυ-
σβάστακτη για τα ελληνικά νοικοκυριά, ουσιαστικά 
έχει τραυματίσει την αυτοτέλεια του Γενικού Λυκείου, 
που από τα πράγματα έχει απολύτως προσανατολιστεί 
στις ανάγκες του συστήματος πρόσβασης στην τριτο-
βάθμια εκπαίδευση. 
Η μελέτη των μεταβλητών που αφορούν στο σύστημα 
εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αναδεικνύ-
ουν εξίσου σημαντικά στοιχεία για την ταυτότητα της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.  
Συγκεκριμένα: 
 η βάσης εισαγωγής στα τμήματα της τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης ήταν 12.915,3 μόρια (με εύρος από 
6.148,0 μόρια την ελάχιστη τιμή του δείκτη έως και 
21.715,0 μόρια τη μέγιστη τιμή). Ιδρύματα με υψηλή 
μέση επίδοση επιτυχόντων είναι το Εθνικό Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 
το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο 
Αθηνών, ενώ ιδρύματα με χαμηλή μέση επίδοση ε-
πιτυχόντων είναι το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, το ΤΕΙ 
Ιονίων Νήσων, το ΤΕΙ Μεσολογγίου και το ΤΕΙ Καβά-
λας. 
 Η μέση τιμή του δείκτη ελκυστικότητας των τμημά-

των της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ήταν 13,2% (με 

εύρος από 1,9% η ελάχιστη τιμή του δείκτη έως και 
88,6% η μέγιστη τιμή). Ιδρύματα με υψηλό δείκτη 
ελκυστικότητας είναι το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτε-
χνείο, το Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Αριστοτέλειο Πα-
νεπιστήμιο και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 
ενώ ιδρύματα με χαμηλό δείκτη ελκυστικότητας εί-
ναι το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, το ΤΕΙ Μεσολογγίου, 
το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, το ΤΕΙ Καβάλας και το ΤΕΙ Λαρί-
σης. 
 η μέση τιμή του δείκτη ανταγωνιστικότητας των υ-

ποψηφίων στα τμήματα της τριτοβάθμιας ήταν 4,5 
υποψήφιοι/ επιτυχόντα (με εύρος από 0,7 υποψή-
φιοι/ επιτυχόντα η ελάχιστη τιμή του δείκτη έως και 
22,3 υποψήφιοι/ επιτυχόντα η μέγιστη τιμή). Ιδρύ-
ματα με υψηλό δείκτη ανταγωνιστικότητας είναι το 
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, η Ανωτάτη Σχολή Κα-
λών Τεχνών, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και το 
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, ενώ ιδρύματα με χαμηλό 
δείκτη ανταγωνιστικότητας είναι το ΤΕΙ Μεσολογγί-
ου, το ΤΕΙ Σερρών, το ΤΕΙ Χαλκίδος και το Πανεπι-
στήμιο Στερεάς Ελλάδας και το Πανεπιστήμιο Αιγαί-
ου. 

Τα μεγέθη εισροών του συστήματος 
Από την μελέτη των μεταβλητών εισροών στο ελληνικό 
σύστημα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης την περίοδο 
2002-2014, θα πρέπει να σημειωθούν: 

 Η συνολική δαπάνη (σε σταθερές τιμές) για τριτο-
βάθμια εκπαίδευση που το 2012 ήταν 2.595,3 εκ.€ ή 
1,3% του ετήσιου ΑΕΠ της χώρας, το 44,8% της ο-
ποίας αφορούσε στη δημόσια δαπάνη (σε σταθερές 
τιμές) για τριτοβάθμια εκπαίδευση που το 2012 ήταν 
1.161,5 εκ.€ ή 0,6% του ετήσιου ΑΕΠ της χώρας, και 
το 55,2% στην αντίστοιχη ιδιωτική δαπάνη (σε στα-
θερές τιμές) για τριτοβάθμια εκπαίδευση που το ίδιο 
έτος ήταν 1.433,8 εκ.€ ή 0,7% του ετήσιου ΑΕΠ της 
χώρας (το μεγαλύτερο ποσοστό της ιδιωτικής δαπά-
νης για τριτοβάθμια εκπαίδευση αφορά σε δαπάνες 
για διαμονή και φοίτηση των φοιτητών σε τμήμα της 
τριτοβάθμιας μακριά από την έδρα του νοικοκυ-
ριού). 
 Η συνολική δαπάνη (σε σταθερές τιμές) ανά φοιτητή 

για τριτοβάθμια εκπαίδευση το 2012 ήταν 9.427,8€ 
(αντιστοιχούσε στο 53,9% του κατά κεφαλή ΑΕΠ της 
χώρας), το 44,8% της οποίας αφορούσε στη δημόσια 
δαπάνη (σε σταθερές τιμές) ανά φοιτητή για τριτο-
βάθμια εκπαίδευση ήταν 4.219,2€ (αντιστοιχούσε 
στο 24,1% του κατά κεφαλή ΑΕΠ της χώρας), ενώ το 
55,2% στην αντίστοιχη ιδιωτική δαπάνη (σε σταθε-
ρές τιμές) ανά φοιτητή για τριτοβάθμια εκπαίδευση 
ήταν 5.208,6 εκ.€ (αντιστοιχούσε στο 29,8% του κα-
τά κεφαλή ΑΕΠ της χώρας).  
 η σημαντική μείωση κατά -15,0% του υπηρετούντος 

διδακτικού προσωπικού στην τριτοβάθμια εκπαί-
δευση (υπηρετούσαν 18.820 μέλη) την περίοδο 
2002-2012. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2012 ο δείκτης 
φοιτητές ανά διδάσκοντα ήταν 16,1 φοιτητές ανά 



 

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2014 

 637 

Κεφ
άλαιο 8

ο 
ΣΥΝ

Θ
ΕΣΗ 

Α
Π

Ο
ΤΕΛΕΣΜ

ΑΤΩ
Ν 

διδάσκοντα, με τάση αύξησης κατά 12,0% την περί-
οδο 2002-2012. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2012 το 
88,6% του υπηρετούντος στα τμήματα της τριτοβάθ-
μιας εκπαίδευσης διδακτικού προσωπικού ανήκε 
(οργανικά) στο τμήμα, ποσοστό που ουσιαστικά πα-
ρέμεινε αμετάβλητο κατά τη διάρκεια της περιόδου 
αναφοράς (μείωση κατά -1,2%). 
 η αύξηση κατά 5,0% του υπηρετούντος λοιπού προ-

σωπικού στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (υπηρετού-
σαν 4.459 άτομα). Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2012 ο 
δείκτης φοιτητές ανά άτομο λοιπού προσωπικού 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ήταν 116,8 φοιτητές 
ανά άτομο, με τάση μείωσης κατά -9,9% την περίο-
δο 2002-2012. 
 η μέση τιμή του συνθετικού δείκτη αξιολόγησης της 

ποιότητας της Διδασκαλίας στα τμήματα της τριτο-
βάθμιας εκπαίδευσης με θετική τιμή 0,3, αλλά και 
της μέσης τιμής του συνθετικού δείκτη αξιολόγησης 
της ποιότητας των Προγραμμάτων Σπουδών στα 
τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με επίσης 
θετική τιμή (0,2). Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί η μη-
δενική μέση τιμή του συνθετικού δείκτη αξιολόγη-
σης της ποιότητας των Υποδομών στα τμήματα της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

Τα χαρακτηριστικά των νεοεισερχόμενων φοιτητών 
Η μόνη κατηγορία φοιτητών για την οποία διατίθενται 
από την ΕΛΣΤΑΤ στατιστικά δεδομένα για βασικά κοι-
νωνικά χαρακτηριστικά του φοιτητικού πληθυσμού, 
είναι η κατηγορία των νεοεισερχόμενων στην τριτο-
βάθμια εκπαίδευση φοιτητών. Οι κοινωνικές αυτές 
μεταβλητές αφορούν το οικονομικό και μορφωτικό ε-
πίπεδο της οικογένειας του νεοεισερχόμενου φοιτητή, 
πληροφορίες για το λύκειο αποφοίτησης κ.α. Από τη 
μελέτη των συγκεκριμένων κοινωνικών μεταβλητών 
αναδεικνύεται το πρόβλημα των κοινωνικών και εκ-
παιδευτικών ανισοτήτων στην εκπαίδευση. Ας σημει-
ωθεί ότι τα στοιχεία της συγκεκριμένης ενότητας αφο-
ρούν και στις τρεις κατηγορίες εκπαιδευτικών ιδρυμά-
των (Πανεπιστημιακός τομέας, Τεχνολογικός τομέας, 
Ανώτερη Επαγγελματική & Εκκλησιαστική Εκπαίδευ-
ση). 
Από τη μελέτη των χαρακτηριστικών των νεοεισερχό-
μενων φοιτητών της περιόδου 2002-2012, όπως αυτά 
αναλυτικά παρουσιάζονται στο Κεφάλαιο 5 της πα-
ρούσας μελέτης, προκύπτουν τα ακόλουθα βασικά 
συμπεράσματα: 
 Συνολικά κατά την τελευταία δεκαετία ο αριθμός 

των εισαχθέντων έχει μειωθεί από περίπου 80.000 
το 2002 σε 70.000 το 2012. Η παρατηρούμενη μείω-
ση οφείλεται σε παρεμβατικά μέτρα που ίσχυσαν 
κατά την περίοδο αναφοράς (2006-2010 θέσπιση 
του μέτρου της «βάσης του 10», 2011 αλλαγή στις 
μεταγραφές, καθορισμός θέσεων ειδικών εισακτέων 
ανά τμήμα, κατάργηση εισακτέων σε ορισμένα τμή-
ματα), τα οποία επηρέασαν κατά κύριο λόγο τους 
εισαχθέντες στα Τεχνολογικά ιδρύματα και όχι στα 
Πανεπιστημιακά. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη και 

τις δημογραφικές μεταβολές της τελευταίας δεκαε-
τίας, παρά τη μείωση του πλήθους των εισαχθέντων, 
το ποσοστό εισαγωγής των νέων στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση έχει αυξηθεί από 51,7% το 2002 σε 
57,7% το 2012. 
 Το ποσοστό εισαγωγής των γυναικών στην τριτο-

βάθμια εκπαίδευση υπερέχει του αντίστοιχου των 
ανδρών καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου αναφο-
ράς. Η υπεροχή αυτή, ωστόσο, παρουσιάζεται μόνο 
στα Πανεπιστημιακά ιδρύματα & Πολυτεχνεία 
(63,8% έναντι 58,5%), ενώ στον Τεχνολογικό τομέα 
και στην Ανώτερη Επαγγελματική & Εκκλησιαστική 
Εκπαίδευση το ποσοστό εισαγωγής των γυναικών 
υπολείπεται του αντίστοιχου των ανδρών. 
 Οι πιο έντονα γυναικοκρατούμενοι τομείς σπουδών 

είναι οι Κοινωνικές Υπηρεσίες & Πρόνοια, Ανθρωπι-
στικές Επιστήμες, Πληροφόρηση & Τεκμηρίωση, Ε-
πιστήμες Υγείας & Υγιεινής, Επιστήμες Εκπαίδευσης 
& Κατάρτισης Διδασκόντων και Δίκαιο, ενώ οι πιο 
έντονα ανδροκρατούμενοι τομείς σπουδών είναι οι 
Θαλάσσιες Μεταφορές, Επιστήμες του Μηχανικού 
και Επιστήμες της Πληροφορικής. Κατά τη διάρκεια 
της δεκαετίας 2002-2012 σε 10 τομείς σπουδών κα-
ταγράφεται μείωση της ανισορροπίας των φύλων, 
ενώ σε 8 διεύρυνση (Κοινωνικές Υπηρεσίες & Πρό-
νοια, Επιστήμες Εκπαίδευσης & Κατάρτισης, Δίκαιο, 
Καλές Τέχνες, Βιολογία-Περιβάλλον, Επιστήμες Υγεί-
ας & Υγιεινής, Κτηνιατρική και Προστασία Περιβάλ-
λοντος). 
 Το 2012 η μέση ηλικία του νεοεισερχόμενου φοιτη-

τικού πληθυσμού στο σύνολο της τριτοβάθμιας εκ-
παίδευσης είναι 18,8 έτη (παρουσιάζοντας αύξηση 
κατά 0,2 έτη σε σχέση με το 2002), ενώ η μέση ηλι-
κία ανδρών και γυναικών δεν διαφοροποιείται. Το 
89,3% των νεοεισερχόμενων φοιτητών είναι ηλικίας 
17 έως και 19 ετών, ενώ μόλις το 2,0% των νεοεισερ-
χόμενων φοιτητών είναι ηλικίας 30 ετών και άνω. 
Λαμβάνοντας υπόψη, μάλιστα, ότι οι φοιτητές με η-
λικία μεγαλύτερη από την τυπική ηλικία εισαγωγής 
είναι κι εκείνοι που έχουν στην κατοχή τους ήδη τίτ-
λο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι αποτελούν 
και το 2,6%, συμπεραίνουμε ότι είναι σχεδόν μηδα-
μινό το ποσοστό των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας 
που εισάγονται για πρώτη φορά σε προπτυχιακό 
πρόγραμμα στη χώρα. 
 Από τους 1.850 εισαχθέντες το 2011 που κατείχαν 

ήδη πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, το 71,9% κα-
τείχε πτυχίο Πανεπιστημιακού ιδρύματος & Πολυτε-
χνείου, το 26,1% πτυχίο Τεχνολογικού ιδρύματος και 
το 2,0% πτυχίο Ανώτερης Επαγγελματικής & Εκκλη-
σιαστικής Εκπαίδευσης. 
 Ως προς τη διάρκεια μετάβασης από την δευτερο-

βάθμια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, το 79,1% του 
νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού στην τρι-
τοβάθμια εκπαίδευση αποφοίτησε από τη δευτερο-
βάθμια εκπαίδευση την ίδια χρονιά. Ένας στους δέ-
κα νεοεισερχόμενους φοιτητές (11,9%) αποφοίτησε 
από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ένα έτος πριν, 
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ενώ το 3,7% εισήχθησαν στην τριτοβάθμια εκπαί-
δευση 2 έτη μετά την ολοκλήρωση της δευτεροβάθ-
μιας. Ας σημειωθεί ότι το 1,9% των νεοεισερχόμενων 
φοιτητών ολοκλήρωσαν τη δευτεροβάθμια εκπαί-
δευση πριν από 10 έτη και άνω. 
 Το 2012 το 4,3% του νεοεισερχόμενου φοιτητικού 

πληθυσμού αποφοίτησαν από σχολείο δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης του εξωτερικού (ποσοστό μειωμέ-
νο κατά -12,1% σε σχέση με το 2002), εκ των οποίων 
το 68,0% προέρχονται από χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και το 5,9% από χώρες των Βαλκανίων (εκτός 
ΕΕ). 
 Μελετώντας όλη τη δεκαετία 2002-2012 και με βάση 

την έδρα του λυκείου αποφοίτησης, αναδεικνύονται 
4 νομοί σταθερά υπερεκπροσωπούμενοι στην τρι-
τοβάθμια εκπαίδευση: Τρικάλων (αναλογία πιθανο-
τήτων 1,4), Κοζάνης (1,4), Πρέβεζας (1,3), Αργολίδας 
(1,2) και 10 νομοί σταθερά υποεκπροσωπούμενοι: 
Ροδόπης (0,49), Ξάνθης (0,67) Έβρου (0,76), Χαλκιδι-
κής (0,69), Ηλείας (0,76), Δυτικής Αττικής (0,62), Πει-
ραιώς (0,79), Λέσβου (0,74), Σάμου (0,63), Δωδεκα-
νήσου (0,68), Κυκλάδων (0,71), Ρεθύμνου (0,60). 
 Το τελευταίο έτος (2012) παρατηρείται περιορισμός 

της εσωτερικής φοιτητικής μετανάστευσης, με το 
45,7% των νεοεισερχόμενων φοιτητών να εγγράφο-
νται σε τμήμα που ανήκει στην ίδια περιφέρεια με το 
λύκειο αποφοίτησής τους, ποσοστό αυξημένο κατά 
8,9 μονάδες σε σύγκριση με το 2011 (36,8%). Κατά 
την περίοδο αναφοράς 2002-2012 και στις 13 περι-
φέρειες το ποσοστό των νεοεισερχόμενων που εισά-
γονται σε τμήμα που ανήκει στην ίδια περιφέρεια με 
το λύκειο αποφοίτησής τους καταγράφει αύξηση, με 
τη μεγαλύτερη να σημειώνεται στα Ιόνια νησιά, τη 
Στερεά Ελλάδα, το Βόρειο Αιγαίο και την Πελοπόν-
νησο, ως αποτέλεσμα της λειτουργίας νέων τμημά-
των αλλά και ιδρυμάτων. 
 Το ποσοστό των νεοεισερχόμενων φοιτητών που 

προέρχονται από τον ίδιο νομό με την έδρα του τμή-
ματος εισαγωγής είναι 27,1% (με εύρος ποσοστού 
από 0,0% η ελάχιστη τιμή του δείκτη έως και 70,1% η 
μέγιστη τιμή) καταγράφοντας σημαντικότατη αύξη-
ση κατά 46,8% την περίοδο 2002-2012. Αξίζει να ση-
μειωθεί ότι το πλήθος των νομών προέλευσης των 
νεοεισερχομένων φοιτητών σε τμήμα της τριτοβάθ-
μιας εκπαίδευσης το 2012 είναι 27,7 νομοί επί των 
54 συνολικά νομών της χώρας (με εύρος πλήθους 
από 3,0 νομοί η ελάχιστη τιμή του δείκτη έως και 
52,0 νομοί η μέγιστη τιμή), καταγράφοντας μείωση 
κατά -13,3% κατά την περίοδο αναφοράς. 
 Το 2012 το 7,0% του νεοεισερχόμενου φοιτητικού 

πληθυσμού αποφοίτησε από ιδιωτικό λύκειο, ενώ 
κατά τη διάρκεια της περιόδου 2002-2012 ο δείκτης 
καταγράφει αύξηση κατά 2,1%. Μελετώντας το σύ-
νολο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης την τελευταία 
δεκαετία η εκπροσώπηση των μαθητών ιδιωτικών 
σχολείων στο φοιτητικό σώμα εμφανίζεται κατά μέ-
σο όρο αρκετά αντιπροσωπευτική. Η εικόνα αυτή, 
ωστόσο, υποκρύπτει τις σημαντικές διαφοροποιή-

σεις που υπάρχουν μεταξύ των τομέων εκπαίδευσης, 
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, αλλά ακόμη και των 
τμημάτων και των τομέων σπουδών. Οι απόφοιτοι 
ιδιωτικών λυκείων έχουν 37% περισσότερες πιθανό-
τητες για εισαγωγή στα Πανεπιστήμια & Πολυτε-
χνεία, ενώ στα Τεχνολογικά ιδρύματα και στην Ανώ-
τερη Επαγγελματική & Εκκλησιαστική Εκπαίδευση 
παρατηρείται υποεκπροσώπησή τους (αναλογία πι-
θανοτήτων 0,6). Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι 
ότι οι απόφοιτοι ιδιωτικών λυκείων έχουν 3,5 φορές 
περισσότερες πιθανότητες εισαγωγής στην Ανωτάτη 
Σχολή Καλών Τεχνών και στο Εθνικό Μετσόβιο Πο-
λυτεχνείο σε σύγκριση με τους αποφοίτους δημοσί-
ων λυκείων, 2,3 φορές περισσότερες πιθανότητες 
εισαγωγής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
και στο Πολυτεχνείο Κρήτης. Επιπλέον, στους τομείς 
σπουδών Δίκαιο, Βιολογία-Περιβάλλον, Φυσικές Ε-
πιστήμες, Καλές Τέχνες και Αρχιτεκτονική-Χωροταξία 
& Μηχανικοί Κτιρίων παρατηρείται υπερεκπροσώ-
πηση των αποφοίτων ιδιωτικών λυκείων, ενώ στους 
τομείς σπουδών Προστασία Περιβάλλοντος, Κοινω-
νικές Υπηρεσίες & Πρόνοια, Θαλάσσιες μεταφορές 
και Κατάρτιση για τον Τριτογενή τομέα παρατηρείται 
υποεκπροσώπησή τους. 
 Από τη μελέτη του επιπέδου εκπαίδευσης που έχουν 

ολοκληρώσει οι γονείς των νεοεισερχόμενων φοιτη-
τών οι παρατηρούμενες διαφοροποιήσεις εμφανίζο-
νται πιο έντονες κατά την εξέταση του επιπέδου εκ-
παίδευσης της μητέρας σε σχέση με του πατέρα. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία του 2012 στο σύνολο των 
νεοεισερχομένων φοιτητών στην τριτοβάθμια εκ-
παίδευση παρατηρείται υπερεκπροσώπηση των α-
τόμων με μητέρα υψηλού εκπαιδευτικού επιπέδου, 
δηλαδή οι νέοι με μητέρα που έχει ολοκληρώσει την 
τριτοβάθμια εκπαίδευση έχουν κατά 56% περισσό-
τερες πιθανότητες για εισαγωγή στην τριτοβάθμια 
σε σύγκριση με τους νέους με μητέρα χαμηλότερου 
εκπαιδευτικού επιπέδου. Θετικό, ωστόσο, θεωρείται 
το γεγονός πως κατά τη διάρκεια της δεκαετίας 
2002-2012 παρατηρείται πτωτική τάση της αναλογί-
ας πιθανοτήτων, καταγράφοντας συνολική μείωση 
κατά -26,0%, από 2,11 το 2002 σε 1,56 το 2012. Το 
φαινόμενο αυτό, ωστόσο, αφορά κυρίως τα Πανεπι-
στήμια & Πολυτεχνεία, όπου οι νέοι με μητέρα που 
έχει ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση απο-
τελούν κατά μέσο όρο το 44,6% των νεοεισερχόμε-
νων φοιτητών, ενώ στον Τεχνολογικό τομέα και την 
Ανώτερη Επαγγελματική & Εκκλησιαστική Εκπαίδευ-
ση είναι πιο ισορροπημένη η εκπροσώπηση των νέ-
ων με μητέρα υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης. Στον 
Πανεπιστημιακό τομέα, χαρακτηριστικό παράδειγμα 
είναι ότι οι νέοι με μητέρα που έχει ολοκληρώσει την 
τριτοβάθμια εκπαίδευση έχουν 2,5 με 3,0 φορές πε-
ρισσότερες πιθανότητες να εισαχθούν στο Εθνικό 
Μετσόβιο Πολυτεχνείο, στο Πολυτεχνείο Κρήτης και 
στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών από τους νέους 
με μητέρα χαμηλότερου εκπαιδευτικού επιπέδου. 
Αντίστοιχα παραδείγματα, όμως, συναντώνται και 
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στην Ανώτερη Επαγγελματική & Εκκλησιαστική Εκ-
παίδευση. Οι νέοι με μητέρα που έχει ολοκληρώσει 
την τριτοβάθμια εκπαίδευση έχουν κατά μέσο όρο 
2,4 φορές περισσότερες πιθανότητες να εισαχθούν 
στις καλλιτεχνικές σχολές (Δραματική Σχολή Εθνικού 
Θεάτρου και Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, 
Σχολή Ορχηστικής Τέχνης) από τους νέους με μητέ-
ρα χαμηλότερου εκπαιδευτικού επιπέδου. Η εικόνα 
δεν είναι ομοιόμορφη ούτε ως προς τους τομείς 
σπουδών, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα την 
Κτηνιατρική και το Δίκαιο όπου οι νέοι με μητέρα 
υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης έχουν 2,5 με 2,8 φο-
ρές περισσότερες πιθανότητες για εισαγωγή στους 
τομείς αυτούς, σε σύγκριση με τους νέους με μητέρα 
χαμηλότερου εκπαιδευτικού επιπέδου. 

 Στο σύνολο των νεοεισερχομένων φοιτητών στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση παρατηρείται υποεκπρο-
σώπηση των ατόμων με μητέρα χαμηλού εκπαιδευ-
τικού επιπέδου, δηλαδή οι νέοι με μητέρα που έχει 
ολοκληρώσει το πολύ την υποχρεωτική εκπαίδευση 
έχουν κατά 46% λιγότερες πιθανότητες για εισαγωγή 
στην τριτοβάθμια σε σύγκριση με τους νέους με μη-
τέρα υψηλότερου εκπαιδευτικού επιπέδου. Αρνητι-
κό, επιπλέον, θεωρείται το γεγονός πως κατά τη 
διάρκεια της δεκαετίας 2002-2012 η αναλογία πιθα-
νοτήτων παραμένει σε σταθερά χαμηλά επίπεδα. Το 
φαινόμενο αυτό, ωστόσο, αφορά κυρίως τα Πανεπι-
στήμια & Πολυτεχνεία και, σε μικρότερο βαθμό, τα 
Τεχνολογικά ιδρύματα, όπου οι νέοι με μητέρα που 
έχει ολοκληρώσει το πολύ την υποχρεωτική εκπαί-
δευση αποτελούν κατά μέσο όρο το 15,1% και το 
27,4% αντίστοιχα των νεοεισερχόμενων φοιτητών. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι οι νέοι με μη-
τέρα που έχει ολοκληρώσει το πολύ την υποχρεωτι-
κή εκπαίδευση έχουν κατά 70% με 85% λιγότερες 
πιθανότητες να εισαχθούν στο Εθνικό Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο, στο Πολυτεχνείο Κρήτης και το Οικο-
νομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών από τους νέους με 
μητέρα υψηλότερου εκπαιδευτικού επιπέδου. Αντί-
στοιχα στον Τεχνολογικό τομέα, οι νέοι με μητέρα 
που έχει ολοκληρώσει το πολύ την υποχρεωτική εκ-
παίδευση έχουν κατά μέσο όρο 46,0% λιγότερες πι-
θανότητες να εισαχθούν στην ΑΣΠΑΙΤΕ, στο ΤΕΙ Πει-
ραιώς και στο ΤΕΙ Αθηνών από τους νέους με μητέρα 
υψηλότερου εκπαιδευτικού επιπέδου. Αντίστοιχα 
παραδείγματα, όμως, συναντώνται και στην Ανώτε-
ρη Επαγγελματική & Εκκλησιαστική Εκπαίδευση. Οι 
νέοι με μητέρα που έχει ολοκληρώσει το πολύ την 
υποχρεωτική εκπαίδευση έχουν κατά μέσο όρο 
81,5% λιγότερες πιθανότητες να εισαχθούν στις καλ-
λιτεχνικές σχολές (Δραματική Σχολή Εθνικού Θεά-
τρου και Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, Σχο-
λή Ορχηστικής Τέχνης). Η εικόνα δεν είναι ομοιό-
μορφη ούτε ως προς τους τομείς σπουδών, με χαρα-
κτηριστικότερο παράδειγμα την Κτηνιατρική, το Δί-
καιο και τη Βιολογία-Περιβάλλον, όπου οι νέοι με 
μητέρα χαμηλού επιπέδου εκπαίδευσης έχουν κατά 
μέσο όρο 77,7% λιγότερες πιθανότητες για εισαγωγή 

στους τομείς αυτούς, σε σύγκριση με τους νέους με 
μητέρα υψηλότερου εκπαιδευτικού επιπέδου. 

 Από τη μελέτη του επαγγέλματος των γονέων των 
νεοεισερχόμενων φοιτητών οι παρατηρούμενες δι-
αφοροποιήσεις εμφανίζονται πιο έντονες κατά την 
εξέταση του επαγγέλματος του πατέρα σε σχέση με 
της μητέρας. Σύμφωνα με τα στοιχεία του 2012 στο 
σύνολο των νεοεισερχομένων στην τριτοβάθμια εκ-
παίδευση φοιτητών παρατηρείται υπερεκπροσώπη-
ση 4 επαγγελματικών κατηγοριών του επαγγέλματος 
του πατέρα, με την υψηλότερη να καταγράφεται 
στους νέους με επάγγελμα πατέρα στις Ένοπλες δυ-
νάμεις και Υπάλληλοι γραφείου και ασκούντες συ-
ναφή επαγγέλματα, οι οποίοι έχουν 3,4 φορές και 
αντίστοιχα 2,4 φορές περισσότερες πιθανότητες για 
εισαγωγή σε σύγκριση με τις υπόλοιπες κατηγορίες. 
Αντίθετα, παρατηρείται υποεκπροσώπηση 5 επαγ-
γελματικών κατηγοριών, με την υψηλότερη να κατα-
γράφεται στους νέους με πατέρα Μη οικονομικά ε-
νεργό (0,07) και ακολουθούν οι κατηγορίες: Άνεργοι 
(0,31), Μέλη των βουλευόμενων σωμάτων, ανώτερα 
στελέχη (0,50), Χειριστές μηχανημάτων (0,75) και Ει-
δικευμένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δασοκόμοι-αλιείς 
(0,76). Μελετώντας τη δεκαετία 2002-2012 και με 
βάση το επάγγελμα του πατέρα, αναδεικνύονται 5 
επαγγελματικές κατηγορίες σταθερά υπερεκπροσω-
πούμενες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση: Ένοπλες 
δυνάμεις, (αναλογία πιθανοτήτων 3,6), Υπάλληλοι 
γραφείου και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 
(2,73), Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών 
(2,01), Τεχνολόγοι βοηθοί και ασκούντες συναφή 
επαγγέλματα (1,89) και Επιστημονικά, καλλιτεχνικά 
και συναφή επαγγέλματα (1,62) και 4 επαγγελματι-
κές κατηγορίες σταθερά υποεκπροσωπούμενες: Μη 
οικονομικά ενεργοί (0,03), Μέλη των βουλευόμενων 
σωμάτων, ανώτερα στελέχη (0,22), Άνεργοι (0,25), 
Χειριστές σταθερών βιομηχανικών εγκαταστάσεων, 
μηχανημάτων (0,64) και Ειδικευμένοι γεωργοί, κτη-
νοτρόφοι, δασοκόμοι και αλιείς (0,68). Σημαντικές 
είναι οι διαφοροποιήσεις μεταξύ των τριών κατηγο-
ριών ιδρυμάτων. Οι νέοι με πατέρα υπάλληλο υψη-
λής ειδίκευσης υπερεκπροσωπούνται στα Πανεπι-
στημιακά ιδρύματα (αναλογία πιθανοτήτων 1,6) και 
υποεκπροσωπούνται στον Τεχνολογικό τομέα και 
την Ανώτερη Επαγγελματική & Εκκλησιαστική Εκ-
παίδευση (0,7). Οι νέοι με πατέρα υπάλληλο χαμη-
λής ειδίκευσης υπερεκπροσωπούνται και στις τρεις 
κατηγορίες ιδρυμάτων (αναλογία πιθανοτήτων 1,5). 
Οι νέοι με πατέρα εργάτη (είτε υψηλής είτε χαμηλής 
ειδίκευσης) υποεκπροσωπούνται στα Πανεπιστημι-
ακά ιδρύματα (αναλογία πιθανοτήτων 0,84) και υ-
ποεκπροσωπούνται στον Τεχνολογικό τομέα (1,2) 
και την Ανώτερη Επαγγελματική & Εκκλησιαστική 
Εκπαίδευση (1,3). Οι νέοι με πατέρα άνεργο ή μη οι-
κονομικά ενεργό υποεκπροσωπούνται σημαντικά και 
στις τρεις κατηγορίες ιδρυμάτων. Μερικά χαρακτη-
ριστικά σχετικά παραδείγματα σε επίπεδο εκπαιδευ-
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τικών ιδρυμάτων, σύμφωνα με τα στοιχεία του 2012, 
είναι: 
• οι νέοι με πατέρα υπάλληλο έχουν κατά 84,0% πε-

ρισσότερες πιθανότητες να εισαχθούν στην Ανω-
τάτη Σχολή Καλών Τεχνών, στο Εθνικό Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο και στο Πολυτεχνείο Κρήτης από τους 
νέους με πατέρα που ανήκει σε άλλη επαγγελματι-
κή κατηγορία.  

• οι νέοι με πατέρα άνεργο ή μη οικονομικά ενεργό 
έχουν κατά μέσο όρο 91,9% λιγότερες πιθανότητες 
να εισαχθούν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθη-
νών, στο Πανεπιστήμιο Πατρών, στο Πανεπιστή-
μιο Αθηνών, στο Πολυτεχνείο Κρήτης και στο Πα-
νεπιστήμιο Κρήτης από τους νέους με πατέρα που 
ανήκει σε άλλη επαγγελματική κατηγορία. 

Η εικόνα δεν είναι ομοιόμορφη ούτε ως προς τους 
τομείς σπουδών, με χαρακτηριστικότερα παράδειγ-
μα: 
• την Κτηνιατρική και το Δίκαιο, όπου οι νέοι με πα-

τέρα υπάλληλο έχουν κατά 83,0% περισσότερες 
πιθανότητες να εισαχθούν στους τομείς αυτούς 

από τους νέους με πατέρα που ανήκει σε άλλη ε-
παγγελματική κατηγορία. 

• τις Θαλάσσιες Μεταφορές και την Κατάρτιση στον 
τριτογενή τομέα, όπου οι νέοι με πατέρα εργάτη 
έχουν κατά 45,6% λιγότερες πιθανότητες να εισα-
χθούν στους τομείς αυτούς από τους νέους με πα-
τέρα που ανήκει σε άλλη επαγγελματική κατηγορί-
α. 

Συνολικά, από όλους τους παράγοντες που εξετάστη-
καν στην παρούσα έκθεση αναδεικνύονται σημαντικό-
τατες διαφοροποιήσεις σε όλα τα επίπεδα: μεταξύ των 
τριών κατηγοριών ιδρυμάτων, μεταξύ των εκπαιδευτι-
κών ιδρυμάτων, μεταξύ των τμημάτων, αλλά και μετα-
ξύ των πεδίων και των τομέων σπουδών. 
Ωστόσο, η ύπαρξη σημαντικών κοινωνικών ανισοτή-
των δεν αποτελεί αποκλειστικό χαρακτηριστικό της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά απότοκο και κορυ-
φαία εκδήλωση μιας συνολικής διαχρονικής αδυναμί-
ας μείωσής του, με αποτέλεσμα τη διεύρυνση των 
κοινωνικών, γεωγραφικών και πολιτιστικών ανισοτή-
των σε ολόκληρο το εύρος του εκπαιδευτικού συστή-
ματος στην Ελλάδα. 
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Παράρτημα Ι. Συντμήσεις 
 

  
ISCED Διεθνής Πρότυπη Ταξινόμηση της Εκπαίδευσης 

ISCO Διεθνής Τυποποιημένη Ταξινόμηση των Επαγγελμάτων (International Standard Classification of Occupations) 

ΑΔΙΠ Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση 

ΑΕΑ Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία 

ΑΕΙ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα 

ΑΕΝ Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού 

ΑΕΠ Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν 

ΑΠΘ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

ΑΣΚΤ Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών 

ΑΣΠΑΙΤΕ Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 

ΑΣΤΕ Ανωτέρα Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων 

ΑΤΕΙ Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα 

ΓΓΕΤ Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας 

ΓΕΛ Γενικό Λύκειο 

ΓΣΕΣ Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης 

ΔΔ Διδακτορικά Διπλώματα 

ΔΕ Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

ΔΕΕΤ Διυπουργική Επιτροπή για την Έρευνα και την Τεχνολογία 

ΔΕΠ Διδακτικό – Ερευνητικό Προσωπικό 

ΔΙΚΑΤΣΑ Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Αλλοδαπής 

ΔΚΤ Δείκτης Τιμών Καταναλωτή 

ΔΟΑΤΑΠ Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών & Πληροφόρησης 

ΔΠ Διοικητικό Προσωπικό 

ΕΑΠ Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 

ΕΔΤΠ Ειδικό Διοικητικό - Τεχνικό Προσωπικό 

ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση (EU) 

ΕΕΑ Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης 

ΕΕΔΙΠ Ειδικό Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΕΔΙΠ) 

ΕΕΠ Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό 

ΕΕΣ Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός 

ΕΚΤ Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης 

ΕΛΚΕ Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας 

ΕΜΠ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 

ΕΜΥ Ειδικοί Μεταπτυχιακοί Υπότροφοι 

ΕΟΕΤ Εθνικός Οργανισμός Έρευνας και Τεχνολογίας 

ΕΟΠ Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών 

ΕΠ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

ΕΠΑΛ Επαγγελματικό Λύκειο 

ΕΠΕΑΕΚ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης 

ΕΠΕΤ Εθνικό Πρόγραμμα Έρευνας και Τεχνολογίας 

ΕΠΙ Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 

ΕΡΔΙΠ Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό 

ΕΣΑΕΑ Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία 

ΕΣΑΠ Εθνικό Συμβούλιο Ανώτατης Παιδείας 

ΕΣΕΤ Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Τεχνολογίας 

ΕΣΚ Ενιαίο Σύστημα Κριτηρίων 

ΕΣΣΕΕΚΑ Εθνικό Σύστημα Σύνδεσης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την Απασχόληση 

ΕΣΥΠ Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας 
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ΕΤΕΠ Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό 

ΕΤΠ Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό 

ΕΤΠΑ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 

ΕΥΔ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης 

ΕΧΑΕ Ευρωπαϊκός Χώρος Ανώτατης Εκπαίδευσης 

ΙΕΚ Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης 

ΙΕΠ Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής 

ΙΚΕ Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης 

ΙΚΥ Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών 

ΚΑΤΕΕ Κέντρα Ανωτέρας Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 

ΚΕΕ Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας 

ΚΘΒΕ Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος 

ΚΥΣΔΕ Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαιδεύσεως 

ΚΥΣΜΕ Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Μέσης Εκπαιδεύσεως 

ΜΔΕ Μεταπτυχιακά Διπλώματα Ειδίκευσης 

ΜΟΔΙΠ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας 

ΝΠΔΔ Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου 

ΟΜ Ομάδες Μαθημάτων 

ΟΜΕΑ Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης 

ΟΠΑ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

ΟΣΧΣ Ομάδα Στρατηγικού και Χωροταξικού Σχεδιασμού 

ΠΕ Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης 

ΠΕΠ Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

ΠΙ Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 

ΠΜΣ Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

ΠΟΣΔΕΠ   

ΠΣΕ Προγράμματα Σπουδών Επιλογής 

ΠΣΤΕ Περιφερειακό Συμβούλιο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 

ΣΑΤΕ Συμβούλιο Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 

ΣΔΕ Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας 

ΣΕ Συντονιστική Επιτροπή 

ΣΕΛΕΤΕ Σχολής Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης 

ΣΕΠ Συνεργαζόμενο Ερευνητικό Προσωπικό 

ΣΕΣ Σύγκλητος Ειδικής Σύνθεσης ή Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης 

ΣΤΕ Συμβούλιο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 

ΤΕ Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 

ΤΕΛ Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο 

ΤΠΕ Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας 

ΥΕ Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης 

ΥΠΑΙΘ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων 
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Παράρτημα ΙI. Διεθνής τυποποιημένη ταξινόμηση εκπαίδευσης ISCED 1997 
Σύμφωνα με την ταξινόμηση ISCED 1997 της UNESCO http://www.uis.unesco.org 

ISCED 0 – ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
Αρχικό στάδιο εκπαίδευσης, σχεδιασμένο για να εισάγει πολύ μικρά παιδιά σε ένα είδος σχολικού περιβάλλοντος. 
ISCED 1 – ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
Προγράμματα σχεδιασμένα για να προσφέρουν στους μαθητές θεμελιώδεις γνώσεις ανάγνωσης, γραφής και μαθηματικών. 
ISCED 2 – ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΩΤΕΡΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
Προγράμματα που εν γένει αποτελούν συνέχεια των προγραμμάτων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αλλά εστιάζουν περισ-
σότερο σε ειδικότερα θέματα και συχνά διδάσκονται από εξειδικευμένους καθηγητές. 
ISCED 3 – ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
Τα προγράμματα αυτά ξεκινούν εν γένει μετά την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, και συνήθως περιλαμβάνουν 
πιο εξειδικευμένα προγράμματα σε σχέση με την υποχρεωτική εκπαίδευση. 
ISCED 4 – ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΜΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
Προγράμματα που δεν είναι, εν γένει, ιδιαίτερα πιο προχωρημένα από τα προγράμματα Επιπέδου 3 αλλά διευρύνουν τις 
γνώσεις των αποφοίτων του Επιπέδου 3, προφέροντας προγράμματα με πιο εξειδικευμένο και λεπτομερές περιεχόμενο. Για 
την εισαγωγή σε αυτά απαιτείται συνήθως, αλλά όχι απαραίτητα, η ολοκλήρωση του Επιπέδου 3. 
ISCED 5A – ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 
Στο επίπεδο ISCED 5A υπάγονται προγράμματα σπουδών θεωρητικής κατεύθυνσης τα οποία προετοιμάζουν τους φοιτητές 
για έρευνα ή παρέχουν πρόσβαση σε «επαγγέλματα υψηλού βαθμού ειδίκευσης». 

ISCED 5B – ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 
Στο επίπεδο ISCED 5B υπάγονται προγράμματα σπουδών τα ο-ποία είναι συνήθως μικρότερης διάρκειας από τα προγράμμα-
τα ακαδημαϊκής κατεύθυνσης (ISCED 5A) περισσότερο πρακτικής κατεύθυνσης και είναι σχεδιασμένα για να παρέχουν πρό-
σβαση στην αγορά εργασίας. 

ISCED 6 – ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ  
Στο επίπεδο ISCED 6 υπάγονται προγράμματα σπουδών που οδηγούν απευθείας στην απονομή ενός τίτλου σπουδών προηγ-
μένης έρευνας (διδακτορικό). Μόνο τα προγράμματα σπουδών ISCED 5A παρέχουν πρόσβαση σε διδακτορικές σπουδές επι-
πέδου ISCED 6. 
 
 
 Στο 5ο κεφάλαιο της παρούσας έκθεσης, όπου εξετάζεται το επίπεδο εκπαίδευσης που έχουν ολοκληρώσει οι γονείς των 
νεοεισερχόμενων φοιτητών, οι παραπάνω κατηγορίες έχουν συγχωνευθεί προκειμένου να σχηματίσουν τις ακόλουθες τέσ-
σερις κατηγορίες: 
Α) ΧΑΜΗΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ:  
Περιλαμβάνει τα επίπεδα ISCED 0-2, ενώ οι αντίστοιχες κατηγορίες στο Ατομικό Δελτίο Σπουδαστή που έχουν ενταχθεί σε αυ-
τή την κατηγορία είναι: Αναλφάβητος, Δεν τελείωσε το δημοτικό, Απολυτήριο δημοτικού, Απολυτήριο γυμνασίου ή ισότιμης 
τεχνικής-επαγγελματικής σχολής 
Β) ΜΕΣΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ: 
Περιλαμβάνει τα επίπεδα ISCED 3-4, ενώ οι αντίστοιχες κατηγορίες στο Ατομικό Δελτίο Σπουδαστή που έχουν ενταχθεί σε αυ-
τή την κατηγορία είναι: Απολυτήριο λυκείου ή εξατάξιου γυμνασίου ή ισότιμης τεχνικής επαγγελματικής σχολής 
Γ) ΥΨΗΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ:6. Ειδικευμένοι εργαζόμενοι στους τομείς της γεωργίας και της αλιείας  
Περιλαμβάνει τα επίπεδα ISCED 5-6: Πτυχίο ΚΑΤΕΕ – ΑΤΕΙ ή άλλης ανώτερης σχολής, Πτυχίο ΑΕΙ, Μεταπτυχιακό-Διδακτορικό 
 
 

Παράρτημα III. Πεδία και Τομείς Σπουδών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
Σύμφωνα με την ταξινόμηση ISCED 1997 της UNESCO http://www.uis.unesco.org 

1 - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
 (ISC 141) Κατάρτιση διδακτικού προσωπικού: Εκπαίδευση εκπαιδευτικών παιδικών σταθμών, νηπιαγωγείων, δημοτικής εκ-

παίδευσης, επαγγελματικής εκπαίδευσης, πρακτικής άσκησης και μη επαγγελματικών αντικειμένων, εκπαίδευση ενηλίκων, 
εκπαίδευσης εκπαιδευτών και ειδικής αγωγής. 
 (ISC 142) Επιστήμες εκπαίδευσης: Ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών σε αντικείμενα της επαγγελματικής και μη-

επαγγελματικής εκπαίδευσης, εκπαιδευτική αξιολόγηση μέτρηση και έρευνα κ.α. 

2 - ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ & ΤΕΧΝΕΣ 
 (ISC 21) Καλές Τέχνες & Τέχνες Εφαρμοσμένες: Καλές τέχνες (σχέδιο, ζωγραφική, γλυπτική), παραστατικές τέχνες (μουσική, 

θέατρο, χορός, circus), γραφικές & οπτικοακουστικές τέχνες (φωτογραφία, κινηματογράφος, μουσική παραγωγή, ραδιο-
φωνική και τηλεοπτική παραγωγή, εκτύπωση και design, χειροτεχνικές δεξιότητες). 
 (ISC 22) Ανθρωπιστικές Επιστήμες: Θρησκεία & θεολογία, ξένες γλώσσες και πολιτισμοί, ζώσες και μη γλώσσες και λογοτε-

χνία, εθνικές γλώσσες σύγχρονες ή ομιλούμενες γλώσσες και σχετική λογοτεχνία, διερμηνεία & μετάφραση, γλωσσολογία, 
συγκριτική λογοτεχνία, ιστορία, αρχαιολογία, φιλοσοφία, ήθη. 

http://www.uis.unesco.org/
http://www.uis.unesco.org/
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3 - ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΔΙΚΑΙΟ 
 (ISC 31) Κοινωνικές & Επιστήμες της Συμπεριφοράς: Οικονομικά, οικονομική ιστορία, πολιτικές επιστήμες, κοινωνιολογία, 

δημογραφία, ανθρωπολογία (πλην της φυσικής ανθρωπολογίας, εθνολογία, μελλοντολογία (futurology), ψυχολογία, γεω-
γραφία (πλην της φυσικής γεωγραφίας), σπουδές στην ειρήνη και στην εμπλοκή, ανθρώπινα δικαιώματα. 
 (ISC 32) Πληροφόρηση & Τεκμηρίωση: Δημοσιογραφία, επιστήμη και τεχνική της βιβλιοθηκονομία, αρχειοθέτες μουσείων 

και συναφή. 
 (ISC 34) Κατάρτιση στο Εμπόριο & στη Διοίκηση Επιχειρήσεων: Εμπόριο, μάρκετινγκ, πωλήσεις, δημόσιες σχέσεις, αγορα-

πωλησία ακινήτων, χρηματοοικονομική τραπεζική ασφαλιστική ανάλυση και ανάλυση επενδύσεων, λογιστική ελεγκτική και 
τήρηση βιβλίων, διοίκηση επιχειρήσεων, δημόσια διοίκηση, διοίκηση φορέων, διοίκηση προσωπικού, διοικητική και γραμ-
ματειακή υποστήριξη. 
 (ISC 38) Δίκαιο: Σπουδές στο Δίκαιο (γενικό, διεθνές εργατικό, ναυτικό κ.α.), νομολογία, συμβολαιογραφία. 

4 - ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 
 (ISC 42) Βιολογία-Περιβάλλον: Βιολογία, βοτανολογία, βακτηριολογία, τοξικολογία, μικροβιολογία, ζωολογία, εντομολογία, 

ορνιθολογία, γενετική, βιοχημεία, βιοφυσική, συναφείς επιστήμες πλην κλινικών επιστημών & κτηνιατρικής. 
 (ISC 44) Φυσικές επιστήμες: Αστρονομία & επιστήμες διαστήματος, φυσική & συναφείς επιστήμες, χημεία & συναφείς επι-

στήμες, γεωλογία, γεωφυσική, ορυκτολογία, φυσική ανθρωπολογία,, φυσική γεωγραφία & άλλες γεωεπιστήμες, μετεωρο-
λογία και επιστήμες ατμόσφαιρας συμπεριλαμβανομένης της κλιματικής έρευνας, ναυτικές επιστήμες, ηφαιστειολογία, 
παλαιοοικολογία. 
 (ISC 46) Εφαρμοσμένες Επιστήμες (Μαθηματικά & Στατιστική): Μαθηματικά, επιχειρησιακή έρευνα, αριθμητική ανάλυση, 

αναλογιστικές επιστήμες, στατιστική και συναφείς επιστήμες. 
 (ISC 48) Επιστήμες της Πληροφορικής: Επιστήμες πληροφορικής, σχεδιασμός συστημάτων, προγραμματισμός, διαχείριση 

δεδομένων, δίκτυα, λειτουργικά συστήματα, ανάπτυξη λογισμικού μόνο (η ανάπτυξη hardware κατηγοριοποιείται στον πε-
δίο των μηχανικών). 

5 - ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
 (ISC 52) Επιστήμες του Μηχανικού: Μηχανική σχεδίαση, μηχανών, μεταλλουργίας, ηλεκτρικής ενέργειας, ηλεκτρονικών, τη-

λεπικοινωνιών, ενέργειας και χημική μηχανική, συντήρηση οχημάτων, τοπογραφία. 
 (ISC 54) Επαγγέλματα της Βιομηχανικής Παραγωγής και της Τεχνολογίας: Μεταποίηση και επεξεργασία τροφίμων, ποτών, 

κλωστοϋφαντουργίας, ρούχων, υποδημάτων, δέρματος, υλικών (ξύλο, χαρτί, πλαστικό, γυαλί, κλπ), εξόρυξης και άντλησης. 
 (ISC 58) Αρχιτεκτονική-Χωροταξία και Μηχανικοί Κτιρίων: Αρχιτεκτονική και πολεοδομία, δομική αρχιτεκτονική, σχεδιασμός 

της κοινότητας, χαρτογραφία, κατασκευή κτιρίων, έργα πολιτικού μηχανικού. 

6 - ΓΕΩΡΓΙΑ 
 (ISC 62) Γεωργία, Δασοκομία και Αλιευτική (Τεχνολογία Γεωπονία): Γεωργία, φυτική και κτηνοτροφική παραγωγή, γεωπονί-

α, κτηνοτροφία, κηπουρική, δασοκομία, φυσικά πάρκα και άγρια ζωή, αλιεία, αλιευτική επιστήμη και τεχνολογία. 
 (ISC 64) Κτηνιατρική: Κτηνιατρικά φάρμακα, κτηνιατρική βοήθεια. 

7 - ΥΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ 
 (ISC 72) Επιστήμες Υγείας & Υγιεινής: Ιατρική (ανατομία, επιδημιολογία, κυτταρολογία, ψυχολογία, ανοσολογία, παθολογί-

α, αναισθησιολογία, παιδιατρική, μαιευτική και γυναικολογία, χειρουργική, νευρολογία, ψυχιατρική, ακτινολογία, οφθαλ-
μολογία), Ιατρικές υπηρεσίες (υπηρεσίες δημόσιας υγείας και υγιεινής, φαρμακευτική, φαρμακολογία, θεραπευτική, απο-
κατάσταση, προσθετική, οπτικομετρία, διατροφή), Νοσηλευτική (βασική νοσηλευτική, μαιευτική), Οδοντιατρικές υπηρεσί-
ες (οδοντιατρική, στοματική υγιεινή, οδοντοτεχνική, ορθοδοντική). 
 (ISC 76) Κοινωνικές Υπηρεσίες & Πρόνοια: Κοινωνική πρόνοια (υπηρεσίες φροντίδας παιδιών, ατόμων με αναπηρία, ηλικι-

ωμένων), Κοινωνική εργασία (συμβουλευτική, υπηρεσίες πρόνοιας που δεν κατατάσσονται σε άλλη κατηγορία). 

8 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
 (ISC 81) Κατάρτιση για τον Τριτογενή Τομέα (Υπηρεσίες): Υπηρεσίες ξενοδοχείων & catering, ταξιδιών & τουρισμού, αθλη-

τισμού & αναψυχής, κομμωτηρίου, αισθητικής και συναφείς υπηρεσίες, καθαριστηρίων, πλυντηρίων, καλλυντικών κ.α. 
 (ISC 84) Θαλάσσιες Μεταφορές: Ναυτιλιακές υπηρεσίες, ναυτική επιστήμη, ιπταμένων πληρωμάτων, ελεγκτών εναέριας 

κυκλοφορίας, σιδηροδρομικών υπηρεσιών, υπηρεσιών αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών, ταχυδρομικών υπηρεσιών. 
 (ISC 85) Προστασία Περιβάλλοντος (Τεχνολογία): Υπηρεσίες ελέγχου προστασίας & διαφύλαξης περιβάλλοντος, έλεγχου 

της μόλυνσης αέρα και υδάτων, προστασία και ασφάλεια της εργασίας. 
 (ISC 86) Υπηρεσίες ασφάλειας: Προστασία της περιουσίας και πολιτών, υπηρεσίες αστυνόμευσης και συναφείς με την επι-

βολή του νόμου, εγκληματολογία, υπηρεσίες πυροπροστασίας και πυροσβεστικής, πολιτικής προστασίας. 
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Παράρτημα IV. Διεθνής Τυποποιημένη Ταξινόμηση Επαγγελμάτων ISC0-08 
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGE-namingcodes 

1. ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ  
Μέλη των νομοθετικών σωμάτων και ανώτερα διοικητικά στελέχη, Διευθύνοντες σύμβουλοι και γενικοί διευθυντές, Διευθυ-
ντές επιχειρηματικών υπηρεσιών και διοίκησης, Διευθυντές πωλήσεων, μάρκετινγκ και ανάπτυξης, Διευθυντές παραγωγής 
στη γεωργία, στη δασοκομία και στην αλιεία, Διευθυντές επιχειρήσεων μεταποίησης, εξόρυξης, κατασκευών και διανομής, 
Διευθυντές υπηρεσιών των τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας, Διευθυντές επιχειρήσεων παροχής επαγγελματι-
κών υπηρεσιών, Διευθυντές ξενοδοχείων και εστιατορίων, Διευθυντές επιχειρήσεων λιανικού και χονδρικού εμπορίου, Διευ-
θυντές άλλων υπηρεσιών. 
2. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ  
Επαγγελματίες των φυσικών επιστημών, γεωλόγοι και γεωφυσικοί, Μαθηματικοί, αναλογιστές και στατιστικοί, Επαγγελματί-
ες των επιστημών της ζωής, Μηχανικοί (εξαιρουμένων των ηλεκτρολόγων τεχνολόγων), Ηλεκτρολόγοι τεχνολόγοι μηχανικοί, 
Αρχιτέκτονες, τοπογράφοι, πολεοδόμοι και σχεδιαστές, Ιατροί, Νοσηλευτές και μαίες, Επαγγελματίες παραδοσιακής και συ-
μπληρωματικής ιατρικής, Ασκούντες παραϊατρικά επαγγέλματα, Κτηνίατροι, Άλλοι επαγγελματίες του τομέα της υγείας, Κα-
θηγητές επαγγελματικής εκπαίδευσης, Καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Δάσκαλοι πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και 
νηπιαγωγοί, Άλλοι εκπαιδευτικοί, Επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού τομέα, Επαγγελματίες διοίκησης, Επαγγελματίες 
σύμβουλοι πωλήσεων, μάρκετινγκ και δημοσίων σχέσεων, Σχεδιαστές και αναλυτές λογισμικού και εφαρμογών, Επαγγελμα-
τίες βάσεων δεδομένων και δικτύων, Επαγγελματίες νομικοί, Βιβλιοθηκονόμοι, αρχειοφύλακες και έφοροι αρχαιοτήτων, 
μουσείων και αιθουσών έργων τέχνης, Επαγγελματίες του κοινωνικού και θρησκευτικού τομέα, Συγγραφείς, δημοσιογράφοι 
και γλωσσολόγοι, Καλλιτέχνες εν γένει. 
3. ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ  
Τεχνικοί επιστημών φυσικής και μηχανικής, Επόπτες ορυχείων, μεταποιητικών και κατασκευαστικών μονάδων, Τεχνικοί ελέγ-
χου διαδικασίας, Τεχνικοί των επιστημών της ζωής και ασκούντες συναφή επαγγέλματα, Ελεγκτές και τεχνικοί ναυσιπλοΐας 
και αεροπλοΐας, Τεχνικοί ιατρικής και φαρμακευτικής, Βοηθοί επαγγελματιών νοσηλευτικής και μαιευτικής, Βοηθοί επαγγελ-
ματιών παραδοσιακής και συμπληρωματικής ιατρικής, Τεχνικοί και βοηθοί κτηνιάτρων, Άλλοι βοηθοί επαγγελματιών του το-
μέα της υγείας, Βοηθοί Επαγγελματιών του χρηματοοικονομικού και μαθηματικού κλάδου, Πράκτορες και μεσίτες αγοραπω-
λησιών, Πράκτορες παροχής υπηρεσιών σε επιχειρήσεις, Γραμματείς διοίκησης και ειδικευμένοι(-ες) γραμματείς, Λειτουργοί 
και ελεγκτές ρυθμιστικών-εκτελεστικών κρατικών υπηρεσιών, Βοηθοί επαγγελματιών του νομικού, κοινωνικού και θρησκευ-
τικού τομέα, Εργαζόμενοι στον τομέα του αθλητισμού και της σωματικής αγωγής, Βοηθοί επαγγελματιών του καλλιτεχνικού 
και πολιτιστικού τομέα και της μαγειρικής, Τεχνικοί λειτουργιών και υποστήριξης χρηστών τεχνολογιών πληροφόρησης και 
επικοινωνίας, Τεχνικοί τηλεπικοινωνιών και εκπομπών ραδιοφώνου και τηλεόρασης. 
4. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ  
Υπάλληλοι γενικών καθηκόντων, Γραμματείς (γενικών καθηκόντων), Χειριστές μηχανών με πληκτρολόγιο, Ταμίες, εισπράκτο-
ρες και ασκούντες συναφή επαγγέλματα, Υπάλληλοι πληροφόρησης πελατών, Υπάλληλοι καταγραφής αριθμητικών δεδομέ-
νων, Υπάλληλοι καταγραφής υλικών και υπηρεσιών μεταφορών, Άλλοι υπάλληλοι γραφείου. 
5. ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΩΛΗΤΕΣ  
Ταξιδιωτικοί συνοδοί, εισπράκτορες και ξεναγοί, Μάγειροι, Σερβιτόροι και μπάρμεν, Κομμωτές/κομμώτριες, αισθητικοί και 
ασκούντες συναφή επαγγέλματα, Επόπτες καθαρισμού και φροντιστές κτιρίων και κατοικιών, Άλλοι απασχολούμενοι στην 
παροχή προσωπικών υπηρεσιών, Πλανόδιοι πωλητές και πωλητές σε υπαίθριες αγορές, Πωλητές σε καταστήματα, Ταμίες και 
υπάλληλοι έκδοσης εισιτηρίων, Άλλοι πωλητές, Παιδοκόμοι και βοηθοί δασκάλων, Απασχολούμενοι στην παροχή ατομικής 
φροντίδας στον τομέα των υπηρεσιών υγείας, Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών προστασίας. 
6. ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΓΕΩΡΓΟΙ, ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ, ΔΑΣΟΚΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΣ  
Καλλιεργητές κηπευτικών και φυτωρίων, επαγγελματίες, Κτηνοτρόφοι, Γεωργοκτηνοτρόφοι μεικτών εκμεταλλεύσεων, Δασο-
κόμοι, υλοτόμοι και ασκούντες συναφή επαγγέλματα, Αλιείς, κυνηγοί και παγιδευτές θηραμάτων, Καλλιεργητές γεωργοί, για 
ίδια κατανάλωση, Κτηνοτρόφοι, για ίδια κατανάλωση, Γεωργοκτηνοτρόφοι μεικτών εκμεταλλεύσεων, για ίδια κατανάλωση, 
Αλιείς, κυνηγοί, παγιδευτές και συλλέκτες θηραμάτων, για ίδια κατανάλωση. 
7. ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ  
Κτίστες και ασκούντες συναφή επαγγέλματα, Τεχνίτες αποπεράτωσης κτιρίων και ασκούντες συναφή επαγγέλματα, Ελαιο-
χρωματιστές, βαφείς, καθαριστές και ασκούντες συναφή επαγγέλματα, Χύτες μετάλλων, συγκολλητές, ελασματουργοί, τεχνί-
τες μεταλλικών δομικών κατασκευών, σιδηρουργοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα, Σιδηρουργοί, κατασκευαστές εργα-
λείων και ασκούντες συναφή επαγγέλματα, Μηχανικοί και επισκευαστές μηχανημάτων, Χειροτέχνες, Τυπογράφοι και ασκού-
ντες συναφή επαγγέλματα, Εγκαταστάτες και επισκευαστές ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, Εγκαταστάτες και επισκευαστές η-
λεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, Τεχνίτες επεξεργασίας τροφίμων και ασκούντες συναφή επαγγέλματα, Τε-
χνίτες επεξεργασίας ξύλου, επιπλοποιοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα, Τεχνίτες ειδών ένδυσης και ασκούντες συναφή 
επαγγέλματα, Άλλοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή επαγγέλματα. 
8. ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
Χειριστές εξοπλισμού επεξεργασίας και φινιρίσματος μεταλλικών προϊόντων, Χειριστές εγκαταστάσεων και μηχανών παρα-
γωγής χημικών και φωτογραφικών προϊόντων, Χειριστές μηχανών παραγωγής προϊόντων από ελαστικό, πλαστικό, χαρτί και 
χαρτόνι, Χειριστές μηχανών παραγωγής κλωστοϋφαντουργικών, γούνινων και δερμάτινων προϊόντων, Χειριστές μηχανών πα-
ραγωγής ειδών διατροφής και συναφών προϊόντων, Χειριστές εγκαταστάσεων επεξεργασίας ξύλου, χαρτοποιίας και χαρτο-
νοποιίας, Άλλοι χειριστές σταθερών εγκαταστάσεων και μηχανών, Συναρμολογητές (μονταδόροι), Μηχανοδηγοί και ασκού-
ντες συναφή επαγγέλματα, Οδηγοί αυτοκινήτων, μικρών φορτηγών και μοτοσικλετών, Οδηγοί φορτηγών και λεωφορείων, 
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Χειριστές κινητού εξοπλισμού, Ναυτικοί-πλήρωμα καταστρώματος και ασκούντες συναφή επαγγέλματα, Χειριστές εγκατα-
στάσεων ορυχείων και εγκαταστάσεων επεξεργασίας μεταλλευμάτων. 
9. ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ, ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ  
Καθαριστές και βοηθοί οικιών, ξενοδοχείων και γραφείων, Καθαριστές οχημάτων, παραθύρων και ασκούντες συναφή επαγ-
γέλματα, Ανειδίκευτοι εργάτες γεωργίας, δασοκομίας και αλιείας, Ανειδίκευτοι εργάτες ορυχείων και κατασκευών, Ανειδί-
κευτοι εργάτες μεταποίησης, Ανειδίκευτοι εργάτες μεταφορών και αποθήκευσης, Βοηθοί παρασκευής φαγητών, Πρόσωπα 
που παρέχουν μικροϋπηρεσίες στο δρόμο και ασκούντες συναφή επαγγέλματα, Πλανόδιοι πωλητές (εξαιρουμένων των πω-
λητών τροφίμων), Συλλέκτες απορριμμάτων, Άλλοι ανειδίκευτοι εργάτες. 
0. ΈΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ  
Αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων, Υπαξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων, Άλλα μέλη των ενόπλων δυνάμεων. 
 
Πέραν της παραπάνω ταξινόμησης, στην παρούσα έκθεση έχει υιοθετηθεί η ταξινόμηση που χρησιμοποιείται στην Ευρωπαϊ-
κή Έρευνα για τις Συνθήκες Εργασίας 2010, σύμφωνα με την οποία προκύπτουν τέσσερις "Επαγγελματικές κατηγορίες", οι 
οποίες βασίζονται στις 10 κατηγορίες της ταξινόμησης επαγγελμάτων κατά ISCO-88 και συγκεκριμένα: 
Α) ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΨΗΛΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ:  
1. Νομικοί σύμβουλοι, ανώτερα διοικητικά και διευθυντικά στελέχη 
2. Επαγγελματίες 
Β) ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ: 
3. Τεχνικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 
4. Υπάλληλοι γραφείου  
5. Υπάλληλοι εξυπηρέτησης και εργαζόμενοι σε καταστήματα και στον τομέα των πωλήσεων 
Γ) ΕΡΓΑΤΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ: 
6. Ειδικευμένοι εργαζόμενοι στους τομείς της γεωργίας και της αλιείας  
7. Ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 
Δ) ΕΡΓΑΤΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ: 
8. Χειριστές εγκαταστάσεων και μηχανών και εργάτες συναρμολόγησης  
9. Ανειδίκευτοι εργάτες  
10. Ένοπλες δυνάμεις 
(βλ. περισσότερα http://www.eurofound.europa.eu/surveys/smt/ewcs/methodology_el.htm)  
 
 
 

Παράρτημα V. Στατιστικά Δεδομένα 

1. ΠΗΓΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
Τα στοιχεία που παρουσιάζονται στην παρούσα έκθεση προέρχονται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή και συ-
γκεκριμένα: 
α) την Έρευνα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λήξης: Η έρευνα είναι απογραφική, τα δεδομένα συλλέγονται μία 
φορά το χρόνο στη λήξη κάθε ακαδημαϊκού έτους και η στατιστική μονάδα είναι τα τμήματα των εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.  
β) την Έρευνα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Ατομικό Δελτίο Σπουδαστή: Η έρευνα είναι απογραφική, ετήσια, με 
περίοδο αναφοράς των στοιχείων το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους και αναφέρεται 
σε όλους τους νεοεισαχθέντες σπουδαστές. Πιο συγκεκριμένα, αφορά τους σπουδαστές που εγγράφονται για 
πρώτη φορά ή όχι ανά τμήμα, φύλο, ηλικία, υπηκοότητα, γραμματικές γνώσεις γονέων καθώς και επαγγέλματα 
αυτών. Το Ατομικό Δελτίο φοιτητή-σπουδαστή συμπληρώνουν: i) οι εγγραφόμενοι στο Α΄ έτος, ii) οι μετεγγρα-
φόμενοι από ξένα Πανεπιστήμια ή ισότιμες Σχολές και iii) οι κατατασσόμενοι πτυχιούχοι άλλων τμημάτων. 
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στην παρούσα έκθεση δεν περιλαμβάνονται στοιχεία για τις Στρατιωτικές Σχολές, τις 
Αστυνομικές Σχολές, τις Ακαδημίες Πυροσβεστικής, το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και το Διεθνές Πανεπι-
στήμιο. 
 
2. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 
Τα στοιχεία που παρουσιάζονται στην παρούσα έκθεση αναφέρονται στην περίοδο 2002-2012 καλύπτοντας 11 
συνεχόμενα ακαδημαϊκά έτη, από το 2001-02 έως και το 2011-12. 
 
3. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΛΕΙΠΟΥΣΩΝ ΤΙΜΩΝ (MISSING VALUES) 
Προκειμένου να αποτυπωθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα βασικά μεγέθη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε εθνικό ε-
πίπεδο αλλά και σε επίπεδο ιδρύματος, τομέα σπουδών κ.ο.κ., έχει γίνει αντικατάσταση των ελλειπουσών τιμών (missing val-
ues) με τις αντίστοιχες τιμές του εκάστοτε τμήματος του προηγούμενου έτους (ή του πλησιέστερου έτους με διαθέσιμα στοι-
χεία). Πιο συγκεκριμένα: 
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 Τα στοιχεία λήξεως του έτους 2011-12 του τμήματος Ηθοποιών της Δραματικής Σχολής Εθνικού Θεάτρου, του τμήματος 
Καθηγητών Χορού της Σχολής Ορχηστικής Τέχνης, του τμήματος Επιχειρηματικού Σχεδιασμού & Πληροφοριακών Συστη-
μάτων (Παράρτημα Ρεθύμνου) του ΤΕΙ Κρήτης, του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Πατρών, του τμήματος Λο-
γιστικής του ΤΕΙ Πατρών, του τμήματος Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών του ΤΕΙ Αθηνών και του τμήματος Τεχνολογίας Αε-
ροσκαφών του ΤΕΙ Χαλκίδος αφορούν το έτος 2010-11. 

 Τα στοιχεία λήξεως των ετών 2002-03, 2003-04 και 2004-05 του τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών αφορούν 
το έτος 2001-02. 

 Τα στοιχεία των ετών 2002-03 και 2003-04 του τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης αφορούν το έτος 
2001-02. 

 Τα στοιχεία για τους νεοεισερχόμενους φοιτητές του έτους 2005-06 του τμήματος Νοσοκόμων της Ανωτέρας Σχολής Νο-
σηλευτικής ΕΕΣ Αθηνών αφορούν το έτος 2004-05. 

 Τα στοιχεία για τους νεοεισερχόμενους φοιτητές του έτους 2007-08 του τμήματος ιερέων της Ανώτατης Εκκλησιαστικής 
Ακαδημίας Βελλάς Ιωαννίνων αφορούν το έτος 2006-07. 

 Τα στοιχεία για τους νεοεισερχόμενους φοιτητές του έτους 2008-09 του τμήματος Ηθοποιών της Δραματικής Σχολής Ε-
θνικού Θεάτρου αφορούν το έτος 2007-08. 

 Τα στοιχεία για τους νεοεισερχόμενους φοιτητές του έτους 2009-10 του τμήματος Ενεργειακής Τεχνολογίας του ΤΕΙ Αθη-
νών και του τμήματος Γεωπληροφορικής & Τοπογραφίας του ΤΕΙ Σερρών αφορούν το έτος 2008-09. 

 Τα στοιχεία για τους νεοεισερχόμενους φοιτητές του έτους 2010-11 
o του τμήματος Ενεργειακής Τεχνολογίας του ΤΕΙ Αθηνών αφορούν το έτος 2008-09, 
o του τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης του ΤΕΙ Αθηνών, του τμήματος Εμπορίας & Διαφήμισης του ΤΕΙ 

Αθηνών, του τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού (Παρ. Γρεβενών) του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, του τμήματος 
Επιχειρησιακής Πληροφορικής του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, του τμήματος Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση & 
στην Οικονομία (Παρ. Λευκάδας) του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, του τμήματος Μηχανολογίας του ΤΕΙ Κρήτης, του τμήματος Εκ-
παιδευτικών Πολιτικών Δομικών Έργων της ΑΣΠΑΙΤΕ, του τμήματος Πλοιάρχων της ΑΕΝ Ιονίων Νήσων, του τμήματος 
Πλοιάρχων της ΑΕΝ Κύμης, του Προγράμματος Εκκλησιαστικής Μουσικής & Ψαλτικής της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής 
Ακαδημίας Βελλάς Ιωαννίνων, του Προγράμματος Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής 
Ακαδημίας Θεσσαλονίκης, του τμήματος Νοσοκόμων της Ανωτέρας Σχολής Νοσηλευτικής ΕΕΣ Αθηνών και του τμήματος 
Ηθοποιών της Δραματικής Σχολής Εθνικού Θεάτρου αφορούν το έτος 2009-10. 

 Τα στοιχεία για τους νεοεισερχόμενους φοιτητές του έτους 2011-12: 
o του τμήματος Ενεργειακής Τεχνολογίας του ΤΕΙ Αθηνών αφορούν το έτος 2008-09, 
o του τμήματος Νοσοκόμων της Ανωτέρας Σχολής Νοσηλευτικής ΕΕΣ Αθηνών και του τμήματος Ηθοποιών της Δραματικής 

Σχολής Εθνικού Θεάτρου αφορούν το έτος 2009-10, 
o του τμήματος Νοσηλευτικής του ΤΕΙ Λαμίας, του τμήματος Φυσικοθεραπείας του ΤΕΙ Λαμίας, του τμήματος Ηλεκτρολο-

γίας του ΤΕΙ Λαμίας, του τμήματος Ηλεκτρονικής του ΤΕΙ Λαμίας, του τμήματος Πληροφορικής & Τεχνολογίας Υπολογι-
στών του ΤΕΙ Λαμίας, του τμήματος Πολιτικών Δομικών Έργων του ΤΕΙ Πειραιώς, του τμήματος Διοίκησης Συστημάτων 
Εφοδιασμού (Παρ. Θήβας) του ΤΕΙ Χαλκίδος και του τμήματος Καθηγητών Χορού της Σχολής Ορχηστικής Τέχνης αφο-
ρούν το έτος 2010-11. 

 
Για το ακαδημαϊκό έτος 2011-12, σύμφωνα με το ΦΕΚ 1202-Β| 10-6-2011, δεν υπήρχαν εισακτέοι στα ακόλουθα 25 τμήματα: 
o Κοινωνικής Θεολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών 
o Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού (Παρ. Γρεβενών) του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, 
o Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών (Παρ. Μουδανιών) του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, 
o Ζωικής Παραγωγής (Παρ. Φλώρινας) του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, 
o Φυτικής Παραγωγής (Παρ. Φλώρινας) του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, 
o Τουριστικών Επιχειρήσεων (Παρ. Ηγουμενίτσας) του ΤΕΙ Ηπείρου, 
o Ζωικής Παραγωγής του ΤΕΙ Ηπείρου, 
o Ιχθυοκομίας & Αλιείας (Παρ. Ηγουμενίτσας) του ΤΕΙ Ηπείρου, 
o Διοίκησης Επιχειρήσεων (Παρ. Ληξουρίου) του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, 
o Τεχνολογίας Βιολογικής Γεωργίας & Τροφίμων (Παρ. Αργοστολίου) του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, 
o Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών (Παρ. Λευκάδας) του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων 
o Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών (Παρ. Δράμας) του ΤΕΙ Καβάλας, 
o Βιολογικών Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών & Ανθοκομίας του ΤΕΙ Καλαμάτας, 
o Φυτικής Παραγωγής του ΤΕΙ Καλαμάτας, 
o Επιχειρηματικού Σχεδιασμού & Πληροφοριακών Συστημάτων (Παρ. Αγ.Νικολάου) του ΤΕΙ Κρήτης, 
o Τουριστικών Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Κρήτης, 
o Βιολογικών Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών & Ανθοκομίας του ΤΕΙ Κρήτης, 
o Ανακαίνισης & Αποκατάστασης Κτιρίων (Παρ. Τρικάλων) του ΤΕΙ Λαρίσης, 
o Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (Παρ. Καρδίτσας) του ΤΕΙ Λαρίσης, 
o Τουριστικών Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Λαρίσης, 
o Μηχανικής Βιοσυστημάτων του ΤΕΙ Λαρίσης, 
o Γεωργικής Μηχανολογίας & Υδάτινων Πόρων του ΤΕΙ Μεσολογγίου, 
o Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών & Ανθοκομίας του ΤΕΙ Μεσολογγίου, 
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o Υδατοκαλλιεργειών & Αλιευτικής Διαχείρισης του ΤΕΙ Μεσολογγίου και 
o Εμπορίας & Διαφήμισης (Παρ. Αμαλιάδας) του ΤΕΙ Πατρών. 

 

Παράρτημα VI. Κατασκευή Συνθετικών Δεικτών 

Για τις ανάγκες της παρούσας έκθεσης έχουν κατασκευαστεί 3 συνθετικοί δείκτες: 

 συνθετικός δείκτης εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των τομέων σπουδών τριτο-
βάθμιας εκπαίδευσης 

 συνθετικός δείκτης ερευνητικών αποτελεσμάτων των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
 συνθετικός δείκτης συνολικών αποτελεσμάτων των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

Για την κατασκευή των παραπάνω συνθετικών δεικτών έχει ακολουθηθεί κοινή μεθοδολογία, η οποία περιγράφεται αναλυτι-
κά στη συνέχεια. 
 
ΚΑΝΟΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ 
Για κάθε συνθετικό δείκτη έχει γίνει κανονικοποίηση των μεταβλητών που περιλαμβάνει προκειμένου να λαμβάνουν όλες τι-
μές από το 0 έως το 100. Η τυποποίηση κάθε μεταβλητής 𝑋𝑖 έχει γίνει με βάση τον ακόλουθο τύπο: 

𝑿𝒊 =  𝟏𝟏𝟏 ∙  (𝒙𝒊 − 𝒙𝒎𝒊𝒎)
(𝒙𝒎𝒎𝒙 − 𝒙𝒎𝒊𝒎)�  

όπου 𝑥𝑖 η τιμή της μεταβλητής ανά κράτος-μέλος 𝑖, 
𝑥𝑚𝑚𝑚 η μέγιστη τιμή που λαμβάνει η μεταβλητή στην κατανομή των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων/τομέων σπουδών, και 
𝑥𝑚𝑖𝑚 η ελάχιστη τιμή που λαμβάνει η μεταβλητή στην κατανομή των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων/τομέων σπουδών. 

Με τον τρόπο αυτό, το εκπαιδευτικό ίδρυμα/τομέας σπουδών που καταγράφει την ελάχιστη τιμή στη μεταβλητή 𝑥𝑖, λαμβάνει 
την τιμή 0 στην αντίστοιχη κανονικοποιημένη μεταβλητή. Αντίστοιχα, το εκπαιδευτικό ίδρυμα/τομέας σπουδών που κατα-
γράφει τη μέγιστη τιμή στη μεταβλητή 𝑥𝑖, λαμβάνει την τιμή 100 στην αντίστοιχη κανονικοποιημένη μεταβλητή. 
 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 
Ο συνθετικός δείκτης 𝛴𝛴𝑖 υπολογίζεται ως ο μέσος όρος των κανονικοποιημένων μεταβλητών 𝑋𝑖 που περιλαμβάνει, σύμφω-
να με τον ακόλουθο τύπο: 

𝜮𝜮𝒊 =  
∑ (𝑿𝒊)𝒊

𝑵  

όπου 𝑋𝑖 είναι η τυποποιημένη τιμή της μεταβλητής 𝑥𝑖 στο εκπαιδευτικό ίδρυμα/τομέα σπουδών 𝑖 και, 
𝑁 το πλήθος των μεταβλητών από τις οποίες προκύπτει ο συνθετικός δείκτης. 

Ομοίως με τις κανονικοποιημένες μεταβλητές, ο συνθετικός δείκτης αποδίδει τιμές σε εκατοντάβαθμη κλίμακα, όπου η τιμή 
0 αντιστοιχεί στο εκπαιδευτικό ίδρυμα/τομέα σπουδών που παρουσιάζει ταυτόχρονα την ελάχιστη τιμή (min) σε όλες τις επι-
μέρους μεταβλητές του συνθετικού δείκτη και αντίστοιχα, η τιμή 100 αντιστοιχεί στο εκπαιδευτικό ίδρυμα/τομέα σπουδών 
που παρουσιάζει τη μέγιστη τιμή (max) σε όλες τις μεταβλητές.  
Η παραπάνω διαδικασία τυποποίησης μεταβλητών και υπολογισμού συνθετικών δεικτών ακολουθείται σε κάθε έτος αναφο-
ράς της μελέτης. 
 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 
Με βάση την τιμή του κάθε συνθετικού δείκτη τα 37 εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας/οι 20 τομείς σπουδών διακρίνονται 
στις ακόλουθες πέντε ομάδες: (1η) ιδρύματα/τομείς με εξαιρετικά αποτελέσματα, (2η) ιδρύματα/τομείς με καλά αποτελέ-
σματα, (3η) ιδρύματα/τομείς με μέτρια αποτελέσματα, (4η) ιδρύματα/τομείς με χαμηλά αποτελέσματα και (5η) ιδρύμα-
τα/τομείς με πολύ χαμηλά αποτελέσματα. Η διάκριση αυτή γίνεται με ενιαίο κριτήριο σε όλους τους συνθετικούς δείκτες και 
σε κάθε έτος αναφοράς, με βάση την απόσταση από τη μέση τιμή του συνθετικού δείκτη του συνόλου των εκπαιδευτικών ι-
δρυμάτων/τομέων σπουδών, σύμφωνα με τον ακόλουθο τρόπο: 

 ως εκπαιδευτικά ιδρύματα/τομείς με εξαιρετικά αποτελέσματα ορίζονται εκείνα με τιμή συνθετικού δείκτη υψη-
λότερη του 135% της μέσης τιμής όλων των ιδρυμάτων/τομέων, 
 ως εκπαιδευτικά ιδρύματα/τομείς με καλά αποτελέσματα ορίζονται εκείνα με τιμή συνθετικού δείκτη μεταξύ 

135% και 115% της μέσης τιμής όλων των ιδρυμάτων/τομέων, 
 ως εκπαιδευτικά ιδρύματα/τομείς με μέτρια αποτελέσματα ορίζονται εκείνα με τιμή συνθετικού δείκτη μεταξύ 

115% και 85% της μέσης τιμής όλων των ιδρυμάτων/τομέων, 
 ως εκπαιδευτικά ιδρύματα/τομείς με χαμηλά αποτελέσματα ορίζονται εκείνα με τιμή συνθετικού δείκτη μεταξύ 

85% και 65% της μέσης τιμής όλων των ιδρυμάτων/τομέων και  
 ως εκπαιδευτικά ιδρύματα/τομείς με πολύ χαμηλά αποτελέσματα ορίζονται εκείνα με τιμή συνθετικού δείκτη μι-

κρότερη του 65% της τιμής όλων των ιδρυμάτων/τομέων. 
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Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο χαρακτηρισμός της επίδοσης κάθε εκπαιδευτικού ιδρύματος/τομέα σπουδών, όπως αυτή απο-
τιμάται μέσω των συνθετικών δεικτών, γίνεται σε σύγκριση με τις τιμές που καταγράφουν τα υπόλοιπα εκπαιδευτικά ιδρύμα-
τα/τομείς σπουδών, αφού η διαδικασία της τυποποίησης κατ’ έτος βασίζεται στη μέγιστη και ελάχιστη τιμή της κατανομής 
των 37 ιδρυμάτων/20 τομέων, ενώ ο χαρακτηρισμός των ομάδων επίδοσης γίνεται σε σύγκριση με τη μέση τιμή των 37 εκ-
παιδευτικών ιδρυμάτων/20 τομέων. Με άλλα λόγια, στην περίπτωση που το εκπαιδευτικό ίδρυμα/τομέας 𝑖 χαρακτηρίζεται 
ως ίδρυμα/τομέας με εξαιρετικά αποτελέσματα, ο χαρακτηρισμός αυτός απορρέει από τη σύγκριση της επίδοσής του με την 
επίδοση των υπόλοιπων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων/τομέων, αφού δεν έχει καθοριστεί ένα συγκεκριμένο και μετρήσιμο επί-
πεδο ικανοποιητικών, ή μη, αποτελεσμάτων. Το γεγονός ότι ο χαρακτηρισμός της επίδοσης προκύπτει από τη σύγκριση, έχει 
ως αποτέλεσμα ότι εάν ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα/τομέας σπουδών καταφέρει να μετακινηθεί σε υψηλότερη ομάδα επίδο-
σης, τότε είναι πιθανό ένα άλλο εκπαιδευτικό ίδρυμα/τομέας να μετακινηθεί σε χαμηλότερη ομάδα επίδοσης. Επιπλέον, όσο 
βελτιώνεται η επίδοση των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων/τομέων σπουδών, τόσο θα αυξάνεται η μέση τιμή του συνόλου της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και, κατά συνέπεια, θα αυξάνονται και τα όρια ανά κατηγορία επίδοσης. Ιδιαίτερη προσοχή θα 
πρέπει να δοθεί κατά τη σύγκριση της τιμής του συνθετικού δείκτη ενός εκπαιδευτικού ιδρύματος/τομέα μεταξύ δυο διαφο-
ρετικών ετών αναφοράς, αφού οι τιμές δεν είναι άμεσα συγκρίσιμες μεταξύ τους. 
 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 
Για την παρακολούθηση της μεταβολής ανά συνθετικό δείκτη, έχει υιοθετηθεί η μεθοδολογία για τον υπολογισμό του ρυθ-
μού μεταβολής που ακολουθήθηκε στην κατασκευή του Συνθετικού Δείκτη Καινοτομίας-Innovation Union Scoreboard (Euro-
pean Commission, 2013). Συγκεκριμένα, για κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα/τομέα υπολογίζεται η μεταβολή κάθε μεταβλητής 𝑥𝑖  
(στη μη κανονικοποιημένη της μορφή) που περιλαμβάνει ο συνθετικός δείκτης 𝛴𝛴, μεταξύ του τελικού έτους αναφοράς 𝑡2 
και του αρχικού έτους αναφοράς 𝑡1: 

𝒅𝒊 =  
𝒙𝒊
𝒕𝟐

𝒙𝒊𝒕
𝟏 

όπου 𝑥𝑖
𝑡2

 είναι η μη τυποποιημένη τιμή της μεταβλητής 𝑥𝑖 στο τελικό έτος αναφοράς 𝑡2 και, 

𝑥𝑖
𝑡1

 η μη τυποποιημένη τιμή της μεταβλητής 𝑥𝑖 στο αρχικό έτος αναφοράς 𝑡1. 

Στη συνέχεια υπολογίζεται ο ρυθμός μεταβολής 𝐷 του συνθετικού δείκτη 𝛴𝛴 μεταξύ του τελικού έτους αναφοράς 𝑡2 και του 
αρχικού έτους αναφοράς 𝑡1, με βάση το γεωμετρικό μέσο των ρυθμών μεταβολής των επιμέρους μεταβλητών 𝑛 που περι-
λαμβάνονται στο συνθετικό δείκτη, σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο: 

𝑫 = 𝑮𝑮− 𝟏 
όπου 𝐺𝐺 είναι ο γεωμετρικός μέσος των ρυθμών μεταβολής των επιμέρους μεταβλητών. Ο υπολογισμός του γεωμετρικού 
μέσου 𝐺𝐺 γίνεται με τον ακόλουθο τύπο: 

𝑮𝑮 = �(𝒅𝒊)
𝟏
𝒎

𝒎

𝒊=𝟏

= �𝒅𝟏 ∙ … ∙ 𝒅𝒎
𝒎  

όπου 𝑑𝑖 είναι η μεταβολή της μεταβλητής 𝑥𝑖 (στη μη κανονικοποιημένη της μορφή) που περιλαμβάνει ο συνθετικός δείκτης 
μεταξύ του τελικού έτους αναφοράς 𝑡2 και του αρχικού έτους αναφοράς 𝑡1, και 
𝑛 το πλήθος των μεταβλητών 𝑥𝑖 που περιλαμβάνονται στο συνθετικό δείκτη. 
 

Αρνητικός ρυθμός μεταβολής υποδεικνύει επιδείνωση της συνολικής επίδοσης, ενώ θετικός ρυθμός μεταβολής υποδεικνύει 
βελτίωση της συνολικής επίδοσης. Με τον παραπάνω τρόπο υπολογισμού λαμβάνεται υπόψη η πραγματική μεταβολή για 
κάθε μεταβλητή που περιλαμβάνει ο συνθετικός δείκτης, η οποία δεν επηρεάζεται από την πορεία των υπόλοιπων εκπαιδευ-
τικών ιδρυμάτων/τομέων σπουδών.  
 

Παράρτημα VII. Επιμέρους μεταβλητές των συνθετικών δεικτών 
 

 1. ΥΠΟΔΕΙΚΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Εκπαιδευτικά 
ιδρύματα 

Υποδείκτης 
ΤΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΣΗ 

Υποδείκτης 
ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ 

Υποδείκτης 
ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 

ΣΠΟΥΔΩΝ 

Υποδείκτης 
ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ 

Ποσοστό τακτικών φοιτητών επί του 
συνόλου των προπτυχιακών φοιτητών 
(κανονικά εξάμηνα & πέραν των κανο-

νικών) 

Σταθμισμένος μέσος βαθμός πτυχίου 
των προπτυχιακών προγραμμάτων 

Ποσοστό πτυχιούχων μεταπτυχιακών 
και διδακτορικών προγραμμάτων επί 
του συνόλου των πτυχιούχων της τρι-

τοβάθμιας εκπαίδευσης 

Ποσοστιαία διαφορά μεταξύ του ποσο-
στού γυναικών στο σύνολο των απο-

φοίτων προπτυχιακών προγραμμάτων 
από το αντίστοιχο ποσοστό των ανδρών 

2002 2012 Σημειώσεις 2002 2012 Σημειώσεις 2002 2012 Σημειώσεις 2002 2012 Σημειώσεις 

ΣΥΝΟΛΟ (Μέση τιμή) 74,9% 57,9%   7,0 7,0   13,8% 15,5%   42,3% 40,0%   

Πανεπιστήμιο Αθηνών  53,8% 41,8%   7,1 7,1   22,3% 24,8%   44,2% 48,9%   

Πανεπιστήμιο Αιγαίου  78,4% 64,2%   7,5 7,1   28,7% 35,5%   32,5% 33,2%   

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας  89,8% 73,7%   7,5 7,3   7,9% 34,2%   41,5% 38,7%   

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ-
λ ί  

65,6% 51,6%   7,3 7,3   8,9% 16,2%   40,7% 37,2%   

Πανεπιστήμιο Θράκης  76,0% 71,9%   7,2 7,0   5,5% 18,4%   41,8% 40,8%   

Ιόνιο Πανεπιστήμιο  71,6% 66,0%   7,5 7,5   2,9% 32,0%   58,9% 39,1%   

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων  71,1% 63,5%   7,0 7,0   11,6% 16,7%   45,7% 45,0%   

Πανεπιστήμιο Κρήτης  84,9% 64,1%   7,5 7,1   20,6% 20,8%   44,9% 39,9%   

Πανεπιστήμιο Πατρών  69,3% 64,6%   7,0 7,0   17,1% 20,3%   41,6% 44,9%   
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Εκπαιδευτικά 
ιδρύματα 

Υποδείκτης 
ΤΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΣΗ 

Υποδείκτης 
ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ 

Υποδείκτης 
ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 

ΣΠΟΥΔΩΝ 

Υποδείκτης 
ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ 

Ποσοστό τακτικών φοιτητών επί του 
συνόλου των προπτυχιακών φοιτητών 
(κανονικά εξάμηνα & πέραν των κανο-

νικών) 

Σταθμισμένος μέσος βαθμός πτυχίου 
των προπτυχιακών προγραμμάτων 

Ποσοστό πτυχιούχων μεταπτυχιακών 
και διδακτορικών προγραμμάτων επί 
του συνόλου των πτυχιούχων της τρι-

τοβάθμιας εκπαίδευσης 

Ποσοστιαία διαφορά μεταξύ του ποσο-
στού γυναικών στο σύνολο των απο-

φοίτων προπτυχιακών προγραμμάτων 
από το αντίστοιχο ποσοστό των ανδρών 

2002 2012 Σημειώσεις 2002 2012 Σημειώσεις 2002 2012 Σημειώσεις 2002 2012 Σημειώσεις 

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθη-
ώ   

62,6% 47,6%   6,9 7,0   16,7% 39,7%   8,2% 21,1%   

Πάντειο Πανεπιστήμιο  84,1% 59,6%   7,2 7,1   10,5% 20,2%   41,9% 46,3%   

Πανεπιστήμιο Πειραιώς  59,6% 43,1%   6,7 6,9   3,8% 36,5%   6,3% 26,5%   

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας  71,6% 58,7%   7,5 7,2   3,6% 25,6%   33,0% 21,6%   

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών  62,0% 46,7%   7,4 7,4   21,0% 27,6%   20,9% 24,9%   

Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών 70,7% 65,4%   8,9 7,9   0,0% 9,8%   26,2% 61,3%   

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 87,1% 69,8%   7,3 7,2   1,1% 37,9%   73,6% 43,4%   

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου  87,9% 75,4% 2007-2012 7,9 7,5 2007-2012 30,0% 22,9% 2007-2012 90,0% 48,5% 2007-2012 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδο-
ί   

93,8% 82,5% 2005-2012 7,7 7,7 2005-2012 0,0% 15,5% 2005-2012 55,4% 60,0% 2005-2012 

Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας  82,1% 76,6% 2009-2012 7,5 7,2 2009-2012 0,0% 0,0% 2009-2012 12,0% 38,8% 2009-2012 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας  : 72,6% 2011-2012 7,2 7,0 2011-2012 20,8% 28,8% 2011-2012 54,4% 25,6% 2011-2012 

Πολυτεχνείο Κρήτης  84,1% 64,6%   7,5 7,7   42,2% 27,1%   53,7% 33,0%   

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο  78,2% 65,7%   6,8 7,0   28,5% 32,6%   47,3% 40,5%   

Τ.Ε.Ι. Αθηνών 69,9% 55,0%   6,7 7,0   : 1,2%   45,2% 51,7%   

Τ.Ε.Ι. Κρήτης 72,3% 46,4%   6,3 6,7   : 2,3%   45,1% 44,8%   

Αλεξάνδρειο Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης 71,6% 57,0%   6,7 6,9   : 1,3%   51,2% 51,9%   

Τ.Ε.Ι. Καβάλας 64,6% 58,8%   6,1 6,5   : 1,4%   40,0% 46,3%   

Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας 78,3% 37,8%   6,4 6,2   : 2,0%   49,4% 28,0%   

Τ.Ε.Ι. Λαρίσης 70,2% 48,4%   6,3 6,6   : 1,3%   42,8% 37,9%   

Τ.Ε.Ι. Πατρών 75,4% 57,8%   6,6 6,8   : 0,0%   52,9% 43,1%   

Τ.Ε.Ι. Πειραιώς 66,1% 22,9%   6,0 6,6   : 19,3%   41,2% 53,3%   

Τ.Ε.Ι. Σερρών 68,6% 43,2%   6,1 6,7   : 1,0%   32,4% 28,7%   

Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας 82,7% 46,2%   6,1 6,3   : 0,0%   34,2% 22,4%   

Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου 84,2% 52,8%   6,3 6,3   : 0,0%   28,3% 26,8%   

Τ.Ε.Ι. Χαλκίδος 60,6% 56,3%   6,0 6,6   : 0,0%   47,2% 63,0%   

Τ.Ε.Ι. Λαμίας 80,4% 52,9%   6,7 6,9   : 0,0%   47,2% 50,2%   

Τ.Ε.Ι. Ηπείρου 85,4% 54,7%   7,1 6,9   : 0,0%   52,6% 34,0%   

Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων 80,9% 61,5% 2005-2012 7,2 6,9 2005-2012 : 0,0% 2005-2012 41,0% 39,6% 2005-2012 

             
 

Τομείς σπουδών 

Υποδείκτης 
ΤΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΣΗ 

Υποδείκτης 
ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ 

Υποδείκτης 
ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 

ΣΠΟΥΔΩΝ 

Υποδείκτης 
ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ 

Ποσοστό τακτικών φοιτητών επί του 
συνόλου των προπτυχιακών φοιτητών 
(κανονικά εξάμηνα & πέραν των κανο-

νικών) 

Σταθμισμένος μέσος βαθμός πτυχίου 
των προπτυχιακών προγραμμάτων 

Ποσοστό πτυχιούχων μεταπτυχιακών 
και διδακτορικών προγραμμάτων επί 
του συνόλου των πτυχιούχων της τρι-

τοβάθμιας εκπαίδευσης 

Ποσοστιαία διαφορά μεταξύ του ποσο-
στού γυναικών στο σύνολο των απο-

φοίτων προπτυχιακών προγραμμάτων 
από το αντίστοιχο ποσοστό των ανδρών 

2002 2012 Σημειώσεις 2002 2012 Σημειώσεις 2002 2012 Σημειώσεις 2002 2012 Σημειώσεις 

ΣΥΝΟΛΟ (Μέση τιμή) 70,0% 53,8%   6,9 6,9   14,4% 14,9%   61,2% 59,7%  

Επιστήμες Εκπαίδευσης & 
Κατάρτισης των Διδασκόντων 79,8% 73,5%   7,8 7,7   11,5% 16,6%   38,2% 30,5%  

Καλές Τέχνες & 
Τέχνες Εφαρμοσμένες 69,5% 60,9%   7,7 7,6   3,0% 5,6%   48,5% 55,4%  

Ανθρωπιστικές Επιστήμες 
(Γράμματα-Θρησκεία-Θεολογία) 61,9% 54,4%   7,3 7,2   11,9% 15,1%   32,8% 38,1%  

Κοινωνικές Επιστήμες & 
Επιστήμες της Συμπεριφοράς 72,9% 59,5%   7,1 7,0   9,6% 21,5%   62,0% 66,5%  

Πληροφόρηση & Τεκμηρίωση 81,4% 58,7%   7,2 7,2   8,4% 18,8%   39,2% 47,7%  

Κατάρτιση στο Εμπόριο & στη 
Διοίκηση Επιχειρήσεων 72,6% 51,4%   6,5 6,7   13,0% 12,4%   72,3% 77,3%  

Δίκαιο 58,4% 36,3%   6,8 6,8   10,8% 26,3%   67,4% 59,7%  

Βιολογία-Περιβάλλον 69,9% 53,5%   7,1 7,0   21,2% 17,0%   65,2% 62,4%  

Φυσικές Επιστήμες 54,2% 40,9%   6,9 6,7   27,0% 33,5%   81,3% 65,5%  

Εφαρμοσμένες Επιστήμες 
(Μαθηματικά & Στατιστική) 54,8% 43,4%   6,6 6,4   8,4% 31,1%   88,0% 87,2%  

Επιστήμες της Πληροφορικής 72,0% 56,6%   6,9 7,0   29,5% 19,4%   80,6% 65,8%  

Επιστήμες του Μηχανικού 68,4% 52,5%   6,5 6,7   22,5% 12,6%   43,8% 41,4%  

Επαγγέλματα της Βιομηχανικής 
Παραγωγής & της Τεχνολογίας 70,5% 50,8%   6,5 6,4   : 2,2%   75,5% 67,5%  

Αρχιτεκτονική - Χωροταξία & 
Μηχανικοί Κτιρίων 71,4% 58,8%   6,6 7,1   15,0% 13,9%   83,8% 77,5%  

Γεωργία-Δασοκομία-Αλιευτική 
(Τεχνολογία Γεωπονία) 73,1% 45,0%   6,6 6,7   20,2% 12,3%   76,6% 77,7%  

Κτηνιατρική 65,5% 60,1%   6,5 6,4   0,0% 26,6%   97,4% 79,8%  

Επιστήμες Υγείας & Υγιεινής 79,6% 71,7%   7,2 7,3   18,4% 12,5%   54,8% 47,6%  
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Τομείς σπουδών 

Υποδείκτης 
ΤΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΣΗ 

Υποδείκτης 
ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ 

Υποδείκτης 
ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 

ΣΠΟΥΔΩΝ 

Υποδείκτης 
ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ 

Ποσοστό τακτικών φοιτητών επί του 
συνόλου των προπτυχιακών φοιτητών 
(κανονικά εξάμηνα & πέραν των κανο-

νικών) 

Σταθμισμένος μέσος βαθμός πτυχίου 
των προπτυχιακών προγραμμάτων 

Ποσοστό πτυχιούχων μεταπτυχιακών 
και διδακτορικών προγραμμάτων επί 
του συνόλου των πτυχιούχων της τρι-

τοβάθμιας εκπαίδευσης 

Ποσοστιαία διαφορά μεταξύ του ποσο-
στού γυναικών στο σύνολο των απο-

φοίτων προπτυχιακών προγραμμάτων 
από το αντίστοιχο ποσοστό των ανδρών 

2002 2012 Σημειώσεις 2002 2012 Σημειώσεις 2002 2012 Σημειώσεις 2002 2012 Σημειώσεις 

Κοινωνικές Υπηρεσίες & Πρόνοια 88,6% 66,7%   7,0 7,4   : 0,0%   19,9% 18,7%  

Κατάρτιση για τον Τριτογενή 
Τομέα (Υπηρεσίες) 74,0% 44,3%   6,8 7,0   : 0,0%   35,1% 48,1%  

Προστασία Περιβάλλοντος 
(Τεχνολογία) 62,3% 37,6%   6,5 6,1   : 0,0%   61,9% 80,1%  

             
Για την κανονικοποίηση του υποδείκτη Ισορροπίας του φύλου, η μεταβλητή αντιστράφηκε προκειμένου το εκπαιδευτικό ίδρυμα/ο τομέας με τη μικρότερη ποσοστιαία διαφορά μεταξύ της 
αναλογίας των φύλων να λαμβάνει τη μέγιστη τιμή 100 στην κανονικοποιημένη μορφή και όχι την τιμή 0 κι αντιστρόφως, το εκπαιδευτικό ίδρυμα/τομέας σπουδών με τη μεγαλύτερη ποσο-
στιαία διαφορά μεταξύ της αναλογίας των φύλων να λαμβάνει την ελάχιστη τιμή 0 στην κανονικοποιημένη μορφή και όχι την τιμή 100. 

Πηγή δεδομένων: ΕΛ.ΣΤΑΤ.                    Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

2. ΥΠΟΔΕΙΚΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Εκπαιδευτικά 
ιδρύματα 

Υποδείκτης 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 

Υποδείκτης 
ΑΠΗΧΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 

Πλήθος επιστημονικών δημοσιεύσεων 
ανά 10 άτομα διδακτικού προσωπικού 

Αριθμός αναφορών ανά επιστημονική 
δημοσίευση ανά πενταετία 

2001 2010 Σημειώσεις 2000-2004 2006-2010 Σημειώσεις 

ΣΥΝΟΛΟ (Μέση τιμή) 1,9 4,0   1,4 2,9   

Πανεπιστήμιο Αθηνών  5,2 10,3   3,2 5,2  

Πανεπιστήμιο Αιγαίου  1,9 4,3   1,7 2,4  

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας  2,5 6,1   2,2 4,0  

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 3,5 6,4   2,3 3,8  

Πανεπιστήμιο Θράκης  1,8 5,1   2,1 3,2  

Ιόνιο Πανεπιστήμιο  0,0 1,0   0,6 0,3  

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων  7,4 11,2   3,4 5,9  

Πανεπιστήμιο Κρήτης  8,4 12,2   4,4 6,2  

Πανεπιστήμιο Πατρών  7,7 9,9   2,7 4,4  

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών  1,9 4,9   1,1 1,5  

Πάντειο Πανεπιστήμιο  0,2 0,8   0,8 1,7  

Πανεπιστήμιο Πειραιώς  1,1 5,7   0,7 1,8  

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας  0,7 2,3   0,5 1,9  

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών  6,1 11,9   2,2 3,7  

Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών : :   : :   

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 1,5 16,5   2,6 4,7  

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου  0,5 2,1 2002-2010 0,0 2,2 2003-07 - 2006-10 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας  0,2 3,7 2005-2010 0,0 1,9  

Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας  0,0 2,3 2005-2010 0,0 2,2  

Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας  : :   : :   

Πολυτεχνείο Κρήτης  4,4 4,8   1,4 3,9  

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο  8,5 10,5   2,1 3,1  

Τ.Ε.Ι. Αθηνών 0,2 0,7   1,2 2,5  

Τ.Ε.Ι. Κρήτης 0,1 0,7   0,8 4,3  

Αλεξάνδρειο Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης 0,1 0,7   0,9 1,9  

Τ.Ε.Ι. Καβάλας 0,0 0,5   1,0 1,6  

Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας 0,2 0,4   1,9 3,7  

Τ.Ε.Ι. Λαρίσης 0,0 0,4   0,9 2,2  

Τ.Ε.Ι. Πατρών 0,1 0,2   0,2 4,0  

Τ.Ε.Ι. Πειραιώς 0,1 0,4   0,9 2,0  

Τ.Ε.Ι. Σερρών 0,1 0,2   0,2 1,7  

Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας 0,1 0,7   2,3 2,2  

Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου 0,0 0,5   1,1 1,5  

Τ.Ε.Ι. Χαλκίδος 0,2 0,3   0,7 1,9  

Τ.Ε.Ι. Λαμίας 0,1 0,8   0,4 1,9  

Τ.Ε.Ι. Ηπείρου 0,1 0,2   2,4 2,6  

Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων 0,1 0,2 2004-2010 0,0 2,9  

       
Πηγή δεδομένων: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: Βιβλιομετρική Ανάλυση Ελληνικών Δημοσιεύσεων σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά - Web of Science (2012) 

Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

3. ΥΠΟΔΕΙΚΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
Βλ. Ενότητα 1. Υποδείκτες του Συνθετικού δείκτη εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων (4 υποδείκτες) και Ενότητα 2. Υποδείκτες 
του Συνθετικού δείκτη ερευνητικών αποτελεσμάτων (2 υποδείκτες) 
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Παράρτημα VIII. Μέθοδος πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης 

Η πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση (Multiple Linear Regression) είναι η πιο διαδεδομένη πολυμεταβλητή τεχνική με εφαρ-
μογή σε ένα ευρύ φάσμα ερευνητικών προβλημάτων. Με τη χρήση της γραμμικής παλινδρόμησης εκτιμώνται οι τιμές μιας 
εξαρτημένης μεταβλητής αξιοποιώντας τις τιμές κάποιων ανεξάρτητων μεταβλητών. Για κάθε ανεξάρτητη μεταβλητή υπολο-
γίζεται ένας συντελεστής που διασφαλίζει τη βέλτιστη πρόβλεψη-εκτίμηση της εξαρτημένης μεταβλητής. Είναι εύλογο ότι οι 
εκτιμώμενες τιμές της εξαρτημένης μεταβλητής θα διαφέρουν από τις πραγματικές τιμές της (σφάλμα). Οι αποκλίσεις μεταξύ 
των τιμών αυτών ονομάζονται κατάλοιπα (residuals). Έτσι, η εξίσωση του μοντέλου της πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης 
είναι: 

𝒀 =  𝜷𝟏 + 𝜷𝟏 ∙ 𝒙𝟏 + 𝜷𝟏 ∙ 𝒙𝟏 + ⋯+ 𝜷𝒑 ∙ 𝒙𝒑 + 𝜺𝒊 
Όπου, 
𝑌  η εξαρτημένη μεταβλητή (ή η μεταβλητή κριτήριο) 
𝑥𝑖 οι ανεξάρτητες μεταβλητές (ή οι προβλεπτικές/ερμηνευτικές μεταβλητές) 
𝑝  το πλήθος των ανεξάρτητων μεταβλητών 
𝛽0 ο σταθερός όρος, ο οποίος αποδίδει την τιμή της 𝑌 όταν όλες οι 𝑥𝑖 μεταβλητές παίρνουν την τιμή 0 
𝛽𝑖  ο συντελεστής παλινδρόμησης για τις προβλεπτικές μεταβλητές, ο οποίος εκφράζει τη μεταβολή της εξαρτημένης μετα-
βλητής όταν η ανεξάρτητη 𝑥𝑖 μεταβληθεί κατά μια μονάδα. −1 < 𝛽𝑖 < +1 
𝜀𝑖: τα κατάλοιπα (ή το σφάλμα), δηλαδή η διαφορά μεταξύ των προβλεπόμενων τιμών της 𝑌 και των πραγματικών τιμών της. 
Χρησιμοποιώντας μια μαθηματική διαδικασία, γνωστή ως η μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων εκτιμώνται οι τιμές  της 
σταθεράς (𝛽0) και των συντελεστών παλινδρόμησης (𝛽𝑖), έτσι ώστε το άθροισμα των τετραγώνων των καταλοίπων (η διαφο-
ρά μεταξύ της πραγματικής τιμής της 𝑌 και της προβλεπόμενης) να ελαχιστοποιείται. Επιπλέον, το μοντέλο της γραμμικής 
παλινδρόμησης θα πρέπει να ικανοποιεί μια σειρά υποθέσεων σχετικών με τα κατάλοιπα, καθώς και με τη σχέση μεταξύ της 
εξαρτημένης και των ανεξάρτητων μεταβλητών. Συγκεκριμένα, οι υποθέσεις που πρέπει να ικανοποιεί το μοντέλο της γραμ-
μικής παλινδρόμησης είναι: 

 Γραμμική σχέση μεταξύ της εξαρτημένης και των ανεξάρτητων μεταβλητών. 
 Έλλειψη συγγραμμικότητας, δηλαδή να μην υπάρχουν ανεξάρτητες μεταβλητές που να εμφανίζουν υψηλή συσχέτι-

ση με κάποια άλλη ανεξάρτητη μεταβλητή 
 Ομοσκεδαστικότητα των καταλοίπων, δηλαδή η διακύμανση των καταλοίπων πρέπει να είναι σταθερή και ίση για 

όλα τα κατάλοιπα 
 Ανεξαρτησία των καταλοίπων, δηλαδή για όλα τα ζεύγη των καταλοίπων η συνδιακύμανσή τους πρέπει να είναι 

μηδενική. 
 Κανονικότητα των καταλοίπων, δηλαδή τα κατάλοιπα να ακολουθούν την κανονική κατανομή με μέσο 0. Αυτό ση-

μαίνει ότι οι διαφορές μεταξύ των πραγματικών και των προβλεπόμενων από το μοντέλο τιμών είναι συνήθως μη-
δενικές ή πολύ κοντά στο μηδέν, και ότι διαφορές πολύ μεγαλύτερες του μηδενός συμβαίνουν μόνο περιστασιακά. 
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