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εισαγωγικό σημείωμα

Η Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση της ΓΣΕΕ συντάσσεται από το Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΣΕΕ (ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ), αξιοποιώντας τα δημοσιοποιημένα στοιχεία
των εθνικών ευρωπαϊκών και διεθνών βάσεων δεδομένων για την εκπαίδευση (της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, της EUROSTAT και του δικτύου EURYDICE, του OECD και της UNESCO και του ΟΗΕ) 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-28), 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 ελεύθερη 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 κοινωνική 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 πολιτικών.
να ανταποκριθεί στο κοινωνικό αίτημα για ανοικτή, ειλικρινή και τεκμηριωμένη διαβούλευση των κοινωνικών φορέων για τον εκσυγχρονισμό και την ποιοτική αναβάθμιση του εκπαιδευτικού μας συστήματος.

Η αξιοποίηση των στοιχείων και συμπερασμάτων των Ετήσιων Εκθέσεων για την εκπαίδευση 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 εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, η κριτική τους στάση, οι διαφορετικές αναγνώσεις και οι απαραίτητες συμπληρώσεις ή υποδείξεις είναι και αναγκαίες και –κυρίως– επιθυμητές.
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Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2017-2018

Συστημική προσέγγιση του εκπαιδευτικού συστήματος

 Η μέθοδος διδασκαλίας και αξιολόγησης των εκπαι-



δευομένων (δασκαλοκεντρική βασισμένη στην μετάδοση και αξιολόγηση του βαθμού αφομοίωσης
των προσφερομένων πληροφοριών).
Τα κύρια διδακτικά υλικά και μέσα (πηγή πληροφόρησης αποτελεί κυρίως το σχολικό εγχειρίδιο/ πα-











νεπιστημιακό σύγγραμμα, και δευτερογενώς η χρήση βοηθημάτων, σχετικής ποιότητας, με τη μορφή
φωτοτυπημένων σημειώσεων).
Η απουσία σύνθεσης μεταξύ διαφορετικών μαθησιακών αντικειμένων (επικρατεί η στατική παράθεση
μαθησιακών αντικειμένων, με αποτέλεσμα η διαθεματικότητα να θεωρείται διδακτική καινοτομία και
όχι η αυτονόητη ή/και βαθύτερη ουσία της μόρφωσης του ανθρώπου).
Η έλλειψη βαθμών ελευθερίας (εκπαιδευτικών και
εκπαιδευομένων). Ουσιαστικά το σύστημα εντέλλεται, 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 προσωπικού
χρόνου και συνθλίβει, κινούμενο χωρίς σαφές όραμα, την αξία του συλλογισμού και της προσωπικής
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 διαφορετικότητας και της ποικιλίας στην προσέγγιση και ερμηνεία
των φαινομένων, παρότι σε αυτή τη δυναμική στηρίζεται και η επιστημονική ανακάλυψη αλλά και η
καλλιτεχνική δημιουργία.
Η απουσία συστήματος έγκυρης αξιολόγησης δομών
διαδικασιών και παραγόμενων αποτελεσμάτων.
Μόνο οι γνώσεις των εκπαιδευομένων αξιολογούνται (και στο Δημοτικό, και στο Γυμνάσιο, και στο
Λύκειο, και στο Πανεπιστήμιο και στα Μεταπτυχιακά). Ποτέ η διαδικασία παροχής της γνώσης. Και πολύ περισσότερο δεν αξιολογείται ο στρατηγικός
σχεδιασμός, το όραμα, τα μέτρα, οι διοικητικές 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 χάσματος όμως συμβάλλει και ο όγκος, αλλά και ο γρήγορος και πιεστικός ρυθμός ανάπτυξης της ύλης (αφού ο χρόνος είναι δεδομένος και η ύλη διευρύνεται). Αυτό εξάλλου
μεταλλάσσει μεγάλο αριθμό παρόντων σε λειτουργικά «απόντες». Μια αιτία για την υπέρμετρη ανάπτυξη της φροντιστηριακής υποστήριξης, από την
πρώτη δημοτικού μέχρι και την Τριτοβάθμια, θα
πρέπει να αναζητηθεί στο αντιμετωπίζονται τα χάσματα και τα μη αφομοιωμένα κενά της γνώσης και
–κυρίως- στην λειτουργία της ενεργητικής (vs παθητικής) μάθησης.
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Κεφάλαιο 1ο

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 διατρέχουν συνολικά τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, ολόκληρο το εκπαιδευτικό σύστημα.
Το εκπαιδευτικό σύστημα πρέπει να αντιμετωπίζεται
ως σύστημα μερών, με δυναμικά αλληλεξαρτώμενα
υποσυστήματα κι όχι ως στατική διαδοχή ανεξάρτητων μερών. Πρέπει με σαφήνεια και στρατηγικό σχεδιασμό να δομούνται οι κάθετες συνιστώσες του συστήματος, 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 βαθύτερες αιτίες τους, μόνο τότε μπορούν να αναζητηθούν αποτελεσματικοί χειρισμοί των υπαρκτών αντιφάσεών του.
Ως κάθετοι άξονες, που διατρέχουν ολόκληρο το εκπαιδευτικό μας σύστημα (Πρωτοβάθμια – Δευτεροβάθμια – Τριτοβάθμια – Δια Βίου Μάθηση) και ταυτόχρονα αποτελούν και τα κοινά χαρακτηριστικά των
επιμέρους βαθμίδων (των υποσυστημάτων) μπορούν
να θεωρηθούν:



ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η Παιδεία ως βασικό κοινωνικό αγαθό και η εκπαίδευση ως η διαδικασία που το παράγει, αποτελούν
βασικό ποιοτικό γνώρισμα της κοινωνικής λειτουργίας, αφού προσδίδουν ποιοτικά χαρακτηριστικά στο
μοντέλο ανάπτυξης της χώρας, στην στήριξη της κοινωνικής συνοχής των τοπικών κοινωνιών και στην ενθάρρυνση της ενεργού συμμετοχής του έλληνα πολίτη
στα κοινωνικά δρώμενα.
Γι αυτό και η υιοθέτηση κριτηρίων ποιότητας για τις
εισροές του εκπαιδευτικού συστήματος (τα προγράμματα σπουδών, η υλικοτεχνική υποδομή, η διοικητικήεπιστημονική υποστήριξη του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου, τα διαθέσιμα εκπαιδευτικά υλικά, και
κυρίως η βασική εκπαίδευση/κατάρτιση και η συνεχής
μετεκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού της εκπαίδευσης) δεν αποτελούν απλές προϋποθέσεις για τη
λειτουργία της παρεχόμενης υπηρεσίας, αλλά ουσιαστικές παραμέτρους αποτελεσματικότητας και δείκτες
διασφάλισης της ποιότητας, όχι απλά του παραγόμενου εκπαιδευτικού έργου, αλλά της ίδιας της κοινωνικής -εκπαιδευτικής, τεχνολογικής, και πολιτιστικήςκαινοτομίας.

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ

1.1

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

 Η μη ουσιαστική αξιοποίηση του βιώματος και της



τεχνολογίας. Μόνο η Πρωτοβάθμια 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 μαθησιακών αντικειμένων που οι μαθητές αναγκάζονται να
πιστοποιούν εκτός συστήματος. Κάθε υποσύστημαβαθμίδα δεν αναγνωρίζει την αξία του «πιστοποιημένου τίτλου» που κατέχει ο εγγραφόμενος σε αυτήν εκπαιδευόμενος. Γι αυτό και δεν μπορεί να πιστοποιήσει στοιχειωδέστερες δεξιότητες, όπως η





στοιχειώδης γνώση μιας ξένης γλώσσας, ή της δεξιότητας στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Η χαμηλής ποιότητας διοικητική και λειτουργική υποστήριξη των εκπαιδευτικών μονάδων. Το σύστημα
δεν φαίνεται να τις εκτιμά ως απολύτως απαραίτητες για τη λειτουργία του.
Η έλλειψη ή/και κακή αξιοποίηση παράλληλων εκπαιδευτικών υποδομών (βιβλιοθήκες, εργαστήρια).
Δεν αρκεί να «αντιγράφεις» τις εκπαιδευτικές υποδομές άλλων χωρών. Πρέπει και να αναρωτηθείς
πώς τις αξιοποιούν, επιμορφώνοντας αντίστοιχα το
εκπαιδευτικό προσωπικό.

Διάγραμμα 1.1: Διαγραμματική απεικόνιση του εκπαιδευτικού συστήματος

Στις Ετήσιες Εκθέσεις για την εκπαίδευση της ΓΣΕΕ αποτυπώνονται τα αριθμητικά δεδομένα και η κατανομή σε υποκατηγορίες των μεγεθών. Κυρίως όμως υπολογίζονται οι ρυθμοί μεταβολής των μεγεθών σε τριετή και ετήσια βάση. Οι παρουσιαζόμενες κατανομές
αποδίδονται με τη μορφή Συνθετικών Δεικτών Μεγέθους, οι οποίοι με τη σειρά τους συνθέτουν τον Ετήσιο
Συνθετικό Δείκτη Μεγέθους.
Ανάλογα με τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία των εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών βάσεων δεδομένων
για την εκπαίδευση η μελέτη αναπτύσσεται:
α) σε τέσσερα βασικά μεγέθη:

 Υποδομές της εκπαίδευσης – Μονάδες – Τμήματα 
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Αίθουσες
Ανθρώπινο Δυναμικό της εκπαίδευσης – Μαθητικός/Σπουδαστικός/Φοιτητικός πληθυσμός

 Ανθρώπινο Δυναμικό της εκπαίδευσης – Διδακτικό
και βοηθητικό προσωπικό

 Χρηματοδότηση της εκπαίδευσης – Δημόσιες δαπάνες & 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 προσωπικό που υπηρετεί στις εκπαιδευτικές μονάδες/ ιδρύματα αποτυπώνονται (ανά σχολικό/ακαδημαϊκό έτος με
στοιχεία Έναρξης και στοιχεία Λήξης) σε πίνακες και
δημοσιοποιούνται στο διαδίκτυο από την Ελληνική
Στατιστική Αρχή.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2017-2018

Νομού/Νομαρχίας

 η αναφορά σε έτος για την εκπαίδευση (2010) ανα



φέρεται στη λήξη του σχολικού έτους (2009-2010)
όλα τα στατιστικά δεδομένα αφορούν στοιχεία λήξεως 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 μονάδες
αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, στις οποίες
ανήκουν τα ΤΕΕ, ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ του ΥΠΑΙΘ .

Η γνώση των βασικών μεγεθών της εκπαίδευσης, η μεταξύ τους συσχέτιση και –κυρίως- ο ρυθμός ετήσιας
μεταβολής τους αποτελεί σημαντικό ποιοτικό στοιχείο για τη χάραξη της εκπαιδευτικής πολιτικής. Αποτελεί όμως ταυτόχρονα πηγή/ επιχείρημα για την ανίχνευση/ τεκμηρίωση εκπαιδευτικών ανισοτήτων κοινωνικού & γεωγραφικού χαρακτήρα, ανισότητες που
συνήθως υποτιμώνται, μια και η έρευνα αδυνατεί συνήθως να εστιάσει στο μικρόκοσμο των τοπικών κοινωνιών.
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 συνοχή και τη σύγκλισή τους, αφετέρου την τάση μεταβολής τους στο χρόνο (αύξηση- βελτίωση, μείωσηεπιδείνωση).
Ωστόσο, οι υποδομές των εκπαιδευτικών βαθμίδων
(επάρκεια, ποιότητα και εκσυγχρονισμός τους, η χωροταξική τους κατανομή), τα ποιοτικά χαρακτηριστικά
των παρεχόμενων εκπαιδευτικών προγραμμάτων (αναλυτικά προγράμματα, διδακτικά υλικά, διδακτική
μεθοδολογία, τρόποι τεκμηρίωσης του εκπαιδευτικού
έργου, αξιολόγησης ικανοτήτων και πιστοποίησης δεξιοτήτων των εκπαιδευομένων), η επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό (επάρκεια στελέχωσης, αρχική εκπαίδευση, επιμόρφωση, ανατροφοδότηση, συμμετοχή
στο σχεδιασμό, κοινωνική λογοδοσία), αλλά και οι επενδυόμενοι πόροι (δημόσιου και ιδιωτικού τομέα),
και τα βασικά χαρακτηριστικά της επένδυσης στη
«σκιώδη εκπαίδευση» (ιδιαίτερα μαθήματα/ φροντιστήρια) και οι πολύμορφες συνέπειες τους στην ποιότητα της εκπαίδευσης δυστυχώς δεν μπορούν να μελετηθούν, αφού η εθνική στατιστική αποτύπωσή τους
είναι ελλειμματική.

Ως ιδιαίτερα σημαντικές ποιοτικές εξειδικεύσεις του
στρατηγικού σχεδιασμού του συστήματος ανά Υποσύστημα και Μέρος (ιδιαίτερα για τα πρώτα 3 Υποσυστήματα), θα πρέπει να αναφερθούν:

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

 Οι εξειδικευμένοι τύποι σχολείων στη Δευτεροβάθ

μια Εκπαίδευση (Γυμνάσια-Λύκεια-ΤΕΕ), όπως: Εσπερινά Σχολεία, Αθλητικά & Μουσικά Σχολεία κ.α.
Η εκπαίδευση των παιδιών των ελλήνων της διασποράς (κοινότητες στο εξωτερικό).

Οι ποιοτικές αυτές εξειδικεύσεις ελέγχονται ως προς
την αποτελεσματικότητα και την ποιότητά τους σε κάθε Υποσύστημα και Μέρος και συμβάλλουν στην πληρότητα και συνοχή του συστήματος. Κυρίως, υπηρετούν τη συνταγματική επιταγή για το δικαίωμα των
πολιτών στο κοινωνικό αγαθό της εκπαίδευσης και όχι
τη διάκρισή τους σε αυτούς που έχουν (χρήματα, χρόνο, υγεία, μορφωμένο γονιό, επιλογές, δυνατότητα
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.
Το σύστημα παγιώνει διαχρονικά τις ιεραρχήσεις, υιοθετώντας κοινωνικά αντανακλαστικά. Εμφανίζεται
να καθοδηγείται, αντί να οδηγεί τα πράγματα. Χαμηλοί ρυθμοί μεταβολής για σημαντικές και επείγουσες
αλλαγές, χαμηλοί δείκτες συνοχής και σύγκλισης, απόσυσπειρώνουν τις δυνάμεις του συστήματος προς μια
κοινή κατεύθυνση αλλαγής. Για αυτό και πέρα από την
πρόθεση, η αναδυόμενη στρατηγική στο χώρο της εκπαίδευσης, συνηγορεί υπέρ της έλλειψης στόχου και
οράματος. Το όραμα του συστήματος έχει υποκατασταθεί από επιμέρους στόχους των βαθμίδων του,
που δεν μπορούν να εμπνεύσουν την καινοτομία. Επιπλέον, τα μέρη δεν συνεργούν και δεν συνθέτουν μεταξύ τους, και οι εμπλεκόμενες σε αυτό ομάδες υπο-
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 η έννοια της τοπικότητας προσεγγίζεται σε επίπεδο

ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ας σημειωθεί ότι στις ετήσιες εκθέσεις που στηρίζονται στα διαθέσιμα από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. στατιστικά στοιχεία:

Όμως, η συστημική προσέγγιση της εκπαίδευσης προϋποθέτει στρατηγικό σχεδιασμό με ενιαία μεθοδολογία και στόχευση των δράσεων που διαπερνούν κατακόρυφα όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, προκειμένου να διασφαλιστούν (όσο το δυνατό περισσότερο) η
ποιότητα, η συνέχεια και η συνοχή των υποσυστημάτων και τελικά του συστήματος. Επιπλέον, η διασφάλιση της ποιότητας απαιτεί συγκεκριμένους και μετρήσιμους 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 διαφοροποίηση είναι αποδεκτή από το σύστημα αποτελεί συνειδητή επιλογή, γνώρισμά του και μέρος της στρατηγικής
του. Αντίθετα αν αποτελεί «σκιώδη» όψη μιας διαφοροποιημένης πραγματικότητας -ενός συστήματος που
προβάλλεται ως ομοιογενές-, τότε η όποια στρατηγική
επιλογή είναι καταδικασμένη να αποτύχει.

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ

Οι πραγματοποιηθείσες (κατά έτος) δαπάνες για την
εκπαίδευση (χρηματοδότηση της εκπαίδευσης) δημοσιοποιούνται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
στους Ετήσιους Προϋπολογισμούς κάθε έτους.

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

πτεύονται και υποτιμούν η μια την άλλη. Το «όραμα»
αναλώνεται από τα πράγματα και το σύστημα αρκείται να διαχειρίζεται από έτος σε έτος, έναν δυσκίνητο,
χωρίς βαθμούς ελευθερίας, αντιτιθέμενο στην ίδια την
καινοτομία μηχανισμό, που εδώ και χρόνια άγγιξε τα
όριά του.
Η επιζητούμενη ποιότητα στην εκπαίδευση, όπως αποδείχθηκε από την σε βάθος ανάλυση των χαρακτηριστικών των βαθμίδων, των τομέων και των τύπων
των σχολικών μονάδων δεν επιτυγχάνεται, επειδή δεν
ακολουθείται συγκεκριμένο σχέδιο δράσης για την
ανάπτυξή της. Το σύστημα εμφανίζεται διαχρονικά να
διαχειρίζεται τους πόρους χωρίς να ανατρέπει ιεραρχήσεις που προέκυψαν ως αδυναμίες εφαρμογής του
οράματος στην αρχή, και στη συνέχεια εξελίχθηκαν σε
χαρακτηριστικά ή παθογένειες του συστήματος.
Οι όποιες καινοτομικές παρεμβάσεις δεν μετουσιώνονται σε ποιότητα, ακόμα και όταν καλύπτεται η επάρκεια των σχολικών μονάδων, επειδή δεν διασφαλίζεται η επάρκεια σε αντίστοιχη ειδικότητα διδακτικού
προσωπικού, και ουσιαστικά δεν γίνεται εμφανής η
αξιοποίηση της υποδομής, του προσωπικού και του
μαθησιακού αντικειμένου στο πρόγραμμα σπουδών.
Σε περιόδους κρίσης και οικονομικής στέρησης ο πολιτικός χρόνος τρέχει με ρυθμούς υψηλότερους από εκείνους που μπορεί να επιβάλλει, και ως εκ τούτου
καθίσταται αδύνατη η ανάληψη πολιτικής πρωτοβουλίας για σημαντικές αλλαγές στον τομέα της κοινωνικής και εκπαιδευτικής πολιτικής.

Τα χαρακτηριστικά αυτά θέτουν επιτακτικά το ζήτημα
του ανασχεδιασμού του μοντέλου ανάπτυξης του εκπαιδευτικού συστήματος κυρίως προς στην κατεύθυνση της διασφάλισης της ποιότητάς σε όλο το εύρος της
εφαρμογής του. Το μοντέλο αυτό θα πρέπει να ενσωματώνει τη διαχείριση της διαφορετικότητας, που
δημιουργεί ανισότητες, και να τις αντιμετωπίζει με
τον μόνο δίκαιο τρόπο, δηλαδή άνισα.
Η διαφορετικότητα δεν απειλεί το όραμα του συστήματος. Αντίθετα, το ευαισθητοποιεί και το βοηθά να
εξειδικεύσει το ευρύτερο πλαίσιο αναφοράς και την
κατεύθυνση της αλλαγής, τους βαθμούς ελευθερίας
που θα εκχωρήσει, και τους τρόπους που θα πρέπει να
υιοθετήσει για να διασφαλίσει την ποιότητα και τη
συνοχή των μερών σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας και
λήψης απόφασης, όπως φαίνεται και στην ακόλουθη
απεικόνιση.
Αναγνωρίζοντας τη σημασία της αποτίμησης των βασικών μεγεθών της εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα, το
εκπαιδευτικό σύστημα θα πρέπει να αναδιοργανώσει
επιτελικές δομές σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο. Οι επιτελικές δομές πρέπει να εξειδικεύουν και να
ανατροφοδοτούν τη στρατηγική, αλλά κυρίως ευαισθητοποιούνται, ενημερώνουν και παρεμβαίνουν ενισχυτικά, κάθε φορά που ο τομέας ευθύνης τους εμφανίζεται να κινείται, ως προς τους τεθέντες ανά μέγεθος στόχους, είτε με αργούς ρυθμούς μεταβολής,
είτε προς την αντίθετη κατεύθυνση.

Διάγραμμα 1.2: Εξειδίκευση του πλαισίου αναφοράς, της κατεύθυνσης, των βαθμών ελευθερίας, και της διερεύνησης της συνοχής ανά Υποσύστημα & Μέρος
Πλαίσιο αναφοράς
Κατεύθυνση
Βαθμοί ελευθερίας
Συνοχή μερών

Κατώτερη
Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση
ΓΥΜΝΑΣΙΟ
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Βαθμοί ελευθερίας
Συνοχή μερών

ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ 2Ο

Ανώτερη
Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση
ΓΕΝΙΚΟ
ΛΥΚΕΙΟ











Πλαίσιο αναφοράς
Κατεύθυνση
Βαθμοί ελευθερίας
Συνοχή μερών

ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ 3Ο

Ανώτερη
Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΛΥΚΕΙΟ






Πλαίσιο αναφοράς
Κατεύθυνση
Βαθμοί ελευθερίας
Συνοχή μερών

ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ 4Ο

Μετα-δευτεροβάθμια
Μη Τριτοβάθμια
Εκπαίδευση (Ι.Ε.Κ.)

Η επένδυση στην καινοτομία προϋποθέτει την αποτελεσματικότητα και τη δημιουργικότητα της σχολικής
κοινότητας, που μόνο η εκχώρηση βαθμών ελευθερίας
σε αυτή μπορεί να διασφαλίσει. Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του ΟΟΣΑ (2007a) προκύπτει ότι υψηλή ε-
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ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ 1Ο

πίδοση εμφανίζουν χώρες οι οποίες προσφέρουν στα
σχολεία περισσότερη αυτονομία στη διαμόρφωση
του προϋπολογισμού του σχολείου και στη λήψη αποφάσεων σχετικές με την κατεύθυνση των δαπανών. Ομοίως, μαθητές εκπαιδευτικών συστημάτων

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2017-2018

Διάγραμμα 1.3: Παράδειγμα δομής για τη διαχείριση της καινοτομίας με εξειδίκευση ανά Υποσύστημα και Μέρος

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ
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ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Διασφάλιση &
διαχείριση
πόρων
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ποιότητας τεκμηρίωση

Διοίκηση
αλλαγών

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ
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ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ 4Ο

ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ 5Ο

Μετα-δευτεροβάθμια
Μη Τριτοβάθμια
Εκπαίδευση (Ι.Ε.Κ.)

Η σημασία της ανατροφοδότησης και της διαρκούς εεπικοινωνίας με τις τοπικές κοινωνίες, προϋποθέτει τη
διασφάλιση άμεσης, αξιόπιστης και ουσιαστικής αμαμφίδρομης επικοινωνίας του κέντρου λήψης απόφασης με τις παραγωγικές μονάδες. Η πολύ-επίπεδη επικοινωνία των παραγωγικών μονάδων με τους ενδιάμεσους κόμβους διασφαλίζει την ποιότητα αποδίδο-

Δια Βίου
Εκπαίδευση
ΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ 2Ο

Ανώτερη
Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση
ΓΕΝΙΚΟ
ΛΥΚΕΙΟ

Τριτοβάθμια
Εκπαίδευση
ΑΕΙ - ΑΤΕΙ

ντας ιδιαίτερη σημασία στους αναγκαίους για τη δημιουργικότητα βαθμούς ελευθερίας.
Το σύστημα ορίζει με σαφήνεια το ρόλο της επέμβασης σε κάθε επίπεδο, διασφαλίζει τη συνοχή του οράματος και, με την τεχνογνωσία και τους πόρους που
αποκεντρώνει, υποστηρίζει την τοπική κοινωνία.

Διάγραμμα 1.4: Διαφοροποιημένα επίπεδα σχεδιασμού – ανάπτυξης και υλοποίησης της στρατηγικής







Περιγραφή του στόχου
Περιγραφή του πλαισίου
Περιγραφή ποιοτικών προδιαγραφών
Περιγραφή χρονοδιαγραμμάτων
Καθορισμός βαθμών ελευθερίας ανά επίπεδο
Αξιολόγηση/τεκμηρίωση των δράσεων

 Αξιολόγηση/τεκμηρίωση των δράσεων στο επίπεδο
 Εξειδίκευση χρονοδιαγράμματος στο επίπεδο
 Ιεράρχηση δράσεων στο επίπεδο
 Εξειδίκευση του πλαισίου στο επίπεδο
 Εξειδίκευση του στόχου στο επίπεδο

TOP

UP

ΕΘΝΙΚΟ
ΕΠΙΠΕΔΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕ - ΔΕ

DOWN

ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

BOTTOM
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ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Στο ακόλουθο σχεδιάγραμμα αποτυπώνεται παράδειγμα σχετικής με τη διαχείριση της καινοτομίας δομής της εκπαίδευσης.

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ

που επιτρέπουν στα σχολεία τους μεγαλύτερη αυτονομία σε θέματα όπως είναι η παραγωγή εκπαιδευτικών υλικών και η παροχή επί πλέον μαθησιακών αντικειμένων, τείνουν να επιδίδουν καλύτερα.

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

Από όλα τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι είναι αναγκαία η αναδιάρθρωση της δομής της διοίκησης και
της επιστημονικής καθοδήγησης της εκπαίδευσης, τόσο στις κεντρικές, όσο και στις περιφερειακές υπηρεσίες και στους εποπτευόμενους φορείς από το Υπουργείο Παιδείας, προκειμένου να αναπτυχθεί μια δομημένη και με κατεύθυνση στρατηγική επιλογή και ταυτόχρονα να είναι αποτελεσματική η διαχείριση της
προτεινόμενης καινοτομίας.
Ένα νέο εκπαιδευτικό σύστημα πρέπει να αντικαταστήσει το σημερινό. Η δημιουργία του θα στηριχθεί
στην πολυετή έρευνα και εμπειρία των εκπαιδευτικών
και ερευνητικών δομών της εκπαίδευσης που παραμένουν επί δεκαετίες αναξιοποίητες.
Ο στρατηγικός σχεδιασμός του νέου εκπαιδευτικού
συστήματος και οι προτεραιότητες στη χάραξη της εκπαιδευτικής πολιτικής πρέπει να επαναπροσδιοριστούν ώστε:
 Ο σχεδιασμός να κατευθύνεται από τη βάση της εκπαιδευτικής πυραμίδας (Πρωτοβάθμια εκπαίδευση)
προς την κορυφή (Τριτοβάθμια εκπαίδευση).
 Να θεσμοθετηθούν συγκεκριμένοι βαθμοί ελευθερίας στα υποσυστήματα, στα μέρη, και στα επίπεδα,
που να υπηρετούν τη συνοχή του συστήματος, αλλά
να επιτρέπουν την εκπαιδευτική τους αυτονομία.
 Να διευκολύνεται η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της εκπαίδευσης (εκπαίδευση - κατάρτιση –
επιμόρφωση) παράλληλα με τη διασφάλιση της
ποιοτικής και σύγχρονης υλικοτεχνικής της υποδομής.
 Να διασφαλίζονται οι αναγκαίοι πόροι για την εκπαίδευση και την έρευνα, με στόχο τη σύγκλιση
προς τους αντίστοιχους ευρωπαϊκούς μέσους όρους.
 Να προσφέρονται ανεμπόδιστα και δια βίου σε κάθε
παιδί, νέο, εργαζόμενο πολλαπλές εκπαιδευτικές επιλογές και ευκαιρίες για γνώση.
 Να διαθέτει σύγχρονα ευέλικτα και αποτελεσματικά
προγράμματα σπουδών που να διευκολύνουν την
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ανάπτυξη συγκεκριμένων ικανοτήτων, στάσεων, αξιών και φυσικά γνώσεων, αναγνωρίζοντας σαφείς
βαθμούς ελευθερίας στη διδακτική παρέμβαση των
εκπαιδευτικών και δυνατότητες επιλογών μαθησιακών αντικειμένων στους μαθητές/-τριες.
Να διασφαλίζεται η αρχή «optimum δυνατές γνώσεις και ικανότητες στην optimum ηλικία» για όλους
τους εκπαιδευόμενους, αντί της ισχύουσας «maximum γνώσεων στη minimum δυνατή ηλικία» για
όσους μπορέσουν, τελικά, να τις αφομοιώσουν.

Τέλος, η συνεχής εποπτεία, υποστήριξη και καθοδήγηση, αλλά και η διασφάλιση της ποιότητας λειτουργίας των μονάδων σε όλο το μήκος της εκπαιδευτικής
πυραμίδας και στο εύρος ολόκληρης της εκπαιδευτικής κοινότητας, αποτελεί κρίσιμο στοιχείο για τον
στρατηγικό σχεδιασμό του εκπαιδευτικού μας συστήματος και όλων του των βαθμίδων.
Ένα εκπαιδευτικό σύστημα με όραμα και σχέδιο για:
 Μια ανοικτή, χαρούμενη και δημιουργική Προσχολική αγωγή, που με αφόρμηση το ίδιο το παιδί –κι
όχι την ύλη- έχει τη σοφία να δημιουργεί με το
παιχνίδι 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 αξιόλογη, ελκυστική, ισότιμη και κατ’ αντιστοιχία
Τεχνική και Επαγγελματική εκπαίδευση, και ένα
ακόμα καλύτερο Πανεπιστήμιο/ Ανώτατο Τεχνολογικό Ίδρυμα.
 Ένα ποιοτικό εκπαιδευτικό σύστημα με αίσθηση
δικαίου, έγνοια και φροντίδα για τις υπαρκτές κοινωνικές και εκπαιδευτικές ανισότητες.
 Ένα αποτελεσματικό εκπαιδευτικό σύστημα διασφαλισμένης 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.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2018

Βασικά μεγέθη των κρατών-μελών της ΕΕ-28

Κεφάλαιο 1ο

Η συγκεκριμένη ενότητα περιλαμβάνει μια σχετικά
περιληπτική αποτύπωση των βασικών γεωγραφικών,
διοικητικών και δημογραφικών μεγεθών των κρατώνμελών της ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2001-2017.
Προλογικά της ενότητας, αξίζει να σημειωθούν τα ακόλουθα ότι:
 ως προς τα δημογραφικά μεγέθη των κρατών- μελών, διευκρινίζεται ότι στη μελέτη με τον όρο συνολικός πληθυσμός/κάτοικοι ενός κράτους αποδίδεται ο όρος συνήθεις κάτοικοι (usually resident population) της Eurostat που αναφέρεται στο πλήθος των
κατοίκων μιας περιοχής την 1η Ιανουαρίου του εν
λόγω έτους (ή σε ορισμένες περιπτώσεις την 31η
Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους). Σημειώνεται,
ωστόσο, ότι ο πληθυσμός που ανακοινώνεται από
τα κράτη μπορεί επίσης, είτε να βασίζεται σε δεδομένα από την πιο πρόσφατη απογραφή που επανακαθορίζονται από τα στοιχεία των πληθυσμιακών
μεταβολών που καταγράφονται από το έτος της τελευταίας απογραφής και μετά, είτε βάσει των μητρώων πληθυσμού (population registers). Επίσης με
τον όρο συνήθης κατοικία (usual residence) νοείται
ο τόπος όπου ένα άτομο καθημερινά αναπαύεται,
ανεξάρτητα από προσωρινές απουσίες για λόγους
αναψυχής, διακοπών, επισκέψεων σε φίλους και
συγγενείς, επιχειρηματικούς σκοπούς, ιατρικής περίθαλψης, ή θρησκευτικής λατρείας. Σε κάθε περίπτωση, ως κάτοικοι μιας συγκεκριμένης γεωγραφικής περιοχής αυτοδίκαια θωρούνται: (α) όσοι διαμένουν συνεχώς τουλάχιστον επί 12 μήνες στη συνήθη κατοικία τους από την ημερομηνία αναφοράς,
και (β) όσοι εγκαταστάθηκαν στη συνήθη κατοικία
τους εντός του 12μήνου από την ημερομηνία αναφοράς και προτίθενται να παραμείνουν σε αυτήν για
τουλάχιστον ένα έτος.
 ως προς τα διοικητικά μεγέθη και κατ’ επέκταση στα
γεωγραφικά μεγέθη (π.χ. έκταση σε τετραγωνικά χιλιόμετρα – τ.χλμ – και σχετικοί δείκτες διάκρισης
των γεωγραφικών περιοχών –σε νησιωτικές, ή ορεινές κ.α.-, χρήσης γης, ή κατά βαθμό αστικότητας)
των κρατών-μελών, διευκρινίζεται ότι στην μελέτη
κατά την περίοδο 2001-2015 αξιοποιείται η ταξινόμηση NUTS2013, ενώ από το 2016 και μετά αξιοποιείται η ταξινόμηση NUTS2016 (στις χρονοσειρές η
αλλαγή υποσημειώνεται με διακεκομμένη γραμμή).
Η ταξινόμηση των εδαφικών ενοτήτων NUTS (Nomenclature of territorial Units for Statistics) είναι ένα ιεραρχικό σύστημα της ΕΕ σε 3 επίπεδα για στατιστική
χρήση και συγκεκριμένα για τη συλλογή, ανάπτυξη
και εναρμόνιση των ευρωπαϊκών περιφερειακών
στατιστικών, την κοινωνικο-οικονομική ανάλυση των
περιφερειών. Η διάκριση σε επίπεδα γίνεται με βάση συγκεκριμένα μέγιστα & ελάχιστα πληθυσμιακά
όρια και έχει ως εξής:
(α) NUTS1 περιοχές: μεγάλες κοινωνικο- οικονομικές
περιφέρειες (ευρύτερες ενότητες διοικητικών περι-
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1.2

φερειών ή/& κρατίδια) με πληθυσμό από 3.000.000
έως 7.000.000 κατοίκους,
(β) NUTS2 περιοχές: βασικές περιφέρειες για την εφαρμογή των περιφερειακών πολιτικών (διοικητικές
περιφέρειες) με πληθυσμό από 800.000 έως
3.000.000 κατοίκους, και
(γ) NUTS3 περιοχές: μικρότερες περιφέρειες (περιφερειακές ενότητες) με πληθυσμό από 150.000 έως
800.000 κατοίκους.
Ιδιαίτερα, ως προς το βαθμό αστικότητας από το
2014 και μετά έχει υιοθετηθεί μια νέα διττή προσέγγιση των βαθμών αστικότητας ανάλογα με το πλήθος των κατοίκων και την πληθυσμιακή πυκνότητα
μιας περιοχής (κάτοικοι ανά τετραγωνικό χλμ), σύμφωνα με την οποία:
(α) ως αστικές περιοχές (αστικά κέντρα πυκνοκατοικημένες περιοχές - urban centres/cities, densely populated areas) ορίζονται οι περιοχές με πληθυσμό μεγαλύτερο των 50.000 κατοίκων και πληθυσμιακή
πυκνότητα μεγαλύτερη ή ίση των 1.500 κατοίκων/
τ.χλμ,
(β) ως ημιαστικές περιοχές (πόλεις & περίχωρα περιοχές ενδιάμεσης πυκνότητας – towns/ suburbs intermediate density areas) ορίζονται οι περιοχές με
πληθυσμό από 5.000 έως και 50.000 κατοίκους και
πληθυσμιακή πυκνότητα μεγαλύτερη ή ίση των 300
κατοίκων/τ.χλμ, και
(γ) ως αγροτικές περιοχές (αραιοκατοικημένες περιοχές - rural areas, thinly populated areas) ορίζονται οι περιοχές με πληθυσμό έως και 5.000 κατοί1
κους , και γενικότερα των περιοχών που δεν ανήκουν στους δύο προηγούμενους βαθμούς αστικότητας.
Η Eurostat ως προς το βαθμό αστικότητας καταγράφει τις 3 κατηγορίες περιοχών: (α) σε κατεξοχήν αστικές περιοχές - predominantly urban regions, (β) σε
ενδιάμεσες περιοχές - intermediate regions, και (γ)
σε κατεξοχήν αγροτικές περιοχές - predominantly rural regions.
Η αναφορά των δημογραφικών, γεωγραφικών και διοικητικών μεγεθών και δεικτών κάθε κράτους στην εισαγωγική ενότητα της τρίτομης έκθεσης για τη σχέση
της εκπαίδευσης με την απασχόληση, υπογραμμίζει
τη σημασία των συγκεκριμένων δεικτών για την πληρέστερη περιγραφή του ευρύτερου κοινωνικού και
οικονομικού πλαισίου εντός του οποίου τίθεται σε
εφαρμογή ο εθνικός στρατηγικός σχεδιασμός των κρατών για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και την απασχόληση.
1

Λόγω της κατάταξης περιοχών NUTS3 για τον καθορισμό των τριών
κατηγοριών (κυρίως αγροτικών, ενδιάμεσων και κυρίως αστικών περιοχών), και του γεγονότος ότι ορισμένα κράτη μέλη έχουν μόνο μία
περιφέρεια NUTS3, η Κύπρος, το Λουξεμβούργο και η Μάλτα δεν
έχουν καμία περιοχή ταξινομημένη ως κυρίως αγροτική.
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Πολλές φορές, στη φάση της εφαρμογής μιας εθνικής
στρατηγικής, προκύπτουν σημαντικές ιδιαιτερότητες
των τοπικών κοινωνιών, που δυσκολεύουν ή καθιστούν αναποτελεσματική την εφαρμογή της, με αποτέλεσμα οι τοπικές κοινωνίες (τοπικοί δείκτες) να καταγράφουν σε φτωχές και πολλαπλά διαφοροποιημένες επιδόσεις σε σχέση με τις επιζητούμενες σε εθνικό
επίπεδο (εθνικός δείκτης). Οι διαφοροποιημένες (δημογραφικές, γεωγραφικές, και διοικητικές) στατιστικές ταυτότητες των τοπικών κοινωνιών αν δεν ενσωματωθούν δυναμικά στην εθνική στρατηγική, θα τροφοδοτήσουν περαιτέρω τις κοινωνικές ανισότητες μεταξύ και εντός των περιοχών. Η σαφής και εξαρχής διατυπωμένη αυτή άποψη της ερευνητικής ομάδας,
στηρίζεται στην ήδη τεκμηριωμένη από την έρευνα
θέση ότι οι στατιστικά σημαντικές διαφοροποιήσεις
μεταξύ αλλά -και κυρίως- εντός των κρατών αποτελούν τον κανόνα, κι όχι την εξαίρεση.
1.2.1

Δια τον τρόπο γραφής των κειμένων, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η ιδιαίτερα αναλυτική, αν και συχνά δυσνόητη/ δυσλειτουργική για τον μη-εξοικειωμένο αναγνώστη, περιγραφή των μεγεθών και δεικτών στον τίτλο και στο προεισαγωγικό σημείωμα των γραφημάτων, αξιοποιείται προκειμένου οι πιο εξοικειωμένοι με
την έρευνα αναγνώστες της έκθεσης να γνωρίζουν με
σαφήνεια το νοηματικό περιεχόμενο των μεγεθών (τί
ακριβώς μετράμε), αλλά και τη δευτερογενή κατασκευή των απλών και σύνθετων δεικτών (πώς ακριβώς
το μετράμε). Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η σειρά αναφοράς των 28 κρατών-μελών της ΕΕ στην έκθεση, υιοθετεί την αρίθμηση και την αγγλική ονομασία
των κρατών, όπως την παρέχουν οι φορείς στατιστικής
πληροφορίας (πηγές), ενώ η ορολογία και εν γένει οι
σχετικές στατιστικές διευκρινήσεις κάθε πηγής παρατίθενται τόσο με την απόδοση τους στα ελληνικά, όσο
και με την αγγλική τους διατύπωση εντός παρένθεσης.

Βέλγιο (01 Belgium)

Το 2018 η συνολική έκταση (total area) του Βελγίου
(NUTS2016) είναι 30.666 τ.χλμ, που αντιστοιχεί στο
0,7% της συνολικής έκτασης των 28 κρατών-μελών της
ΕΕ τη συγκεκριμένη χρονιά (4.469.508 τ.χλμ).

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συνολικός
πληθυσμός/κάτοικοι του Βελγίου, καθώς και η ποσοστιαία αναλογία του στο συνολικό πληθυσμό/κάτοικοι
της ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2001-2018.

Γράφημα 1.1: Συνολικός πληθυσμός/συνήθεις κάτοικοι του ΒΕΛΓΙΟΥ καθώς και η ποσοστιαία αναλογία του στο συνολικό πληθυσμό/κάτοικοι της ΕΕ-28 την
περίοδο 2001-2018
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Πηγή: Eurostat - Population on 1 January by age and sex [demo_pjan] the period 2001-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, ο συνολικός πληθυσμός της χώρας είναι
11.398.589 κάτοικοι, που αντιστοιχεί στο 2,2% του συνολικού πληθυσμού/κατοίκων στην ΕΕ-28 (512.379.225
κάτοικοι) τη συγκεκριμένη χρονιά. Κατά την περίοδο
αναφοράς (2001-2018) το πλήθος του συνολικού
πληθυσμού της χώρας καταγράφει αύξηση (κατά
11,1% ή κατά 1.135.175 κατοίκους), από 10.263.414
κατοίκους το 2001, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή
του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 11.398.589

κατοίκους το 2018, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο. Τη συγκεκριμένη περίοδο, το ποσοστό του συνολικού πληθυσμού
της χώρας ως προς το συνολικό πληθυσμό της ΕΕ-28
καταγράφει οριακά μηδενική μεταβολή.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η πληθυσμιακή πυκνότητα (αναλογία κάτοικοι/τ.χλμ) του Βελγίου
κατά την περίοδο αναφοράς 2001-2018.

Γράφημα 1.2: Πληθυσμιακή πυκνότητα του ΒΕΛΓΙΟΥ την περίοδο αναφοράς 2001-2018
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Πηγή: Eurostat - Population on 1 January by age and sex [demo_pjan] the period 2001-2018, and Area by NUTS 3 region [demo_r_d3area] the same period
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, η πληθυσμιακή πυκνότητα της χώρας είναι
371,7 κάτοικοι/τ.χλμ, τιμή που υπερέχει κατά 253,7
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κατοίκους/τ.χλμ από την πληθυσμιακή πυκνότητα της
ΕΕ-28 (118,0 κάτοικοι/τ.χλμ) την ίδια χρονιά. Κατά την
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δύο δεικτών κατά την περίοδο αναφοράς να είναι
238,7 κάτοικοι/τ.χλμ
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περίοδο αναφοράς (2001-2018) η πληθυσμιακή πυκνότητα της χώρας καταγράφει μικρή αύξηση (κατά
10,6% ή κατά 35,5 κατοίκους/τ.χλμ), από 336,2 κατοίκους/τ.χλμ το 2001, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 371,7
κατοίκους/τ.χλμ το 2018, που αποτελεί αντίστοιχα και
τη μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, το εύρος της απόκλισης της
πληθυσμιακή πυκνότητα της χώρας της χώρας από
την αντίστοιχη τιμή του δείκτη στην ΕΕ-28 καταγράφει
μικρή αύξηση (κατά 13,2% ή κατά 29,5 κατοίκους/
τ.χλμ), με τη μέση τιμή του εύρους της απόκλισης των

ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η πληθυσμιακή πυκνότητα (αναλογία κάτοικοι/τ.χλμ) του Βελγίου
ανά βαθμό αστικότητας (κατεξοχήν αστικές περιοχές,
ενδιάμεσες περιοχές και κατεξοχήν αγροτικές περιοχές) κατά την περίοδο αναφοράς 2004-2018, για την
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία για τους βαθμούς
αστικότητας της χώρας.

Γράφημα 1.3: Πληθυσμιακή πυκνότητα του ΒΕΛΓΙΟΥ ανά βαθμό αστικότητας (κατεξοχήν αστικές περιοχές, ενδιάμεσες περιοχές και κατεξοχήν αγροτικές περιοχές) την περίοδο αναφοράς 2004-2018, για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία για τους βαθμούς αστικότητας της χώρας.
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, το 23,8% (ή 7.288 τ.χλμ) της συνολικής έκτασης της χώρας ανήκει στις κατεξοχήν αστικές περιοχές,
το 43,7% (ή 13.407 τ.χλμ) ανήκει στις ενδιάμεσες περιοχές, και το 32,5% (ή 9.971 τ.χλμ) ανήκει στις κατεξοχήν
αγροτικές περιοχές. Την ίδια χρονιά, το 53,3% (ή
6.078.624 κάτοικοι) του συνολικού πληθυσμού της χώρας (11.398.589 κάτοικοι) διαμένει στις κατεξοχήν αστικές περιοχές, το 38,2% (ή 4.350.199 κάτοικοι) διαμένει στις ενδιάμεσες περιοχές, και το 8,5% (ή 969.766
κάτοικοι) διαμένει στις κατεξοχήν αγροτικές περιοχές.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, η υψηλότερη πληθυσμιακή
πυκνότητα της χώρας (834,1 κάτοικοι/τ.χλμ) καταγράφεται στις κατεξοχήν αστικές περιοχές, και κατά
φθίνουσα τιμή πληθυσμιακής πυκνότητας ακολουθούν, οι ενδιάμεσες περιοχές (324,5 κάτοικοι/τ.χλμ),
και οι κατεξοχήν αγροτικές περιοχές (97,3 κάτοικοι/τ.χλμ). Αξίζει να σημειωθεί ότι η τιμή του δείκτη
στις κατεξοχήν αγροτικές περιοχές είναι κατά 3,3 φορές μικρότερη του δείκτη στις ενδιάμεσες περιοχές
και κατά 8,6 φορές μικρότερη του δείκτη στις κατεξοχήν αστικές περιοχές.
Κατά την περίοδο αναφοράς 2004-2018, και στους 3
βαθμούς αστικότητας της χώρας καταγράφεται αύξη-

ση της πληθυσμιακής πυκνότητας με την υψηλότερη
να καταγράφεται στις κατεξοχήν αστικές περιοχές της
χώρας (κατά 11,5% ή κατά 85,9 κατοίκους/τ.χλμ), και
ελαφρότερα στις κατεξοχήν αγροτικές περιοχές (κατά
9,3% ή κατά 8,2 κατοίκους/ τ.χλμ), και στις ενδιάμεσες
περιοχές (κατά 7,8% ή κατά 23,4 κατοίκους/ τ.χλμ).
Την ίδια περίοδο, η αναλογία του δείκτη στις κατεξοχήν αστικές περιοχές της χώρας προς τον δείκτη στις
κατεξοχήν αγροτικές περιοχές, όπως και η αναλογία
του δείκτη στις ενδιάμεσες περιοχές της χώρας προς
τον δείκτη στις κατεξοχήν αγροτικές περιοχές, καταγράφει οριακά μηδενική μεταβολή.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΟΜΗ

To 2017, στην περιφερειακή διοικητική δομή της χώρας (NUTS 2016) περιλαμβάνονται: 3 διευρυμένες ομάδες περιφερειών/κρατίδια (NUTS1), 11 διοικητικές
περιφέρειες (NUTS2), και 44 περιφερειακές ενότητες
(NUTS3).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή της
μέγιστης, της ελάχιστης και της διάμεσης τιμής του δείκτη πληθυσμιακής πυκνότητας στις περιφερειακές ενότητες (NUTS3 regions) του Βελγίου την περίοδο αναφοράς 2001-2017.
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Γράφημα 1.4: Κατανομή της μέγιστης, της ελάχιστης και της διάμεσης τιμής του δείκτη πληθυσμιακής πυκνότητας στις περιφερειακές ενότητες (NUTS3) του
ΒΕΛΓΙΟΥ την περίοδο αναφοράς 2001-2017
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Το 2017, η διάμεση πληθυσμιακή πυκνότητα στις 44 περιφερειακές ενότητες (NUTS3) της χώρας είναι 308,0 κάτοικοι/τ.χλμ, τιμή υπερέχουσα κατά 165,3 κατοίκους/τ.χλμ, της αντίστοιχης διάμεσης πληθυσμιακής πυκνότητας (142,7 κάτοικοι/τ.χλμ) στο σύνολο των 1.343
περιφερειακών ενοτήτων της ΕΕ-28 την ίδια χρονιά.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, το εύρος της διαφοράς της
μέγιστης τιμής του δείκτη στις περιφερειακές ενότητες της χώρας (7.421,6 κάτοικοι/τ.χλμ), που καταγράφεται στην περιφερειακή ενότητα BE100 Arr. de
Bruxelles-Capitale/ Van Brussel-Hoofdstad, από την
αντίστοιχη ελάχιστη τιμή του δείκτη (46,5 κάτοικοι/
τ.χλμ) που καταγράφεται στην περιφερειακή ενότητα
BE344 Arr. Neuf-château είναι 7.357,1 κάτοικοι/ τ.χλμ
Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) η μέγιστη τιμή
του δείκτη στις περιφερειακές ενότητες της χώρας καταγράφει αύξηση κατά 23,0% (ή κατά 1.388,1 κατοίκους/τ.χλμ), ενώ η ελάχιστη τιμή του δείκτη στις περι-

φερειακές ενότητες της χώρας καταγράφει οριακή αύξηση κατά 17,4% (ή κατά 6,9 κατοίκους/τ.χλμ).
Την ίδια περίοδο, η διάμεση τιμή του δείκτη στις περιφερειακές ενότητες της χώρας καταγράφει μικρή αύξηση κατά 6,8% (ή κατά 19,6 κατοίκους/τ.χλμ), από
288,5 κατοίκους/τ.χλμ το 2001, που αποτελεί και την
ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς,
σε 308,0 κατοίκους/τ.χλμ το 2017, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.
ΗΛΙΑΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια μέση
ηλικία (σε έτη) του συνολικού πληθυσμού του Βελγίου και η ποσοστιαία κατανομή τους ανά κατηγορία ηλικιακών ομάδων (ηλικίας έως & 14ετών, ηλικίας από
15 έως& 64ετών και ηλικίας από 65ετών &άνω) την
περίοδο αναφοράς 2001-2018.

Γράφημα 1.5: Ετήσια σταθμισμένη μέση ηλικία (σε έτη) του συνολικού πληθυσμού του ΒΕΛΓΙΟΥ και η ποσοστιαία κατανομή τους ανά κατηγορία ηλικιακών
ομάδων (ηλικίας έως & 14ετών, ηλικίας από 15 έως& 64ετών και ηλικίας από 65ετών &άνω) την περίοδο αναφοράς 2001-2018
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, η ετήσια μέση ηλικία του συνολικού πληθυσμού της χώρας είναι 41,1 έτη, με το 64,3% των κατοίκων να ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα από 15 έως&
64ετών, το 18,7% των κατοίκων να ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα από 65ετών & άνω, και το 17,0% των κατοίκων να ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα έως& 14ετών.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) η ετήσια μέση
ηλικία του συνολικού πληθυσμού της χώρας καταγράφει μικρή αύξηση κατά 4,6% (ή κατά 1,8 έτη), από 39,3
έτη το 2001, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 41,1 έτη το 2017,
που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη
την ίδια περίοδο. Τη συγκεκριμένη περίοδο:
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 το ποσοστό των κατοίκων που ανήκουν στην ηλικιακή



ομάδα από 15 έως& 64ετών καταγράφει μικρή μείωση (κατά -1,9% ή κατά 1,2 ποσ. μονάδες), από
65,6% το 2001, σε 64,3% το 2017, που αποτελεί και
την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη
την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2008 (66,1%),
το ποσοστό των κατοίκων που ανήκουν στην ηλικιακή
ομάδα από 65ετών & άνω καταγράφει μικρή αύξηση (κατά 10,9% ή κατά 1,8 ποσ. μονάδες), από 16,9%
το 2001, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του
δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 18,7% το

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2018

ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑΣ

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ & ΔΕΙΚΤΕΣ
ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συνολικός
2
πληθυσμός του Βελγίου με αλλοδαπή υπηκοότητα ,
καθώς και η ποσοστιαία αναλογία του στο συνολικό
πληθυσμό της χώρας την περίοδο αναφοράς 20012018.
2
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2017, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή
του δείκτη την ίδια περίοδο, και
το ποσοστό των κατοίκων που ανήκουν στην ηλικιακή
ομάδα έως& 14ετών καταγράφει μικρή μείωση (κατά -3,5% ή κατά 0,6 ποσ. μονάδες), από 17,6% το
2001, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη
κατά την περίοδο αναφοράς, σε 17,0% το 2017. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια
περίοδο καταγράφεται το 2009 (16,9%).

Με υπηκοότητα διαφορετική της χώρας αναφοράς ή χωρίς υπηκοότητα (foreign country and stateless citizens)

Γράφημα 1.6: Συνολικός πληθυσμός του ΒΕΛΓΙΟΥ με αλλοδαπή υπηκοότητα καθώς και η ποσοστιαία αναλογία του στο συνολικό πληθυσμό της χώρας την περίοδο 2001-2018
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Το 2018, ο συνολικός πληθυσμός της χώρας με αλλοδαπή υπηκοότητα είναι 1.366.070 κάτοικοι, που αντιστοιχεί στο 12,0% του συνολικού πληθυσμού της χώρας (11.398.589 κάτοικοι) τη συγκεκριμένη χρονιά. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) το πλήθος του
συνολικού πληθυσμού της χώρας με αλλοδαπή υπηκοότητα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση (κατά 58,6% ή κατά 504.878 κατοίκους), από 861.192 κατοίκους το 2001, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή
του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 1.366.070
κατοίκους το 2018, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο. Την ίδια περίοδο, το ποσοστό του συνολικού πληθυσμού της χώ-

ρας με αλλοδαπή υπηκοότητα, ως προς το συνολικό
πληθυσμό της χώρας καταγράφει σημαντική αύξηση
(κατά 42,8% ή κατά 3,6 ποσ. μονάδες), από 8,4% το
2001, σε 12,0% το 2018, που αποτελεί και τη μέγιστη
τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο
καταγράφεται το 2003 (8,2%).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συνολικός
πληθυσμός του Βελγίου με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28)
υπηκοότητα, καθώς και η ποσοστιαία αναλογία του στο
συνολικό πληθυσμό της χώρας την περίοδο αναφοράς
2014-2018 για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία.

Γράφημα 1.7: Συνολικός πληθυσμός του ΒΕΛΓΙΟΥ με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα καθώς και η ποσοστιαία αναλογία του στο συνολικό πληθυσμό
της χώρας την περίοδο 2014-2018
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, ο συνολικός πληθυσμός της χώρας με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα είναι 902.706 κάτοικοι,
που αντιστοιχεί στο 66,1% του συνολικού πληθυσμού
της χώρας με αλλοδαπή υπηκοότητα (1.366.070 κάτοικοι) τη συγκεκριμένη χρονιά.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2014-2018) το πλήθος
του συνολικού πληθυσμού της χώρας με αλλοδαπή
(εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα καταγράφει αύξηση (κατά 9,2% ή κατά 75.768 κατοίκους), από 826.938 κατοίκους το 2014, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του
δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 902.706 κατοί-

κους το 2018, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη
τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.
Την ίδια περίοδο, το ποσοστό του συνολικού πληθυσμού της χώρας με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα, ως προς το συνολικό πληθυσμό της χώρας
με αλλοδαπή υπηκοότητα καταγράφει μικρή μείωση
(κατά -1,1% ή κατά 0,7 ποσ.μονάδες), από 66,8% το
2001, σε 66,1% το 2018. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2015 (67,0%), ενώ η ελάχιστη τιμή του δείκτη
την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2016 (66,0%).
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1.2.2

Βουλγαρία (02 Bulgaria)

Το 2018 η συνολική έκταση (total area) της Βουλγαρίας
(NUTS2016) είναι 110.996 τ.χλμ, που αντιστοιχεί στο
2,5% της συνολικής έκτασης των 28 κρατών-μελών της
ΕΕ τη συγκεκριμένη χρονιά (4.469.508 τ.χλμ).

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συνολικός
πληθυσμός/κάτοικοι της Βουλγαρίας, καθώς και η ποσοστιαία αναλογία του στο συνολικό πληθυσμό/ κάτοικοι της ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2001-2018.

Γράφημα 1.8: Συνολικός πληθυσμός/συνήθεις κάτοικοι της ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ καθώς και η ποσοστιαία αναλογία του στο συνολικό πληθυσμό/κάτοικοι της ΕΕ-28
την περίοδο 2001-2018
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Το 2018, ο συνολικός πληθυσμός της χώρας είναι
7.050.034 κάτοικοι, που αντιστοιχεί στο 1,4% του συνολικού πληθυσμού/κατοίκων στην ΕΕ-28 (512.379.225
κάτοικοι) τη συγκεκριμένη χρονιά. Κατά την περίοδο
αναφοράς (2001-2018) το πλήθος του συνολικού πληθυσμού της χώρας καταγράφει μείωση (κατά -13,5% ή
κατά 1.099.434 κατοίκους), από 8.149.468 κατοίκους
το 2001, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη
κατά την περίοδο αναφοράς, σε 7.050.034 κατοίκους

το 2018, που αποτελεί αντίστοιχα και την ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο. Τη συγκεκριμένη περίοδο, το ποσοστό του συνολικού πληθυσμού της χώρας ως προς το συνολικό πληθυσμό της ΕΕ-28 καταγράφει οριακά μηδενική μεταβολή.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η πληθυσμιακή πυκνότητα (αναλογία κάτοικοι/τ.χλμ) της Βουλγαρίας κατά την περίοδο αναφοράς 2001-2018.

Γράφημα 1.9: Πληθυσμιακή πυκνότητα της ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ την περίοδο αναφοράς 2001-2018
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, η πληθυσμιακή πυκνότητα της χώρας είναι
63,5 κάτοικοι/τ.χλμ, τιμή που υπολείπεται κατά 54,5
κατοίκους/τ.χλμ από την πληθυσμιακή πυκνότητα της
ΕΕ-28 (118,0 κάτοικοι/τ.χλμ) την ίδια χρονιά. Κατά την
περίοδο αναφοράς (2001-2018) η πληθυσμιακή πυκνότητα της χώρας καταγράφει μικρή μείωση (κατά -13,5%
ή κατά 9,9 κατοίκους/τ.χλμ), από 73,4 κατοίκους/
τ.χλμ το 2001, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του
δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 63,5 κατοίκους/τ.χλμ το 2018, που αποτελεί αντίστοιχα και την
ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, το εύρος της απόκλισης της
πληθυσμιακή πυκνότητα της χώρας της χώρας από
την αντίστοιχη τιμή του δείκτη στην ΕΕ-28 καταγράφει

σημαντική αύξηση (κατά 41,2% ή κατά 15,9 κατοίκους/τ.χλμ), με τη μέση τιμή του εύρους της απόκλισης των δύο δεικτών κατά την περίοδο αναφοράς να
είναι 47,9 κάτοικοι/τ.χλμ
ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η πληθυσμιακή πυκνότητα (αναλογία κάτοικοι/τ.χλμ) της Βουλγαρίας ανά βαθμό αστικότητας (κατεξοχήν αστικές περιοχές, ενδιάμεσες περιοχές και κατεξοχήν αγροτικές
περιοχές) κατά την περίοδο αναφοράς 2001-2018, για
την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία για τους βαθμούς αστικότητας της χώρας.

Γράφημα 1.10: Πληθυσμιακή πυκνότητα της ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ανά βαθμό αστικότητας (κατεξοχήν αστικές περιοχές, ενδιάμεσες περιοχές και κατεξοχήν αγροτικές
περιοχές) την περίοδο αναφοράς 2001-2018, για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία για τους βαθμούς αστικότητας της χώρας.
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63,2

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ & ΔΕΙΚΤΕΣ
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Πηγή: Eurostat - Population on 1 January by broad age group, sex and other typologies [urt_pjanaggr3] the period 2001-2018, and Area of the regions by other typologies [urt_d3area] the
same period
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, το 1,2% (ή 1.342 τ.χλμ) της συνολικής έκτασης
της χώρας ανήκει στις κατεξοχήν αστικές περιοχές, το
76,7% (ή 85.168 τ.χλμ) ανήκει στις ενδιάμεσες περιοχές, και το 22,1% (ή 24.486 τ.χλμ) ανήκει στις κατεξοχήν
αγροτικές περιοχές. Την ίδια χρονιά, το 18,8% (ή
1.325.429 κάτοικοι) του συνολικού πληθυσμού της χώρας (7.050.034 κάτοικοι) διαμένει στις κατεξοχήν αστικές περιοχές, το 68,2% (ή 4.810.970 κάτοικοι) διαμένει
στις ενδιάμεσες περιοχές, και το 13,0% (ή 913.635 κάτοικοι) διαμένει στις κατεξοχήν αγροτικές περιοχές. Τη
συγκεκριμένη χρονιά, η υψηλότερη πληθυσμιακή πυκνότητα της χώρας (987,7 κάτοικοι/τ.χλμ) καταγράφεται στις κατεξοχήν αστικές περιοχές, και κατά φθίνουσα τιμή πληθυσμιακής πυκνότητας ακολουθούν, οι
ενδιάμεσες περιοχές (56,5 κάτοικοι/τ.χλμ), και οι κατεξοχήν αγροτικές περιοχές (37,3 κάτοικοι/τ.χλμ). Αξίζει να σημειωθεί ότι η τιμή του δείκτη στις κατεξοχήν
αγροτικές περιοχές είναι κατά 1,5 φορές μικρότερη
του δείκτη στις ενδιάμεσες περιοχές και κατά 26,5
φορές μικρότερη του δείκτη στις κατεξοχήν αστικές
περιοχές.
Κατά την περίοδο αναφοράς 2001-2018, σε 2 από τους
3 βαθμούς αστικότητας της χώρας καταγράφεται
μείωση της πληθυσμιακής πυκνότητας με την υψηλότερη (κατά απόλυτη τιμή) να καταγράφεται στις κατεξοχήν αγροτικές περιοχές (κατά -23,6% ή κατά 11,5

κατοίκους/ τ.χλμ), και ελαφρότερα στις ενδιάμεσες
περιοχές (κατά -16,1% ή κατά 10,8 κατοίκους/ τ.χλμ).
Αντίθετα, στις κατεξοχήν αστικές περιοχές της χώρας
την ίδια περίοδο καταγράφει αύξηση κατά 9,0% ή κατά 81,6 κατοίκους/τ.χλμ). Τη συγκεκριμένη περίοδο:

 η αναλογία του δείκτη στις κατεξοχήν αστικές πε-



ριοχές της χώρας προς τον δείκτη στις κατεξοχήν
αγροτικές περιοχές καταγράφει σημαντική αύξηση
κατά 42,6% (ή κατά 7,9 μονάδες) από 18,6 φορές το
2001, σε 26,5 φορές το 2018, ενώ
η αναλογία του δείκτη στις ενδιάμεσες περιοχές της
χώρας προς το δείκτη στις κατεξοχήν αγροτικές περιοχές καταγράφει οριακά μηδενική μεταβολή.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΟΜΗ

To 2017, στην περιφερειακή διοικητική δομή της χώρας (NUTS 2016) περιλαμβάνονται: 2 διευρυμένες ομάδες περιφερειών/κρατίδια (NUTS1), 6 διοικητικές
περιφέρειες (NUTS2), και 28 περιφερειακές ενότητες
(NUTS3).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή της
μέγιστης, της ελάχιστης και της διάμεσης τιμής του δείκτη πληθυσμιακής πυκνότητας στις περιφερειακές ενότητες (NUTS3 regions) της Βουλγαρίας την περίοδο
αναφοράς 2001-2017.

Γράφημα 1.11: Κατανομή της μέγιστης, της ελάχιστης και της διάμεσης τιμής του δείκτη πληθυσμιακής πυκνότητας στις περιφερειακές ενότητες (NUTS3) της
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ την περίοδο αναφοράς 2001-2017
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Πηγή: Eurostat - Population density by NUTS 3 region [demo_r_d3dens]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, η διάμεση πληθυσμιακή πυκνότητα στις 28
περιφερειακές ενότητες (NUTS3) της χώρας είναι 47,9
κάτοικοι/τ.χλμ, τιμή υπολειπόμενη κατά 94,9 κατοίκους/τ.χλμ, της αντίστοιχης διάμεσης πληθυσμιακής
πυκνότητας (142,7 κάτοικοι/τ.χλμ) στο σύνολο των

1.343 περιφερειακών ενοτήτων της ΕΕ-28, για τις οποίες διατίθενται σχετικά στοιχεία την ίδια χρονιά.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, το εύρος της διαφοράς της
μέγιστης τιμής του δείκτη στις περιφερειακές ενότητες της χώρας (1.014,2 κάτοικοι/τ.χλμ), που καταγράφεται στην περιφερειακή ενότητα BG411 Sofia (stolitsa),
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από την αντίστοιχη ελάχιστη τιμή του δείκτη (29,4 κάτοικοι/ τ.χλμ) που καταγράφεται στην περιφερειακή
ενότητα BG311 Vidin είναι 984,8 κάτοικοι/ τ.χλμ
Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) η μέγιστη τιμή του δείκτη στις περιφερειακές ενότητες της χώρας
καταγράφει αύξηση κατά 14,0% (ή κατά 124,3 κατοίκους/τ.χλμ), ενώ η ελάχιστη τιμή του δείκτη στις περιφερειακές ενότητες της χώρας καταγράφει μικρή
μείωση κατά -21,2% (ή κατά 7,9 κατοίκους/τ.χλμ).
Την ίδια περίοδο, η διάμεση τιμή του δείκτη στις περιφερειακές ενότητες της χώρας καταγράφει μικρή
μείωση κατά -17,0% (ή κατά 9,8 κατοίκους/τ.χλμ), από

57,7 κατοίκους/τ.χλμ το 2001, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε
47,9 κατοίκους/τ.χλμ το 2017, που αποτελεί αντίστοιχα και την ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.
ΗΛΙΑΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια μέση
ηλικία (σε έτη) του συνολικού πληθυσμού της Βουλγαρίας και η ποσοστιαία κατανομή τους ανά κατηγορία ηλικιακών ομάδων (ηλικίας έως & 14ετών, ηλικίας
από 15 έως& 64ετών και ηλικίας από 65ετών &άνω)
την περίοδο αναφοράς 2001-2018.

Γράφημα 1.12: Ετήσια σταθμισμένη μέση ηλικία (σε έτη) του συνολικού πληθυσμού της ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ και η ποσοστιαία κατανομή τους ανά κατηγορία ηλικιακών ομάδων (ηλικίας έως & 14ετών, ηλικίας από 15 έως& 64ετών και ηλικίας από 65ετών &άνω) την περίοδο αναφοράς 2001-2018
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, η ετήσια μέση ηλικία του συνολικού πληθυσμού της χώρας είναι 43,2 έτη, με το 64,7% των κατοίκων να ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα από 15 έως&
64ετών, το 21,0% των κατοίκων να ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα από 65ετών & άνω, και το 14,2% των κατοίκων να ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα έως& 14ετών.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) η ετήσια μέση
ηλικία του συνολικού πληθυσμού της χώρας καταγράφει αύξηση κατά 9,5% (ή κατά 3,8 έτη), από 39,4 έτη το
2001, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 43,2 έτη το 2017, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια
περίοδο. Τη συγκεκριμένη περίοδο:
 το ποσοστό των κατοίκων που ανήκουν στην ηλικιακή
ομάδα από 15 έως& 64ετών καταγράφει ελαφρά
μείωση (κατά -5,0% ή κατά 3,4 ποσ. μονάδες), από
68,1% το 2001, σε 64,7% το 2017, που αποτελεί και
την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη
την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2008 (69,1%),
 το ποσοστό των κατοίκων που ανήκουν στην ηλικιακή
ομάδα από 65ετών & άνω καταγράφει αύξηση (κατά



28,7% ή κατά 4,7 ποσ. μονάδες), από 16,3% το 2001,
που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά
την περίοδο αναφοράς, σε 21,0% το 2017, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την
ίδια περίοδο, και
το ποσοστό των κατοίκων που ανήκουν στην ηλικιακή
ομάδα έως& 14ετών καταγράφει μικρή μείωση (κατά -8,3% ή κατά 1,3 ποσ. μονάδες), από 15,5% το
2001, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη
κατά την περίοδο αναφοράς, σε 14,2% το 2017. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια
περίοδο καταγράφεται το 2009 (13,1%).

ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συνολικός
πληθυσμός της Βουλγαρίας με αλλοδαπή υπηκοότη3
τα , καθώς και η ποσοστιαία αναλογία του στο συνολικό πληθυσμό της χώρας την περίοδο αναφοράς 20012018.
3

Με υπηκοότητα διαφορετική της χώρας αναφοράς ή χωρίς υπηκοότητα (foreign country and stateless citizens)

Γράφημα 1.13: Συνολικός πληθυσμός της ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ με αλλοδαπή υπηκοότητα καθώς και η ποσοστιαία αναλογία του στο συνολικό πληθυσμό της χώρας
την περίοδο 2001-2018
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ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ & ΔΕΙΚΤΕΣ
ΣΤΗΝ ΕΕ-28

κού πληθυσμού της χώρας με αλλοδαπή υπηκοότητα,
ως προς το συνολικό πληθυσμό της χώρας καταγράφει σημαντική αύξηση (κατά 152,6% ή κατά 0,7 ποσ.
μονάδες), από 0,5% το 2001, σε 1,2% το 2018, που
αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή του
δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2002 0,5%).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συνολικός
πληθυσμός της Βουλγαρίας με αλλοδαπή (εντός της
ΕΕ-28) υπηκοότητα, καθώς και η ποσοστιαία αναλογία
του στο συνολικό πληθυσμό της χώρας την περίοδο
αναφοράς 2014-2018, για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία.

Κεφάλαιο 1ο

Το 2018, ο συνολικός πληθυσμός της χώρας με αλλοδαπή υπηκοότητα είναι 85.895 κάτοικοι, που αντιστοιχεί στο 1,2% του συνολικού πληθυσμού της χώρας (7.050.034 κάτοικοι) τη συγκεκριμένη χρονιά. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) το πλήθος του
συνολικού πληθυσμού της χώρας με αλλοδαπή υπηκοότητα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση (κατά 118,5% ή κατά 46.584 κατοίκους), από 39.311 κατοίκους το 2001, σε 85.895 κατοίκους το 2018, που
αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή του
δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2008 (36.265
κατοίκους). Την ίδια περίοδο, το ποσοστό του συνολι-

Γράφημα 1.14: Συνολικός πληθυσμός της ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα καθώς και η ποσοστιαία αναλογία του στο συνολικό πληθυσμό της χώρας την περίοδο 2014-2018
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, ο συνολικός πληθυσμός της χώρας με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα είναι 13.105 κάτοικοι,
που αντιστοιχεί στο 15,3% του συνολικού πληθυσμού
της χώρας με αλλοδαπή υπηκοότητα (85.895 κάτοικοι)
τη συγκεκριμένη χρονιά.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2014-2018) το πλήθος
του συνολικού πληθυσμού της χώρας με αλλοδαπή
(εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα καταγράφει αύξηση (κατά 8,0% ή κατά 966 κατοίκους), από 12.139 κατοίκους
το 2014, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 13.105 κατοίκους
1.2.3

το 2018. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη την
ίδια περίοδο καταγράφεται το 2017 (13.465 κάτοικοι).
Την ίδια περίοδο, το ποσοστό του συνολικού πληθυσμού της χώρας με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα, ως προς το συνολικό πληθυσμό της χώρας
με αλλοδαπή υπηκοότητα καταγράφει σημαντική
μείωση (κατά -31,6% ή κατά 7,0 ποσ.μονάδες), από
22,3% το 2001, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του
δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 15,3% το 2018,
που αποτελεί αντίστοιχα και την ελάχιστη τιμή του
δείκτη την ίδια περίοδο.

Τσεχία (03 Czechia)

Το 2018 η συνολική έκταση (total area) της Τσεχίας
(NUTS2016) είναι 78.871 τ.χλμ, που αντιστοιχεί στο
1,8% της συνολικής έκτασης των 28 κρατών-μελών της
ΕΕ τη συγκεκριμένη χρονιά (4.469.508 τ.χλμ).

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συνολικός
πληθυσμός/κάτοικοι της Τσεχίας, καθώς και η ποσοστιαία αναλογία του στο συνολικό πληθυσμό/ κάτοικοι
της ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2001-2018.

Γράφημα 1.15: Συνολικός πληθυσμός/συνήθεις κάτοικοι της ΤΣΕΧΙΑΣ καθώς και η ποσοστιαία αναλογία του στο συνολικό πληθυσμό/κάτοικοι της ΕΕ-28 την
περίοδο 2001-2018
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, ο συνολικός πληθυσμός της χώρας είναι
10.610.055 κάτοικοι, που αντιστοιχεί στο 2,1% του συνολικού πληθυσμού/κατοίκων στην ΕΕ-28 (512.379.225

κάτοικοι) τη συγκεκριμένη χρονιά. Κατά την περίοδο
αναφοράς (2001-2018) το πλήθος του συνολικού πληθυσμού της χώρας καταγράφει αύξηση (κατά 3,7% ή
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κατά 378.028 κατοίκους), από 10.232.027 κατοίκους
το 2001, σε 10.610.055 κατοίκους το 2018, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο
αναφοράς. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή του δείκτη
την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2003 (10.192.649
κάτοικοι). Τη συγκεκριμένη περίοδο, το ποσοστό του

συνολικού πληθυσμού της χώρας ως προς το συνολικό πληθυσμό της ΕΕ-28 καταγράφει οριακά μηδενική
μεταβολή.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η πληθυσμιακή πυκνότητα (αναλογία κάτοικοι/τ.χλμ) της Τσεχίας
κατά την περίοδο αναφοράς 2001-2018.

Γράφημα 1.16: Πληθυσμιακή πυκνότητα της ΤΣΕΧΙΑΣ την περίοδο αναφοράς 2001-2018
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Το 2018, η πληθυσμιακή πυκνότητα της χώρας είναι
134,5 κάτοικοι/τ.χλμ, τιμή που υπερτερεί κατά 16,5
κατοίκους/τ.χλμ από την πληθυσμιακή πυκνότητα της
ΕΕ-28 (118,0 κάτοικοι/τ.χλμ) την ίδια χρονιά. Κατά την
περίοδο αναφοράς (2001-2018) η πληθυσμιακή πυκνότητα της χώρας καταγράφει μικρή αύξηση (κατά 3,7% ή
κατά 4,8 κατοίκους/τ.χλμ), από 129,7, σε 134,5 κατοίκους/τ.χλμ το 2018, που αποτελεί αντίστοιχα και την
μέγιστη τιμή του δείκτη την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2003 (129,2 κάτοικοι/τ.χλμ).
Τη συγκεκριμένη περίοδο, το εύρος της απόκλισης της
πληθυσμιακής πυκνότητας της χώρας της χώρας από
την αντίστοιχη τιμή του δείκτη στην ΕΕ-28 καταγράφει

μείωση (κατά 6,9% ή κατά 1,2 κατοίκους/τ.χλμ), με τη
μέση τιμή του εύρους της απόκλισης των δύο δεικτών
κατά την περίοδο αναφοράς να είναι 16,5 κάτοικοι/τ.χλμ.
ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η πληθυσμιακή πυκνότητα (αναλογία κάτοικοι/τ.χλμ) της Τσεχίας
ανά βαθμό αστικότητας (κατεξοχήν αστικές περιοχές,
ενδιάμεσες περιοχές και κατεξοχήν αγροτικές περιοχές) κατά την περίοδο αναφοράς 2001-2018, για την
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία για τους βαθμούς
αστικότητας της χώρας.

Γράφημα 1.17: Πληθυσμιακή πυκνότητα της ΤΣΕΧΙΑΣ ανά βαθμό αστικότητας (κατεξοχήν αστικές περιοχές, ενδιάμεσες περιοχές και κατεξοχήν αγροτικές περιοχές) την περίοδο αναφοράς 2001-2018, για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία για τους βαθμούς αστικότητας της χώρας.
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Το 2018, το 14,5% (ή 1.1.425 τ.χλμ) της συνολικής έκτασης της χώρας ανήκει στις κατεξοχήν αστικές περιοχές, το 48,7% (ή 38.424 τ.χλμ) ανήκει στις ενδιάμεσες
περιοχές, και το 36,8% (ή 29.022 τ.χλμ) ανήκει στις κατεξοχήν αγροτικές περιοχές. Την ίδια χρονιά, το 25,0%
(ή 2.647.308 κάτοικοι) του συνολικού πληθυσμού της
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χώρας (10.610.055 κάτοικοι) διαμένει στις κατεξοχήν
αστικές περιοχές, το 48,7% (ή 5.714.482 κάτοικοι) διαμένει στις ενδιάμεσες περιοχές, και το 36,8% (ή
2.248.265 κάτοικοι) διαμένει στις κατεξοχήν αγροτικές
περιοχές.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2018

Τη συγκεκριμένη χρονιά, η υψηλότερη πληθυσμιακή
πυκνότητα της χώρας (231,7 κάτοικοι/τ.χλμ) καταγράφεται στις κατεξοχήν αστικές περιοχές, και κατά φθίνουσα τιμή πληθυσμιακής πυκνότητας ακολουθούν, οι
ενδιάμεσες περιοχές (148,7 κάτοικοι/τ.χλμ), και οι κατεξοχήν αγροτικές περιοχές (77,5 κάτοικοι/τ.χλμ). Αξίζει να σημειωθεί ότι η τιμή του δείκτη στις κατεξοχήν
αγροτικές περιοχές είναι κατά 1,9 φορές μικρότερη του
δείκτη στις ενδιάμεσες περιοχές και κατά 3 φορές μικρότερη του δείκτη στις κατεξοχήν αστικές περιοχές.
Κατά την περίοδο αναφοράς 2001-2018, σε 2 από τους
3 βαθμούς αστικότητας της χώρας καταγράφεται αύξηση της πληθυσμιακής πυκνότητας με την υψηλότερη
(κατά απόλυτη τιμή) να καταγράφεται στις κατεξοχήν
αστικές περιοχές (κατά 16,4% ή κατά 32,6 κατοίκους/
τ.χλμ), και ελαφρότερα στις κατεξοχήν αγροτικές περιοχές (κατά 2,5% ή κατά 1,9 κατοίκους/ τ.χλμ). Αντίθετα,
στις ενδιάμεσες περιοχές της χώρας την ίδια περίοδο
καταγράφει μείωση κατά -0,8% ή κατά 1,3 κατοίκους/τ.χλμ).
Τη συγκεκριμένη περίοδο:

οχές της χώρας προς τον δείκτη στις κατεξοχήν αγροτικές περιοχές καταγράφει αύξηση κατά 13,5% (ή κατά 0,4 μονάδες) από 2,6 φορές το 2001, σε 3,0 φορές
το 2018, ενώ
η αναλογία του δείκτη στις ενδιάμεσες περιοχές της
χώρας προς το δείκτη στις κατεξοχήν αγροτικές περιοχές καταγράφει οριακά μηδενική μεταβολή.

Κεφάλαιο 1ο



ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ & ΔΕΙΚΤΕΣ
ΣΤΗΝ ΕΕ-28

 η αναλογία του δείκτη στις κατεξοχήν αστικές περι-

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΟΜΗ

To 2017, στην περιφερειακή διοικητική δομή της χώρας (NUTS 2016) περιλαμβάνονται: 1 διευρυμένη ομάδα περιφερειών/κρατίδια (NUTS1), 8 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2), και 14 περιφερειακές ενότητες
(NUTS3).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή της
μέγιστης, της ελάχιστης και της διάμεσης τιμής του δείκτη πληθυσμιακής πυκνότητας στις περιφερειακές ενότητες (NUTS3 regions) της Τσεχίας την περίοδο αναφοράς 2001-2017.

Γράφημα 1.18: Κατανομή της μέγιστης, της ελάχιστης και της διάμεσης τιμής του δείκτη πληθυσμιακής πυκνότητας στις περιφερειακές ενότητες (NUTS3) της
ΤΣΕΧΙΑΣ την περίοδο αναφοράς 2001-2017
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, η διάμεση πληθυσμιακή πυκνότητα στις 28
περιφερειακές ενότητες (NUTS3) της χώρας είναι 123,6
κάτοικοι/τ.χλμ, τιμή υπολειπόμενη κατά 19,1 κατοίκους/τ.χλμ., της αντίστοιχης διάμεσης πληθυσμιακής
πυκνότητας (142,7 κάτοικοι/τ.χλμ) στο σύνολο των
1.343 περιφερειακών ενοτήτων της ΕΕ-28, για τις οποίες διατίθενται σχετικά στοιχεία την ίδια χρονιά.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, το εύρος της διαφοράς της μέγιστης τιμής του δείκτη στις περιφερειακές ενότητες
της χώρας (2.654,7 κάτοικοι/τ.χλμ), που καταγράφεται
στην περιφερειακή ενότητα CZ010 Hlavní mesto Praha,
από την αντίστοιχη ελάχιστη τιμή του δείκτη (2.588,2
κάτοικοι/ τ.χλμ) που καταγράφεται στην περιφερειακή
ενότητα CZ031 Jihocecký kraj είναι 2.588,2 κάτοικοι/
τ.χλμ.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) η μέγιστη τιμή του δείκτη στις περιφερειακές ενότητες της χώρας
καταγράφει αύξηση κατά 10,6% (ή κατά 254,8 κατοίκους/τ.χλμ), ενώ η ελάχιστη τιμή του δείκτη στις περι-

φερειακές ενότητες της χώρας καταγράφει οριακή
αύξηση κατά 2,5% (ή κατά 1,6 κατοίκους/τ.χλμ).
Την ίδια περίοδο, η διάμεση τιμή του δείκτη στις περιφερειακές ενότητες της χώρας καταγράφει μικρή
αύξηση κατά 1,4% (ή κατά 1,6 κατοίκους/τ.χλμ), από
122,0 κατοίκους/τ.χλμ το 2001, σε 123,6 κατοίκους/
τ.χλμ το 2017, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του
δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι η
ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2005 (119,6 κατοίκους/τ.χλμ).
ΗΛΙΑΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια μέση
ηλικία (σε έτη) του συνολικού πληθυσμού της Τσεχίας
και η ποσοστιαία κατανομή τους ανά κατηγορία ηλικιακών ομάδων (ηλικίας έως & 14ετών, ηλικίας από
15 έως& 64ετών και ηλικίας από 65ετών &άνω) την
περίοδο αναφοράς 2001-2018.
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Γράφημα 1.19: Ετήσια σταθμισμένη μέση ηλικία (σε έτη) του συνολικού πληθυσμού της ΤΣΕΧΙΑΣ και η ποσοστιαία κατανομή τους ανά κατηγορία ηλικιακών
ομάδων (ηλικίας έως & 14ετών, ηλικίας από 15 έως& 64ετών και ηλικίας από 65ετών &άνω) την περίοδο αναφοράς 2001-2018
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Το 2018, η ετήσια μέση ηλικία του συνολικού πληθυσμού της χώρας είναι 41,7 έτη, με το 65,0% των κατοίκων να ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα από 15 έως& 64
ετών, το 19,2% των κατοίκων να ανήκουν στην ηλικιακή
ομάδα από 65 ετών & άνω, και το 15,7% των κατοίκων
να ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα έως& 14 ετών.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) η ετήσια μέση
ηλικία του συνολικού πληθυσμού της χώρας καταγράφει αύξηση κατά 9,1% (ή κατά 3,5 έτη), από 38,2έτη το
2001, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά
την περίοδο αναφοράς, σε 41,7 έτη το 2017, που αποτελεί αντίστοιχα και την ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια
περίοδο. Τη συγκεκριμένη περίοδο:
 το ποσοστό των κατοίκων που ανήκουν στην ηλικιακή
ομάδα από 15 έως& 64 ετών καταγράφει μείωση
(κατά -7,1% ή κατά 4,9 ποσ. μονάδες), από 70,0% το
2001, σε 65,0% το 2017, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς.
Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια
περίοδο καταγράφεται το 2007 (71,2%),
 το ποσοστό των κατοίκων που ανήκουν στην ηλικιακή
ομάδα από 65ετών & άνω καταγράφει σημαντική



αύξηση (κατά 39,5% ή κατά 5,4 ποσ. μονάδες), από
13,8% το 2001, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή
του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 19,2% το
2017, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή
του δείκτη την ίδια περίοδο, και
το ποσοστό των κατοίκων που ανήκουν στην ηλικιακή
ομάδα έως& 14ετών καταγράφει μικρή μείωση (κατά -3,1% ή κατά 0,5 ποσ. μονάδες), από 16,2% το
2001, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη
κατά την περίοδο αναφοράς, σε 15,7% το 2017. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια
περίοδο καταγράφεται το 2009 (14,2%).

ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συνολικός
4
πληθυσμός της Τσεχίας με αλλοδαπή υπηκοότητα ,
καθώς και η ποσοστιαία αναλογία του στο συνολικό
πληθυσμό της χώρας την περίοδο αναφοράς 20012018.
4

Με υπηκοότητα διαφορετική της χώρας αναφοράς ή χωρίς υπηκοότητα (foreign country and stateless citizens)

Γράφημα 1.20: Συνολικός πληθυσμός της ΤΣΕΧΙΑΣ με αλλοδαπή υπηκοότητα καθώς και η ποσοστιαία αναλογία του στο συνολικό πληθυσμό της χώρας την
περίοδο 2001-2018

422.966

422.280

434.581

457.323

476.345

510.841

515.422

4,9

416.737

4,8

424.419

4,5

407.541

4,3

347.649

4,1

296.202

4,0

258.325

2,5

4,0

193.467

1,9

4,0

195.394

1,9

4,0

179.154

1,8

3,9

163.805

1,6

3,3

180.242

1,7

2,9

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Πηγή: Eurostat - Population on 1 January by age and sex [demo_pjan] the period 2001-2018, and Population on 1 January by age group, sex and citizenship [migr_pop1ctz]the same period
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, ο συνολικός πληθυσμός της χώρας με αλλοδαπή υπηκοότητα είναι 515.422 κάτοικοι, που αντιστοιχεί στο 4,9% του συνολικού πληθυσμού της χώρας (10.610.055 κάτοικοι) τη συγκεκριμένη χρονιά.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) το πλήθος
του συνολικού πληθυσμού της χώρας με αλλοδαπή
υπηκοότητα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση
(κατά 186,0% ή κατά 335.180 κατοίκους), από 180.242
κατοίκους το 2001, σε 515.422 κατοίκους το 2018, που
αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή του
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δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2002
(163.805 κατοίκους). Την ίδια περίοδο, το ποσοστό
του συνολικού πληθυσμού της χώρας με αλλοδαπή
υπηκοότητα, ως προς το συνολικό πληθυσμό της χώρας καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση (κατά
180,7% ή κατά 3,1 ποσ. μονάδες), από 1,7% το 2001,
σε 4,9% το 2018, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του
δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι η
ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2002 (1,6%).

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2018

συνολικό πληθυσμό της χώρας την περίοδο αναφοράς
2014-2018, για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία.

Κεφάλαιο 1ο

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ & ΔΕΙΚΤΕΣ
ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συνολικός
πληθυσμός της Τσεχίας με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28)
υπηκοότητα, καθώς και η ποσοστιαία αναλογία του στο

Γράφημα 1.21: Συνολικός πληθυσμός της ΤΣΕΧΙΑΣ με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα καθώς και η ποσοστιαία αναλογία του στο συνολικό πληθυσμό
της χώρας την περίοδο 2014-2018
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Το 2018, ο συνολικός πληθυσμός της χώρας με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα είναι 219.350 κάτοικοι,
που αντιστοιχεί στο 42,6% του συνολικού πληθυσμού
της χώρας με αλλοδαπή υπηκοότητα (515.422 κάτοικοι)
τη συγκεκριμένη χρονιά.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2014-2018) το πλήθος
του συνολικού πληθυσμού της χώρας με αλλοδαπή
(εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα καταγράφει αύξηση (κατά 26,6% ή κατά 43.071 κατοίκους), από 173.279 κατοίκους το 2014, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή
του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 219.350
κατοίκους το 2018. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του
1.2.4

δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2017 (13.465
κάτοικοι).
Την ίδια περίοδο, το ποσοστό του συνολικού πληθυσμού της χώρας με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα, ως προς το συνολικό πληθυσμό της χώρας
με αλλοδαπή υπηκοότητα καταγράφει αύξηση (κατά
6,7% ή κατά 2,7 ποσ.μονάδες), από 39,9% το 2014,
που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά
την περίοδο αναφοράς, σε 42,6% το 2018, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια
περίοδο..

Δανία (04 Denmark)

Το 2018 η συνολική έκταση (total area) της Δανίας
(NUTS2016) είναι 42.925 τ.χλμ, που αντιστοιχεί στο
1,0% της συνολικής έκτασης των 28 κρατών-μελών της
ΕΕ τη συγκεκριμένη χρονιά (4.469.508 τ.χλμ).

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συνολικός
πληθυσμός/κάτοικοι της Δανίας, καθώς και η ποσοστιαία αναλογία του στο συνολικό πληθυσμό/ κάτοικοι
της ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2001-2018.

Γράφημα 1.22: Συνολικός πληθυσμός/συνήθεις κάτοικοι της ΔΑΝΙΑΣ καθώς και η ποσοστιαία αναλογία του στο συνολικό πληθυσμό/κάτοικοι της ΕΕ-28 την
περίοδο 2001-2018
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, ο συνολικός πληθυσμός της χώρας είναι
5.781.190 κάτοικοι, που αντιστοιχεί στο 1,1% του συνολικού
πληθυσμού/κατοίκων
στην
ΕΕ-28
(512.379.225 κάτοικοι) τη συγκεκριμένη χρονιά. Κατά
την περίοδο αναφοράς (2001-2018) το πλήθος του συνολικού πληθυσμού της χώρας καταγράφει αύξηση
(κατά 8,1% ή κατά 431.978 κατοίκους), από 5.349.212
κατοίκους το 2001, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή
του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 5.781.190

κατοίκους το 2018, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο. Τη συγκεκριμένη περίοδο, το ποσοστό του συνολικού πληθυσμού
της χώρας ως προς το συνολικό πληθυσμό της ΕΕ-28
καταγράφει οριακά μηδενική μεταβολή.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η πληθυσμιακή πυκνότητα (αναλογία κάτοικοι/τ.χλμ) της Δανίας
κατά την περίοδο αναφοράς 2001-2018.
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

Γράφημα 1.23: Πληθυσμιακή πυκνότητα της ΔΑΝΙΑΣ την περίοδο αναφοράς 2001-2018
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Πηγή: Eurostat - Population on 1 January by age and sex [demo_pjan] the period 2001-2018, and Area by NUTS 3 region [demo_r_d3area] the same period
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, η πληθυσμιακή πυκνότητα της χώρας είναι
137,4 κάτοικοι/τ.χλμ, τιμή που υπερτερεί κατά 16,7
κατοίκους/τ.χλμ από την πληθυσμιακή πυκνότητα της
ΕΕ-28 (118,0 κάτοικοι/τ.χλμ) την ίδια χρονιά. Κατά την
περίοδο αναφοράς (2001-2018) η πληθυσμιακή πυκνότητα της χώρας καταγράφει αύξηση (κατά 8,5% ή κατά
10,6 κατοίκους/τ.χλμ), από 124,1 κατοίκους/ τ.χλμ το
2001, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη
κατά την περίοδο αναφοράς, σε 134,7 κατοίκους/τ.χλμ
το 2018, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή
του δείκτη την ίδια περίοδο.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, το εύρος της απόκλισης της
πληθυσμιακή πυκνότητα της χώρας της χώρας από
την αντίστοιχη τιμή του δείκτη στην ΕΕ-28 καταγράφει

σημαντική αύξηση (κατά 37,7% ή κατά 4,6 κατοίκους/τ.χλμ), με τη μέση τιμή του εύρους της απόκλισης των δύο δεικτών κατά την περίοδο αναφοράς να
είναι 13,3 κάτοικοι/τ.χλμ.
ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η πληθυσμιακή πυκνότητα (αναλογία κάτοικοι/τ.χλμ) της Δανίας
ανά βαθμό αστικότητας (κατεξοχήν αστικές περιοχές,
ενδιάμεσες περιοχές και κατεξοχήν αγροτικές περιοχές) κατά την περίοδο αναφοράς 2007-2018, για την
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία για τους βαθμούς
αστικότητας της χώρας.

Γράφημα 1.24: Πληθυσμιακή πυκνότητα της ΔΑΝΙΑΣ ανά βαθμό αστικότητας (κατεξοχήν αστικές περιοχές, ενδιάμεσες περιοχές και κατεξοχήν αγροτικές περιοχές) την περίοδο αναφοράς 2007-2018, για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία για τους βαθμούς αστικότητας της χώρας.
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, το 1,2% (ή 522 τ.χλμ) της συνολικής έκτασης
της χώρας ανήκει στις κατεξοχήν αστικές περιοχές, το
47,4% (ή 12.530,8 τ.χλμ) ανήκει στις ενδιάμεσες περιοχές, και το 51,4% (ή 22.048 τ.χλμ) ανήκει στις κατεξοχήν
αγροτικές περιοχές. Την ίδια χρονιά, το 22,9% (ή
1.321.092 κάτοικοι) του συνολικού πληθυσμού της χώρας (5.781.190 κάτοικοι) διαμένει στις κατεξοχήν αστικές περιοχές, το 48,7% (ή 2.813.753 κάτοικοι) διαμένει
στις ενδιάμεσες περιοχές, και το 28,5% (ή 1.646.345
κάτοικοι) διαμένει στις κατεξοχήν αγροτικές περιοχές.
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Τη συγκεκριμένη χρονιά, η υψηλότερη πληθυσμιακή
πυκνότητα της χώρας (2.530,8 κάτοικοι/τ.χλμ) καταγράφεται στις κατεξοχήν αστικές περιοχές, και κατά
φθίνουσα τιμή πληθυσμιακής πυκνότητας ακολουθούν,
οι ενδιάμεσες περιοχές (138,2 κάτοικοι/τ.χλμ), και οι
κατεξοχήν αγροτικές περιοχές (73,9 κάτοικοι/τ.χλμ).
Αξίζει να σημειωθεί ότι η τιμή του δείκτη στις κατεξοχήν αγροτικές περιοχές είναι κατά 1,9 φορές μικρότερη
του δείκτη στις ενδιάμεσες περιοχές και κατά 33,9 φορές μικρότερη του δείκτη στις κατεξοχήν αστικές περιοχές.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2018

Κατά την περίοδο αναφοράς 2007-2018, και στους 3
βαθμούς αστικότητας της χώρας καταγράφεται αύξηση
της πληθυσμιακής πυκνότητας με την υψηλότερη (κατά απόλυτη τιμή) να καταγράφεται στις κατεξοχήν αστικές περιοχές (κατά 14,3% ή κατά 315,7 κατοίκους/
τ.χλμ), και ακολουθούν οι ενδιάμεσες περιοχές (κατά
5,5% ή κατά 7,3 κατοίκους/ τ.χλμ και οι κατεξοχήν αγροτικές περιοχές (κατά 1,9% ή κατά 1,4 κατοίκους/τ.χλμ).
Τη συγκεκριμένη περίοδο:
 η αναλογία του δείκτη στις κατεξοχήν αστικές περιοχές της χώρας προς τον δείκτη στις κατεξοχήν αγροτικές περιοχές καταγράφει μικρή αύξηση κατά 12,1%
(ή κατά 5,9 μονάδες) από 30,2 φορές το 2007, σε 33,9
φορές το 2018, ενώ

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ & ΔΕΙΚΤΕΣ
ΣΤΗΝ ΕΕ-28

 η αναλογία του δείκτη στις ενδιάμεσες περιοχές της

Κεφάλαιο 1ο

χώρας προς το δείκτη στις κατεξοχήν αγροτικές περιοχές καταγράφει οριακά μηδενική μεταβολή.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΟΜΗ

To 2017, στην περιφερειακή διοικητική δομή της χώρας (NUTS 2016) περιλαμβάνονται: 1 διευρυμένη ομάδα περιφερειών/κρατίδια (NUTS1), 5 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2), και 11 περιφερειακές ενότητες
(NUTS3).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή της
μέγιστης, της ελάχιστης και της διάμεσης τιμής του δείκτη πληθυσμιακής πυκνότητας στις περιφερειακές ενότητες (NUTS3 regions) της Δανίας την περίοδο 20062017 για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία.

Γράφημα 1.25: Κατανομή της μέγιστης, της ελάχιστης και της διάμεσης τιμής του δείκτη πληθυσμιακής πυκνότητας στις περιφερειακές ενότητες (NUTS3) της
ΔΑΝΙΑΣ την περίοδο 2006-2017 για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία
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Το 2017, η διάμεση πληθυσμιακή πυκνότητα στις 11
περιφερειακές ενότητες (NUTS3) της χώρας είναι 145,1
κάτοικοι/τ.χλμ, τιμή υπερέχουσα κατά 2,4 κατοίκους/τ.χλμ., της αντίστοιχης διάμεσης πληθυσμιακής
πυκνότητας (142,7 κάτοικοι/τ.χλμ) στο σύνολο των
1.343 περιφερειακών ενοτήτων της ΕΕ-28, για τις οποίες διατίθενται σχετικά στοιχεία την ίδια χρονιά.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, το εύρος της διαφοράς της
μέγιστης τιμής του δείκτη στις περιφερειακές ενότητες
της χώρας (4.424,9 κάτοικοι/τ.χλμ), που καταγράφεται
στην περιφερειακή ενότητα DK011 Byen København,
από την αντίστοιχη ελάχιστη τιμή του δείκτη (61,3 κάτοικοι/ τ.χλμ) που καταγράφεται στην περιφερειακή
ενότητα DK041 Vestjylland, είναι 4.363,6 κάτοικοι/
τ.χλμ.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) η μέγιστη τιμή
του δείκτη στις περιφερειακές ενότητες της χώρας καταγράφει αύξηση κατά 23,1% (ή κατά 830,5 κατοί-

κους/τ.χλμ), όπως και η ελάχιστη τιμή του δείκτη στις
περιφερειακές ενότητες της χώρας, που καταγράφει
μικρή αύξηση κατά 5,0% (ή κατά 2,9 κατοίκους/τ.χλμ).
Την ίδια περίοδο, και η διάμεση τιμή του δείκτη στις
περιφερειακές ενότητες της χώρας καταγράφει αύξηση
κατά 6,9% (ή κατά 9,4 κατοίκους/τ.χλμ), από 135,7 κατοίκους/τ.χλμ το 2001, που αποτελεί και την ελάχιστη
τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 145,1
κατοίκους/τ.χλμ το 2017, που αποτελεί αντίστοιχα και
τη μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.
ΗΛΙΑΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια μέση
ηλικία (σε έτη) του συνολικού πληθυσμού της Δανίας
και η ποσοστιαία κατανομή τους ανά κατηγορία ηλικιακών ομάδων (ηλικίας έως & 14ετών, ηλικίας από
15 έως& 64ετών και ηλικίας από 65ετών &άνω) την
περίοδο αναφοράς 2001-2018.

Γράφημα 1.26: Ετήσια σταθμισμένη μέση ηλικία (σε έτη) του συνολικού πληθυσμού της ΔΑΝΙΑΣ και η ποσοστιαία κατανομή τους ανά κατηγορία ηλικιακών
ομάδων (ηλικίας έως & 14ετών, ηλικίας από 15 έως& 64ετών και ηλικίας από 65ετών &άνω) την περίοδο αναφοράς 2001-2018
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Το 2018, η ετήσια μέση ηλικία του συνολικού πληθυσμού της χώρας είναι 41,0 έτη, με το 64,1% των κατοίκων να ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα από 15 έως&
64ετών, το 19,3% των κατοίκων να ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα από 65ετών & άνω, και το 15,7% των κατοίκων να ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα έως& 14ετών.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) η ετήσια μέση
ηλικία του συνολικού πληθυσμού της χώρας καταγράφει αύξηση κατά 5,9% (ή κατά 2,3 έτη), από 38,7 έτη το
2001, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 41,0 έτη το 2017, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια
περίοδο. Τη συγκεκριμένη περίοδο:
 το ποσοστό των κατοίκων που ανήκουν στην ηλικιακή
ομάδα από 15 έως& 64ετών καταγράφει μικρή μείωση (κατά -3,8% ή κατά 2,5 ποσ. μονάδες), από
66,6% το 2001, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του
δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 64,1% το
2017, που αποτελεί αντίστοιχα και την ελάχιστη τιμή
του δείκτη την ίδια περίοδο,
 το ποσοστό των κατοίκων που ανήκουν στην ηλικιακή
ομάδα από 65ετών & άνω καταγράφει σημαντική
αύξηση (κατά 30,4% ή κατά 4,5 ποσ. μονάδες), από



14,8% το 2001, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή
του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 19,3% το
2017, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή
του δείκτη την ίδια περίοδο, και
το ποσοστό των κατοίκων που ανήκουν στην ηλικιακή
ομάδα έως& 14ετών καταγράφει μικρή μείωση (κατά -3,1% ή κατά 0,5 ποσ. μονάδες), από 16,2% το
2001, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη
κατά την περίοδο αναφοράς, σε 15,7% το 2017. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια
περίοδο καταγράφεται το 2009 (14,2%).

ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συνολικός
5
πληθυσμός της Δανίας με αλλοδαπή υπηκοότητα ,
καθώς και η ποσοστιαία αναλογία του στο συνολικό
πληθυσμό της χώρας την περίοδο αναφοράς 20012018.
5

Με υπηκοότητα διαφορετική της χώρας αναφοράς ή χωρίς υπηκοότητα (foreign country and stateless citizens)

Γράφημα 1.27: Συνολικός πληθυσμός της ΔΑΝΙΑΣ με αλλοδαπή υπηκοότητα καθώς και η ποσοστιαία αναλογία του στο συνολικό πληθυσμό της χώρας την περίοδο 2001-2018
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Το 2018, ο συνολικός πληθυσμός της χώρας με αλλοδαπή υπηκοότητα είναι 505.934 κάτοικοι, που αντιστοιχεί στο 8,8% του συνολικού πληθυσμού της χώρας (5.781.190 κάτοικοι) τη συγκεκριμένη χρονιά. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) το πλήθος του
συνολικού πληθυσμού της χώρας με αλλοδαπή υπηκοότητα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση (κατά 95,7% ή κατά 247.378 κατοίκους), από 258.556,
που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά
την περίοδο αναφοράς κατοίκους το 2001, σε 505.934
κατοίκους το 2018, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο. Την ίδια περίοδο, το ποσοστό του συνολικού πληθυσμού της χώ-

ρας με αλλοδαπή υπηκοότητα, ως προς το συνολικό
πληθυσμό της χώρας καταγράφει σημαντική αύξηση
(κατά 81,1% ή κατά 3,9 ποσ. μονάδες), από 4,8% το
2001, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη
κατά την περίοδο αναφοράς, σε 8,8% το 2018, που
αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την
ίδια περίοδο.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συνολικός
πληθυσμός της Δανίας με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28)
υπηκοότητα, καθώς και η ποσοστιαία αναλογία του στο
συνολικό πληθυσμό της χώρας την περίοδο αναφοράς
2014-2018, για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία.

Γράφημα 1.28: Συνολικός πληθυσμός της ΔΑΝΙΑΣ με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα καθώς και η ποσοστιαία αναλογία του στο συνολικό πληθυσμό
της χώρας την περίοδο 2014-2018
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Κεφάλαιο 1ο

1.2.5

τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το
2017 (13.465 κάτοικοι).
Την ίδια περίοδο, το ποσοστό του συνολικού πληθυσμού της χώρας με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα, ως προς το συνολικό πληθυσμό της χώρας
με αλλοδαπή υπηκοότητα καταγράφει σημαντική μικρή αύξηση (κατά 4,7% ή κατά 1,9 ποσ.μονάδες), από
40,3% το 2014, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή
του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 42,2% το
2018, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του
δείκτη την ίδια περίοδο.

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ & ΔΕΙΚΤΕΣ
ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Το 2018, ο συνολικός πληθυσμός της χώρας με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα είναι 213.465 κάτοικοι,
που αντιστοιχεί στο 42,2% του συνολικού πληθυσμού
της χώρας με αλλοδαπή υπηκοότητα (505.934 κάτοικοι)
τη συγκεκριμένη χρονιά.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2014-2018) το πλήθος
του συνολικού πληθυσμού της χώρας με αλλοδαπή
(εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα καταγράφει σημαντική
αύξηση (κατά 33,4% ή κατά 53.451 κατοίκους), από
160.014 κατοίκους το 2014, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε
213.465 κατοίκους το 2018. Σημειώνεται ότι η μέγιστη
Γερμανία (05 Germany)

Το 2018 η συνολική έκταση (total area) της Γερμανίας
(NUTS2016) είναι 357.569 τ.χλμ, που αντιστοιχεί στο
8,0% της συνολικής έκτασης των 28 κρατών-μελών της
ΕΕ τη συγκεκριμένη χρονιά (4.469.508 τ.χλμ).

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συνολικός
πληθυσμός/κάτοικοι της Γερμανίας, καθώς και η ποσοστιαία αναλογία του στο συνολικό πληθυσμό/ κάτοικοι της ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2001-2018.

Γράφημα 1.29: Συνολικός πληθυσμός/συνήθεις κάτοικοι της ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ καθώς και η ποσοστιαία αναλογία του στο συνολικό πληθυσμό/κάτοικοι της ΕΕ-28
την περίοδο 2001-2018
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Το 2018, ο συνολικός πληθυσμός της χώρας είναι
82.792.351 κάτοικοι, που αντιστοιχεί στο 16,2% του
συνολικού πληθυσμού/κατοίκων στην ΕΕ-28 (512.
379.225 κάτοικοι) τη συγκεκριμένη χρονιά. Κατά την
περίοδο αναφοράς (2001-2018) το πλήθος του συνολικού πληθυσμού της χώρας καταγράφει οριακή αύξηση
(κατά 0,6% ή κατά 532.811 κατοίκους), από 82.259.540
κατοίκους το 2001, σε 82.792.351 κατοίκους το 2018,
που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την

περίοδο αναφοράς (80.222.065 κάτοικοι). Τη συγκεκριμένη περίοδο, το ποσοστό του συνολικού πληθυσμού της χώρας ως προς το συνολικό πληθυσμό της
ΕΕ-28 καταγράφει ελαφρά μείωση -4,7% (ή κατά -0,7
ποσ. μονάδες).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η πληθυσμιακή πυκνότητα (αναλογία κάτοικοι/τ.χλμ) της Γερμανίας κατά την περίοδο αναφοράς 2001-2018.

Γράφημα 1.30: Πληθυσμιακή πυκνότητα της ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ την περίοδο αναφοράς 2001-2018
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Το 2018, η πληθυσμιακή πυκνότητα της χώρας είναι
231,5 κάτοικοι/τ.χλμ, τιμή που υπερτερεί κατά 113,5
κατοίκους/τ.χλμ από την πληθυσμιακή πυκνότητα της
ΕΕ-28 (118,0 κάτοικοι/τ.χλμ) την ίδια χρονιά. Κατά την
περίοδο αναφοράς (2001-2018) η πληθυσμιακή πυκνότητα της χώρας καταγράφει οριακή αύξηση (κατά 0,5%
ή κατά 1,1 κατοίκους/τ.χλμ), από 230,4 κατοίκους/
τ.χλμ το 2001, σε 231,5 κατοίκους/τ.χλμ το 2018, , που

αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή του
δείκτη κατά την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2011
(224,6 κάτοικοι/τ.χλμ).
Τη συγκεκριμένη περίοδο, το εύρος της απόκλισης της
πληθυσμιακή πυκνότητα της χώρας της χώρας από
την αντίστοιχη τιμή του δείκτη στην ΕΕ-28 καταγράφει
μικρή μείωση (κατά -4,1% ή κατά 4,9 κατοίκους/
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τ.χλμ), με τη μέση τιμή του εύρους της απόκλισης των
δύο δεικτών κατά την περίοδο αναφοράς να είναι
113,9 κάτοικοι/τ.χλμ.
ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η πληθυσμιακή πυκνότητα (αναλογία κάτοικοι/τ.χλμ) της Γερμανί-

ας ανά βαθμό αστικότητας (κατεξοχήν αστικές περιοχές, ενδιάμεσες περιοχές και κατεξοχήν αγροτικές
περιοχές) κατά την περίοδο αναφοράς 2014-2018, για
την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία για τους βαθμούς αστικότητας της χώρας.

Γράφημα 1.31: Πληθυσμιακή πυκνότητα της ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ανά βαθμό αστικότητας (κατεξοχήν αστικές περιοχές, ενδιάμεσες περιοχές και κατεξοχήν αγροτικές
περιοχές) την περίοδο αναφοράς 2014-2018, για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία για τους βαθμούς αστικότητας της χώρας.
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Το 2018, το 11,8% (ή 42.070 τ.χλμ) της συνολικής έκτασης της χώρας ανήκει στις κατεξοχήν αστικές περιοχές,
το 49,7% (ή 177.571 τ.χλμ) ανήκει στις ενδιάμεσες περιοχές, και το 38,6% (ή 137.928 τ.χλμ) ανήκει στις κατεξοχήν αγροτικές περιοχές. Την ίδια χρονιά, το 43,5% (ή
36.013.650 κάτοικοι) του συνολικού πληθυσμού της
χώρας (82.792.351 κάτοικοι) διαμένει στις κατεξοχήν
αστικές περιοχές, το 40,8% (ή 33.979.394 κάτοικοι) διαμένει στις ενδιάμεσες περιοχές, και το 15,7% (ή
12.981.307 κάτοικοι) διαμένει στις κατεξοχήν αγροτικές περιοχές.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, η υψηλότερη πληθυσμιακή
πυκνότητα της χώρας (856,0 κάτοικοι/τ.χλμ) καταγράφεται στις κατεξοχήν αστικές περιοχές, και κατά
φθίνουσα τιμή πληθυσμιακής πυκνότητας ακολουθούν, οι ενδιάμεσες περιοχές (190,3 κάτοικοι/τ.χλμ),
και οι κατεξοχήν αγροτικές περιοχές (94,1 κάτοικοι/τ.χλμ). Αξίζει να σημειωθεί ότι η τιμή του δείκτη
στις κατεξοχήν αγροτικές περιοχές είναι κατά 2,0 φορές μικρότερη του δείκτη στις ενδιάμεσες περιοχές
και κατά 9,1 φορές μικρότερη του δείκτη στις κατεξοχήν αστικές περιοχές.
Κατά την περίοδο αναφοράς 2014-2018, και στους 3
βαθμούς αστικότητας της χώρας καταγράφεται αύξηση της πληθυσμιακής πυκνότητας με την υψηλότερη
(κατά απόλυτη τιμή) να καταγράφεται στις κατεξοχήν
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αστικές περιοχές (κατά 4,8% ή κατά 38,9 κατοίκους/
τ.χλμ), ελαφρότερα στις ενδιάμεσες περιοχές (κατά
2,2% ή κατά 4,2 κατοίκους/τ.χλμ) και λιγότερο στις κατεξοχήν αγροτικές περιοχές της χώρας (κατά 1,2% ή
κατά 1,1 κατοίκους/τ.χλμ).
Τη συγκεκριμένη περίοδο:
 η αναλογία του δείκτη στις κατεξοχήν αστικές περιοχές της χώρας προς τον δείκτη στις κατεξοχήν
αγροτικές περιοχές καταγράφει οριακή αύξηση κατά 1,7% (ή κατά 0,2 μονάδες) από 8,9 φορές το
2014, σε 9,1 φορές το 2018, ενώ
 η αναλογία του δείκτη στις ενδιάμεσες περιοχές της
χώρας προς το δείκτη στις κατεξοχήν αγροτικές περιοχές καταγράφει οριακά μηδενική μεταβολή.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΟΜΗ

To 2017, στην περιφερειακή διοικητική δομή της χώρας (NUTS 2016) περιλαμβάνονται: 16 διευρυμένες
ομάδες περιφερειών/κρατίδια (NUTS1), 38 διοικητικές
περιφέρειες (NUTS2), και 402 περιφερειακές ενότητες
(NUTS3).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή της
μέγιστης, της ελάχιστης και της διάμεσης τιμής του δείκτη πληθυσμιακής πυκνότητας στις περιφερειακές ενότητες (NUTS3 regions) της Γερμανίας την περίοδο
αναφοράς 2001-2017.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2018
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3.925,1

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ & ΔΕΙΚΤΕΣ
ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Γράφημα 1.32: Κατανομή της μέγιστης, της ελάχιστης και της διάμεσης τιμής του δείκτη πληθυσμιακής πυκνότητας στις περιφερειακές ενότητες (NUTS3) της
ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ την περίοδο αναφοράς 2001-2017
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ελάχιστη τιμή NUTS3

Πηγή: Eurostat - Population density by NUTS 3 region [demo_r_d3dens]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, η διάμεση πληθυσμιακή πυκνότητα στις 402
περιφερειακές ενότητες (NUTS3) της χώρας είναι
199,0 κάτοικοι/τ.χλμ, τιμή υπερέχουσα κατά 142,7 κατοίκους/τ.χλμ., της αντίστοιχης διάμεσης πληθυσμιακής πυκνότητας (142,7 κάτοικοι/τ.χλμ) στο σύνολο
των 1.343 περιφερειακών ενοτήτων της ΕΕ-28, για τις
οποίες διατίθενται σχετικά στοιχεία την ίδια χρονιά.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, το εύρος της διαφοράς της μέγιστης τιμής του δείκτη στις περιφερειακές ενότητες
της χώρας (4.710,2 κάτοικοι/τ.χλμ), που καταγράφεται
στην περιφερειακή ενότητα DE212 München, Kreisfreie
Stadt, από την αντίστοιχη ελάχιστη τιμή του δείκτη
(36,5 κάτοικοι/ τ.χλμ) που καταγράφεται στην περιφερειακή ενότητα DE40F Prignitz, είναι 4.673,7 κάτοικοι/
τ.χλμ.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) η μέγιστη τιμή του δείκτη στις περιφερειακές ενότητες της χώρας
καταγράφει αύξηση κατά 20,0% (ή κατά 785,1 κατοίκους/τ.χλμ), ενώ η ελάχιστη τιμή του δείκτη στις περι-

φερειακές ενότητες της χώρας καταγράφει μικρή
μείωση κατά -14,3% (ή κατά 6,1 κατοίκους/τ.χλμ).
Την ίδια περίοδο, η διάμεση τιμή του δείκτη στις περιφερειακές ενότητες της χώρας καταγράφει μείωση
κατά -6,8% (ή κατά 14,6 κατοίκους/τ.χλμ), από 213,6
κατοίκους/τ.χλμ το 2001, που αποτελεί και τη μέγιστη
τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 199,0
κατοίκους/τ.χλμ το 2017. Σημειώνεται ότι η μέγιστη
τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται τα έτη 2004 & 2005 (215,2 κάτοικοι/τ.χλμ),
ενώ η ελάχιστη τιμή κατά την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2014 (194,7 κάτοικοι/τ.χλμ).
ΗΛΙΑΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια μέση
ηλικία (σε έτη) του συνολικού πληθυσμού της Γερμανίας και η ποσοστιαία κατανομή τους ανά κατηγορία
ηλικιακών ομάδων (ηλικίας έως & 14ετών, ηλικίας
από 15 έως& 64ετών και ηλικίας από 65ετών &άνω)
την περίοδο αναφοράς 2001-2018.

Γράφημα 1.33: Ετήσια σταθμισμένη μέση ηλικία (σε έτη) του συνολικού πληθυσμού της ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ και η ποσοστιαία κατανομή τους ανά κατηγορία ηλικιακών ομάδων (ηλικίας έως & 14ετών, ηλικίας από 15 έως& 64ετών και ηλικίας από 65ετών &άνω) την περίοδο αναφοράς 2001-2018
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Πηγή: Eurostat - Population on 1 January by age and sex [demo_pjan] the period 2001-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, η ετήσια μέση ηλικία του συνολικού πληθυσμού της χώρας είναι 43,9 έτη, με το 65,1% των κατοίκων να ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα από 15 έως&
64ετών, το 21,4% των κατοίκων να ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα από 65ετών & άνω, και το 13,5% των κατοίκων να ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα έως& 14ετών.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) η ετήσια μέση
ηλικία του συνολικού πληθυσμού της χώρας καταγράφει αύξηση κατά 8,1% (ή κατά 3,3 έτη), από 40,6 έτη το
2001, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη
κατά την περίοδο αναφοράς, σε 43,9 έτη το 2017, που
αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την
ίδια περίοδο. Τη συγκεκριμένη περίοδο:

 το ποσοστό των κατοίκων που ανήκουν στην ηλικιακή



ομάδα από 15 έως& 64ετών καταγράφει μικρή μείωση (κατά -4,0% ή κατά 2,7 ποσ. μονάδες), από 67,8%
το 2001, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη
κατά την περίοδο αναφοράς, σε 65,1%, που αποτελεί
αντίστοιχα και την ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια
περίοδο,
το ποσοστό των κατοίκων που ανήκουν στην ηλικιακή
ομάδα από 65ετών & άνω καταγράφει αύξηση (κατά
28,5% ή κατά 4,7 ποσ. μονάδες), από 16,6% το 2001,
που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά
την περίοδο αναφοράς, σε 21,4% το 2017, που απο-
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ



τελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο, και
το ποσοστό των κατοίκων που ανήκουν στην ηλικιακή
ομάδα έως& 14ετών καταγράφει μείωση (κατά 13,1% ή κατά 2,0 ποσ. μονάδες), από 15,5% το 2001,
που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την
περίοδο αναφοράς, σε 13,5% το 2017. Σημειώνεται
ότι η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2009 (13,6%).

ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συνολικός
6
πληθυσμός της Γερμανίας με αλλοδαπή υπηκοότητα ,
καθώς και η ποσοστιαία αναλογία του στο συνολικό
πληθυσμό της χώρας την περίοδο αναφοράς 20012018.
6

Με υπηκοότητα διαφορετική της χώρας αναφοράς ή χωρίς υπηκοότητα (foreign country and stateless citizens)

Γράφημα 1.34: Συνολικός πληθυσμός της ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ με αλλοδαπή υπηκοότητα καθώς και η ποσοστιαία αναλογία του στο συνολικό πληθυσμό της χώρας την
περίοδο 2001-2018
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

αλλοδαπή υπηκοότητα είναι 9.678.868 κάτοικοι, που
αντιστοιχεί στο 11,7% του συνολικού πληθυσμού της
χώρας (82.792.351 κάτοικοι) τη συγκεκριμένη χρονιά.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) το πλήθος
του συνολικού πληθυσμού της χώρας με αλλοδαπή
υπηκοότητα καταγράφει αύξηση (κατά 32,3% ή κατά
4.205.194 κατοίκους), από 3.179.670 κατοίκους το
2001, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη
την περίοδο αναφοράς, σε 4.205.194 κατοίκους το
2018, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την ίδια περίοδο. Την ίδια περίοδο, το ποσοστό του
συνολικού πληθυσμού της χώρας με αλλοδαπή υπη-

κοότητα, ως προς το συνολικό πληθυσμό της χώρας
καταγράφει αύξηση (κατά 33,4% ή κατά 2,9 ποσ. μονάδες), από 8,8% το 2001, σε 11,7% το 2018, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο
αναφοράς. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή του δείκτη
την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2011 (7,6%).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συνολικός
πληθυσμός της Γερμανίας με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ28) υπηκοότητα, καθώς και η ποσοστιαία αναλογία του
στο συνολικό πληθυσμό της χώρας την περίοδο αναφοράς 2014-2018, για την οποία διατίθενται σχετικά
στοιχεία.

Γράφημα 1.35: Συνολικός πληθυσμός της ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα καθώς και η ποσοστιαία αναλογία του στο συνολικό πληθυσμό της χώρας την περίοδο 2014-2018
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, ο συνολικός πληθυσμός της χώρας με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα είναι 4.205.194 κάτοικοι, που αντιστοιχεί στο 43,4% του συνολικού πληθυσμού της χώρας με αλλοδαπή υπηκοότητα (9.678.868
κάτοικοι) τη συγκεκριμένη χρονιά.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2014-2018) το πλήθος
του συνολικού πληθυσμού της χώρας με αλλοδαπή
(εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα καταγράφει αύξηση (κατά 32,3% ή κατά 1.025.524 κατοίκους), από 3.179.670
κατοίκους το 2014, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή
του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 4.205.194
κατοίκους το 2018, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.
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Την ίδια περίοδο, το ποσοστό του συνολικού πληθυσμού της χώρας με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα, ως προς το συνολικό πληθυσμό της χώρας
με αλλοδαπή υπηκοότητα καταγράφει μικρή μείωση
(κατά -4,1% ή κατά 1,9 ποσ.μονάδες), από 45,3% το
2014, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 43,4% το 2018, που αποτελεί αντίστοιχα και την ελάχιστη τιμή του δείκτη
την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2015
(46,1%).

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2018

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ & ΔΕΙΚΤΕΣ
ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Εσθονία (06 Estonia)

Το 2018 η συνολική έκταση (total area) της Εσθονίας
(NUTS2016) είναι 45.336 τ.χλμ, που αντιστοιχεί στο
1,0% της συνολικής έκτασης των 28 κρατών-μελών της
ΕΕ τη συγκεκριμένη χρονιά (4.469.508 τ.χλμ).

Κεφάλαιο 1ο

1.2.6

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συνολικός
πληθυσμός/κάτοικοι της Εσθονίας, καθώς και η ποσοστιαία αναλογία του στο συνολικό πληθυσμό/ κάτοικοι
της ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2001-2018.

Γράφημα 1.36: Συνολικός πληθυσμός/συνήθεις κάτοικοι της ΕΣΘΟΝΙΑΣ καθώς και η ποσοστιαία αναλογία του στο συνολικό πληθυσμό/κάτοικοι της ΕΕ-28 την
περίοδο 2001-2018
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, ο συνολικός πληθυσμός της χώρας είναι
1.319.133 κάτοικοι, που αντιστοιχεί στο 0,3% του συνολικού πληθυσμού/κατοίκων στην ΕΕ-28 (512.379.225
κάτοικοι) τη συγκεκριμένη χρονιά. Κατά την περίοδο
αναφοράς (2001-2018) το πλήθος του συνολικού πληθυσμού της χώρας καταγράφει μείωση (κατά -5,3% ή
κατά 73.587 κατοίκους), από 1.392.720 κατοίκους το
2001, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 1.319.133 κατοίκους το

2018. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή του δείκτη την
ίδια περίοδο καταγράφεται το 2015 (1.314.870 κάτοικοι). Τη συγκεκριμένη περίοδο, το ποσοστό του συνολικού πληθυσμού της χώρας ως προς το συνολικό
πληθυσμό της ΕΕ-28 καταγράφει οριακά μηδενική μεταβολή.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η πληθυσμιακή πυκνότητα (αναλογία κάτοικοι/τ.χλμ) της Εσθονίας
κατά την περίοδο αναφοράς 2001-2018.

Γράφημα 1.37: Πληθυσμιακή πυκνότητα της ΕΣΘΟΝΙΑΣ την περίοδο αναφοράς 2001-2018
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Το 2018, η πληθυσμιακή πυκνότητα της χώρας είναι
29,1 κάτοικοι/τ.χλμ, τιμή που υπολείπεται κατά 88,9
κατοίκους/τ.χλμ από την πληθυσμιακή πυκνότητα της
ΕΕ-28 (118,0 κάτοικοι/τ.χλμ) την ίδια χρονιά. Κατά την
περίοδο αναφοράς (2001-2018) η πληθυσμιακή πυκνότητα της χώρας καταγράφει μείωση (κατά -7,4% ή κατά
2,3 κατοίκους/τ.χλμ), από 31,4 κατοίκους/ τ.χλμ το
2001, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 29,1 κατοίκους/τ.χλμ το
2018. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή του δείκτη την
ίδια περίοδο καταγράφεται το 2016 (29,0 κάτοικοι/τ.χλμ).
Τη συγκεκριμένη περίοδο, το εύρος της απόκλισης της
πληθυσμιακή πυκνότητα της χώρας της χώρας από

την αντίστοιχη τιμή του δείκτη στην ΕΕ-28 καταγράφει
αύξηση (κατά 10,3% ή κατά 8,3 κατοίκους/τ.χλμ), με
τη μέση τιμή του εύρους της απόκλισης των δύο δεικτών κατά την περίοδο αναφοράς να είναι 85,2 κάτοικοι/τ.χλμ.
ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η πληθυσμιακή πυκνότητα (αναλογία κάτοικοι/τ.χλμ) της Εσθονίας
ανά βαθμό αστικότητας (κατεξοχήν αστικές περιοχές,
ενδιάμεσες περιοχές και κατεξοχήν αγροτικές περιοχές) κατά την περίοδο αναφοράς 2001-2018, για την
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία για τους βαθμούς
αστικότητας της χώρας.

Γράφημα 1.38: Πληθυσμιακή πυκνότητα της ΕΣΘΟΝΙΑΣ ανά βαθμό αστικότητας (κατεξοχήν αστικές περιοχές, ενδιάμεσες περιοχές και κατεξοχήν αγροτικές
περιοχές) την περίοδο αναφοράς 2001-2018, για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία για τους βαθμούς αστικότητας της χώρας.
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

κές περιοχές (κατά -15,2% ή κατά 2,9 κατοίκους/
τ.χλμ). Αντίθετα, στις κατεξοχήν αστικές περιοχές της
χώρας την ίδια περίοδο καταγράφει αύξηση κατά
10,6% ή κατά 13,1 κατοίκους/τ.χλμ).
Τη συγκεκριμένη περίοδο:
 η αναλογία του δείκτη στις κατεξοχήν αστικές περιοχές της χώρας προς τον δείκτη στις κατεξοχήν
αγροτικές περιοχές καταγράφει σημαντική αύξηση
κατά 30,5% (ή κατά 2,0 μονάδες) από 6,5 φορές το
2001, σε 8,5 φορές το 2018, ενώ
 η αναλογία του δείκτη στις ενδιάμεσες περιοχές της
χώρας προς το δείκτη στις κατεξοχήν αγροτικές περιοχές καταγράφει μείωση κατά -24,8% (ή κατά 0,7
μονάδες) από 2,9 φορές το 2001, σε 2,2 φορές το
2018.

Το 2018, το 9,6% (ή 4.338 τ.χλμ) της συνολικής έκτασης
της χώρας ανήκει στις κατεξοχήν αστικές περιοχές, το
8,9% (ή 4.019 τ.χλμ) ανήκει στις ενδιάμεσες περιοχές,
και το 81,6% (ή 36.979 τ.χλμ) ανήκει στις κατεξοχήν αγροτικές περιοχές. Την ίδια χρονιά, το 44,8% (ή 590.981
κάτοικοι) του συνολικού πληθυσμού της χώρας
(1.319.133 κάτοικοι) διαμένει στις κατεξοχήν αστικές
περιοχές, το 10,5% (ή 138.266 κάτοικοι) διαμένει στις
ενδιάμεσες περιοχές, και το 44,7% (ή 589.886 κάτοικοι)
διαμένει στις κατεξοχήν αγροτικές περιοχές.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, η υψηλότερη πληθυσμιακή
πυκνότητα της χώρας (136,2 κάτοικοι/τ.χλμ) καταγράφεται στις κατεξοχήν αστικές περιοχές, και κατά
φθίνουσα τιμή πληθυσμιακής πυκνότητας ακολουθούν, οι ενδιάμεσες περιοχές (34,4 κάτοικοι/τ.χλμ),
και οι κατεξοχήν αγροτικές περιοχές (16,0 κάτοικοι/τ.χλμ). Αξίζει να σημειωθεί ότι η τιμή του δείκτη
στις κατεξοχήν αγροτικές περιοχές είναι κατά 2,2 φορές μικρότερη του δείκτη στις ενδιάμεσες περιοχές
και κατά 8,5 φορές μικρότερη του δείκτη στις κατεξοχήν αστικές περιοχές.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΟΜΗ

To 2017, στην περιφερειακή διοικητική δομή της χώρας (NUTS 2016) περιλαμβάνονται: 1 διευρυμένες ομάδες περιφερειών/κρατίδια (NUTS1), 1 διοικητικές
περιφέρειες (NUTS2), και 5 περιφερειακές ενότητες
(NUTS3).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή της
μέγιστης, της ελάχιστης και της διάμεσης τιμής του δείκτη πληθυσμιακής πυκνότητας στις περιφερειακές ενότητες (NUTS3 regions) της Εσθονίας την περίοδο αναφοράς 2001-2017.

Κατά την περίοδο αναφοράς 2001-2018, σε 2 από τους
3 βαθμούς αστικότητας της χώρας καταγράφεται
μείωση της πληθυσμιακής πυκνότητας με την υψηλότερη (κατά απόλυτη τιμή) να καταγράφεται στις ενδιάμεσες περιοχές (κατά -36,2% ή κατά 19,6 κατοίκους/ τ.χλμ), και ελαφρότερα στις κατεξοχήν αγροτι-

Γράφημα 1.39: Κατανομή της μέγιστης, της ελάχιστης και της διάμεσης τιμής του δείκτη πληθυσμιακής πυκνότητας στις περιφερειακές ενότητες (NUTS3) της
ΕΣΘΟΝΙΑΣ την περίοδο αναφοράς 2001-2017
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, η διάμεση πληθυσμιακή πυκνότητα στις 5
περιφερειακές ενότητες (NUTS3) της χώρας είναι 20,4
κάτοικοι/τ.χλμ, τιμή υπολειπόμενη κατά 122,3 κατοίκους/τ.χλμ., της αντίστοιχης διάμεσης πληθυσμιακής
πυκνότητας (142,7 κάτοικοι/τ.χλμ) στο σύνολο των
1.343 περιφερειακών ενοτήτων της ΕΕ-28, για τις οποίες διατίθενται σχετικά στοιχεία την ίδια χρονιά.
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Τη συγκεκριμένη χρονιά, το εύρος της διαφοράς της
μέγιστης τιμής του δείκτη στις περιφερειακές ενότητες της χώρας (135,6 κάτοικοι/τ.χλμ), που καταγράφεται στην περιφερειακή ενότητα EE001 Põhja-Eesti, από
την αντίστοιχη ελάχιστη τιμή του δείκτη (13,4 κάτοικοι/ τ.χλμ) που καταγράφεται στην περιφερειακή ενότητα EE004 Lääne-Eesti είναι 13,4 κάτοικοι/ τ.χλμ.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2018

20,4 κατοίκους/τ.χλμ το 2017. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται
το 2016 (20,3 κάτοικοι/τ.χλμ).

Κεφάλαιο 1ο

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ & ΔΕΙΚΤΕΣ
ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) η μέγιστη τιμή του δείκτη στις περιφερειακές ενότητες της χώρας
καταγράφει αύξηση κατά 10,2% (ή κατά 12,5 κατοίκους/τ.χλμ), ενώ η ελάχιστη τιμή του δείκτη στις περιφερειακές ενότητες της χώρας καταγράφει μείωση
κατά -10,7% (ή κατά 1,6 κατοίκους/τ.χλμ).
Την ίδια περίοδο, η διάμεση τιμή του δείκτη στις περιφερειακές ενότητες της χώρας καταγράφει μικρή
μείωση κατά -12,4% (ή κατά 2,9 κατοίκους/τ.χλμ), από
23,3 κατοίκους/τ.χλμ το 2001, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε

ΗΛΙΑΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια μέση
ηλικία (σε έτη) του συνολικού πληθυσμού της Εσθονίας και η ποσοστιαία κατανομή τους ανά κατηγορία
ηλικιακών ομάδων (ηλικίας έως & 14ετών, ηλικίας
από 15 έως& 64ετών και ηλικίας από 65ετών &άνω)
την περίοδο αναφοράς 2001-2018.

Γράφημα 1.40: Ετήσια σταθμισμένη μέση ηλικία (σε έτη) του συνολικού πληθυσμού της ΕΣΘΟΝΙΑΣ και η ποσοστιαία κατανομή τους ανά κατηγορία ηλικιακών
ομάδων (ηλικίας έως & 14ετών, ηλικίας από 15 έως& 64ετών και ηλικίας από 65ετών &άνω) την περίοδο αναφοράς 2001-2018
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Το 2018, η ετήσια μέση ηλικία του συνολικού πληθυσμού της χώρας είναι 41,7 έτη, με το 64,1% των κατοίκων να ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα από 15 έως&
64ετών, το 19,6% των κατοίκων να ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα από 65ετών & άνω, και το 16,3% των κατοίκων να ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα έως& 14ετών.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) η ετήσια μέση
ηλικία του συνολικού πληθυσμού της χώρας καταγράφει αύξηση κατά 8,4% (ή κατά 3,2 έτη), από 38,5 έτη το
2001, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 47,1 έτη το 2017, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια
περίοδο. Τη συγκεκριμένη περίοδο:
 το ποσοστό των κατοίκων που ανήκουν στην ηλικιακή
ομάδα από 15 έως& 64ετών καταγράφει μικρή μείωση (κατά -5,0% ή κατά 3,4 ποσ. μονάδες), από
67,5% το 2001, σε 64,1% το 2017, που αποτελεί και
την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη
την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2006 (68,1%),
 το ποσοστό των κατοίκων που ανήκουν στην ηλικιακή
ομάδα από 65ετών & άνω καταγράφει αύξηση (κατά



29,5% ή κατά 4,5 ποσ. μονάδες), από 15,1% το 2001,
που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά
την περίοδο αναφοράς, σε 19,6% το 2017, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την
ίδια περίοδο, και
το ποσοστό των κατοίκων που ανήκουν στην ηλικιακή
ομάδα έως& 14ετών καταγράφει μείωση (κατά 6,2% ή κατά 1,1 ποσ. μονάδες), από 17,4% το 2001,
που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά
την περίοδο αναφοράς, σε 16,3% το 2017. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2008 (14,8%).

ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συνολικός
7
πληθυσμός της Εσθονίας με αλλοδαπή υπηκοότητα ,
καθώς και η ποσοστιαία αναλογία του στο συνολικό
πληθυσμό της χώρας την περίοδο αναφοράς 20012018.
7

Με υπηκοότητα διαφορετική της χώρας αναφοράς ή χωρίς υπηκοότητα (foreign country and stateless citizens)

Γράφημα 1.41: Συνολικός πληθυσμός της ΕΣΘΟΝΙΑΣ με αλλοδαπή υπηκοότητα καθώς και η ποσοστιαία αναλογία του στο συνολικό πληθυσμό της χώρας την
περίοδο 2001-2018
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

Το 2018, ο συνολικός πληθυσμός της χώρας με αλλοδαπή υπηκοότητα είναι 197.160 κάτοικοι, που αντιστοιχεί στο 14,9% του συνολικού πληθυσμού της χώρας (1.319.133 κάτοικοι) τη συγκεκριμένη χρονιά. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) το πλήθος του
συνολικού πληθυσμού της χώρας με αλλοδαπή υπηκοότητα καταγράφει μείωση (κατά -11,6% ή κατά
25.845 κατοίκους), από 223.005 κατοίκους το 2001,
που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την
περίοδο αναφοράς, σε 197.160 κατοίκους το 2018,
που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια
περίοδο. Την ίδια περίοδο, το ποσοστό του συνολικού
πληθυσμού της χώρας με αλλοδαπή υπηκοότητα, ως

προς το συνολικό πληθυσμό της χώρας καταγράφει
μείωση (κατά -6,7% ή κατά 1,1 ποσ. μονάδες), από
16,0% το 2001, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του
δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 14,9% το 2018.
Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια
περίοδο καταγράφεται το 2014 (14,8%).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συνολικός
πληθυσμός της Εσθονίας με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ28) υπηκοότητα, καθώς και η ποσοστιαία αναλογία του
στο συνολικό πληθυσμό της χώρας την περίοδο αναφοράς 2014-2018, για την οποία διατίθενται σχετικά
στοιχεία.

Γράφημα 1.42: Συνολικός πληθυσμός της ΕΣΘΟΝΙΑΣ με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα καθώς και η ποσοστιαία αναλογία του στο συνολικό πληθυσμό της χώρας την περίοδο 2014-2018
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, ο συνολικός πληθυσμός της χώρας με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα είναι 18.890 κάτοικοι,
που αντιστοιχεί στο 9,6% του συνολικού πληθυσμού της
χώρας με αλλοδαπή υπηκοότητα (197.160 κάτοικοι) τη
συγκεκριμένη χρονιά.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2014-2018) το πλήθος
του συνολικού πληθυσμού της χώρας με αλλοδαπή
(εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα καταγράφει ιδιαίτερα
σημαντική αύξηση (κατά 141,3% ή κατά 10.060 κατοίκους), από 7.830 κατοίκους το 2014, που αποτελεί και
την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 18.890 κατοίκους το 2018, που αποτελεί
1.2.7

αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.
Την ίδια περίοδο, το ποσοστό του συνολικού πληθυσμού της χώρας με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα, ως προς το συνολικό πληθυσμό της χώρας
με αλλοδαπή υπηκοότητα καταγράφει μείωση (κατά 6,7% ή κατά 1,1 ποσ.μονάδες), από 16,0% το 2014, σε
14,9% το 2018. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του
δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το
2009 (16,1%), ενώ αντίστοιχα η ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2014
(14,8%).

Ιρλανδία (07 Ireland)

Το 2018 η συνολική έκταση (total area) της Ιρλανδίας
(NUTS2016) είναι 69.947 τ.χλμ, που αντιστοιχεί στο
1,6% της συνολικής έκτασης των 28 κρατών-μελών της
ΕΕ τη συγκεκριμένη χρονιά (4.469.508 τ.χλμ).

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συνολικός
πληθυσμός/κάτοικοι της Ιρλανδίας, καθώς και η ποσοστιαία αναλογία του στο συνολικό πληθυσμό/ κάτοικοι
της ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2001-2018.

Γράφημα 1.43: Συνολικός πληθυσμός/συνήθεις κάτοικοι της ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ καθώς και η ποσοστιαία αναλογία του στο συνολικό πληθυσμό/κάτοικοι της ΕΕ-28
την περίοδο 2001-2018
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, ο συνολικός πληθυσμός της χώρας είναι
4.830.392 κάτοικοι, που αντιστοιχεί στο 0,9% του συ-
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νολικού πληθυσμού/κατοίκων στην ΕΕ-28 (512.379.225
κάτοικοι) τη συγκεκριμένη χρονιά. Κατά την περίοδο
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δο, το ποσοστό του συνολικού πληθυσμού της χώρας
ως προς το συνολικό πληθυσμό της ΕΕ-28 καταγράφει
οριακά μηδενική μεταβολή.
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αναφοράς (2001-2018) το πλήθος του συνολικού πληθυσμού της χώρας καταγράφει αύξηση (κατά 26,0% ή
κατά 997.609 κατοίκους), από 3.832.783 κατοίκους το
2001, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη
κατά την περίοδο αναφοράς, σε 4.830.392 κατοίκους
το 2018, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή
του δείκτη την ίδια περίοδο. Τη συγκεκριμένη περίο-

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η πληθυσμιακή πυκνότητα (αναλογία κάτοικοι/τ.χλμ) της Ιρλανδίας
κατά την περίοδο αναφοράς 2001-2018.

Γράφημα 1.44: Πληθυσμιακή πυκνότητα της ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ την περίοδο αναφοράς 2001-2018
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, η πληθυσμιακή πυκνότητα της χώρας είναι
69,1 κάτοικοι/τ.χλμ, τιμή που υπολείπεται κατά 48,9
κατοίκους/τ.χλμ από την πληθυσμιακή πυκνότητα της
ΕΕ-28 (118,0 κάτοικοι/τ.χλμ) την ίδια χρονιά. Κατά την
περίοδο αναφοράς (2001-2018) η πληθυσμιακή πυκνότητα της χώρας καταγράφει αύξηση (κατά 25,8% ή κατά 14,1 κατοίκους/τ.χλμ), από 54,9 κατοίκους/ τ.χλμ το
2001, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη
κατά την περίοδο αναφοράς, σε 69,1 κατοίκους/τ.χλμ
το 2018, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή
του δείκτη την ίδια περίοδο.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, το εύρος της απόκλισης της
πληθυσμιακή πυκνότητα της χώρας της χώρας από

την αντίστοιχη τιμή του δείκτη στην ΕΕ-28 καταγράφει
μείωση (κατά -14,3% ή κατά 8,1 κατοίκους/τ.χλμ), με
τη μέση τιμή του εύρους της απόκλισης των δύο δεικτών κατά την περίοδο αναφοράς να είναι 52,2 κάτοικοι/τ.χλμ.
ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η πληθυσμιακή πυκνότητα (αναλογία κάτοικοι/τ.χλμ) της Ιρλανδίας
ανά βαθμό αστικότητας (κατεξοχήν αστικές περιοχές,
ενδιάμεσες περιοχές και κατεξοχήν αγροτικές περιοχές) κατά την περίοδο αναφοράς 2012-2018, για την
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία για τους βαθμούς
αστικότητας της χώρας.

Γράφημα 1.45: Πληθυσμιακή πυκνότητα της ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ ανά βαθμό αστικότητας (κατεξοχήν αστικές περιοχές, ενδιάμεσες περιοχές και κατεξοχήν αγροτικές
περιοχές) την περίοδο αναφοράς 2012-2018, για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία για τους βαθμούς αστικότητας της χώρας.
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, το 1,3% (ή 926 τ.χλμ) της συνολικής έκτασης
της χώρας ανήκει στις κατεξοχήν αστικές περιοχές, το
9,8% (ή 6.889 τ.χλμ) ανήκει στις ενδιάμεσες περιοχές,
και το 88,8% (ή 62.132 τ.χλμ) ανήκει στις κατεξοχήν αγροτικές περιοχές. Την ίδια χρονιά, το 28,2% (ή
1.360.963 κάτοικοι) του συνολικού πληθυσμού της χώ-

ρας (4.830.392 κάτοικοι) διαμένει στις κατεξοχήν αστικές περιοχές, το 14,7% (ή 708.423 κάτοικοι) διαμένει
στις ενδιάμεσες περιοχές, και το 57,2% (ή 2.761.006
κάτοικοι) διαμένει στις κατεξοχήν αγροτικές περιοχές.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, η υψηλότερη πληθυσμιακή
πυκνότητα της χώρας (1.469,7 κάτοικοι/τ.χλμ) κατα-
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γράφεται στις κατεξοχήν αστικές περιοχές, και κατά
φθίνουσα τιμή πληθυσμιακής πυκνότητας ακολουθούν,
οι ενδιάμεσες περιοχές (102,8 κάτοικοι/τ.χλμ), και οι
κατεξοχήν αγροτικές περιοχές (44,4 κάτοικοι/τ.χλμ).
Αξίζει να σημειωθεί ότι η τιμή του δείκτη στις κατεξοχήν αγροτικές περιοχές είναι κατά 2,3 φορές μικρότερη
του δείκτη στις ενδιάμεσες περιοχές και κατά 33,1 φορές μικρότερη του δείκτη στις κατεξοχήν αστικές περιοχές.
Κατά την περίοδο αναφοράς 2012-2018, σε 2 από τους
3 βαθμούς αστικότητας της χώρας καταγράφεται αύξηση της πληθυσμιακής πυκνότητας με την υψηλότερη
να καταγράφεται στις κατεξοχήν αγροτικές περιοχές
(κατά 7,3% ή κατά 100,6 κατοίκους/ τ.χλμ), και ελαφρότερα στις κατεξοχήν αστικές περιοχές (κατά 4,7% ή κατά 2 κατοίκους/ τ.χλμ). Αντίθετα, στις ενδιάμεσες περιοχές της χώρας την ίδια περίοδο καταγράφει μείωση
κατά -6,0% ή κατά 6,5 κατοίκους/τ.χλμ).
Τη συγκεκριμένη περίοδο:
 η αναλογία του δείκτη στις κατεξοχήν αστικές περιοχές της χώρας προς τον δείκτη στις κατεξοχήν αγρο-



τικές περιοχές καταγράφει μικρή αύξηση κατά 2,5%
(ή κατά 0,8 μονάδες) από 32,3 φορές το 2012, σε 33,1
φορές το 2018, ενώ
η αναλογία του δείκτη στις ενδιάμεσες περιοχές της
χώρας προς το δείκτη στις κατεξοχήν αγροτικές περιοχές καταγράφει οριακή μείωση κατά 10,2% (ή κατά
0,2 μονάδες) από 2,6 φορές το 2012, σε 2,3 φορές το
2018.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΟΜΗ

To 2017, στην περιφερειακή διοικητική δομή της χώρας (NUTS 2016) περιλαμβάνονται: 1 διευρυμένη ομάδα περιφερειών/κρατίδια (NUTS1), 3 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2), και 8 περιφερειακές ενότητες
(NUTS3).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή της
μέγιστης, της ελάχιστης και της διάμεσης τιμής του δείκτη πληθυσμιακής πυκνότητας στις περιφερειακές ενότητες (NUTS3 regions) της Ιρλανδίας την περίοδο αναφοράς 2001-2017.

Γράφημα 1.46: Κατανομή της μέγιστης, της ελάχιστης και της διάμεσης τιμής του δείκτη πληθυσμιακής πυκνότητας στις περιφερειακές ενότητες (NUTS3) της
ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ την περίοδο αναφοράς 2001-2017
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Πηγή: Eurostat - Population density by NUTS 3 region [demo_r_d3dens]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, η διάμεση πληθυσμιακή πυκνότητα στις 8
περιφερειακές ενότητες (NUTS3) της χώρας είναι 52,2
κάτοικοι/τ.χλμ, τιμή υπολειπόμενη κατά 90,5 κατοίκους/τ.χλμ., της αντίστοιχης διάμεσης πληθυσμιακής
πυκνότητας (142,7 κάτοικοι/τ.χλμ) στο σύνολο των
1.343 περιφερειακών ενοτήτων της ΕΕ-28, για τις οποίες διατίθενται σχετικά στοιχεία την ίδια χρονιά.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, το εύρος της διαφοράς της
μέγιστης τιμής του δείκτη στις περιφερειακές ενότητες της χώρας (1.466,1 κάτοικοι/τ.χλμ), που καταγράφεται στην περιφερειακή ενότητα ΙΕ061 Dublin, από την
αντίστοιχη ελάχιστη τιμή του δείκτη (33,1 κάτοικοι/
τ.χλμ) που καταγράφεται στην περιφερειακή ενότητα
ΙΕ042 West είναι 1.433,0 κάτοικοι/ τ.χλμ.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) η μέγιστη τιμή του δείκτη στις περιφερειακές ενότητες της χώρας
καταγράφει αύξηση κατά 20,9% (ή κατά 253,7 κατοίκους/τ.χλμ), όπως και η ελάχιστη τιμή του δείκτη στις
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περιφερειακές ενότητες της χώρας καταγράφει αύξηση κατά 21,2% (ή κατά 5,8 κατοίκους/τ.χλμ).
Την ίδια περίοδο, και η διάμεση τιμή του δείκτη στις
περιφερειακές ενότητες της χώρας καταγράφει αύξηση κατά 19,5% (ή κατά 8,5 κατοίκους/τ.χλμ), από 43,7
κατοίκους/τ.χλμ το 2001, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε
52,2 κατοίκους/τ.χλμ το 2017, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.
ΗΛΙΑΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια μέση
ηλικία (σε έτη) του συνολικού πληθυσμού της Ιρλανδίας και η ποσοστιαία κατανομή τους ανά κατηγορία
ηλικιακών ομάδων (ηλικίας έως & 14ετών, ηλικίας
από 15 έως& 64ετών και ηλικίας από 65ετών &άνω)
την περίοδο αναφοράς 2001-2018.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2018
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Γράφημα 1.47: Ετήσια σταθμισμένη μέση ηλικία (σε έτη) του συνολικού πληθυσμού της ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ και η ποσοστιαία κατανομή τους ανά κατηγορία ηλικιακών ομάδων (ηλικίας έως & 14ετών, ηλικίας από 15 έως& 64ετών και ηλικίας από 65ετών &άνω) την περίοδο αναφοράς 2001-2018
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Πηγή: Eurostat - Population on 1 January by age and sex [demo_pjan] the period 2001-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, η ετήσια μέση ηλικία του συνολικού πληθυσμού της χώρας είναι 37,24 έτη, με το 64,1% των κατοίκων να ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα από 15 έως&
64ετών, το 19,6% των κατοίκων να ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα από 65ετών & άνω, και το 20,8% των κατοίκων να ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα έως& 14ετών.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) η ετήσια μέση
ηλικία του συνολικού πληθυσμού της χώρας καταγράφει αύξηση κατά 8,1% (ή κατά 2,8 έτη), από 344 έτη το
2001, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 37,2 έτη το 2017, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια
περίοδο. Τη συγκεκριμένη περίοδο:
 το ποσοστό των κατοίκων που ανήκουν στην ηλικιακή
ομάδα από 15 έως& 64ετών καταγράφει μικρή μείωση (κατά -5,0% ή κατά 3,4 ποσ. μονάδες), από
67,5% το 2001, σε 64,1% το 2017, που αποτελεί και
την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη
την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2006 (68,1%),
 το ποσοστό των κατοίκων που ανήκουν στην ηλικιακή
ομάδα από 65ετών & άνω καταγράφει αύξηση (κατά



29,5% ή κατά 4,5 ποσ. μονάδες), από 15,1% το 2001,
που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά
την περίοδο αναφοράς, σε 19,6% το 2017, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την
ίδια περίοδο, και
το ποσοστό των κατοίκων που ανήκουν στην ηλικιακή
ομάδα έως& 14ετών καταγράφει μικρή μείωση (κατά -3,5% ή κατά 0,8 ποσ. μονάδες), από 21,6% το
2001, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη
κατά την περίοδο αναφοράς, σε 20,8% το 2017. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια
περίοδο καταγράφεται το 2007 (20,3%).

ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συνολικός
8
πληθυσμός της Ιρλανδίας με αλλοδαπή υπηκοότητα ,
καθώς και η ποσοστιαία αναλογία του στο συνολικό
πληθυσμό της χώρας την περίοδο αναφοράς 20012018.
8

Με υπηκοότητα διαφορετική της χώρας αναφοράς ή χωρίς υπηκοότητα (foreign country and stateless citizens)

Γράφημα 1.48: Συνολικός πληθυσμός της ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ με αλλοδαπή υπηκοότητα καθώς και η ποσοστιαία αναλογία του στο συνολικό πληθυσμό της χώρας την
περίοδο 2001-2018

7,8

8,3

8,7

9,4

10,2

11,5

12,5

12,8

12,5

12,3

12,0

11,7

11,4

11,4

11,6

11,8

12,0

147.597

302.905

329.743

348.797

386.388

429.281

498.706

559.021

579.770

570.190

560.478

551.314

537.183

529.055

532.196

546.050

564.884

578.782

3,9

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Πηγή: Eurostat - Population on 1 January by age and sex [demo_pjan] the period 2001-2018, and Population on 1 January by age group, sex and citizenship [migr_pop1ctz]the same period
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, ο συνολικός πληθυσμός της χώρας με αλλοδαπή υπηκοότητα είναι 578.782 κάτοικοι, που αντιστοιχεί στο 11,0% του συνολικού πληθυσμού της χώρας (4.830.392 κάτοικοι) τη συγκεκριμένη χρονιά. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) το πλήθος του
συνολικού πληθυσμού της χώρας με αλλοδαπή υπηκοότητα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση (κατά 292,1% ή κατά 431.185 κατοίκους), από 147.597
κατοίκους το 2001, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή
του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 578.782
κατοίκους το 2018, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέ-

γιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο. Την ίδια περίοδο, το ποσοστό του συνολικού πληθυσμού της χώρας με αλλοδαπή υπηκοότητα, ως προς το συνολικό
πληθυσμό της χώρας καταγράφει σημαντική αύξηση
(κατά 211,1% ή κατά 8,1 ποσ. μονάδες), από 3,9% το
2001, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη
κατά την περίοδο αναφοράς, σε 12,0% το 2018, που
αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την
ίδια περίοδο.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συνολικός
πληθυσμός της Ιρλανδίας με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-
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28) υπηκοότητα, καθώς και η ποσοστιαία αναλογία του
στο συνολικό πληθυσμό της χώρας την περίοδο ανα-

φοράς 2014-2018, για την οποία διατίθενται σχετικά
στοιχεία.

Γράφημα 1.49: Συνολικός πληθυσμός της ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα καθώς και η ποσοστιαία αναλογία του στο συνολικό πληθυσμό της χώρας την περίοδο 2014-2018
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Πηγή: Eurostat - Population on 1 January by age and sex [demo_pjan] the period 2001-2018, and Population on 1 January by age group, sex and citizenship [migr_pop1ctz]the same period
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, ο συνολικός πληθυσμός της χώρας με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα είναι 434.988 κάτοικοι, που αντιστοιχεί στο 12,0% του συνολικού πληθυσμού της χώρας με αλλοδαπή υπηκοότητα (578.782
κάτοικοι) τη συγκεκριμένη χρονιά.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2014-2018) το πλήθος του
συνολικού πληθυσμού της χώρας με αλλοδαπή (εντός
της ΕΕ-28) υπηκοότητα καταγράφει αύξηση (κατά 7,1%
ή κατά 28.926 κατοίκους), από 406.062 κατοίκους το
2014, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη
κατά την περίοδο αναφοράς, σε 434.988 κατοίκους το

1.2.8

2018, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του
δείκτη την ίδια περίοδο.
Την ίδια περίοδο, το ποσοστό του συνολικού πληθυσμού της χώρας με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα, ως προς το συνολικό πληθυσμό της χώρας με
αλλοδαπή υπηκοότητα καταγράφει μικρή μείωση (κατά -2,1% ή κατά 1,6 ποσ.μονάδες), από 76,8% το 2014,
που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την,
σε 75,2% το 2018, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή
του δείκτη την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι η
μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2015 (77,5%).

Ελλάδα (08 Greece)

Το 2018 η συνολική έκταση (total area) της Ελλάδας
(NUTS2016) είναι 131.694 τ.χλμ, που αντιστοιχεί στο
2,5% της συνολικής έκτασης των 28 κρατών-μελών της
ΕΕ τη συγκεκριμένη χρονιά (4.469.508 τ.χλμ).

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συνολικός
πληθυσμός/κάτοικοι της Ελλάδας, καθώς και η ποσοστιαία αναλογία του στο συνολικό πληθυσμό/ κάτοικοι
της ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2001-2018.

Γράφημα 1.50: Συνολικός πληθυσμός/συνήθεις κάτοικοι της ΕΛΛΑΔΑΣ καθώς και η ποσοστιαία αναλογία του στο συνολικό πληθυσμό/κάτοικοι της ΕΕ-28 την
περίοδο 2001-2018
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Πηγή: Eurostat - Population on 1 January by age and sex [demo_pjan] the period 2001-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, ο συνολικός πληθυσμός της χώρας είναι
10.741.165 κάτοικοι, που αντιστοιχεί στο 2,1% του συνολικού πληθυσμού/κατοίκων στην ΕΕ-28 (512.379.225
κάτοικοι) τη συγκεκριμένη χρονιά. Κατά την περίοδο
αναφοράς (2001-2018) το πλήθος του συνολικού πληθυσμού της χώρας καταγράφει οριακή μείωση (κατά 0,9% ή κατά 94.824 κατοίκους), από 10.835.989 κατοίκους το 2001, σε 10.741.165 κατοίκους το 2018, που
αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την
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περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή
του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2011
(11.123.392 κάτοικοι). Τη συγκεκριμένη περίοδο, το
ποσοστό του συνολικού πληθυσμού της χώρας ως
προς το συνολικό πληθυσμό της ΕΕ-28 καταγράφει
οριακά μηδενική μεταβολή.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η πληθυσμιακή πυκνότητα (αναλογία κάτοικοι/τ.χλμ) της Ελλάδας
κατά την περίοδο αναφοράς 2001-2018.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2018
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Γράφημα 1.51: Πληθυσμιακή πυκνότητα της ΕΛΛΑΔΑΣ την περίοδο αναφοράς 2001-2018

Πηγή: Eurostat - Population on 1 January by age and sex [demo_pjan] the period 2001-2018, and Area by NUTS 3 region [demo_r_d3area] the same period
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, η πληθυσμιακή πυκνότητα της χώρας είναι
81,6 κάτοικοι/τ.χλμ, τιμή που υπολείπεται κατά 36,4
κατοίκους/τ.χλμ από την πληθυσμιακή πυκνότητα της
ΕΕ-28 (118,0 κάτοικοι/τ.χλμ) την ίδια χρονιά. Κατά την
περίοδο αναφοράς (2001-2018) η πληθυσμιακή πυκνότητα της χώρας καταγράφει οριακή μείωση (κατά -0,7%
ή κατά 0,6 κατοίκους/τ.χλμ), από 82,1 κατοίκους/ τ.χλμ
το 2001, σε 81,6 κατοίκους/τ.χλμ το 2018, που αποτελεί
και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη την
ίδια περίοδο καταγράφεται το 2010 (84,3 κάτοικοι/τ.χλμ).
Τη συγκεκριμένη περίοδο, το εύρος της απόκλισης της
πληθυσμιακή πυκνότητα της χώρας της χώρας από την

αντίστοιχη τιμή του δείκτη στην ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση (κατά 21,9% ή κατά 6,6 κατοίκους/τ.χλμ), με τη
μέση τιμή του εύρους της απόκλισης των δύο δεικτών
κατά την περίοδο αναφοράς να είναι 32,3 κάτοικοι/τ.χλμ.
ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η πληθυσμιακή πυκνότητα (αναλογία κάτοικοι/τ.χλμ) της Ελλάδας
ανά βαθμό αστικότητας (κατεξοχήν αστικές περιοχές,
ενδιάμεσες περιοχές και κατεξοχήν αγροτικές περιοχές) κατά την περίοδο αναφοράς 2001-2018, για την
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία για τους βαθμούς
αστικότητας της χώρας.

Γράφημα 1.52: Πληθυσμιακή πυκνότητα της ΕΛΛΑΔΑΣ ανά βαθμό αστικότητας (κατεξοχήν αστικές περιοχές, ενδιάμεσες περιοχές και κατεξοχήν αγροτικές
περιοχές) την περίοδο αναφοράς 2001-2018, για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία για τους βαθμούς αστικότητας της χώρας.
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Πηγή: Eurostat - Population on 1 January by broad age group, sex and other typologies [urt_pjanaggr3] the period 2001-2018, and Area of the regions by other typologies [urt_d3area] the
same period
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, το 5,7% (ή 7.500 τ.χλμ) της συνολικής έκτασης
της χώρας ανήκει στις κατεξοχήν αστικές περιοχές, το
31,7% (ή 41.693 τ.χλμ) ανήκει στις ενδιάμεσες περιοχές, και το 62,6% (ή 82.501 τ.χλμ) ανήκει στις κατεξοχήν
αγροτικές περιοχές. Την ίδια χρονιά, το 45,3% (ή
5.862.116 κάτοικοι) του συνολικού πληθυσμού της χώρας (10.741.165 κάτοικοι) διαμένει στις κατεξοχήν αστικές περιοχές, το 23,5% (ή 2.520.912 κάτοικοι) διαμένει στις ενδιάμεσες περιοχές, και το 31,3% (ή 3.358.137
κάτοικοι) διαμένει στις κατεξοχήν αγροτικές περιοχές.

Τη συγκεκριμένη χρονιά, η υψηλότερη πληθυσμιακή
πυκνότητα της χώρας (648,3 κάτοικοι/τ.χλμ) καταγράφεται στις κατεξοχήν αστικές περιοχές, και κατά
φθίνουσα τιμή πληθυσμιακής πυκνότητας ακολουθούν, οι ενδιάμεσες περιοχές (60,5 κάτοικοι/τ.χλμ),
και οι κατεξοχήν αγροτικές περιοχές (40,7 κάτοικοι/τ.χλμ). Αξίζει να σημειωθεί ότι η τιμή του δείκτη
στις κατεξοχήν αγροτικές περιοχές είναι κατά 1,5 φορές μικρότερη του δείκτη στις ενδιάμεσες περιοχές
και κατά 15,9 φορές μικρότερη του δείκτη στις κατεξοχήν αστικές περιοχές.
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Κατά την περίοδο αναφοράς 2001-2018, σε 2 από τους
3 βαθμούς αστικότητας της χώρας καταγράφεται
μείωση της πληθυσμιακής πυκνότητας με την υψηλότερη (κατά απόλυτη τιμή) να καταγράφεται στις ενδιάμεσες περιοχές (κατά -7,7% ή κατά 5,1 κατοίκους/
τ.χλμ), και ελαφρότερα στις κατεξοχήν αστικές περιοχές (κατά -2,5% ή κατά 16,7 κατοίκους/ τ.χλμ). Αντίθετα, στις κατεξοχήν αγροτικές περιοχές της χώρας την
ίδια περίοδο καταγράφει αύξηση κατά 4,0% ή κατά
1,6 κατοίκους/τ.χλμ).
Τη συγκεκριμένη περίοδο:
 η αναλογία του δείκτη στις κατεξοχήν αστικές περιοχές της χώρας προς τον δείκτη στις κατεξοχήν
αγροτικές περιοχές καταγράφει μείωση κατά -6,3%
(ή κατά 1,1 μονάδες) από 17,0 φορές το 2001, σε
15,9 φορές το 2018, ενώ
 η αναλογία του δείκτη στις ενδιάμεσες περιοχές της
χώρας προς το δείκτη στις κατεξοχήν αγροτικές περιοχές καταγράφει οριακή μείωση κατά -11,3% (ή
κατά 0,2 μονάδες) από 1,7 φορές το 2001, σε 1,5
φορές το 2018.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΟΜΗ

To 2017, στην περιφερειακή διοικητική δομή της χώρας (NUTS 2016) περιλαμβάνονται: 4 διευρυμένες ομάδες περιφερειών/κρατίδια (NUTS1) και συγκεκριμένα
Βορείου Ελλάδος, Κεντρικής Ελλάδος, Αττικής, και Νοτίου
Αιγαίου & Κρήτης, 13 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2),
9
και 52 περιφερειακές ενότητες (NUTS3).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή της
μέγιστης, της ελάχιστης και της διάμεσης τιμής του δείκτη πληθυσμιακής πυκνότητας στις περιφερειακές ενότητες (NUTS3 regions) της Ελλάδας την περίοδο αναφοράς 2001-2017.
9

Στην ταξινόμηση NUTS16 οι περιφερειακές ενότητες Γρεβενών και
Κοζάνης έχουν ενοποιηθεί σε μία (EL531 Grevena, Kozani), όπως και
οι περιφερειακές ενότητες Καρδίτσης και Τρικάλων (EL611 Karditsa,
Trikala), οι περιφερειακές ενότητες Άρτης και Πρεβέζης (EL541 Arta,
Preveza), και Λακωνίας και Μεσσηνίας (EL653 Lakonia, Messinia).

Γράφημα 1.53: Κατανομή της μέγιστης, της ελάχιστης και της διάμεσης τιμής του δείκτη πληθυσμιακής πυκνότητας στις περιφερειακές ενότητες (NUTS3) της
ΕΛΛΑΔΑΣ την περίοδο αναφοράς 2001-2017
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, η διάμεση πληθυσμιακή πυκνότητα στις 52
περιφερειακές ενότητες (NUTS3) της χώρας είναι 54,2
κάτοικοι/τ.χλμ, τιμή υπολειπόμενη κατά 94,9 κατοίκους/τ.χλμ., της αντίστοιχης διάμεσης πληθυσμιακής
πυκνότητας (88,6 κάτοικοι/τ.χλμ) στο σύνολο των 1.343
περιφερειακών ενοτήτων της ΕΕ-28, για τις οποίες διατίθενται σχετικά στοιχεία την ίδια χρονιά.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, το εύρος της διαφοράς της μέγιστης τιμής του δείκτη στις περιφερειακές ενότητες
της χώρας (10.596,3 κάτοικοι/τ.χλμ), που καταγράφεται
στην περιφερειακή ενότητα EL303 Κεντρικός Τομέας
Αθηνών, από την αντίστοιχη ελάχιστη τιμή του δείκτη
(10,6 κάτοικοι/ τ.χλμ) που καταγράφεται στην περιφερειακή ενότητα EL643 Ευρυτανία είναι 10.585,7 κάτοικοι/ τ.χλμ.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) η μέγιστη τιμή
του δείκτη στις περιφερειακές ενότητες της χώρας καταγράφει μείωση κατά -21,6% (ή κατά 2.918,0 κατοίκους/τ.χλμ), όπως και η ελάχιστη τιμή του δείκτη στις
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περιφερειακές ενότητες της χώρας καταγράφει μικρή
μείωση κατά -2,8% (ή κατά 0,3 κατοίκους/τ.χλμ).
Την ίδια περίοδο, η διάμεση τιμή του δείκτη στις περιφερειακές ενότητες της χώρας καταγράφει μικρή αύξηση κατά 2,3% (ή κατά 1,2 κατοίκους/τ.χλμ), από 53,0
κατοίκους/τ.χλμ το 2001, που αποτελεί και την ελάχιστη
τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 54,2
κατοίκους/τ.χλμ το 2017. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την ίδια περίοδο καταγράφεται το
2010 (57,4%).
ΗΛΙΑΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια μέση
ηλικία (σε έτη) του συνολικού πληθυσμού της Ελλάδας και η ποσοστιαία κατανομή τους ανά κατηγορία
ηλικιακών ομάδων (ηλικίας έως & 14ετών, ηλικίας
από 15 έως& 64ετών και ηλικίας από 65ετών &άνω)
την περίοδο αναφοράς 2001-2018.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2018
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Γράφημα 1.54: Ετήσια σταθμισμένη μέση ηλικία (σε έτη) του συνολικού πληθυσμού της ΕΛΛΑΔΑΣ και η ποσοστιαία κατανομή τους ανά κατηγορία ηλικιακών
ομάδων (ηλικίας έως & 14ετών, ηλικίας από 15 έως& 64ετών και ηλικίας από 65ετών &άνω) την περίοδο αναφοράς 2001-2018

Μέση ηλικία

ηλικίας από 65ετών & άνω

Πηγή: Eurostat - Population on 1 January by age and sex [demo_pjan] the period 2001-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, η ετήσια μέση ηλικία του συνολικού πληθυσμού της χώρας είναι 43,6 έτη, με το 63,8% των κατοίκων να ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα από 15 έως&
64ετών, το 21,8% των κατοίκων να ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα από 65ετών & άνω, και το 14,4% των κατοίκων να ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα έως& 14ετών.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) η ετήσια μέση
ηλικία του συνολικού πληθυσμού της χώρας καταγράφει αύξηση κατά 9,1% (ή κατά 3,7 έτη), από 40,0 έτη το
2001, σε 43,6 έτη το 2017, που αποτελεί και τη μέγιστη
τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την ίδια περίοδο
καταγράφεται το 2002 (39,6%). Τη συγκεκριμένη περίοδο:
 το ποσοστό των κατοίκων που ανήκουν στην ηλικιακή
ομάδα από 15 έως& 64ετών καταγράφει μείωση (κατά -5,9% ή κατά 4,0 ποσ. μονάδες), από 67,8% το
2001, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη
κατά την περίοδο αναφοράς, σε 63,8% το 2017, που
αποτελεί αντίστοιχα και την ελάχιστη τιμή του δείκτη
κατά την ίδια περίοδο,
 το ποσοστό των κατοίκων που ανήκουν στην ηλικιακή
ομάδα από 65ετών & άνω καταγράφει αύξηση (κατά

22,9% ή κατά 4,1 ποσ. μονάδες), από 17,7% το 2001,
σε 21,8% το 2017, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή
του δείκτη την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι η
ελάχιστη τιμή κατά την ίδια περίοδο καταγράφεται το
2002 (17,5%), και
το ποσοστό των κατοίκων που ανήκουν στην ηλικιακή
ομάδα έως& 14ετών καταγράφει οριακή μείωση (κατά -0,6% ή κατά 0,1 ποσ. μονάδες), από 14,5% το
2001, σε 14,4% το 2017, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2002 (14,7%).



ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συνολικός
10
πληθυσμός της Ελλάδας με αλλοδαπή υπηκοότητα ,
καθώς και η ποσοστιαία αναλογία του στο συνολικό
πληθυσμό της χώρας την περίοδο αναφοράς 20012018.
10

Με υπηκοότητα διαφορετική της χώρας αναφοράς ή χωρίς υπηκοότητα (foreign country and stateless citizens)

Γράφημα 1.55: Συνολικός πληθυσμός της ΕΛΛΑΔΑΣ με αλλοδαπή υπηκοότητα καθώς και η ποσοστιαία αναλογία του στο συνολικό πληθυσμό της χώρας την
περίοδο 2001-2018
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, ο συνολικός πληθυσμός της χώρας με αλλοδαπή υπηκοότητα είναι 816.059 κάτοικοι, που αντιστοιχεί στο 7,6% του συνολικού πληθυσμού της χώρας (10.741.165 κάτοικοι) τη συγκεκριμένη χρονιά.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) το πλήθος
του συνολικού πληθυσμού της χώρας με αλλοδαπή
υπηκοότητα καταγράφει αύξηση (κατά 7,1% ή κατά
53.868 κατοίκους), από 762.191 κατοίκους το 2001,
που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά
την περίοδο αναφοράς, σε 816.059 κατοίκους το 2018.

Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2011 (934.395). Την ίδια
περίοδο, το ποσοστό του συνολικού πληθυσμού της
χώρας με αλλοδαπή υπηκοότητα, ως προς το συνολικό πληθυσμό της χώρας καταγράφει αύξηση (κατά
9,0% ή κατά 0,6 ποσ. μονάδες), από 7,0% το 2001, που
αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την
περίοδο αναφοράς, σε 7,6% το 2018. Σημειώνεται ότι
η μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2002 (8,4%).

59

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συνολικός
πληθυσμός της Ελλάδας με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ28) υπηκοότητα, καθώς και η ποσοστιαία αναλογία του

στο συνολικό πληθυσμό της χώρας την περίοδο αναφοράς 2014-2018, για την οποία διατίθενται σχετικά
στοιχεία.

Γράφημα 1.56: Συνολικός πληθυσμός της ΕΛΛΑΔΑΣ με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα καθώς και η ποσοστιαία αναλογία του στο συνολικό πληθυσμό
της χώρας την περίοδο 2014-2018
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Πηγή: Eurostat - Population on 1 January by age and sex [demo_pjan] the period 2001-2018, and Population on 1 January by age group, sex and citizenship [migr_pop1ctz]the same period
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, ο συνολικός πληθυσμός της χώρας με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα είναι 211.155 κάτοικοι,
που αντιστοιχεί στο 25,9% του συνολικού πληθυσμού
της χώρας με αλλοδαπή υπηκοότητα (816.059 κάτοικοι)
τη συγκεκριμένη χρονιά.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2014-2018) το πλήθος
του συνολικού πληθυσμού της χώρας με αλλοδαπή
(εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα καταγράφει αύξηση (κατά 9,6% ή κατά 18.513 κατοίκους), από 192.642 κατοίκους το 2014, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του
δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 211.155 κατοί1.2.9

κους το 2018, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη
τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.
Την ίδια περίοδο, το ποσοστό του συνολικού πληθυσμού της χώρας με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα, ως προς το συνολικό πληθυσμό της χώρας
με αλλοδαπή υπηκοότητα καταγράφει αύξηση (κατά
14,8% ή κατά 3,3 ποσ.μονάδες), από 22,5% το 2014,
που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά
την περίοδο αναφοράς, σε 25,9% το 2018, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια
περίοδο.

Ισπανία (09 Spain)

Το 2018 η συνολική έκταση (total area) της Ισπανίας
(NUTS2016) είναι 505.983 τ.χλμ, που αντιστοιχεί στο
11,3% της συνολικής έκτασης των 28 κρατών-μελών της
ΕΕ τη συγκεκριμένη χρονιά (4.469.508 τ.χλμ).

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συνολικός
πληθυσμός/κάτοικοι της Ισπανίας, καθώς και η ποσοστιαία αναλογία του στο συνολικό πληθυσμό/ κάτοικοι
της ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2001-2018.

Γράφημα 1.57: Συνολικός πληθυσμός/συνήθεις κάτοικοι της ΙΣΠΑΝΙΑΣ καθώς και η ποσοστιαία αναλογία του στο συνολικό πληθυσμό/κάτοικοι της ΕΕ-28 την
περίοδο 2001-2018
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Πηγή: Eurostat - Population on 1 January by age and sex [demo_pjan] the period 2001-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, ο συνολικός πληθυσμός της χώρας είναι
46.658.447 κάτοικοι, που αντιστοιχεί στο 9,1% του συνολικού πληθυσμού/κατοίκων στην ΕΕ-28 (512.379.225
κάτοικοι) τη συγκεκριμένη χρονιά.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) το πλήθος
του συνολικού πληθυσμού της χώρας καταγράφει αύξηση (κατά 14,7% ή κατά 5.992.902 κατοίκους), από
40.665.545 κατοίκους το 2001, που αποτελεί και την
ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς,
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σε 46.658.447 κατοίκους το 2018. Σημειώνεται ότι η
μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2012 (46.818.219 κάτοικοι) Τη συγκεκριμένη περίοδο, το ποσοστό του συνολικού πληθυσμού
της χώρας ως προς το συνολικό πληθυσμό της ΕΕ-28
καταγράφει μείωση κατά 9,3% (ή κατά 0,8 μονάδες).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η πληθυσμιακή πυκνότητα (αναλογία κάτοικοι/τ.χλμ) της Ισπανίας
κατά την περίοδο αναφοράς 2001-2018.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2018
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Γράφημα 1.58: Πληθυσμιακή πυκνότητα της ΙΣΠΑΝΙΑΣ την περίοδο αναφοράς 2001-2018

Πηγή: Eurostat - Population on 1 January by age and sex [demo_pjan] the period 2001-2018, and Area by NUTS 3 region [demo_r_d3area] the same period
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, η πληθυσμιακή πυκνότητα της χώρας είναι
92,2 κάτοικοι/τ.χλμ, τιμή που υπολείπεται κατά 25,8
κατοίκους/τ.χλμ από την πληθυσμιακή πυκνότητα της
ΕΕ-28 (118,0 κάτοικοι/τ.χλμ) την ίδια χρονιά. Κατά την
περίοδο αναφοράς (2001-2018) η πληθυσμιακή πυκνότητα της χώρας καταγράφει αύξηση (κατά 14,7% ή κατά 11,8 κατοίκους/τ.χλμ), από 80,4 κατοίκους/ τ.χλμ το
2001, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη
κατά την περίοδο αναφοράς, σε 92,2 κατοίκους/τ.χλμ
το 2018. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη
την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2012 (92,5 κάτοικοι/τ.χλμ).
Τη συγκεκριμένη περίοδο, το εύρος της απόκλισης της
πληθυσμιακή πυκνότητα της χώρας της χώρας από

την αντίστοιχη τιμή του δείκτη στην ΕΕ-28 καταγράφει
σημαντική μείωση (κατά -18,5% ή κατά 5,8 κατοίκους/τ.χλμ), με τη μέση τιμή του εύρους της απόκλισης των δύο δεικτών κατά την περίοδο αναφοράς να
είναι 26,4 κάτοικοι/τ.χλμ.
ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η πληθυσμιακή πυκνότητα (αναλογία κάτοικοι/τ.χλμ) της Ισπανίας
ανά βαθμό αστικότητας (κατεξοχήν αστικές περιοχές,
ενδιάμεσες περιοχές και κατεξοχήν αγροτικές περιοχές) κατά την περίοδο αναφοράς 2007-2018, για την
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία για τους βαθμούς
αστικότητας της χώρας.

Γράφημα 1.59: Πληθυσμιακή πυκνότητα της ΙΣΠΑΝΙΑΣ ανά βαθμό αστικότητας (κατεξοχήν αστικές περιοχές, ενδιάμεσες περιοχές και κατεξοχήν αγροτικές
περιοχές) την περίοδο αναφοράς 2007-2018, για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία για τους βαθμούς αστικότητας της χώρας.
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Το 2018, το 23,3% (ή 118.008 τ.χλμ) της συνολικής έκτασης της χώρας ανήκει στις κατεξοχήν αστικές περιοχές, το 59,8% (ή 302.417 τ.χλμ) ανήκει στις ενδιάμεσες
περιοχές, και το 16,9% (ή 85.558 τ.χλμ) ανήκει στις κατεξοχήν αγροτικές περιοχές. Την ίδια χρονιά, το 63,2%
(ή 29.465.760 κάτοικοι) του συνολικού πληθυσμού της
χώρας (46.658.447 κάτοικοι) διαμένει στις κατεξοχήν
αστικές περιοχές, το 33,4% (ή 15.604.567 κάτοικοι) διαμένει στις ενδιάμεσες περιοχές, και το 3,4% (ή

1.588.120 κάτοικοι) διαμένει στις κατεξοχήν αγροτικές
περιοχές.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, η υψηλότερη πληθυσμιακή
πυκνότητα της χώρας (249,7 κάτοικοι/τ.χλμ) καταγράφεται στις κατεξοχήν αστικές περιοχές, και κατά
φθίνουσα τιμή πληθυσμιακής πυκνότητας ακολουθούν, οι ενδιάμεσες περιοχές (51,6 κάτοικοι/τ.χλμ),
και οι κατεξοχήν αγροτικές περιοχές (18,6 κάτοικοι/τ.χλμ). Αξίζει να σημειωθεί ότι η τιμή του δείκτη
στις κατεξοχήν αγροτικές περιοχές είναι κατά 2,8 φο-
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ρές μικρότερη του δείκτη στις ενδιάμεσες περιοχές
και κατά 13,5 φορές μικρότερη του δείκτη στις κατεξοχήν αστικές περιοχές.



Κατά την περίοδο αναφοράς 2001-2018, σε 2 από τους
3 βαθμούς αστικότητας της χώρας καταγράφεται αύξηση της πληθυσμιακής πυκνότητας με την υψηλότερη να καταγράφεται στις κατεξοχήν αστικές περιοχές
(κατά 5,8% ή κατά 13,8 κατοίκους/ τ.χλμ), και ελαφρότερα στις ενδιάμεσες περιοχές (κατά 2,4% ή κατά 1,2
κατοίκους/ τ.χλμ). Αντίθετα, στις κατεξοχήν αγροτικές
περιοχές της χώρας την ίδια περίοδο καταγράφει μείωση κατά -6,1% (ή κατά 1,2 κατοίκους/τ.χλμ).
Τη συγκεκριμένη περίοδο:
 η αναλογία του δείκτη στις κατεξοχήν αστικές περιοχές της χώρας προς τον δείκτη στις κατεξοχήν
αγροτικές περιοχές καταγράφει αύξηση κατά 12,7%

(ή κατά 1,5 μονάδες) από 11,9 φορές το 2007, σε
13,5 φορές το 2018, ενώ
η αναλογία του δείκτη στις ενδιάμεσες περιοχές της
χώρας προς το δείκτη στις κατεξοχήν αγροτικές περιοχές καταγράφει οριακά μηδενική μεταβολή.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΟΜΗ

To 2017, στην περιφερειακή διοικητική δομή της χώρας (NUTS 2016) περιλαμβάνονται: 7 διευρυμένες ομάδες περιφερειών/κρατίδια (NUTS1), 19 διοικητικές
περιφέρειες (NUTS2), και 59 περιφερειακές ενότητες
(NUTS3).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή της
μέγιστης, της ελάχιστης και της διάμεσης τιμής του δείκτη πληθυσμιακής πυκνότητας στις περιφερειακές ενότητες (NUTS3 regions) της Ισπανίας την περίοδο αναφοράς 2001-2017.

Γράφημα 1.60: Κατανομή της μέγιστης, της ελάχιστης και της διάμεσης τιμής του δείκτη πληθυσμιακής πυκνότητας στις περιφερειακές ενότητες (NUTS3) της
ΙΣΠΑΝΙΑΣ την περίοδο αναφοράς 2001-2017
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Το 2017, η διάμεση πληθυσμιακή πυκνότητα στις 28
περιφερειακές ενότητες (NUTS3) της χώρας είναι 70,7
κάτοικοι/τ.χλμ, τιμή υπολειπόμενη κατά 72,0 κατοίκους/τ.χλμ., της αντίστοιχης διάμεσης πληθυσμιακής
πυκνότητας (142,7 κάτοικοι/τ.χλμ) στο σύνολο των
1.343 περιφερειακών ενοτήτων της ΕΕ-28, για τις οποίες διατίθενται σχετικά στοιχεία την ίδια χρονιά.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, το εύρος της διαφοράς της
μέγιστης τιμής του δείκτη στις περιφερειακές ενότητες της χώρας (6.059,1 κάτοικοι/τ.χλμ), που καταγράφεται στην περιφερειακή ενότητα ES640 Melilla (ES) από
την αντίστοιχη ελάχιστη τιμή του δείκτη (8,7 κάτοικοι/
τ.χλμ) που καταγράφεται στην περιφερειακή ενότητα
ES417 Soria είναι 6.050,4 κάτοικοι/ τ.χλμ.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) η μέγιστη τιμή του δείκτη στις περιφερειακές ενότητες της χώρας
καταγράφει αύξηση κατά 19,7% (ή κατά 996,7 κατοίκους/τ.χλμ), ενώ η ελάχιστη τιμή του δείκτη στις περι-

φερειακές ενότητες της χώρας καταγράφει οριακή
μείωση κατά -1,1% (ή κατά 0,1 κατοίκους/τ.χλμ).
Την ίδια περίοδο, η διάμεση τιμή του δείκτη στις περιφερειακές ενότητες της χώρας καταγράφει αύξηση
κατά 29,0% (ή κατά 15,9 κατοίκους/τ.χλμ), από 54,8
κατοίκους/τ.χλμ το 2001, που αποτελεί και την ελάχιστη του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 70,7
κατοίκους/τ.χλμ το 2017, που αποτελεί αντίστοιχα και
τη μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.
ΗΛΙΑΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια μέση
ηλικία (σε έτη) του συνολικού πληθυσμού της Ισπανίας και η ποσοστιαία κατανομή τους ανά κατηγορία
ηλικιακών ομάδων (ηλικίας έως & 14ετών, ηλικίας
από 15 έως& 64ετών και ηλικίας από 65ετών &άνω)
την περίοδο αναφοράς 2001-2018.

Γράφημα 1.61: Ετήσια σταθμισμένη μέση ηλικία (σε έτη) του συνολικού πληθυσμού της ΙΣΠΑΝΙΑΣ και η ποσοστιαία κατανομή τους ανά κατηγορία ηλικιακών
ομάδων (ηλικίας έως & 14ετών, ηλικίας από 15 έως& 64ετών και ηλικίας από 65ετών &άνω) την περίοδο αναφοράς 2001-2018
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ηλικίας από 65ετών & άνω

Μέση ηλικία

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2018

σε 19,2% το 2017, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή
του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την ίδια περίοδο καταγράφεται το2008 (16,4%) , και
το ποσοστό των κατοίκων που ανήκουν στην ηλικιακή
ομάδα έως& 14ετών καταγράφει οριακή αύξηση
(κατά 2,3% ή κατά 0,3 ποσ. μονάδες), από 14,6% το
2001, σε 15,0% το 2017. Σημειώνεται ότι η μέγιστη
τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται 2014 (15,2%), ενώ αντίστοιχα η ελάχιστη
τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το
2005 (14,5%).

Κεφάλαιο 1ο



ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ & ΔΕΙΚΤΕΣ
ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Το 2018, η ετήσια μέση ηλικία του συνολικού πληθυσμού της χώρας είναι 43,7 έτη, με το 65,8% των κατοίκων να ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα από 15 έως&
64ετών, το 19,2% των κατοίκων να ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα από 65ετών & άνω, και το 15,0% των κατοίκων να ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα έως& 14ετών.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) η ετήσια μέση
ηλικία του συνολικού πληθυσμού της χώρας καταγράφει αύξηση κατά 8,7% (ή κατά 3,4 έτη), από 39,3 έτη το
2001, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 42,7 έτη το 2017, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια
περίοδο. Τη συγκεκριμένη περίοδο:
 το ποσοστό των κατοίκων που ανήκουν στην ηλικιακή
ομάδα από 15 έως& 64ετών καταγράφει μικρή μείωση (κατά -4,0% ή κατά 2,8 ποσ. μονάδες), από
68,6% το 2001, σε 65,8% το 2017, που αποτελεί και
την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη
την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2005 (69,0%),
 το ποσοστό των κατοίκων που ανήκουν στην ηλικιακή
ομάδα από 65ετών & άνω καταγράφει αύξηση (κατά
14,4% ή κατά 2,4 ποσ. μονάδες), από 16,8% το 2001,

ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συνολικός
11
πληθυσμός της Ισπανίας με αλλοδαπή υπηκοότητα ,
καθώς και η ποσοστιαία αναλογία του στο συνολικό
πληθυσμό της χώρας την περίοδο αναφοράς 20012018.
11

Με υπηκοότητα διαφορετική της χώρας αναφοράς ή χωρίς υπηκοότητα (foreign country and stateless citizens)

Γράφημα 1.62: Συνολικός πληθυσμός της ΙΣΠΑΝΙΑΣ με αλλοδαπή υπηκοότητα καθώς και η ποσοστιαία αναλογία του στο συνολικό πληθυσμό της χώρας την
περίοδο 2001-2018
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Το 2018, ο συνολικός πληθυσμός της χώρας με αλλοδαπή υπηκοότητα είναι 4.562.962 κάτοικοι, που αντιστοιχεί στο 9,8% του συνολικού πληθυσμού της χώρας (46.658.447 κάτοικοι) τη συγκεκριμένη χρονιά.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) το πλήθος
του συνολικού πληθυσμού της χώρας με αλλοδαπή
υπηκοότητα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση
(κατά 164,6% ή κατά 2.838.743 κατοίκους), από
1.724.219 κατοίκους το 2001, που αποτελεί και την
ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς,
σε 4.562.962 κατοίκους το 2018. Σημειώνεται ότι η
μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2010 (5.402.575 κατοίκους). Την ίδια περίοδο,
το ποσοστό του συνολικού πληθυσμού της χώρας με

αλλοδαπή υπηκοότητα, ως προς το συνολικό πληθυσμό της χώρας καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση (κατά 130,6% ή κατά 5,5 ποσ. μονάδες), από
4,2% το 2001, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του
δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς σε 9,8% το 2018,.
Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2009 (11,6%).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συνολικός
πληθυσμός της Ισπανίας με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ28) υπηκοότητα, καθώς και η ποσοστιαία αναλογία του
στο συνολικό πληθυσμό της χώρας την περίοδο αναφοράς 2014-2018, για την οποία διατίθενται σχετικά
στοιχεία.

Γράφημα 1.63: Συνολικός πληθυσμός της ΙΣΠΑΝΙΑΣ με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα καθώς και η ποσοστιαία αναλογία του στο συνολικό πληθυσμό της χώρας την περίοδο 2014-2018
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Το 2018, ο συνολικός πληθυσμός της χώρας με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα είναι 1.930.905 κάτοικοι, που αντιστοιχεί στο 42,3% του συνολικού πληθυσμού της χώρας με αλλοδαπή υπηκοότητα (4.562.962
κάτοικοι) τη συγκεκριμένη χρονιά.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2014-2018) το πλήθος
του συνολικού πληθυσμού της χώρας με αλλοδαπή
(εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα καταγράφει μικρή μείωση (κατά -3,0% ή κατά 60.188 κατοίκους), από 1.991.093
κατοίκους το 2014, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή
του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 1.930.905

κατοίκους το 2018, , που αποτελεί αντίστοιχα και την
ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.
Την ίδια περίοδο, το ποσοστό του συνολικού πληθυσμού της χώρας με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα, ως προς το συνολικό πληθυσμό της χώρας
με αλλοδαπή υπηκοότητα καταγράφει οριακή μείωση
(κατά -0,6% ή κατά 0,3 ποσ.μονάδες), από 42,6% το
2014, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη, σε
42,3% το 2018, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή
του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται
ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την ίδια περίοδο
καταγράφεται το 2016 (43,8%).

1.2.10 Γαλλία (10 France)
Το 2018 η συνολική έκταση (total area) της Γαλλίας
(NUTS2016) είναι 638.475 τ.χλμ, που αντιστοιχεί στο
14,3% της συνολικής έκτασης των 28 κρατών-μελών της
ΕΕ τη συγκεκριμένη χρονιά (4.469.508 τ.χλμ).

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συνολικός
πληθυσμός/κάτοικοι της Γαλλίας, καθώς και η ποσοστιαία αναλογία του στο συνολικό πληθυσμό/ κάτοικοι
της ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2001-2018.

Γράφημα 1.64: Συνολικός πληθυσμός/συνήθεις κάτοικοι της ΓΑΛΛΙΑΣ καθώς και η ποσοστιαία αναλογία του στο συνολικό πληθυσμό/κάτοικοι της ΕΕ-28 την
περίοδο 2001-2018
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Πηγή: Eurostat - Population on 1 January by age and sex [demo_pjan] the period 2001-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, ο συνολικός πληθυσμός της χώρας είναι
66.926.166 κάτοικοι, που αντιστοιχεί στο 13,1% του
συνολικού
πληθυσμού/κατοίκων
στην
ΕΕ-28
(512.379.225 κάτοικοι) τη συγκεκριμένη χρονιά. Κατά
την περίοδο αναφοράς (2001-2018) το πλήθος του συνολικού πληθυσμού της χώρας καταγράφει αύξηση
(κατά 9,8% ή κατά 5.946.851 κατοίκους), από
60.979.315 κατοίκους το 2001, που αποτελεί και την
ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς,

σε 66.926.166 κατοίκους το 2018, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο. Τη συγκεκριμένη περίοδο, το ποσοστό του συνολικού πληθυσμού της χώρας ως προς το συνολικό πληθυσμό της ΕΕ-28 καταγράφει μικρή αύξηση (κατά
12,5% ή 0,6 ποσ.μονάδες).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η πληθυσμιακή πυκνότητα (αναλογία κάτοικοι/τ.χλμ) της Γαλλίας
κατά την περίοδο αναφοράς 2001-2018.

Γράφημα 1.65: Πληθυσμιακή πυκνότητα της ΓΑΛΛΙΑΣ την περίοδο αναφοράς 2001-2018
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Πηγή: Eurostat - Population on 1 January by age and sex [demo_pjan] the period 2001-2018, and Area by NUTS 3 region [demo_r_d3area] the same period
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, η πληθυσμιακή πυκνότητα της χώρας είναι
104,8 κάτοικοι/τ.χλμ, τιμή που υπολείπεται κατά 13,2
κατοίκους/τ.χλμ από την πληθυσμιακή πυκνότητα της
ΕΕ-28 (118,0 κάτοικοι/τ.χλμ) την ίδια χρονιά. Κατά την
περίοδο αναφοράς (2001-2018) η πληθυσμιακή πυκνότητα της χώρας καταγράφει αύξηση (κατά 8,8% ή κατά
8,5 κατοίκους/τ.χλμ), από 96,4 κατοίκους/ τ.χλμ το
2001, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη
κατά την περίοδο αναφοράς, σε 104,8 κατοίκους/τ.χλμ
το 2018. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη
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κατά την ίδια περίοδο αναφοράς καταγράφεται το
2015 (105,0 κάτοικοι/τ.χλμ).
Τη συγκεκριμένη περίοδο, το εύρος της απόκλισης της
πληθυσμιακή πυκνότητα της χώρας της χώρας από
την αντίστοιχη τιμή του δείκτη στην ΕΕ-28 καταγράφει
μείωση (κατά -15,7% ή κατά 2,5 κατοίκους/τ.χλμ), με
τη μέση τιμή του εύρους της απόκλισης των δύο δεικτών κατά την περίοδο αναφοράς να είναι 13,8 κάτοικοι/τ.χλμ.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2018

ενδιάμεσες περιοχές και κατεξοχήν αγροτικές περιοχές) κατά την περίοδο αναφοράς 2001-2018, για την
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία για τους βαθμούς
αστικότητας της χώρας.

Κεφάλαιο 1ο

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η πληθυσμιακή πυκνότητα (αναλογία κάτοικοι/τ.χλμ) της Γαλλίας
ανά βαθμό αστικότητας (κατεξοχήν αστικές περιοχές,

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ & ΔΕΙΚΤΕΣ
ΣΤΗΝ ΕΕ-28

ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Γράφημα 1.66: Πληθυσμιακή πυκνότητα της ΓΑΛΛΙΑΣ ανά βαθμό αστικότητας (κατεξοχήν αστικές περιοχές, ενδιάμεσες περιοχές και κατεξοχήν αγροτικές περιοχές) την περίοδο αναφοράς 2001-2018, για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία για τους βαθμούς αστικότητας της χώρας.
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, το 7,9% (ή 50.629 τ.χλμ) της συνολικής έκτασης της χώρας ανήκει στις κατεξοχήν αστικές περιοχές,
το 40,5% (ή 258.389 τ.χλμ) ανήκει στις ενδιάμεσες περιοχές, και το 51,6% (ή 329.457 τ.χλμ) ανήκει στις κατεξοχήν αγροτικές περιοχές. Την ίδια χρονιά, το 35,3% (ή
23.605.399 κάτοικοι) του συνολικού πληθυσμού της
χώρας (66.926.166 κάτοικοι) διαμένει στις κατεξοχήν
αστικές περιοχές, το 36,6% (ή 24.503.022 κάτοικοι) διαμένει στις ενδιάμεσες περιοχές, και το 28,1% (ή
18.810.520 κάτοικοι) διαμένει στις κατεξοχήν αγροτικές περιοχές.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, η υψηλότερη πληθυσμιακή
πυκνότητα της χώρας (466,2 κάτοικοι/τ.χλμ) καταγράφεται στις κατεξοχήν αστικές περιοχές, και κατά
φθίνουσα τιμή πληθυσμιακής πυκνότητας ακολουθούν, οι ενδιάμεσες περιοχές (94,8 κάτοικοι/τ.χλμ),
και οι κατεξοχήν αγροτικές περιοχές (57,1 κάτοικοι/τ.χλμ). Αξίζει να σημειωθεί ότι η τιμή του δείκτη
στις κατεξοχήν αγροτικές περιοχές είναι κατά 1,7 φορές μικρότερη του δείκτη στις ενδιάμεσες περιοχές
και κατά 8,2 φορές μικρότερη του δείκτη στις κατεξοχήν αστικές περιοχές.
Κατά την περίοδο αναφοράς 2001-2018, και στους 3
βαθμούς αστικότητας της χώρας καταγράφεται αύξηση της πληθυσμιακής πυκνότητας με την υψηλότερη
να καταγράφεται στις κατεξοχήν αγροτικές περιοχές

(κατά 10,4% ή κατά 57,1 κατοίκους/ τ.χλμ), και ελαφρότερα στις κατεξοχήν αστικές περιοχές (κατά 10,1%
ή κατά 42,7 κατοίκους/ τ.χλμ), και στις ενδιάμεσες περιοχές της χώρας (κατά 3,7% ή κατά 3,4 κατοίκους/τ.χλμ).
Τη συγκεκριμένη περίοδο:
 η αναλογία του δείκτη στις κατεξοχήν αστικές περιοχές της χώρας προς τον δείκτη στις κατεξοχήν
αγροτικές περιοχές καταγράφει οριακή μηδενική
μεταβολή, όπως και
 η αναλογία του δείκτη στις ενδιάμεσες περιοχές της
χώρας προς το δείκτη στις κατεξοχήν αγροτικές περιοχές καταγράφει επίσης οριακά μηδενική μεταβολή.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΟΜΗ

To 2017, στην περιφερειακή διοικητική δομή της χώρας (NUTS 2016) περιλαμβάνονται: 14 διευρυμένες
ομάδες περιφερειών/κρατίδια (NUTS1), 27 διοικητικές
περιφέρειες (NUTS2), και 101 περιφερειακές ενότητες
(NUTS3).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή της
μέγιστης, της ελάχιστης και της διάμεσης τιμής του δείκτη πληθυσμιακής πυκνότητας στις περιφερειακές ενότητες (NUTS3 regions) της Γαλλίας την περίοδο αναφοράς 2001-2017.
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Γράφημα 1.67: Κατανομή της μέγιστης, της ελάχιστης και της διάμεσης τιμής του δείκτη πληθυσμιακής πυκνότητας στις περιφερειακές ενότητες (NUTS3) της
ΓΑΛΛΙΑΣ την περίοδο αναφοράς 2001-2017
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, η διάμεση πληθυσμιακή πυκνότητα στις 101
περιφερειακές ενότητες (NUTS3) της χώρας είναι 85,8
κάτοικοι/τ.χλμ, τιμή υπολειπόμενη κατά 56,9 κατοίκους/τ.χλμ., της αντίστοιχης διάμεσης πληθυσμιακής
πυκνότητας (142,7 κάτοικοι/τ.χλμ) στο σύνολο των
1.343 περιφερειακών ενοτήτων της ΕΕ-28, για τις οποίες διατίθενται σχετικά στοιχεία την ίδια χρονιά.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, το εύρος της διαφοράς της
μέγιστης τιμής του δείκτη στις περιφερειακές ενότητες
της χώρας (21.026,7 κάτοικοι/τ.χλμ), που καταγράφεται
στην περιφερειακή ενότητα FR101 Paris, από την αντίστοιχη ελάχιστη τιμή του δείκτη (3,4 κάτοικοι/ τ.χλμ)
που καταγράφεται στην περιφερειακή ενότητα FRY30
Guyane είναι 21.023,3 κάτοικοι/ τ.χλμ.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) η μέγιστη τιμή
του δείκτη στις περιφερειακές ενότητες της χώρας καταγράφει μικρή αύξηση κατά 3,5% (ή κατά 709,3 κατοίκους/τ.χλμ), ενώ η ελάχιστη τιμή του δείκτη στις περι-

φερειακές ενότητες της χώρας καταγράφει σημαντική
αύξηση κατά 61,9% (ή κατά 1,3 κατοίκους/τ.χλμ).
Την ίδια περίοδο, η διάμεση τιμή του δείκτη στις περιφερειακές ενότητες της χώρας καταγράφει αύξηση κατά 7,1% (ή κατά 5,7 κατοίκους/τ.χλμ), από 80,1 κατοίκους/τ.χλμ το 2001, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή
του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 85,8 κατοίκους/τ.χλμ το 2017. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του
δείκτη κατά την ίδια περίοδο καταγράφεται τα έτη 2015
και 2016 (85,9 κάτοικοι/τ.χλμ).
ΗΛΙΑΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια μέση
ηλικία (σε έτη) του συνολικού πληθυσμού της Γαλλίας
και η ποσοστιαία κατανομή τους ανά κατηγορία ηλικιακών ομάδων (ηλικίας έως & 14ετών, ηλικίας από
15 έως& 64ετών και ηλικίας από 65ετών &άνω) την
περίοδο αναφοράς 2001-2018.

Γράφημα 1.68: Ετήσια σταθμισμένη μέση ηλικία (σε έτη) του συνολικού πληθυσμού της ΓΑΛΛΙΑΣ και η ποσοστιαία κατανομή τους ανά κατηγορία ηλικιακών
ομάδων (ηλικίας έως & 14ετών, ηλικίας από 15 έως& 64ετών και ηλικίας από 65ετών &άνω) την περίοδο αναφοράς 2001-2018
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Πηγή: Eurostat - Population on 1 January by age and sex [demo_pjan] the period 2001-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, η ετήσια μέση ηλικία του συνολικού πληθυσμού της χώρας είναι 41,0 έτη, με το 62,2% των κατοίκων να ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα από 15 έως&
64ετών, το 19,7% των κατοίκων να ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα από 65ετών & άνω, και το 18,1% των κατοίκων να ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα έως& 14ετών.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) η ετήσια μέση
ηλικία του συνολικού πληθυσμού της χώρας καταγράφει αύξηση κατά 7,4% (ή κατά 2,8 έτη), από 38,2 έτη το
2001, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 41,0 έτη το 2017, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια
περίοδο. Τη συγκεκριμένη περίοδο:
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 το ποσοστό των κατοίκων που ανήκουν στην ηλικιακή



ομάδα από 15 έως& 64ετών καταγράφει μικρή μείωση (κατά -5,0% ή κατά 3,4 ποσ. μονάδες), από
65,0% το 2001, σε 62,2% το 2017, που αποτελεί και
την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη
την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2007 (65,2%),
το ποσοστό των κατοίκων που ανήκουν στην ηλικιακή
ομάδα από 65ετών & άνω καταγράφει αύξηση (κατά
23,4% ή κατά 3,7 ποσ. μονάδες), από 15,9% το 2001,
που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά
την περίοδο αναφοράς, σε 19,7% το 2017, που απο-

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2018

ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑΣ

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ & ΔΕΙΚΤΕΣ
ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συνολικός
12
πληθυσμός της Γαλλίας με αλλοδαπή υπηκοότητα ,
καθώς και η ποσοστιαία αναλογία του στο συνολικό
πληθυσμό της χώρας την περίοδο αναφοράς 20012018.

Κεφάλαιο 1ο



τελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την
ίδια περίοδο, και
το ποσοστό των κατοίκων που ανήκουν στην ηλικιακή
ομάδα έως& 14ετών καταγράφει μικρή μείωση (κατά -5,0% ή κατά 1,0 ποσ. μονάδες), από 19,1% το
2001, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη
κατά την περίοδο αναφοράς, σε 18,1% το 2017, που
αποτελεί αντίστοιχα και την ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.

12

Με υπηκοότητα διαφορετική της χώρας αναφοράς ή χωρίς υπηκοότητα (foreign country and stateless citizens)

Γράφημα 1.69: Συνολικός πληθυσμός της ΓΑΛΛΙΑΣ με αλλοδαπή υπηκοότητα καθώς και η ποσοστιαία αναλογία του στο συνολικό πληθυσμό της χώρας την
περίοδο 2001-2018
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Το 2018, ο συνολικός πληθυσμός της χώρας με αλλοδαπή υπηκοότητα είναι 4.687.431 κάτοικοι, που αντιστοιχεί στο 7,2% του συνολικού πληθυσμού της χώρας (66.926.166 κάτοικοι) τη συγκεκριμένη χρονιά.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) το πλήθος
του συνολικού πληθυσμού της χώρας με αλλοδαπή
υπηκοότητα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση
(κατά 32,7% ή κατά 1.156.255 κατοίκους), από
3.531.176 κατοίκους το 2001, που αποτελεί και την
ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς,
σε 4.687.431 κατοίκους το 2018, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο. Την ίδια περίοδο, το ποσοστό του συνολικού πλη-

θυσμού της χώρας με αλλοδαπή υπηκοότητα, ως
προς το συνολικό πληθυσμό της χώρας καταγράφει
αύξηση (κατά 20,9% ή κατά 1,2 ποσ. μονάδες), από
5,8% το 2001, σε 7,0% το 2018, που αποτελεί και τη
μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς.
Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια
περίοδο καταγράφεται το 2002 (5,8%).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συνολικός
πληθυσμός της Γαλλίας με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28)
υπηκοότητα, καθώς και η ποσοστιαία αναλογία του στο
συνολικό πληθυσμό της χώρας την περίοδο αναφοράς
2014-2018, για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία.

Γράφημα 1.70: Συνολικός πληθυσμός της ΓΑΛΛΙΑΣ με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα καθώς και η ποσοστιαία αναλογία του στο συνολικό πληθυσμό
της χώρας την περίοδο 2014-2018
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Το 2018, ο συνολικός πληθυσμός της χώρας με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα είναι 1.542.653 κάτοικοι, που αντιστοιχεί στο 32,9% του συνολικού πληθυσμού της χώρας με αλλοδαπή υπηκοότητα (4.687.431
κάτοικοι) τη συγκεκριμένη χρονιά.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2014-2018) το πλήθος
του συνολικού πληθυσμού της χώρας με αλλοδαπή
(εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα καταγράφει αύξηση (κατά 5,2% ή κατά 76.468 κατοίκους), από 1.466.185 κατοίκους το 2014, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή
του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 1.542.653
κατοίκους το 2018. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του

δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2017
(1.583.830 κάτοικοι).
Την ίδια περίοδο, το ποσοστό του συνολικού πληθυσμού της χώρας με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα, ως προς το συνολικό πληθυσμό της χώρας
με αλλοδαπή υπηκοότητα καταγράφει μείωση (κατά 5,1% ή κατά 1,8 ποσ.μονάδες), από 34,7% το 2014,
που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την
περίοδο αναφοράς, σε 32,9% το 2018, που αποτελεί
αντίστοιχα και την ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια
περίοδο.
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1.2.11 Κροατία (11 Croatia)
Το 2018 η συνολική έκταση (total area) της Κροατίας
(NUTS2016) είναι 56.594 τ.χλμ, που αντιστοιχεί στο
2,5% της συνολικής έκτασης των 28 κρατών-μελών της
ΕΕ τη συγκεκριμένη χρονιά (4.469.508 τ.χλμ).

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συνολικός
πληθυσμός/κάτοικοι της Κροατίας, καθώς και η ποσοστιαία αναλογία του στο συνολικό πληθυσμό/ κάτοικοι
της ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2001-2018.

Γράφημα 1.71: Συνολικός πληθυσμός/συνήθεις κάτοικοι της ΚΡΟΑΤΙΑΣ καθώς και η ποσοστιαία αναλογία του στο συνολικό πληθυσμό/κάτοικοι της ΕΕ-28 την
περίοδο 2001-2018
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Το 2018, ο συνολικός πληθυσμός της χώρας είναι
4.105.493 κάτοικοι, που αντιστοιχεί στο 0,8% του συνολικού πληθυσμού/κατοίκων στην ΕΕ-28 (512.379.225
κάτοικοι) τη συγκεκριμένη χρονιά. Κατά την περίοδο
αναφοράς (2001-2018) το πλήθος του συνολικού πληθυσμού της χώρας καταγράφει μικρή μείωση (κατά 4,4% ή κατά 189.913 κατοίκους), από 4.295.406 κατοίκους το 2001, σε 4.105.493 κατοίκους το 2018, που
αποτελεί την ελάχιστη τιμή του δείκτη την περίοδο

αναφοράς. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη
κατά την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2007
(4.313.530 κατοίκους). Τη συγκεκριμένη περίοδο, το
ποσοστό του συνολικού πληθυσμού της χώρας ως
προς το συνολικό πληθυσμό της ΕΕ-28 καταγράφει
οριακά μηδενική μεταβολή.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η πληθυσμιακή πυκνότητα (αναλογία κάτοικοι/τ.χλμ) της Κροατίας
κατά την περίοδο αναφοράς 2001-2018.

Γράφημα 1.72: Πληθυσμιακή πυκνότητα της ΚΡΟΑΤΙΑΣ την περίοδο αναφοράς 2001-2018
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Το 2018, η πληθυσμιακή πυκνότητα της χώρας είναι
72,5 κάτοικοι/τ.χλμ, τιμή που υπολείπεται κατά 45,5
κατοίκους/τ.χλμ από την πληθυσμιακή πυκνότητα της
ΕΕ-28 (118,0 κάτοικοι/τ.χλμ) την ίδια χρονιά. Κατά την
περίοδο αναφοράς (2001-2018) η πληθυσμιακή πυκνότητα της χώρας καταγράφει μικρή μείωση (κατά -4,5%
ή κατά 3,4 κατοίκους/τ.χλμ), από 76,0 κατοίκους/
τ.χλμ το 2001, σε 72,5 κατοίκους/τ.χλμ το 2018, που
αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη την περίοδο
αναφοράς. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη
κατά την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2007 (76,2 κάτοικοι/τ.χλμ).
Τη συγκεκριμένη περίοδο, το εύρος της απόκλισης της
πληθυσμιακή πυκνότητα της χώρας της χώρας από

την αντίστοιχη τιμή του δείκτη στην ΕΕ-28 καταγράφει
αύξηση (κατά 26,2% ή κατά 9,4 κατοίκους/τ.χλμ), με
τη μέση τιμή του εύρους της απόκλισης των δύο δεικτών κατά την περίοδο αναφοράς να είναι 39,9 κάτοικοι/τ.χλμ.
ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η πληθυσμιακή πυκνότητα (αναλογία κάτοικοι/τ.χλμ) της Κροατίας
ανά βαθμό αστικότητας (κατεξοχήν αστικές περιοχές,
ενδιάμεσες περιοχές και κατεξοχήν αγροτικές περιοχές) κατά την περίοδο αναφοράς 2013-2018, για την
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία για τους βαθμούς
αστικότητας της χώρας.

Γράφημα 1.73: Πληθυσμιακή πυκνότητα της ΚΡΟΑΤΙΑΣ ανά βαθμό αστικότητας (κατεξοχήν αστικές περιοχές, ενδιάμεσες περιοχές και κατεξοχήν αγροτικές
περιοχές) την περίοδο αναφοράς 2013-2018, για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία για τους βαθμούς αστικότητας της χώρας.
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Το 2018, το 1,1% (ή 641 τ.χλμ) της συνολικής έκτασης
της χώρας ανήκει στις κατεξοχήν αστικές περιοχές, το
35,9% (ή 20.340 τ.χλμ) ανήκει στις ενδιάμεσες περιοχές, και το 62,9% (ή 35.613 τ.χλμ) ανήκει στις κατεξοχήν
αγροτικές περιοχές. Την ίδια χρονιά, το 19,6% (ή
803.900 κάτοικοι) του συνολικού πληθυσμού της χώρας (4.105.493 κάτοικοι) διαμένει στις κατεξοχήν αστικές περιοχές, το 37,7% (ή 1.546.034 κάτοικοι) διαμένει
στις ενδιάμεσες περιοχές, και το 42,8% (ή 1.755.559
κάτοικοι) διαμένει στις κατεξοχήν αγροτικές περιοχές.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, η υψηλότερη πληθυσμιακή
πυκνότητα της χώρας (1.254,1 κάτοικοι/τ.χλμ) καταγράφεται στις κατεξοχήν αστικές περιοχές, και κατά
φθίνουσα τιμή πληθυσμιακής πυκνότητας ακολουθούν, οι ενδιάμεσες περιοχές (76,0 κάτοικοι/τ.χλμ),
και οι κατεξοχήν αγροτικές περιοχές (49,3 κάτοικοι/τ.χλμ). Αξίζει να σημειωθεί ότι η τιμή του δείκτη
στις κατεξοχήν αγροτικές περιοχές είναι κατά 1,5 φορές μικρότερη του δείκτη στις ενδιάμεσες περιοχές
και κατά 25,4 φορές μικρότερη του δείκτη στις κατεξοχήν αστικές περιοχές.

τοίκους/ τ.χλμ), και ελαφρότερα στις ενδιάμεσες περιοχές (κατά -4,1% ή κατά 3,3 κατοίκους/ τ.χλμ). Αντίθετα, στις κατεξοχήν αστικές περιοχές της χώρας την
ίδια περίοδο καταγράφει μικρή αύξηση κατά 1,2% ή
κατά 15,3 κατοίκους/τ.χλμ).
Τη συγκεκριμένη περίοδο:
 η αναλογία του δείκτη στις κατεξοχήν αστικές περιοχές της χώρας προς τον δείκτη στις κατεξοχήν
αγροτικές περιοχές καταγράφει αύξηση κατά 7,0%
(ή κατά 1,7 μονάδες) από 23,8 φορές το 2013, σε
25,4 φορές το 2018, ενώ η αναλογία του δείκτη στις
ενδιάμεσες περιοχές της χώρας προς το δείκτη στις
κατεξοχήν αγροτικές περιοχές καταγράφει οριακά
μηδενική μεταβολή.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΟΜΗ

To 2017, στην περιφερειακή διοικητική δομή της χώρας (NUTS 2016) περιλαμβάνονται: 1 διευρυμένες ομάδες περιφερειών/κρατίδια (NUTS1), 2 διοικητικές
περιφέρειες (NUTS2), και 21 περιφερειακές ενότητες
(NUTS3).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή της
μέγιστης, της ελάχιστης και της διάμεσης τιμής του δείκτη πληθυσμιακής πυκνότητας στις περιφερειακές ενότητες (NUTS3 regions) της Κροατίας την περίοδο αναφοράς 2001-2017.

Κατά την περίοδο αναφοράς 2001-2018, σε 2 από τους
3 βαθμούς αστικότητας της χώρας καταγράφεται
μείωση της πληθυσμιακής πυκνότητας με την υψηλότερη (κατά απόλυτη τιμή) να καταγράφεται στις κατεξοχήν αγροτικές περιοχές (κατά -5,4% ή κατά 2,8 κα-

Γράφημα 1.74: Κατανομή της μέγιστης, της ελάχιστης και της διάμεσης τιμής του δείκτη πληθυσμιακής πυκνότητας στις περιφερειακές ενότητες (NUTS3) της
ΚΡΟΑΤΙΑΣ την περίοδο αναφοράς 2001-2017
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, η διάμεση πληθυσμιακή πυκνότητα στις 21
περιφερειακές ενότητες (NUTS3) της χώρας είναι 69,2
κάτοικοι/τ.χλμ, τιμή υπολειπόμενη κατά 73,5 κατοίκους/τ.χλμ., της αντίστοιχης διάμεσης πληθυσμιακής

πυκνότητας (142,7 κάτοικοι/τ.χλμ) στο σύνολο των
1.343 περιφερειακών ενοτήτων της ΕΕ-28, για τις οποίες διατίθενται σχετικά στοιχεία την ίδια χρονιά.
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Τη συγκεκριμένη χρονιά, το εύρος της διαφοράς της
μέγιστης τιμής του δείκτη στις περιφερειακές ενότητες
της χώρας (1.267,8 κάτοικοι/τ.χλμ), που καταγράφεται
στην περιφερειακή ενότητα HR041 Grad Zagreb, από
την αντίστοιχη ελάχιστη τιμή του δείκτη (8,6 κάτοικοι/
τ.χλμ) που καταγράφεται στην περιφερειακή ενότητα
HR032 Licko-senjska zupanija είναι 1.259,2 κάτοικοι/
τ.χλμ.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) η μέγιστη τιμή
του δείκτη στις περιφερειακές ενότητες της χώρας καταγράφει αύξηση κατά 5,1% (ή κατά 61,9 κατοίκους/τ.χλμ), ενώ η ελάχιστη τιμή του δείκτη στις περιφερειακές ενότητες της χώρας καταγράφει μείωση κατά -17,3% (ή κατά 1,8κατοίκους/τ.χλμ).
Την ίδια περίοδο, η διάμεση τιμή του δείκτη στις περιφερειακές ενότητες της χώρας καταγράφει μικρή μεί-

ωση κατά -1,6% (ή κατά 1,1 κατοίκους/τ.χλμ), από 70,3
κατοίκους/τ.χλμ το 2001, σε 69,2 κατοίκους/τ.χλμ το
2017. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά
την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2009 (74,1 κάτοικοι/τ.χλμ), ενώ αντίστοιχα η ελάχιστη τιμή κατά την
ίδια περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2015 (69,1
κάτοικοι/τ.χλμ).
ΗΛΙΑΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια μέση
ηλικία (σε έτη) του συνολικού πληθυσμού της Κροατίας και η ποσοστιαία κατανομή τους ανά κατηγορία
ηλικιακών ομάδων (ηλικίας έως & 14ετών, ηλικίας
από 15 έως& 64ετών και ηλικίας από 65ετών &άνω)
την περίοδο αναφοράς 2001-2018.

Γράφημα 1.75: Ετήσια σταθμισμένη μέση ηλικία (σε έτη) του συνολικού πληθυσμού της ΚΡΟΑΤΙΑΣ και η ποσοστιαία κατανομή τους ανά κατηγορία ηλικιακών
ομάδων (ηλικίας έως & 14ετών, ηλικίας από 15 έως& 64ετών και ηλικίας από 65ετών &άνω) την περίοδο αναφοράς 2001-2018
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Το 2018, η ετήσια μέση ηλικία του συνολικού πληθυσμού της χώρας είναι 42,7 έτη, με το 65.4% των κατοίκων να ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα από 15 έως&
64ετών, το 20.1% των κατοίκων να ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα από 65ετών & άνω, και το 14.5% των κατοίκων να ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα έως& 14ετών.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) η ετήσια μέση
ηλικία του συνολικού πληθυσμού της χώρας καταγράφει αύξηση κατά 8,8% (ή κατά 3,5 έτη), από 39,3 έτη το
2001, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 42,7 έτη το 2017, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια
περίοδο. Τη συγκεκριμένη περίοδο:
 το ποσοστό των κατοίκων που ανήκουν στην ηλικιακή
ομάδα από 15 έως& 64ετών καταγράφει μικρή μείωση (κατά -2,4% ή κατά 1,6 ποσ. μονάδες), από
67,0% το 2001, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του
δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 65,4% το
2017, που αποτελεί αντίστοιχα και την ελάχιστη τιμή
του δείκτη την ίδια περίοδο,
 το ποσοστό των κατοίκων που ανήκουν στην ηλικιακή
ομάδα από 65ετών & άνω καταγράφει αύξηση (κατά
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24,7% ή κατά 4,0 ποσ. μονάδες), από 16,1% το 2001,
που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά
την περίοδο αναφοράς, σε 20,1% το 2017, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την
ίδια περίοδο, και
το ποσοστό των κατοίκων που ανήκουν στην ηλικιακή
ομάδα έως& 14ετών καταγράφει μείωση (κατά 14,0% ή κατά 2,4 ποσ. μονάδες), από 16,8% το 2001,
που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά
την περίοδο αναφοράς, σε 14,5% το 2017. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2017 (14,5%).



ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συνολικός
13
πληθυσμός της Κροατίας με αλλοδαπή υπηκοότητα ,
καθώς και η ποσοστιαία αναλογία του στο συνολικό
πληθυσμό της χώρας την περίοδο αναφοράς 20012018.
13

Με υπηκοότητα διαφορετική της χώρας αναφοράς ή χωρίς υπηκοότητα (foreign country and stateless citizens)
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Γράφημα 1.76: Συνολικός πληθυσμός της ΚΡΟΑΤΙΑΣ με αλλοδαπή υπηκοότητα καθώς και η ποσοστιαία αναλογία του στο συνολικό πληθυσμό της χώρας την
περίοδο 2001-2018
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Το 2018, ο συνολικός πληθυσμός της χώρας με αλλοδαπή υπηκοότητα είναι 51.995 κάτοικοι, που αντιστοιχεί στο 1,3% του συνολικού πληθυσμού της χώρας (4.105.493 κάτοικοι) τη συγκεκριμένη χρονιά. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) το πλήθος του
συνολικού πληθυσμού της χώρας με αλλοδαπή υπηκοότητα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση (κατά 71,6% ή κατά 21.700 κατοίκους), από 30.295 κατοίκους το 2001, σε 51.995 κατοίκους το 2018, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο
αναφοράς. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2007 (12.298
κατοίκους). Την ίδια περίοδο, το ποσοστό του συνολικού πληθυσμού της χώρας με αλλοδαπή υπηκοότητα,

ως προς το συνολικό πληθυσμό της χώρας καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση (κατά 91,6% ή κατά
0,6 ποσ. μονάδες), από 0,7% το 2001, σε 1,3% το 2018,
που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την
περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή
του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2007
(0,3%).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συνολικός
πληθυσμός της Κροατίας με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ28) υπηκοότητα, καθώς και η ποσοστιαία αναλογία του
στο συνολικό πληθυσμό της χώρας την περίοδο αναφοράς 2014-2018, για την οποία διατίθενται σχετικά
στοιχεία.

Γράφημα 1.77: Συνολικός πληθυσμός της ΚΡΟΑΤΙΑΣ με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα καθώς και η ποσοστιαία αναλογία του στο συνολικό πληθυσμό της χώρας την περίοδο 2014-2018
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Πηγή: Eurostat - Population on 1 January by age and sex [demo_pjan] the period 2001-2018, and Population on 1 January by age group, sex and citizenship [migr_pop1ctz]the same period
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, ο συνολικός πληθυσμός της χώρας με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα είναι 16.598 κάτοικοι,
που αντιστοιχεί στο 31,9% του συνολικού πληθυσμού
της χώρας με αλλοδαπή υπηκοότητα (51.995 κάτοικοι)
τη συγκεκριμένη χρονιά.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2014-2018) το πλήθος
του συνολικού πληθυσμού της χώρας με αλλοδαπή
(εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα καταγράφει ιδιαίτερα
σημαντική αύξηση (κατά 69,1% ή κατά 6.782 κατοίκους), από 9.816 κατοίκους το 2014, που αποτελεί και
την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 16.589 κατοίκους το 2018, που αποτελεί

αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.
Την ίδια περίοδο, το ποσοστό του συνολικού πληθυσμού της χώρας με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα, ως προς το συνολικό πληθυσμό της χώρας
με αλλοδαπή υπηκοότητα καταγράφει μικρή αύξηση
(κατά 3,1% ή κατά 1,0 ποσ. μονάδα), από 31,0% το
2014, που αποτελεί και την ελάχιστη τη μέγιστη τιμή
του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 31,9% το
2018. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη την
ίδια περίοδο καταγράφεται το 2016 (32,9%).

1.2.12 Ιταλία (12 Italy)
Το 2018 η συνολική έκταση (total area) της Ιταλίας
(NUTS2016) είναι 302.073 τ.χλμ, που αντιστοιχεί στο
6,8% της συνολικής έκτασης των 28 κρατών-μελών της
ΕΕ τη συγκεκριμένη χρονιά (4.469.508 τ.χλμ).

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συνολικός
πληθυσμός/κάτοικοι της Ιταλίας, καθώς και η ποσοστιαία αναλογία του στο συνολικό πληθυσμό/ κάτοικοι
της ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2001-2018.
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Γράφημα 1.78: Συνολικός πληθυσμός/συνήθεις κάτοικοι της ΙΤΑΛΙΑΣ καθώς και η ποσοστιαία αναλογία του στο συνολικό πληθυσμό/κάτοικοι της ΕΕ-28 την
περίοδο 2001-2018
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Το 2018, ο συνολικός πληθυσμός της χώρας είναι
60.483.973 κάτοικοι, που αντιστοιχεί στο 11,8% του συνολικού πληθυσμού/κατοίκων στην ΕΕ-28 (512.379.225
κάτοικοι) τη συγκεκριμένη χρονιά. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) το πλήθος του συνολικού πληθυσμού της χώρας καταγράφει αύξηση (κατά 6,2% ή κατά
3.523.281 κατοίκους), από 56.960.692 κατοίκους το
2001, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 60.483.973 κατοίκους το

2018. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την
ίδια περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2015
(60.795.612 κάτοικοι). Τη συγκεκριμένη περίοδο, το ποσοστό του συνολικού πληθυσμού της χώρας ως προς το
συνολικό πληθυσμό της ΕΕ-28 καταγράφει οριακά μηδενική μεταβολή.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η πληθυσμιακή πυκνότητα (αναλογία κάτοικοι/τ.χλμ) της Ιταλίας
κατά την περίοδο αναφοράς 2001-2018.

Γράφημα 1.79: Πληθυσμιακή πυκνότητα της ΙΤΑΛΙΑΣ την περίοδο αναφοράς 2001-2018
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Το 2018, η πληθυσμιακή πυκνότητα της χώρας είναι
200,2 κάτοικοι/τ.χλμ, τιμή που υπερτερεί κατά 82,2
κατοίκους/τ.χλμ από την πληθυσμιακή πυκνότητα της
ΕΕ-28 (118,0 κάτοικοι/τ.χλμ) την ίδια χρονιά. Κατά την
περίοδο αναφοράς (2001-2018) η πληθυσμιακή πυκνότητα της χώρας καταγράφει αύξηση (κατά 5,9% ή κατά
11,2 κατοίκους/τ.χλμ), από 189,0 κατοίκους/ τ.χλμ το
2001, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη
κατά την περίοδο αναφοράς, σε 200,2 κατοίκους/τ.χλμ
το 2018, που αποτελεί αντίστοιχα και τιμή του δείκτη
την ίδια περίοδο. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του
δείκτη κατά την ίδια περίοδο αναφοράς καταγράφεται
το 2015 (201,3 κάτοικοι/τ.χλμ).
Τη συγκεκριμένη περίοδο, το εύρος της απόκλισης της
πληθυσμιακή πυκνότητα της χώρας της χώρας από

την αντίστοιχη τιμή του δείκτη στην ΕΕ-28 καταγράφει
αύξηση (κατά 6,7% ή κατά 5,2 κατοίκους/τ.χλμ), με τη
μέση τιμή του εύρους της απόκλισης των δύο δεικτών
κατά την περίοδο αναφοράς να είναι 80,2 κάτοικοι/τ.χλμ.
ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η πληθυσμιακή πυκνότητα (αναλογία κάτοικοι/τ.χλμ) της Ιταλίας
ανά βαθμό αστικότητας (κατεξοχήν αστικές περιοχές,
ενδιάμεσες περιοχές και κατεξοχήν αγροτικές περιοχές) κατά την περίοδο αναφοράς 2007-2018, για την
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία για τους βαθμούς
αστικότητας της χώρας.

Γράφημα 1.80: Πληθυσμιακή πυκνότητα της ΙΤΑΛΙΑΣ ανά βαθμό αστικότητας (κατεξοχήν αστικές περιοχές, ενδιάμεσες περιοχές και κατεξοχήν αγροτικές περιοχές) την περίοδο αναφοράς 2007-2018, για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία για τους βαθμούς αστικότητας της χώρας.
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ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ περιοχές

Πηγή: Eurostat - Population on 1 January by broad age group, sex and other typologies [urt_pjanaggr3] the period 2001-2018, and Area of the regions by other typologies [urt_d3area] the
same period
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, το 20,6% (ή 62.149 τ.χλμ) της συνολικής έκτασης της χώρας ανήκει στις κατεξοχήν αστικές περιοχές,
το 53,9% (ή 162.876 τ.χλμ) ανήκει στις ενδιάμεσες περιοχές, και το 25,5% (ή 77.048 τ.χλμ) ανήκει στις κατεξοχήν αγροτικές περιοχές. Την ίδια χρονιά, το 47,2% (ή
28.561.564 κάτοικοι) του συνολικού πληθυσμού της
χώρας (60.483.973 κάτοικοι) διαμένει στις κατεξοχήν
αστικές περιοχές, το 42,9% (ή 25.933.719 κάτοικοι) διαμένει στις ενδιάμεσες περιοχές, και το 9,9% (ή
5.988.690 κάτοικοι) διαμένει στις κατεξοχήν αγροτικές
περιοχές.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, η υψηλότερη πληθυσμιακή
πυκνότητα της χώρας (459,6 κάτοικοι/τ.χλμ) καταγράφεται στις κατεξοχήν αστικές περιοχές, και κατά φθίνουσα τιμή πληθυσμιακής πυκνότητας ακολουθούν, οι
ενδιάμεσες περιοχές (159,2 κάτοικοι/τ.χλμ), και οι κατεξοχήν αγροτικές περιοχές (77,7 κάτοικοι/τ.χλμ). Αξίζει να σημειωθεί ότι η τιμή του δείκτη στις κατεξοχήν
αγροτικές περιοχές είναι κατά 2,0 φορές μικρότερη του
δείκτη στις ενδιάμεσες περιοχές και κατά 5,9 φορές μικρότερη του δείκτη στις κατεξοχήν αστικές περιοχές.

κους/ τ.χλμ). Αντίθετα, στις κατεξοχήν αγροτικές περιοχές της χώρας την ίδια περίοδο καταγράφει μείωση
κατά -5,2% ή κατά 4,3 κατοίκους/τ.χλμ).
Τη συγκεκριμένη περίοδο:
 η αναλογία του δείκτη στις κατεξοχήν αστικές περιοχές της χώρας προς τον δείκτη στις κατεξοχήν αγροτικές περιοχές καταγράφει αύξηση κατά 16,0% (ή κατά 0,8 μονάδες) από 5,1 φορές το 2007, σε 5,9 φορές
το 2018, ενώ
 η αναλογία του δείκτη στις ενδιάμεσες περιοχές της
χώρας προς το δείκτη στις κατεξοχήν αγροτικές περιοχές καταγράφει οριακή αύξηση κατά 9,7% (ή κατά
0,1 μονάδες) από 1,9 φορές το 2007, σε 2,0 φορές το
2018.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΟΜΗ

To 2017, στην περιφερειακή διοικητική δομή της χώρας (NUTS 2016) περιλαμβάνονται: 5 διευρυμένες ομάδες περιφερειών/κρατίδια (NUTS1), 21 διοικητικές
περιφέρειες (NUTS2), και 110 περιφερειακές ενότητες
(NUTS3).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή της
μέγιστης, της ελάχιστης και της διάμεσης τιμής του δείκτη πληθυσμιακής πυκνότητας στις περιφερειακές ενότητες (NUTS3 regions) της Ιταλίας την περίοδο αναφοράς 2001-2017.

Κατά την περίοδο αναφοράς 2007-2018, σε 2 από τους
3 βαθμούς αστικότητας της χώρας καταγράφεται αύξηση της πληθυσμιακής πυκνότητας με την υψηλότερη
να καταγράφεται στις κατεξοχήν αστικές περιοχές (κατά 9,9% ή κατά 41,6 κατοίκους/ τ.χλμ), και ελαφρότερα
στις ενδιάμεσες περιοχές (κατά 3,9% ή κατά 6,0 κατοί-

Γράφημα 1.81: Κατανομή της μέγιστης, της ελάχιστης και της διάμεσης τιμής του δείκτη πληθυσμιακής πυκνότητας στις περιφερειακές ενότητες (NUTS3) της
ΙΤΑΛΙΑΣ την περίοδο αναφοράς 2001-2017
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Το 2017, η διάμεση πληθυσμιακή πυκνότητα στις 110
περιφερειακές ενότητες (NUTS3) της χώρας είναι
172.9 κάτοικοι/τ.χλμ, τιμή υπερέχουσα κατά 30,2 κατοίκους/τ.χλμ., της αντίστοιχης διάμεσης πληθυσμιακής πυκνότητας (142,7 κάτοικοι/τ.χλμ) στο σύνολο
των 1.343 περιφερειακών ενοτήτων της ΕΕ-28, για τις
οποίες διατίθενται σχετικά στοιχεία την ίδια χρονιά.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, το εύρος της διαφοράς της
μέγιστης τιμής του δείκτη στις περιφερειακές ενότητες της χώρας (2.644,0 κάτοικοι/τ.χλμ), που καταγράφεται στην περιφερειακή ενότητα ITF33 Napoli, από την
αντίστοιχη ελάχιστη τιμή του δείκτη (30,9 κάτοικοι/
τ.χλμ) που καταγράφεται στην περιφερειακή ενότητα
ITG2A Ogliastra είναι 2.613,1 κάτοικοι/ τ.χλμ.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) η μέγιστη τιμή του δείκτη στις περιφερειακές ενότητες της χώρας
καταγράφει οριακή αύξηση κατά 0,4% (ή κατά 9,7 κατοίκους/τ.χλμ), ενώ η ελάχιστη τιμή του δείκτη στις

περιφερειακές ενότητες της χώρας καταγράφει μικρή
μείωση κατά -3,1% (ή κατά 1,0 κατοίκους/τ.χλμ).
Την ίδια περίοδο, η διάμεση τιμή του δείκτη στις περιφερειακές ενότητες της χώρας καταγράφει μικρή
αύξηση κατά 1,1% (ή κατά 1,8 κατοίκους/τ.χλμ), από
171,0 κατοίκους/τ.χλμ το 2001, που αποτελεί και την
ελάχιστη τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο
αναφοράς, σε 172,9 κατοίκους/τ.χλμ το 2017. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2014 (178,0 κάτοικοι/τ.χλμ).
ΗΛΙΑΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια μέση
ηλικία (σε έτη) του συνολικού πληθυσμού της Ιταλίας
και η ποσοστιαία κατανομή τους ανά κατηγορία ηλικιακών ομάδων (ηλικίας έως & 14ετών, ηλικίας από
15 έως& 64ετών και ηλικίας από 65ετών &άνω) την
περίοδο αναφοράς 2001-2018.

Γράφημα 1.82: Ετήσια σταθμισμένη μέση ηλικία (σε έτη) του συνολικού πληθυσμού της ΙΤΑΛΙΑΣ και η ποσοστιαία κατανομή τους ανά κατηγορία ηλικιακών
ομάδων (ηλικίας έως & 14ετών, ηλικίας από 15 έως& 64ετών και ηλικίας από 65ετών &άνω) την περίοδο αναφοράς 2001-2018
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Το 2018, η ετήσια μέση ηλικία του συνολικού πληθυσμού της χώρας είναι 44,7 έτη, με το 64,1% των κατοίκων να ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα από 15 έως&
64ετών, το 22,6% των κατοίκων να ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα από 65ετών & άνω, και το 13,4% των κατοίκων να ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα έως& 14ετών.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) η ετήσια μέση
ηλικία του συνολικού πληθυσμού της χώρας καταγράφει αύξηση κατά 8,4% (ή κατά 3,5 έτη), από 41,2 έτη το
2001, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 44,7 έτη το 2017, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια
περίοδο. Τη συγκεκριμένη περίοδο:
 το ποσοστό των κατοίκων που ανήκουν στην ηλικιακή
ομάδα από 15 έως& 64ετών καταγράφει μικρή μείωση (κατά -48% ή κατά 3,2 ποσ. μονάδες), από
67,3% το 2001, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του
δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 64,1% το 2017,
που αποτελεί αντίστοιχα και την ελάχιστη τιμή του
δείκτη κατά την ίδια περίοδο,
 το ποσοστό των κατοίκων που ανήκουν στην ηλικιακή
ομάδα από 65ετών & άνω καταγράφει αύξηση (κατά
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22,4% ή κατά 4,1 ποσ. μονάδες), από 18,4% το 2001,
που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά
την περίοδο αναφοράς, σε 22,6% το 2017, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την
ίδια περίοδο, και
το ποσοστό των κατοίκων που ανήκουν στην ηλικιακή
ομάδα έως& 14ετών καταγράφει μείωση (κατά 6,3% ή κατά 0,9 ποσ. μονάδες), από 14,3% το 2001,
που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά
την περίοδο αναφοράς, σε 13,4% το 2017, που αποτελεί αντίστοιχα και τη ελάχιστη τιμή του δείκτη την
ίδια περίοδο.



ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συνολικός
14
πληθυσμός της Ιταλίας με αλλοδαπή υπηκοότητα ,
καθώς και η ποσοστιαία αναλογία του στο συνολικό
πληθυσμό της χώρας την περίοδο αναφοράς 20012018.
14

Με υπηκοότητα διαφορετική της χώρας αναφοράς ή χωρίς υπηκοότητα (foreign country and stateless citizens)

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2018
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Γράφημα 1.83: Συνολικός πληθυσμός της ΙΤΑΛΙΑΣ με αλλοδαπή υπηκοότητα καθώς και η ποσοστιαία αναλογία του στο συνολικό πληθυσμό της χώρας την
περίοδο 2001-2018
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Το 2018, ο συνολικός πληθυσμός της χώρας με αλλοδαπή υπηκοότητα είναι 5.144.440 κάτοικοι, που αντιστοιχεί στο 8,5% του συνολικού πληθυσμού της χώρας (60.483.973 κάτοικοι) τη συγκεκριμένη χρονιά.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) το πλήθος
του συνολικού πληθυσμού της χώρας με αλλοδαπή
υπηκοότητα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση
(κατά 234,1% ή κατά 3.523.281 κατοίκους), από
1.539.632 κατοίκους το 2001, που αποτελεί και τη ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς,
σε 5.144.440 κατοίκους το 2018, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο. Την ίδια περίοδο, το ποσοστό του συνολικού πλη-

θυσμού της χώρας με αλλοδαπή υπηκοότητα, ως
προς το συνολικό πληθυσμό της χώρας καταγράφει
ιδιαίτερα σημαντική αύξηση (κατά 214,7% ή κατά 5,8
ποσ. μονάδες), από 2,7% το 2001, που αποτελεί και τη
ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς,
σε 8,5% το 2018, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συνολικός
πληθυσμός της Ιταλίας με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28)
υπηκοότητα, καθώς και η ποσοστιαία αναλογία του στο
συνολικό πληθυσμό της χώρας την περίοδο αναφοράς
2014-2018, για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία.

Γράφημα 1.84: Συνολικός πληθυσμός της ΙΤΑΛΙΑΣ με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα καθώς και η ποσοστιαία αναλογία του στο συνολικό πληθυσμό
της χώρας την περίοδο 2014-2018
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Το 2018, ο συνολικός πληθυσμός της χώρας με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα είναι 1.562.147 κάτοικοι, που αντιστοιχεί στο 30,4% του συνολικού πληθυσμού της χώρας με αλλοδαπή υπηκοότητα
(5.144.440 κάτοικοι) τη συγκεκριμένη χρονιά.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2014-2018) το πλήθος του
συνολικού πληθυσμού της χώρας με αλλοδαπή (εντός
της ΕΕ-28) υπηκοότητα καταγράφει αύξηση (κατά 8,4%
ή κατά 120.441 κατοίκους), από 1.441.706 κατοίκους το
2014, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη
κατά την περίοδο αναφοράς, σε 1.562.147 κατοίκους το

2018, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του
δείκτη την ίδια περίοδο.
Την ίδια περίοδο, το ποσοστό του συνολικού πληθυσμού της χώρας με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα, ως προς το συνολικό πληθυσμό της χώρας με
αλλοδαπή υπηκοότητα καταγράφει μικρή αύξηση (κατά 3,7% ή κατά 1,1 ποσ.μονάδες), από 29,3% το 2014,
που αποτελεί και την ελάχιστη τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 30,4% το 2018. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την ίδια
περίοδο καταγράφεται το 2017 (30,5 ποσ. μονάδες).

1.2.13 Κύπρος (13 Cyprus)
Το 2018 η συνολική έκταση (total area) της Κύπρου
(NUTS2016) είναι 9.253 τ.χλμ, που αντιστοιχεί στο 2,5%
της συνολικής έκτασης των 28 κρατών-μελών της ΕΕ τη
συγκεκριμένη χρονιά (4.469.508 τ.χλμ).

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συνολικός
πληθυσμός/κάτοικοι της Κύπρου, καθώς και η ποσοστιαία αναλογία του στο συνολικό πληθυσμό/ κάτοικοι
της ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2001-2018.
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Γράφημα 1.85: Συνολικός πληθυσμός/συνήθεις κάτοικοι της ΚΥΠΡΟΥ καθώς και η ποσοστιαία αναλογία του στο συνολικό πληθυσμό/κάτοικοι της ΕΕ-28 την
περίοδο 2001-2018
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Το 2018, ο συνολικός πληθυσμός της χώρας είναι
864.236 κάτοικοι, που αντιστοιχεί στο 0,2% του συνολικού πληθυσμού/κατοίκων στην ΕΕ-28 (512.379.225
κάτοικοι) τη συγκεκριμένη χρονιά. Κατά την περίοδο
αναφοράς (2001-2018) το πλήθος του συνολικού πληθυσμού της χώρας καταγράφει αύξηση (κατά 23,9% ή
κατά 166.687 κατοίκους), από 697.549 κατοίκους το
2001, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 864.236 κατοίκους το

2018. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά
την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2013 (865.878 κάτοικοι). Τη συγκεκριμένη περίοδο, το ποσοστό του συνολικού πληθυσμού της χώρας ως προς το συνολικό
πληθυσμό της ΕΕ-28 καταγράφει οριακά μηδενική μεταβολή.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η πληθυσμιακή πυκνότητα (αναλογία κάτοικοι/τ.χλμ) της Κύπρου
κατά την περίοδο αναφοράς 2001-2018.

Γράφημα 1.86: Πληθυσμιακή πυκνότητα της ΚΥΠΡΟΥ την περίοδο αναφοράς 2001-2018
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Το 2018, η πληθυσμιακή πυκνότητα της χώρας είναι
93,4 κάτοικοι/τ.χλμ, τιμή που υπολείπεται κατά 24,6
κατοίκους/τ.χλμ από την πληθυσμιακή πυκνότητα της
ΕΕ-28 (118,0 κάτοικοι/τ.χλμ) την ίδια χρονιά. Κατά την
περίοδο αναφοράς (2001-2018) η πληθυσμιακή πυκνότητα της χώρας καταγράφει αύξηση (κατά 23,9% ή κατά 18,0 κατοίκους/τ.χλμ), από 75,4 κατοίκους/ τ.χλμ το
2001, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη
κατά την περίοδο αναφοράς, σε 93,4 κατοίκους/τ.χλμ
το 2018 Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2013 (93,6 κάτοικοι/τ.χλμ).
Τη συγκεκριμένη περίοδο, το εύρος της απόκλισης της
πληθυσμιακή πυκνότητα της χώρας της χώρας από
την αντίστοιχη τιμή του δείκτη στην ΕΕ-28 καταγράφει
σημαντική μείωση (κατά -32,8% ή κατά 12,0 κατοίκους/τ.χλμ), με τη μέση τιμή του εύρους της απόκλι-

σης των δύο δεικτών κατά την περίοδο αναφοράς να
είναι 29,4 κάτοικοι/τ.χλμ.
ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Η χώρα στο σύνολο της έχει καταταχθεί ως προς το
βαθμό αστικότητας στις ενδιάμεσες περιοχές.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΟΜΗ

Η χώρα ως προς την περιφερειακή διοικητική δομή της
(NUTS 2016) αποτελεί 1 περιφερειακή ενότητα (NUTS3).
ΗΛΙΑΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια μέση
ηλικία (σε έτη) του συνολικού πληθυσμού της Κύπρου και η ποσοστιαία κατανομή τους ανά κατηγορία
ηλικιακών ομάδων (ηλικίας έως & 14ετών, ηλικίας
από 15 έως& 64ετών και ηλικίας από 65ετών &άνω)
την περίοδο αναφοράς 2001-2018.

Γράφημα 1.87: Ετήσια σταθμισμένη μέση ηλικία (σε έτη) του συνολικού πληθυσμού της ΚΥΠΡΟΥ και η ποσοστιαία κατανομή τους ανά κατηγορία ηλικιακών
ομάδων (ηλικίας έως & 14ετών, ηλικίας από 15 έως& 64ετών και ηλικίας από 65ετών &άνω) την περίοδο αναφοράς 2001-2018
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ηλικίας από 65ετών & άνω

Μέση ηλικία
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11,3% το 2001, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή
του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 15,9% το
2017, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή
του δείκτη την ίδια περίοδο, και
το ποσοστό των κατοίκων που ανήκουν στην ηλικιακή
ομάδα έως&14ετών καταγράφει μείωση (κατά-27,2%
ή κατά 6,1 ποσ. μονάδες), από 22,3% το 2001, που
αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 16,2% το 2017. Σημειώνεται ότι η
ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2009 (13,1%) που αποτελεί αντίστοιχα και τη
ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.

Κεφάλαιο 1ο



ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ & ΔΕΙΚΤΕΣ
ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Το 2018, η ετήσια μέση ηλικία του συνολικού πληθυσμού της χώρας είναι 39,0 έτη, με το 67,9% των κατοίκων να ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα από 15 έως&
64ετών, το 15,9% των κατοίκων να ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα από 65ετών & άνω, και το 16,2% των κατοίκων να ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα έως& 14ετών.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) η ετήσια μέση
ηλικία του συνολικού πληθυσμού της χώρας καταγράφει αύξηση κατά 12,2% (ή κατά 4,2 έτη), από 34,7 έτη
το 2001, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη
κατά την περίοδο αναφοράς, σε 39,0 έτη το 2017, που
αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την
ίδια περίοδο. Τη συγκεκριμένη περίοδο:
 το ποσοστό των κατοίκων που ανήκουν στην ηλικιακή
ομάδα από 15 έως& 64ετών καταγράφει μικρή αύξηση (κατά 2,2% ή κατά 1,5 ποσ. μονάδες), από 66,4%
το 2001, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 64,7% το
2017Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2012 (70,7%),
 το ποσοστό των κατοίκων που ανήκουν στην ηλικιακή
ομάδα από 65ετών & άνω καταγράφει σημαντική
αύξηση (κατά 40,7% ή κατά 4,6 ποσ. μονάδες), από

ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συνολικός
15
πληθυσμός της Κύπρου με αλλοδαπή υπηκοότητα ,
καθώς και η ποσοστιαία αναλογία του στο συνολικό
πληθυσμό της χώρας την περίοδο αναφοράς 20012018.
15

Με υπηκοότητα διαφορετική της χώρας αναφοράς ή χωρίς υπηκοότητα (foreign country and stateless citizens)

Γράφημα 1.88: Συνολικός πληθυσμός της ΚΥΠΡΟΥ με αλλοδαπή υπηκοότητα καθώς και η ποσοστιαία αναλογία του στο συνολικό πληθυσμό της χώρας την
περίοδο 2001-2018
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Το 2018, ο συνολικός πληθυσμός της χώρας με αλλοδαπή υπηκοότητα είναι 149.168 κάτοικοι, που αντιστοιχεί στο 17,3% του συνολικού πληθυσμού της χώρας (864.236 κάτοικοι) τη συγκεκριμένη χρονιά. Κατά
την περίοδο αναφοράς (2001-2018) το πλήθος του συνολικού πληθυσμού της χώρας με αλλοδαπή υπηκοότητα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση (κατά
142,2% ή κατά 87.568 κατοίκους), από 61.600 κατοίκους το 2001, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του
δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 149.168 κατοίκους το 2018. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2012 (172.427
κατοίκους). Την ίδια περίοδο, το ποσοστό του συνολι-

κού πληθυσμού της χώρας με αλλοδαπή υπηκοότητα,
ως προς το συνολικό πληθυσμό της χώρας καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση (κατά 95,4% ή κατά
8,4 ποσ. μονάδες), από 8,8% το 2001, που αποτελεί
και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς σε 17,3% το 2018, που αποτελεί αντίστοιχα
και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την ίδια περίοδο.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συνολικός
πληθυσμός της Κύπρου με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28)
υπηκοότητα, καθώς και η ποσοστιαία αναλογία του στο
συνολικό πληθυσμό της χώρας την περίοδο αναφοράς
2014-2018, για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία.

Γράφημα 1.89: Συνολικός πληθυσμός της ΚΥΠΡΟΥ με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα καθώς και η ποσοστιαία αναλογία του στο συνολικό πληθυσμό
της χώρας την περίοδο 2014-2018

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

114.536

2004

76,8

110.646

2003

78,8

109.127

2002

78,2

106.357

2001

73,6

110.871

69,6

2014

2015

2016

2017

2018

Πηγή: Eurostat - Population on 1 January by age and sex [demo_pjan] the period 2001-2018, and Population on 1 January by age group, sex and citizenship [migr_pop1ctz]the same period
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

77

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

Το 2018, ο συνολικός πληθυσμός της χώρας με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα είναι 114.536 κάτοικοι, που αντιστοιχεί στο 76,8% του συνολικού πληθυσμού της χώρας με αλλοδαπή υπηκοότητα (149.168
κάτοικοι) τη συγκεκριμένη χρονιά.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2014-2018) το πλήθος του
συνολικού πληθυσμού της χώρας με αλλοδαπή (εντός
της ΕΕ-28) υπηκοότητα καταγράφει μικρή αύξηση (κατά 3,3% ή κατά 3.665 κατοίκους), από 110.871 κατοίκους το 2014, σε 114.536 κατοίκους το 2018, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο
αναφοράς.. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή του δείκτη

την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2015 (106.357 κάτοικοι).
Την ίδια περίοδο, το ποσοστό του συνολικού πληθυσμού της χώρας με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα, ως προς το συνολικό πληθυσμό της χώρας με
αλλοδαπή υπηκοότητα καταγράφει αύξηση (κατά
10,3% ή κατά 7,2 ποσ.μονάδες), από 69,6% το 2014,
που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την
περίοδο αναφοράς, σε 76,8% το 2018. Σημειώνεται ότι
η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2017 (78,8 ποσ.μονάδες).

1.2.14 Λετονία (14 Latvia)
Το 2018 η συνολική έκταση (total area) της Λετονίας
(NUTS2016) είναι 64.586 τ.χλμ, που αντιστοιχεί στο
1,4% της συνολικής έκτασης των 28 κρατών-μελών της
ΕΕ τη συγκεκριμένη χρονιά (4.469.508 τ.χλμ).

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συνολικός
πληθυσμός/κάτοικοι της Λετονίας, καθώς και η ποσοστιαία αναλογία του στο συνολικό πληθυσμό/ κάτοικοι
της ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2001-2018.

Γράφημα 1.90: Συνολικός πληθυσμός/συνήθεις κάτοικοι της ΛΕΤΟΝΙΑΣ καθώς και η ποσοστιαία αναλογία του στο συνολικό πληθυσμό/κάτοικοι της ΕΕ-28 την
περίοδο 2001-2018
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Το 2018, ο συνολικός πληθυσμός της χώρας είναι
1.934.379 κάτοικοι, που αντιστοιχεί στο 0,4% του συνολικού πληθυσμού/κατοίκων στην ΕΕ-28 (512.379.225
κάτοικοι) τη συγκεκριμένη χρονιά. Κατά την περίοδο
αναφοράς (2001-2018) το πλήθος του συνολικού πληθυσμού της χώρας καταγράφει μείωση (κατά -17,8% ή
κατά 419.005 κατοίκους), από 2.353.384 κατοίκους το
2001, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 1.934.379 κατοίκους το

2018, που αποτελεί αντίστοιχα και την ελάχιστη τιμή
του δείκτη την ίδια περίοδο. Τη συγκεκριμένη περίοδο, το ποσοστό του συνολικού πληθυσμού της χώρας
ως προς το συνολικό πληθυσμό της ΕΕ-28 καταγράφει
οριακά μηδενική μεταβολή.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η πληθυσμιακή πυκνότητα (αναλογία κάτοικοι/τ.χλμ) της Λετονίας
κατά την περίοδο αναφοράς 2001-2018.

Γράφημα 1.91: Πληθυσμιακή πυκνότητα της ΛΕΤΟΝΙΑΣ την περίοδο αναφοράς 2001-2018
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Το 2018, η πληθυσμιακή πυκνότητα της χώρας είναι
30,0 κάτοικοι/τ.χλμ, τιμή που υπολείπεται κατά 88,0
κατοίκους/τ.χλμ από την πληθυσμιακή πυκνότητα της
ΕΕ-28 (118,0 κάτοικοι/τ.χλμ) την ίδια χρονιά. Κατά την
περίοδο αναφοράς (2001-2018) η πληθυσμιακή πυκνότητα της χώρας καταγράφει μείωση (κατά -17,8% ή κατά 6,5 κατοίκους/τ.χλμ), από 36,4 κατοίκους/ τ.χλμ το
2001, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 30,0 κατοίκους/τ.χλμ το

78

2018, που αποτελεί αντίστοιχα και την ελάχιστη τιμή
του δείκτη την ίδια περίοδο.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, το εύρος της απόκλισης της
πληθυσμιακή πυκνότητα της χώρας της χώρας από
την αντίστοιχη τιμή του δείκτη στην ΕΕ-28 καταγράφει
αύξηση (κατά 16,5% ή κατά 12,5 κατοίκους/τ.χλμ), με
τη μέση τιμή του εύρους της απόκλισης των δύο δεικτών κατά την περίοδο αναφοράς να είναι 82,3 κάτοικοι/τ.χλμ.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2018

ενδιάμεσες περιοχές και κατεξοχήν αγροτικές περιοχές) κατά την περίοδο αναφοράς 2001-2018, για την
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία για τους βαθμούς
αστικότητας της χώρας.

Κεφάλαιο 1ο

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η πληθυσμιακή πυκνότητα (αναλογία κάτοικοι/τ.χλμ) της Λετονίας
ανά βαθμό αστικότητας (κατεξοχήν αστικές περιοχές,

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ & ΔΕΙΚΤΕΣ
ΣΤΗΝ ΕΕ-28

ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Γράφημα 1.92: Πληθυσμιακή πυκνότητα της ΛΕΤΟΝΙΑΣ ανά βαθμό αστικότητας (κατεξοχήν αστικές περιοχές, ενδιάμεσες περιοχές και κατεξοχήν αγροτικές
περιοχές) την περίοδο αναφοράς 2001-2018, για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία για τους βαθμούς αστικότητας της χώρας.
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Το 2018, το 0,5% (ή 304 τ.χλμ) της συνολικής έκτασης
της χώρας ανήκει στις κατεξοχήν αστικές περιοχές, το
59,3% (ή 38.290 τ.χλμ) ανήκει στις ενδιάμεσες περιοχές, και το 40,2% (ή 25.992 τ.χλμ) ανήκει στις κατεξοχήν
αγροτικές περιοχές. Την ίδια χρονιά, το 33,0% (ή
637.971 κάτοικοι) του συνολικού πληθυσμού της χώρας (1.934.379 κάτοικοι) διαμένει στις κατεξοχήν αστικές περιοχές, το 45,2% (ή 875.155 κάτοικοι) διαμένει
στις ενδιάμεσες περιοχές, και το 21,8% (ή 421.253 κάτοικοι) διαμένει στις κατεξοχήν αγροτικές περιοχές.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, η υψηλότερη πληθυσμιακή
πυκνότητα της χώρας (2.098,6 κάτοικοι/τ.χλμ) καταγράφεται στις κατεξοχήν αστικές περιοχές, και κατά
φθίνουσα τιμή πληθυσμιακής πυκνότητας ακολουθούν, οι ενδιάμεσες περιοχές (22,9 κάτοικοι/τ.χλμ),
και οι κατεξοχήν αγροτικές περιοχές (16,2 κάτοικοι/τ.χλμ). Αξίζει να σημειωθεί ότι η τιμή του δείκτη
στις κατεξοχήν αγροτικές περιοχές είναι κατά 1,4 φορές μικρότερη του δείκτη στις ενδιάμεσες περιοχές
και κατά 129,5 φορές μικρότερη του δείκτη στις κατεξοχήν αστικές περιοχές.
Κατά την περίοδο αναφοράς 2001-2018, σε 2 από τους
3 βαθμούς αστικότητας της χώρας καταγράφεται
μείωση της πληθυσμιακής πυκνότητας με την υψηλότερη (κατά απόλυτη τιμή) να καταγράφεται στις ενδιάμεσες περιοχές (κατά -39,1% ή κατά 14,7 κατοίκους/ τ.χλμ), και ελαφρότερα στις κατεξοχήν αγροτι-

κές περιοχές (κατά -22,2% ή κατά 4,6 κατοίκους/
τ.χλμ). Αντίθετα, στις κατεξοχήν αστικές περιοχές της
χώρας την ίδια περίοδο καταγράφει ιδιαίτερη σημαντική αύξηση κατά 2.785,0% ή κατά 2.025,8 κατοίκους/τ.χλμ).
Τη συγκεκριμένη περίοδο:
 η αναλογία του δείκτη στις κατεξοχήν αστικές περιοχές της χώρας προς τον δείκτη στις κατεξοχήν
αγροτικές περιοχές καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 3.609,6% (ή κατά 126,0 μονάδες)
από 3,5 φορές το 2001, σε 129,5 φορές το 2018, ενώ
 η αναλογία του δείκτη στις ενδιάμεσες περιοχές της
χώρας προς το δείκτη στις κατεξοχήν αγροτικές περιοχές καταγράφει μείωση κατά -21,7% (ή κατά 0,4
μονάδες), από 1,8 φορές το 2001, σε 1,4 φορές το
2018.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΟΜΗ

To 2017, στην περιφερειακή διοικητική δομή της χώρας (NUTS 2016) περιλαμβάνονται: 1 διευρυμένη ομάδα περιφερειών/κρατίδια (NUTS1), 1 διοικητική περιφέρεια (NUTS2), και 6 περιφερειακές ενότητες (NUTS3).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή της
μέγιστης, της ελάχιστης και της διάμεσης τιμής του δείκτη πληθυσμιακής πυκνότητας στις περιφερειακές ενότητες (NUTS3 regions) της Λετονίας την περίοδο αναφοράς 2001-2017.

79

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

Γράφημα 1.93: Κατανομή της μέγιστης, της ελάχιστης και της διάμεσης τιμής του δείκτη πληθυσμιακής πυκνότητας στις περιφερειακές ενότητες (NUTS3) της
ΛΕΤΟΝΙΑΣ την περίοδο αναφοράς 2001-2017
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, η διάμεση πληθυσμιακή πυκνότητα στις 6
περιφερειακές ενότητες (NUTS3) της χώρας είναι 47,9
κάτοικοι/τ.χλμ, τιμή υπολειπόμενη κατά 122,2 κατοίκους/τ.χλμ., της αντίστοιχης διάμεσης πληθυσμιακής
πυκνότητας (142,7 κάτοικοι/τ.χλμ) στο σύνολο των
1.343 περιφερειακών ενοτήτων της ΕΕ-28, για τις οποίες διατίθενται σχετικά στοιχεία την ίδια χρονιά.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, το εύρος της διαφοράς της
μέγιστης τιμής του δείκτη στις περιφερειακές ενότητες της χώρας (2.479,4 κάτοικοι/τ.χλμ), που καταγράφεται στην περιφερειακή ενότητα LV006 Riga από την
αντίστοιχη ελάχιστη τιμή του δείκτη (12,6 κάτοικοι/
τ.χλμ) που καταγράφεται στην περιφερειακή ενότητα
LV008 Vidzeme είναι 2.466,8 κάτοικοι/ τ.χλμ.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) η μέγιστη τιμή του δείκτη στις περιφερειακές ενότητες της χώρας
καταγράφει μείωση κατά -14,9% (ή κατά 433,9 κατοίκους/τ.χλμ), όπως και η ελάχιστη τιμή του δείκτη στις

περιφερειακές ενότητες της χώρας καταγράφει μείωση κατά -25,4% (ή κατά 4,3 κατοίκους/τ.χλμ).
Την ίδια περίοδο, η διάμεση τιμή του δείκτη στις περιφερειακές ενότητες της χώρας καταγράφει μείωση
κατά -25,1% (ή κατά 6,9 κατοίκους/τ.χλμ), από 27,5
κατοίκους/τ.χλμ το 2001, που αποτελεί και τη μέγιστη
τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 20,6
κατοίκους/τ.χλμ το 2017, που αποτελεί αντίστοιχα και
την ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.
ΗΛΙΑΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια μέση
ηλικία (σε έτη) του συνολικού πληθυσμού της Λετονίας και η ποσοστιαία κατανομή τους ανά κατηγορία
ηλικιακών ομάδων (ηλικίας έως & 14ετών, ηλικίας
από 15 έως& 64ετών και ηλικίας από 65ετών &άνω)
την περίοδο αναφοράς 2001-2018.

Γράφημα 1.94: Ετήσια σταθμισμένη μέση ηλικία (σε έτη) του συνολικού πληθυσμού της ΛΕΤΟΝΙΑΣ και η ποσοστιαία κατανομή τους ανά κατηγορία ηλικιακών
ομάδων (ηλικίας έως & 14ετών, ηλικίας από 15 έως& 64ετών και ηλικίας από 65ετών &άνω) την περίοδο αναφοράς 2001-2018
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Πηγή: Eurostat - Population on 1 January by age and sex [demo_pjan] the period 2001-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, η ετήσια μέση ηλικία του συνολικού πληθυσμού της χώρας είναι 42,4 έτη, με το 64,1% των κατοίκων να ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα από 15 έως&
64ετών, το 20,1% των κατοίκων να ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα από 65ετών & άνω, και το 15,8% των κατοίκων να ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα έως& 14ετών.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) η ετήσια μέση
ηλικία του συνολικού πληθυσμού της χώρας καταγράφει αύξηση κατά 10,0% (ή κατά 3,8 έτη), από 38,5 έτη
το 2001, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη
κατά την περίοδο αναφοράς, σε 42,4 έτη το 2017, που
αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την
ίδια περίοδο. Τη συγκεκριμένη περίοδο:

80

 το ποσοστό των κατοίκων που ανήκουν στην ηλικιακή



ομάδα από 15 έως& 64ετών καταγράφει μείωση (κατά -5,1% ή κατά 3,4 ποσ. μονάδες), από 67,5% το
2001, σε 64,1% το 2017, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2006 (68,5%),
το ποσοστό των κατοίκων που ανήκουν στην ηλικιακή
ομάδα από 65ετών & άνω καταγράφει σημαντική
αύξηση (κατά 33,2% ή κατά 5,0 ποσ. μονάδες), από
15,1% το 2001, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή
του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 20,1% το

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2018

ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑΣ

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ & ΔΕΙΚΤΕΣ
ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συνολικός
16
πληθυσμός της Λετονίας με αλλοδαπή υπηκοότητα ,
καθώς και η ποσοστιαία αναλογία του στο συνολικό
πληθυσμό της χώρας την περίοδο αναφοράς 20012018.

Κεφάλαιο 1ο



2017, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή
του δείκτη την ίδια περίοδο, και
το ποσοστό των κατοίκων που ανήκουν στην ηλικιακή
ομάδα έως& 14ετών καταγράφει μείωση (κατά -9,1%
ή κατά 1,6 ποσ. μονάδες), από 17,4% το 2001, που
αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 15,8% το 2017. Σημειώνεται ότι η
ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2008 (14,0%).

16

Με υπηκοότητα διαφορετική της χώρας αναφοράς ή χωρίς υπηκοότητα (foreign country and stateless citizens)

Γράφημα 1.95: Συνολικός πληθυσμός της ΛΕΤΟΝΙΑΣ με αλλοδαπή υπηκοότητα καθώς και η ποσοστιαία αναλογία του στο συνολικό πληθυσμό της χώρας την
περίοδο 2001-2018
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Το 2018, ο συνολικός πληθυσμός της χώρας με αλλοδαπή υπηκοότητα είναι 272.531 κάτοικοι, που αντιστοιχεί στο 14,1% του συνολικού πληθυσμού της χώρας (1.934.379 κάτοικοι) τη συγκεκριμένη χρονιά. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) το πλήθος του
συνολικού πληθυσμού της χώρας με αλλοδαπή υπηκοότητα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική μείωση (κατά -53,1% ή κατά 309.129 κατοίκους), από 581.660 κατοίκους το 2001, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του
δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 272.531 κατοίκους το 2018, που αποτελεί αντίστοιχα και την ελάχιστη
τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο. Την ίδια περίοδο, το
ποσοστό του συνολικού πληθυσμού της χώρας με αλ-

λοδαπή υπηκοότητα, ως προς το συνολικό πληθυσμό
της χώρας καταγράφει σημαντική μείωση (κατά 42,4% ή κατά 10,4 ποσ. μονάδες), από 24,5% το 2001,
που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την
περίοδο αναφοράς, σε 14,1% το 2018, που αποτελεί
αντίστοιχα και την ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συνολικός
πληθυσμός της Λετονίας με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ28) υπηκοότητα, καθώς και η ποσοστιαία αναλογία του
στο συνολικό πληθυσμό της χώρας την περίοδο αναφοράς 2014-2018, για την οποία διατίθενται σχετικά
στοιχεία.

Γράφημα 1.96: Συνολικός πληθυσμός της ΛΕΤΟΝΙΑΣ με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα καθώς και η ποσοστιαία αναλογία του στο συνολικό πληθυσμό της χώρας την περίοδο 2014-2018
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Το 2018, ο συνολικός πληθυσμός της χώρας με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα είναι 6.192 κάτοικοι, που αντιστοιχεί στο 2,3% του συνολικού πληθυσμού της χώρας με αλλοδαπή υπηκοότητα (272.531
κάτοικοι) τη συγκεκριμένη χρονιά.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2014-2018) το πλήθος του
συνολικού πληθυσμού της χώρας με αλλοδαπή (εντός
της ΕΕ-28) υπηκοότητα καταγράφει μικρή αύξηση (κατά 2,6% ή κατά 157 κατοίκους), από 6.035 κατοίκους το
2014, σε 6.192 κατοίκους το 2018. Σημειώνεται ότι η
μέγιστη τιμή του δείκτη την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2015 (6.805 κάτοικοι), ενώ αντίστοιχα η

ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2017 (5.937 κάτοικοι).
Την ίδια περίοδο, το ποσοστό του συνολικού πληθυσμού της χώρας με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα, ως προς το συνολικό πληθυσμό της χώρας με
αλλοδαπή υπηκοότητα καταγράφει μικρή αύξηση (κατά 14,8% ή κατά 0,3 ποσ.μονάδες), από 2,0% το 2014,
που αποτελεί και τ ην ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την
περίοδο αναφοράς, σε 2,3% το 2018, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.
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1.2.15 Λιθουανία (15 Lithuania)
Το 2018 η συνολική έκταση (total area) της Λιθουανίας
(NUTS2016) είναι 65.284 τ.χλμ, που αντιστοιχεί στο
0,5% της συνολικής έκτασης των 28 κρατών-μελών της
ΕΕ τη συγκεκριμένη χρονιά (4.469.508 τ.χλμ).

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συνολικός
πληθυσμός/κάτοικοι της Λιθουανίας, καθώς και η ποσοστιαία αναλογία του στο συνολικό πληθυσμό/ κάτοικοι της ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2001-2018.

Γράφημα 1.97: Συνολικός πληθυσμός/συνήθεις κάτοικοι της ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ καθώς και η ποσοστιαία αναλογία του στο συνολικό πληθυσμό/κάτοικοι της ΕΕ-28
την περίοδο 2001-2018
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Το 2018, ο συνολικός πληθυσμός της χώρας είναι
2.808.901 κάτοικοι, που αντιστοιχεί στο 1,5% του συνολικού πληθυσμού/κατοίκων στην ΕΕ-28 (512.379.225
κάτοικοι) τη συγκεκριμένη χρονιά. Κατά την περίοδο
αναφοράς (2001-2018) το πλήθος του συνολικού πληθυσμού της χώρας καταγράφει μείωση (κατά -19,4% ή
κατά 678.097 κατοίκους), από 3.486.998 κατοίκους το
2001, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 2.808.901 κατοίκους το

2018, που αποτελεί αντίστοιχα και την ελάχιστη τιμή
του δείκτη την ίδια περίοδο. Τη συγκεκριμένη περίοδο, το ποσοστό του συνολικού πληθυσμού της χώρας
ως προς το συνολικό πληθυσμό της ΕΕ-28 καταγράφει
οριακή μείωση (κατά -23,2% ή κατά 0,2 ποσ. μονάδες).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η πληθυσμιακή πυκνότητα (αναλογία κάτοικοι/τ.χλμ) της Λιθουανίας κατά την περίοδο αναφοράς 2001-2018.

Γράφημα 1.98: Πληθυσμιακή πυκνότητα της ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ την περίοδο αναφοράς 2001-2018
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, η πληθυσμιακή πυκνότητα της χώρας είναι
43,0 κάτοικοι/τ.χλμ, τιμή που υπολείπεται κατά 75,0
κατοίκους/τ.χλμ από την πληθυσμιακή πυκνότητα της
ΕΕ-28 (118,0 κάτοικοι/τ.χλμ) την ίδια χρονιά. Κατά την
περίοδο αναφοράς (2001-2018) η πληθυσμιακή πυκνότητα της χώρας καταγράφει μικρή μείωση (κατά -19,4%
ή κατά 10,4 κατοίκους/τ.χλμ), από 53,4 κατοίκους/
τ.χλμ το 2001, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του
δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 43,0 κατοίκους/τ.χλμ το 2018, που αποτελεί αντίστοιχα και την
ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, το εύρος της απόκλισης της
πληθυσμιακή πυκνότητα της χώρας της χώρας από
την αντίστοιχη τιμή του δείκτη στην ΕΕ-28 καταγράφει

σημαντική αύξηση (κατά 27,9% ή κατά 16,4 κατοίκους/τ.χλμ), με τη μέση τιμή του εύρους της απόκλισης των δύο δεικτών κατά την περίοδο αναφοράς να
είναι 67,1 κάτοικοι/τ.χλμ.
ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η πληθυσμιακή πυκνότητα (αναλογία κάτοικοι/τ.χλμ) της Λιθουανίας ανά βαθμό αστικότητας (κατεξοχήν αστικές περιοχές, ενδιάμεσες περιοχές και κατεξοχήν αγροτικές
περιοχές) κατά την περίοδο αναφοράς 2001-2018, για
την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία για τους βαθμούς αστικότητας της χώρας.

Γράφημα 1.99: Πληθυσμιακή πυκνότητα της ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ ανά βαθμό αστικότητας (κατεξοχήν αστικές περιοχές, ενδιάμεσες περιοχές και κατεξοχήν αγροτικές
περιοχές) την περίοδο αναφοράς 2001-2018, για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία για τους βαθμούς αστικότητας της χώρας.
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, το 14,9% (ή 9.730 τ.χλμ) της συνολικής έκτασης της χώρας ανήκει στις κατεξοχήν αστικές περιοχές,
το 71,5% (ή 46.681 τ.χλμ) ανήκει στις ενδιάμεσες περιοχές, και το 13,6% (ή 8.873 τ.χλμ) ανήκει στις κατεξοχήν
αγροτικές περιοχές. Την ίδια χρονιά, το 28,7% (ή
805.367 κάτοικοι) του συνολικού πληθυσμού της χώρας (2.808.907 κάτοικοι) διαμένει στις κατεξοχήν αστικές περιοχές, το 62,9% (ή 1.766.430 κάτοικοι) διαμένει
στις ενδιάμεσες περιοχές, και το 8,4% (ή 237.104 κάτοικοι) διαμένει στις κατεξοχήν αγροτικές περιοχές.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, η υψηλότερη πληθυσμιακή
πυκνότητα της χώρας (82,8 κάτοικοι/τ.χλμ) καταγράφεται στις κατεξοχήν αστικές περιοχές, και κατά φθίνουσα τιμή πληθυσμιακής πυκνότητας ακολουθούν, οι ενδιάμεσες περιοχές (37,8 κάτοικοι/τ.χλμ), και οι κατεξοχήν αγροτικές περιοχές (26,7 κάτοικοι/τ.χλμ). Αξίζει να
σημειωθεί ότι η τιμή του δείκτη στις κατεξοχήν αγροτικές περιοχές είναι κατά 1,4 φορές μικρότερη του δείκτη
στις ενδιάμεσες περιοχές και κατά 3,1 φορές μικρότερη
του δείκτη στις κατεξοχήν αστικές περιοχές.
Κατά την περίοδο αναφοράς 2001-2018, και στους 3
βαθμούς αστικότητας της χώρας καταγράφεται μείωση της πληθυσμιακής πυκνότητας με την υψηλότερη
(κατά απόλυτη τιμή) να καταγράφεται στις κατεξοχήν
αγροτικές περιοχές (κατά -26,6% ή κατά 9,7 κατοίκους/

τ.χλμ), έπειτα στις ενδιάμεσες περιοχές (κατά -23,7% ή
κατά 11,7 κατοίκους/ τ.χλμ) και ελαφρότερα στις κατεξοχήν αστικές περιοχές (κατά -5,0% ή κατά 4,4 κατοίκους/τ.χλμ).
Τη συγκεκριμένη περίοδο:
 η αναλογία του δείκτη στις κατεξοχήν αστικές περιοχές της χώρας προς τον δείκτη στις κατεξοχήν αγροτικές περιοχές καταγράφει μικρή αύξηση κατά 29,4%
(ή κατά 0,7 μονάδες) από 2,4 φορές το 2001, σε 3,1
φορές το 2018, ενώ
 η αναλογία του δείκτη στις ενδιάμεσες περιοχές της
χώρας προς το δείκτη στις κατεξοχήν αγροτικές περιοχές καταγράφει οριακά μηδενική μεταβολή.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΟΜΗ

To 2017, στην περιφερειακή διοικητική δομή της χώρας (NUTS 2016) περιλαμβάνονται: 1 διευρυμένη ομάδα περιφερειών/κρατίδια (NUTS1), 2 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2), και 10 περιφερειακές ενότητες
(NUTS3).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή της
μέγιστης, της ελάχιστης και της διάμεσης τιμής του δείκτη πληθυσμιακής πυκνότητας στις περιφερειακές ενότητες (NUTS3 regions) της Λιθουανίας την περίοδο
αναφοράς 2001-2017.

Γράφημα 1.100: Κατανομή της μέγιστης, της ελάχιστης και της διάμεσης τιμής του δείκτη πληθυσμιακής πυκνότητας στις περιφερειακές ενότητες (NUTS3) της
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ την περίοδο αναφοράς 2001-2017
89,7

89,3

89,4

89,1

88,6

88,0

87,8

87,7

87,6

86,8

85,8

85,5

85,5

85,5

85,6

85,5

85,5

52,5

52,1

51,6

51,0

50,2

49,3

48,7

48,2

47,6

46,5

45,4

44,8

44,3

43,9

43,5

42,9

42,2

27,8

27,4

27,0

26,6

2001

2002

2003

2004

26,0
2005

25,4
2006

24,9
2007

μέγιστη τιμή NUTS3

24,4
2008

23,9
2009

23,3
2010

διάμεση τιμή NUTS3

22,6
2011

22,1
2012

21,6
2013

21,2
2014

20,8
2015

20,3
2016

19,8
2017

ελάχιστη τιμή NUTS3

Πηγή: Eurostat - Population density by NUTS 3 region [demo_r_d3dens]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, η διάμεση πληθυσμιακή πυκνότητα στις 6 περιφερειακές ενότητες (NUTS3) της χώρας είναι 42,2 κάτοικοι/τ.χλμ, τιμή υπολειπόμενη κατά 100,5 κατοίκους/τ.χλμ., της αντίστοιχης διάμεσης πληθυσμιακής
πυκνότητας (142,7 κάτοικοι/τ.χλμ) στο σύνολο των
1.343 περιφερειακών ενοτήτων της ΕΕ-28, για τις οποίες διατίθενται σχετικά στοιχεία την ίδια χρονιά.

Τη συγκεκριμένη χρονιά, το εύρος της διαφοράς της
μέγιστης τιμής του δείκτη στις περιφερειακές ενότητες
της χώρας (85,5 κάτοικοι/τ.χλμ), που καταγράφεται
στην περιφερειακή ενότητα LT011 Vilniaus apskritis,
από την αντίστοιχη ελάχιστη τιμή του δείκτη (1,8 κάτοικοι/ τ.χλμ) που καταγράφεται στην περιφερειακή ενότητα LT029 Utenos apskritis είναι 65,7 κάτοικοι/ τ.χλμ.
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) η μέγιστη τιμή του δείκτη στις περιφερειακές ενότητες της χώρας
καταγράφει μικρή μείωση κατά -4,7% (ή κατά 4,2 κατοίκους/τ.χλμ), ενώ η ελάχιστη τιμή του δείκτη στις
περιφερειακές ενότητες της χώρας καταγράφει μικρή
μείωση κατά -28,8% (ή κατά 8,0 κατοίκους/τ.χλμ).
Την ίδια περίοδο, η διάμεση τιμή του δείκτη στις περιφερειακές ενότητες της χώρας καταγράφει μείωση
κατά -19,7% (ή κατά 10,3 κατοίκους/τ.χλμ), από 52,5
κατοίκους/τ.χλμ το 2001, που αποτελεί και τη μέγιστη
τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 42,2

κατοίκους/τ.χλμ το 2017, που αποτελεί αντίστοιχα και
την ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.
ΗΛΙΑΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια μέση
ηλικία (σε έτη) του συνολικού πληθυσμού της Λιθουανίας και η ποσοστιαία κατανομή τους ανά κατηγορία
ηλικιακών ομάδων (ηλικίας έως & 14ετών, ηλικίας
από 15 έως& 64ετών και ηλικίας από 65ετών &άνω)
την περίοδο αναφοράς 2001-2018.

Γράφημα 1.101: Ετήσια σταθμισμένη μέση ηλικία (σε έτη) του συνολικού πληθυσμού της ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ και η ποσοστιαία κατανομή τους ανά κατηγορία ηλικιακών ομάδων (ηλικίας έως & 14ετών, ηλικίας από 15 έως& 64ετών και ηλικίας από 65ετών &άνω) την περίοδο αναφοράς 2001-2018
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, η ετήσια μέση ηλικία του συνολικού πληθυσμού της χώρας είναι 42,4 έτη, με το 65,4% των κατοίκων να ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα από 15 έως&
64ετών, το 19,6% των κατοίκων να ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα από 65ετών & άνω, και το 15,0% των κατοίκων να ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα έως& 14ετών.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) η ετήσια μέση
ηλικία του συνολικού πληθυσμού της χώρας καταγράφει αύξηση κατά 14,8% (ή κατά 5,5 έτη), από 36,9 έτη το
2001, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 42,4 έτη το 2017, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια
περίοδο. Τη συγκεκριμένη περίοδο:
 το ποσοστό των κατοίκων που ανήκουν στην ηλικιακή
ομάδα από 15 έως& 64ετών καταγράφει μικρή μείωση (κατά -1,60% ή κατά 1,0 ποσ. μονάδα), από
66,4% το 2001, σε 65,4% το 2017, που αποτελεί και
την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη
την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2010 (67,7%),
 το ποσοστό των κατοίκων που ανήκουν στην ηλικιακή
ομάδα από 65ετών & άνω καταγράφει σημαντική

αύξηση (κατά 41,3% ή κατά 5,7 ποσ. μονάδες), από
13,9% το 2001, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή
του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 19,6% το
2017, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή
του δείκτη την ίδια περίοδο, και
το ποσοστό των κατοίκων που ανήκουν στην ηλικιακή
ομάδα έως& 14ετών καταγράφει μείωση (κατά 23,8% ή κατά 4,7 ποσ. μονάδες), από 19,7% το 2001,
που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά
την περίοδο αναφοράς, σε 15,0% το 2017. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2015 (14,6%).



ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συνολικός
πληθυσμός της Λιθουανίας με αλλοδαπή υπηκοότη17
τα , καθώς και η ποσοστιαία αναλογία του στο συνολικό πληθυσμό της χώρας την περίοδο αναφοράς 20012018.
17

Με υπηκοότητα διαφορετική της χώρας αναφοράς ή χωρίς υπηκοότητα (foreign country and stateless citizens)

Γράφημα 1.102: Συνολικός πληθυσμός της ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ με αλλοδαπή υπηκοότητα καθώς και η ποσοστιαία αναλογία του στο συνολικό πληθυσμό της χώρας
την περίοδο 2001-2018
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ρίοδο καταγράφεται το 2016 (18.682 κατοίκους). Την
ίδια περίοδο, το ποσοστό του συνολικού πληθυσμού
της χώρας με αλλοδαπή υπηκοότητα, ως προς το συνολικό πληθυσμό της χώρας καταγράφει οριακά μηδενική μεταβολή.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συνολικός
πληθυσμός της Λιθουανίας με αλλοδαπή (εντός της
ΕΕ-28) υπηκοότητα, καθώς και η ποσοστιαία αναλογία
του στο συνολικό πληθυσμό της χώρας την περίοδο
αναφοράς 2014-2018, για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία.

Κεφάλαιο 1ο

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ & ΔΕΙΚΤΕΣ
ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Το 2018, ο συνολικός πληθυσμός της χώρας με αλλοδαπή υπηκοότητα είναι 27.344 κάτοικοι, που αντιστοιχεί στο 1,0% του συνολικού πληθυσμού της χώρας (2.808.901 κάτοικοι) τη συγκεκριμένη χρονιά. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) το πλήθος του
συνολικού πληθυσμού της χώρας με αλλοδαπή υπηκοότητα καταγράφει ιδιαίτερα μείωση (κατά 22,1% ή
κατά 7.750 κατοίκους), από 35.094 κατοίκους το 2001,
που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την
περίοδο αναφοράς, σε 27.344 κατοίκους το 2018. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια πε-

Γράφημα 1.103: Συνολικός πληθυσμός της ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα καθώς και η ποσοστιαία αναλογία του στο συνολικό πληθυσμό της χώρας την περίοδο 2014-2018
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, ο συνολικός πληθυσμός της χώρας με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα είναι 6.129 κάτοικοι,
που αντιστοιχεί στο 22,4% του συνολικού πληθυσμού
της χώρας με αλλοδαπή υπηκοότητα (27.344 κάτοικοι)
τη συγκεκριμένη χρονιά.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2014-2018) το πλήθος
του συνολικού πληθυσμού της χώρας με αλλοδαπή
(εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα καταγράφει ιδιαίτερα
σημαντική αύξηση (κατά 65,2% ή κατά 2.418 κατοίκους), από 3711 κατοίκους το 2014, που αποτελεί και
την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο ανα-

φοράς, σε 6.129 κατοίκους το 2018, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.
Την ίδια περίοδο, το ποσοστό του συνολικού πληθυσμού της χώρας με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα, ως προς το συνολικό πληθυσμό της χώρας
με αλλοδαπή υπηκοότητα καταγράφει σημαντική αύξηση (κατά 30,3% ή κατά 5,2 ποσ.μονάδες), από 17,2%
το 2014, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 22,4% το 2018.
Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2017 (27,5 ποσ. μονάδες).

1.2.16 Λουξεμβούργο (16 Luxembourg)
Το 2018 η συνολική έκταση (total area) του Λουξεμβούργου (NUTS2016) είναι 2.595 τ.χλμ, που αντιστοιχεί
στο 0,1 % της συνολικής έκτασης των 28 κρατών-μελών
της ΕΕ τη συγκεκριμένη χρονιά (4.469.508 τ.χλμ).

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συνολικός
πληθυσμός/κάτοικοι του Λουξεμβούργου, καθώς και η
ποσοστιαία αναλογία του στο συνολικό πληθυσμό/ κάτοικοι της ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2001-2018.

Γράφημα 1.104: Συνολικός πληθυσμός/συνήθεις κάτοικοι του ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ καθώς και η ποσοστιαία αναλογία του στο συνολικό πληθυσμό/κάτοικοι της
ΕΕ-28 την περίοδο 2001-2018
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, ο συνολικός πληθυσμός της χώρας είναι
602.005 κάτοικοι, που αντιστοιχεί στο 0,1% του συνολικού πληθυσμού/κατοίκων στην ΕΕ-28 (512.379.225
κάτοικοι) τη συγκεκριμένη χρονιά. Κατά την περίοδο
αναφοράς (2001-2018) το πλήθος του συνολικού πληθυσμού της χώρας καταγράφει σημαντική αύξηση (κα-

τά 37,1% ή κατά 163.005 κατοίκους), από 439.000 κατοίκους το 2001, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή
του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 602.005
κατοίκους το 2018, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο. Τη συγκεκριμένη περίοδο, το ποσοστό του συνολικού πληθυσμού
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της χώρας ως προς το συνολικό πληθυσμό της ΕΕ-28
καταγράφει οριακά μηδενική μεταβολή.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η πληθυσμιακή πυκνότητα (αναλογία κάτοικοι/τ.χλμ) του Λουξεμβούργου κατά την περίοδο αναφοράς 2001-2018.

Γράφημα 1.105: Πληθυσμιακή πυκνότητα του ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ την περίοδο αναφοράς 2001-2018
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Πηγή: Eurostat - Population on 1 January by age and sex [demo_pjan] the period 2001-2018, and Area by NUTS 3 region [demo_r_d3area] the same period
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, η πληθυσμιακή πυκνότητα της χώρας είναι
232,0 κάτοικοι/τ.χλμ, τιμή που υπερτερεί κατά 114,0
κατοίκους/τ.χλμ από την πληθυσμιακή πυκνότητα της
ΕΕ-28 (118,0 κάτοικοι/τ.χλμ) την ίδια χρονιά. Κατά την
περίοδο αναφοράς (2001-2018) η πληθυσμιακή πυκνότητα της χώρας καταγράφει σημαντική αύξηση (κατά
36,7% ή κατά 62,2 κατοίκους/τ.χλμ), από 169,8 κατοίκους/ τ.χλμ το 2001, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 232,
κατοίκους/τ.χλμ το 2018, που αποτελεί αντίστοιχα και
τη μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, το εύρος της απόκλισης της
πληθυσμιακή πυκνότητα της χώρας της χώρας από
την αντίστοιχη τιμή του δείκτη στην ΕΕ-28 καταγράφει
σημαντική ιδιαίτερα σημαντική αύξηση (κατά 97,3% ή
κατά 56,2 κατοίκους/τ.χλμ), με τη μέση τιμή του εύ-

ρους της απόκλισης των δύο δεικτών κατά την περίοδο
αναφοράς να είναι 80,7 κάτοικοι/τ.χλμ.
ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Η χώρα στο σύνολο της έχει καταταχθεί ως προς το
βαθμό αστικότητας στις ενδιάμεσες περιοχές.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΟΜΗ

Η χώρα ως προς την περιφερειακή διοικητική δομή της
(NUTS 2016) αποτελεί 1 περιφερειακή ενότητα (NUTS3).
ΗΛΙΑΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια μέση
ηλικία (σε έτη) του συνολικού πληθυσμού του Λουξεμβούργου και η ποσοστιαία κατανομή τους ανά κατηγορία ηλικιακών ομάδων (ηλικίας έως & 14ετών,
ηλικίας από 15 έως& 64ετών και ηλικίας από 65ετών
&άνω) την περίοδο αναφοράς 2001-2018.

Γράφημα 1.106: Ετήσια σταθμισμένη μέση ηλικία (σε έτη) του συνολικού πληθυσμού του ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ και η ποσοστιαία κατανομή τους ανά κατηγορία
ηλικιακών ομάδων (ηλικίας έως & 14ετών, ηλικίας από 15 έως& 64ετών και ηλικίας από 65ετών &άνω) την περίοδο αναφοράς 2001-2018
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Το 2018, η ετήσια μέση ηλικία του συνολικού πληθυσμού της χώρας είναι 39,4 έτη, με το 69,5% των κατοίκων να ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα από 15 έως&
64ετών, το 14,3% των κατοίκων να ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα από 65ετών & άνω, και το 16,1% των κατοίκων να ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα έως& 14ετών.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) η ετήσια μέση
ηλικία του συνολικού πληθυσμού της χώρας καταγράφει μικρή αύξηση κατά 4,9% (ή κατά 1,9 έτη), από 37,5
έτη το 2001, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του
δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 39,4 έτη το
2017, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του
δείκτη την ίδια περίοδο. Τη συγκεκριμένη περίοδο:
 το ποσοστό των κατοίκων που ανήκουν στην ηλικιακή
ομάδα από 15 έως& 64ετών καταγράφει μικρή αύξηση κατά 3,5% (ή κατά 2,4 έτη), από 67,2 έτη το 2001, σε
69,5 έτη το 2017, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του
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δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι η
ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2003 (67,1 έτη),
το ποσοστό των κατοίκων που ανήκουν στην ηλικιακή
ομάδα από 65ετών & άνω καταγράφει μικρή αύξηση (κατά 3,2% ή κατά 0,4 ποσ. μονάδες), από 13,9%
το 2001, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του
δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 14,3% το
2017, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή
του δείκτη την ίδια περίοδο, και
το ποσοστό των κατοίκων που ανήκουν στην ηλικιακή
ομάδα έως& 14ετών καταγράφει μείωση (κατά 14,8% ή κατά 2,8 ποσ. μονάδες), από 18,9% το 2001,
που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά
την περίοδο αναφοράς, σε 16,1% το 2017, που αποτελεί αντίστοιχα και την ελάχιστη τιμή του δείκτη
την ίδια περίοδο.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2018

φοράς ή χωρίς υπηκοότητα - foreign country and
stateless citizens), καθώς και η ποσοστιαία αναλογία
του στο συνολικό πληθυσμό της χώρας την περίοδο
αναφοράς 2001-2018.

Κεφάλαιο 1ο

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συνολικός
πληθυσμός του Λουξεμβούργου με αλλοδαπή υπηκοότητα (με υπηκοότητα διαφορετική της χώρας ανα-

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ & ΔΕΙΚΤΕΣ
ΣΤΗΝ ΕΕ-28

ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑΣ

Γράφημα 1.107: Συνολικός πληθυσμός του ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ με αλλοδαπή υπηκοότητα καθώς και η ποσοστιαία αναλογία του στο συνολικό πληθυσμό της
χώρας την περίοδο 2001-2018
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Το 2018, ο συνολικός πληθυσμός της χώρας με αλλοδαπή υπηκοότητα είναι 288.009 κάτοικοι, που αντιστοιχεί στο 47.8% του συνολικού πληθυσμού της χώρας (602.005 κάτοικοι) τη συγκεκριμένη χρονιά. Κατά
την περίοδο αναφοράς (2001-2018) το πλήθος του συνολικού πληθυσμού της χώρας με αλλοδαπή υπηκοότητα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση (κατά
77,5% ή κατά 125.791 κατοίκους), από 162.218 κατοίκους το 2001, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του
δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 288.009 κατοίκους το 2018, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του
δείκτη κατά την ίδια περίοδο. Την ίδια περίοδο, το
ποσοστό του συνολικού πληθυσμού της χώρας με αλ-

λοδαπή υπηκοότητα, ως προς το συνολικό πληθυσμό
της χώρας καταγράφει αύξηση (κατά 29,6% ή κατά
10,9 ποσ. μονάδες), από 36,9% το 2001, που αποτελεί
και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 47,8% το 2018, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την ίδια περίοδο.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συνολικός
πληθυσμός του Λουξεμβούργου με αλλοδαπή (εντός
της ΕΕ-28) υπηκοότητα, καθώς και η ποσοστιαία αναλογία του στο συνολικό πληθυσμό της χώρας την περίοδο αναφοράς 2014-2018, για την οποία διατίθενται
σχετικά στοιχεία.

Γράφημα 1.108: Συνολικός πληθυσμός του ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα καθώς και η ποσοστιαία αναλογία του στο συνολικό
πληθυσμό της χώρας την περίοδο 2014-2018

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

244.400

2004

84,9

240.290

2003

85,4

229.506

2002

85,3

222.192

2001

85,9

214.390

86,1

2014

2015

2016

2017

2018

Πηγή: Eurostat - Population on 1 January by age and sex [demo_pjan] the period 2001-2018, and Population on 1 January by age group, sex and citizenship [migr_pop1ctz]the same period
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, ο συνολικός πληθυσμός της χώρας με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα είναι 244.400 κάτοικοι,
που αντιστοιχεί στο 84,9% του συνολικού πληθυσμού
της χώρας με αλλοδαπή υπηκοότητα (288.009 κάτοικοι)
τη συγκεκριμένη χρονιά.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2014-2018) το πλήθος
του συνολικού πληθυσμού της χώρας με αλλοδαπή
(εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα καταγράφει αύξηση (κατά 14,0% ή κατά 30.010 κατοίκους), από 214.390 κατοίκους το 2014, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή
του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 244.400

κατοίκους το 2018, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή
του δείκτη κατά την ίδια περίοδο.
Την ίδια περίοδο, το ποσοστό του συνολικού πληθυσμού της χώρας με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα, ως προς το συνολικό πληθυσμό της χώρας
με αλλοδαπή υπηκοότητα καταγράφει μικρή μείωση
(κατά -1,5% ή κατά 1,3 ποσ.μονάδες), από 86,1% το
2014, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 84,9% το 2018, που αποτελεί αντίστοιχα και την ελάχιστη τιμή του δείκτη
την ίδια περίοδο.

1.2.17 Ουγγαρία (17 Hungary)
Το 2018 η συνολική έκταση (total area) της Ουγγαρίας
(NUTS2016) είναι 93.012 τ.χλμ, που αντιστοιχεί στο
2,1% της συνολικής έκτασης των 28 κρατών-μελών της
ΕΕ τη συγκεκριμένη χρονιά (4.469.508 τ.χλμ).

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συνολικός
πληθυσμός/κάτοικοι της Ουγγαρίας, καθώς και η ποσοστιαία αναλογία του στο συνολικό πληθυσμό/ κάτοικοι της ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2001-2018.

87

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

Γράφημα 1.109: Συνολικός πληθυσμός/συνήθεις κάτοικοι της ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ καθώς και η ποσοστιαία αναλογία του στο συνολικό πληθυσμό/κάτοικοι της ΕΕ-28
την περίοδο 2001-2018
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Το 2018, ο συνολικός πληθυσμός της χώρας είναι
9.778.371 κάτοικοι, που αντιστοιχεί στο 1,9% του συνολικού πληθυσμού/κατοίκων στην ΕΕ-28 (512.379.225
κάτοικοι) τη συγκεκριμένη χρονιά. Κατά την περίοδο
αναφοράς (2001-2018) το πλήθος του συνολικού πληθυσμού της χώρας καταγράφει μικρή μείωση (κατά 4,1% ή κατά 421.927 κατοίκους), από 10.200.298 κατοίκους το 2001, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του
δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 9.778.371 κα-

τοίκους το 2018, που αποτελεί αντίστοιχα και την ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο. Τη συγκεκριμένη περίοδο, το ποσοστό του συνολικού πληθυσμού
της χώρας ως προς το συνολικό πληθυσμό της ΕΕ-28
καταγράφει μικρή μείωση (κατά -8,7% ή κατά 0,2 (ποσ.
μονάδες).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η πληθυσμιακή πυκνότητα (αναλογία κάτοικοι/τ.χλμ) της Ουγγαρίας κατά την περίοδο αναφοράς 2001-2018.

Γράφημα 1.110: Πληθυσμιακή πυκνότητα της ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ την περίοδο αναφοράς 2001-2018
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Πηγή: Eurostat - Population on 1 January by age and sex [demo_pjan] the period 2001-2018, and Area by NUTS 3 region [demo_r_d3area] the same period
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, η πληθυσμιακή πυκνότητα της χώρας είναι
105,1 κάτοικοι/τ.χλμ, τιμή που υπολείπεται κατά 12,9
κατοίκους/τ.χλμ από την πληθυσμιακή πυκνότητα της
ΕΕ-28 (118,0 κάτοικοι/τ.χλμ) την ίδια χρονιά. Κατά την
περίοδο αναφοράς (2001-2018) η πληθυσμιακή πυκνότητα της χώρας καταγράφει μικρή μείωση (κατά -4,1%
ή κατά 4,5 κατοίκους/τ.χλμ), από 109,6 κατοίκους/
τ.χλμ το 2001, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του
δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 105,1 κατοίκους/τ.χλμ το 2018, που αποτελεί αντίστοιχα και την
ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, το εύρος της απόκλισης της
πληθυσμιακή πυκνότητα της χώρας της χώρας από
την αντίστοιχη τιμή του δείκτη στην ΕΕ-28 καταγράφει

σημαντική αύξηση (κατά 446,5% ή κατά 10,5 κατοίκους/τ.χλμ), με τη μέση τιμή του εύρους της απόκλισης των δύο δεικτών κατά την περίοδο αναφοράς να
είναι 7,8 κάτοικοι/τ.χλμ.
ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η πληθυσμιακή πυκνότητα (αναλογία κάτοικοι/τ.χλμ) της Ουγγαρίας ανά βαθμό αστικότητας (κατεξοχήν αστικές περιοχές, ενδιάμεσες περιοχές και κατεξοχήν αγροτικές
περιοχές) κατά την περίοδο αναφοράς 2014-2018, για
την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία για τους βαθμούς αστικότητας της χώρας.

Γράφημα 1.111: Πληθυσμιακή πυκνότητα της ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ ανά βαθμό αστικότητας (κατεξοχήν αστικές περιοχές, ενδιάμεσες περιοχές και κατεξοχήν αγροτικές
περιοχές) την περίοδο αναφοράς 2014-2018, για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία για τους βαθμούς αστικότητας της χώρας.
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, το 0,6% (ή 525 τ.χλμ) της συνολικής έκτασης
της χώρας ανήκει στις κατεξοχήν αστικές περιοχές, το
71,8% (ή 66.822 τ.χλμ) ανήκει στις ενδιάμεσες περιοχές, και το 27,6% (ή 25.665 τ.χλμ) ανήκει στις κατεξοχήν
αγροτικές περιοχές. Την ίδια χρονιά, το 17,9% (ή
1.749.734 κάτοικοι) του συνολικού πληθυσμού της χώρας (9.778.371 κάτοικοι) διαμένει στις κατεξοχήν αστικές περιοχές, το 63,3% (ή 6.189.794 κάτοικοι) διαμένει
στις ενδιάμεσες περιοχές, και το 18,8% (ή 1.838.843
κάτοικοι) διαμένει στις κατεξοχήν αγροτικές περιοχές.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, η υψηλότερη πληθυσμιακή
πυκνότητα της χώρας (3.332,8 κάτοικοι/τ.χλμ) καταγράφεται στις κατεξοχήν αστικές περιοχές, και κατά
φθίνουσα τιμή πληθυσμιακής πυκνότητας ακολουθούν, οι ενδιάμεσες περιοχές (92,6 κάτοικοι/τ.χλμ),
και οι κατεξοχήν αγροτικές περιοχές (71,6 κάτοικοι/τ.χλμ). Αξίζει να σημειωθεί ότι η τιμή του δείκτη
στις κατεξοχήν αγροτικές περιοχές είναι κατά 1,3 φορές μικρότερη του δείκτη στις ενδιάμεσες περιοχές
και κατά 46,5 φορές μικρότερη του δείκτη στις κατεξοχήν αστικές περιοχές.

τοίκους/ τ.χλμ), και ελαφρότερα στις ενδιάμεσες περιοχές (κατά -0,9% ή κατά 0,8 κατοίκους/ τ.χλμ). Αντίθετα, στις κατεξοχήν αστικές περιοχές της χώρας την
ίδια περίοδο καταγράφει αύξηση κατά 0,3% ή κατά
9,7 κατοίκους/τ.χλμ).
Τη συγκεκριμένη περίοδο:
 η αναλογία του δείκτη στις κατεξοχήν αστικές περιοχές της χώρας προς τον δείκτη στις κατεξοχήν
αγροτικές περιοχές καταγράφει μικρή αύξηση κατά
2,9% (ή κατά 2,9 μονάδες) από 45,2 φορές το 2014,
σε 46,5 φορές το 2018, ενώ
 η αναλογία του δείκτη στις ενδιάμεσες περιοχές της
χώρας προς το δείκτη στις κατεξοχήν αγροτικές περιοχές καταγράφει οριακά μηδενική μεταβολή.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΟΜΗ

To 2017, στην περιφερειακή διοικητική δομή της χώρας (NUTS 2016) περιλαμβάνονται: 3 διευρυμένες ομάδες περιφερειών/κρατίδια (NUTS1), 8 διοικητικές
περιφέρειες (NUTS2), και 20 περιφερειακές ενότητες
(NUTS3).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή της
μέγιστης, της ελάχιστης και της διάμεσης τιμής του δείκτη πληθυσμιακής πυκνότητας στις περιφερειακές ενότητες (NUTS3 regions) της Ουγγαρίας την περίοδο
αναφοράς 2001-2017.

Κατά την περίοδο αναφοράς 2014-2018, σε 2 από τους
3 βαθμούς αστικότητας της χώρας καταγράφεται
μείωση της πληθυσμιακής πυκνότητας με την υψηλότερη (κατά απόλυτη τιμή) να καταγράφεται στις κατεξοχήν αγροτικές περιοχές (κατά -2,5% ή κατά 1,9 κα-

Γράφημα 1.112: Κατανομή της μέγιστης, της ελάχιστης και της διάμεσης τιμής του δείκτη πληθυσμιακής πυκνότητας στις περιφερειακές ενότητες (NUTS3) της
ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ την περίοδο αναφοράς 2001-2017
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Πηγή: Eurostat - Population density by NUTS 3 region [demo_r_d3dens]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, η διάμεση πληθυσμιακή πυκνότητα στις 20
περιφερειακές ενότητες (NUTS3) της χώρας είναι 83,2
κάτοικοι/τ.χλμ, τιμή υπολειπόμενη κατά 59,6 κατοίκους/τ.χλμ., της αντίστοιχης διάμεσης πληθυσμιακής
πυκνότητας (142,7 κάτοικοι/τ.χλμ) στο σύνολο των
1.343 περιφερειακών ενοτήτων της ΕΕ-28, για τις οποίες διατίθενται σχετικά στοιχεία την ίδια χρονιά.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, το εύρος της διαφοράς της
μέγιστης τιμής του δείκτη στις περιφερειακές ενότητες της χώρας (3.433,8 κάτοικοι/τ.χλμ), που καταγράφεται στην περιφερειακή ενότητα HU110 Budapest,
από την αντίστοιχη ελάχιστη τιμή του δείκτη (53,2 κά-

τοικοι/ τ.χλμ) που καταγράφεται στην περιφερειακή
ενότητα HU232 Somogy είναι 3.380,6 κάτοικοι/ τ.χλμ.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) η μέγιστη τιμή του δείκτη στις περιφερειακές ενότητες της χώρας
καταγράφει μικρή αύξηση κατά 3,0% (ή κατά 101,6
κατοίκους/τ.χλμ), ενώ η ελάχιστη τιμή του δείκτη στις
περιφερειακές ενότητες της χώρας καταγράφει μικρή
μείωση κατά -4,8% (ή κατά 2,7 κατοίκους/τ.χλμ).
Την ίδια περίοδο, η διάμεση τιμή του δείκτη στις περιφερειακές ενότητες της χώρας καταγράφει μείωση
κατά -7,1% (ή κατά 6,3 κατοίκους/τ.χλμ), από 89,5 κατοίκους/τ.χλμ το 2001, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 83,2
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κατοίκους/τ.χλμ το 2017, που αποτελεί αντίστοιχα και
την ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.
ΗΛΙΑΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια μέση
ηλικία (σε έτη) του συνολικού πληθυσμού της Ουγ-

γαρίας και η ποσοστιαία κατανομή τους ανά κατηγορία ηλικιακών ομάδων (ηλικίας έως & 14ετών, ηλικίας
από 15 έως& 64ετών και ηλικίας από 65ετών &άνω)
την περίοδο αναφοράς 2001-2018.

Γράφημα 1.113: Ετήσια σταθμισμένη μέση ηλικία (σε έτη) του συνολικού πληθυσμού της ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ και η ποσοστιαία κατανομή τους ανά κατηγορία ηλικιακών ομάδων (ηλικίας έως & 14ετών, ηλικίας από 15 έως& 64ετών και ηλικίας από 65ετών &άνω) την περίοδο αναφοράς 2001-2018
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, η ετήσια μέση ηλικία του συνολικού πληθυσμού της χώρας είναι 42,0 έτη, με το 66,5% των κατοίκων να ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα από 15 έως&
64ετών, το 18,9% των κατοίκων να ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα από 65ετών & άνω, και το 14,5% των κατοίκων να ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα έως& 14ετών.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) η ετήσια μέση
ηλικία του συνολικού πληθυσμού της χώρας καταγράφει αύξηση κατά 2,6% (ή κατά 3,3 έτη), από 38,7 έτη το
2001, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά
την περίοδο αναφοράς, σε 42,0 έτη το 2017, που αποτελεί αντίστοιχα και την μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο. Τη συγκεκριμένη περίοδο:
 το ποσοστό των κατοίκων που ανήκουν στην ηλικιακή
ομάδα από 15 έως& 64ετών καταγράφει μικρή μείωση κατά 2,6% (ή κατά 1,7 έτη), από 68,3 έτη το 2001,
σε 66,5 έτη το 2017, που αποτελεί αντίστοιχα και την
ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2007 (68,9%),
 το ποσοστό των κατοίκων που ανήκουν στην ηλικιακή
ομάδα από 65ετών & άνω καταγράφει αύξηση (κατά

25,0% ή κατά 3,8 ποσ. μονάδες), από 15,1% το 2001,
που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά
την περίοδο αναφοράς, σε 18,9% το 2017, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο, και
το ποσοστό των κατοίκων που ανήκουν στην ηλικιακή
ομάδα έως& 14ετών καταγράφει μείωση (κατά 12,3% ή κατά 2,0 ποσ. μονάδες), από 16,6% το 2001,
που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την
περίοδο αναφοράς, σε 14,5% το 2017. Σημειώνεται
ότι η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2014 (14,4%).



ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συνολικός
πληθυσμός της Ουγγαρίας με αλλοδαπή υπηκοότη18
τα , καθώς και η ποσοστιαία αναλογία του στο συνολικό πληθυσμό της χώρας την περίοδο αναφοράς 20012018.
18

Με υπηκοότητα διαφορετική της χώρας αναφοράς ή χωρίς υπηκοότητα (foreign country and stateless citizens)

Γράφημα 1.114: Συνολικός πληθυσμός της ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ με αλλοδαπή υπηκοότητα καθώς και η ποσοστιαία αναλογία του στο συνολικό πληθυσμό της χώρας την
περίοδο 2001-2018
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Το 2018, ο συνολικός πληθυσμός της χώρας με αλλοδαπή υπηκοότητα είναι 161.549 κάτοικοι, που αντιστοιχεί στο 1,7% του συνολικού πληθυσμού της χώρας (9.778.371 κάτοικοι) τη συγκεκριμένη χρονιά. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) το πλήθος του
συνολικού πληθυσμού της χώρας με αλλοδαπή υπηκοότητα καταγράφει σημαντική αύξηση (κατά 39,9% ή
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κατά 46.113 κατοίκους), από 115.436 κατοίκους το
2001, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη
κατά την περίοδο αναφοράς, σε 161.549 κατοίκους το
2018. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη την
ίδια περίοδο καταγράφεται το 2011 (209.202 κατοίκους). Την ίδια περίοδο, το ποσοστό του συνολικού
πληθυσμού της χώρας με αλλοδαπή υπηκοότητα, ως

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2018

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συνολικός
πληθυσμός της Ουγγαρίας με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ28) υπηκοότητα, καθώς και η ποσοστιαία αναλογία του
στο συνολικό πληθυσμό της χώρας την περίοδο αναφοράς 2014-2018, για την οποία διατίθενται σχετικά
στοιχεία.

Κεφάλαιο 1ο

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ & ΔΕΙΚΤΕΣ
ΣΤΗΝ ΕΕ-28

προς το συνολικό πληθυσμό της χώρας καταγράφει
σημαντική αύξηση (κατά 16,0% ή κατά 0,5 ποσ. μονάδες), από 1,1% το 2001, που αποτελεί και την ελάχιστη
τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 1,7%
το 2018. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη την
ίδια περίοδο καταγράφεται το 2011 (2,1%).

Γράφημα 1.115: Συνολικός πληθυσμός της ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα καθώς και η ποσοστιαία αναλογία του στο συνολικό πληθυσμό της χώρας την περίοδο 2014-2018
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Πηγή: Eurostat - Population on 1 January by age and sex [demo_pjan] the period 2001-2018, and Population on 1 January by age group, sex and citizenship [migr_pop1ctz]the same period
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, ο συνολικός πληθυσμός της χώρας με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα είναι 77.998 κάτοικοι, που αντιστοιχεί στο 48,3% του συνολικού πληθυσμού της χώρας με αλλοδαπή υπηκοότητα (161.549
κάτοικοι) τη συγκεκριμένη χρονιά.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2014-2018) το πλήθος του
συνολικού πληθυσμού της χώρας με αλλοδαπή (εντός
της ΕΕ-28) υπηκοότητα καταγράφει μικρή μείωση (κατά -3,5% ή κατά 2.819 κατοίκους), από 80.817 κατοίκους το 2014, σε 77.998, κατοίκους το 2018, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο
αναφοράς. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη

την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2016 (85.143 κάτοικοι).
Την ίδια περίοδο, το ποσοστό του συνολικού πληθυσμού της χώρας με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα, ως προς το συνολικό πληθυσμό της χώρας με
αλλοδαπή υπηκοότητα καταγράφει μείωση (κατά 16,2% ή κατά 9,3 ποσ.μονάδες), από 57,6% το 2014,
που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την
περίοδο αναφοράς, σε 48,9% το 2018, που αποτελεί
αντίστοιχα και την ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια
περίοδο.

1.2.18 Μάλτα (18 Malta)
Το 2018 η συνολική έκταση (total area) της Μάλτας
(NUTS2016) είναι 316 τ.χλμ, που αντιστοιχεί στο 0,007%
της συνολικής έκτασης των 28 κρατών-μελών της ΕΕ τη
συγκεκριμένη χρονιά (4.469.508 τ.χλμ).

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συνολικός
πληθυσμός/κάτοικοι της Μάλτας, καθώς και η ποσοστιαία αναλογία του στο συνολικό πληθυσμό/ κάτοικοι
της ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2001-2018.

Γράφημα 1.116: Συνολικός πληθυσμός/συνήθεις κάτοικοι της ΜΑΛΤΑΣ καθώς και η ποσοστιαία αναλογία του στο συνολικό πληθυσμό/κάτοικοι της ΕΕ-28 την
περίοδο 2001-2018
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, ο συνολικός πληθυσμός της χώρας είναι
475.701 κάτοικοι, που αντιστοιχεί στο 0,1% του συνολικού πληθυσμού/κατοίκων στην ΕΕ-28 (512.379.225
κάτοικοι) τη συγκεκριμένη χρονιά. Κατά την περίοδο
αναφοράς (2001-2018) το πλήθος του συνολικού πληθυσμού της χώρας καταγράφει αύξηση (κατά 21,5% ή
κατά 84.286 κατοίκους), από 391.415 κατοίκους το
2001, που αποτελεί και την ελάχιστη τη μέγιστη τιμή
του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 475.701

κατοίκους το 2018, που αποτελεί αντίστοιχα και τιμή
του δείκτη την ίδια περίοδο. Τη συγκεκριμένη περίοδο, το ποσοστό του συνολικού πληθυσμού της χώρας
ως προς το συνολικό πληθυσμό της ΕΕ-28 καταγράφει
οριακά μηδενική μεταβολή.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η πληθυσμιακή πυκνότητα (αναλογία κάτοικοι/τ.χλμ) της Μάλτας
κατά την περίοδο αναφοράς 2001-2018.
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Γράφημα 1.117: Πληθυσμιακή πυκνότητα της ΜΑΛΤΑΣ την περίοδο αναφοράς 2001-2018
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Πηγή: Eurostat - Population on 1 January by age and sex [demo_pjan] the period 2001-2018, and Area by NUTS 3 region [demo_r_d3area] the same period
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, η πληθυσμιακή πυκνότητα της χώρας είναι
1.505,4 κάτοικοι/τ.χλμ, τιμή που υπερτερεί κατά
1.387,4 κατοίκους/τ.χλμ από την πληθυσμιακή πυκνότητα της ΕΕ-28 (118,0 κάτοικοι/τ.χλμ) την ίδια χρονιά. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) η πληθυσμιακή πυκνότητα της χώρας καταγράφει αύξηση (κατά 21,4% ή κατά 265,2 κατοίκους/τ.χλμ), από 1.240,2
κατοίκους/ τ.χλμ το 2001, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε
1.505,4 κατοίκους/τ.χλμ το 2018, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, το εύρος της απόκλισης της
πληθυσμιακή πυκνότητα της χώρας της χώρας από
την αντίστοιχη τιμή του δείκτη στην ΕΕ-28 καταγράφει
αύξηση (κατά 23,0% ή κατά 259,2 κατοίκους/τ.χλμ), με
τη μέση τιμή του εύρους της απόκλισης των δύο δει-

κτών κατά την περίοδο αναφοράς να είναι 1.211,1 κάτοικοι/τ.χλμ.
ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Η χώρα στο σύνολο της έχει καταταχθεί ως προς το
βαθμό αστικότητας στις κατεξοχήν αστικές περιοχές.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΟΜΗ

Η χώρα ως προς την περιφερειακή διοικητική δομή της
(NUTS 2016) αποτελεί 1 περιφερειακή ενότητα (NUTS3).
ΗΛΙΑΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια μέση
ηλικία (σε έτη) του συνολικού πληθυσμού της Μάλτας και η ποσοστιαία κατανομή τους ανά κατηγορία
ηλικιακών ομάδων (ηλικίας έως & 14ετών, ηλικίας
από 15 έως& 64ετών και ηλικίας από 65ετών &άνω)
την περίοδο αναφοράς 2001-2018.

Γράφημα 1.118: Ετήσια σταθμισμένη μέση ηλικία (σε έτη) του συνολικού πληθυσμού της ΜΑΛΤΑΣ και η ποσοστιαία κατανομή τους ανά κατηγορία ηλικιακών
ομάδων (ηλικίας έως & 14ετών, ηλικίας από 15 έως& 64ετών και ηλικίας από 65ετών &άνω) την περίοδο αναφοράς 2001-2018
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, η ετήσια μέση ηλικία του συνολικού πληθυσμού της χώρας είναι 41,3 έτη, με το 67,3% των κατοίκων να ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα από 15 έως&
64ετών, το 18,8% των κατοίκων να ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα από 65ετών & άνω, και το 13,9% των κατοίκων να ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα έως& 14ετών.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) η ετήσια μέση
ηλικία του συνολικού πληθυσμού της χώρας καταγράφει αύξηση κατά 12,9% (ή κατά 4,7 έτη), από 36,6 έτη
το 2001, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη
κατά την περίοδο αναφοράς, σε 41,3 έτη το 2017, που
αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την
ίδια περίοδο. Τη συγκεκριμένη περίοδο:
 το ποσοστό των κατοίκων που ανήκουν στην ηλικιακή
ομάδα από 15 έως& 64ετών καταγράφει οριακή μείωση (κατά -1,0% ή κατά 0,7 ποσ. μονάδες), από
67,9% το 2001, σε 67,3% το 2017Σημειώνεται ότι η
μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς
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καταγράφεται το 2009 (70,1%), ενώ αντίστοιχα η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται
το 2008 (69,1%),
το ποσοστό των κατοίκων που ανήκουν στην ηλικιακή
ομάδα από 65ετών & άνω καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση (κατά 52,7% ή κατά 6,5 ποσ. μονάδες), από 12,3% το 2001, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε
18,8% το 2017, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο, και
το ποσοστό των κατοίκων που ανήκουν στην ηλικιακή
ομάδα έως& 14ετών καταγράφει μείωση (κατά 29,5% ή κατά 5,8 ποσ. μονάδες), από 19,8% το 2001,
που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την
περίοδο αναφοράς, σε 13,9% το 2017. Σημειώνεται
ότι η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2009 (13,1%).

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2018

υπηκοότητα - foreign country and stateless citizens), καθώς και η ποσοστιαία αναλογία του στο συνολικό πληθυσμό της χώρας την περίοδο αναφοράς 2001-2018.

Κεφάλαιο 1ο

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συνολικός
πληθυσμός της Μάλτας με αλλοδαπή υπηκοότητα (με
υπηκοότητα διαφορετική της χώρας αναφοράς ή χωρίς

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ & ΔΕΙΚΤΕΣ
ΣΤΗΝ ΕΕ-28

ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑΣ

Γράφημα 1.119: Συνολικός πληθυσμός της ΜΑΛΤΑΣ με αλλοδαπή υπηκοότητα καθώς και η ποσοστιαία αναλογία του στο συνολικό πληθυσμό της χώρας την
περίοδο 2001-2018
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Το 2018, ο συνολικός πληθυσμός της χώρας με αλλοδαπή υπηκοότητα είναι 67.145 κάτοικοι, που αντιστοιχεί στο 14,1% του συνολικού πληθυσμού της χώρας (475.701 κάτοικοι) τη συγκεκριμένη χρονιά. Κατά
την περίοδο αναφοράς (2001-2018) το πλήθος του συνολικού πληθυσμού της χώρας με αλλοδαπή υπηκοότητα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση (κατά
655,3% ή κατά 58.255 κατοίκους), από 8.890 κατοίκους το 2001, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του
δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 67.145 κατοίκους το 2018, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη
τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο. Την ίδια περίοδο, το
ποσοστό του συνολικού πληθυσμού της χώρας με αλ-

λοδαπή υπηκοότητα, ως προς το συνολικό πληθυσμό
της χώρας καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση
(κατά 521,5% ή κατά 11,8 ποσ. μονάδες), από 2,3% το
2001, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 14,1% το 2018, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια
περίοδο.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συνολικός
πληθυσμός της Μάλτας με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28)
υπηκοότητα, καθώς και η ποσοστιαία αναλογία του στο
συνολικό πληθυσμό της χώρας την περίοδο αναφοράς
2014-2018, για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία.

Γράφημα 1.120: Συνολικός πληθυσμός της ΜΑΛΤΑΣ με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα καθώς και η ποσοστιαία αναλογία του στο συνολικό πληθυσμό της χώρας την περίοδο 2014-2018
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, ο συνολικός πληθυσμός της χώρας με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα είναι 38.563 κάτοικοι,
που αντιστοιχεί στο 57,4% του συνολικού πληθυσμού
της χώρας με αλλοδαπή υπηκοότητα (67.145 κάτοικοι)
τη συγκεκριμένη χρονιά.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2014-2018) το πλήθος
του συνολικού πληθυσμού της χώρας με αλλοδαπή
(εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα καταγράφει ιδιαίτερα
σημαντική αύξηση (κατά 153,5% ή κατά 23.353 κατοίκους), από 15.210 κατοίκους το 2014, που αποτελεί
και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 38.563 κατοίκους το 2018, που αποτελεί

αντίστοιχα και την μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια
περίοδο.
Την ίδια περίοδο, το ποσοστό του συνολικού πληθυσμού της χώρας με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα, ως προς το συνολικό πληθυσμό της χώρας
με αλλοδαπή υπηκοότητα καταγράφει αύξηση (κατά
9,6% ή κατά 5,0 ποσ.μονάδες), από 52,4% το 2014, σε
57,4% το 2018, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του
δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι η
ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2015 (50,0%).

1.2.19 Ολλανδία (19 Netherlands)
Το 2018 η συνολική έκταση (total area) της Ολλανδίας
(NUTS2016) είναι 37.378 τ.χλμ, που αντιστοιχεί στο

0,8% της συνολικής έκτασης των 28 κρατών-μελών της
ΕΕ τη συγκεκριμένη χρονιά (4.469.508 τ.χλμ).
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Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συνολικός
πληθυσμός/κάτοικοι της Ολλανδίας, καθώς και η πο-

σοστιαία αναλογία του στο συνολικό πληθυσμό/ κάτοικοι της ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2001-2018.

Γράφημα 1.121: Συνολικός πληθυσμός/συνήθεις κάτοικοι της ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ καθώς και η ποσοστιαία αναλογία του στο συνολικό πληθυσμό/κάτοικοι της ΕΕ-28
την περίοδο 2001-2018
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Πηγή: Eurostat - Population on 1 January by age and sex [demo_pjan] the period 2001-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, ο συνολικός πληθυσμός της χώρας είναι
17.181.084 κάτοικοι, που αντιστοιχεί στο 3,4% του συνολικού πληθυσμού/κατοίκων στην ΕΕ-28 (512.379.225
κάτοικοι) τη συγκεκριμένη χρονιά. Κατά την περίοδο
αναφοράς (2001-2018) το πλήθος του συνολικού πληθυσμού της χώρας καταγράφει αύξηση (κατά 7,5% ή
κατά 1.194.009 κατοίκους), από 15.987.075 κατοίκους
το 2001, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 17.181.084 κατοίκους το 2018, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη
τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο. Τη συγκεκριμένη περίοδο, το ποσοστό του συνολικού πληθυσμού της χώ-

ρας ως προς το συνολικό πληθυσμό της ΕΕ-28 καταγράφει οριακή αύξηση (κατά 2,4% ή κατά 0,1 ποσ. μονάδες), 3,3 ποσ. μονάδες το 2001, που αποτελεί και
την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 3,4 ποσ. μονάδες το 2018, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η πληθυσμιακή πυκνότητα (αναλογία κάτοικοι/τ.χλμ) της Ολλανδίας κατά την περίοδο αναφοράς 2001-2018.

Γράφημα 1.122: Πληθυσμιακή πυκνότητα της ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ την περίοδο αναφοράς 2001-2018
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Πηγή: Eurostat - Population on 1 January by age and sex [demo_pjan] the period 2001-2018, and Area by NUTS 3 region [demo_r_d3area] the same period
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, η πληθυσμιακή πυκνότητα της χώρας είναι
459,7 κάτοικοι/τ.χλμ, τιμή που υπερτερεί κατά 341,7
κατοίκους/τ.χλμ από την πληθυσμιακή πυκνότητα της
ΕΕ-28 (118,0 κάτοικοι/τ.χλμ) την ίδια χρονιά. Κατά την
περίοδο αναφοράς (2001-2018) η πληθυσμιακή πυκνότητα της χώρας καταγράφει αύξηση (κατά 19,3% ή κατά 74,4 κατοίκους/τ.χλμ), από 385,2 κατοίκους/ τ.χλμ
το 2001, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 459,7 κατοίκους/τ.χλμ το 2018, που αποτελεί αντίστοιχα και τη
μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, το εύρος της απόκλισης της
πληθυσμιακή πυκνότητα της χώρας της χώρας από
την αντίστοιχη τιμή του δείκτη στην ΕΕ-28 καταγράφει

αύξηση (κατά 25,1% ή κατά 68,4 κατοίκους/τ.χλμ), με
τη μέση τιμή του εύρους της απόκλισης των δύο δεικτών κατά την περίοδο αναφοράς να είναι 291,1 κάτοικοι/τ.χλμ.
ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η πληθυσμιακή πυκνότητα (αναλογία κάτοικοι/τ.χλμ) της Ολλανδίας ανά βαθμό αστικότητας (κατεξοχήν αστικές περιοχές, ενδιάμεσες περιοχές και κατεξοχήν αγροτικές
περιοχές) κατά την περίοδο αναφοράς 2014-2018, για
την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία για τους βαθμούς αστικότητας της χώρας.

Γράφημα 1.123: Πληθυσμιακή πυκνότητα της ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ ανά βαθμό αστικότητας (κατεξοχήν αστικές περιοχές, ενδιάμεσες περιοχές και κατεξοχήν αγροτικές
περιοχές) την περίοδο αναφοράς 2014-2018, για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία για τους βαθμούς αστικότητας της χώρας.
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, το 51,3% (ή 19.190 τ.χλμ) της συνολικής έκτασης της χώρας ανήκει στις κατεξοχήν αστικές περιοχές,
το 46,7% (ή 17.439 τ.χλμ) ανήκει στις ενδιάμεσες περιοχές, και το 2,0% (ή 749 τ.χλμ) ανήκει στις κατεξοχήν
αγροτικές περιοχές. Την ίδια χρονιά, το 74,1% (ή
12.738.160 κάτοικοι) του συνολικού πληθυσμού της
χώρας (17.181.084 κάτοικοι) διαμένει στις κατεξοχήν
αστικές περιοχές, το 25,2% (ή 4.337.486 κάτοικοι) διαμένει στις ενδιάμεσες περιοχές, και το 0,6% (ή 105.438
κάτοικοι) διαμένει στις κατεξοχήν αγροτικές περιοχές.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, η υψηλότερη πληθυσμιακή
πυκνότητα της χώρας (663,8 κάτοικοι/τ.χλμ) καταγράφεται στις κατεξοχήν αστικές περιοχές, και κατά
φθίνουσα τιμή πληθυσμιακής πυκνότητας ακολουθούν, οι ενδιάμεσες περιοχές (248,7 κάτοικοι/τ.χλμ),
και οι κατεξοχήν αγροτικές περιοχές (140,8 κάτοικοι/τ.χλμ). Αξίζει να σημειωθεί ότι η τιμή του δείκτη
στις κατεξοχήν αγροτικές περιοχές είναι κατά 1,8 φορές μικρότερη του δείκτη στις ενδιάμεσες περιοχές
και κατά 4,7 φορές μικρότερη του δείκτη στις κατεξοχήν αστικές περιοχές.
Κατά την περίοδο αναφοράς 2014-2018, σε 2 από τους
3 βαθμούς αστικότητας της χώρας καταγράφεται αύξηση της πληθυσμιακής πυκνότητας με την υψηλότερη (κατά απόλυτη τιμή) να καταγράφεται στις κατεξοχήν αστικές περιοχές (κατά 2,5% ή κατά 16,2 κατοί-

κους/ τ.χλμ), και οριακά στις ενδιάμεσες περιοχές (κατά 0,8% ή κατά 2,0 κατοίκους/ τ.χλμ). Αντίθετα, στις
κατεξοχήν αγροτικές περιοχές της χώρας την ίδια περίοδο καταγράφεται οριακή μείωση κατά -0,5% ή κατά 0,6 κατοίκους/τ.χλμ).
Τη συγκεκριμένη περίοδο:
 η αναλογία του δείκτη στις κατεξοχήν αστικές περιοχές της χώρας προς τον δείκτη στις κατεξοχήν
αγροτικές περιοχές καταγράφει οριακή αύξηση κατά 3,0% (ή κατά 0,1 μονάδες) από 4,6 φορές το
2014, σε 4,7 φορές το 2018, ενώ
 η αναλογία του δείκτη στις ενδιάμεσες περιοχές της
χώρας προς το δείκτη στις κατεξοχήν αγροτικές περιοχές καταγράφει οριακά μηδενική μεταβολή.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΟΜΗ

To 2017, στην περιφερειακή διοικητική δομή της χώρας (NUTS 2016) περιλαμβάνονται: 4 διευρυμένες ομάδες περιφερειών/κρατίδια (NUTS1), 12 διοικητικές
περιφέρειες (NUTS2), και 40 περιφερειακές ενότητες
(NUTS3).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή της
μέγιστης, της ελάχιστης και της διάμεσης τιμής του δείκτη πληθυσμιακής πυκνότητας στις περιφερειακές ενότητες (NUTS3 regions) της Ολλανδίας την περίοδο
αναφοράς 2001-2017.

Γράφημα 1.124: Κατανομή της μέγιστης, της ελάχιστης και της διάμεσης τιμής του δείκτη πληθυσμιακής πυκνότητας στις περιφερειακές ενότητες (NUTS3) της
ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ την περίοδο αναφοράς 2001-2017
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Πηγή: Eurostat - Population density by NUTS 3 region [demo_r_d3dens]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, η διάμεση πληθυσμιακή πυκνότητα στις 40
περιφερειακές ενότητες (NUTS3) της χώρας είναι 394,4
κάτοικοι/τ.χλμ, τιμή υπερέχουσα κατά 251,7 κατοί-

κους/τ.χλμ., της αντίστοιχης διάμεσης πληθυσμιακής
πυκνότητας (142,7 κάτοικοι/τ.χλμ) στο σύνολο των
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1.343 περιφερειακών ενοτήτων της ΕΕ-28, για τις οποίες διατίθενται σχετικά στοιχεία την ίδια χρονιά.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, το εύρος της διαφοράς της
μέγιστης τιμής του δείκτη στις περιφερειακές ενότητες
της χώρας (3.316,8 κάτοικοι/τ.χλμ), που καταγράφεται
στην περιφερειακή ενότητα NL332 Agglomeratie's-Gravenhage, από την αντίστοιχη ελάχιστη τιμή του δείκτη
(142,4 κάτοικοι/ τ.χλμ) που καταγράφεται στην περιφερειακή ενότητα NL341 Zeeuwsch-Vlaanderen είναι
3.174,4 κάτοικοι/ τ.χλμ.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) η μέγιστη τιμή
του δείκτη στις περιφερειακές ενότητες της χώρας καταγράφει αύξηση κατά 2,4% (ή κατά 77,0 κατοίκους/τ.χλμ), ενώ η ελάχιστη τιμή του δείκτη στις περιφερειακές ενότητες της χώρας καταγράφει μικρή μείωση κατά -3,2% (ή κατά 4,7 κατοίκους/τ.χλμ).

Την ίδια περίοδο, η διάμεση τιμή του δείκτη στις περιφερειακές ενότητες της χώρας καταγράφει αύξηση κατά 14,5% (ή κατά 49,9 κατοίκους/τ.χλμ), από 344,5 κατοίκους/τ.χλμ το 2001, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή
του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 394,4 κατοίκους/τ.χλμ το 2017. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή του
δείκτη κατά την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2014
(433,2 κατοίκους/τ.χλμ).
ΗΛΙΑΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια μέση
ηλικία (σε έτη) του συνολικού πληθυσμού της Ολλανδίας και η ποσοστιαία κατανομή τους ανά κατηγορία
ηλικιακών ομάδων (ηλικίας έως & 14ετών, ηλικίας
από 15 έως& 64ετών και ηλικίας από 65ετών &άνω)
την περίοδο αναφοράς 2001-2018.

Γράφημα 1.125: Ετήσια σταθμισμένη μέση ηλικία (σε έτη) του συνολικού πληθυσμού της ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ και η ποσοστιαία κατανομή τους ανά κατηγορία ηλικιακών ομάδων (ηλικίας έως & 14ετών, ηλικίας από 15 έως& 64ετών και ηλικίας από 65ετών &άνω) την περίοδο αναφοράς 2001-2018
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, η ετήσια μέση ηλικία του συνολικού πληθυσμού της χώρας είναι 41,3 έτη, με το 65,1% των κατοίκων να ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα από 15 έως&
64ετών, το 18,9% των κατοίκων να ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα από 65ετών & άνω, και το 16,1% των κατοίκων να ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα έως& 14ετών.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) η ετήσια μέση
ηλικία του συνολικού πληθυσμού της χώρας καταγράφει αύξηση κατά 9,5% (ή κατά 3,5 έτη), από 37,8 έτη το
2001, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη
κατά την περίοδο αναφοράς, σε 41,3 έτη το 2017, που
αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την
ίδια περίοδο. Τη συγκεκριμένη περίοδο:
 το ποσοστό των κατοίκων που ανήκουν στην ηλικιακή
ομάδα από 15 έως& 64ετών καταγράφει ελαφρά
μείωση (κατά -4,0% ή κατά 2,7 ποσ. μονάδες), από
68,1% το 2001, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του
δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 65,1% το
2017, που αποτελεί αντίστοιχα και την ελάχιστη τιμή
του δείκτη την ίδια περίοδο,
 το ποσοστό των κατοίκων που ανήκουν στην ηλικιακή
ομάδα από 65ετών & άνω καταγράφει σημαντική
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αύξηση (κατά 38,6% ή κατά 5,3 ποσ. μονάδες), από
13,6% το 2001, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή
του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 18,9% το
2017, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή
του δείκτη την ίδια περίοδο, και
το ποσοστό των κατοίκων που ανήκουν στην ηλικιακή
ομάδα έως&14ετών καταγράφει μείωση (κατά -13,7%
ή κατά 2,5 ποσ. μονάδες), από 18,6% το 2001, που
αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 16,1% το 2017, που αποτελεί αντίστοιχα και την ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια
περίοδο.



ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συνολικός
πληθυσμός της Ολλανδίας με αλλοδαπή υπηκοότη19
τα , καθώς και η ποσοστιαία αναλογία του στο συνολικό πληθυσμό της χώρας την περίοδο αναφοράς 20012018.
19

Με υπηκοότητα διαφορετική της χώρας αναφοράς ή χωρίς υπηκοότητα (foreign country and stateless citizens)
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Γράφημα 1.126: Συνολικός πληθυσμός της ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ με αλλοδαπή υπηκοότητα καθώς και η ποσοστιαία αναλογία του στο συνολικό πληθυσμό της χώρας
την περίοδο 2001-2018
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, ο συνολικός πληθυσμός της χώρας με αλλοδαπή υπηκοότητα είναι 991.440 κάτοικοι, που αντιστοιχεί στο 5,8% του συνολικού πληθυσμού της χώρας (17.181.084 κάτοικοι) τη συγκεκριμένη χρονιά.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) το πλήθος
του συνολικού πληθυσμού της χώρας με αλλοδαπή
υπηκοότητα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση
(κατά 68,5% ή κατά 403.003 κατοίκους), από 588.437
κατοίκους το 2001, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή
του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 991.440 κατοίκους το 2018, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη
τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο. Την ίδια περίοδο, το
ποσοστό του συνολικού πληθυσμού της χώρας με αλ-

λοδαπή υπηκοότητα, ως προς το συνολικό πληθυσμό
της χώρας καταγράφει σημαντική αύξηση (κατά 56,8%
ή κατά 2,1 ποσ. μονάδες), από 3,7% το 2001, σε 5,8%
το 2018, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη
κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το
2007 (3,7%).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συνολικός
πληθυσμός της Ολλανδίας με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ28) υπηκοότητα, καθώς και η ποσοστιαία αναλογία του
στο συνολικό πληθυσμό της χώρας την περίοδο αναφοράς 2014-2018, για την οποία διατίθενται σχετικά
στοιχεία.

Γράφημα 1.127: Συνολικός πληθυσμός της ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα καθώς και η ποσοστιαία αναλογία του στο συνολικό πληθυσμό της χώρας την περίοδο 2014-2018
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Πηγή: Eurostat - Population on 1 January by age and sex [demo_pjan] the period 2001-2018, and Population on 1 January by age group, sex and citizenship [migr_pop1ctz]the same period
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, ο συνολικός πληθυσμός της χώρας με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα είναι 525.626 κάτοικοι, που αντιστοιχεί στο 53,0% του συνολικού πληθυσμού της χώρας με αλλοδαπή υπηκοότητα (991.440
κάτοικοι) τη συγκεκριμένη χρονιά.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2014-2018) το πλήθος του
συνολικού πληθυσμού της χώρας με αλλοδαπή (εντός
της ΕΕ-28) υπηκοότητα καταγράφει σημαντική αύξηση
(κατά 30,4% ή κατά 122.598 κατοίκους), από
403.028κατοίκους το 2014, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε
525.626 κατοίκους το 2018 που αποτελεί αντίστοιχα και

την μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο τιμή του
δείκτη την ίδια.
Την ίδια περίοδο, το ποσοστό του συνολικού πληθυσμού της χώρας με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα, ως προς το συνολικό πληθυσμό της χώρας με
αλλοδαπή υπηκοότητα καταγράφει μικρή μείωση (κατά -3,3% ή κατά 1,8 ποσ.μονάδες), από 54,8% το 2014,
σε 53,0% το 2018, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή
του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται
ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2015 (55,7%).

1.2.20 Αυστρία (20 Austria)
Το 2018 η συνολική έκταση (total area) της Αυστρίας
(NUTS2016) είναι 83.878 τ.χλμ, που αντιστοιχεί στο
1,9% της συνολικής έκτασης των 28 κρατών-μελών της
ΕΕ τη συγκεκριμένη χρονιά (4.469.508 τ.χλμ).

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συνολικός
πληθυσμός/κάτοικοι της Αυστρίας, καθώς και η ποσοστιαία αναλογία του στο συνολικό πληθυσμό/ κάτοικοι
της ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2001-2018.
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Γράφημα 1.128: Συνολικός πληθυσμός/συνήθεις κάτοικοι της ΑΥΣΤΡΙΑΣ καθώς και η ποσοστιαία αναλογία του στο συνολικό πληθυσμό/κάτοικοι της ΕΕ-28
την περίοδο 2001-2018
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Πηγή: Eurostat - Population on 1 January by age and sex [demo_pjan] the period 2001-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, ο συνολικός πληθυσμός της χώρας είναι
8.822.267 κάτοικοι, που αντιστοιχεί στο 1,7% του συνολικού πληθυσμού/κατοίκων στην ΕΕ-28 (512.379.225
κάτοικοι) τη συγκεκριμένη χρονιά. Κατά την περίοδο
αναφοράς (2001-2018) το πλήθος του συνολικού πληθυσμού της χώρας καταγράφει αύξηση (κατά 10,0% ή
κατά 801.321 κατοίκους), από 8.020.946 κατοίκους το
2001, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη
κατά την περίοδο αναφοράς, σε 8.822.267 κατοίκους

το 2018, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή
του δείκτη την ίδια περίοδο. Τη συγκεκριμένη περίοδο, το ποσοστό του συνολικού πληθυσμού της χώρας
ως προς το συνολικό πληθυσμό της ΕΕ-28 καταγράφει
οριακή αύξηση (κατά 4,8% ή κατά 0,1 ποσ. μονάδες).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η πληθυσμιακή πυκνότητα (αναλογία κάτοικοι/τ.χλμ) της Αυστρίας
κατά την περίοδο αναφοράς 2001-2018.

Γράφημα 1.129: Πληθυσμιακή πυκνότητα της ΑΥΣΤΡΙΑΣ την περίοδο αναφοράς 2001-2018
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, η πληθυσμιακή πυκνότητα της χώρας είναι
105,2 κάτοικοι/τ.χλμ, τιμή που υπολείπεται κατά 12,8
κατοίκους/τ.χλμ από την πληθυσμιακή πυκνότητα της
ΕΕ-28 (118,0 κάτοικοι/τ.χλμ) την ίδια χρονιά. Κατά την
περίοδο αναφοράς (2001-2018) η πληθυσμιακή πυκνότητα της χώρας καταγράφει αύξηση (κατά 10,0% ή κατά 9,5 κατοίκους/τ.χλμ), από 95,6 κατοίκους/ τ.χλμ το
2001, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη
κατά την περίοδο αναφοράς, σε 105,2 κατοίκους/τ.χλμ
το 2018, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή
του δείκτη την ίδια περίοδο.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, το εύρος της απόκλισης της
πληθυσμιακή πυκνότητα της χώρας της χώρας από
την αντίστοιχη τιμή του δείκτη στην ΕΕ-28 καταγράφει

σημαντική μείωση (κατά -21,6% ή κατά 3,5 κατοίκους/τ.χλμ), με τη μέση τιμή του εύρους της απόκλισης των δύο δεικτών κατά την περίοδο αναφοράς να
είναι 15,5 κάτοικοι/τ.χλμ.
ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η πληθυσμιακή πυκνότητα (αναλογία κάτοικοι/τ.χλμ) της Αυστρίας
ανά βαθμό αστικότητας (κατεξοχήν αστικές περιοχές,
ενδιάμεσες περιοχές και κατεξοχήν αγροτικές περιοχές) κατά την περίοδο αναφοράς 2001-2018, για την
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία για τους βαθμούς
αστικότητας της χώρας.

Γράφημα 1.130: Πληθυσμιακή πυκνότητα της ΑΥΣΤΡΙΑΣ ανά βαθμό αστικότητας (κατεξοχήν αστικές περιοχές, ενδιάμεσες περιοχές και κατεξοχήν αγροτικές
περιοχές) την περίοδο αναφοράς 2001-2018, για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία για τους βαθμούς αστικότητας της χώρας.
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, το 7,1% (ή 5.959 τ.χλμ) της συνολικής έκτασης
της χώρας ανήκει στις κατεξοχήν αστικές περιοχές, το
17,6% (ή 14.777 τ.χλμ) ανήκει στις ενδιάμεσες περιοχές, και το 75,3% (ή 63.142 τ.χλμ) ανήκει στις κατεξοχήν
αγροτικές περιοχές. Την ίδια χρονιά, το 32,0% (ή
1.325.429 κάτοικοι) του συνολικού πληθυσμού της χώρας (2.826.487 κάτοικοι) διαμένει στις κατεξοχήν αστικές περιοχές, το 27,6% (ή 2.437.136 κάτοικοι) διαμένει
στις ενδιάμεσες περιοχές, και το 40,3% (ή 3.558.644
κάτοικοι) διαμένει στις κατεξοχήν αγροτικές περιοχές.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, η υψηλότερη πληθυσμιακή
πυκνότητα της χώρας (474,3 κάτοικοι/τ.χλμ) καταγράφεται στις κατεξοχήν αστικές περιοχές, και κατά φθίνουσα τιμή πληθυσμιακής πυκνότητας ακολουθούν, οι
ενδιάμεσες περιοχές (164,9 κάτοικοι/τ.χλμ), και οι κατεξοχήν αγροτικές περιοχές (56,4 κάτοικοι/τ.χλμ). Αξίζει να σημειωθεί ότι η τιμή του δείκτη στις κατεξοχήν
αγροτικές περιοχές είναι κατά 2,9 φορές μικρότερη του
δείκτη στις ενδιάμεσες περιοχές και κατά 8,4 φορές μικρότερη του δείκτη στις κατεξοχήν αστικές περιοχές.
Κατά την περίοδο αναφοράς 2001-2018, και στους 3
βαθμούς αστικότητας της χώρας καταγράφεται αύξηση
της πληθυσμιακής πυκνότητας με την υψηλότερη να
καταγράφεται στις κατεξοχήν αστικές περιοχές (κατά
19,7% ή κατά 78,1 κατοίκους/ τ.χλμ), και ακολούθως
στις ενδιάμεσες περιοχές (κατά 11,5% ή κατά 17,1 κα-

τοίκους/ τ.χλμ) στις κατεξοχήν αγροτικές περιοχές (κατά 2,5% ή κατά 1,4 κατοίκους/ τ.χλμ).
Τη συγκεκριμένη περίοδο:
 η αναλογία του δείκτη στις κατεξοχήν αστικές περιοχές της χώρας προς τον δείκτη στις κατεξοχήν αγροτικές περιοχές καταγράφει αύξηση κατά 16,8% (ή κατά 1,2 μονάδες) από 7,2 φορές το 2001, σε 8,4 φορές
το 2018, ενώ
 η αναλογία του δείκτη στις ενδιάμεσες περιοχές της
χώρας προς το δείκτη στις κατεξοχήν αγροτικές περιοχές καταγράφει μικρή αύξηση κατά 8,8% (ή κατά 0,2
μονάδες) από 2,7 φορές το 2001, σε 8,9 φορές το
2018.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΟΜΗ

To 2017, στην περιφερειακή διοικητική δομή της χώρας (NUTS 2016) περιλαμβάνονται: 3 διευρυμένες ομάδες περιφερειών/κρατίδια (NUTS1), 9 διοικητικές
περιφέρειες (NUTS2), και 35 περιφερειακές ενότητες
(NUTS3).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή της
μέγιστης, της ελάχιστης και της διάμεσης τιμής του δείκτη πληθυσμιακής πυκνότητας στις περιφερειακές ενότητες (NUTS3 regions) της Αυστρίας την περίοδο αναφοράς 2001-2017.

Γράφημα 1.131: Κατανομή της μέγιστης, της ελάχιστης και της διάμεσης τιμής του δείκτη πληθυσμιακής πυκνότητας στις περιφερειακές ενότητες (NUTS3) της
ΑΥΣΤΡΙΑΣ την περίοδο αναφοράς 2001-2017
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Πηγή: Eurostat - Population density by NUTS 3 region [demo_r_d3dens]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, η διάμεση πληθυσμιακή πυκνότητα στις 35 περιφερειακές ενότητες (NUTS3) της χώρας είναι 74,4 κάτοικοι/τ.χλμ, τιμή υπολειπόμενη κατά 68,3 κατοίκους/τ.χλμ., της αντίστοιχης διάμεσης πληθυσμιακής
πυκνότητας (142,7 κάτοικοι/τ.χλμ) στο σύνολο των 1.343

περιφερειακών ενοτήτων της ΕΕ-28, για τις οποίες διατίθενται σχετικά στοιχεία την ίδια χρονιά.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, το εύρος της διαφοράς της μέγιστης τιμής του δείκτη στις περιφερειακές ενότητες της
χώρας (4.754,9 κάτοικοι/τ.χλμ), που καταγράφεται στην
περιφερειακή ενότητα AT130 Wien, από την αντίστοιχη

99

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

ελάχιστη τιμή του δείκτη (20,2 κάτοικοι/ τ.χλμ) που καταγράφεται στην περιφερειακή ενότητα AT321 Lungau είναι 4.734,7 κάτοικοι/ τ.χλμ.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) η μέγιστη τιμή
του δείκτη στις περιφερειακές ενότητες της χώρας καταγράφει αύξηση κατά 20,6% (ή κατά 813,1 κατοίκους/τ.χλμ), ενώ η ελάχιστη τιμή του δείκτη στις περιφερειακές ενότητες της χώρας καταγράφει μικρή μείωση
κατά -20,2% (ή κατά 1,6 κατοίκους/τ.χλμ).
Την ίδια περίοδο, η διάμεση τιμή του δείκτη στις περιφερειακές ενότητες της χώρας καταγράφει μικρή αύξηση κατά 3,5% (ή κατά 2,5 κατοίκους/τ.χλμ), από 71,9 κα-

τοίκους/τ.χλμ το 2001, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 74,4 κατοίκους/τ.χλμ το 2017, που αποτελεί αντίστοιχα και τη
μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.
ΗΛΙΑΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια μέση
ηλικία (σε έτη) του συνολικού πληθυσμού της Αυστρίας
και η ποσοστιαία κατανομή τους ανά κατηγορία ηλικιακών ομάδων (ηλικίας έως & 14ετών, ηλικίας από 15 έως& 64ετών και ηλικίας από 65ετών &άνω) την περίοδο
αναφοράς 2001-2018.

Γράφημα 1.132: Ετήσια σταθμισμένη μέση ηλικία (σε έτη) του συνολικού πληθυσμού της ΑΥΣΤΡΙΑΣ και η ποσοστιαία κατανομή τους ανά κατηγορία ηλικιακών
ομάδων (ηλικίας έως & 14ετών, ηλικίας από 15 έως& 64ετών και ηλικίας από 65ετών &άνω) την περίοδο αναφοράς 2001-2018
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Το 2018, η ετήσια μέση ηλικία του συνολικού πληθυσμού της χώρας είναι 42,1 έτη, με το 66,9% των κατοίκων να ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα από 15 έως&
64ετών, το 18,7% των κατοίκων να ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα από 65ετών & άνω, και το 14,4% των κατοίκων να ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα έως& 14ετών.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) η ετήσια μέση
ηλικία του συνολικού πληθυσμού της χώρας καταγράφει αύξηση κατά 7,7% (ή κατά 3,0 έτη), από 39,1 έτη το
2001, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη
κατά την περίοδο αναφοράς, σε 42,1 έτη το 2017, που
αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την
ίδια περίοδο. Τη συγκεκριμένη περίοδο:
 το ποσοστό των κατοίκων που ανήκουν στην ηλικιακή
ομάδα από 15 έως& 64ετών καταγράφει μικρή μείωση (κατά -1,1% ή κατά 0,7 ποσ. μονάδες), από 67,6%
το 2001, σε 66,9% το 2017, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς.
Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια
περίοδο καταγράφεται το 2004 (68,2%),
 το ποσοστό των κατοίκων που ανήκουν στην ηλικιακή
ομάδα από 65ετών & άνω καταγράφει αύξηση (κατά

210% ή κατά 3,2 ποσ. μονάδες), από 15,4% το 2001,
που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά
την περίοδο αναφοράς, σε 18,7% το 2017, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο, και

 το ποσοστό των κατοίκων που ανήκουν στην ηλικιακή

ομάδα έως&14ετών καταγράφει μείωση (κατά -14,8%
ή κατά 2,5 ποσ. μονάδες), από 16,9% το 2001, που
αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 14,4% το 2017. Σημειώνεται ότι η
ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2015 (14,3%).

ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συνολικός
20
πληθυσμός της Αυστρίας με αλλοδαπή υπηκοότητα ,
καθώς και η ποσοστιαία αναλογία του στο συνολικό
πληθυσμό της χώρας την περίοδο αναφοράς 20012018.
20

Με υπηκοότητα διαφορετική της χώρας αναφοράς ή χωρίς υπηκοότητα (foreign country and stateless citizens)

Γράφημα 1.133: Συνολικός πληθυσμός της ΑΥΣΤΡΙΑΣ με αλλοδαπή υπηκοότητα καθώς και η ποσοστιαία αναλογία του στο συνολικό πληθυσμό της χώρας την
περίοδο 2001-2018
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υπηκοότητα, ως προς το συνολικό πληθυσμό της χώρας καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση (κατά
77,5% ή κατά 6,9 ποσ. μονάδες), από 8,8% το 2001, σε
15,7% το 2018, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του
δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι η
ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2002 (8,7%).

Κεφάλαιο 1ο

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ & ΔΕΙΚΤΕΣ
ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Το 2018, ο συνολικός πληθυσμός της χώρας με αλλοδαπή υπηκοότητα είναι 1.385.823 κάτοικοι, που αντιστοιχεί στο 15,7% του συνολικού πληθυσμού της χώρας (8.822.267 κάτοικοι) τη συγκεκριμένη χρονιά. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) το πλήθος του
συνολικού πληθυσμού της χώρας με αλλοδαπή υπηκοότητα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση (κατά 95,3% ή κατά 676.127 κατοίκους), από 709.696 κατοίκους το 2001, σε 1.385.823 κατοίκους το 2018, που
αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή του
δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2002
(704.836 κατοίκους). Την ίδια περίοδο, το ποσοστό
του συνολικού πληθυσμού της χώρας με αλλοδαπή

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συνολικός
πληθυσμός της Αυστρίας με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ28) υπηκοότητα, καθώς και η ποσοστιαία αναλογία του
στο συνολικό πληθυσμό της χώρας την περίοδο αναφοράς 2014-2018, για την οποία διατίθενται σχετικά
στοιχεία.

Γράφημα 1.134: Συνολικός πληθυσμός της ΑΥΣΤΡΙΑΣ με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα καθώς και η ποσοστιαία αναλογία του στο συνολικό πληθυσμό της χώρας την περίοδο 2014-2018
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Το 2018, ο συνολικός πληθυσμός της χώρας με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα είναι 693.855 κάτοικοι,
που αντιστοιχεί στο 50,1% του συνολικού πληθυσμού
της χώρας με αλλοδαπή υπηκοότητα (1.385.823 κάτοικοι) τη συγκεκριμένη χρονιά.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2014-2018) το πλήθος
του συνολικού πληθυσμού της χώρας με αλλοδαπή
(εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα καταγράφει αύξηση (κατά 33,8% ή κατά 175.185 κατοίκους), από 518.670 κατοίκους το 2014, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή
του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 693.855

κατοίκους το 2018, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την ίδια περίοδο.
Την ίδια περίοδο, το ποσοστό του συνολικού πληθυσμού της χώρας με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα, ως προς το συνολικό πληθυσμό της χώρας
με αλλοδαπή υπηκοότητα καταγράφει μικρή αύξηση
(κατά 2,4% ή κατά 1,2 ποσ. μονάδες), από 48,9% το
2014, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη
κατά την περίοδο αναφοράς, σε 50,1% το 2018, που
αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την
ίδια περίοδο.

1.2.21 Πολωνία (21 Poland)
Το 2018 η συνολική έκταση (total area) της Πολωνίας
(NUTS2016) είναι 331.928 τ.χλμ, που αντιστοιχεί στο
7,0% της συνολικής έκτασης των 28 κρατών-μελών της
ΕΕ τη συγκεκριμένη χρονιά (4.469.508 τ.χλμ).

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συνολικός
πληθυσμός/κάτοικοι της Πολωνίας, καθώς και η ποσοστιαία αναλογία του στο συνολικό πληθυσμό/ κάτοικοι
της ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2001-2018.

Γράφημα 1.135: Συνολικός πληθυσμός/συνήθεις κάτοικοι της ΠΟΛΩΝΙΑΣ καθώς και η ποσοστιαία αναλογία του στο συνολικό πληθυσμό/κάτοικοι της ΕΕ-28
την περίοδο 2001-2018
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Το 2018, ο συνολικός πληθυσμός της χώρας είναι
37.976.687 κάτοικοι, που αντιστοιχεί στο 7,4% του συ-

νολικού πληθυσμού/κατοίκων στην ΕΕ-28 (512.379.225
κάτοικοι) τη συγκεκριμένη χρονιά. Κατά την περίοδο
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

αναφοράς (2001-2018) το πλήθος του συνολικού πληθυσμού της χώρας καταγράφει οριακή μείωση (κατά 0,7% ή κατά 277.268 κατοίκους), από 38.253.955 κατοίκους το 2001, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του
δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 37.976.687 κατοίκους το 2018. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή του
δείκτη κατά την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2016

(37.967.209 κατοίκους). Τη συγκεκριμένη περίοδο, το
ποσοστό του συνολικού πληθυσμού της χώρας ως
προς το συνολικό πληθυσμό της ΕΕ-28 καταγράφει
οριακή μείωση (κατά -0,5% ή κατά 0,6 ποσ. μονάδες).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η πληθυσμιακή πυκνότητα (αναλογία κάτοικοι/τ.χλμ) της Πολωνίας
κατά την περίοδο αναφοράς 2001-2018.

Γράφημα 1.136: Πληθυσμιακή πυκνότητα της ΠΟΛΩΝΙΑΣ την περίοδο αναφοράς 2001-2018
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Το 2018, η πληθυσμιακή πυκνότητα της χώρας είναι
121,7 κάτοικοι/τ.χλμ, τιμή που υπερτερεί κατά 3,7 κατοίκους/τ.χλμ από την πληθυσμιακή πυκνότητα της
ΕΕ-28 (118,0 κάτοικοι/τ.χλμ) την ίδια χρονιά. Κατά την
περίοδο αναφοράς (2001-2018) η πληθυσμιακή πυκνότητα της χώρας καταγράφει οριακή μείωση (κατά -0,5%
ή κατά 0,6 κατοίκους/τ.χλμ), από 122,3 κατοίκους/
τ.χλμ το 2001, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του
δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 121,7 κατοίκους/τ.χλμ το 2018. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή
του δείκτη κατά την ίδια περίοδο καταγράφεται το
2015 (121,5 κατοίκους/τ.χλμ).
Τη συγκεκριμένη περίοδο, το εύρος της απόκλισης της
πληθυσμιακή πυκνότητα της χώρας της χώρας από

την αντίστοιχη τιμή του δείκτη στην ΕΕ-28 καταγράφει
σημαντική μείωση (κατά -63,8% ή κατά 6,6 κατοίκους/τ.χλμ), με τη μέση τιμή του εύρους της απόκλισης των δύο δεικτών κατά την περίοδο αναφοράς να
είναι 6,6 κάτοικοι/τ.χλμ.
ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η πληθυσμιακή πυκνότητα (αναλογία κάτοικοι/τ.χλμ) της Πολωνίας
ανά βαθμό αστικότητας (κατεξοχήν αστικές περιοχές,
ενδιάμεσες περιοχές και κατεξοχήν αγροτικές περιοχές) κατά την περίοδο αναφοράς 2014-2018, για την
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία για τους βαθμούς
αστικότητας της χώρας.

Γράφημα 1.137: Πληθυσμιακή πυκνότητα της ΠΟΛΩΝΙΑΣ ανά βαθμό αστικότητας (κατεξοχήν αστικές περιοχές, ενδιάμεσες περιοχές και κατεξοχήν αγροτικές
περιοχές) την περίοδο αναφοράς 2014-2018, για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία για τους βαθμούς αστικότητας της χώρας.
κατεξοξήν σε ΑΣΤΙΚΕΣ περιοχές

623,0

623,1

110,1

110,2

84,1

84,0

678,3

678,7

678,9

112,3

112,5

112,6

81,9

81,7

81,6

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ περιοχές

κατεξοχήν σε ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ περιοχές
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Πηγή: Eurostat - Population on 1 January by broad age group, sex and other typologies [urt_pjanaggr3] the period 2001-2018, and Area of the regions by other typologies [urt_d3area] the
same period
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, το 4,5% (ή 14.159 τ.χλμ) της συνολικής έκτασης της χώρας ανήκει στις κατεξοχήν αστικές περιοχές,
το 42,0% (ή 130.886 τ.χλμ) ανήκει στις ενδιάμεσες περιοχές, και το 53,5% (ή 166.883 τ.χλμ) ανήκει στις κατεξοχήν αγροτικές περιοχές. Την ίδια χρονιά, το 25,3% (ή
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9.612.843 κάτοικοι) του συνολικού πληθυσμού της χώρας (37.976.687 κάτοικοι) διαμένει στις κατεξοχήν αστικές περιοχές, το 38,8% (ή 14.744.274 κάτοικοι) διαμένει στις ενδιάμεσες περιοχές, και το 35,9% (ή
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 η αναλογία του δείκτη στις κατεξοχήν αστικές πε-

Κατά την περίοδο αναφοράς 2014-2018, σε 2 από τους
3 βαθμούς αστικότητας της χώρας καταγράφεται αύξηση της πληθυσμιακής πυκνότητας με την υψηλότερη να καταγράφεται στις κατεξοχήν αστικές περιοχές
(κατά 9,0% ή κατά 55,9 κατοίκους/ τ.χλμ), και ελαφρότερα στις ενδιάμεσες περιοχές (κατά 2,3% ή κατά 2,6
κατοίκους/ τ.χλμ). Αντίθετα, στις κατεξοχήν αγροτικές
περιοχές της χώρας την ίδια περίοδο καταγράφει μείωση κατά -3,0% ή κατά 2,5 κατοίκους/τ.χλμ).
Τη συγκεκριμένη περίοδο:

To 2017, στην περιφερειακή διοικητική δομή της χώρας (NUTS 2016) περιλαμβάνονται: 7 διευρυμένες ομάδες περιφερειών/κρατίδια (NUTS1), 13 διοικητικές
περιφέρειες (NUTS2), και 73 περιφερειακές ενότητες
(NUTS3).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή της
μέγιστης, της ελάχιστης και της διάμεσης τιμής του δείκτη πληθυσμιακής πυκνότητας στις περιφερειακές ενότητες (NUTS3 regions) της Πολωνίας την περίοδο
2002-2017 για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία.

ριοχές της χώρας προς τον δείκτη στις κατεξοχήν
αγροτικές περιοχές καταγράφει αύξηση κατά 12,3%
(ή κατά 0,9 μονάδες) από 7,4 φορές το 2014, σε 8,3
φορές το 2018, ενώ
η αναλογία του δείκτη στις ενδιάμεσες περιοχές της
χώρας προς το δείκτη στις κατεξοχήν αγροτικές περιοχές καταγράφει οριακή αύξηση κατά 5,5% (ή κατά 0,1 μονάδες) από 1,3 φορές το 2014, σε 1,4 φορές το 2018.

Κεφάλαιο 1ο
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13.619.570 κάτοικοι) διαμένει στις κατεξοχήν αγροτικές περιοχές.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, η υψηλότερη πληθυσμιακή
πυκνότητα της χώρας (678,9 κάτοικοι/τ.χλμ) καταγράφεται στις κατεξοχήν αστικές περιοχές, και κατά
φθίνουσα τιμή πληθυσμιακής πυκνότητας ακολουθούν, οι ενδιάμεσες περιοχές (112,6 κάτοικοι/τ.χλμ),
και οι κατεξοχήν αγροτικές περιοχές (81,6 κάτοικοι/τ.χλμ). Αξίζει να σημειωθεί ότι η τιμή του δείκτη
στις κατεξοχήν αγροτικές περιοχές είναι κατά 1,4 φορές μικρότερη του δείκτη στις ενδιάμεσες περιοχές
και κατά 8,3 φορές μικρότερη του δείκτη στις κατεξοχήν αστικές περιοχές.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΟΜΗ

Γράφημα 1.138: Κατανομή της μέγιστης, της ελάχιστης και της διάμεσης τιμής του δείκτη πληθυσμιακής πυκνότητας στις περιφερειακές ενότητες (NUTS3) της
ΠΟΛΩΝΙΑΣ την περίοδο 2002-2017 για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, η διάμεση πληθυσμιακή πυκνότητα στις 73
περιφερειακές ενότητες (NUTS3) της χώρας είναι 103,8
κάτοικοι/τ.χλμ, τιμή υπολειπόμενη κατά 38,9 κατοίκους/τ.χλμ., της αντίστοιχης διάμεσης πληθυσμιακής
πυκνότητας (142,7 κάτοικοι/τ.χλμ) στο σύνολο των
1.343 περιφερειακών ενοτήτων της ΕΕ-28, για τις οποίες διατίθενται σχετικά στοιχεία την ίδια χρονιά.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, το εύρος της διαφοράς της
μέγιστης τιμής του δείκτη στις περιφερειακές ενότητες
της χώρας (3.470,0 κάτοικοι/τ.χλμ), που καταγράφεται
στην περιφερειακή ενότητα PL911 Miasto Warszawa,
από την αντίστοιχη ελάχιστη τιμή του δείκτη (42,1 κάτοικοι/ τ.χλμ) που καταγράφεται στην περιφερειακή
ενότητα PL427 Szczecinecko-pyrzycki είναι 3.427,9 κάτοικοι/ τ.χλμ.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) η μέγιστη τιμή
του δείκτη στις περιφερειακές ενότητες της χώρας καταγράφει μικρή αύξηση κατά 4,0% (ή κατά 132,9 κατοί-

κους/τ.χλμ), ενώ η ελάχιστη τιμή του δείκτη στις περιφερειακές ενότητες της χώρας καταγράφει μείωση κατά -6,0% (ή κατά 2,7 κατοίκους/τ.χλμ).
Την ίδια περίοδο, η διάμεση τιμή του δείκτη στις περιφερειακές ενότητες της χώρας καταγράφει σημαντική
μείωση κατά -41,7% (ή κατά 74,2 κατοίκους/τ.χλμ), από
178 κατοίκους/τ.χλμ το 2002, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε
103,8 κατοίκους/τ.χλμ το 2017, που αποτελεί αντίστοιχα και την ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.
ΗΛΙΑΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια μέση
ηλικία (σε έτη) του συνολικού πληθυσμού της Πολωνίας και η ποσοστιαία κατανομή τους ανά κατηγορία
ηλικιακών ομάδων (ηλικίας έως & 14ετών, ηλικίας
από 15 έως& 64ετών και ηλικίας από 65ετών &άνω)
την περίοδο αναφοράς 2001-2018.
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Γράφημα 1.139: Ετήσια σταθμισμένη μέση ηλικία (σε έτη) του συνολικού πληθυσμού της ΠΟΛΩΝΙΑΣ και η ποσοστιαία κατανομή τους ανά κατηγορία ηλικιακών ομάδων (ηλικίας έως & 14ετών, ηλικίας από 15 έως& 64ετών και ηλικίας από 65ετών &άνω) την περίοδο αναφοράς 2001-2018
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, η ετήσια μέση ηλικία του συνολικού πληθυσμού της χώρας είναι 40,9 έτη, με το 67,7% των κατοίκων να ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα από 15 έως&
64ετών, το 17,1% των κατοίκων να ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα από 65ετών & άνω, και το 15,2% των κατοίκων να ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα έως&
14ετών.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) η ετήσια μέση ηλικία του συνολικού πληθυσμού της χώρας καταγράφει αύξηση κατά 13,6% (ή κατά 4,9 έτη), από 36,0
έτη το 2001, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του
δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 40,9 έτη το
2017, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του
δείκτη την ίδια περίοδο. Τη συγκεκριμένη περίοδο:
 το ποσοστό των κατοίκων που ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα από 15 έως& 64ετών καταγράφει μικρή
μείωση (κατά -1,3% ή κατά 0,9 ποσ. μονάδες), από
68,6% το 2001, σε 67,7% το 2017, που αποτελεί και
την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη
την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2009 (71,2%),

 το ποσοστό των κατοίκων που ανήκουν στην ηλικια-



κή ομάδα από 65ετών & άνω καταγράφει σημαντική αύξηση (κατά 38,5% ή κατά 4,8 ποσ. μονάδες),
από 12,4% το 2001, που αποτελεί και την ελάχιστη
τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε
17,1% το 2017, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο, και
το ποσοστό των κατοίκων που ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα έως& 14ετών καταγράφει μείωση ισχυρή
(κατά -20,1% ή κατά 3,8 ποσ. μονάδες), από 19,1%
το 2001, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 15,2% το 2017.
Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια
περίοδο καταγράφεται το 2016 (15,0%).

ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συνολικός
πληθυσμός της Πολωνίας με αλλοδαπή υπηκοότητα (με
υπηκοότητα διαφορετική της χώρας αναφοράς ή χωρίς
υπηκοότητα - foreign country and stateless citizens) καθώς και η ποσοστιαία αναλογία του στο συνολικό πληθυσμό της χώρας την περίοδο αναφοράς 2001-2018.

Γράφημα 1.140: Συνολικός πληθυσμός της ΠΟΛΩΝΙΑΣ με αλλοδαπή υπηκοότητα καθώς και η ποσοστιαία αναλογία του στο συνολικό πληθυσμό της χώρας
την περίοδο 2001-2018
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, ο συνολικός πληθυσμός της χώρας με αλλοδαπή υπηκοότητα είναι 85.895 κάτοικοι, που αντιστοιχεί στο 0,2% του συνολικού πληθυσμού της χώρας (37.976.687 κάτοικοι) τη συγκεκριμένη χρονιά.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) το πλήθος
του συνολικού πληθυσμού της χώρας με αλλοδαπή
υπηκοότητα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση
(κατά 118,5% ή κατά 46.584 κατοίκους), από 39.311
κατοίκους το 2001, σε 85.895 κατοίκους το 2018, που
αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή του
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δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2008 (36.265
κατοίκους). Την ίδια περίοδο, το ποσοστό του συνολικού πληθυσμού της χώρας με αλλοδαπή υπηκοότητα,
ως προς το συνολικό πληθυσμό της χώρας καταγράφει αύξηση (κατά 120,1% ή κατά 0,1 ποσ. μονάδες),
από 0,1% το 2001, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή
του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 0,2% το
2018, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του
δείκτη την ίδια περίοδο.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συνολικός
πληθυσμός της Πολωνίας με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2018

φοράς 2014-2018, για την οποία διατίθενται σχετικά
στοιχεία.

Κεφάλαιο 1ο

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ & ΔΕΙΚΤΕΣ
ΣΤΗΝ ΕΕ-28

28) υπηκοότητα, καθώς και η ποσοστιαία αναλογία του
στο συνολικό πληθυσμό της χώρας την περίοδο ανα-

Γράφημα 1.141: Συνολικός πληθυσμός της ΠΟΛΩΝΙΑΣ με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα καθώς και η ποσοστιαία αναλογία του στο συνολικό πληθυσμό της χώρας την περίοδο 2014-2018

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

13.105

2004

15,3

13.465

2003

17,0

13.112

2002

17,8

12.501

2001

19,1

12.139

22,3

2014

2015

2016

2017

2018

Πηγή: Eurostat - Population on 1 January by age and sex [demo_pjan] the period 2001-2018, and Population on 1 January by age group, sex and citizenship [migr_pop1ctz]the same period
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, ο συνολικός πληθυσμός της χώρας με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα είναι 13.105 κάτοικοι,
που αντιστοιχεί στο 15,3% του συνολικού πληθυσμού
της χώρας με αλλοδαπή υπηκοότητα (85.895 κάτοικοι)
τη συγκεκριμένη χρονιά.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2014-2018) το πλήθος
του συνολικού πληθυσμού της χώρας με αλλοδαπή
(εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα καταγράφει αύξηση (κατά 8,0% ή κατά 966 κατοίκους), από 12.139 κατοίκους
το 2014, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 13.105 κατοίκους

το 2018. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη την
ίδια περίοδο καταγράφεται το 2017 (13.465 κάτοικοι).
Την ίδια περίοδο, το ποσοστό του συνολικού πληθυσμού της χώρας με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα, ως προς το συνολικό πληθυσμό της χώρας
με αλλοδαπή υπηκοότητα καταγράφει σημαντική
μείωση (κατά -31,6% ή κατά 7,0 ποσ.μονάδες), από
22,3% το 2014, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του
δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 15,3% το 2018,
που αποτελεί αντίστοιχα και την ελάχιστη τιμή του
δείκτη την ίδια περίοδο.

1.2.22 Πορτογαλία (22 Portugal)
Το 2018 η συνολική έκταση (total area) της Πορτογαλίας (NUTS2016) είναι 92.227 τ.χλμ, που αντιστοιχεί στο
2,1% της συνολικής έκτασης των 28 κρατών-μελών της
ΕΕ τη συγκεκριμένη χρονιά (4.469.508 τ.χλμ).

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συνολικός
πληθυσμός/κάτοικοι της Πορτογαλίας, καθώς και η
ποσοστιαία αναλογία του στο συνολικό πληθυσμό/ κάτοικοι της ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2001-2018.

Γράφημα 1.142: Συνολικός πληθυσμός/συνήθεις κάτοικοι της ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ καθώς και η ποσοστιαία αναλογία του στο συνολικό πληθυσμό/κάτοικοι της ΕΕ28 την περίοδο 2001-2018
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Το 2018, ο συνολικός πληθυσμός της χώρας είναι
10.291.207 κάτοικοι, που αντιστοιχεί στο 2,0% του συνολικού πληθυσμού/κατοίκων στην ΕΕ-28 (512.379.225
κάτοικοι) τη συγκεκριμένη χρονιά. Κατά την περίοδο
αναφοράς (2001-2018) το πλήθος του συνολικού πληθυσμού της χώρας καταγράφει οριακή μείωση (κατά 0,4% ή κατά 39.747 κατοίκους), από 10.330.774 κατοίκους το 2001, σε 10.291.027 κατοίκους το 2018, που
αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την

περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή
του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2008
(10.573.479 κατοίκους). Τη συγκεκριμένη περίοδο, το
ποσοστό του συνολικού πληθυσμού της χώρας ως
προς το συνολικό πληθυσμό της ΕΕ-28 καταγράφει οριακή μείωση (κατά -5,1% ή κατά 0,1 ποσ. μονάδες).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η πληθυσμιακή πυκνότητα (αναλογία κάτοικοι/τ.χλμ) της Πορτογαλίας κατά την περίοδο αναφοράς 2001-2018.
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Γράφημα 1.143: Πληθυσμιακή πυκνότητα της ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ την περίοδο αναφοράς 2001-2018
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Το 2018, η πληθυσμιακή πυκνότητα της χώρας είναι
111,6 κάτοικοι/τ.χλμ, τιμή που υπολείπεται κατά 6,4
κατοίκους/τ.χλμ από την πληθυσμιακή πυκνότητα της
ΕΕ-28 (118,0 κάτοικοι/τ.χλμ) την ίδια χρονιά. Κατά την
περίοδο αναφοράς (2001-2018) η πληθυσμιακή πυκνότητα της χώρας καταγράφει οριακή μείωση (κατά -0,7%
ή κατά 0,8 κατοίκους/τ.χλμ), από 112,4 κατοίκους/
τ.χλμ το 2001, σε 111,6 κατοίκους/τ.χλμ το 2018, που
αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την
περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή
του δείκτη κατά την ίδια περίοδο καταγράφεται το
2010 (114,7 κατοίκους/τ.χλμ).
Τη συγκεκριμένη περίοδο, το εύρος της απόκλισης της
πληθυσμιακή πυκνότητα της χώρας της χώρας από

την αντίστοιχη τιμή του δείκτη στην ΕΕ-28 καταγράφει
σημαντική αύξηση (κατά 1.520,4% ή κατά 6,0 κατοίκους/τ.χλμ), με τη μέση τιμή του εύρους της απόκλισης των δύο δεικτών κατά την περίοδο αναφοράς να
είναι 2,1 κάτοικοι/τ.χλμ.
ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η πληθυσμιακή πυκνότητα (αναλογία κάτοικοι/τ.χλμ) της Πορτογαλίας ανά βαθμό αστικότητας (κατεξοχήν αστικές περιοχές, ενδιάμεσες περιοχές και κατεξοχήν αγροτικές
περιοχές) κατά την περίοδο αναφοράς 2004-2018, για
την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία για τους βαθμούς αστικότητας της χώρας.

Γράφημα 1.144: Πληθυσμιακή πυκνότητα της ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ ανά βαθμό αστικότητας (κατεξοχήν αστικές περιοχές, ενδιάμεσες περιοχές και κατεξοχήν αγροτικές περιοχές) την περίοδο αναφοράς 2004-2018, για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία για τους βαθμούς αστικότητας της χώρας.
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Πηγή: Eurostat - Population on 1 January by broad age group, sex and other typologies [urt_pjanaggr3] the period 2001-2018, and Area of the regions by other typologies [urt_d3area] the
same period
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, το 6,4% (ή 5.858 τ.χλμ) της συνολικής έκτασης
της χώρας ανήκει στις κατεξοχήν αστικές περιοχές, το
14,7% (ή 13.541 τ.χλμ) ανήκει στις ενδιάμεσες περιοχές, και το 79,0% (ή 72.828 τ.χλμ) ανήκει στις κατεξοχήν
αγροτικές περιοχές. Την ίδια χρονιά, το 46,7% (ή
4.807.749 κάτοικοι) του συνολικού πληθυσμού της χώρας (10.291.027 κάτοικοι) διαμένει στις κατεξοχήν αστικές περιοχές, το 22,2% (ή 2.283.149 κάτοικοι) διαμένει στις ενδιάμεσες περιοχές, και το 31,1% (ή 3.200.129
κάτοικοι) διαμένει στις κατεξοχήν αγροτικές περιοχές.
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Τη συγκεκριμένη χρονιά, η υψηλότερη πληθυσμιακή
πυκνότητα της χώρας (820,7 κάτοικοι/τ.χλμ) καταγράφεται στις κατεξοχήν αστικές περιοχές, και κατά
φθίνουσα τιμή πληθυσμιακής πυκνότητας ακολουθούν, οι ενδιάμεσες περιοχές (168,6 κάτοικοι/τ.χλμ),
και οι κατεξοχήν αγροτικές περιοχές (43,9 κάτοικοι/τ.χλμ). Αξίζει να σημειωθεί ότι η τιμή του δείκτη
στις κατεξοχήν αγροτικές περιοχές είναι κατά 3,8 φορές μικρότερη του δείκτη στις ενδιάμεσες περιοχές
και κατά 18,7φορές μικρότερη του δείκτη στις κατεξοχήν αστικές περιοχές.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2018

Κατά την περίοδο αναφοράς 2004-2018, σε 2 από τους
3 βαθμούς αστικότητας της χώρας καταγράφεται
μείωση της πληθυσμιακής πυκνότητας με την υψηλότερη (κατά απόλυτη τιμή) να καταγράφεται στις κατεξοχήν αγροτικές περιοχές (κατά -7,6% ή κατά 3,6 κατοίκους/ τ.χλμ), και ελαφρότερα στις ενδιάμεσες περιοχές (κατά -0,5% ή κατά 0,8 κατοίκους/ τ.χλμ). Αντίθετα, στις κατεξοχήν αστικές περιοχές της χώρας την
ίδια περίοδο καταγράφει αύξηση κατά 0,3% ή κατά
2,2 κατοίκους/τ.χλμ).
Τη συγκεκριμένη περίοδο:
 η αναλογία του δείκτη στις κατεξοχήν αστικές περιοχές της χώρας προς τον δείκτη στις κατεξοχήν
αγροτικές περιοχές καταγράφει αύξηση κατά 8,5%
(ή κατά 1,5 μονάδες) από 17,2 φορές το 2004, σε
18,7 φορές το 2018, ενώ

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ & ΔΕΙΚΤΕΣ
ΣΤΗΝ ΕΕ-28

 η αναλογία του δείκτη στις ενδιάμεσες περιοχές της

Κεφάλαιο 1ο

χώρας προς το δείκτη στις κατεξοχήν αγροτικές περιοχές καταγράφει μικρή αύξηση κατά 7,7% (ή κατά
0,3 μονάδες) από 3,6 φορές το 2004, σε 3,8 φορές
το 2018.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΟΜΗ

To 2017, στην περιφερειακή διοικητική δομή της χώρας (NUTS 2016) περιλαμβάνονται: 3 διευρυμένες ομάδες περιφερειών/κρατίδια (NUTS1), 7 διοικητικές
περιφέρειες (NUTS2), και 25 περιφερειακές ενότητες
(NUTS3).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή της
μέγιστης, της ελάχιστης και της διάμεσης τιμής του δείκτη πληθυσμιακής πυκνότητας στις περιφερειακές ενότητες (NUTS3 regions) της Πορτογαλίας την περίοδο
αναφοράς 2001-2017.

Γράφημα 1.145: Κατανομή της μέγιστης, της ελάχιστης και της διάμεσης τιμής του δείκτη πληθυσμιακής πυκνότητας στις περιφερειακές ενότητες (NUTS3) της
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ την περίοδο αναφοράς 2001-2017
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Πηγή: Eurostat - Population density by NUTS 3 region [demo_r_d3dens]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, η διάμεση πληθυσμιακή πυκνότητα στις 25
περιφερειακές ενότητες (NUTS3) της χώρας είναι 89,3
κάτοικοι/τ.χλμ, τιμή υπολειπόμενη κατά 53,4 κατοίκους/τ.χλμ., της αντίστοιχης διάμεσης πληθυσμιακής
πυκνότητας (142,7 κάτοικοι/τ.χλμ) στο σύνολο των
1.343 περιφερειακών ενοτήτων της ΕΕ-28, για τις οποίες διατίθενται σχετικά στοιχεία την ίδια χρονιά.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, το εύρος της διαφοράς της
μέγιστης τιμής του δείκτη στις περιφερειακές ενότητες
της χώρας (1.006,2 κάτοικοι/τ.χλμ), που καταγράφεται
στην περιφερειακή ενότητα PT170 Área Metropolitana
de Lisboa, από την αντίστοιχη ελάχιστη τιμή του δείκτη
(14,1 κάτοικοι/ τ.χλμ) που καταγράφεται στην περιφερειακή ενότητα PT184 Baixo Alentejo είναι 992,1 κάτοικοι/ τ.χλμ.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) η μέγιστη τιμή
του δείκτη στις περιφερειακές ενότητες της χώρας καταγράφει αύξηση κατά 8,0% (ή κατά 74,2 κατοίκους/τ.χλμ), ενώ η ελάχιστη τιμή του δείκτη στις περι-

φερειακές ενότητες της χώρας καταγράφει μείωση κατά -11,3% (ή κατά 1,8 κατοίκους/τ.χλμ).
Την ίδια περίοδο, η διάμεση τιμή του δείκτη στις περιφερειακές ενότητες της χώρας καταγράφει αύξηση κατά 5,6% (ή κατά 4,7 κατοίκους/τ.χλμ), από 84,6 κατοίκους/τ.χλμ το 2001, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή
του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 83,9 κατοίκους/τ.χλμ το 2017. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του
δείκτη κατά την ίδια περίοδο αναφοράς καταγράφεται
το 2010 και 2011 (89,8 κατοίκους/τ.χλμ).
ΗΛΙΑΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια μέση
ηλικία (σε έτη) του συνολικού πληθυσμού της Πορτογαλίας και η ποσοστιαία κατανομή τους ανά κατηγορία ηλικιακών ομάδων (ηλικίας έως & 14ετών, ηλικίας
από 15 έως& 64ετών και ηλικίας από 65ετών &άνω)
την περίοδο αναφοράς 2001-2018.

Γράφημα 1.146: Ετήσια σταθμισμένη μέση ηλικία (σε έτη) του συνολικού πληθυσμού της ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ και η ποσοστιαία κατανομή τους ανά κατηγορία ηλικιακών ομάδων (ηλικίας έως & 14ετών, ηλικίας από 15 έως& 64ετών και ηλικίας από 65ετών &άνω) την περίοδο αναφοράς 2001-2018
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Πηγή: Eurostat - Population on 1 January by age and sex [demo_pjan] the period 2001-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

Το 2018, η ετήσια μέση ηλικία του συνολικού πληθυσμού της χώρας είναι 43,7 έτη, με το 64,7% των κατοίκων να ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα από 15 έως&
64ετών, το 21,0% των κατοίκων να ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα από 65ετών & άνω, και το 14,2% των κατοίκων να ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα έως& 14ετών.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) η ετήσια μέση
ηλικία του συνολικού πληθυσμού της χώρας καταγράφει αύξηση κατά 12,3% (ή κατά 4,8 έτη), από 38,9 έτη το
2001, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 43,7 έτη το 2017, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια
περίοδο. Τη συγκεκριμένη περίοδο:
 το ποσοστό των κατοίκων που ανήκουν στην ηλικιακή
ομάδα από 15 έως& 64ετών καταγράφει ελαφρά
μείωση (κατά -5,0% ή κατά 3,4 ποσ. μονάδες), από
68,1% το 2001, σε 64,7% το 2017, που αποτελεί και
την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη
την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2008 (69,1%),
 το ποσοστό των κατοίκων που ανήκουν στην ηλικιακή
ομάδα από 65ετών & άνω καταγράφει αύξηση (κατά

28,7% ή κατά 4,7 ποσ. μονάδες), από 16,3% το 2001,
που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά
την περίοδο αναφοράς, σε 21,0% το 2017, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την
ίδια περίοδο, και
το ποσοστό των κατοίκων που ανήκουν στην ηλικιακή
ομάδα έως& 14ετών καταγράφει μείωση (κατά 8,3% ή κατά 1,3 ποσ. μονάδες), από 15,5% το 2001,
που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά
την περίοδο αναφοράς, σε 14,2% το 2017. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2009 (13,1%).



ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συνολικός
πληθυσμός της Πορτογαλίας με αλλοδαπή υπηκοότη21
τα , καθώς και η ποσοστιαία αναλογία του στο συνολικό πληθυσμό της χώρας την περίοδο αναφοράς 20012018.
21

Με υπηκοότητα διαφορετική της χώρας αναφοράς ή χωρίς υπηκοότητα (foreign country and stateless citizens)

Γράφημα 1.147: Συνολικός πληθυσμός της ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ με αλλοδαπή υπηκοότητα καθώς και η ποσοστιαία αναλογία του στο συνολικό πληθυσμό της χώρας
την περίοδο 2001-2018
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Το 2018, ο συνολικός πληθυσμός της χώρας με αλλοδαπή υπηκοότητα είναι 421.711 κάτοικοι, που αντιστοιχεί στο 4,1% του συνολικού πληθυσμού της χώρας (10.291.027 κάτοικοι) τη συγκεκριμένη χρονιά.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) το πλήθος
του συνολικού πληθυσμού της χώρας με αλλοδαπή
υπηκοότητα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση
(κατά 94,8% ή κατά 205.232 κατοίκους), από 216.479
κατοίκους το 2001, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή
του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 421.711 κατοίκους το 2018. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του
δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2010
(454.191 κατοίκους). Την ίδια περίοδο, το ποσοστό
του συνολικού πληθυσμού της χώρας με αλλοδαπή

υπηκοότητα, ως προς το συνολικό πληθυσμό της χώρας καταγράφει σημαντική αύξηση (κατά 94,2% ή κατά 2,0 ποσ. μονάδες), από 2,1% το 2001, που αποτελεί
και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 4,1% το 2018. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2010
(4,3%).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συνολικός
πληθυσμός της Πορτογαλίας με αλλοδαπή (εντός της
ΕΕ-28) υπηκοότητα, καθώς και η ποσοστιαία αναλογία
του στο συνολικό πληθυσμό της χώρας την περίοδο
αναφοράς 2014-2018, για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία.

Γράφημα 1.148: Συνολικός πληθυσμός της ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα καθώς και η ποσοστιαία αναλογία του στο συνολικό
πληθυσμό της χώρας την περίοδο 2014-2018
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δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2015 (100.406
κάτοικοι).
Την ίδια περίοδο, το ποσοστό του συνολικού πληθυσμού της χώρας με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα, ως προς το συνολικό πληθυσμό της χώρας με
αλλοδαπή υπηκοότητα καταγράφει αύξηση (κατά
29,5% ή κατά 7,4 ποσ.μονάδες), από 25,1% το 2014,
που αποτελεί και την ελάχιστη τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 15,3% το 2018, που
αποτελεί αντίστοιχα και τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.

Κεφάλαιο 1ο

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ & ΔΕΙΚΤΕΣ
ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Το 2018, ο συνολικός πληθυσμός της χώρας με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα είναι 136.887 κάτοικοι, που αντιστοιχεί στο 32,5% του συνολικού πληθυσμού της χώρας με αλλοδαπή υπηκοότητα (421.711
κάτοικοι) τη συγκεκριμένη χρονιά.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2014-2018) το πλήθος του
συνολικού πληθυσμού της χώρας με αλλοδαπή (εντός
της ΕΕ-28) υπηκοότητα καταγράφει σημαντική αύξηση
(κατά 36,1% ή κατά 36.292 κατοίκους), από 100.595 κατοίκους το 2014, σε 136.887 κατοίκους το 2018, που
αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή του
1.2.23 Ρουμανία (23 Romania)
Το 2018 η συνολική έκταση (total area) της Ρουμανίας
(NUTS2016) είναι 238.398 τ.χλμ, που αντιστοιχεί στο
5,3% της συνολικής έκτασης των 28 κρατών-μελών της
ΕΕ τη συγκεκριμένη χρονιά (4.469.508 τ.χλμ).

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συνολικός
πληθυσμός/κάτοικοι της Ρουμανίας, καθώς και η ποσοστιαία αναλογία του στο συνολικό πληθυσμό/ κάτοικοι της ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2001-2018.

Γράφημα 1.149: Συνολικός πληθυσμός/συνήθεις κάτοικοι της ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ καθώς και η ποσοστιαία αναλογία του στο συνολικό πληθυσμό/κάτοικοι της ΕΕ-28
την περίοδο 2001-2018
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Πηγή: Eurostat - Population on 1 January by age and sex [demo_pjan] the period 2001-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, ο συνολικός πληθυσμός της χώρας είναι
19.530.631 κάτοικοι, που αντιστοιχεί στο 3,8% του συνολικού πληθυσμού/κατοίκων στην ΕΕ-28 (512.379.225
κάτοικοι) τη συγκεκριμένη χρονιά. Κατά την περίοδο
αναφοράς (2001-2018) το πλήθος του συνολικού πληθυσμού της χώρας καταγράφει μείωση (κατά -12,9% ή
κατά 2.899.826 κατοίκους), από 22.430.457 κατοίκους
το 2001, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη
κατά την περίοδο αναφοράς, σε 19.530.631 κατοίκους
το 2018, που αποτελεί αντίστοιχα και την ελάχιστη τι-

μή του δείκτη την ίδια περίοδο. Τη συγκεκριμένη περίοδο, το ποσοστό του συνολικού πληθυσμού της χώρας ως προς το συνολικό πληθυσμό της ΕΕ-28 καταγράφει μείωση (κατά -17,0% ή κατά 0,8 ποσ. μονάδες),
από 4,6 ποσ. μονάδες το 2001, σε 3,8 ποσ. μονάδες το
2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η πληθυσμιακή πυκνότητα (αναλογία κάτοικοι/τ.χλμ) της Ρουμανίας κατά την περίοδο αναφοράς 2001-2018.

Γράφημα 1.150: Πληθυσμιακή πυκνότητα της ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ την περίοδο αναφοράς 2001-2018
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Πηγή: Eurostat - Population on 1 January by age and sex [demo_pjan] the period 2001-2018, and Area by NUTS 3 region [demo_r_d3area] the same period
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, η πληθυσμιακή πυκνότητα της χώρας είναι
81,9 κάτοικοι/τ.χλμ, τιμή που υπολείπεται κατά 36,1
κατοίκους/τ.χλμ από την πληθυσμιακή πυκνότητα της
ΕΕ-28 (118,0 κάτοικοι/τ.χλμ) την ίδια χρονιά. Κατά την
περίοδο αναφοράς (2001-2018) η πληθυσμιακή πυκνότητα της χώρας καταγράφει μείωση (κατά -12,9% ή κατά 12,2 κατοίκους/τ.χλμ), από 94,1 κατοίκους/ τ.χλμ το
2001, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κα-

τά την περίοδο αναφοράς, σε 81,9 κατοίκους/τ.χλμ το
2018, που αποτελεί αντίστοιχα και την ελάχιστη τιμή
του δείκτη την ίδια περίοδο.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, το εύρος της απόκλισης της
πληθυσμιακή πυκνότητα της χώρας της χώρας από
την αντίστοιχη τιμή του δείκτη στην ΕΕ-28 καταγράφει
ιδιαίτερα σημαντική αύξηση (κατά 101,4% ή κατά 18,2
κατοίκους/τ.χλμ), με τη μέση τιμή του εύρους της α-
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πόκλισης των δύο δεικτών κατά την περίοδο αναφοράς να είναι 18,2 κάτοικοι/τ.χλμ.
ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η πληθυσμιακή πυκνότητα (αναλογία κάτοικοι/τ.χλμ) της Ρουμανί-

ας ανά βαθμό αστικότητας (κατεξοχήν αστικές περιοχές, ενδιάμεσες περιοχές και κατεξοχήν αγροτικές
περιοχές) κατά την περίοδο αναφοράς 2001-2018, για
την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία για τους βαθμούς αστικότητας της χώρας.

Γράφημα 1.151: Πληθυσμιακή πυκνότητα της ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ανά βαθμό αστικότητας (κατεξοχήν αστικές περιοχές, ενδιάμεσες περιοχές και κατεξοχήν αγροτικές
περιοχές) την περίοδο αναφοράς 2001-2018, για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία για τους βαθμούς αστικότητας της χώρας.
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, το 0,8% (ή 1.804 τ.χλμ) της συνολικής έκτασης
της χώρας ανήκει στις κατεξοχήν αστικές περιοχές, το
31,4% (ή 74.927 τ.χλμ) ανήκει στις ενδιάμεσες περιοχές, και το 67,8% (ή 161.667 τ.χλμ) ανήκει στις κατεξοχήν αγροτικές περιοχές. Την ίδια χρονιά, το 11,8% (ή
2.301.255 κάτοικοι) του συνολικού πληθυσμού της χώρας (19.530.631 κάτοικοι) διαμένει στις κατεξοχήν αστικές περιοχές, το 34,8% (ή 6.793.070 κάτοικοι) διαμένει στις ενδιάμεσες περιοχές, και το 53,4% (ή
10.436.306 κάτοικοι) διαμένει στις κατεξοχήν αγροτικές περιοχές.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, η υψηλότερη πληθυσμιακή
πυκνότητα της χώρας (1.275,6 κάτοικοι/τ.χλμ) καταγράφεται στις κατεξοχήν αστικές περιοχές, και κατά
φθίνουσα τιμή πληθυσμιακής πυκνότητας ακολουθούν, οι ενδιάμεσες περιοχές (90,7 κάτοικοι/τ.χλμ),
και οι κατεξοχήν αγροτικές περιοχές (64,6 κάτοικοι/τ.χλμ). Αξίζει να σημειωθεί ότι η τιμή του δείκτη
στις κατεξοχήν αγροτικές περιοχές είναι κατά 1,4 φορές μικρότερη του δείκτη στις ενδιάμεσες περιοχές
και κατά 19,8 φορές μικρότερη του δείκτη στις κατεξοχήν αστικές περιοχές.
Κατά την περίοδο αναφοράς 2001-2018, σε 2 από τους
3 βαθμούς αστικότητας της χώρας καταγράφεται
μείωση της πληθυσμιακής πυκνότητας με την υψηλότερη (κατά απόλυτη τιμή) να καταγράφεται στις ενδιάμεσες περιοχές (κατά -17,4% ή κατά 19,1 κατοί-
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κους/ τ.χλμ), και ελαφρότερα στις κατεξοχήν αγροτικές περιοχές (κατά -16,2% ή κατά 12,5 κατοίκους/
τ.χλμ). Αντίθετα, στις κατεξοχήν αστικές περιοχές της
χώρας την ίδια περίοδο καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 269,7% ή κατά 930,6 κατοίκους/τ.χλμ).
Τη συγκεκριμένη περίοδο:
 η αναλογία του δείκτη στις κατεξοχήν αστικές περιοχές της χώρας προς τον δείκτη στις κατεξοχήν
αγροτικές περιοχές καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 341,3% (ή κατά 15,3 μονάδες) από
4,5 φορές το 2001, σε 19,8 φορές το 2018, ενώ
 η αναλογία του δείκτη στις ενδιάμεσες περιοχές της
χώρας προς το δείκτη στις κατεξοχήν αγροτικές περιοχές καταγράφει οριακά μηδενική μεταβολή.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΟΜΗ

To 2017, στην περιφερειακή διοικητική δομή της χώρας (NUTS 2016) περιλαμβάνονται: 4 διευρυμένες ομάδες περιφερειών/κρατίδια (NUTS1), 8 διοικητικές
περιφέρειες (NUTS2), και 12 περιφερειακές ενότητες
(NUTS2).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή της
μέγιστης, της ελάχιστης και της διάμεσης τιμής του δείκτη πληθυσμιακής πυκνότητας στις περιφερειακές ενότητες (NUTS3 regions) της Ρουμανίας την περίοδο
αναφοράς 2001-2017.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2018
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Γράφημα 1.152: Κατανομή της μέγιστης, της ελάχιστης και της διάμεσης τιμής του δείκτη πληθυσμιακής πυκνότητας στις περιφερειακές ενότητες (NUTS3) της
ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ την περίοδο αναφοράς 2001-2017
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Πηγή: Eurostat - Population density by NUTS 3 region [demo_r_d3dens]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, η διάμεση πληθυσμιακή πυκνότητα στις 12
περιφερειακές ενότητες (NUTS3) της χώρας είναι 74,0
κάτοικοι/τ.χλμ, τιμή υπολειπόμενη κατά 68,8 κατοίκους/τ.χλμ., της αντίστοιχης διάμεσης πληθυσμιακής
πυκνότητας (142,7 κάτοικοι/τ.χλμ) στο σύνολο των
1.343 περιφερειακών ενοτήτων της ΕΕ-28, για τις οποίες διατίθενται σχετικά στοιχεία την ίδια χρονιά.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, το εύρος της διαφοράς της μέγιστης τιμής του δείκτη στις περιφερειακές ενότητες
της χώρας (7.910,5 κάτοικοι/τ.χλμ), που καταγράφεται
στην περιφερειακή ενότητα RO321 Bucuresti, από την
αντίστοιχη ελάχιστη τιμή του δείκτη (28,1 κάτοικοι/
τ.χλμ) που καταγράφεται στην περιφερειακή ενότητα
RO225 Tulcea είναι 7.882,4 κάτοικοι/ τ.χλμ.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) η μέγιστη τιμή
του δείκτη στις περιφερειακές ενότητες της χώρας καταγράφει μείωση κατά -7,9% (ή κατά 677,6 κατοίκους/τ.χλμ), ενώ η ελάχιστη τιμή του δείκτη στις περι-

φερειακές ενότητες της χώρας καταγράφει σημαντική
μικρή μείωση κατά -31,3% (ή κατά 12,8 κατοίκους/τ.χλμ).
Την ίδια περίοδο, η διάμεση τιμή του δείκτη στις περιφερειακές ενότητες της χώρας καταγράφει μείωση κατά -12,3% (ή κατά 10,4 κατοίκους/τ.χλμ), από 84,4 κατοίκους/τ.χλμ το 2001, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή
του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 74,0 κατοίκους/τ.χλμ το 2017, που αποτελεί αντίστοιχα και την
ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.
ΗΛΙΑΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια μέση
ηλικία (σε έτη) του συνολικού πληθυσμού της Ρουμανίας και η ποσοστιαία κατανομή τους ανά κατηγορία
ηλικιακών ομάδων (ηλικίας έως & 14ετών, ηλικίας
από 15 έως& 64ετών και ηλικίας από 65ετών &άνω)
την περίοδο αναφοράς 2001-2018.

Γράφημα 1.153: Ετήσια σταθμισμένη μέση ηλικία (σε έτη) του συνολικού πληθυσμού της ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ και η ποσοστιαία κατανομή τους ανά κατηγορία ηλικιακών ομάδων (ηλικίας έως & 14ετών, ηλικίας από 15 έως& 64ετών και ηλικίας από 65ετών &άνω) την περίοδο αναφοράς 2001-2018
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, η ετήσια μέση ηλικία του συνολικού πληθυσμού της χώρας είναι 41,4 έτη, με το 66,2% των κατοίκων να ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα από 15 έως&
64ετών, το 18,2% των κατοίκων να ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα από 65ετών & άνω, και το 15,6% των κατοίκων να ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα έως& 14ετών.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) η ετήσια μέση
ηλικία του συνολικού πληθυσμού της χώρας καταγράφει αύξηση κατά 12,5% (ή κατά 4,6 έτη), από 36,8 έτη το
2001, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 41,4 έτη το 2017, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια
περίοδο. Τη συγκεκριμένη περίοδο:
 το ποσοστό των κατοίκων που ανήκουν στην ηλικιακή
ομάδα από 15 έως& 64ετών καταγράφει μικρή μείωση (κατά -3,4% ή κατά 2,3 ποσ. μονάδες), από





68,5% το 2001, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του
δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 66,2% το
2017, , που αποτελεί αντίστοιχα και την ελάχιστη τιμή
του δείκτη την ίδια περίοδο,
το ποσοστό των κατοίκων που ανήκουν στην ηλικιακή
ομάδα από 65ετών & άνω καταγράφει σημαντική
αύξηση (κατά 35,1% ή κατά 4,7 ποσ. μονάδες), από
13,5% το 2001, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή
του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 18,2% το
2017, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή
του δείκτη την ίδια περίοδο, και
το ποσοστό των κατοίκων που ανήκουν στην ηλικιακή
ομάδα έως& 14ετών καταγράφει μείωση (κατά 13,4% ή κατά 2,4 ποσ. μονάδες), από 18,0% το 2001,
που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά
την περίοδο αναφοράς, σε 15,6% το 2017. Σημειώ-
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νεται ότι η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2015 (15,5%).
ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συνολικός
πληθυσμός της Ρουμανίας με αλλοδαπή υπηκοότη-

22

τα , καθώς και η ποσοστιαία αναλογία του στο συνολικό πληθυσμό της χώρας την περίοδο αναφοράς 20012018.
22

Με υπηκοότητα διαφορετική της χώρας αναφοράς ή χωρίς υπηκοότητα (foreign country and stateless citizens)

Γράφημα 1.154: Συνολικός πληθυσμός της ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ με αλλοδαπή υπηκοότητα καθώς και η ποσοστιαία αναλογία του στο συνολικό πληθυσμό της χώρας
την περίοδο 2001-2018
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Πηγή: Eurostat - Population on 1 January by age and sex [demo_pjan] the period 2001-2018, and Population on 1 January by age group, sex and citizenship [migr_pop1ctz]the same period
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, ο συνολικός πληθυσμός της χώρας με αλλοδαπή υπηκοότητα είναι 111.411 κάτοικοι, που αντιστοιχεί στο 0,6% του συνολικού πληθυσμού της χώρας (19.50.631 κάτοικοι) τη συγκεκριμένη χρονιά. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) το πλήθος του
συνολικού πληθυσμού της χώρας με αλλοδαπή υπηκοότητα καταγράφει σημαντική αύξηση (κατά 35,2% ή
κατά 29.031 κατοίκους), από 82.380 κατοίκους το
2001, σε 111.411 κατοίκους το 2018. Σημειώνεται ότι
η μέγιστη τιμή του δείκτη την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2017 (114.462 κατοίκους), ενώ αντίστοιχα η ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2013 (70.666 κατοίκους). Την ίδια περίοδο, το ποσοστό του συνολικού πληθυσμού

της χώρας με αλλοδαπή υπηκοότητα, ως προς το συνολικό πληθυσμό της χώρας καταγράφει αύξηση (κατά 55,3% ή κατά 0,2 ποσ. μονάδες), από 0,4% το 2001,
που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά
την περίοδο αναφοράς, σε 0,6% το 2018. Σημειώνεται
ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2017 (0,6%).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συνολικός
πληθυσμός της Ρουμανίας με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ28) υπηκοότητα, καθώς και η ποσοστιαία αναλογία του
στο συνολικό πληθυσμό της χώρας την περίοδο αναφοράς 2014-2018, για την οποία διατίθενται σχετικά
στοιχεία.

Γράφημα 1.155: Συνολικός πληθυσμός της ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα καθώς και η ποσοστιαία αναλογία του στο συνολικό πληθυσμό της χώρας την περίοδο 2014-2018
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Πηγή: Eurostat - Population on 1 January by age and sex [demo_pjan] the period 2001-2018, and Population on 1 January by age group, sex and citizenship [migr_pop1ctz]the same period
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, ο συνολικός πληθυσμός της χώρας με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα είναι 56.750 κάτοικοι,
που αντιστοιχεί στο 50,9% του συνολικού πληθυσμού
της χώρας με αλλοδαπή υπηκοότητα (111.411 κάτοικοι)
τη συγκεκριμένη χρονιά.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2014-2018) το πλήθος
του συνολικού πληθυσμού της χώρας με αλλοδαπή
(εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα καταγράφει ιδιαίτερα
σημαντική αύξηση (κατά 175,2% ή κατά 36.132 κατοίκους), από 20.618 κατοίκους το 2014, που αποτελεί
και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο α-
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ναφοράς, σε 56.750 κατοίκους το 2018, που αποτελεί
αντίστοιχα και την ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια
περίοδο. Την ίδια περίοδο, το ποσοστό του συνολικού
πληθυσμού της χώρας με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28)
υπηκοότητα, ως προς το συνολικό πληθυσμό της χώρας με αλλοδαπή υπηκοότητα καταγράφει ιδιαίτερα
σημαντική αύξηση (κατά 81,4% ή κατά 22,9 ποσ. μονάδες), από 28,1% το 2014, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε
50,9% το 2018, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2018

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συνολικός
πληθυσμός/κάτοικοι της Σλοβενίας, καθώς και η ποσοστιαία αναλογία του στο συνολικό πληθυσμό/ κάτοικοι της ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2001-2018.
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Το 2018 η συνολική έκταση (total area) της Σλοβενίας
(NUTS2016) είναι 20.273 τ.χλμ, που αντιστοιχεί στο
0,5% της συνολικής έκτασης των 28 κρατών-μελών της
ΕΕ τη συγκεκριμένη χρονιά (4.469.508 τ.χλμ).

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ & ΔΕΙΚΤΕΣ
ΣΤΗΝ ΕΕ-28

1.2.24 Σλοβενία (24 Slovenia)

Γράφημα 1.156: Συνολικός πληθυσμός/συνήθεις κάτοικοι της ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ καθώς και η ποσοστιαία αναλογία του στο συνολικό πληθυσμό/κάτοικοι της ΕΕ-28
την περίοδο 2001-2018
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Πηγή: Eurostat - Population on 1 January by age and sex [demo_pjan] the period 2001-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, ο συνολικός πληθυσμός της χώρας είναι
2.066.880 κάτοικοι, που αντιστοιχεί στο 0,4% του συνολικού πληθυσμού/κατοίκων στην ΕΕ-28 (512.379.225
κάτοικοι) τη συγκεκριμένη χρονιά. Κατά την περίοδο
αναφοράς (2001-2018) το πλήθος του συνολικού πληθυσμού της χώρας καταγράφει μικρή αύξηση (κατά 3,9
ή κατά 76.786 κατοίκους), από 1.990.094 κατοίκους το
2001, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη
κατά την περίοδο αναφοράς, σε 2.066.880 κατοίκους

το 2018, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή
του δείκτη την ίδια περίοδο. Τη συγκεκριμένη περίοδο, το ποσοστό του συνολικού πληθυσμού της χώρας
ως προς το συνολικό πληθυσμό της ΕΕ-28 καταγράφει
οριακά μηδενική μεταβολή.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η πληθυσμιακή πυκνότητα (αναλογία κάτοικοι/τ.χλμ) της Σλοβενίας κατά την περίοδο αναφοράς 2001-2018.

Γράφημα 1.157: Πληθυσμιακή πυκνότητα της ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ την περίοδο αναφοράς 2001-2018
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Πηγή: Eurostat - Population on 1 January by age and sex [demo_pjan] the period 2001-2018, and Area by NUTS 3 region [demo_r_d3area] the same period
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, η πληθυσμιακή πυκνότητα της χώρας είναι
102,0 κάτοικοι/τ.χλμ, τιμή που υπολείπεται κατά 16,0
κατοίκους/τ.χλμ από την πληθυσμιακή πυκνότητα της
ΕΕ-28 (118,0 κάτοικοι/τ.χλμ) την ίδια χρονιά. Κατά την
περίοδο αναφοράς (2001-2018) η πληθυσμιακή πυκνότητα της χώρας καταγράφει μικρή αύξηση (κατά 3,9% ή
κατά 3,8 κατοίκους/τ.χλμ), από 98,2 κατοίκους/ τ.χλμ
το 2001, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 102,0 κατοίκους/τ.χλμ το 2018, που αποτελεί αντίστοιχα και τη
μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, το εύρος της απόκλισης της
πληθυσμιακή πυκνότητα της χώρας της χώρας από
την αντίστοιχη τιμή του δείκτη στην ΕΕ-28 καταγράφει

αύξηση (κατά 16,0% ή κατά 2,2 κατοίκους/τ.χλμ), με
τη μέση τιμή του εύρους της απόκλισης των δύο δεικτών κατά την περίοδο αναφοράς να είναι 15,1 κάτοικοι/τ.χλμ.
ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η πληθυσμιακή πυκνότητα (αναλογία κάτοικοι/τ.χλμ) της Σλοβενίας ανά βαθμό αστικότητας (κατεξοχήν αστικές περιοχές, ενδιάμεσες περιοχές και κατεξοχήν αγροτικές
περιοχές) κατά την περίοδο αναφοράς 2013-2018, για
την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία για τους βαθμούς αστικότητας της χώρας.

Γράφημα 1.158: Πληθυσμιακή πυκνότητα της ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ ανά βαθμό αστικότητας (κατεξοχήν αστικές περιοχές, ενδιάμεσες περιοχές και κατεξοχήν αγροτικές
περιοχές) την περίοδο αναφοράς 2013-2018, για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία για τους βαθμούς αστικότητας της χώρας.
κατεξοξήν σε ΑΣΤΙΚΕΣ περιοχές
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Πηγή: Eurostat - Population on 1 January by broad age group, sex and other typologies [urt_pjanaggr3] the period 2001-2018, and Area of the regions by other typologies [urt_d3area] the
same period
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, το 27,2% (ή 85.168 τ.χλμ) ανήκει στις ενδιάμεσες περιοχές, και το 72,8% (ή 14.758 τ.χλμ) ανήκει στις
κατεξοχήν αγροτικές περιοχές. Την ίδια χρονιά, το
41,6% (ή 859.903 κάτοικοι) διαμένει στις ενδιάμεσες
περιοχές, και το 58,4% (ή 1.206.977 κάτοικοι) διαμένει
στις κατεξοχήν αγροτικές περιοχές.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, η υψηλότερη πληθυσμιακή
πυκνότητα της χώρας (155,9 κάτοικοι/τ.χλμ) καταγράφεται στις ενδιάμεσες περιοχές (56,5 κάτοικοι/τ.χλμ), και ακολουθούν οι κατεξοχήν αγροτικές
περιοχές (81,8 κάτοικοι/τ.χλμ). Αξίζει να σημειωθεί ότι
η τιμή του δείκτη στις κατεξοχήν αγροτικές περιοχές
είναι κατά 1,9 φορές μικρότερη του δείκτη στις ενδιάμεσες περιοχές.
Κατά την περίοδο αναφοράς 2013-2018, στις ενδιάμεσες περιοχές καταγράφεται οριακή μείωση της πληθυσμιακής πυκνότητας (κατά -0,8% ή κατά 0,6 κατοίκους/ τ.χλμ), ενώ στις κατεξοχήν αγροτικές περιοχές

καταγράφεται μικρή αύξηση (κατά 2,1% ή κατά 3,1
κατοίκους/τ.χλμ). Τη συγκεκριμένη περίοδο, η αναλογία του δείκτη στις ενδιάμεσες περιοχές της χώρας
προς το δείκτη στις κατεξοχήν αγροτικές περιοχές καταγράφει οριακά μηδενική μεταβολή.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΟΜΗ

To 2017, στην περιφερειακή διοικητική δομή της χώρας (NUTS 2016) περιλαμβάνονται: 1 διευρυμένη ομάδα περιφερειών/κρατίδια (NUTS1), 2 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2), και 12 περιφερειακές ενότητες
(NUTS3).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή της
μέγιστης, της ελάχιστης και της διάμεσης τιμής του δείκτη πληθυσμιακής πυκνότητας στις περιφερειακές ενότητες (NUTS3 regions) της Σλοβενίας την περίοδο
2003-2017 για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία.

Γράφημα 1.159: Κατανομή της μέγιστης, της ελάχιστης και της διάμεσης τιμής του δείκτη πληθυσμιακής πυκνότητας στις περιφερειακές ενότητες (NUTS3) της
ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ την περίοδο 2003-2017 για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία
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Πηγή: Eurostat - Population density by NUTS 3 region [demo_r_d3dens]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, η διάμεση πληθυσμιακή πυκνότητα στις 12
περιφερειακές ενότητες (NUTS3) της χώρας είναι 99,3
κάτοικοι/τ.χλμ, τιμή υπολειπόμενη κατά 43,4 κατοίκους/τ.χλμ., της αντίστοιχης διάμεσης πληθυσμιακής
πυκνότητας (142,7 κάτοικοι/τ.χλμ) στο σύνολο των
1.343 περιφερειακών ενοτήτων της ΕΕ-28, για τις οποίες διατίθενται σχετικά στοιχεία την ίδια χρονιά.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, το εύρος της διαφοράς της
μέγιστης τιμής του δείκτη στις περιφερειακές ενότητες
της χώρας (232,4 κάτοικοι/τ.χλμ), που καταγράφεται
στην περιφερειακή ενότητα SI041 Osrednjeslovenska
από την αντίστοιχη ελάχιστη τιμή του δείκτη (36,6 κάτοικοι/ τ.χλμ) που καταγράφεται στην περιφερειακή
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ενότητα SI038 Primorsko-notranjska είναι 195,8 κάτοικοι/ τ.χλμ.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2003-2018) η μέγιστη τιμή του δείκτη στις περιφερειακές ενότητες της χώρας
καταγράφει αύξηση κατά 12,8% (ή κατά 26,3 κατοίκους/τ.χλμ), ενώ η ελάχιστη τιμή του δείκτη στις περιφερειακές ενότητες της χώρας καταγράφει μικρή αύξηση κατά 3,1% (ή κατά 1,1 κατοίκους/τ.χλμ).
Την ίδια περίοδο, η διάμεση τιμή του δείκτη στις περιφερειακές ενότητες της χώρας καταγράφει μικρή
αύξηση κατά 2,2% (ή κατά 2,1 κατοίκους/τ.χλμ), από
97,2 κατοίκους/τ.χλμ το 2003, που αποτελεί και την
ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς,
σε 99,3 κατοίκους/τ.χλμ το 2017. Σημειώνεται ότι η

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2018

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια μέση
ηλικία (σε έτη) του συνολικού πληθυσμού της Σλοβε-
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ΗΛΙΑΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

νίας και η ποσοστιαία κατανομή τους ανά κατηγορία
ηλικιακών ομάδων (ηλικίας έως & 14ετών, ηλικίας
από 15 έως& 64ετών και ηλικίας από 65ετών &άνω)
την περίοδο αναφοράς 2001-2018.

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ & ΔΕΙΚΤΕΣ
ΣΤΗΝ ΕΕ-28

μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2013 (99,4%).

Γράφημα 1.160: Ετήσια σταθμισμένη μέση ηλικία (σε έτη) του συνολικού πληθυσμού της ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ και η ποσοστιαία κατανομή τους ανά κατηγορία ηλικιακών ομάδων (ηλικίας έως & 14ετών, ηλικίας από 15 έως& 64ετών και ηλικίας από 65ετών &άνω) την περίοδο αναφοράς 2001-2018
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, η ετήσια μέση ηλικία του συνολικού πληθυσμού της χώρας είναι 42,7 έτη, με το 65,6% των κατοίκων να ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα από 15 έως&
64ετών, το 19,4% των κατοίκων να ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα από 65ετών & άνω, και το 15,0% των κατοίκων να ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα έως& 14ετών.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) η ετήσια μέση
ηλικία του συνολικού πληθυσμού της χώρας καταγράφει αύξηση κατά 11,1% (ή κατά 4,3 έτη), από 38,4 έτη το
2001, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 42,7 έτη το 2017, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια
περίοδο. Τη συγκεκριμένη περίοδο:
 το ποσοστό των κατοίκων που ανήκουν στην ηλικιακή
ομάδα από 15 έως& 64ετών καταγράφει μείωση
(κατά -6,5% ή κατά 4,6 ποσ. μονάδες), από 70,1% το
2001, σε 65,6% το 2017, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς.
Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια
περίοδο καταγράφεται το 2004 (70,4%),
 το ποσοστό των κατοίκων που ανήκουν στην ηλικιακή
ομάδα από 65ετών & άνω καταγράφει σημαντική

αύξηση (κατά 37,3% ή κατά 5,3 ποσ. μονάδες), από
14,1% το 2001, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή
του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 19,4% το
2017, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή
του δείκτη την ίδια περίοδο, και
το ποσοστό των κατοίκων που ανήκουν στην ηλικιακή
ομάδα έως& 14ετών καταγράφει μικρή μείωση (κατά -4,6% ή κατά 0,7 ποσ. μονάδες), από 15,7% το
2001, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη
κατά την περίοδο αναφοράς, σε 15,0% το 2017. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια
περίοδο καταγράφεται το 2008 (13,9%).



ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συνολικός
23
πληθυσμός της Σλοβενίας με αλλοδαπή υπηκοότητα ,
καθώς και η ποσοστιαία αναλογία του στο συνολικό
πληθυσμό της χώρας την περίοδο αναφοράς 20012018.
23

Με υπηκοότητα διαφορετική της χώρας αναφοράς ή χωρίς υπηκοότητα (foreign country and stateless citizens)

Γράφημα 1.161: Συνολικός πληθυσμός της ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ με αλλοδαπή υπηκοότητα καθώς και η ποσοστιαία αναλογία του στο συνολικό πληθυσμό της χώρας
την περίοδο 2001-2018
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, ο συνολικός πληθυσμός της χώρας με αλλοδαπή υπηκοότητα είναι 121.875 κάτοικοι, που αντιστοιχεί στο 5,9% του συνολικού πληθυσμού της χώρας
(2.066.880 κάτοικοι) τη συγκεκριμένη χρονιά. Κατά την
περίοδο αναφοράς (2001-2018) το πλήθος του συνολικού πληθυσμού της χώρας με αλλοδαπή υπηκοότητα
καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση (κατά 189,2%

ή κατά 79.734 κατοίκους), από 42.141 κατοίκους το
2001, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη
κατά την περίοδο αναφοράς, σε 121.875 κατοίκους το
2018, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του
δείκτη την ίδια περίοδο. Την ίδια περίοδο, το ποσοστό
του συνολικού πληθυσμού της χώρας με αλλοδαπή
υπηκοότητα, ως προς το συνολικό πληθυσμό της χώ-
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ρας καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση (κατά
178,5% ή κατά 3,8 ποσ. μονάδες), από 2,1% το 2001,
που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την
περίοδο αναφοράς, σε 5,9% το 2018, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συνολικός
πληθυσμός της Σλοβενίας με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ28) υπηκοότητα, καθώς και η ποσοστιαία αναλογία του
στο συνολικό πληθυσμό της χώρας την περίοδο αναφοράς 2014-2018, για την οποία διατίθενται σχετικά
στοιχεία.

Γράφημα 1.162: Συνολικός πληθυσμός της ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα καθώς και η ποσοστιαία αναλογία του στο συνολικό πληθυσμό της χώρας την περίοδο 2014-2018
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Πηγή: Eurostat - Population on 1 January by age and sex [demo_pjan] the period 2001-2018, and Population on 1 January by age group, sex and citizenship [migr_pop1ctz]the same period
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, ο συνολικός πληθυσμός της χώρας με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα είναι 56.750 κάτοικοι,
που αντιστοιχεί στο 46,6% του συνολικού πληθυσμού
της χώρας με αλλοδαπή υπηκοότητα (121.875 κάτοικοι)
τη συγκεκριμένη χρονιά.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2014-2018) το πλήθος
του συνολικού πληθυσμού της χώρας με αλλοδαπή
(εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα καταγράφει ιδιαίτερα
σημαντική αύξηση (κατά 175,2% ή κατά 36.132 κατοίκους), από 20.618 κατοίκους το 2014, που αποτελεί
και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 56.750 κατοίκους το 2018, που αποτελεί

αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.
Την ίδια περίοδο, το ποσοστό του συνολικού πληθυσμού της χώρας με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα, ως προς το συνολικό πληθυσμό της χώρας
με αλλοδαπή υπηκοότητα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση (κατά 118,2% ή κατά 25,2 ποσ. μονάδες), από 21,3% το 2014, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε
46,6% το 2018. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του
δείκτη κατά την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2017
(46,8%).

1.2.25 Σλοβακία (25 Slovakia)
Το 2018 η συνολική έκταση (total area) της Σλοβακίας
(NUTS2016) είναι 49.035 τ.χλμ, που αντιστοιχεί στο
1,1% της συνολικής έκτασης των 28 κρατών-μελών της
ΕΕ τη συγκεκριμένη χρονιά (4.469.508 τ.χλμ).

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συνολικός
πληθυσμός/κάτοικοι της Σλοβακίας, καθώς και η ποσοστιαία αναλογία του στο συνολικό πληθυσμό/ κάτοικοι της ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2001-2018.

Γράφημα 1.163: Συνολικός πληθυσμός/συνήθεις κάτοικοι της ΣΛΟΒΑΚΙΑΣ καθώς και η ποσοστιαία αναλογία του στο συνολικό πληθυσμό/κάτοικοι της ΕΕ-28
την περίοδο 2001-2018
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, ο συνολικός πληθυσμός της χώρας είναι
5.443.120 κάτοικοι, που αντιστοιχεί στο 1,1% του συνολικού πληθυσμού/κατοίκων στην ΕΕ-28 (512.379.225
κάτοικοι) τη συγκεκριμένη χρονιά. Κατά την περίοδο
αναφοράς (2001-2018) το πλήθος του συνολικού πληθυσμού της χώρας καταγράφει μικρή αύξηση (κατά 1,2% ή κατά 64.337 κατοίκους), από 5.378.783 κατοίκους το 2001, σε 5.443.120 κατοίκους το 2018, που
αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την πε-
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ρίοδο αναφοράς Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή του
δείκτη κατά την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2004
(5.371.875 κατοίκους). Τη συγκεκριμένη περίοδο, το
ποσοστό του συνολικού πληθυσμού της χώρας ως
προς το συνολικό πληθυσμό της ΕΕ-28 καταγράφει
οριακά μηδενική μεταβολή.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η πληθυσμιακή πυκνότητα (αναλογία κάτοικοι/τ.χλμ) της Σλοβακίας κατά την περίοδο αναφοράς 2001-2018.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2018
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Γράφημα 1.164: Πληθυσμιακή πυκνότητα της ΣΛΟΒΑΚΙΑΣ την περίοδο αναφοράς 2001-2018
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Πηγή: Eurostat - Population on 1 January by age and sex [demo_pjan] the period 2001-2018, and Area by NUTS 3 region [demo_r_d3area] the same period
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, η πληθυσμιακή πυκνότητα της χώρας είναι
111,0 κάτοικοι/τ.χλμ, τιμή που υπολείπεται κατά 7,0
κατοίκους/τ.χλμ από την πληθυσμιακή πυκνότητα της
ΕΕ-28 (118,0 κάτοικοι/τ.χλμ) την ίδια χρονιά. Κατά την
περίοδο αναφοράς (2001-2018) η πληθυσμιακή πυκνότητα της χώρας καταγράφει μικρή αύξηση (κατά 1,2% ή
κατά 1,3 κατοίκους/τ.χλμ), από 109,7 κατοίκους/ τ.χλμ
το 2001, σε 111,0 κατοίκους/τ.χλμ το 2018, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο
αναφοράς. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή του δείκτη
κατά την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2004 (109,6
κατοίκους/τ.χλμ).
Τη συγκεκριμένη περίοδο, το εύρος της απόκλισης της
πληθυσμιακή πυκνότητα της χώρας της χώρας από

την αντίστοιχη τιμή του δείκτη στην ΕΕ-28 καταγράφει
σημαντική αύξηση (κατά 203,2% ή κατά 4,7 κατοίκους/τ.χλμ), με τη μέση τιμή του εύρους της απόκλισης των δύο δεικτών κατά την περίοδο αναφοράς να
είναι 5,2 κάτοικοι/τ.χλμ.
ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η πληθυσμιακή πυκνότητα (αναλογία κάτοικοι/τ.χλμ) της Σλοβακίας ανά βαθμό αστικότητας (κατεξοχήν αστικές περιοχές, ενδιάμεσες περιοχές και κατεξοχήν αγροτικές
περιοχές) κατά την περίοδο αναφοράς 2001-2018, για
την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία για τους βαθμούς αστικότητας της χώρας.

Γράφημα 1.165: Πληθυσμιακή πυκνότητα της ΣΛΟΒΑΚΙΑΣ ανά βαθμό αστικότητας (κατεξοχήν αστικές περιοχές, ενδιάμεσες περιοχές και κατεξοχήν αγροτικές
περιοχές) την περίοδο αναφοράς 2001-2018, για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία για τους βαθμούς αστικότητας της χώρας.
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, το 4,2% (ή 2.053 τ.χλμ) της συνολικής έκτασης
της χώρας ανήκει στις κατεξοχήν αστικές περιοχές, το
49,8% (ή 24.409 τ.χλμ) ανήκει στις ενδιάμεσες περιοχές, και το 46,0% (ή 22.573 τ.χλμ) ανήκει στις κατεξοχήν
αγροτικές περιοχές. Την ίδια χρονιά, το 12,0% (ή
650.838 κάτοικοι) του συνολικού πληθυσμού της χώρας (5.443.120 κάτοικοι) διαμένει στις κατεξοχήν αστικές περιοχές, το 50,6% (ή 2.756.296 κάτοικοι) διαμένει
στις ενδιάμεσες περιοχές, και το 37,4% (ή 2.035.986
κάτοικοι) διαμένει στις κατεξοχήν αγροτικές περιοχές.

Τη συγκεκριμένη χρονιά, η υψηλότερη πληθυσμιακή
πυκνότητα της χώρας (317,0 κάτοικοι/τ.χλμ) καταγράφεται στις κατεξοχήν αστικές περιοχές, και κατά
φθίνουσα τιμή πληθυσμιακής πυκνότητας ακολουθούν, οι ενδιάμεσες περιοχές (112,9 κάτοικοι/τ.χλμ),
και οι κατεξοχήν αγροτικές περιοχές (90,2 κάτοικοι/τ.χλμ). Αξίζει να σημειωθεί ότι η τιμή του δείκτη
στις κατεξοχήν αγροτικές περιοχές είναι κατά 1,3 φορές μικρότερη του δείκτη στις ενδιάμεσες περιοχές
και κατά 3,5 φορές μικρότερη του δείκτη στις κατεξοχήν αστικές περιοχές.
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Κατά την περίοδο αναφοράς 2001-2018, σε 2 από τους
3 βαθμούς αστικότητας της χώρας καταγράφεται αύξηση της πληθυσμιακής πυκνότητας με την υψηλότερη να καταγράφεται στις κατεξοχήν αστικές περιοχές
(κατά 8,7% ή κατά 25,4 κατοίκους/ τ.χλμ), και ελαφρότερα στις κατεξοχήν αγροτικές περιοχές (κατά 1,7% ή
κατά 1,5 κατοίκους/ τ.χλμ). Αντίθετα, στις ενδιάμεσες
περιοχές της χώρας την ίδια περίοδο καταγράφει μείωση κατά -0,8% ή κατά 0,9 κατοίκους/τ.χλμ).
Τη συγκεκριμένη περίοδο:
 η αναλογία του δείκτη στις κατεξοχήν αστικές περιοχές της χώρας προς τον δείκτη στις κατεξοχήν
αγροτικές περιοχές καταγράφει οριακή αύξηση κατά 6,9% (ή κατά 0,2 μονάδες) από 3,3 φορές το
2001, σε 3,5 φορές το 2018, ενώ

 η αναλογία του δείκτη στις ενδιάμεσες περιοχές της

χώρας προς το δείκτη στις κατεξοχήν αγροτικές περιοχές καταγράφει οριακά μηδενική μεταβολή.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΟΜΗ

To 2017, στην περιφερειακή διοικητική δομή της χώρας (NUTS 2016) περιλαμβάνονται: 1 διευρυμένη ομάδα περιφερειών/κρατίδια (NUTS1), 4 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2), και 8 περιφερειακές ενότητες
(NUTS3).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή της
μέγιστης, της ελάχιστης και της διάμεσης τιμής του δείκτη πληθυσμιακής πυκνότητας στις περιφερειακές ενότητες (NUTS3 regions) της Σλοβακίας την περίοδο
αναφοράς 2001-2017.

Γράφημα 1.166: Κατανομή της μέγιστης, της ελάχιστης και της διάμεσης τιμής του δείκτη πληθυσμιακής πυκνότητας στις περιφερειακές ενότητες (NUTS3) της
ΣΛΟΒΑΚΙΑΣ την περίοδο αναφοράς 2001-2017
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Το 2017, η διάμεση πληθυσμιακή πυκνότητα στις 8 περιφερειακές ενότητες (NUTS3) της χώρας είναι 113,6
κάτοικοι/τ.χλμ, τιμή υπολειπόμενη κατά 29,1 κατοίκους/τ.χλμ., της αντίστοιχης διάμεσης πληθυσμιακής
πυκνότητας (142,7 κάτοικοι/τ.χλμ) στο σύνολο των
1.343 περιφερειακών ενοτήτων της ΕΕ-28, για τις οποίες διατίθενται σχετικά στοιχεία την ίδια χρονιά.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, το εύρος της διαφοράς της
μέγιστης τιμής του δείκτη στις περιφερειακές ενότητες
της χώρας (319,8 κάτοικοι/τ.χλμ), που καταγράφεται
στην περιφερειακή ενότητα SK010 Bratislavský kraj,
από την αντίστοιχη ελάχιστη τιμή του δείκτη (68,9 κάτοικοι/ τ.χλμ) που καταγράφεται στην περιφερειακή
ενότητα SK032 Banskobystrický kraj είναι 250,9 κάτοικοι/ τ.χλμ.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) η μέγιστη τιμή
του δείκτη στις περιφερειακές ενότητες της χώρας καταγράφει αύξηση κατά 9,6% (ή κατά 28,1 κατοίκους/τ.χλμ), ενώ η ελάχιστη τιμή του δείκτη στις περι-

φερειακές ενότητες της χώρας καταγράφει μικρή μείωση κατά -1,6% (ή κατά 1,1 κατοίκους/τ.χλμ).
Την ίδια περίοδο, η διάμεση τιμή του δείκτη στις περιφερειακές ενότητες της χώρας καταγράφει οριακή αύξηση κατά 0,6% (ή κατά 0,6 κατοίκους/τ.χλμ), από 113,0
κατοίκους/τ.χλμ το 2001, σε 113,6 κατοίκους/τ.χλμ το
2017. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά
την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2016 (113,7
κατοίκους/τ.χλμ), ενώ αντίστοιχα η ελάχιστη τιμή του
δείκτη κατά την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2003,
2004 και 2007 (112,9 κατοίκους/τ.χλμ).
ΗΛΙΑΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια μέση
ηλικία (σε έτη) του συνολικού πληθυσμού της Σλοβακίας και η ποσοστιαία κατανομή τους ανά κατηγορία
ηλικιακών ομάδων (ηλικίας έως & 14ετών, ηλικίας
από 15 έως& 64ετών και ηλικίας από 65ετών &άνω)
την περίοδο αναφοράς 2001-2018.

Γράφημα 1.167: Ετήσια σταθμισμένη μέση ηλικία (σε έτη) του συνολικού πληθυσμού της ΣΛΟΒΑΚΙΑΣ και η ποσοστιαία κατανομή τους ανά κατηγορία ηλικιακών ομάδων (ηλικίας έως & 14ετών, ηλικίας από 15 έως& 64ετών και ηλικίας από 65ετών &άνω) την περίοδο αναφοράς 2001-2018
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αύξηση (κατά 35,5% ή κατά 4,1 ποσ. μονάδες), από
11,4% το 2001, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή
του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 15,5% το
2017, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή
του δείκτη την ίδια περίοδο, και
το ποσοστό των κατοίκων που ανήκουν στην ηλικιακή
ομάδα έως& 14ετών καταγράφει ελαφρά μείωση
(κατά -18,8% ή κατά 3,6 ποσ. μονάδες), από 19,2% το
2001, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη
κατά την περίοδο αναφοράς, σε 15,6% το 2017. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2015 (15,3%).

Κεφάλαιο 1ο



ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ & ΔΕΙΚΤΕΣ
ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Το 2018, η ετήσια μέση ηλικία του συνολικού πληθυσμού της χώρας είναι 40,1 έτη, με το 68,9% των κατοίκων να ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα από 15 έως&
64ετών, το 15,5% των κατοίκων να ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα από 65ετών & άνω, και το 15,6% των κατοίκων να ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα έως& 14ετών.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) η ετήσια μέση
ηλικία του συνολικού πληθυσμού της χώρας καταγράφει αύξηση κατά 13,0% (ή κατά 4,6 έτη), από 35,5 έτη
το 2001, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη
κατά την περίοδο αναφοράς, σε 40,1 έτη το 2017, που
αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την
ίδια περίοδο. Τη συγκεκριμένη περίοδο:
 το ποσοστό των κατοίκων που ανήκουν στην ηλικιακή
ομάδα από 15 έως& 64ετών καταγράφει οριακή μείωση (κατά -0,7% ή κατά 0,5 ποσ. μονάδες), από
69,3% το 2001, σε 68,9% το 2017, που αποτελεί και
την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη την
ίδια περίοδο καταγράφεται το 2009 (72,2%),
 το ποσοστό των κατοίκων που ανήκουν στην ηλικιακή
ομάδα από 65ετών & άνω καταγράφει σημαντική

ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συνολικός
πληθυσμός της Σλοβακίας με αλλοδαπή υπηκοότη24
τα , καθώς και η ποσοστιαία αναλογία του στο συνολικό πληθυσμό της χώρας την περίοδο αναφοράς 20012018.
24

Με υπηκοότητα διαφορετική της χώρας αναφοράς ή χωρίς υπηκοότητα (foreign country and stateless citizens)

Γράφημα 1.168: Συνολικός πληθυσμός της ΣΛΟΒΑΚΙΑΣ με αλλοδαπή υπηκοότητα καθώς και η ποσοστιαία αναλογία του στο συνολικό πληθυσμό της χώρας
την περίοδο 2001-2018
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Το 2018, ο συνολικός πληθυσμός της χώρας με αλλοδαπή υπηκοότητα είναι 72.883 κάτοικοι, που αντιστοιχεί στο 1,3% του συνολικού πληθυσμού της χώρας (5.443.120 κάτοικοι) τη συγκεκριμένη χρονιά. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) το πλήθος του
συνολικού πληθυσμού της χώρας με αλλοδαπή υπηκοότητα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση (κατά 143,1% ή κατά 42.899 κατοίκους), από 29.984 κατοίκους το 2001, σε 72.883 κατοίκους το 2018. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2013 (72.925 κατοίκους), ενώ αντίστοιχα η ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά
την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2005 (22.152 κατοίκους). Την ίδια περίοδο, το ποσοστό του συνολικού

πληθυσμού της χώρας με αλλοδαπή υπηκοότητα, ως
προς το συνολικό πληθυσμό της χώρας καταγράφει
σημαντική αύξηση (κατά 141,3% ή κατά 0,8 ποσ. μονάδες), από 0,6% το 2001, σε 1,3% το 2018, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο
αναφοράς. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή του δείκτη
την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2005 (0,4%).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συνολικός
πληθυσμός της Σλοβακίας με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ28) υπηκοότητα, καθώς και η ποσοστιαία αναλογία του
στο συνολικό πληθυσμό της χώρας την περίοδο αναφοράς 2014-2018, για την οποία διατίθενται σχετικά
στοιχεία.

Γράφημα 1.169: Συνολικός πληθυσμός της ΣΛΟΒΑΚΙΑΣ με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα καθώς και η ποσοστιαία αναλογία του στο συνολικό πληθυσμό της χώρας την περίοδο 2014-2018
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Το 2018, ο συνολικός πληθυσμός της χώρας με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα είναι 55.949 κάτοικοι, που αντιστοιχεί στο 76,8% του συνολικού πληθυσμού της χώρας με αλλοδαπή υπηκοότητα (72.883 κάτοικοι) τη συγκεκριμένη χρονιά.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2014-2018) το πλήθος του
συνολικού πληθυσμού της χώρας με αλλοδαπή (εντός
της ΕΕ-28) υπηκοότητα καταγράφει αύξηση (κατά
23,9% ή κατά 10.775 κατοίκους), από 45.174 κατοίκους
το 2014, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη
κατά την περίοδο αναφοράς, σε 55.949 κατοίκους το

2018. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2017 (13.465 κάτοικοι).
Την ίδια περίοδο, το ποσοστό του συνολικού πληθυσμού της χώρας με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα, ως προς το συνολικό πληθυσμό της χώρας με
αλλοδαπή υπηκοότητα καταγράφει οριακή αύξηση
(κατά 0,5% ή κατά 0,4 ποσ. μονάδες), από 76,4% το
2014, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη
κατά την περίοδο αναφοράς, σε 76,8% το 2018, που
αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την
ίδια περίοδο.

1.2.26 Φινλανδία (26 Finland)
Το 2018 η συνολική έκταση (total area) της Φινλανδίας
(NUTS2016) είναι 338.411 τ.χλμ, που αντιστοιχεί στο
7,6% της συνολικής έκτασης των 28 κρατών-μελών της
ΕΕ τη συγκεκριμένη χρονιά (4.469.508 τ.χλμ).

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συνολικός
πληθυσμός/κάτοικοι της Φινλανδίας, καθώς και η ποσοστιαία αναλογία του στο συνολικό πληθυσμό/ κάτοικοι της ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2001-2018.

Γράφημα 1.170: Συνολικός πληθυσμός/συνήθεις κάτοικοι της ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ καθώς και η ποσοστιαία αναλογία του στο συνολικό πληθυσμό/κάτοικοι της ΕΕ28 την περίοδο 2001-2018
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Το 2018, ο συνολικός πληθυσμός της χώρας είναι
5.513.130 κάτοικοι, που αντιστοιχεί στο 1,1% του συνολικού πληθυσμού/κατοίκων στην ΕΕ-28 (512.379.225
κάτοικοι) τη συγκεκριμένη χρονιά. Κατά την περίοδο
αναφοράς (2001-2018) το πλήθος του συνολικού πληθυσμού της χώρας καταγράφει αύξηση (κατά 6,4% ή
κατά 332.015 κατοίκους), από 5.181.115 κατοίκους το
2001, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη
κατά την περίοδο αναφοράς, σε 5.513.130 κατοίκους

το 2018, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή
του δείκτη την ίδια περίοδο. Τη συγκεκριμένη περίοδο, το ποσοστό του συνολικού πληθυσμού της χώρας
ως προς το συνολικό πληθυσμό της ΕΕ-28 καταγράφει
οριακά μηδενική μεταβολή.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η πληθυσμιακή πυκνότητα (αναλογία κάτοικοι/τ.χλμ) της Φινλανδίας κατά την περίοδο αναφοράς 2001-2018.

Γράφημα 1.171: Πληθυσμιακή πυκνότητα της ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ την περίοδο αναφοράς 2001-2018
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Το 2018, η πληθυσμιακή πυκνότητα της χώρας είναι
16,3 κάτοικοι/τ.χλμ, τιμή που υπολείπεται κατά 101,7
κατοίκους/τ.χλμ από την πληθυσμιακή πυκνότητα της
ΕΕ-28 (118,0 κάτοικοι/τ.χλμ) την ίδια χρονιά. Κατά την
περίοδο αναφοράς (2001-2018) η πληθυσμιακή πυκνότητα της χώρας καταγράφει αύξηση (κατά 6,3% ή κατά
1,0 κατοίκους/τ.χλμ), από 15,3 κατοίκους/ τ.χλμ το
2001, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη
κατά την περίοδο αναφοράς, σε 16,3 κατοίκους/τ.χλμ

120

το 2018, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή
του δείκτη την ίδια περίοδο.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, το εύρος της απόκλισης της
πληθυσμιακή πυκνότητα της χώρας της χώρας από
την αντίστοιχη τιμή του δείκτη στην ΕΕ-28 καταγράφει
σημαντική αύξηση (κατά 5,2% ή κατά 5,0 κατοίκους/τ.χλμ), με τη μέση τιμή του εύρους της απόκλισης των δύο δεικτών κατά την περίοδο αναφοράς να
είναι 99,5 κάτοικοι/τ.χλμ.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2018

ριοχές, ενδιάμεσες περιοχές και κατεξοχήν αγροτικές
περιοχές) κατά την περίοδο αναφοράς 2001-2018, για
την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία για τους βαθμούς αστικότητας της χώρας.

Κεφάλαιο 1ο

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η πληθυσμιακή πυκνότητα (αναλογία κάτοικοι/τ.χλμ) της Φινλανδίας ανά βαθμό αστικότητας (κατεξοχήν αστικές πε-

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ & ΔΕΙΚΤΕΣ
ΣΤΗΝ ΕΕ-28

ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Γράφημα 1.172: Πληθυσμιακή πυκνότητα της ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ ανά βαθμό αστικότητας (κατεξοχήν αστικές περιοχές, ενδιάμεσες περιοχές και κατεξοχήν αγροτικές περιοχές) την περίοδο αναφοράς 2004-2018, για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία για τους βαθμούς αστικότητας της χώρας.
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Πηγή: Eurostat - Population on 1 January by broad age group, sex and other typologies [urt_pjanaggr3] the period 2001-2018, and Area of the regions by other typologies [urt_d3area] the
same period
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, το 2,8% (ή 9.568 τ.χλμ) της συνολικής έκτασης
της χώρας ανήκει στις κατεξοχήν αστικές περιοχές, το
14,8% (ή 49.992 τ.χλμ) ανήκει στις ενδιάμεσες περιοχές, και το 82,4% (ή 278.851 τ.χλμ) ανήκει στις κατεξοχήν αγροτικές περιοχές. Την ίδια χρονιά, το 30,0% (ή
1.665.624 κάτοικοι) του συνολικού πληθυσμού της χώρας (5.513.130 κάτοικοι) διαμένει στις κατεξοχήν αστικές περιοχές, το 30,3% (ή 1.669.082 κάτοικοι) διαμένει
στις ενδιάμεσες περιοχές, και το 39,7% (ή 2.188.424
κάτοικοι) διαμένει στις κατεξοχήν αγροτικές περιοχές.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, η υψηλότερη πληθυσμιακή
πυκνότητα της χώρας (173,0 κάτοικοι/τ.χλμ) καταγράφεται στις κατεξοχήν αστικές περιοχές, και κατά
φθίνουσα τιμή πληθυσμιακής πυκνότητας ακολουθούν, οι ενδιάμεσες περιοχές (33,4 κάτοικοι/τ.χλμ),
και οι κατεξοχήν αγροτικές περιοχές (7,8 κάτοικοι/τ.χλμ). Αξίζει να σημειωθεί ότι η τιμή του δείκτη
στις κατεξοχήν αγροτικές περιοχές είναι κατά 4,3 φορές μικρότερη του δείκτη στις ενδιάμεσες περιοχές
και κατά 22,0 φορές μικρότερη του δείκτη στις κατεξοχήν αστικές περιοχές.
Κατά την περίοδο αναφοράς 2001-2018, σε 2 από τους
3 βαθμούς αστικότητας της χώρας καταγράφεται αύξηση της πληθυσμιακής πυκνότητας με την υψηλότερη να καταγράφεται στις κατεξοχήν αστικές περιοχές
(κατά 19,0% ή κατά 27,7 κατοίκους/ τ.χλμ), και ελαφρότερα στις ενδιάμεσες περιοχές (κατά 5,0% ή κατά

1,6 κατοίκους/ τ.χλμ). Αντίθετα, στις κατεξοχήν αγροτικές περιοχές της χώρας την ίδια περίοδο καταγράφει
οριακή μείωση κατά -0,7% ή κατά 0,1 κατοίκους/τ.χλμ).
Τη συγκεκριμένη περίοδο:
 η αναλογία του δείκτη στις κατεξοχήν αστικές περιοχές της χώρας προς τον δείκτη στις κατεξοχήν
αγροτικές περιοχές καταγράφει αύξηση κατά 19,9%
(ή κατά 3,7 μονάδες) από 18,4 φορές το 2001, σε
22,0 φορές το 2018, ενώ
 η αναλογία του δείκτη στις ενδιάμεσες περιοχές της
χώρας προς το δείκτη στις κατεξοχήν αγροτικές περιοχές καταγράφει οριακή αύξηση κατά 5,7% (ή κατά 0,2 μονάδες) από 4,0 φορές το 2001, σε 4,3 φορές το 2018.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΟΜΗ

To 2017, στην περιφερειακή διοικητική δομή της χώρας (NUTS 2016) περιλαμβάνονται: 2 διευρυμένες ομάδες περιφερειών/κρατίδια (NUTS1), 5 διοικητικές
περιφέρειες (NUTS2), και 19 περιφερειακές ενότητες
(NUTS3).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή της
μέγιστης, της ελάχιστης και της διάμεσης τιμής του δείκτη πληθυσμιακής πυκνότητας στις περιφερειακές ενότητες (NUTS3 regions) της Φινλανδίας την περίοδο
αναφοράς 2001-2017.
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Γράφημα 1.173: Κατανομή της μέγιστης, της ελάχιστης και της διάμεσης τιμής του δείκτη πληθυσμιακής πυκνότητας στις περιφερειακές ενότητες (NUTS3) της
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ την περίοδο αναφοράς 2001-2017
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Πηγή: Eurostat - Population density by NUTS 3 region [demo_r_d3dens]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, η διάμεση πληθυσμιακή πυκνότητα στις 19
περιφερειακές ενότητες (NUTS3) της χώρας είναι 18,9
κάτοικοι/τ.χλμ, τιμή υπολειπόμενη κατά 123,8 κατοίκους/τ.χλμ., της αντίστοιχης διάμεσης πληθυσμιακής
πυκνότητας (142,7 κάτοικοι/τ.χλμ) στο σύνολο των
1.343 περιφερειακών ενοτήτων της ΕΕ-28, για τις οποίες διατίθενται σχετικά στοιχεία την ίδια χρονιά.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, το εύρος της διαφοράς της
μέγιστης τιμής του δείκτη στις περιφερειακές ενότητες της χώρας (181,0 κάτοικοι/τ.χλμ), που καταγράφεται στην περιφερειακή ενότητα FI1B1 Helsinki-Uusimaa,
από την αντίστοιχη ελάχιστη τιμή του δείκτη (1,9 κάτοικοι/ τ.χλμ) που καταγράφεται στην περιφερειακή
ενότητα FI1D7 Vidin είναι 179,1 κάτοικοι/ τ.χλμ.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) η μέγιστη τιμή του δείκτη στις περιφερειακές ενότητες της χώρας
καταγράφει αύξηση κατά 17,7 (ή κατά 27,2 κατοίκους/τ.χλμ), ενώ η ελάχιστη τιμή του δείκτη στις περι-

φερειακές ενότητες της χώρας καταγράφει οριακή
μείωση κατά -5,0% (ή κατά 0,1 κατοίκους/τ.χλμ).
Την ίδια περίοδο, η διάμεση τιμή του δείκτη στις περιφερειακές ενότητες της χώρας καταγράφει αύξηση
κατά 11,2% (ή κατά 1,9 κατοίκους/τ.χλμ), από 17,0 κατοίκους/τ.χλμ το 2001, που αποτελεί και την ελάχιστη
τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 18,9
κατοίκους/τ.χλμ το 2017, που αποτελεί αντίστοιχα και
τη μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.
ΗΛΙΑΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια μέση
ηλικία (σε έτη) του συνολικού πληθυσμού της Φινλανδίας και η ποσοστιαία κατανομή τους ανά κατηγορία ηλικιακών ομάδων (ηλικίας έως & 14ετών, ηλικίας
από 15 έως& 64ετών και ηλικίας από 65ετών &άνω)
την περίοδο αναφοράς 2001-2018.

Γράφημα 1.174: Ετήσια σταθμισμένη μέση ηλικία (σε έτη) του συνολικού πληθυσμού της ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ και η ποσοστιαία κατανομή τους ανά κατηγορία ηλικιακών ομάδων (ηλικίας έως & 14ετών, ηλικίας από 15 έως& 64ετών και ηλικίας από 65ετών &άνω) την περίοδο αναφοράς 2001-2018
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Πηγή: Eurostat - Population on 1 January by age and sex [demo_pjan] the period 2001-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, η ετήσια μέση ηλικία του συνολικού πληθυσμού της χώρας είναι 42,2 έτη, με το 62,5% των κατοίκων να ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα από 15 έως&
64ετών, το 21,4% των κατοίκων να ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα από 65ετών & άνω, και το 16,2% των κατοίκων να ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα έως& 14ετών.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) η ετήσια μέση
ηλικία του συνολικού πληθυσμού της χώρας καταγράφει αύξηση κατά 8,5% (ή κατά 3,5 έτη), από 38,9 έτη το
2001, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη
κατά την περίοδο αναφοράς, σε 42,2 έτη το 2017, που
αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την
ίδια περίοδο. Τη συγκεκριμένη περίοδο:
 το ποσοστό των κατοίκων που ανήκουν στην ηλικιακή
ομάδα από 15 έως& 64ετών καταγράφει μείωση (κατά -6,7% ή κατά 4,5 ποσ. μονάδες), από 66,9% το
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2001, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη
κατά την περίοδο αναφοράς, σε 62,5% το 2017, που
αποτελεί αντίστοιχα και την ελάχιστη τιμή του δείκτη
την ίδια περίοδο,
το ποσοστό των κατοίκων που ανήκουν στην ηλικιακή
ομάδα από 65ετών & άνω καταγράφει σημαντική
αύξηση (κατά 42,6% ή κατά 6,4 ποσ. μονάδες), από
15,0% το 2001, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή
του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 21,4% το
2017, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή
του δείκτη την ίδια περίοδο, και
το ποσοστό των κατοίκων που ανήκουν στην ηλικιακή
ομάδα έως& 14ετών καταγράφει μείωση (κατά 10,6% ή κατά 1,9 ποσ. μονάδες), από 18,1% το 2001,
που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2018

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συνολικός
πληθυσμός της Φινλανδίας με αλλοδαπή υπηκοότη-

Κεφάλαιο 1ο

ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑΣ

25

τα , καθώς και η ποσοστιαία αναλογία του στο συνολικό πληθυσμό της χώρας την περίοδο αναφοράς 20012018.
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περίοδο αναφοράς, σε 16,2% το 2017, που αποτελεί
αντίστοιχα και την ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια
περίοδο.

25

Με υπηκοότητα διαφορετική της χώρας αναφοράς ή χωρίς υπηκοότητα (foreign country and stateless citizens)

Γράφημα 1.175: Συνολικός πληθυσμός της ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ με αλλοδαπή υπηκοότητα καθώς και η ποσοστιαία αναλογία του στο συνολικό πληθυσμό της χώρας
την περίοδο 2001-2018
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Πηγή: Eurostat - Population on 1 January by age and sex [demo_pjan] the period 2001-2018, and Population on 1 January by age group, sex and citizenship [migr_pop1ctz]the same period
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, ο συνολικός πληθυσμός της χώρας με αλλοδαπή υπηκοότητα είναι 247.848 κάτοικοι, που αντιστοιχεί στο 4,5% του συνολικού πληθυσμού της χώρας (5.513.130 κάτοικοι) τη συγκεκριμένη χρονιά. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) το πλήθος του
συνολικού πληθυσμού της χώρας με αλλοδαπή υπηκοότητα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση (κατά 173,7% ή κατά 157.279 κατοίκους), από 90.569 κατοίκους το 2001, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του
δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 247.848 κατοίκους το 2018, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη
τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο. Την ίδια περίοδο, το
ποσοστό του συνολικού πληθυσμού της χώρας με αλ-

λοδαπή υπηκοότητα, ως προς το συνολικό πληθυσμό
της χώρας καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση
(κατά 157,2% ή κατά 2,7 ποσ. μονάδες), από 1,7% το
2001, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 14,5% το 2018, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια
περίοδο.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συνολικός
πληθυσμός της Φινλανδίας με αλλοδαπή (εντός της
ΕΕ-28) υπηκοότητα, καθώς και η ποσοστιαία αναλογία
του στο συνολικό πληθυσμό της χώρας την περίοδο
αναφοράς 2014-2018, για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία.

Γράφημα 1.176: Συνολικός πληθυσμός της ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα καθώς και η ποσοστιαία αναλογία του στο συνολικό πληθυσμό της χώρας την περίοδο 2014-2018
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Πηγή: Eurostat - Population on 1 January by age and sex [demo_pjan] the period 2001-2018, and Population on 1 January by age group, sex and citizenship [migr_pop1ctz]the same period
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, ο συνολικός πληθυσμός της χώρας με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα είναι 13.105 κάτοικοι,
που αντιστοιχεί στο 5,3% του συνολικού πληθυσμού της
χώρας με αλλοδαπή υπηκοότητα (247.848 κάτοικοι) τη
συγκεκριμένη χρονιά.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2014-2018) το πλήθος
του συνολικού πληθυσμού της χώρας με αλλοδαπή
(εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα καταγράφει αύξηση (κατά 8,0% ή κατά 966 κατοίκους), από 12.139 κατοίκους
το 2014, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 13.105 κατοίκους

το 2018. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη την
ίδια περίοδο καταγράφεται το 2017 (13.465 κάτοικοι).
Την ίδια περίοδο, το ποσοστό του συνολικού πληθυσμού της χώρας με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα, ως προς το συνολικό πληθυσμό της χώρας
με αλλοδαπή υπηκοότητα καταγράφει μικρή μείωση
(κατά -10,0% ή κατά 0,6 ποσ. μονάδες), από 5,9% το
2014, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 5,3% το 2018, που αποτελεί αντίστοιχα και την ελάχιστη τιμή του δείκτη την
ίδια περίοδο.

1.2.27 Σουηδία (27 Sweden)
Το 2018 η συνολική έκταση (total area) της Σουηδίας
(NUTS2016) είναι 447.424 τ.χλμ, που αντιστοιχεί στο

10,0% της συνολικής έκτασης των 28 κρατών-μελών της
ΕΕ τη συγκεκριμένη χρονιά (4.469.508 τ.χλμ).
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Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συνολικός
πληθυσμός/κάτοικοι της Σουηδίας, καθώς και η ποσο-

στιαία αναλογία του στο συνολικό πληθυσμό/ κάτοικοι
της ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2001-2018.

Γράφημα 1.177: Συνολικός πληθυσμός/συνήθεις κάτοικοι της ΣΟΥΗΔΙΑΣ καθώς και η ποσοστιαία αναλογία του στο συνολικό πληθυσμό/κάτοικοι της ΕΕ-28
την περίοδο 2001-2018
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Πηγή: Eurostat - Population on 1 January by age and sex [demo_pjan] the period 2001-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, ο συνολικός πληθυσμός της χώρας είναι
10.120.242 κάτοικοι, που αντιστοιχεί στο 2,0% του συνολικού πληθυσμού/κατοίκων στην ΕΕ-28 (512.379.225
κάτοικοι) τη συγκεκριμένη χρονιά. Κατά την περίοδο
αναφοράς (2001-2018) το πλήθος του συνολικού πληθυσμού της χώρας καταγράφει αύξηση (κατά 13,9% ή
κατά 1.237.450 κατοίκους), από 8.882.792 κατοίκους
το 2001, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 10.120.242 κατοί-

κους το 2018, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη
τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο. Τη συγκεκριμένη περίοδο, το ποσοστό του συνολικού πληθυσμού της χώρας ως προς το συνολικό πληθυσμό της ΕΕ-28 καταγράφει οριακή αύξηση (κατά 8,6% ή κατά 0,2 ποσ. μονάδες).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η πληθυσμιακή πυκνότητα (αναλογία κάτοικοι/τ.χλμ) της Σουηδίας
κατά την περίοδο αναφοράς 2001-2018.

Γράφημα 1.178: Πληθυσμιακή πυκνότητα της ΣΟΥΗΔΙΑΣ την περίοδο αναφοράς 2001-2018
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Πηγή: Eurostat - Population on 1 January by age and sex [demo_pjan] the period 2001-2018, and Area by NUTS 3 region [demo_r_d3area] the same period
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, η πληθυσμιακή πυκνότητα της χώρας είναι
22,6 κάτοικοι/τ.χλμ, τιμή που υπολείπεται κατά 95,4
κατοίκους/τ.χλμ από την πληθυσμιακή πυκνότητα της
ΕΕ-28 (118,0 κάτοικοι/τ.χλμ) την ίδια χρονιά. Κατά την
περίοδο αναφοράς (2001-2018) η πληθυσμιακή πυκνότητα της χώρας καταγράφει μείωση (κατά 12,4% ή κατά
2,5 κατοίκους/τ.χλμ), από 20,1 κατοίκους/ τ.χλμ το
2001, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη
κατά την περίοδο αναφοράς, σε 22,6 κατοίκους/τ.χλμ
το 2018, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή
του δείκτη την ίδια περίοδο.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, το εύρος της απόκλισης της
πληθυσμιακή πυκνότητα της χώρας της χώρας από
την αντίστοιχη τιμή του δείκτη στην ΕΕ-28 καταγράφει

μικρή αύξηση (κατά 3,8% ή κατά3,5 κατοίκους/τ.χλμ),
με τη μέση τιμή του εύρους της απόκλισης των δύο
δεικτών κατά την περίοδο αναφοράς να είναι 94,1 κάτοικοι/τ.χλμ.
ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η πληθυσμιακή πυκνότητα (αναλογία κάτοικοι/τ.χλμ) της Σουηδίας
ανά βαθμό αστικότητας (κατεξοχήν αστικές περιοχές,
ενδιάμεσες περιοχές και κατεξοχήν αγροτικές περιοχές) κατά την περίοδο αναφοράς 2001-2018, για την
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία για τους βαθμούς
αστικότητας της χώρας.

Γράφημα 1.179: Πληθυσμιακή πυκνότητα της ΣΟΥΗΔΙΑΣ ανά βαθμό αστικότητας (κατεξοχήν αστικές περιοχές, ενδιάμεσες περιοχές και κατεξοχήν αγροτικές
περιοχές) την περίοδο αναφοράς 2001-2018, για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία για τους βαθμούς αστικότητας της χώρας.
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ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ & ΔΕΙΚΤΕΣ
ΣΤΗΝ ΕΕ-28
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Πηγή: Eurostat - Population on 1 January by broad age group, sex and other typologies [urt_pjanaggr3] the period 2001-2018, and Area of the regions by other typologies [urt_d3area] the
same period
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, το 8,0% (ή 35.931 τ.χλμ) της συνολικής έκτασης της χώρας ανήκει στις κατεξοχήν αστικές περιοχές,
το 67,8% (ή 303.333 τ.χλμ) ανήκει στις ενδιάμεσες περιοχές, και το 24,2% (ή 108.160 τ.χλμ) ανήκει στις κατεξοχήν αγροτικές περιοχές. Την ίδια χρονιά, το 39,5% (ή
3.998.925 κάτοικοι) του συνολικού πληθυσμού της χώρας (10.120.242 κάτοικοι) διαμένει στις κατεξοχήν αστικές περιοχές, το 51,4% (ή 5.205.696 κάτοικοι) διαμένει στις ενδιάμεσες περιοχές, και το 9,0% (ή 915.621
κάτοικοι) διαμένει στις κατεξοχήν αγροτικές περιοχές.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, η υψηλότερη πληθυσμιακή
πυκνότητα της χώρας (111,3 κάτοικοι/τ.χλμ) καταγράφεται στις κατεξοχήν αστικές περιοχές, και κατά
φθίνουσα τιμή πληθυσμιακής πυκνότητας ακολουθούν, οι ενδιάμεσες περιοχές (17,2 κάτοικοι/τ.χλμ),
και οι κατεξοχήν αγροτικές περιοχές (8,5 κάτοικοι/τ.χλμ). Αξίζει να σημειωθεί ότι η τιμή του δείκτη
στις κατεξοχήν αγροτικές περιοχές είναι κατά 2,0 φορές μικρότερη του δείκτη στις ενδιάμεσες περιοχές
και κατά 13,2 φορές μικρότερη του δείκτη στις κατεξοχήν αστικές περιοχές.

φρότερα στις κατεξοχήν αγροτικές περιοχές (κατά
5,0% ή κατά 0,4 κατοίκους/ τ.χλμ) και στις ενδιάμεσες
περιοχές (κατά 0,6% ή κατά 0,1 κατοίκους/ τ.χλμ).
Τη συγκεκριμένη περίοδο:
 η αναλογία του δείκτη στις κατεξοχήν αστικές περιοχές της χώρας προς τον δείκτη στις κατεξοχήν
αγροτικές περιοχές καταγράφει σημαντική αύξηση
κατά 84,1% (ή κατά 6,0 μονάδες) από 7,1 φορές το
2001, σε 13,1 φορές το 2018, ενώ
 η αναλογία του δείκτη στις ενδιάμεσες περιοχές της
χώρας προς το δείκτη στις κατεξοχήν αγροτικές περιοχές καταγράφει οριακή μείωση κατά -4,2% (ή κατά 0,1 μονάδες) από 2,1 φορές το 2001, σε 2,0 φορές το 2018.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΟΜΗ

To 2017, στην περιφερειακή διοικητική δομή της χώρας (NUTS 2016) περιλαμβάνονται: 3 διευρυμένες ομάδες περιφερειών/κρατίδια (NUTS1), 8 διοικητικές
περιφέρειες (NUTS2), και 21 περιφερειακές ενότητες
(NUTS3).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή της
μέγιστης, της ελάχιστης και της διάμεσης τιμής του δείκτη πληθυσμιακής πυκνότητας στις περιφερειακές ενότητες (NUTS3 regions) της Σουηδίας την περίοδο αναφοράς 2001-2017.

Κατά την περίοδο αναφοράς 2001-2018 και στους 3
βαθμούς αστικότητας της χώρας καταγράφεται αύξηση της πληθυσμιακής πυκνότητας με την υψηλότερη
να καταγράφεται στις κατεξοχήν αστικές περιοχές
(κατά 93,4% ή κατά 53,7 κατοίκους/ τ.χλμ), και ελα-

Γράφημα 1.180: Κατανομή της μέγιστης, της ελάχιστης και της διάμεσης τιμής του δείκτη πληθυσμιακής πυκνότητας στις περιφερειακές ενότητες (NUTS3) της
ΣΟΥΗΔΙΑΣ την περίοδο αναφοράς 2001-2017
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Πηγή: Eurostat - Population density by NUTS 3 region [demo_r_d3dens]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, η διάμεση πληθυσμιακή πυκνότητα στις 21
περιφερειακές ενότητες (NUTS3) της χώρας είναι 34,0
κάτοικοι/τ.χλμ, τιμή υπολειπόμενη κατά 108,7 κατοίκους/τ.χλμ., της αντίστοιχης διάμεσης πληθυσμιακής
πυκνότητας (142,7 κάτοικοι/τ.χλμ) στο σύνολο των

1.343 περιφερειακών ενοτήτων της ΕΕ-28, για τις οποίες διατίθενται σχετικά στοιχεία την ίδια χρονιά.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, το εύρος της διαφοράς της
μέγιστης τιμής του δείκτη στις περιφερειακές ενότητες
της χώρας (350,8 κάτοικοι/τ.χλμ), που καταγράφεται
στην περιφερειακή ενότητα SE110 Stockholms län, από
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την αντίστοιχη ελάχιστη τιμή του δείκτη (2,6 κάτοικοι/
τ.χλμ) που καταγράφεται στην περιφερειακή ενότητα
SE322 Jämtlands län είναι 348,2 κάτοικοι/ τ.χλμ.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) η μέγιστη τιμή
του δείκτη στις περιφερειακές ενότητες της χώρας καταγράφει αύξηση κατά 24,9% (ή κατά 69,9 κατοίκους/τ.χλμ), ενώ η ελάχιστη τιμή του δείκτη στις περιφερειακές ενότητες της χώρας καταγράφει μηδενική
μεταβολή.
Την ίδια περίοδο, η διάμεση τιμή του δείκτη στις περιφερειακές ενότητες της χώρας καταγράφει μικρή αύξηση κατά 9,0% (ή κατά 2,8 κατοίκους/τ.χλμ), από 31,2

κατοίκους/τ.χλμ το 2001, που αποτελεί και την ελάχιστη
τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 34,0
κατοίκους/τ.χλμ το 2017, που αποτελεί αντίστοιχα και
τη μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.
ΗΛΙΑΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια μέση
ηλικία (σε έτη) του συνολικού πληθυσμού της Σουηδίας και η ποσοστιαία κατανομή τους ανά κατηγορία
ηλικιακών ομάδων (ηλικίας έως & 14ετών, ηλικίας
από 15 έως& 64ετών και ηλικίας από 65ετών &άνω)
την περίοδο αναφοράς 2001-2018.

Γράφημα 1.181: Ετήσια σταθμισμένη μέση ηλικία (σε έτη) του συνολικού πληθυσμού της ΣΟΥΗΔΙΑΣ και η ποσοστιαία κατανομή τους ανά κατηγορία ηλικιακών ομάδων (ηλικίας έως & 14ετών, ηλικίας από 15 έως& 64ετών και ηλικίας από 65ετών &άνω) την περίοδο αναφοράς 2001-2018
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Πηγή: Eurostat - Population on 1 January by age and sex [demo_pjan] the period 2001-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, η ετήσια μέση ηλικία του συνολικού πληθυσμού της χώρας είναι 40,7 έτη, με το 62,4% των κατοίκων να ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα από 15 έως&
64ετών, το 19,8% των κατοίκων να ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα από 65ετών & άνω, και το 17,7% των κατοίκων να ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα έως& 14ετών.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) η ετήσια μέση
ηλικία του συνολικού πληθυσμού της χώρας καταγράφει μικρή αύξηση κατά 2,1% (ή κατά 0,9 έτη), από 39,8
έτη το 2001, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 40,7 έτη το 2017,
που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη
την ίδια περίοδο. Τη συγκεκριμένη περίοδο:
 το ποσοστό των κατοίκων που ανήκουν στην ηλικιακή
ομάδα από 15 έως& 64ετών καταγράφει μικρή μείωση (κατά -3,0% ή κατά 2,0 ποσ. μονάδες), από
64,4% το 2001, σε 2,4% το 2017, που αποτελεί και
την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη
την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2008 (65,7%),
 το ποσοστό των κατοίκων που ανήκουν στην ηλικιακή
ομάδα από 65ετών & άνω καταγράφει αύξηση (κατά

15,0% ή κατά 2,6 ποσ. μονάδες), από 17,2% το 2001,
που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά
την περίοδο αναφοράς, σε 19,8% το 2017, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την
ίδια περίοδο, και
το ποσοστό των κατοίκων που ανήκουν στην ηλικιακή
ομάδα έως& 14ετών καταγράφει μικρή μείωση (κατά -3,4% ή κατά 0,6 ποσ. μονάδες), από 18,4% το
2001, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη
κατά την περίοδο αναφοράς, σε 17,7% το 2017. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια
περίοδο καταγράφεται το 2010 (16,6%).



ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συνολικός
26
πληθυσμός της Σουηδίας με αλλοδαπή υπηκοότητα ,
καθώς και η ποσοστιαία αναλογία του στο συνολικό
πληθυσμό της χώρας την περίοδο αναφοράς 20012018.
26

Με υπηκοότητα διαφορετική της χώρας αναφοράς ή χωρίς υπηκοότητα (foreign country and stateless citizens)

Γράφημα 1.182: Συνολικός πληθυσμός της ΣΟΥΗΔΙΑΣ με αλλοδαπή υπηκοότητα καθώς και η ποσοστιαία αναλογία του στο συνολικό πληθυσμό της χώρας την
περίοδο 2001-2018
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σμού της χώρας με αλλοδαπή υπηκοότητα, ως προς το
συνολικό πληθυσμό της χώρας καταγράφει σημαντική
αύξηση (κατά 64,2% ή κατά 3,4 ποσ. μονάδες), από
5,3% το 2001, σε 8,8% το 2018, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2007 (5,2%).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συνολικός
πληθυσμός της Σουηδίας με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ28) υπηκοότητα, καθώς και η ποσοστιαία αναλογία του
στο συνολικό πληθυσμό της χώρας την περίοδο αναφοράς 2014-2018, για την οποία διατίθενται σχετικά
στοιχεία.

Κεφάλαιο 1ο

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ & ΔΕΙΚΤΕΣ
ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Το 2018, ο συνολικός πληθυσμός της χώρας με αλλοδαπή υπηκοότητα είναι 885.839 κάτοικοι, που αντιστοιχεί στο 8,8% του συνολικού πληθυσμού της χώρας
(10.120.242 κάτοικοι) τη συγκεκριμένη χρονιά. Κατά την
περίοδο αναφοράς (2001-2018) το πλήθος του συνολικού πληθυσμού της χώρας με αλλοδαπή υπηκοότητα
καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση (κατά 87,1% ή
κατά 412.460 κατοίκους), από 473.379 κατοίκους το
2001, σε 885.839 κατοίκους το 2018, που αποτελεί και
τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς.
Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια
περίοδο καταγράφεται το 2003 (471.320 κατοίκους).
Την ίδια περίοδο, το ποσοστό του συνολικού πληθυ-

Γράφημα 1.183: Συνολικός πληθυσμός της ΣΟΥΗΔΙΑΣ με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα καθώς και η ποσοστιαία αναλογία του στο συνολικό πληθυσμό της χώρας την περίοδο 2014-2018
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Το 2018, ο συνολικός πληθυσμός της χώρας με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα είναι 318.263 κάτοικοι,
που αντιστοιχεί στο 35,9% του συνολικού πληθυσμού
της χώρας με αλλοδαπή υπηκοότητα (885.839 κάτοικοι)
τη συγκεκριμένη χρονιά.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2014-2018) το πλήθος
του συνολικού πληθυσμού της χώρας με αλλοδαπή
(εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα καταγράφει αύξηση (κατά 10,0% ή κατά 29.038 κατοίκους), από 289.225 κατοίκους το 2014, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή
του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 318.263

κατοίκους το 2018, που αποτελεί αντίστοιχα και την
μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.
Την ίδια περίοδο, το ποσοστό του συνολικού πληθυσμού της χώρας με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα, ως προς το συνολικό πληθυσμό της χώρας
με αλλοδαπή υπηκοότητα καταγράφει μείωση (κατά 14,6% ή κατά 6,2 ποσ. μονάδες), από 42,1% το 2014,
που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την
περίοδο αναφοράς, σε 35,9% το 2018, που αποτελεί
αντίστοιχα και την ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια
περίοδο.

1.2.28 Ηνωμένο Βασίλειο (28 United Kingdom)
Το 2018 η συνολική έκταση (total area) του Ηνωμένου
Βασιλείου (NUTS2016) είναι 244.381 τ.χλμ, που αντιστοιχεί στο 5,5% της συνολικής έκτασης των 28 κρατώνμελών της ΕΕ τη συγκεκριμένη χρονιά (4.469.508 τ.χλμ).
Γράφημα 1.184: Συνολικός πληθυσμός/συνήθεις κάτοικοι
σμό/κάτοικοι της ΕΕ-28 την περίοδο 2001-2018
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Το 2018, ο συνολικός πληθυσμός της χώρας είναι
66.273.576 κάτοικοι, που αντιστοιχεί στο 12,9% του συνολικού πληθυσμού/κατοίκων στην ΕΕ-28 (512.379.225
κάτοικοι) τη συγκεκριμένη χρονιά. Κατά την περίοδο α-

ναφοράς (2001-2018) το πλήθος του συνολικού πληθυσμού της χώρας καταγράφει αύξηση (κατά 12,3% ή κατά
7.273.795 κατοίκους), από 58.999.781 κατοίκους το
2001, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κα-
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τά την περίοδο αναφοράς, σε 66.273.576 κατοίκους το
2018, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του
δείκτη την ίδια περίοδο.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, το ποσοστό του συνολικού
πληθυσμού της χώρας ως προς το συνολικό πληθυσμό

της ΕΕ-28 καταγράφει μικρή αύξηση (κατά 7,0% ή κατά
0,9 ποσ. μονάδες).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η πληθυσμιακή
πυκνότητα (αναλογία κάτοικοι/τ.χλμ) του Ηνωμένου
Βασιλείου κατά την περίοδο αναφοράς 2001-2018.

Γράφημα 1.185: Πληθυσμιακή πυκνότητα του ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ την περίοδο αναφοράς 2001-2018
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, η πληθυσμιακή πυκνότητα της χώρας είναι
271,2 κάτοικοι/τ.χλμ, τιμή που υπερτερεί κατά 153,2
κατοίκους/τ.χλμ από την πληθυσμιακή πυκνότητα της
ΕΕ-28 (118,0 κάτοικοι/τ.χλμ) την ίδια χρονιά. Κατά την
περίοδο αναφοράς (2001-2018) η πληθυσμιακή πυκνότητα της χώρας καταγράφει μικρή αύξηση (κατά 14,2%
ή κατά 33,7 κατοίκους/τ.χλμ), από 237,4 κατοίκους/
τ.χλμ το 2001, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του
δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 271,2 κατοίκους/τ.χλμ το 2018, που αποτελεί αντίστοιχα και τη
μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, το εύρος της απόκλισης της
πληθυσμιακή πυκνότητα της χώρας της χώρας από
την αντίστοιχη τιμή του δείκτη στην ΕΕ-28 καταγράφει

σημαντική αύξηση (κατά 22,1% ή κατά 27,7 κατοίκους/τ.χλμ), με τη μέση τιμή του εύρους της απόκλισης των δύο δεικτών κατά την περίοδο αναφοράς να
είναι 136,5 κάτοικοι/τ.χλμ.
ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η πληθυσμιακή πυκνότητα (αναλογία κάτοικοι/τ.χλμ) του Ηνωμένου Βασιλείου ανά βαθμό αστικότητας (κατεξοχήν
αστικές περιοχές, ενδιάμεσες περιοχές και κατεξοχήν
αγροτικές περιοχές) κατά την περίοδο αναφοράς
2012-2018, για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία
για τους βαθμούς αστικότητας της χώρας.

Γράφημα 1.186: Πληθυσμιακή πυκνότητα του ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ανά βαθμό αστικότητας (κατεξοχήν αστικές περιοχές, ενδιάμεσες περιοχές και κατεξοχήν αγροτικές περιοχές) την περίοδο αναφοράς 2012-2018, για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία για τους βαθμούς αστικότητας της χώρας.
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Το 2018, το 27,9% (ή 68.168 τ.χλμ) της συνολικής έκτασης της χώρας ανήκει στις κατεξοχήν αστικές περιοχές,
το 41,8% (ή 102.257 τ.χλμ) ανήκει στις ενδιάμεσες περιοχές, και το 30,3% (ή 73.956 τ.χλμ) ανήκει στις κατεξοχήν αγροτικές περιοχές. Την ίδια χρονιά, το 74,4% (ή
49.305.245 κάτοικοι) του συνολικού πληθυσμού της
χώρας (66.273.576 κάτοικοι) διαμένει στις κατεξοχήν
αστικές περιοχές, το 21,8% (ή 14.414.871 κάτοικοι) δι-
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αμένει στις ενδιάμεσες περιοχές, και το 3,9% (ή
2.553.460 κάτοικοι) διαμένει στις κατεξοχήν αγροτικές
περιοχές.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, η υψηλότερη πληθυσμιακή
πυκνότητα της χώρας (723,3 κάτοικοι/τ.χλμ) καταγράφεται στις κατεξοχήν αστικές περιοχές, και κατά φθίνουσα τιμή πληθυσμιακής πυκνότητας ακολουθούν, οι
ενδιάμεσες περιοχές (141,0 κάτοικοι/τ.χλμ), και οι κα-
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(ή κατά 0,4 μονάδες) από 19,7 φορές το 2012, σε 20,9
φορές το 2018, ενώ
η αναλογία του δείκτη στις ενδιάμεσες περιοχές της
χώρας προς το δείκτη στις κατεξοχήν αγροτικές περιοχές καταγράφει μικρή αύξηση κατά 1,3% (ή κατά 0,4
μονάδες) από 3,9 φορές το 2012, σε 4,1 φορές το
2018.

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ & ΔΕΙΚΤΕΣ
ΣΤΗΝ ΕΕ-28

τεξοχήν αγροτικές περιοχές (34,5 κάτοικοι/τ.χλμ). Αξίζει να σημειωθεί ότι η τιμή του δείκτη στις κατεξοχήν
αγροτικές περιοχές είναι κατά 4,1 φορές μικρότερη του
δείκτη στις ενδιάμεσες περιοχές και κατά 20,9 φορές
μικρότερη του δείκτη στις κατεξοχήν αστικές περιοχές.
Κατά την περίοδο αναφοράς 2012-2018 στους 3 βαθμούς αστικότητας της χώρας καταγράφεται αύξηση της
πληθυσμιακής πυκνότητας με την υψηλότερη να καταγράφεται στις κατεξοχήν αστικές περιοχές (κατά 7,5% ή
κατά 50,3 κατοίκους/ τ.χλμ), και ελαφρότερα στις ενδιάμεσες περιοχές (κατά 6,8% ή κατά 9,0 κατοίκους/
τ.χλμ και στις κατεξοχήν αγροτικές περιοχές (κατά 1,3%
ή κατά 0,4 κατοίκους/ τ.χλμ).

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΟΜΗ

To 2017, στην περιφερειακή διοικητική δομή της χώρας (NUTS 2016) περιλαμβάνονται: 12 διευρυμένες
ομάδες περιφερειών/κρατίδια (NUTS1), 41 διοικητικές
περιφέρειες (NUTS2), και 179 περιφερειακές ενότητες
(NUTS3).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή της
μέγιστης, της ελάχιστης και της διάμεσης τιμής του δείκτη πληθυσμιακής πυκνότητας στις περιφερειακές ενότητες (NUTS3 regions) του Ηνωμένου Βασιλείου την
περίοδο αναφοράς 2001-2017.

Τη συγκεκριμένη περίοδο:
 η αναλογία του δείκτη στις κατεξοχήν αστικές περιοχές της χώρας προς τον δείκτη στις κατεξοχήν αγροτικές περιοχές καταγράφει μικρή αύξηση κατά 1,3%

Γράφημα 1.187: Κατανομή της μέγιστης, της ελάχιστης και της διάμεσης τιμής του δείκτη πληθυσμιακής πυκνότητας στις περιφερειακές ενότητες (NUTS3) του
ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ την περίοδο αναφοράς 2001-2017
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Το 2017, η διάμεση πληθυσμιακή πυκνότητα στις 179
περιφερειακές ενότητες (NUTS3) της χώρας είναι 559,8
κάτοικοι/τ.χλμ, τιμή υπερέχουσα κατά 417,1 κατοίκους/τ.χλμ., της αντίστοιχης διάμεσης πληθυσμιακής
πυκνότητας (142,7 κάτοικοι/τ.χλμ) στο σύνολο των
1.343 περιφερειακών ενοτήτων της ΕΕ-28, για τις οποίες διατίθενται σχετικά στοιχεία την ίδια χρονιά.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, το εύρος της διαφοράς της
μέγιστης τιμής του δείκτη στις περιφερειακές ενότητες
της χώρας (15.409,6 κάτοικοι/τ.χλμ), που καταγράφεται
στην περιφερειακή ενότητα UKI42 Tower Hamlets, από
την αντίστοιχη ελάχιστη τιμή του δείκτη (7,0 κάτοικοι/
τ.χλμ) που καταγράφεται στην περιφερειακή ενότητα
UKM63 Lochaber, Skye & Lochalsh, Arran & Cumbrae
and Argyll & Bute είναι 15.402,6 κάτοικοι/ τ.χλμ.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) η μέγιστη τιμή
του δείκτη στις περιφερειακές ενότητες της χώρας καταγράφει σημαντική αύξηση κατά 33,4% (ή κατά

3.857,3 κατοίκους/τ.χλμ), ενώ η ελάχιστη τιμή του δείκτη στις περιφερειακές ενότητες της χώρας καταγράφει
οριακή αύξηση κατά 1,4% (ή κατά 0,1 κατοίκους/τ.χλμ).
Την ίδια περίοδο, η διάμεση τιμή του δείκτη στις περιφερειακές ενότητες της χώρας καταγράφει μικρή αύξηση κατά 4,5% (ή κατά 24,2 κατοίκους/τ.χλμ), από
535,6 κατοίκους/τ.χλμ το 2001, που αποτελεί και την
ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς,
σε 559,8 κατοίκους/τ.χλμ το 2017, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.
ΗΛΙΑΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια μέση
ηλικία (σε έτη) του συνολικού πληθυσμού του Ηνωμένου Βασιλείου και η ποσοστιαία κατανομή τους ανά
κατηγορία ηλικιακών ομάδων (ηλικίας έως & 14ετών,
ηλικίας από 15 έως& 64ετών και ηλικίας από 65ετών
&άνω) την περίοδο αναφοράς 2001-2018.

Γράφημα 1.188: Ετήσια σταθμισμένη μέση ηλικία (σε έτη) του συνολικού πληθυσμού του ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και η ποσοστιαία κατανομή τους ανά κατηγορία ηλικιακών ομάδων (ηλικίας έως & 14ετών, ηλικίας από 15 έως& 64ετών και ηλικίας από 65ετών &άνω) την περίοδο αναφοράς 2001-2018
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Πηγή: Eurostat - Population on 1 January by age and sex [demo_pjan] the period 2001-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, η ετήσια μέση ηλικία του συνολικού πληθυσμού της χώρας είναι 40,2 έτη, με το 63,8% των κατοίκων να ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα από 15 έως&
64ετών, το 18,2% των κατοίκων να ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα από 65ετών & άνω, και το 17,9% των κατοίκων να ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα έως& 14ετών.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) η ετήσια μέση
ηλικία του συνολικού πληθυσμού της χώρας καταγράφει μικρή αύξηση κατά 4,3% (ή κατά 1,6 έτη), από 38,5
έτη το 2001, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 40,2 έτη το 2017,
που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη
την ίδια περίοδο. Τη συγκεκριμένη περίοδο:
 το ποσοστό των κατοίκων που ανήκουν στην ηλικιακή
ομάδα από 15 έως& 64ετών καταγράφει μικρή μείωση (κατά -2,2% ή κατά 1,4 ποσ. μονάδες), από
65,3% το 2001, σε 63,8% το 2017, που αποτελεί και
την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη
την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2008 (66,3%),
 το ποσοστό των κατοίκων που ανήκουν στην ηλικιακή
ομάδα από 65ετών & άνω καταγράφει αύξηση (κατά

15,3% ή κατά 2,4 ποσ. μονάδες), από 15,8% το 2001,
που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά
την περίοδο αναφοράς, σε 18,2% το 2017, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την
ίδια περίοδο, και
το ποσοστό των κατοίκων που ανήκουν στην ηλικιακή
ομάδα έως&14ετών καταγράφει μείωση (κατά -5,3%
ή κατά 1,0 ποσ. μονάδες), από 18,9% το 2001, που
αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την
περίοδο αναφοράς, σε 17,9% το 2017. Σημειώνεται
ότι η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2012 (17,6%).



ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συνολικός
πληθυσμός του Ηνωμένου Βασιλείου με αλλοδαπή
27
υπηκοότητα , καθώς και η ποσοστιαία αναλογία του
στο συνολικό πληθυσμό της χώρας την περίοδο αναφοράς 2001-2018.
27

Με υπηκοότητα διαφορετική της χώρας αναφοράς ή χωρίς υπηκοότητα (foreign country and stateless citizens)

Γράφημα 1.189: Συνολικός πληθυσμός του ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ με αλλοδαπή υπηκοότητα καθώς και η ποσοστιαία αναλογία του στο συνολικό πληθυσμό
της χώρας την περίοδο 2001-2018
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, ο συνολικός πληθυσμός της χώρας με αλλοδαπή υπηκοότητα είναι 6.285.974 κάτοικοι, που αντιστοιχεί στο 9,5% του συνολικού πληθυσμού της χώρας (66.273.576 κάτοικοι) τη συγκεκριμένη χρονιά.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) το πλήθος
του συνολικού πληθυσμού της χώρας με αλλοδαπή
υπηκοότητα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση
(κατά 137,3% ή κατά 3.636.755 κατοίκους), από
2.649.219 κατοίκους το 2001, που αποτελεί και την
ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς,
σε 6.285.794 κατοίκους το 2018, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την ίδια
περίοδο. Την ίδια περίοδο, το ποσοστό του συνολικού

πληθυσμού της χώρας με αλλοδαπή υπηκοότητα, ως
προς το συνολικό πληθυσμό της χώρας καταγράφει
σημαντική αύξηση (κατά 111,2% ή κατά 5,0 ποσ. μονάδες), από 4,5% το 2001, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε
9,5% το 2018, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη
τιμή του δείκτη κατά την ίδια περίοδο.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συνολικός
πληθυσμός του Ηνωμένου Βασιλείου με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα, καθώς και η ποσοστιαία
αναλογία του στο συνολικό πληθυσμό της χώρας την
περίοδο αναφοράς 2014-2018, για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία.

Γράφημα 1.190: Συνολικός πληθυσμός του ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα καθώς και η ποσοστιαία αναλογία του στο συνολικό πληθυσμό της χώρας την περίοδο 2014-2018
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την ίδια περίοδο.
Την ίδια περίοδο, το ποσοστό του συνολικού πληθυσμού της χώρας με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα, ως προς το συνολικό πληθυσμό της χώρας
με αλλοδαπή υπηκοότητα καταγράφει αύξηση (κατά
18,2 ή κατά 9,4 ποσ. μονάδες), από 52,0% το 2014,
που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά
την περίοδο αναφοράς, σε 61,4% το 2018, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια
περίοδο.

Κεφάλαιο 1ο

Το 2018, ο συνολικός πληθυσμός της χώρας με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα είναι 3.860.237 κάτοικοι, που αντιστοιχεί στο 61,4% του συνολικού πληθυσμού της χώρας με αλλοδαπή υπηκοότητα (6.285.974
κάτοικοι) τη συγκεκριμένη χρονιά.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2014-2018) το πλήθος
του συνολικού πληθυσμού της χώρας με αλλοδαπή
(εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα καταγράφει ιδιαίτερα
σημαντική αύξηση (κατά 47,1% ή κατά 1.235.924 κατοίκους), από 2.624.313 κατοίκους το 2014, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 3.860.237 κατοίκους το 2018, που

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ & ΔΕΙΚΤΕΣ
ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Πηγή: Eurostat - Population on 1 January by age and sex [demo_pjan] the period 2001-2018, and Population on 1 January by age group, sex and citizenship [migr_pop1ctz]the same period
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1.3

Βασικοί γεωγραφικοί διοικητικοί και δημογραφικοί δείκτες της ΕΕ-28
αφορούν σε ηλικιακές ομάδων οικονομικά μη- ενεργών
κατοίκων (νέων ηλικίας έως& 14 ετών και ηλικιωμένων
ηλικίας 65ετών &άνω) ως προς το σύνολο των κατοίκων
ηλικίας από 15 έως& 64 ετών που αποτελεί την κύρια
ηλικιακή ομάδα των οικονομικά ενεργών κατοίκων στην
ΕΕ-28.

Η ενότητα αναπτύσσεται σε τρεις υποενότητες που κατά σειρά παρουσίασης αφορούν: (α) στους γεωγραφικούς και διοικητικούς δείκτες της ΕΕ-28, (β) στους πληθυσμιακούς δείκτες της ΕΕ-28, και (γ) στους δείκτες των
κύριων ηλικιακών ομάδων του πληθυσμού της ΕΕ-28.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι δείκτες της (γ) περίπτωσης
1.3.1

Γεωγραφικοί και διοικητικοί δείκτες της ΕΕ-28

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η συνολική έκταση (σε τ.χλμ) των κρατών-μελών κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 και η ποσοστιαία αναλογία της επί της συνολι-

κής έκτασης της ΕΕ-28 το 2016 (χρονιά επικαιροποίησης της ταξινόμησης των περιοχών NUTS).

Γράφημα 1.191: Συνολική έκταση (σε τ.χλμ) των κρατών-μελών της ΕΕ-28 & και ποσοστιαία αναλογία της επί της συνολικής έκτασης της ΕΕ-28 το 2016
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Πηγή: Eurostat - Area by NUTS 3 region [demo_r_d3area]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2016 η συνολική έκταση (total area) της ΕΕ-28
(NUTS2016) είναι 4.469.508 τ.χλμ, που αντιστοιχεί στο
100,0% της αθροιστικής συνολικής έκτασης των 28 κρατών-μελών της ΕΕ τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, η έκταση της Ελλάδας (131.694 τ.χλμ)
αντιστοιχεί στο 2,9% της συνολικής έκτασης στα κράτημέλη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 10η υψηλότερη θέση
στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2016, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη
(top 5) με μέση τιμή δείκτη 10,2% είναι: η Γαλλία
(14,3%), η Ισπανία (11,3%), η Σουηδία (10,0%), η Γερμανία (8,0%), και η Φινλανδία (7,6%). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 0,3%, και συγκεκριμένα: η Μάλτα (0,01%), το Λουξεμβούργο
(0,1%), η Κύπρος (0,2%), η Σλοβενία (0,5%), και το Βέλγιο (0,7%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/
bottom είναι ιδιαίτερα υψηλή (36,3 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων
του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

1.3.1.1 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΟΜΗ
To 2018, στην περιφερειακή διοικητική δομή της ΕΕ-28
(NUTS 2016) περιλαμβάνονται:
 28 κράτη-μέλη,
 104 διευρυμένες ομάδες περιφερειών/κρατίδια
(NUTS1),
 281 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2), και
 1.349 περιφερειακές ενότητες (NUTS3).
Στη συνέχεια της ενότητας αποτυπώνεται η διαχρονική
εξέλιξη της έκτασης στις επιμέρους τρεις περιφερειακές οντότητες (NUTS1-3) της περιφερειακής διοικητικής δομής της ΕΕ-28 (NUTS 2016).
ΑΝΑ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ-ΚΡΑΤΙΔΙΟ (NUTS1)
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή της
μέγιστης, της ελάχιστης και της διάμεσης τιμής της έκτασης στις διευρυμένες ομάδες περιφερειών/ κρατίδια (NUTS1 regions) της ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς
2001-2016.

Γράφημα 1.192: Κατανομή της μέγιστης, της ελάχιστης και της διάμεσης τιμής της έκτασης στις διευρυμένες ομάδες περιφερειών/κρατίδια (NUTS1) της ΕΕ-28
την περίοδο αναφοράς 2001-2017
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ελάχιστη τιμή του δείκτη (162,0 τ.χλμ) που καταγράφεται στη διευρυμένη περιφέρεια ΒΕ1 Région de
Bruxelles-Capitale/Brussels Hoofdstedelijk Gewest του
Βελγίου, είναι 336.668,0 τ.χλμ.

Κεφάλαιο 1ο

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ & ΔΕΙΚΤΕΣ
ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Το 2016, η διάμεση έκταση στις 104 διευρυμένες περιφέρειες/κρατίδια (NUTS1) της ΕΕ-28 είναι 31.894,0
τ.χλμ, τιμή υπερέχουσα κατά 20,2 φορές (ή 30.315,0
τ.χλμ) της αντίστοιχης διάμεσης έκτασης (1.579,0 τ.χλμ)
στο σύνολο των 1.349 περιφερειακών ενοτήτων
(NUTS3) της ΕΕ-28 την ίδια χρονιά.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, το εύρος της διαφοράς της
μέγιστης τιμής του δείκτη στις διευρυμένες περιφέρειες/κρατίδια (NUTS1) της ΕΕ-28 (336.830,0 τ.χλμ)
που καταγράφεται στη διευρυμένη περιφέρεια FI1
Manner-Suomi της Φινλανδίας, από την αντίστοιχη

ΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (NUTS2)
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή της
μέγιστης, της ελάχιστης και της διάμεσης τιμής της έκτασης στις διοικητικές περιφέρειες (NUTS2 regions)
της ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2001-2016.

Γράφημα 1.193: Κατανομή της μέγιστης, της ελάχιστης και της διάμεσης τιμής της έκτασης στις διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2001-2016
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Το 2016, η διάμεση έκταση στις 281 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της ΕΕ-28 είναι 9.537,0 τ.χλμ, τιμή υπερέχουσα κατά 6,0 φορές (ή 7.958,0 τ.χλμ) της αντίστοιχης
διάμεσης έκτασης (1.579,0 τ.χλμ) στο σύνολο των 1.349
περιφερειακών ενοτήτων (NUTS3) της ΕΕ-28 την ίδια
χρονιά.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, το εύρος της διαφοράς της
μέγιστης τιμής του δείκτη στις διοικητικές περιφέρειες
(NUTS2) της ΕΕ-28 (227.120,0 τ.χλμ) που καταγράφεται στη διοικητική περιφέρεια FI1D Pohjois-ja ItäSuomi της Φινλανδίας, από την αντίστοιχη ελάχιστη

τιμή του δείκτη (14,0 τ.χλμ) που καταγράφεται στη διοικητική περιφέρεια ES64 Ciudad Autónoma de
Melilla της Ισπανίας, είναι 227.106,0 τ.χλμ.
ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (NUTS3)
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή της
μέγιστης, της ελάχιστης και της διάμεσης τιμής του δείκτη πληθυσμιακής πυκνότητας στις περιφερειακές ενότητες (NUTS3 regions) της ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2001-2016.

Γράφημα 1.194: Κατανομή της μέγιστης, της ελάχιστης και της διάμεσης τιμής της έκτασης στις περιφερειακές ενότητες (NUTS3) της ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2001-2016
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Πηγή: Eurostat - Area by NUTS 3 region [demo_r_d3area]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2016, η διάμεση έκταση στις 1.349 περιφερειακές
ενότητες (NUTS3) της ΕΕ-28 είναι 1.579,0 τ.χλμ. Την ίδια χρονιά, το εύρος της διαφοράς της μέγιστης τιμής
του δείκτη στις διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της
ΕΕ-28 (105.208,0 τ.χλμ) που καταγράφεται στη διοικητική περιφέρεια SE332 Norrbottens län της Σουηδίας,
από την αντίστοιχη ελάχιστη τιμή του δείκτη (14,0
τ.χλμ) που καταγράφεται στη διοικητική περιφέρεια
ES640 Melilla της Ισπανίας, είναι 105.194,0 τ.χλμ.

1.3.1.2 ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η συνολική έκταση (σε τ.χλμ) των κατεξοχήν αστικών περιοχών
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και η ποσοστιαία αναλογία
τους επί της συνολικής έκτασης του κράτους-μέλους
το 2016 (χρονιά επικαιροποίησης της ταξινόμησης των
περιοχών NUTS). Σημειώνεται, ότι στο Λουξεμβούργο,
την Κύπρο, και τη Σλοβενία δεν ορίζονται περιοχές
του συγκεκριμένου βαθμού αστικότητας.
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Γράφημα 1.195: Συνολική έκταση (σε τ.χλμ) των κατεξοχήν αστικών περιοχών στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και η ποσοστιαία αναλογία τους επί της συνολικής έκτασης του κράτους-μέλους το 2016
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Πηγή: Eurostat - Area of the regions by other typologies [urt_d3area]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2016 η έκταση (total area) των κατεξοχήν αστικών
περιοχών της ΕΕ-28 (NUTS2016) είναι 480.403 τ.χλμ,
που αντιστοιχεί στο 10,7% της συνολικής έκτασης της
ΕΕ-28 (4.469.508 τ.χλμ) τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, η έκταση των κατεξοχήν αστικών περιοχών της Ελλάδας (7.500 τ.χλμ) αντιστοιχεί στο 4,5%
της συνολικής έκτασης της χώρας (131.694 τ.χλμ), κατέχοντας την 15η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως
προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των 25 κρατώνμελών της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται μη-μηδενικά
σχετικά στοιχεία.
Το 2016, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 45,3% είναι: η Μάλτα (100,0%),
η Ολλανδία (51,3%), το Ηνωμένο Βασίλειο (27,9%), το
Βέλγιο (23,8%), και η Ισπανία (23,3%). Στον αντίποδα

καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 0,8%, και συγκεκριμένα: η Λετονία (0,5%), η Ουγγαρία (0,6%), η Ρουμανία (0,8%), η Κροατία (1,1%), και η Βουλγαρία
(1,2%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (54,8 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η συνολική έκταση (σε τ.χλμ) των ενδιάμεσων περιοχών στα κράτημέλη της ΕΕ-28 και η ποσοστιαία αναλογία τους επί της
συνολικής έκτασης του κράτους-μέλους το 2016 (χρονιά επικαιροποίησης της ταξινόμησης των περιοχών
NUTS). Σημειώνεται, ότι στη Μάλτα δεν ορίζονται περιοχές του συγκεκριμένου βαθμού αστικότητας.
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Γράφημα 1.196: Συνολική έκταση (σε τ.χλμ) των ενδιάμεσων περιοχών στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και η ποσοστιαία αναλογία τους επί της συνολικής έκτασης
του κράτους-μέλους το 2016

Πηγή: Eurostat - Area of the regions by other typologies [urt_d3area]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2016 η έκταση (total area) των ενδιάμεσων περιοχών της ΕΕ-28 (NUTS2016) είναι 2.032.265 τ.χλμ, που
αντιστοιχεί στο 45,5% της συνολικής έκτασης της ΕΕ-28
(4.469.508 τ.χλμ) τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, η έκταση των ενδιάμεσων περιοχών
της Ελλάδας (41.693 τ.χλμ) αντιστοιχεί στο 31,7% της
συνολικής έκτασης της χώρας (131.694 τ.χλμ), κατέχοντας την 20η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς
το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των 27 κρατών-μελών
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται μη-μηδενικά σχετικά
στοιχεία.
Το 2016, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 84,0% είναι: το Λουξεμβούργο
(100,0%), η Κύπρος (100,0%), η Βουλγαρία (76,7%), η
Ουγγαρία (71,8%), και η Λιθουανία (71,5%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλό-
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τερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 13,2%, και
συγκεκριμένα: η Εσθονία (8,9%), η Ιρλανδία (9,8%), η
Πορτογαλία (14,7%), η Φινλανδία (14,8%), και η Αυστρία (17,6%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/
bottom είναι υψηλή (6,4 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η συνολική έκταση (σε τ.χλμ) των κατεξοχήν αγροτικών περιοχών
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και η ποσοστιαία αναλογία
τους επί της συνολικής έκτασης του κράτους-μέλους
το 2016 (χρονιά επικαιροποίησης της ταξινόμησης των
περιοχών NUTS). Σημειώνεται, ότι στο Λουξεμβούργο,
την Κύπρο, και τη Μάλτα δεν ορίζονται περιοχές του
συγκεκριμένου βαθμού αστικότητας.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2018
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Γράφημα 1.197: Συνολική έκταση (σε τ.χλμ) των κατεξοχήν αγροτικών περιοχών στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και η ποσοστιαία αναλογία τους επί της συνολικής
έκτασης του κράτους-μέλους το 2016

Πηγή: Eurostat - Area of the regions by other typologies [urt_d3area]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2016 η έκταση (total area) των κατεξοχήν αγροτικών
περιοχών της ΕΕ-28 (NUTS2016) είναι 1.956.840 τ.χλμ,
που αντιστοιχεί στο 43,8% της συνολικής έκτασης της
ΕΕ-28 (4.469.508 τ.χλμ) τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, η έκταση των κατεξοχήν αγροτικών
περιοχών της Ελλάδας (82.501 τ.χλμ) αντιστοιχεί στο
62,6% της συνολικής έκτασης της χώρας (131.694
τ.χλμ), κατέχοντας την 9η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των 25
κρατών-μελών της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται μημηδενικά σχετικά στοιχεία.
Το 2016, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 81,4% είναι: η Ιρλανδία (88,8%),
η Φινλανδία (82,4%), η Εσθονία (81,6%), η Πορτογαλία
(79,0%), και η Αυστρία (75,3%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 15,7%, και συγκεκριμένα: η Ολλανδία (2,0%), η Λιθουανία (13,6%), η Ισπανία
(16,9%), η Βουλγαρία (22,1%), και η Σουηδία (24,2%).
Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bot-tom5 είναι
υψηλή (5,2 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

1.3.1.3 ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Σύμφωνα με το εγχειρίδιο μεθοδολογίας της Eurostat
για την τυπολογία των εδαφικών περιοχών (Eurostat’s
methodology manual on territorial typologies) στην ΕΕ28 (NUTS3) ως παράκτιες περιοχές ορίζονται οι περιφερειακές ενότητες οι οποίες ικανοποιούν κάποιο από
τα ακόλουθα δύο κριτήρια:
 συνορεύουν με τη θάλασσα (διαθέτουν ακτογραμμή),
 περισσότερο από το 50,0% του πληθυσμού της περιφερειακής ενότητας κατοικεί εντός περιοχής που απέχει 50,0 χλμ από την ακτογραμμή, καθώς και
 η περιφερειακή ενότητα Hamburg της Γερμανίας.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η συνολική έκταση (σε τ.χλμ) των παράκτιων περιοχών στα κράτημέλη της ΕΕ-28 και η ποσοστιαία αναλογία τους επί της
συνολικής έκτασης του κράτους-μέλους το 2016 (χρονιά επικαιροποίησης της ταξινόμησης των περιοχών
NUTS).
Σημειώνεται, ότι στο Λουξεμβούργο, την Τσεχία, την
Ουγγαρία, την Αυστρία, και τη Σλοβακία δεν ορίζονται
παράκτιες περιοχές.

Γράφημα 1.198: Συνολική έκταση (σε τ.χλμ) των παράκτιων περιοχών στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και η ποσοστιαία αναλογία τους επί της συνολικής έκτασης
του κράτους-μέλους το 2016

Πηγή: Eurostat - Area of the regions by other typologies [urt_d3area]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2016 η έκταση (total area) των παράκτιων περιοχών της ΕΕ-28 (NUTS2016) είναι 1.791.816 τ.χλμ, που
αντιστοιχεί στο 40,1% της συνολικής έκτασης της ΕΕ28 (4.469.508 τ.χλμ) τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, η έκταση των παράκτιων περιοχών
της Ελλάδας (111.217 τ.χλμ) αντιστοιχεί στο 84,5% της
συνολικής έκτασης της χώρας (131.694 τ.χλμ), κατέχοντας την 6η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς
το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των 25 κρατών-μελών
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της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται μη-μηδενικά σχετικά στοιχεία.
Το 2016, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη
(top 5) με μέση τιμή δείκτη 95,9% είναι: η Μάλτα
(100,0%), η Κύπρος (100,0%), η Δανία (100,0%), η Ιρλανδία (90,5%), και το Ηνωμένο Βασίλειο (88,8%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο μη-μηδενικό δείκτη (bottom 5) με μέση
τιμή δείκτη 10,1%, και συγκεκριμένα: η Ρουμανία
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(6,5%), η Λιθουανία (8,0%), η Γερμανία (10,3%), η Πολωνία (10,7%), και η Βουλγαρία (14,7%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom είναι ιδιαίτερα
υψηλή (9,5 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
1.3.1.4 ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Σύμφωνα με το εγχειρίδιο μεθοδολογίας της Eurostat
για την τυπολογία των εδαφικών περιοχών (Eurostat’s
methodology manual on territorial typologies) στην ΕΕ28 (NUTS3) ως νησιωτικές περιοχές ορίζονται οι περιφερειακές ενότητες που αποτελούνται εξ ολοκλήρου
από ένα ή περισσότερα νησιά (islands). Στο συγκεκριμένο πλαίσιο αναφοράς, τα νησιά ορίζονται ως περιοχές
που έχουν:
 ελάχιστη επιφάνεια 1 τ.χλμ,
 ελάχιστη απόσταση 1 χλμ της νήσου από την ηπειρωτική χώρα,

 περισσότερους από 50 κατοίκους, και
 χωρίς άμεση σύνδεση των νησιών με την ηπειρωτική
χώρα (π.χ. με γέφυρα, τούνελ, ή ανάχωμα).

Επιπλέον, μια νησιωτική περιοχή μπορεί να είναι μέρος
ενός μεγαλύτερου νησιού που περιέχει περισσότερες
από μία περιφερειακές ενότητες (NUTS3), όπως οι περιφερειακές ενότητες που συνθέτουν την Ιρλανδία και
τη Βόρεια Ιρλανδία, ή η Κορσική, η Σαρδηνία, η Σικελία
και η Κρήτη.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η συνολική έκταση (σε τ.χλμ) των νησιωτικών περιοχών στα κράτημέλη της ΕΕ-28 και η ποσοστιαία αναλογία τους επί της
συνολικής έκτασης του κράτους-μέλους το 2016 (χρονιά επικαιροποίησης της ταξινόμησης των περιοχών
NUTS). Σημειώνεται, ότι σε 16 από τα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ δεν ορίζονται νησιωτικές περιοχές.

Γράφημα 1.199: Συνολική έκταση (σε τ.χλμ) των νησιωτικών περιοχών στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και η ποσοστιαία αναλογία τους επί της συνολικής έκτασης
του κράτους-μέλους το 2016
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Πηγή: Eurostat - Area of the regions by other typologies [urt_d3area]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2016 η έκταση (total area) των νησιωτικών περιοχών της ΕΕ-28 (NUTS2016) είναι 204.476 τ.χλμ, που αντιστοιχεί στο 4,6% της συνολικής έκτασης της ΕΕ-28
(4.469.508 τ.χλμ) τη συγκεκριμένη χρονιά. Την ίδια
χρονιά, η έκταση των νησιωτικών περιοχών της Ελλάδας (19.452 τ.χλμ) αντιστοιχεί στο 14,8% της συνολικής
έκτασης της χώρας (131.694 τ.χλμ), κατέχοντας την 5η
υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των 12 κρατών-μελών της ΕΕ-28 για
τα οποία διατίθενται μη-μηδενικά σχετικά στοιχεία.
Το 2016, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 66,3% είναι: η Μάλτα (100,0%),
η Κύπρος (100,0%), η Ιρλανδία (100,0%), η Ιταλία
(100,0%), και η Ελλάδα (14,8%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο μημηδενικό δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 1,5%,
και συγκεκριμένα: η Φινλανδία (0,5%), η Σουηδία
(0,7%), η Δανία (1,4%), η Γαλλία (2,3%), και η Ισπανία
(2,5%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom είναι ιδιαίτερα υψηλή (45,7 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
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1.3.1.5 ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Σύμφωνα με το εγχειρίδιο μεθοδολογίας της Eurostat
για την τυπολογία των εδαφικών περιοχών (Eurostat’s
methodology manual on territorial typologies) στην ΕΕ28 (NUTS3) ως ορεινές περιοχές ορίζονται οι περιφερειακές ενότητες για τις οποίες ισχύει ένα από τα ακόλουθα τρία διαφοροποιημένα χαρακτηριστικά:
 περισσότερο από το 50,0% της έκτασής τους καλύπτεται από τοπογραφικά ορεινές περιοχές (topo28
graphic mountain areas) ,
 περισσότερο από το 50,0% των κατοίκων τους κατοικεί σε τοπογραφικά ορεινές περιοχές, και
 περισσότερο από το 50,0% της έκτασής τους καλύπτεται από τοπογραφικά ορεινές περιοχές και περισσότερο από το 50,0% των κατοίκων τους κατοικεί
σε αυτές τις ορεινές περιοχές.
28

Ο καθορισμός μιας περιοχής ως τοπογραφικά ορεινής περιοχής
εξαρτάται από το υψόμετρο (χρήση του Digital Elevation Model)
και την κατανομή του πληθυσμού στην περιοχή, που ως διαδικασίες και οι δύο είναι αρκετά σύνθετες (βλ. Eurostat: Territorial typologies manual - Mountain regions - Classes for the typology and
their conditions - Methodology for the typology)

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2018

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η συνολική έκταση (σε τ.χλμ) των ορεινών περιοχών στα κράτημέλη της ΕΕ-28 και η ποσοστιαία αναλογία τους επί της
συνολικής έκτασης του κράτους-μέλους το 2016 (χρο-

Κεφάλαιο 1ο

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ & ΔΕΙΚΤΕΣ
ΣΤΗΝ ΕΕ-28

νιά επικαιροποίησης της ταξινόμησης των περιοχών
NUTS). Σημειώνεται, ότι σε 12 από τα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ δεν ορίζονται ορεινές περιοχές.
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Γράφημα 1.200: Συνολική έκταση (σε τ.χλμ) των ορεινών περιοχών στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και η ποσοστιαία αναλογία τους επί της συνολικής έκτασης του
κράτους-μέλους το 2016
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Πηγή: Eurostat - Area of the regions by other typologies [urt_d3area]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2016 η έκταση (total area) των ορεινών περιοχών
της ΕΕ-28 (NUTS2016) είναι 1.176.249 τ.χλμ, που αντιστοιχεί στο 26,3% της συνολικής έκτασης της ΕΕ-28
(4.469.508 τ.χλμ) τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, η έκταση των ορεινών περιοχών της
Ελλάδας (119.779 τ.χλμ) αντιστοιχεί στο 91,0% της
συνολικής έκτασης της χώρας (131.694 τ.χλμ), κατέχοντας την 1η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς
το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των 16 κρατών-μελών
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται μη-μηδενικά σχετικά στοιχεία.
Το 2016, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη
(top 5) με μέση τιμή δείκτη 78,0% είναι: η Ελλάδα
(91,0%), η Σλοβενία (82,7%), η Αυστρία (76,0%), η
Σλοβακία (74,0%), και η Ιταλία (66,0%). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
μη-μηδενικό δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη
12,4%, και συγκεκριμένα: το Βέλγιο (3,8%), η Πολωνία
(5,8%), η Γερμανία (11,4%), η Τσεχία (19,9%), και η
Γαλλία (21,1%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom είναι υψηλή (6,3 φορές), που υποδη-

λώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
1.3.1.6 ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Σύμφωνα με το εγχειρίδιο μεθοδολογίας της Eurostat
για την τυπολογία των εδαφικών περιοχών (Eurostat’s
methodology manual on territorial typologies) στην ΕΕ28 (NUTS3) ως διασυνοριακές περιοχές ορίζονται οι
περιφερειακές ενότητες για τις οποίες ισχύει ένα από
τα ακόλουθα δύο διαφοροποιημένα χαρακτηριστικά:
 περιλαμβάνουν στην έκτασή τους διεθνή χερσαία
σύνορα της χώρας,
 απέχουν από τα διεθνή χερσαία σύνορα της χώρας
απόσταση το πολύ 25 χλμ.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η συνολική έκταση (σε τ.χλμ) των διασυνοριακών περιοχών στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και η ποσοστιαία αναλογία τους
επί της συνολικής έκτασης του κράτους-μέλους το 2016
(χρονιά επικαιροποίησης της ταξινόμησης των περιοχών NUTS). Σημειώνεται, ότι στη Μάλτα, και την Κύπρο
δεν ορίζονται διασυνοριακές χερσαίες περιοχές.

Γράφημα 1.201: Συνολική έκταση (σε τ.χλμ) των διασυνοριακών περιοχών στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και η ποσοστιαία αναλογία τους επί της συνολικής έκτασης του κράτους-μέλους το 2016

Πηγή: Eurostat - Area of the regions by other typologies [urt_d3area]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2016 η έκταση (total area) των διασυνοριακών περιοχών της ΕΕ-28 (NUTS2016) είναι 2.134.545 τ.χλμ,
που αντιστοιχεί στο 47,8% της συνολικής έκτασης της
ΕΕ-28 (4.469.508 τ.χλμ) τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, η έκταση των διασυνοριακών περιοχών της Ελλάδας (37.037 τ.χλμ) αντιστοιχεί στο 28,1%
της συνολικής έκτασης της χώρας (131.694 τ.χλμ), κατέχοντας την 4η χαμηλότερη θέση στην κατανομή ως
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προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των 26 κρατώνμελών της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται μη-μηδενικά
σχετικά στοιχεία.
Το 2016, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 99,8% είναι: η Σλοβακία (100,0%),
το Λουξεμβούργο (100,0%), η Κροατία (100,0%), η Λετονία (99,5%), και η Τσεχία (99,4%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο μη-
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μηδενικό δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 21,5%,
και συγκεκριμένα: το Ηνωμένο Βασίλειο (3,8%), η Δανία
(20,4%), η Ιταλία (25,0%), η Ελλάδα (28,1%), και η Γερμανία (30,0%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/
1.3.2

bottom είναι υψηλή (4,6 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

Πληθυσμιακοί δείκτες στην ΕΕ-28

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συνολικός
πληθυσμός/συνήθεις κάτοικοι της ΕΕ-28. Υπενθυμίζεται ότι με τον όρο συνήθεις κάτοικοι αναφέρεται το

συνολικό πλήθος των κατοίκων στις περιφερειακές οντότητες των κρατών-μελών της ΕΕ-28 την 1η Ιανουαρίου του εν λόγω έτους.
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Γράφημα 1.202: Συνολικός πληθυσμός/συνήθεις κάτοικοι της ΕΕ-28 την περίοδο 2001-2018
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Πηγή: Eurostat - Population on 1 January by age and sex [demo_pjan] the period 2001-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, ο συνολικός πληθυσμός της ΕΕ-28 είναι
512.379.225 κάτοικοι. Κατά την περίοδο αναφοράς
(2001-2018) το πλήθος του συνολικού πληθυσμού της
ΕΕ-28 καταγράφει ελαφρά αύξηση (κατά 4,9% ή κατά
24.138.698 κατοίκους), από 488.240.527 κατοίκους το
2001, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη

κατά την περίοδο αναφοράς, σε 512.379.225 κατοίκους το 2018, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη
τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συνολικός
πληθυσμός/συνήθεις κάτοικοι στα κράτη-μέλη της ΕΕ28 το 2018.

Γράφημα 1.203: Συνολικός πληθυσμός/συνήθεις κάτοικοι στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 & και ποσοστιαία αναλογία επί του συνολικού πληθυσμού της ΕΕ-28 το
2018
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Πηγή: Eurostat - Population on 1 January by age and sex [demo_pjan] the period 2001-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018 ο συνολικός πληθυσμός/συνήθεις κάτοικοι
της ΕΕ-28 είναι 512.379.225 κάτοικοι.
Την ίδια χρονιά, ο συνολικός πληθυσμός/συνήθεις κάτοικοι της Ελλάδας (10.741.165 κάτοικοι) αντιστοιχεί
στο 2,1% του συνολικού πληθυσμού της ΕΕ-28
(512.379.225 κάτοικοι), κατέχοντας την 10η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη
(top 5) με μέση τιμή δείκτη 12,6% είναι: η Γερμανία
(16,2%), η Γαλλία (13,1%), το Ηνωμένο Βασίλειο
(12,9%), η Ιταλία (11,8%), και η Ισπανία (9,1%). Στον
αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 0,3%,
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και συγκεκριμένα: η Μάλτα (0,1%), το Λουξεμβούργο
(0,1%), η Κύπρος (0,2%), η Εσθονία (0,3%), και η Λετονία (0,4%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/
bottom είναι ιδιαίτερα υψηλή (62,2 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28.
1.3.2.1 ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΑΝΑ ΦΥΛΟ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης που
αφορά στην ποσοστιαία κατανομή του συνολικού
πληθυσμού/συνήθεις κάτοικοι ως προς το φύλο των
κατοίκων την περίοδο 2001-2018.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2018

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ & ΔΕΙΚΤΕΣ
ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Γράφημα 1.204: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού στην ΕΕ-28 ως προς το φύλο την περίοδο 2001-2018
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Πηγή: Eurostat - Population on 1 January by age and sex [demo_pjan] the period 2001-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017) η κατανομή
του συνολικού πληθυσμού/συνήθεις κάτοικοι διαφοροποιείται ελαφρά ως προς το φύλο των κατοίκων.
Συγκεκριμένα, το 2018 το ποσοστό των ανδρών
(48,9%) υπολείπεται ελαφρά (κατά 2,2 ποσ. μονάδες)
του αντίστοιχου ποσοστού των γυναικών (51,1%).
Κατά την περίοδο αναφοράς 2001-2018, τόσο το ποσοστό των ανδρών κατοίκων, όσο και των γυναικών
καταγράφει οριακά μηδενική μεταβολή, με το ποσοστό των ανδρών κατοίκων να υπολείπεται σταθερά

των γυναικών κατά την περίοδο αναφοράς, με μέση
απόκλιση περιόδου 2,46 ποσ. μονάδες, τη μέγιστη τιμή της απόκλισης των φύλων να καταγράφεται το
2001 (κατά 2,65 ποσ. μονάδες) και την ελάχιστη τιμή
της απόκλισης να καταγράφεται το 2018 (κατά 2,20
ποσ. μονάδες).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού/συνήθεις κάτοικοι ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 1.205: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Population on 1 January by age and sex [demo_pjan] the period 2001-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, σε 14 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ το ποσοστό των ανδρών κατοίκων είναι σε οριακή ισορροπία
ως προς τον αντίστοιχο δείκτη των γυναικών (εύρος
απόκλισης φύλων μικρότερο των 2,0 ποσ. μονάδων)
και συγκεκριμένα στη Μάλτα, το Λουξεμβούργο, τη
Σουηδία, τη Δανία, τη Σλοβενία, την Ολλανδία, την
Ιρλανδία το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, τη Φινλανδία, το Βέλγιο, την Τσεχία, την Αυστρία, και την
Ισπανία.
Την ίδια χρονιά, σε 14 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ το
ποσοστό των ανδρών κατοίκων να υπολείπεται ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση των φύλων να καταγράφεται στη
Λετονία (κατά 8,0 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα
σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Λιθουανία (κατά 7,6 ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά 5,8 ποσ.
μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 5,4 ποσ. μονάδες), η

Ουγγαρία (κατά 4,5 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η
Κροατία (κατά 3,5 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 3,3
ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 3,2 ποσ. μονάδες), ) η
Ελλάδα (κατά 3,0 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά
2,9 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 2,7 ποσ. μονάδες), ),
η Κύπρος (κατά 2,5 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά
2,4 ποσ. μονάδες), και η Ρουμανία (κατά 2,2 ποσ. μονάδες).
1.3.2.2 ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑΣ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συνολικός
29
πληθυσμός της ΕΕ-28 με αλλοδαπή υπηκοότητα , καθώς και η ποσοστιαία αναλογία του στο συνολικό πληθυσμό της ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2001-2018.
29

Με υπηκοότητα διαφορετική της χώρας αναφοράς ή χωρίς υπηκοότητα (foreign country and stateless citizens)

Γράφημα 1.206: Συνολικός πληθυσμός της ΕΕ-28 με αλλοδαπή υπηκοότητα και η ποσοστιαία αναλογία του στο συνολικό πληθυσμό της ΕΕ-28 την περίοδο
2001-2018
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Πηγή: Eurostat - Population on 1 January by age and sex [demo_pjan] the period 2001-2018, and Population on 1 January by age group, sex and citizenship [migr_pop1ctz]the same period
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
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Το 2018, ο συνολικός πληθυσμός της ΕΕ-28 με αλλοδαπή υπηκοότητα είναι 39.920.798 κάτοικοι, που αντιστοιχεί στο 7,8% του συνολικού πληθυσμού της ΕΕ-28
(512.379.225 κάτοικοι) τη συγκεκριμένη χρονιά. Κατά
την περίοδο αναφοράς (2001-2018) το πλήθος του συνολικού πληθυσμού της ΕΕ-28 με αλλοδαπή υπηκοότητα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση (κατά
78,2% ή κατά 17.524.491 κατοίκους), από 22.396.307
κατοίκους το 2001, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή
του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 39.920.798
κατοίκους το 2018, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.

Την ίδια περίοδο, το ποσοστό του συνολικού πληθυσμού της ΕΕ-28 με αλλοδαπή υπηκοότητα, ως προς το
συνολικό πληθυσμό της καταγράφει σημαντική αύξηση (κατά 69,9% ή κατά 3,2 ποσ. μονάδες), από 4,6% το
2001, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη
κατά την περίοδο αναφοράς, σε 7,8% το 2018, που
αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την
ίδια περίοδο.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συνολικός
πληθυσμός με αλλοδαπή υπηκοότητα και η ποσοστιαία αναλογία του στο συνολικό πληθυσμό στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 1.207: Συνολικός πληθυσμός με αλλοδαπή υπηκοότητα και ποσοστιαία αναλογία επί του συνολικού πληθυσμού στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Population on 1 January by age group, sex and citizenship [migr_pop1ctz]the same period
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018 ο συνολικός πληθυσμός/συνήθεις κάτοικοι με
αλλοδαπή υπηκοότητα της ΕΕ-28 είναι 39.920.798 κάτοικοι, που αντιστοιχεί στο 7,8% του συνολικού πληθυσμού της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, ο συνολικός πληθυσμός/συνήθεις κάτοικοι με αλλοδαπή υπηκοότητα της Ελλάδας (816.059
κάτοικοι) αντιστοιχεί στο 7,6% του συνολικού πληθυσμού της χώρας, τιμή οριακά υπολειπόμενη (κατά 0,2
ποσ. μονάδες) του αντίστοιχου δείκτη στην ΕΕ-28
(7,8%), και κατέχοντας την 15η υψηλότερη θέση στην
κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 22,0% είναι: το Λουξεμβούργο
(47,8%), η Κύπρος (17,3%), η Αυστρία (15,7%), η Εσθονία (14,9%), και η Μάλτα (14,1%). Στον αντίποδα κατα-

γράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 0,9%, και συγκεκριμένα:
η Ρουμανία (0,6%), η Πολωνία (0,6%), η Λιθουανία
(1,0%), η Βουλγαρία (1,2%), και η Κροατία (1,3%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom είναι ιδιαίτερα υψηλή (23,6 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΜΕ ΑΛΛΟΔΑΠΗ (ΕΝΤΟΣ ΕΕ-28) ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συνολικός
πληθυσμός της ΕΕ-28 με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28)
υπηκοότητα, καθώς και η ποσοστιαία αναλογία του στο
συνολικό πληθυσμό με αλλοδαπή υπηκοότητα της ΕΕ28 την περίοδο αναφοράς 2014-2018, για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία.

Γράφημα 1.208: Συνολικός πληθυσμός της ΕΕ-28 με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα καθώς και η ποσοστιαία αναλογία του στο συνολικό πληθυσμό
με αλλοδαπή υπηκοότητα της ΕΕ-28 την περίοδο 2014-2018
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Πηγή: Eurostat - Population on 1 January by age and sex [demo_pjan] the period 2001-2018, and Population on 1 January by age group, sex and citizenship [migr_pop1ctz]the same period
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, ο συνολικός πληθυσμός της ΕΕ-28 με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα είναι 17.554.391
κάτοικοι, που αντιστοιχεί στο 44,0% του συνολικού
πληθυσμού της ΕΕ-28 με αλλοδαπή υπηκοότητα
(39.920.798 κάτοικοι) τη συγκεκριμένη χρονιά.
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Κατά την περίοδο αναφοράς (2014-2018) το πλήθος του
συνολικού πληθυσμού της ΕΕ-28 με αλλοδαπή (εντός
της ΕΕ-28) υπηκοότητα καταγράφει αύξηση (κατά
21,7% ή κατά 3.126.342 κατοίκους), από 14.428.049 κατοίκους το 2014, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2018

του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 17.554.391
κατοίκους το 2018, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο. Την ίδια περίοδο, το ποσοστό του συνολικού πληθυσμού της ΕΕ-28 με
αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα, ως προς το
συνολικό πληθυσμό με αλλοδαπή υπηκοότητα της ΕΕ28 καταγράφει μικρή αύξηση (κατά 3,5% ή κατά 1,5
ποσ.μονάδες), από 42,5% το 2001, που αποτελεί και την

Κεφάλαιο 1ο

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ & ΔΕΙΚΤΕΣ
ΣΤΗΝ ΕΕ-28

ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς,
σε 44,0% το 2018, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συνολικός
πληθυσμός με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα και η ποσοστιαία αναλογία του στο συνολικό πληθυσμό με αλλοδαπή υπηκοότητα στα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 1.209: Συνολικός πληθυσμός με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα και ποσοστιαία αναλογία επί του συνολικού πληθυσμού με αλλοδαπή υπηκοότητα στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - Population on 1 January by age group, sex and citizenship [migr_pop1ctz]the same period
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018 ο συνολικός πληθυσμός/συνήθεις κάτοικοι
με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα στην ΕΕ28 είναι 39.920.798 κάτοικοι, που αντιστοιχεί στο
44,0% του συνολικού πληθυσμού με αλλοδαπή υπηκοότητα της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, ο συνολικός πληθυσμός/συνήθεις
κάτοικοι με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα
στην Ελλάδα (211.155 κάτοικοι) αντιστοιχεί στο 25,9%
του συνολικού πληθυσμού με αλλοδαπή υπηκοότητα
της χώρας, τιμή σημαντικά υπολειπόμενη (κατά 18,1
ποσ. μονάδες) του αντίστοιχου δείκτη στην ΕΕ-28
(44,0%), και κατέχοντας την 7η χαμηλότερη θέση στην
κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη
(top 5) με μέση τιμή δείκτη 75,9% είναι: το Λουξεμβούργο (84,9%), η Κύπρος (76,8%), η Σλοβακία
(75,2%), η Ιρλανδία (75,2%), και το Βέλγιο (66,1%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη
11,1%, και συγκεκριμένα: η Λετονία (2,3%), η Εσθονία
(9,6%), η Πολωνία (12,6%), η Βουλγαρία (15,3%), και
η Σλοβενία (16,0%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom είναι υψηλή (6,8 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συσχετισμός
του δείκτη ποσοστιαία αναλογία πληθυσμού με αλ-

λοδαπή υπηκοότητα επί του συνολικού πληθυσμού
με τον δείκτη ποσοστιαία αναλογία πληθυσμού με
αλλοδαπή (εκτός ΕΕ-28) υπηκοότητα επί του συνολικού πληθυσμού με αλλοδαπή υπηκοότητα στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28, το 2018. Για την ευκρίνεια του
γραφήματος το Λουξεμβούργο λόγω ακραίας τιμής
στον δείκτη ποσοστό κατοίκων με αλλοδαπή υπηκοότητα έχει μετακινηθεί σε κατώτερη τιμή της πραγματικής (47,8%).
Το γράφημα χωρίζεται σε τεταρτημόρια από δύο διασταυρούμενες γραμμές, εκ των οποίων η κάθετη αντιπροσωπεύει τη μέση τιμή του δείκτη ποσοστιαία αναλογία πληθυσμού με αλλοδαπή (εκτός ΕΕ-28) υπηκοότητα επί του συνολικού πληθυσμού με αλλοδαπή
υπηκοότητα (57,3%), και η οριζόντια η οποία αντιπροσωπεύει τη μέση τιμή του δείκτη ποσοστιαία αναλογία πληθυσμού με αλλοδαπή υπηκοότητα επί του
συνολικού πληθυσμού (9,0%). Αριστερά της κάθετης
γραμμής περιλαμβάνονται κράτη-μέλη όπου το ποσοστό του πληθυσμού με αλλοδαπή (εκτός ΕΕ-28) υπηκοότητα υπολείπεται της μέσης τιμής του δείκτη στην
ΕΕ-28, ενώ δεξιά της κάθετης γραμμής περιλαμβάνονται κράτη-μέλη όπου το αντίστοιχο ποσοστό υπερέχει της μέσης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28. Κάτω από
την οριζόντια γραμμή περιλαμβάνονται κράτη-μέλη
όπου το ποσοστό πληθυσμού με αλλοδαπή υπηκοότητα επί του συνολικού πληθυσμού υπολείπεται της
μέσης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28, ενώ πάνω από την
οριζόντια γραμμή περιλαμβάνονται κράτη-μέλη όπου
το αντίστοιχο ποσοστό υπερέχει της διάμεσης τιμής
του δείκτη στην ΕΕ-28.
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Γράφημα 1.210: Συσχετισμός του δείκτη ποσοστιαία αναλογία πληθυσμού με αλλοδαπή υπηκοότητα επί του συνολικού πληθυσμού με τον δείκτη ποσοστιαία
αναλογία πληθυσμού με αλλοδαπή (εκτός ΕΕ-28) υπηκοότητα επί του συνολικού πληθυσμού με αλλοδαπή υπηκοότητα στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28, το 2018
Μέση τιμή
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(*) Για την ευκρίνεια του γραφήματος το Λουξεμβούργο λόγω ακραίας τιμής στο δείκτη ποσοστό κατοίκων αλλοδαπής υπηκοότητας έχει μετακινηθεί σε κατώτερη της πραγματικής τιμή του
δείκτη (47,8%).
Πηγή: Eurostat - Pupils and students enrolled by education level, sex and field of education [educ_uoe_enra03]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Κάθε ένα από τα τεταρτημόρια στα οποία χωρίζεται το
γράφημα περιλαμβάνει ομάδες κρατών με ομογενοποιημένα γνωρίσματα ως προς την αναλογία των κατοίκων με αλλοδαπή υπηκοότητα στο σύνολο των κατοίκων και της αντίστοιχης των κατοίκων με αλλοδαπή
(εκτός ΕΕ-28) υπηκοότητα στο σύνολο των κατοίκων
με αλλοδαπή υπηκοότητα τα οποία θα μπορούσαν να
χαρακτηρίσουν τα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά (2018):
 1η ομάδα κρατών: κράτη-μέλη με χαμηλό δείκτη αλλοδαπών κατοίκων, και ταυτόχρονα χαμηλό δείκτη
αλλοδαπών εκτός ΕΕ-28 κατοίκων. Στη συγκεκριμένη
ομάδα περιλαμβάνονται 5 κράτη-μέλη: η Σλοβακία, η
Ρουμανία, η Ουγγαρία, η Ολλανδία, και η Δανία. Στα
κράτη-μέλη της ομάδας κατοικούν 1.843.217 κάτοικοι
αλλοδαπής υπηκοότητας (το 3,2% του συνολικού
πληθυσμού τους), εκ των οποίων το 48,2% (888.943
κάτοικοι) είναι αλλοδαπής (εκτός ΕΕ-28) υπηκοότητας.
 2η ομάδα κρατών: κράτη-μέλη με υψηλό δείκτη αλλοδαπών κατοίκων και ταυτόχρονα χαμηλό δείκτη αλλοδαπών εκτός ΕΕ-28 κατοίκων. Στη συγκεκριμένη ομάδα
περιλαμβάνονται 8 κράτη-μέλη: η Γερμανία, η Αυστρία, η Μάλτα, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιρλανδία, η
Κύπρος, το Βέλγιο, και το Λουξεμβούργο. Στα κράτημέλη της ομάδας κατοικούν 19.799.839 κάτοικοι αλλοδαπής υπηκοότητας (το 11,2% του συνολικού πληθυσμού τους), εκ των οποίων το 46,9% (9.288.142 κάτοικοι) είναι αλλοδαπής (εκτός ΕΕ-28) υπηκοότητας.
 3η ομάδα κρατών: κράτη-μέλη με υψηλό δείκτη αλλοδαπών κατοίκων και ταυτόχρονα υψηλό δείκτη αλλο-
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δαπών εκτός ΕΕ-28 κατοίκων. Στη συγκεκριμένη ομάδα
περιλαμβάνονται 3 κράτη-μέλη: η Λετονία, η Εσθονία,
και η Ισπανία. Στα κράτη-μέλη της ομάδας κατοικούν
5.032.653 κάτοικοι αλλοδαπής υπηκοότητας (το
10,1% του συνολικού πληθυσμού τους), εκ των οποίων
το 61,1% (3.075.218 κάτοικοι) είναι αλλοδαπής (εκτός
ΕΕ-28) υπηκοότητας.
η
4 ομάδα κρατών: κράτη-μέλη με χαμηλό δείκτη αλλοδαπών κατοίκων, και ταυτόχρονα υψηλό δείκτη αλλοδαπών εκτός ΕΕ-28 κατοίκων. Στη συγκεκριμένη ομάδα περιλαμβάνονται 12 κράτη-μέλη: η Πολωνία, η
Σλοβενία, η Βουλγαρία, η Ελλάδα, η Λιθουανία, η
Γαλλία, η Ιταλία, η Πορτογαλία, η Κροατία, η Σουηδία,
η Τσεχία, και η Φινλανδία. Στα κράτη-μέλη της ομάδας
κατοικούν 13.245.089 κάτοικοι αλλοδαπής υπηκοότητας (το 5,8% του συνολικού πληθυσμού τους), εκ των
οποίων το 68,3% (9.041.034 κάτοικοι) είναι αλλοδαπής (εκτός ΕΕ-28) υπηκοότητας.

1.3.2.3 ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η πληθυσμιακή πυκνότητα (population density) της ΕΕ-28 κατά την
περίοδο αναφοράς 2001-2018. Σημειώνεται ότι ο συγκεκριμένος δείκτης εκφράζει το λόγο του συνολικού
πληθυσμού προς την έκταση μιας περιφερειακής οντότητας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και αποδίδει το
πλήθος των κατοίκων που αντιστοιχούν ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο μιας περιοχής (με μονάδα κάτοικοι/τ.χλμ).

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2018

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ & ΔΕΙΚΤΕΣ
ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Γράφημα 1.211: Κατανομή του δείκτη πληθυσμιακή πυκνότητα της ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2001-2018
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Πηγή: Eurostat - Population density by NUTS 3 region [demo_r_d3dens] the period 2001-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, η πληθυσμιακή πυκνότητα της ΕΕ-28 είναι
118,0 κάτοικοι/τ.χλμ. Κατά την περίοδο αναφοράς
(2001-2018) η πληθυσμιακή πυκνότητα της ΕΕ-28 καταγράφει ελαφρά αύξηση (κατά 5,4% ή κατά 6,0 κατοίκους/ τ.χλμ), από 112,0 κάτοικοι/τ.χλμ το 2001, που
αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την

περίοδο αναφοράς, σε 118,0 κάτοικοι/τ.χλμ το 2018,
που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η πληθυσμιακή πυκνότητα (population density) στα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 1.212: Δείκτης πληθυσμιακής πυκνότητας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Population density by NUTS 3 region [demo_r_d3dens] the period 2001-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018 η πληθυσμιακή πυκνότητα της ΕΕ-28 είναι
118,0 κάτοικοι/τ.χλμ. Την ίδια χρονιά, η πληθυσμιακή
πυκνότητα της Ελλάδας είναι 82,5 κάτοικοι/τ.χλμ κατέχοντας την 9η χαμηλότερη θέση στην κατανομή ως
προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών- μελών της ΕΕ-28.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) με μέση τιμή δείκτη 587,3 κάτοικοι/τ.χλμ είναι: η Μάλτα (1.548,3 κάτοικοι/τ.χλμ), η
Ολλανδία (504,0 κάτοικοι/τ.χλμ), το Βέλγιο (375,3 κάτοικοι/τ.χλμ), το Ηνωμένο Βασίλειο (273,8 κάτοικοι/
τ.χλμ), και το Λουξεμβούργο (235,1 κάτοικοι/τ.χλμ).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη
29,7 κάτοικοι/τ.χλμ και συγκεκριμένα: η Φινλανδία
(18,1 κάτοικοι/τ.χλμ), η Σουηδία (25,0 κάτοικοι/ τ.χλμ),
η Εσθονία (30,4 κάτοικοι/τ.χλμ), η Λετονία (30,4 κάτοικοι/τ.χλμ), και η Λιθουανία (44,7 κάτοικοι/τ.χλμ). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom είναι
ιδιαίτερα υψηλή (19,8 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018), σε 20 από τα
28 κράτη-μέλη της ΕΕ η τιμή του δείκτη καταγράφει αύξηση με την υψηλότερη να καταγράφεται στη Μάλτα
(κατά 24,3% ή κατά 302,9 κατοίκους/τ.χλμ), και κατά
φθίνουσα σειρά (της απόλυτης) μεταβολής ακολουθούν: το Λουξεμβούργο (κατά 37,7% ή κατά 64,4 κατοίκους/τ.χλμ), το Βέλγιο (κατά 10,6% ή κατά 36,1 κατοίκους/τ.χλμ), η Ολλανδία (κατά 6,4% ή κατά 30,3 κατοί-

κους/τ.χλμ), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 12,3% ή κατά
30,0 κατοίκους/τ.χλμ), και ελαφρότερα η Κύπρος (κατά
24,5% ή κατά 18,6 κατοίκους/τ.χλμ), η Ιρλανδία (κατά
25,5% ή κατά 14,4 κατοίκους/τ.χλμ), η Δανία (κατά 11,0%
ή κατά 13,7 κατοίκους/τ.χλμ), η Ισπανία (κατά 15,4% ή
κατά 12,4 κατοίκους/τ.χλμ), η Ιταλία (κατά 5,1% ή κατά
9,8 κατοίκους/τ.χλμ), η Αυστρία (κατά 9,8% ή κατά 9,6
κατοίκους/τ.χλμ), η Γαλλία (κατά 9,2% ή κατά 8,9 κατοίκους/τ.χλμ), η Τσεχία (κατά 4,5% ή κατά 5,5 κατοίκους/
τ.χλμ), η Γερμανία (κατά 1,7% ή κατά 4,0 κατοίκους/
τ.χλμ), η Σλοβενία (κατά 4,0% ή κατά 4,0 κατοίκους/τ.χλμ), η Σουηδία (κατά 13,6% ή κατά 3,3 κατοίκους/τ.χλμ), η Σλοβακία (κατά 1,9% ή κατά 2,1 κατοίκους/τ.χλμ), και οριακά η Πολωνία (κατά 1,1% ή κατά 1,3
κατοίκους/τ.χλμ), η Φινλανδία (κατά 6,5% ή κατά 1,1 κατοίκους/τ.χλμ), και η Πορτογαλία (κατά 0,3% ή κατά 0,3
κατοίκους/τ.χλμ).
Την ίδια περίοδο, σε 8 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ η
τιμή του δείκτη καταγράφει ελαφρά μείωση με την υψηλότερη να καταγράφεται στη Ρουμανία (κατά -13,6%
ή κατά 13,1 κατοίκους/τ.χλμ), και κατά φθίνουσα σειρά
(της απόλυτης) μεταβολής ακολουθούν: η Λιθουανία
(κατά -19,3% ή κατά 10,7 κατοίκους/τ.χλμ), η Βουλγαρία
(κατά -11,6% ή κατά 8,4 κατοίκους/τ.χλμ), η Λετονία (κατά -18,9% ή κατά 7,1 κατοίκους/τ.χλμ), η Κροατία (κατά
-3,8% ή κατά 2,9 κατοίκους/τ.χλμ), η Ουγγαρία (κατά 2,2% ή κατά 12,4 κατοίκους/τ.χλμ), και οριακά η Εσθονία (κατά -5,0% ή κατά 1,4 κατοίκους/τ.χλμ), και η Ελλάδα (κατά -0,6% ή κατά 0,5 κατοίκους/τ.χλμ).
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1.3.2.4 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΟΜΗ
To 2018, στην περιφερειακή διοικητική δομή της ΕΕ-28
(NUTS 2016) περιλαμβάνονται:
 28 κράτη-μέλη,
 104 διευρυμένες ομάδες περιφερειών/κρατίδια
(NUTS1),
 281 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2), και
 1.349 περιφερειακές ενότητες (NUTS3).
Στη συνέχεια αποτυπώνεται η διαχρονική εξέλιξη του
δείκτη πληθυσμιακής πυκνότητας στις επιμέρους

τρεις περιφερειακές οντότητες (NUTS1-3) της περιφερειακής διοικητικής δομής της ΕΕ-28 (NUTS 2016).

ΑΝΑ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ-ΚΡΑΤΙΔΙΟ (NUTS1)
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή της
μέγιστης, της ελάχιστης και της διάμεσης τιμής του δείκτη πληθυσμιακής πυκνότητας στις διευρυμένες ομάδες περιφερειών/κρατίδια (NUTS1 regions) της ΕΕ-28
την περίοδο αναφοράς 2001-2018.

Γράφημα 1.213: Κατανομή της μέγιστης, της ελάχιστης και της διάμεσης τιμής του δείκτη πληθυσμιακής πυκνότητας στις διευρυμένες ομάδες περιφερειών/κρατίδια (NUTS1) της ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2001-2018
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Πηγή: Eurostat - Population density by NUTS 3 region [demo_r_d3dens]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, η διάμεση πληθυσμιακή πυκνότητα στις 104
διευρυμένες περιφέρειες/κρατίδια (NUTS1) της ΕΕ-28
είναι 134,4 κάτοικοι/τ.χλμ, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά
κατά 10,1 κατοίκους/τ.χλμ, της αντίστοιχης διάμεσης
πληθυσμιακής πυκνότητας (142,7 κάτοικοι/τ.χλμ) στο
σύνολο των 1.349 περιφερειακών ενοτήτων (NUTS3) της
ΕΕ-28, την ίδια χρονιά.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, το εύρος της διαφοράς της
μέγιστης τιμής του δείκτη στις διευρυμένες περιφέρειες/κρατίδια (NUTS1) της ΕΕ-28 (6.033,5 κάτοικοι/
τ.χλμ) που καταγράφεται στη διευρυμένη περιφέρεια
ΒΕ1 Région de Bruxelles-Capitale/Brussels Hoofdstedelijk Gewest του Βελγίου, από την αντίστοιχη ελάχιστη τιμή του δείκτη (6,1 κάτοικοι/τ.χλμ) που καταγράφεται στη διευρυμένη περιφέρεια SE3 Norra Sverige
της Σουηδίας, είναι 6.027,4 κάτοικοι/τ.χλμ.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) η μέγιστη τιμή του δείκτη στις διευρυμένες περιφέρειες/κρατίδια

(NUTS1) της ΕΕ-28 καταγράφει μηδενική μεταβολή.
Την ίδια περίοδο, η διάμεση τιμή του δείκτη στις διευρυμένες περιφέρειες/κρατίδια (NUTS1) της ΕΕ-28
καταγράφει μικρή αύξηση κατά 5,7% (ή κατά 7,3 κατοίκους/ τ.χλμ), από 127,1 κατοίκους/τ.χλμ το 2001,
που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά
την περίοδο αναφοράς, σε 134,4 κατοίκους/τ.χλμ το
2018. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη την
ίδια περίοδο καταγράφεται το 2016 (135,2 κατοίκους/τ.χλμ).
ΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (NUTS2)
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή της
μέγιστης, της ελάχιστης και της διάμεσης τιμής του δείκτη πληθυσμιακής πυκνότητας στις διοικητικές περιφέρειες (NUTS2 regions) της ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2001-2018.

Γράφημα 1.214: Κατανομή της μέγιστης, της ελάχιστης και της διάμεσης τιμής του δείκτη πληθυσμιακής πυκνότητας στις διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της
ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2001-2018
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Πηγή: Eurostat - Population density by NUTS 3 region [demo_r_d3dens]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, η διάμεση πληθυσμιακή πυκνότητα στις 281
διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της ΕΕ-28 είναι 134,4
κάτοικοι/τ.χλμ, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά κατά 10,1 κατοίκους/τ.χλμ, της αντίστοιχης διάμεσης πληθυσμιακής
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πυκνότητας (142,7 κάτοικοι/τ.χλμ) στο σύνολο των 1.349
περιφερειακών ενοτήτων (NUTS3) της ΕΕ-28, την ίδια
χρονιά.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2018

Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) η μέγιστη τιμή
του δείκτη στις διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της
ΕΕ-28 καταγράφει ισχυρή αύξηση κατά 20,4% (ή κατά
1.923,7 κατοίκους/τ.χλμ) από 9.433,4 κατοίκους/τ.χλμ
το 2001, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη
κατά την περίοδο αναφοράς, σε 11.353,7 κατοί-

ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (NUTS3)

Κεφάλαιο 1ο

κους/τ.χλμ το 2018, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.
Την ίδια περίοδο, η διάμεση τιμή του δείκτη στις διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της ΕΕ-28 καταγράφει οριακή αύξηση κατά 1,1% (ή κατά 1,3 κατοίκους/ τ.χλμ),
από 2,1 κατοίκους/τ.χλμ το 2001, που αποτελεί και την
ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς,
σε 3,4 κατοίκους/τ.χλμ το 2018, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ & ΔΕΙΚΤΕΣ
ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Τη συγκεκριμένη χρονιά, το εύρος της διαφοράς της
μέγιστης τιμής του δείκτη στις διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της ΕΕ-28 (11.353,7 κάτοικοι/τ.χλμ), που
καταγράφεται στη διοικητική περιφέρεια UKI4 Inner
London - East του Ηνωμένου Βασιλείου, από την αντίστοιχη ελάχιστη τιμή του δείκτη (3,4 κάτοικοι/τ.χλμ)
που καταγράφεται στις διοικητικές περιφέρειες FRY3
Guyane της Γαλλίας και SE33 Övrem Norrland της Σουηδίας, είναι 11.353,7 κάτοικοι/τ.χλμ.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή της
μέγιστης, της ελάχιστης και της διάμεσης τιμής του δείκτη πληθυσμιακής πυκνότητας στις περιφερειακές ενότητες (NUTS3 regions) της ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2001-2018.

Γράφημα 1.215: Κατανομή της μέγιστης, της ελάχιστης και της διάμεσης τιμής του δείκτη πληθυσμιακής πυκνότητας στις περιφερειακές ενότητες (NUTS3) της
ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2001-2018
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Πηγή: Eurostat - Population density by NUTS 3 region [demo_r_d3dens]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, η διάμεση πληθυσμιακή πυκνότητα στις 1.349
περιφερειακές ενότητες (NUTS3) της ΕΕ-28 είναι 142,9
κάτοικοι/τ.χλμ.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, το εύρος της διαφοράς της
μέγιστης τιμής του δείκτη στις περιφερειακές ενότητες
(NUTS3) της ΕΕ-28 (21.043,6 κάτοικοι/τ.χλμ), που καταγράφεται στην περιφερειακή ενότητα FR101 Paris της
Γαλλίας, από την αντίστοιχη ελάχιστη τιμή του δείκτη
(1,9 κάτοικοι/τ.χλμ) που καταγράφεται στην περιφερειακή ενότητα FI1D7 Lappi της Φινλανδίας είναι
21.041,7 κάτοικοι/τ.χλμ.

δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2014
(21.490,0 κατοίκους/τ.χλμ).
Την ίδια περίοδο, η διάμεση τιμή του δείκτη στις περιφερειακές ενότητες (NUTS3) της ΕΕ-28 καταγράφει οριακή αύξηση κατά 1,1% (ή κατά 1,3 κατοίκους/ τ.χλμ),
από 2,1 κατοίκους/τ.χλμ το 2001, που αποτελεί και την
ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς,
σε 3,4 κατοίκους/τ.χλμ το 2018, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.

Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) η μέγιστη τιμή
του δείκτη στις περιφερειακές ενότητες (NUTS3) της
ΕΕ-28 καταγράφει μικρή αύξηση κατά 3,6% (ή κατά
726,2 κατοίκους/τ.χλμ) από 20.317,4 κατοίκους/τ.χλμ το
2001, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη
κατά την περίοδο αναφοράς, σε 21.043,6 κατοίκους/τ.χλμ το 2018. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η πληθυσμιακή πυκνότητα (αναλογία κάτοικοι/τ.χλμ) της ΕΕ-28 ανά
βαθμό αστικότητας (κατεξοχήν αστικές περιοχές, ενδιάμεσες περιοχές και κατεξοχήν αγροτικές περιοχές)
κατά την περίοδο αναφοράς 2012-2018, για την οποία
διατίθενται σχετικά στοιχεία για τους βαθμούς αστικότητας της χώρας.

1.3.2.5 ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Γράφημα 1.216: Πληθυσμιακή πυκνότητα της ΕΕ-28 ανά βαθμό αστικότητας (κατεξοχήν αστικές περιοχές, ενδιάμεσες περιοχές και κατεξοχήν αγροτικές περιοχές) την περίοδο αναφοράς 2012-2018, για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία για τους βαθμούς αστικότητας της χώρας.
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Πηγή: Eurostat - Population on 1 January by broad age group, sex and other typologies [urt_pjanaggr3] the period 2001-2018, and Area of the regions by other typologies [urt_d3area] the
same period
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, το 10,7% (ή 480.403 τ.χλμ) της συνολικής έκτασης της ΕΕ-28 (4.469.508 τ.χλμ) ανήκει στις κατεξοχήν αστικές περιοχές, το 45,5% (ή 2.032.265 τ.χλμ) ανήκει στις ενδιάμεσες περιοχές, και το 43,8% (ή
1.956.840 τ.χλμ) ανήκει στις κατεξοχήν αγροτικές περιοχές.
Την ίδια χρονιά, το 44,5% (ή 228.202.685 κάτοικοι) του
συνολικού πληθυσμού της ΕΕ-28 (512.372.000 κάτοικοι) διαμένει στις κατεξοχήν αστικές περιοχές, το
36,7% (ή 118.240.324 κάτοικοι) διαμένει στις ενδιάμεσες περιοχές, και το 18,7% (ή 95.928.991 κάτοικοι) διαμένει στις κατεξοχήν αγροτικές περιοχές.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, η υψηλότερη πληθυσμιακή
πυκνότητα της ΕΕ-28 (475,0 κάτοικοι/τ.χλμ) καταγράφεται στις κατεξοχήν αστικές περιοχές, και κατά φθίνουσα τιμή πληθυσμιακής πυκνότητας ακολουθούν, οι
ενδιάμεσες περιοχές (92,6 κάτοικοι/τ.χλμ), και οι κατεξοχήν αγροτικές περιοχές (49,0 κάτοικοι/τ.χλμ). Αξίζει

να σημειωθεί ότι η τιμή του δείκτη στις κατεξοχήν αγροτικές περιοχές είναι κατά 1,9 φορές μικρότερη του
δείκτη στις ενδιάμεσες περιοχές και κατά 9,7 φορές μικρότερη του δείκτη στις κατεξοχήν αστικές περιοχές.
Κατά την περίοδο αναφοράς 2012-2018, σε 2 από τους
3 βαθμούς αστικότητας της ΕΕ-28 καταγράφεται οριακή μείωση της πληθυσμιακής πυκνότητας με την υψηλότερη (κατά απόλυτη τιμή) να καταγράφεται στις ενδιάμεσες περιοχές (κατά -1,9% ή κατά 1,8 κατοίκους/
τ.χλμ), και ελαφρότερα στις κατεξοχήν αγροτικές περιοχές (κατά -0,4% ή κατά 0,2 κατοίκους/ τ.χλμ). Αντίθετα,
στις κατεξοχήν αστικές περιοχές της ΕΕ-28 την ίδια περίοδο καταγράφεται αύξηση κατά 18,6% ή κατά 75,6
κατοίκους/τ.χλμ).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η πληθυσμιακή πυκνότητα στις κατεξοχήν αστικές περιοχές στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 1.217: Δείκτης πληθυσμιακής πυκνότητας στις κατεξοχήν ΑΣΤΙΚΕΣ περιοχές στα κράτη-μέλη στα κράτη-μέλη(*) της ΕΕ-28 το 2018
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(*) Δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για την Κύπρο, το Λουξεμβούργο, και τη Σλοβενία.
Πηγή: Eurostat - Population on 1 January by broad age group, sex and other typologies [urt_pjanaggr3] the period 2001-2018, and Area of the regions by other typologies [urt_d3area] the
same period
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018 η πληθυσμιακή πυκνότητα στις κατεξοχήν
αστικές περιοχές της ΕΕ-28 είναι 475,0 κάτοικοι/τ.χλμ.
Την ίδια χρονιά, η πληθυσμιακή πυκνότητα στις κατεξοχήν αστικές περιοχές της Ελλάδας είναι 648,3 κάτοικοι/τ.χλμ κατέχοντας την 15η υψηλότερη θέση στην
κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των
25 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) με μέση τιμή δείκτη 2.185,5 κάτοικοι/τ.χλμ είναι: η Ουγγαρία (3.332,8 κάτοικοι/τ.χλμ), η Δανία (2.530,8 κάτοικοι/τ.χλμ), η Λετονία
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(2.098,6 κάτοικοι/τ.χλμ), η Μάλτα (1.505,4 κάτοικοι/
τ.χλμ), και η Ιρλανδία (1.469,7 κάτοικοι/τ.χλμ). Στον
αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 147,0
κάτοικοι/τ.χλμ και συγκεκριμένα: η Λιθουανία (82,8
κάτοικοι/τ.χλμ), η Σουηδία (111,3 κάτοικοι/τ.χλμ), η Εσθονία (136,2 κάτοικοι/τ.χλμ), η Φινλανδία (173,0 κάτοικοι/τ.χλμ), και η Τσεχία (231,7 κάτοικοι/τ.χλμ). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom είναι
ιδιαίτερα υψηλή (14,9 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2018

μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Κεφάλαιο 1ο

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ & ΔΕΙΚΤΕΣ
ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η πληθυσμιακή πυκνότητα στις ενδιάμεσες περιοχές στα κράτη-

Γράφημα 1.218: Δείκτης πληθυσμιακής πυκνότητας στις ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ περιοχές στα κράτη-μέλη στα κράτη-μέλη(*) της ΕΕ-28 το 2018
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(*) Δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για τη Μάλτα.
Πηγή: Eurostat - Population on 1 January by broad age group, sex and other typologies [urt_pjanaggr3] the period 2001-2018, and Area of the regions by other typologies [urt_d3area] the
same period
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018 η πληθυσμιακή πυκνότητα στις ενδιάμεσες
περιοχές της ΕΕ-28 είναι 92,6 κάτοικοι/τ.χλμ.
Την ίδια χρονιά, η πληθυσμιακή πυκνότητα στις ενδιάμεσες περιοχές της Ελλάδας είναι 60,5 κάτοικοι/
τ.χλμ κατέχοντας την 8η χαμηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των 27
από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) με μέση τιμή δείκτη 232,8 κάτοικοι/τ.χλμ είναι: το Βέλγιο (324,5 κάτοικοι/τ.χλμ), η
Ολλανδία (248,7 κάτοικοι/τ.χλμ), το Λουξεμβούργο
(232,0 κάτοικοι/τ.χλμ), η Γερμανία (190,3 κάτοικοι/
τ.χλμ), και η Πορτογαλία (168,6 κάτοικοι/τ.χλμ). Στον

αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 29,1
κάτοικοι/τ.χλμ και συγκεκριμένα: η Σουηδία (17,2 κάτοικοι/τ.χλμ), η Λετονία (22,9 κάτοικοι/τ.χλμ), η Φινλανδία (33,4 κάτοικοι/τ.χλμ), η Εσθονία (34,4 κάτοικοι/τ.χλμ), και η Λιθουανία (37,8 κάτοικοι/τ.χλμ). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom είναι
ιδιαίτερα υψηλή (8,0 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η πληθυσμιακή πυκνότητα στις κατεξοχήν αγροτικές περιοχές στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 1.219: Δείκτης πληθυσμιακής πυκνότητας στις κατεξοχήν ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ περιοχές στα κράτη-μέλη στα κράτη-μέλη(*) της ΕΕ-28 το 2018
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(*) Δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για την Κύπρο, το Λουξεμβούργο, και τη Μάλτα.
Πηγή: Eurostat - Population on 1 January by broad age group, sex and other typologies [urt_pjanaggr3] the period 2001-2018, and Area of the regions by other typologies [urt_d3area] the
same period
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018 η πληθυσμιακή πυκνότητα στις κατεξοχήν
αγροτικές περιοχές της ΕΕ-28 είναι 49,0 κάτοικοι/τ.χλμ.
Την ίδια χρονιά, η πληθυσμιακή πυκνότητα στις κατεξοχήν αγροτικές περιοχές της Ελλάδας είναι 40,7 κάτοικοι/τ.χλμ κατέχοντας την 9η χαμηλότερη θέση στην
κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των
25 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) με μέση τιμή δείκτη 100,8 κάτοικοι/τ.χλμ είναι: η Ολλανδία (140,8 κάτοικοι/ τ.χλμ), το
Βέλγιο (97,3 κάτοικοι/τ.χλμ), η Γερμανία (94,1 κάτοικοι/τ.χλμ), η Σλοβακία (90,2 κάτοικοι/ τ.χλμ), και η
Σλοβενία (81,8 κάτοικοι/τ.χλμ). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 13,4 κάτοικοι/τ.χλμ και

συγκεκριμένα: η Φινλανδία (7,8 κάτοικοι/τ.χλμ), η
Σουηδία (8,5 κάτοικοι/τ.χλμ), η Εσθονία (16,0 κάτοικοι/τ.χλμ), η Λετονία (16,2 κάτοικοι/τ.χλμ), και η Ισπανία (18,6 κάτοικοι/τ.χλμ). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του
λόγου top5/ bottom είναι υψηλή (7,7 φορές), που
υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
1.3.2.6 ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ-ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ-ΟΡΕΙΝΕΣ-ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η πληθυσμιακή πυκνότητα (αναλογία κάτοικοι/τ.χλμ) της ΕΕ-28 στις
παράκτιες, τις νησιωτικές, τις ορεινές και τις διασυνοριακές περιοχές, κατά την περίοδο αναφοράς 20122018, για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία για
τους βαθμούς αστικότητας της χώρας.
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Γράφημα 1.220: Πληθυσμιακή πυκνότητα της ΕΕ-28 28 στις ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ, τις ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ, τις ΟΡΕΙΝΕΣ και τις ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ περιοχές την περίοδο αναφοράς
2012-2018, για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία για τους βαθμούς αστικότητας της χώρας.
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Πηγή: Eurostat - Population on 1 January by broad age group, sex and other typologies [urt_pjanaggr3] the period 2001-2018, and Area of the regions by other typologies [urt_d3area] the
same period
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, το 40,1% (ή 1.791.816 τ.χλμ) της συνολικής έκτασης της ΕΕ-28 (4.469.508 τ.χλμ) ανήκει στις παράκτιες περιοχές, το 4,6% (ή 204.476 τ.χλμ) ανήκει στις
νησιωτικές περιοχές, το 26,3% (ή 1.176.249 τ.χλμ) ανήκει στις ορεινές περιοχές, και το 47,8% (ή 2.134.545
τ.χλμ) ανήκει στις διασυνοριακές περιοχές.
Την ίδια χρονιά, το 42,2% (ή 216.183.591 κάτοικοι) του
συνολικού πληθυσμού της ΕΕ-28 (512.372.000 κάτοικοι) διαμένει στις παράκτιες περιοχές, το 4,4% (ή
22.513.979 κάτοικοι) διαμένει στις νησιωτικές περιοχές, το 23,1% (ή 118.234.129 κάτοικοι) διαμένει στις
ορεινές περιοχές, και το 31,1% (ή 159.552.164 κάτοικοι) διαμένει στις διασυνοριακές περιοχές.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, η υψηλότερη πληθυσμιακή
πυκνότητα στις συγκεκριμένες κατηγορίες περιοχών της
ΕΕ-28 καταγράφεται στις παράκτιες περιοχές (120,7
κάτοικοι/τ.χλμ) τιμή υπερέχουσα ελαφρά κατά 6,0 κατοίκους/τ.χλμ της συνολικής πληθυσμιακής πυκνότητας στην ΕΕ-28 (114,6 κάτοικοι/τ.χλμ) τη συγκεκριμένη
χρονιά, και κατά φθίνουσα τιμή πληθυσμιακής πυκνότητας ακολουθούν:
 οι νησιωτικές περιοχές (110,1 κάτοικοι/τ.χλμ) τιμή
υπολειπόμενη ελαφρά κατά 4,5 κατοίκους/τ.χλμ της
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συνολικής πληθυσμιακής πυκνότητας στην ΕΕ-28
(114,6 κάτοικοι/τ.χλμ) τη συγκεκριμένη χρονιά,
οι ορεινές περιοχές (100,5 κάτοικοι/ τ.χλμ) τιμή υπολειπόμενη κατά 14,1 κατοίκους/τ.χλμ της συνολικής πληθυσμιακής πυκνότητας στην ΕΕ-28 (114,6 κάτοικοι/τ.χλμ) τη συγκεκριμένη χρονιά, και
οι διασυνοριακές περιοχές (74,7 κάτοικοι/τ.χλμ) τιμή υπερέχουσα σημαντικά κατά 39,9 κατοίκους/τ.χλμ
της συνολικής πληθυσμιακής πυκνότητας στην ΕΕ-28
(114,6 κάτοικοι/τ.χλμ) τη συγκεκριμένη χρονιά.

Κατά την περίοδο αναφοράς 2012-2018, και στις 4 συγκεκριμένες κατηγορίες περιοχών της ΕΕ-28 καταγράφεται ελαφρά αύξηση της πληθυσμιακής πυκνότητας
με την υψηλότερη (κατά απόλυτη τιμή) να καταγράφεται στις νησιωτικές περιοχές (κατά 2,9% ή κατά 3,1 κατοίκους/τ.χλμ), και ελαφρότερα στις παράκτιες περιοχές (κατά 1,8% ή κατά 2,1 κατοίκους/ τ.χλμ), στις διασυνοριακές περιοχές (κατά 2,3% ή κατά 1,7 κατοίκους/
τ.χλμ), και οριακά στις ορεινές περιοχές (κατά 0,1% ή
κατά 0,1 κατοίκους/ τ.χλμ).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η πληθυσμιακή πυκνότητα στις παράκτιες περιοχές στα κράτημέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2018

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ & ΔΕΙΚΤΕΣ
ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Γράφημα 1.221: Δείκτης πληθυσμιακής πυκνότητας στις ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ περιοχές στα κράτη-μέλη στα κράτη-μέλη(*) της ΕΕ-28 το 2018

247,9

535,5

1.505,4

Κεφάλαιο 1ο

179,1 189,5 199,4 217,3
18,2 27,2 35,0 51,9 55,8 56,1 58,8 60,8 65,0 71,6 90,5 93,4 101,8 114,9 120,7 134,7

473,6

(*) Δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για την Τσεχία, το Λουξεμβούργο, την Ουγγαρία, την Αυστρία και τη Σλοβακία.
Πηγή: Eurostat - Population on 1 January by broad age group, sex and other typologies [urt_pjanaggr3] the period 2001-2018, and Area of the regions by other typologies [urt_d3area] the
same period
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018 η πληθυσμιακή πυκνότητα στις παράκτιες
περιοχές της ΕΕ-28 είναι 120,7 κάτοικοι/τ.χλμ.
Την ίδια χρονιά, η πληθυσμιακή πυκνότητα στις παράκτιες περιοχές της Ελλάδας είναι 90,5 κάτοικοι/
τ.χλμ, τιμή υπολειπόμενη κατά 30,2 κατοίκους/τ.χλμ
της τιμής στην ΕΕ-28 (120,7 κάτοικοι/ τ.χλμ,) κατέχοντας την 13η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς
το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των 23 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά
στοιχεία.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) με μέση τιμή δείκτη 595,9 κάτοικοι/τ.χλμ είναι: η Μάλτα (1.505,4 κάτοικοι/τ.χλμ), το
Βέλγιο (535,5 κάτοικοι/τ.χλμ), η Ολλανδία (473,6 κάτοικοι/τ.χλμ), το Ηνωμένο Βασίλειο (247,9 κάτοικοι/

τ.χλμ), και η Πορτογαλία (217,3 κάτοικοι/τ.χλμ). Στον
αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 37,6
κάτοικοι/τ.χλμ και συγκεκριμένα: η Φινλανδία (18,2
κάτοικοι/τ.χλμ), η Σουηδία (27,2 κάτοικοι/τ.χλμ), η Εσθονία (35,0 κάτοικοι/τ.χλμ), η Λετονία (51,9 κάτοικοι/τ.χλμ), και η Κροατία (55,8 κάτοικοι/τ.χλμ). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom είναι ιδιαίτερα υψηλή (15,8 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η πληθυσμιακή πυκνότητα στις νησιωτικές περιοχές στα κράτημέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 1.222: Δείκτης πληθυσμιακής πυκνότητας στις ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ περιοχές στα κράτη-μέλη στα κράτη-μέλη(*) της ΕΕ-28 το 2018
1.505,4

268,9
133,7 155,9 159,5
18,5 18,7 67,5 69,1 70,2 93,4 103,0 110,1

(*) Δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για το Βέλγο, τη Βουλγαρία, την Τσεχία, τη Γερμανία, την Εσθονία, την Κροατία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, την Ουγγαρία, την Ολλανδία, την Αυστρία, την Πολωνία, τη Ρουμανία, τη Σλοβενία, και τη Σλοβακία.
Πηγή: Eurostat - Population on 1 January by broad age group, sex and other typologies [urt_pjanaggr3] the period 2001-2018, and Area of the regions by other typologies [urt_d3area] the
same period
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018 η πληθυσμιακή πυκνότητα στις νησιωτικές
περιοχές της ΕΕ-28 είναι 110,1 κάτοικοι/τ.χλμ.
Την ίδια χρονιά, η πληθυσμιακή πυκνότητα στις νησιωτικές περιοχές της Ελλάδας είναι 70,2 κάτοικοι/
τ.χλμ, τιμή υπολειπόμενη κατά 39,9 κατοίκους/τ.χλμ
της τιμής στην ΕΕ-28 (110,1 κάτοικοι/ τ.χλμ,) κατέχοντας την 5η χαμηλότερη θέση στην κατανομή ως προς
το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των 12 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά
στοιχεία.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) με μέση τιμή δείκτη 444,7 κάτοικοι/τ.χλμ είναι: η Μάλτα (1.505,4 κάτοικοι/τ.χλμ), η
Ισπανία (268,9 κάτοικοι/τ.χλμ), η Πορτογαλία (195,5
κάτοικοι/τ.χλμ), η Γαλλία (155,93 κάτοικοι/ τ.χλμ), και

η Ιταλία (133,7 κάτοικοι/τ.χλμ). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 48,8 κάτοικοι/τ.χλμ και
συγκεκριμένα: η Σουηδία (18,5 κάτοικοι/τ.χλμ), η Φινλανδία (18,7 κάτοικοι/τ.χλμ), η Δανία (67,5 κάτοικοι/
τ.χλμ), η Ιρλανδία (69,1 κάτοικοι/τ.χλμ), και η Ελλάδα
(70,2 κάτοικοι/τ.χλμ). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom είναι ιδιαίτερα υψηλή (9,1 φορές),
που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η πληθυσμιακή πυκνότητα στις ορεινές περιοχές στα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 1.223: Δείκτης πληθυσμιακής πυκνότητας στις ΟΡΕΙΝΕΣ περιοχές στα κράτη-μέλη στα κράτη-μέλη(*) της ΕΕ-28 το 2018

40,9

106,2
88,5 97,2 97,3 100,5 100,8
71,2 74,7 77,7
63,5
54,9

124,3

145,2 145,2

170,0

180,8

(*) Δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για την Κύπρο, το Λουξεμβούργο, και τη Μάλτα.
Πηγή: Eurostat - Population on 1 January by broad age group, sex and other typologies [urt_pjanaggr3] the period 2001-2018, and Area of the regions by other typologies [urt_d3area] the
same period
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018 η πληθυσμιακή πυκνότητα στις ορεινές περιοχές της ΕΕ-28 είναι 100,5 κάτοικοι/τ.χλμ.
Την ίδια χρονιά, η πληθυσμιακή πυκνότητα στις ορεινές περιοχές της Ελλάδας είναι 63,5 κάτοικοι/τ.χλμ,
τιμή υπολειπόμενη κατά 37,0 κατοίκους/τ.χλμ της τιμής στην ΕΕ-28 (100,5 κάτοικοι/ τ.χλμ,) κατέχοντας
την 3η χαμηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το
συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των 16 από τα 28 κράτημέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) με μέση τιμή δείκτη 153,1 κάτοικοι/τ.χλμ είναι: το Βέλγιο (180,8 κάτοικοι/ τ.χλμ), η
Γερμανία (170,0 κάτοικοι/τ.χλμ), η Πολωνία (145,2
κάτοικοι/ τ.χλμ), η Ιταλία (145,2 κάτοικοι/τ.χλμ), και η

Τσεχία (124,3 κάτοικοι/τ.χλμ). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 61,0 κάτοικοι/τ.χλμ και
συγκεκριμένα: το Ηνωμένο Βασίλειο (40,9 κάτοικοι/
τ.χλμ), η Κροατία (54,9 κάτοικοι/τ.χλμ), η Ελλάδα (63,5
κάτοικοι/τ.χλμ), η Ρουμανία (71,2 κάτοικοι/τ.χλμ), και
η Αυστρία (74,7 κάτοικοι/τ.χλμ). Ας σημειωθεί ότι η
τιμή του λόγου top5/ bottom είναι υψηλή (2,2 φορές),
που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η πληθυσμιακή πυκνότητα στις διασυνοριακές χερσαίες περιοχές
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 1.224: Δείκτης πληθυσμιακής πυκνότητας στις ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ χερσαίες περιοχές στα κράτη-μέλη στα κράτη-μέλη(*) της ΕΕ-28 το 2018
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39,3 45,0 47,5 51,8 56,2
9,7 18,9 20,2 36,1

185,9

232,0

266,3

318,3

369,6

(*) Δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για την Κύπρο, και τη Μάλτα.
Πηγή: Eurostat - Population on 1 January by broad age group, sex and other typologies [urt_pjanaggr3] the period 2001-2018, and Area of the regions by other typologies [urt_d3area] the
same period
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018 η πληθυσμιακή πυκνότητα στις διασυνοριακές
χερσαίες περιοχές της ΕΕ-28 είναι 74,7 κάτοικοι/ τ.χλμ.
Την ίδια χρονιά, η πληθυσμιακή πυκνότητα στις διασυνοριακές χερσαίες περιοχές της Ελλάδας είναι 36,1
κάτοικοι/ τ.χλμ, τιμή υπολειπόμενη κατά 38,6 κατοίκους/τ.χλμ της τιμής στην ΕΕ-28 (74,7 κάτοικοι/ τ.χλμ,)
κατέχοντας την 5η χαμηλότερη θέση στην κατανομή
ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των 26 από τα
28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) με μέση τιμή δείκτη 274,4 κάτοικοι/τ.χλμ είναι: η Ολλανδία (369,6 κάτοικοι/ τ.χλμ), το
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Βέλγιο (318,3 κάτοικοι/τ.χλμ), η Ιταλία (266,3 κάτοικοι/τ.χλμ), το Λουξεμβούργο (232,0 κάτοικοι/ τ.χλμ),
και η Γερμανία (185,9 κάτοικοι/τ.χλμ). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 18,2 κάτοικοι/τ.χλμ και συγκεκριμένα: η Φινλανδία (6,0 κάτοικοι/τ.χλμ), η Σουηδία (9,7 κάτοικοι/τ.χλμ), η Εσθονία
(18,9 κάτοικοι/τ.χλμ), η Λετονία (20,2 κάτοικοι/τ.χλμ),
και η Ελλάδα (36,1 κάτοικοι/τ.χλμ). Ας σημειωθεί ότι η
τιμή του λόγου top5/ bottom είναι ιδιαίτερα υψηλή
(15,1 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα
σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2018

Μέση ηλικία και δείκτες κύριων ηλικιακών ομάδων του πληθυσμού στην ΕΕ-28
κιακών ομάδων (ηλικίας έως & 14ετών, ηλικίας από
15 έως& 64ετών και ηλικίας από 65ετών &άνω) την
περίοδο αναφοράς 2001-2018.

Κεφάλαιο 1ο

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια μέση
ηλικία (σε έτη) του συνολικού πληθυσμού της ΕΕ-28
και η ποσοστιαία κατανομή τους ανά κατηγορία ηλι-

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ & ΔΕΙΚΤΕΣ
ΣΤΗΝ ΕΕ-28

1.3.3

Γράφημα 1.225: Ετήσια σταθμισμένη μέση ηλικία (σε έτη) του συνολικού πληθυσμού της ΕΕ-28 και η ποσοστιαία κατανομή τους ανά κατηγορία ηλικιακών
ομάδων (ηλικίας έως & 14ετών, ηλικίας από 15 έως& 64ετών και ηλικίας από 65ετών &άνω) την περίοδο αναφοράς 2001-2018
15,8

16,0

16,2

16,4

16,6

16,8

17,0

17,1

17,3

17,5

17,6

17,9

18,2

18,5

18,9

19,2

19,4

19,7

41,7

41,8

42,0

42,2

39,7

40,1

40,3

40,7

41,3

39,5

41,1

39,3

40,9

39,1

40,5

38,9

39,9

41,5

67,2

67,1

67,2

67,2

67,2

67,2

67,1

67,1

67,0

66,8

66,7

66,5

66,1

65,8

65,5

65,3

65,0

64,7

17,0

16,8

16,6

16,4

16,3

16,0

15,9

15,8

15,7

15,7

15,7

15,7

15,7

15,6

15,6

15,6

15,6

15,6

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

ηλικίας έως& 14ετών

ηλικίας από 15 έως& 64ετών

ηλικίας από 65ετών & άνω

Μέση ηλικία

Πηγή: Eurostat - Population on 1 January by age and sex [demo_pjan] the period 2001-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, η ετήσια μέση ηλικία του συνολικού πληθυσμού της ΕΕ-28 είναι 42,2 έτη, με το 64,7% των κατοίκων να ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα από 15 έως&
64ετών, το 19,7% των κατοίκων να ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα από 65ετών & άνω, και το 15,6% των κατοίκων να ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα έως& 14ετών.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) η ετήσια μέση ηλικία του συνολικού πληθυσμού της ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση κατά 8,3% (ή κατά 3,3 έτη), από 38,9
έτη το 2001, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του
δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 42,2 έτη το
2018, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του
δείκτη την ίδια περίοδο.
Τη συγκεκριμένη περίοδο:
 το ποσοστό των κατοίκων που ανήκουν στην ηλικιακή
ομάδα από 15 έως& 64ετών καταγράφει ελαφρά μείωση (κατά -3,7% ή κατά 2,5 ποσ. μονάδες), από 67,2%
το 2001, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη
κατά την περίοδο αναφοράς, σε 64,7% το 2018, που





αποτελεί αντίστοιχα και την ελάχιστη τιμή του δείκτη
την ίδια περίοδο,
το ποσοστό των κατοίκων που ανήκουν στην ηλικιακή
ομάδα από 65ετών & άνω καταγράφει αύξηση (κατά
24,8% ή κατά 3,9 ποσ. μονάδες), από 15,8% το 2001,
που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά
την περίοδο αναφοράς, σε 19,7% το 2018, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια
περίοδο, και
το ποσοστό των κατοίκων που ανήκουν στην ηλικιακή
ομάδα έως& 14ετών καταγράφει μείωση (κατά -8,5%
ή κατά 1,4 ποσ. μονάδες), από 17,0% το 2001, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 15,6% το 2018, που αποτελεί αντίστοιχα και την ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια σταθμισμένη μέση ηλικία (σε έτη) του συνολικού πληθυσμού στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 1.226: Ετήσια σταθμισμένη μέση ηλικία (σε έτη) του συνολικού πληθυσμού στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ το 2018
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Πηγή: Eurostat - Population on 1 January by age and sex [demo_pjan] the period 2001-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, η ετήσια σταθμισμένη μέση ηλικία του συνολικού πληθυσμού στην ΕΕ-28 είναι 42,2 έτη. Την ίδια
χρονιά, η ετήσια σταθμισμένη μέση ηλικία του συνολικού πληθυσμού στην Ελλάδα είναι 43,6 έτη. Στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 η Ελλάδα κατέχει την 4η υψηλότερη θέση, τιμή υπερέχουσα οριακά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (42,2 έτη) κατά 1,4 έτη. Τα 5
κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) με μέση

τιμή δείκτη 43,8 έτη είναι: η Ιταλία (44,7 έτη), η Γερμανία (43,9 έτη), η Πορτογαλία (43,7 έτη), η Ελλάδα (43,6
έτη), και η Βουλγαρία (43,2 έτη). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 39,2 έτη, και συγκεκριμένα: η Ιρλανδία (37,2 έτη), η Κύπρος (39,0 έτη), το
Λουξεμβούργο (39,4 έτη), η Σλοβακία (40,1 έτη), και το
Ηνωμένο Βασίλειο (40,2 έτη). Ας σημειωθεί ότι η τιμή
του λόγου top5/ bottom είναι υψηλή (1,1 φορές), που
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υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων
του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
1.3.3.1 ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑΣ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια μέση
ηλικία (σε έτη) του συνολικού πληθυσμού αλλοδα-

πής υπηκοότητας της ΕΕ-28 και η ποσοστιαία κατανομή τους ανά κατηγορία ηλικιακών ομάδων (ηλικίας
έως & 14ετών, ηλικίας από 15 έως& 64ετών και ηλικίας από 65ετών &άνω) την περίοδο αναφοράς 20012018 για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία.

Γράφημα 1.227: Ετήσια σταθμισμένη μέση ηλικία (σε έτη) του συνολικού πληθυσμού αλλοδαπής υπηκοότητας της ΕΕ-28 και η ποσοστιαία κατανομή τους ανά
κατηγορία ηλικιακών ομάδων (ηλικίας έως & 14ετών, ηλικίας από 15 έως& 64ετών και ηλικίας από 65ετών &άνω) την περίοδο αναφοράς 2001-2018
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Πηγή: Eurostat - Population on 1 January by age and sex [demo_pjan] the period 2001-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, η ετήσια μέση ηλικία του συνολικού πληθυσμού αλλοδαπής υπηκοότητας της ΕΕ-28 είναι 35,9
έτη, με το 77,1% των κατοίκων να ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα από 15 έως& 64ετών, το 8,0% των κατοίκων
να ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα από 65ετών & άνω,
και το 14,9% των κατοίκων να ανήκουν στην ηλικιακή
ομάδα έως& 14ετών.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία η ετήσια μέση ηλικία του συνολικού πληθυσμού αλλοδαπής υπηκοότητας της ΕΕ-28 καταγράφει οριακή αύξηση κατά 0,4%
(ή κατά 0,2 έτη), από 35,7 έτη το 2001, σε 35,9 έτη το
2018. Σημειώνεται ότι, η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά
την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2015 (36,0
έτη), ενώ η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο
καταγράφεται το 2006 (35,0 έτη).
Τη συγκεκριμένη περίοδο:
 το ποσοστό των κατοίκων αλλοδαπής υπηκοότητας
που ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα από 15 έως&
64ετών καταγράφει μικρή μείωση (κατά -0,8% ή κατά
0,6 ποσ. μονάδες), από 77,7% το 2001, που αποτελεί




και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 77,1% το 2018. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται
το 2009 (79,0 έτη),
το ποσοστό των κατοίκων αλλοδαπής υπηκοότητας
που ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα από 65ετών & άνω
καταγράφει οριακά μηδενική μεταβολή, ενώ
το ποσοστό των κατοίκων αλλοδαπής υπηκοότητας
που ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα έως& 14ετών καταγράφει ελαφρά αύξηση (κατά 4,2% ή κατά 0,6 ποσ.
μονάδες), από 14,3% το 2001, σε 14,9% το 2018, που
αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή του
δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2009 (13,7
έτη).

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια σταθμισμένη μέση ηλικία (σε έτη) του συνολικού πληθυσμού/κάτοικοι ως προς την υπηκοότητα (ημεδαπή - αλλοδαπή) των κατοίκων στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το
2018.

Γράφημα 1.228: Ετήσια σταθμισμένη μέση ηλικία (σε έτη) του συνολικού πληθυσμού/κάτοικοι ως προς την υπηκοότητα (ημεδαπή - αλλοδαπή) των κατοίκων
στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ το 2018
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Πηγή: Eurostat - Population on 1 January by age group, sex and citizenship [migr_pop1ctz] the period 2001-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, η ετήσια σταθμισμένη μέση ηλικία του συνολικού πληθυσμού αλλοδαπής υπηκοότητας στην ΕΕ-28
είναι 35,9 έτη, τιμή υπολειπόμενη κατά 6,9 έτη της αντίστοιχης μέσης ηλικίας του συνολικού πληθυσμού
ημεδαπής υπηκοότητας στην ΕΕ-28. Την ίδια χρονιά, η
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ετήσια σταθμισμένη μέση ηλικία του συνολικού πληθυσμού αλλοδαπής υπηκοότητας στην Ελλάδα είναι
33,3 έτη, τιμή υπολειπόμενη κατά 11,3 έτη της αντίστοιχης μέσης ηλικίας του συνολικού πληθυσμού ημεδαπής υπηκοότητας στην Ελλάδα. Στην κατανομή ως

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2018

λανδία (κατά 8,4 έτη), η Σουηδία (κατά 8,2 έτη), η
Μάλτα (κατά 7,4 έτη), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 7,4
έτη), η Ισπανία (κατά 6,9 έτη), η Πολωνία (κατά 6,3
έτη), η Σλοβενία (κατά 6,3 έτη), η Πορτογαλία (κατά
5,6 έτη), η Ουγγαρία (κατά 5,2 έτη), η Κύπρος (κατά
5,1 έτη), το Βέλγιο (κατά 4,8 έτη), το Λουξεμβούργο
(κατά 4,6 έτη), η Τσεχία (κατά 4,5 έτη), η Ρουμανία
(κατά 3,4 έτη), και ελαφρότερα η Γαλλία (κατά 2,9 έτη),
η Ιρλανδία (κατά 2,1 έτη), και η Κροατία (κατά 1,2 έτη). Την ίδια χρονιά, σε 5 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ
η ετήσια σταθμισμένη μέση ηλικία του πληθυσμού
ημεδαπής υπηκοότητας υπολείπεται της αντίστοιχης
μέσης ηλικίας του πληθυσμού ημεδαπής υπηκοότητας, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ
πληθυσμού ημεδαπής και αλλοδαπής υπηκοότητας να
καταγράφεται στη Λετονία (κατά 17,2 έτη), και κατά
φθίνουσα σειρά απόκλισης ανά υπηκοότητα των κατοίκων ακολουθούν: η Εσθονία (κατά 10,9 έτη), και ελαφρότερα η Σλοβακία (κατά 3,2 έτη), ενώ οριακή απόκλιση καταγράφεται στη Λιθουανία (κατά 0,4 έτη),
και τη Βουλγαρία (κατά 0,2 έτη).

Κεφάλαιο 1ο

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ & ΔΕΙΚΤΕΣ
ΣΤΗΝ ΕΕ-28

προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28 η Ελλάδα (33,3 έτη) κατέχει την 2η χαμηλότερη θέση, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά της αντίστοιχης
τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (35,9 έτη) κατά 2,6 έτη.
Τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) με
μέση τιμή δείκτη 47,6 έτη είναι: η Λετονία (57,2 έτη), η
Εσθονία (51,1 έτη), η Βουλγαρία (43,4 έτη), η Σλοβακία
(43,3 έτη), και η Λιθουανία (42,9 έτη). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 33,4, και συγκεκριμένα: η Σουηδία (33,3 έτη), η Ελλάδα (33,3 έτη), η
Δανία (33,3 έτη), η Ολλανδία (33,5 έτη), και το Ηνωμένο Βασίλειο (33,6 έτη). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom είναι υψηλή (1,4 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, σε 23 από τα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ η ετήσια σταθμισμένη μέση ηλικία του πληθυσμού ημεδαπής υπηκοότητας υπερέχει της αντίστοιχης μέσης ηλικίας του πληθυσμού ημεδαπής υπηκοότητας, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ
πληθυσμού ημεδαπής και αλλοδαπής υπηκοότητας να
καταγράφεται στην Ιταλία (κατά 11,6 έτη), και κατά
φθίνουσα σειρά απόκλισης ανά υπηκοότητα των κατοίκων ακολουθούν: η Ελλάδα (κατά 11,3 έτη), η Αυστρία (κατά 9,1 έτη), η Φινλανδία (κατά 8,7 έτη), η
Γερμανία (κατά 8,5 έτη), η Δανία (κατά 8,4 έτη), η Ολ-

1.3.3.2 ΜΕΣΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΝΑ ΦΥΛΟ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια σταθμισμένη μέση ηλικία (σε έτη) του πληθυσμού συνολικά και ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 1.229: Μέση ηλικία του πληθυσμού συνολικά και ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Population on 1 January by age group, sex and citizenship [migr_pop1ctz] the period 2001-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, και στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ η ετήσια σταθμισμένη μέση ηλικία των ανδρών υπολείπεται της αντίστοιχης μέσης ηλικίας των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στη Λετονία (κατά 6,1 έτη), και
κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Λιθουανία (κατά 5,7 έτη), η Εσθονία (κατά 5,6
έτη), η Ουγγαρία (κατά 4,2 έτη), η Βουλγαρία (κατά
3,5 έτη), η Κροατία (κατά 3,5 έτη), η Πολωνία (κατά 3,4
έτη), η Ρουμανία (κατά 3,3 έτη), η Σλοβακία (κατά 3,2
έτη), η Πορτογαλία (κατά 3,2 έτη), η Σλοβενία (κατά
3,0 έτη), η Ιταλία (κατά 2,9 έτη), η Τσεχία (κατά 2,8 έτη), η Γαλλία (κατά 2,8 έτη), η Γερμανία (κατά 2,7 έτη),

η Φινλανδία (κατά 2,7 έτη), η Αυστρία (κατά 2,6 έτη),
η Ισπανία (κατά 2,5 έτη), η Ελλάδα (κατά 2,5 έτη), το
Βέλγιο (κατά 2,3 έτη), η Μάλτα (κατά 2,1 έτη), και ελαφρότερα το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 1,9 έτη), η
Σουηδία (κατά 1,9 έτη), η Δανία (κατά 1,8 έτη), η Ολλανδία (κατά 1,7 έτη), το Λουξεμβούργο (κατά 1,5 έτη), η Κύπρος (κατά 1,2 έτη), και η Ιρλανδία (κατά 1,2
έτη).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια σταθμισμένη μέση ηλικία (σε έτη) πληθυσμού αλλοδαπής
υπηκοότητας συνολικά και ανά φύλο στα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 1.230: Μέση ηλικία του πληθυσμού αλλοδαπής υπηκοότητας συνολικά και ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, σε 17 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ η ετήσια
σταθμισμένη μέση ηλικία των ανδρών αλλοδαπής υπηκοότητας υπολείπεται της αντίστοιχης μέσης ηλικίας των γυναικών αλλοδαπής υπηκοότητας, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στη Λετονία (κατά 7,8 έτη),
και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Μάλτα (κατά 6,5 έτη), η Εσθονία (κατά 5,8
έτη), η Ιταλία (κατά 3,7 έτη), η Ελλάδα (κατά 3,7 έτη),
η Βουλγαρία (κατά 3,6 έτη), ελαφρότερα η Λιθουανία
(κατά 1,8 έτη), η Κροατία (κατά 1,3 έτη), το Ηνωμένο
Βασίλειο (κατά 1,3 έτη), η Γερμανία (κατά 1,2 έτη), και
οριακά η Αυστρία (κατά 0,7 έτη), η Δανία (κατά 0,6 έτη), η Σουηδία (κατά 0,3 έτη), η Φινλανδία (κατά 0,3
έτη), η Ισπανία (κατά 0,2 έτη), η Πορτογαλία (κατά 0,2
έτη), και το Λουξεμβούργο (κατά 0,1 έτη).
Στον αντίποδα, σε 11 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ η
ετήσια σταθμισμένη μέση ηλικία των ανδρών αλλοδαπής υπηκοότητας υπερέχει της αντίστοιχης μέσης
ηλικίας των γυναικών αλλοδαπής υπηκοότητας, με τη
μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και
γυναικών να καταγράφεται στη Ρουμανία (κατά 6,4
έτη), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων
ακολουθούν: η Σλοβενία (κατά 4,8 έτη), ελαφρότερα η
Τσεχία (κατά 2,1 έτη), η Κύπρος (κατά 1,4 έτη), η Σλοβακία (κατά 1,3 έτη), και οριακά η Ουγγαρία (κατά 0,9
έτη), η Γαλλία (κατά 0,5 έτη), η Πολωνία (κατά 0,4 έτη), η Ιρλανδία (κατά 0,4 έτη), το Βέλγιο (κατά 0,1 έτη),
και η Ολλανδία (κατά 0,1 έτη).
1.3.3.3 ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ
Οι δείκτες εξαρτωμένων ατόμων αφορούν σε δομικές
αναλογίες συγκεκριμένων ηλικιακών ομάδων του συνολικού πληθυσμού μιας χώρας ως προς το συνολικό
πληθυσμό παραγωγικής ηλικίας (ηλικιακή ομάδα από

15 έως& 64 ετών) της χώρας. Εξ ορισμού άτομα με ηλικία μικρότερη της παραγωγικής ηλικίας (ηλικιακή
ομάδα από 0 έως& 14 ετών), αλλά και άτομα με ηλικία
μεγαλύτερη της παραγωγικής ηλικίας (ηλικιακή ομάδα από 65 ετών &άνω), μη-μετέχοντας (οι νεώτεροι) ή
έχοντας ήδη αποχωρήσει από την αγορά εργασίας (οι
ηλικιωμένοι) καθίστανται οικονομικά ανενεργοί εξαρτώμενοι ουσιαστικά από τη δυναμικότητα των οικονομικά ενεργών ατόμων της παραγωγικής ηλικίας (ηλικιακή ομάδα από 15 έως& 64 ετών) της χώρας.
Στη παρούσα ενότητα περιλαμβάνονται τρεις δείκτες
εξάρτησης:
 ο δείκτης εξάρτησης των νέων (young-age dependency ratio) που αποδίδει την ποσοστιαία αναλογία
του πλήθους των νέων κατοίκων ηλικίας από 0 έως& 14 ετών ως προς το πλήθος των κατοίκων της
παραγωγικής ηλικίας (ηλικιακή ομάδα από 15 έως&
64 ετών) της χώρας,
 ο δείκτης εξάρτησης των ηλικιωμένων (old-age dependency ratio) που αποδίδει την ποσοστιαία αναλογία του πλήθους των ηλικιωμένων κατοίκων ηλικίας από 65 ετών & άνω ως προς το πλήθος των κατοίκων της παραγωγικής ηλικίας (ηλικιακή ομάδα
από 15 έως& 64 ετών) της χώρας, και
 ο συνολικός δείκτης εξαρτωμένων ατόμων (totalage dependency ratio) που αποδίδει την αθροιστική
ποσοστιαία αναλογία του πλήθους των νέων (ηλικίας από 0 έως& 14 ετών) και των ηλικιωμένων κατοίκων (ηλικίας από 65 ετών & άνω) ως προς το πλήθος των κατοίκων της παραγωγικής ηλικίας (ηλικιακή ομάδα από 15 έως& 64 ετών) της χώρας.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης εξάρτησης των νέων (young-age dependency ratio)
στην ΕΕ-28 κατά την περίοδο αναφοράς 2001-2018.

Γράφημα 1.231: Κατανομή του δείκτη εξάρτησης των νέων στην ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2001-2018
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δενική μεταβολή. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του
δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το
2001 (24,1%), ενώ η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια
περίοδο καταγράφεται το 2009 (23,4%).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης εξάρτησης των νέων (young-age dependency ratio) στα
κράτη-μέλη στην ΕΕ-28 το 2018.

Κεφάλαιο 1ο

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ & ΔΕΙΚΤΕΣ
ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Το 2018, ο δείκτης εξάρτησης των νέων στην ΕΕ-28 είναι 24,0%, αναλογία που υποδηλώνει ότι σε 1 νέο άτομο ηλικίας από 0 έως& 14 ετών αντιστοιχούν 2,4 άτομα
της παραγωγικής ηλικίας (ηλικιακή ομάδα από 15 έως& 64 ετών) στην ΕΕ-28.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) ο δείκτης εξάρτησης των νέων στην ΕΕ-28 καταγράφει οριακά μηΓράφημα 1.232: Δείκτης εξάρτησης των νέων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Το 2018 ο δείκτης εξάρτησης των νέων στην ΕΕ-28 είναι
24,0%. Την ίδια χρονιά, ο δείκτης εξάρτησης των νέων
της Ελλάδας είναι 22,6%, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά
(κατά 1,4 ποσ. μονάδες) της τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28,
κατέχοντας την 10η χαμηλότερη θέση στην κατανομή ως
προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών- μελών
της ΕΕ-28.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) με μέση τιμή δείκτη 28,7% είναι:
η Ιρλανδία (31,9%), η Γαλλία (29,1%), η Σουηδία (28,3%),
το Ηνωμένο Βασίλειο (28,1%), και το Βέλγιο (26,3%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη
21,0% και συγκεκριμένα: η Μάλτα (20,7%), η Γερμανία
(20,7), η Ιταλία (20,8%), η Πορτογαλία (21,4), και η Αυστρία (21,4). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/
bottom είναι υψηλή (1,4 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018), σε 12 από τα
28 κράτη-μέλη της ΕΕ η τιμή του δείκτη καταγράφει αύξηση με την υψηλότερη να καταγράφεται στην Εσθονία
(κατά 17,8% ή κατά 3,8 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά μεταβολής του δείκτη ακολουθούν: η Βουλγαρία (κατά 15,9% ή κατά 3,0 ποσ. μονάδες), η Ισπανία
(κατά 7,2% ή κατά 1,5 ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά
6,3% ή κατά 1,5 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 5,8% ή
κατά 1,3 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 5,1% ή κατά 1,1
ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 2,8% ή κατά 0,9 ποσ.
μονάδες), η Γαλλία (κατά 2,4% ή κατά 0,7 ποσ. μονάδες),
η Σλοβενία (κατά 2,1% ή κατά 0,5 ποσ. μονάδες), και ιδιαίτερα οριακά η Ρουμανία (κατά 1,4% ή κατά 0,3 ποσ.
μονάδες), η Σλοβακία (κατά 1,1% ή κατά 0,2 ποσ. μονά-

δες), και η Πολωνία (κατά 0,9% ή κατά 0,2 ποσ. μονάδες).
Την ίδια περίοδο, σε 16 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ η
τιμή του δείκτη καταγράφει μείωση με την υψηλότερη
να καταγράφεται στη Λιθουανία (κατά -21,9% ή κατά 6,4
ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά μεταβολής του
δείκτη ακολουθούν: το Λουξεμβούργο (κατά -17,8% ή
κατά 5,0 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά -13,9% ή κατά
3,5 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά -9,8% ή κατά 2,7
ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά -8,8% ή κατά 2,1
ποσ. μονάδες), η Μάλτα (κατά -8,2% ή κατά 1,9 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά -7,1% ή κατά 2,0 ποσ. μονάδες), η
Κύπρος (κατά -5,0% ή κατά 1,3 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά -4,3% ή κατά 1,2 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά -3,1% ή κατά 0,9 ποσ. μονάδες), το
Βέλγιο (κατά -2,1% ή κατά 0,6 ποσ. μονάδες), και ιδιαίτερα οριακά η Ιταλία (κατά -2,1% ή κατά 0,5 ποσ. μονάδες),
η Γερμανία (κατά -2,1% ή κατά 0,4 ποσ. μονάδες), η
Ουγγαρία (κατά -1,3% ή κατά 0,3 ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά -0,9% ή κατά 0,2 ποσ. μονάδες), και η Σουηδία
(κατά -0,7% ή κατά 0,2 ποσ. μονάδες).
Στη συνέχεια ο δείκτης εξάρτησης των νέων στα κράτημέλη της ΕΕ-28 αποτυπώνεται ανά διοικητική περιφερειακή δομή (διευρυμένες περιφέρειες/κρατίδια, διοικητικές περιφέρειες, και περιφερειακές ενότητες).
ΑΝΑ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ-ΚΡΑΤΙΔΙΑ (NUTS1)
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή της
μέγιστης, της ελάχιστης και της διάμεσης τιμής του δείκτη εξάρτησης των νέων στις διευρυμένες ομάδες περιφερειών/κρατίδια (NUTS1 regions) της ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2014-2018 για την οποία διατίθενται
σχετικά στοιχεία.
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Γράφημα 1.233: Κατανομή της μέγιστης, της ελάχιστης και της διάμεσης τιμής του δείκτη εξάρτησης των νέων στις διευρυμένες ομάδες περιφερειών/κρατίδια
(NUTS1) της ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2014-2018
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Το 2018, η διάμεση τιμή του δείκτη εξάρτησης των
νέων στις 104 διευρυμένες περιφέρειες/κρατίδια
(NUTS1) της ΕΕ-28 είναι 23,1%, τιμή υπερέχουσα ελαφρά κατά 0,9 ποσ. μονάδες, της αντίστοιχης διάμεσης
τιμής του δείκτη εξάρτησης των νέων (22,2%) στο σύνολο των 1.349 περιφερειακών ενοτήτων (NUTS3) της
ΕΕ-28, την ίδια χρονιά.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, το εύρος της διαφοράς της
μέγιστης τιμής του δείκτη στις διευρυμένες περιφέρειες/κρατίδια (NUTS1) της ΕΕ-28 (39,3%) που καταγράφεται στη διευρυμένη περιφέρεια FRY RUP FR -Régions
ultrapériphériques françaises της Γαλλίας, από την αντίστοιχη ελάχιστη τιμή του δείκτη (18,1%) που καταγράφεται στη διευρυμένη περιφέρεια DEC Saarland της
Γερμανίας, είναι 21,2 ποσ. μονάδες.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2014-2018) η μέγιστη τιμή του δείκτη στις διευρυμένες περιφέρειες/κρατίδια
(NUTS1) της ΕΕ-28 καταγράφει μείωση κατά -3,0% (ή

κατά 1,2 ποσ. μονάδες) από 40,5% το 2014, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο
αναφοράς, σε 39,3% το 2018, που αποτελεί αντίστοιχα
και την ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.
Την ίδια περίοδο, η διάμεση τιμή του δείκτη στις διευρυμένες περιφέρειες/ κρατίδια (NUTS1) της ΕΕ-28
καταγράφει οριακή αύξηση κατά 1,3% (ή κατά 0,3
ποσ. μονάδες), από 22,8% το 2014, που αποτελεί και
την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 23,1% το 2018 που αποτελεί αντίστοιχα και
τη μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.
ΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ (NUTS2)
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή της
μέγιστης, της ελάχιστης και της διάμεσης τιμής του δείκτη εξάρτησης των νέων στις διοικητικές περιφέρειες
(NUTS2 regions) της ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 20012018.

Γράφημα 1.234: Κατανομή της μέγιστης, της ελάχιστης και της διάμεσης τιμής του δείκτη εξάρτησης των νέων στις διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της ΕΕ-28
την περίοδο αναφοράς 2001-2018
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Το 2018, η διάμεση τιμή του δείκτη εξάρτησης των
νέων στις 281 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της ΕΕ28 είναι 23,5%, τιμή υπερέχουσα κατά 1,3 ποσ. μονάδες, της αντίστοιχης διάμεσης τιμής του δείκτη εξάρτησης των νέων (22,2%) στο σύνολο των 1.349 περιφερειακών ενοτήτων (NUTS3) της ΕΕ-28, την ίδια χρονιά.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, το εύρος της διαφοράς της
μέγιστης τιμής του δείκτη στις διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της ΕΕ-28 (81,7%) που καταγράφεται στη
διευρυμένη περιφέρεια FRY5 Mayotte της Γαλλίας,
από την αντίστοιχη ελάχιστη τιμή του δείκτη (17,2%)
που καταγράφεται στη διευρυμένη περιφέρεια ES12
Principado de Asturias της Ισπανίας, είναι 64,5 ποσ. μονάδες.
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Κατά την περίοδο αναφοράς (2014-2018) η μέγιστη τιμή
του δείκτη στις διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της
ΕΕ-28 καταγράφει ελαφρά μείωση κατά -1,4% (ή κατά
1,2 ποσ. μονάδες) από 82,9% το 2014, που αποτελεί
και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 81,7% το 2018, που αποτελεί αντίστοιχα και
την ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.
Την ίδια περίοδο, η διάμεση τιμή του δείκτη στις διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της ΕΕ-28 καταγράφει
οριακή αύξηση κατά 1,7% ή κατά 0,4 ποσ. μονάδες)
από 23,1% το 2014, σε 23,5% το 2018, που αποτελεί
και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή του δείκτη την
ίδια περίοδο καταγράφεται το 2015 (23,0%).

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2018

κτη εξάρτησης των νέων στις περιφερειακές ενότητες
(NUTS3 regions) της ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 20012018.

Κεφάλαιο 1ο

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή της
μέγιστης, της ελάχιστης και της διάμεσης τιμής του δεί-

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ & ΔΕΙΚΤΕΣ
ΣΤΗΝ ΕΕ-28

ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (NUTS3)

Γράφημα 1.235: Κατανομή της μέγιστης, της ελάχιστης και της διάμεσης τιμής του δείκτη εξάρτησης των νέων στις περιφερειακές ενότητες (NUTS3) της ΕΕ-28
την περίοδο αναφοράς 2001-2018
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Το 2018, η διάμεση τιμή του δείκτη εξάρτησης των
νέων στις 1.349 περιφερειακές ενότητες (NUTS3) της
ΕΕ-28 είναι 22,2%. Τη συγκεκριμένη χρονιά, το εύρος
της διαφοράς της μέγιστης τιμής του δείκτη στις περιφερειακές ενότητες (NUTS3) της ΕΕ-28 (81,7%) που
καταγράφεται στη διευρυμένη περιφέρεια FR50
Mayotte της Γαλλίας, από την αντίστοιχη ελάχιστη τιμή
του δείκτη (15,1%) που καταγράφεται στη διευρυμένη
περιφέρεια DE263 Würzburg, Kreisfreie Stadt της Γερμανίας, είναι 66,6 ποσ. μονάδες.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2014-2018) η μέγιστη τιμή του δείκτη στις περιφερειακές ενότητες (NUTS3)
της ΕΕ-28 καταγράφει ελαφρά μείωση κατά -1,4% (ή
κατά 1,2 ποσ. μονάδες) από 82,9% το 2014, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο

αναφοράς, σε 81,7% το 2018, που αποτελεί αντίστοιχα
και την ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.
Την ίδια περίοδο, η διάμεση τιμή του δείκτη στις περιφερειακές ενότητες (NUTS3) της ΕΕ-28 καταγράφει
οριακή αύξηση κατά 1,4% ή κατά 0,3 ποσ. μονάδες)
από 21,9% το 2014, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 22,2%
το 2018, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή
του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς.
1.3.3.4 ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης εξάρτησης των ηλικιωμένων (old-age dependency ratio) στην
ΕΕ-28 κατά την περίοδο αναφοράς 2001-2018.

Γράφημα 1.236: Κατανομή του δείκτη εξάρτησης των ηλικιωμένων στην ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2001-2018
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Το 2018, ο δείκτης εξάρτησης των ηλικιωμένων στην
ΕΕ-28 είναι 30,5%, αναλογία που υποδηλώνει ότι σε 1
ηλικιωμένο άτομο ηλικίας από 65 ετών &άνω αντιστοιχούν 3,1 άτομα της παραγωγικής ηλικίας (ηλικιακή ομάδα από 15 έως& 64 ετών) στην ΕΕ-28.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) ο δείκτης εξάρτησης των ηλικιωμένων στην ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση κατά 20,6% (ή κατά 5,2 ποσ. μονάδες) από 25,3%

το 2001, σε 30,5% το 2018, που αποτελεί και την μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2009 (24,8%).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης εξάρτησης των ηλικιωμένων (old-age dependency ratio) στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 1.237: Δείκτης εξάρτησης των ηλικιωμένων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Population on 1 January by age and sex [demo_pjan] the period 2001-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
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Το 2018 ο δείκτης εξάρτησης των ηλικιωμένων στην
ΕΕ-28 είναι 30,5%. Την ίδια χρονιά, ο δείκτης εξάρτησης
των ηλικιωμένων της Ελλάδας είναι 34,1%, τιμή υπερέχουσα ελαφρά (κατά 3,6 ποσ. μονάδες) της τιμής του
δείκτη στην ΕΕ-28, κατέχοντας την 3η υψηλότερη θέση
στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ
των κρατών- μελών της ΕΕ-28.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) με μέση τιμή δείκτη 33,9% είναι: η Ιταλία (35,2%), η Φινλανδία (34,4%), η Ελλάδα (34,1%), η
Πορτογαλία (33,3%), και η Γερμανία (32,8%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 22,6% και συγκεκριμένα: το Λουξεμβούργο (20,6%), η Ιρλανδία
(21,2), η Σλοβακία (22,5%), η Κύπρος (23,4), και η Πολωνία (25,3). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom είναι υψηλή (1,5 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018), σε 27 από τα
28 κράτη-μέλη της ΕΕ η τιμή του δείκτη καταγράφει αύξηση με την υψηλότερη να καταγράφεται στη Φινλανδία (κατά 52,8% ή κατά 11,8 ποσ. μονάδες), και κατά
φθίνουσα σειρά μεταβολής του δείκτη ακολουθούν: η
Τσεχία (κατά 51,6% ή κατά 10,1 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 46,8% ή κατά 9,4 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία
(κατά 44,1% ή κατά 8,9 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 42,2% ή κατά 8,9 ποσ. μονάδες), η Μάλτα (κατά
37,4% ή κατά 7,6 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 36,8%
ή κατά 6,1 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 35,6% ή κατά
7,9 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 33,3% ή κατά 6,3

ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά 30,9% ή κατά 7,2 ποσ.
μονάδες), η Λετονία (κατά 29,1% ή κατά 7,1 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 28,1% ή κατά 7,5 ποσ. μονάδες), η
Βουλγαρία (κατά 26,1% ή κατά 6,7 ποσ. μονάδες), η
Γαλλία (κατά 26,0% ή κατά 6,5 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 24,9% ή κατά 4,2 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία
(κατά 22,5% ή κατά 5,2 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά
22,2% ή κατά 5,1 ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά 21,8% ή
κατά 4,2 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 20,4% ή κατά 5,6 ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 18,6% ή κατά 5,0
ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 17,9% ή κατά
4,3 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 17,4% ή κατά 4,3
ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά 15,8% ή κατά 3,7 ποσ.
μονάδες), η Γερμανία (κατά 14,1% ή κατά 4,0 ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά 13,4% ή κατά 3,6 ποσ. μονάδες), το
Βέλγιο (κατά 13,0% ή κατά 3,3 ποσ. μονάδες), και η Ιταλία (κατά 10,0% ή κατά 3,2 ποσ. μονάδες). Την ίδια περίοδο, στο Λουξεμβούργο καταγράφεται οριακή μείωση
του δείκτη (κατά -0,5% ή κατά 0,1 ποσ. μονάδες).
Στη συνέχεια ο δείκτης εξάρτησης των ηλικιωμένων στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 αποτυπώνεται ανά διοικητική περιφερειακή δομή (διευρυμένες περιφέρειες/κρατίδια,
διοικητικές περιφέρειες, και περιφερειακές ενότητες).
ΑΝΑ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ-ΚΡΑΤΙΔΙΑ (NUTS1)
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή της
μέγιστης, της ελάχιστης και της διάμεσης τιμής του δείκτη εξάρτησης των ηλικιωμένων στις διευρυμένες ομάδες περιφερειών/κρατίδια (NUTS1 regions) της ΕΕ-28
την περίοδο αναφοράς 2014-2018 για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία.

Γράφημα 1.238: Κατανομή της μέγιστης, της ελάχιστης και της διάμεσης τιμής του δείκτη εξάρτησης των ηλικιωμένων στις διευρυμένες ομάδες περιφερειών/κρατίδια (NUTS1) της ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2014-2018
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Το 2018, η διάμεση τιμή του δείκτη εξάρτησης των ηλικιωμένων στις 104 διευρυμένες περιφέρειες/κρατίδια
(NUTS1) της ΕΕ-28 είναι 30,0%, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά κατά 2,4 ποσ. μονάδες, της αντίστοιχης διάμεσης τιμής του δείκτη εξάρτησης των ηλικιωμένων (32,4%) στο
σύνολο των 1.349 περιφερειακών ενοτήτων (NUTS3) της
ΕΕ-28, την ίδια χρονιά. Τη συγκεκριμένη χρονιά, το εύρος
της διαφοράς της μέγιστης τιμής του δείκτη στις διευρυμένες περιφέρειες/κρατίδια (NUTS1) της ΕΕ-28 (41,5%)
που καταγράφεται στη διευρυμένη περιφέρεια DED
Sachsen της Γερμανίας, από την αντίστοιχη ελάχιστη τιμή του δείκτη (17,0%) που καταγράφεται στη διευρυμένη περιφέρεια UKI London του Ηνωμένου Βασιλείου, είναι 24,5 ποσ. μονάδες.
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Κατά την περίοδο αναφοράς (2014-2018) η μέγιστη τιμή
του δείκτη στις διευρυμένες περιφέρειες/κρατίδια
(NUTS1) της ΕΕ-28 καταγράφει ελαφρά αύξηση κατά
5,6% (ή κατά 2,2 ποσ. μονάδες) από 39,3% το 2014, που
αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 41,5% το 2018, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.
Την ίδια περίοδο, η διάμεση τιμή του δείκτη στις διευρυμένες περιφέρειες/ κρατίδια (NUTS1) της ΕΕ-28 καταγράφει ελαφρά αύξηση κατά 5,6% (ή κατά 1,6 ποσ. μονάδες), από 28,4% το 2014, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε
30,0% το 2018 που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη
τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2018

κτη εξάρτησης των ηλικιωμένων στις διοικητικές περιφέρειες (NUTS2 regions) της ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2001-2018.

Κεφάλαιο 1ο

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή της
μέγιστης, της ελάχιστης και της διάμεσης τιμής του δεί-

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ & ΔΕΙΚΤΕΣ
ΣΤΗΝ ΕΕ-28

ΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ (NUTS2)

Γράφημα 1.239: Κατανομή της μέγιστης, της ελάχιστης και της διάμεσης τιμής του δείκτη εξάρτησης των ηλικιωμένων στις διοικητικές περιφέρειες (NUTS2)
της ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2001-2018
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Το 2018, η διάμεση τιμή του δείκτη εξάρτησης των
ηλικιωμένων στις 281 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2)
της ΕΕ-28 είναι 30,1%, τιμή υπολειπόμενη κατά 2,3
ποσ. μονάδες, της αντίστοιχης διάμεσης τιμής του δείκτη εξάρτησης των ηλικιωμένων (32,4%) στο σύνολο
των 1.349 περιφερειακών ενοτήτων (NUTS3) της ΕΕ28, την ίδια χρονιά.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, το εύρος της διαφοράς της
μέγιστης τιμής του δείκτη στις διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της ΕΕ-28 (47,0%) που καταγράφεται στη
διευρυμένη περιφέρεια ITC3 Liguria της Ιταλίας, από
την αντίστοιχη ελάχιστη τιμή του δείκτη (5,0%) που καταγράφεται στη διευρυμένη περιφέρεια FRY5 Mayotte
της Γαλλίας, είναι 42,0 ποσ. μονάδες.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2014-2018) η μέγιστη τιμή
του δείκτη στις διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της
ΕΕ-28 καταγράφει ελαφρά αύξηση κατά 3,1% (ή κατά
1,4 ποσ. μονάδες) από 45,6% το 2014, που αποτελεί

και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 47,0% το 2018, που αποτελεί αντίστοιχα
και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.
Την ίδια περίοδο, η διάμεση τιμή του δείκτη στις διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της ΕΕ-28 καταγράφει
ελαφρά αύξηση κατά 4,5% ή κατά 1,3 ποσ. μονάδες)
από 28,8% το 2014, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 30,1%
το 2018, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή
του δείκτη την ίδια περίοδο.
ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (NUTS3)
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή της
μέγιστης, της ελάχιστης και της διάμεσης τιμής του δείκτη εξάρτησης των ηλικιωμένων στις περιφερειακές
ενότητες (NUTS3 regions) της ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2001-2018.

Γράφημα 1.240: Κατανομή της μέγιστης, της ελάχιστης και της διάμεσης τιμής του δείκτη εξάρτησης των ηλικιωμένων στις περιφερειακές ενότητες (NUTS3)
της ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2001-2018
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Το 2018, η διάμεση τιμή του δείκτη εξάρτησης των ηλικιωμένων στις 1.349 περιφερειακές ενότητες (NUTS
3) της ΕΕ-28 είναι 32,4%.Τη συγκεκριμένη χρονιά, το
εύρος της διαφοράς της μέγιστης τιμής του δείκτη στις
περιφερειακές ενότητες (NUTS3) της ΕΕ-28 (67,0%)
που καταγράφεται στη διευρυμένη περιφέρεια EL643
Ευρυτανία της Ελλάδας, από την αντίστοιχη ελάχιστη
τιμή του δείκτη (5,0%) που καταγράφεται στη διευρυμένη περιφέρεια FR50 Mayotte της Γαλλίας, είναι 62,0
ποσ. μονάδες.

την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 67,0% το 2018, που αποτελεί αντίστοιχα και
τη μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.
Την ίδια περίοδο, η διάμεση τιμή του δείκτη στις περιφερειακές ενότητες (NUTS3) της ΕΕ-28 καταγράφει
ελαφρά αύξηση κατά 6,9% ή κατά 2,1 ποσ. μονάδες)
από 30,3% το 2014, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 32,4%
το 2018, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή
του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς.

Κατά την περίοδο αναφοράς (2014-2018) η μέγιστη τιμή του δείκτη στις περιφερειακές ενότητες (NUTS3)
της ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση κατά 12,8% (ή κατά 7,6
ποσ. μονάδες) από 59,4% το 2014, που αποτελεί και

1.3.3.5 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συνολικός δείκτης εξαρτωμένων ατόμων (total-age dependency ratio)
στην ΕΕ-28 κατά την περίοδο αναφοράς 2001-2018.
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Γράφημα 1.241: Κατανομή του συνολικού δείκτη εξαρτωμένων ατόμων στην ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2001-2018
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Το 2018, ο συνολικός δείκτης εξαρτωμένων ατόμων
στην ΕΕ-28 είναι 54,5%, αναλογία που υποδηλώνει ότι
σε 1 εξαρτώμενο άτομο ηλικίας από 0 έως& 14 ετών ή
από 65 ετών &άνω αντιστοιχούν 5,5 άτομα της παραγωγικής ηλικίας (ηλικιακή ομάδα από 15 έως& 64 ετών) στην ΕΕ-28.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) ο συνολικός
δείκτης εξαρτωμένων ατόμων στην ΕΕ-28 καταγράφει

αύξηση κατά 10,4% (ή κατά 5,2 ποσ. μονάδες) από
49,4% το 2001, σε 54,5% το 2018, που αποτελεί και την
μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς.
Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια
περίοδο καταγράφεται το 2004 (48,7%).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συνολικός δείκτης εξαρτωμένων ατόμων (total -age dependency ratio)
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 1.242: Συνολικός δείκτης εξαρτωμένων ατόμων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

43,8 45,2

56,6 56,7
54,5 54,5 54,7 55,3 56,0 56,0 56,0 56,1
51,9 52,5 52,8 53,0 53,1 53,6 53,7 53,8
51,1
50,3
49,3
47,3 47,8 48,7

60,0 60,1 60,7

Πηγή: Eurostat - Population on 1 January by age and sex [demo_pjan] the period 2001-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018 ο συνολικός δείκτης εξαρτωμένων ατόμων στην
ΕΕ-28 είναι 54,5%. Την ίδια χρονιά, ο συνολικός δείκτης
εξαρτωμένων ατόμων της Ελλάδας είναι 56,7%, τιμή
υπερέχουσα ελαφρά (κατά 2,2 ποσ. μονάδες) της τιμής
του δείκτη στην ΕΕ-28, κατέχοντας την 4η υψηλότερη
θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών- μελών της ΕΕ-28.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) με μέση τιμή δείκτη 58,8% είναι: η
Γαλλία (60,7%), η Φινλανδία (60,1%), η Σουηδία (60,0%),
η Ελλάδα (56,7%), και το Ηνωμένο Βασίλειο (56,6%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 46,5%
και συγκεκριμένα: το Λουξεμβούργο (43,8%), η Σλοβακία (45,2%), η Κύπρος (47,3), η Πολωνία (47,8), και η
Μάλτα (48,7). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/
bottom είναι υψηλή (1,3 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018), σε 27 από τα
28 κράτη-μέλη της ΕΕ η τιμή του δείκτη καταγράφει αύξηση με την υψηλότερη να καταγράφεται στην Τσεχία
(κατά 26,8% ή κατά 11,4 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά μεταβολής του δείκτη ακολουθούν: η Εσθονία (κατά 24,6% ή κατά 11,1 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 23,3% ή κατά 9,9 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία
(κατά 21,8% ή κατά 9,7 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 21,6% ή κατά 10,7 ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά
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18,0% ή κατά 8,5 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 17,9% ή
κατά 8,6 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 16,2% ή κατά
6,3 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 15,8% ή κατά 6,5
ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 13,5% ή κατά 7,2 ποσ. μονάδες), η Μάλτα (κατά 13,4% ή κατά 5,8 ποσ. μονάδες),
η Ολλανδία (κατά 13,0% ή κατά 6,2 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 12,7% ή κατά 5,9 ποσ. μονάδες), η Δανία
(κατά 11,8% ή κατά 5,9 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά
10,9% ή κατά 4,9 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 10,6%
ή κατά 5,1 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Σουηδία
(κατά 8,7% ή κατά 4,8 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά
8,6% ή κατά 4,1 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 7,2% ή
κατά 3,6 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 7,0% ή κατά
3,6 ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά 7,0% ή κατά 3,4 ποσ.
μονάδες), η Κύπρος (κατά 6,6% ή κατά 2,9 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 6,4% ή κατά 3,4 ποσ.
μονάδες), το Βέλγιο (κατά 5,3% ή κατά 2,8 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 5,1% ή κατά 2,7 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 4,9% ή κατά 1,6 ποσ. μονάδες), και η Αυστρία (κατά 3,4% ή κατά 5,1 ποσ. μονάδες). Την ίδια περίοδο, στο Λουξεμβούργο καταγράφεται μείωση του
δείκτη (κατά -10,5% ή κατά 5,1 ποσ. μονάδες).
Στη συνέχεια ο συνολικός δείκτης εξαρτωμένων ατόμων
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 αποτυπώνεται ανά διοικητική
περιφερειακή δομή (διευρυμένες περιφέρειες/κρατίδια,
διοικητικές περιφέρειες, και περιφερειακές ενότητες).

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2018

ομάδες περιφερειών/κρατίδια (NUTS1 regions) της ΕΕ28 την περίοδο αναφοράς 2014-2018 για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία.

Κεφάλαιο 1ο

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή της
μέγιστης, της ελάχιστης και της διάμεσης τιμής του συνολικού δείκτη εξαρτωμένων ατόμων στις διευρυμένες

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ & ΔΕΙΚΤΕΣ
ΣΤΗΝ ΕΕ-28

ΑΝΑ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ-ΚΡΑΤΙΔΙΑ (NUTS1)

Γράφημα 1.243: Κατανομή της μέγιστης, της ελάχιστης και της διάμεσης τιμής του συνολικού δείκτη εξαρτωμένων ατόμων στις διευρυμένες ομάδες περιφερειών/κρατίδια (NUTS1) της ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2014-2018
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Πηγή: Eurostat - Population: Structure indicators by NUTS 3 region [demo_r_pjanind3] the period 2014-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, η διάμεση τιμή του συνολικού δείκτη εξαρτωμένων ατόμων στις 104 διευρυμένες περιφέρειες/ κρατίδια (NUTS1) της ΕΕ-28 είναι 54,3%, τιμή υπολειπόμενη
ελαφρά κατά 1,2 ποσ. μονάδες, της αντίστοιχης διάμεσης
τιμής του συνολικού δείκτη εξαρτωμένων ατόμων
(55,5%) στο σύνολο των 1.349 περιφερειακών ενοτήτων
(NUTS3) της ΕΕ-28, την ίδια χρονιά.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, το εύρος της διαφοράς της μέγιστης τιμής του συνολικού δείκτη στις διευρυμένες περιφέρειες/κρατίδια (NUTS1) της ΕΕ-28 (65,6%) που καταγράφεται στη διευρυμένη περιφέρεια FR8 Centre - Val
de Loire της Γαλλίας, από την αντίστοιχη ελάχιστη τιμή
του συνολικού δείκτη (41,6%) που καταγράφεται στη διευρυμένη περιφέρεια ES7 Canarias (ES) της Ισπανίας, είναι 24,0 ποσ. μονάδες.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2014-2018) η μέγιστη τιμή
του συνολικού δείκτη στις διευρυμένες περιφέρειες/κρατίδια (NUTS1) της ΕΕ-28 καταγράφει ελαφρά αύξηση κατά 5,1% (ή κατά 3,2 ποσ. μονάδες) από 62,4% το

2014, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του συνολικού
δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 65,6% το 2018,
που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του συνολικού δείκτη την ίδια περίοδο.
Την ίδια περίοδο, η διάμεση τιμή του συνολικού δείκτη
στις διευρυμένες περιφέρειες/ κρατίδια (NUTS1) της ΕΕ28 καταγράφει ελαφρά αύξηση κατά 4,0% (ή κατά 2,1
ποσ. μονάδες) από 52,2% το 2014, που αποτελεί και την
ελάχιστη τιμή του συνολικού δείκτη κατά την περίοδο
αναφοράς, σε 54,3% το 2018 που αποτελεί αντίστοιχα
και τη μέγιστη τιμή του συνολικού δείκτη την ίδια περίοδο.
ΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ (NUTS2)
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή της
μέγιστης, της ελάχιστης και της διάμεσης τιμής του συνολικού δείκτη εξαρτωμένων ατόμων στις διοικητικές
περιφέρειες (NUTS2 regions) της ΕΕ-28 την περίοδο
αναφοράς 2001-2018.

Γράφημα 1.244: Κατανομή της μέγιστης, της ελάχιστης και της διάμεσης τιμής του συνολικού δείκτη εξαρτωμένων ατόμων στις διοικητικές περιφέρειες
(NUTS2) της ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2001-2018
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Πηγή: Eurostat - Population: Structure indicators by NUTS 3 region [demo_r_pjanind3] the period 2014-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, η διάμεση τιμή του συνολικού δείκτη εξαρτωμένων ατόμων στις 281 διοικητικές περιφέρειες
(NUTS2) της ΕΕ-28 είναι 54,2%, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά κατά 1,3 ποσ. μονάδες, της αντίστοιχης διάμεσης τιμής του συνολικού δείκτη εξαρτωμένων ατόμων
(32,4%) στο σύνολο των 1.349 περιφερειακών ενοτήτων (NUTS3) της ΕΕ-28, την ίδια χρονιά.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, το εύρος της διαφοράς της
μέγιστης τιμής του συνολικού δείκτη στις διοικητικές
περιφέρειες (NUTS2) της ΕΕ-28 (86,7%) που καταγρά-

φεται στη διευρυμένη περιφέρεια FRY5 Mayotte της
Γαλλίας, από την αντίστοιχη ελάχιστη τιμή του συνολικού δείκτη (36,4%) που καταγράφεται στη διευρυμένη
περιφέρεια UKI4 Inner London - East του Ηνωμένου
Βασιλείου, είναι 50,3 ποσ. μονάδες.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2014-2018) η μέγιστη τιμή του συνολικού δείκτη στις διοικητικές περιφέρειες
(NUTS2) της ΕΕ-28 καταγράφει μείωση κατά -1,3% (ή
κατά 1,1 ποσ. μονάδες) από 87,8% το 2014, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του συνολικού δείκτη κατά
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την περίοδο αναφοράς, σε 86,7% το 2018, που αποτελεί αντίστοιχα και την ελάχιστη τιμή του συνολικού
δείκτη την ίδια περίοδο.
Την ίδια περίοδο, η διάμεση τιμή του συνολικού δείκτη στις διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της ΕΕ-28
καταγράφει ελαφρά αύξηση κατά 3,2% ή κατά 1,7
ποσ. μονάδες) από 52,5% το 2014, που αποτελεί και
την ελάχιστη τιμή του συνολικού δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 54,2% το 2018, που αποτελεί α-

ντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του συνολικού δείκτη
την ίδια περίοδο.
ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (NUTS3)
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή της
μέγιστης, της ελάχιστης και της διάμεσης τιμής του συνολικού δείκτη εξαρτωμένων ατόμων στις περιφερειακές ενότητες (NUTS3 regions) της ΕΕ-28 την περίοδο
αναφοράς 2001-2018.

Γράφημα 1.245: Κατανομή της μέγιστης, της ελάχιστης και της διάμεσης τιμής του συνολικού δείκτη εξαρτωμένων ατόμων στις περιφερειακές ενότητες
(NUTS3) της ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2001-2018
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Πηγή: Eurostat - Population: Structure indicators by NUTS 3 region [demo_r_pjanind3] the period 2014-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, η διάμεση τιμή του συνολικού δείκτη εξαρτωμένων ατόμων στις 1.349 περιφερειακές ενότητες
(NUTS3) της ΕΕ-28 είναι 55,5%.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, το εύρος της διαφοράς της
μέγιστης τιμής του συνολικού δείκτη στις περιφερειακές ενότητες (NUTS3) της ΕΕ-28 (87,3%) που καταγράφεται στη διευρυμένη περιφέρεια EL643 Ευρυτανία
της Ελλάδας, από την αντίστοιχη ελάχιστη τιμή του συνολικού δείκτη (32,8%) που καταγράφεται στη διευρυμένη περιφέρεια UKI45 Lambeth του Ηνωμένου Βασιλείου, είναι 54,5 ποσ. μονάδες.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2014-2018) η μέγιστη τιμή του συνολικού δείκτη στις περιφερειακές ενότητες
(NUTS3) της ΕΕ-28 καταγράφει μείωση κατά -0,6% (ή
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κατά 0,5 ποσ. μονάδες) από 87,8% το 2014, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του συνολικού δείκτη κατά
την περίοδο αναφοράς, σε 87,3% το 2018. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή του συνολικού δείκτη την ίδια
περίοδο καταγράφεται το 2017 (86,7%).
Την ίδια περίοδο, η διάμεση τιμή του συνολικού δείκτη στις περιφερειακές ενότητες (NUTS3) της ΕΕ-28
καταγράφει ελαφρά αύξηση κατά 4,5% ή κατά 2,4
ποσ. μονάδες) από 53,1% το 2014, που αποτελεί και
την ελάχιστη τιμή του συνολικού δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 55,5% το 2018, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του συνολικού δείκτη
κατά την περίοδο αναφοράς.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2018

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν που παράγεται στην ΕΕ-28

1.4.1

Κεφάλαιο 1ο

Οι εθνικοί λογαριασμοί (national accounts) των κρατών
αποτελούν τη βασική πηγή για ένα πλήθος γνωστών οικονομικών δεικτών (economic indicators) που αποδίδουν το οικονομικό αποτύπωμα των κρατών.
Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν - ΑΕΠ (Gross Domestic
Product - GDP) είναι το συχνότερα χρησιμοποιούμενο
μέτρο για την αποτύπωση του συνολικού μεγέθους μιας οικονομίας. Παράλληλα, βασικοί δείκτες που προκύπτουν από αυτόν, όπως είναι το ΑΕΠ ανά κάτοικο (ή
αλλιώς το κατά κεφαλήν ΑΕΠ), εκφρασμένοι:

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ & ΔΕΙΚΤΕΣ
ΣΤΗΝ ΕΕ-28

1.4

 είτε σε ευρώ (τρέχουσες τιμές),
 είτε, εναρμονισμένοι ως προς τις διαφορές των τι-

μών για ίδια αγαθά & υπηρεσίες μεταξύ των κρατών, σε μονάδες αγοραστικής δύναμης (Purchasing
Power Standards PPS),
χρησιμοποιούνται ευρέως για τη σύγκριση του βιοτικού
επιπέδου (living standards), ή για την παρακολούθηση
(monitoring) της οικονομικής σύγκλισης ή απόκλισης
(economic convergence or divergence) των κρατών- μελών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).

Το ΑΕΠ των κρατών- μελών της ΕΕ-28 (σε τρέχουσες τιμές)
εγχώριου προϊόντος των κρατών-μελών της ΕΕ-28. Η
διαφορετική χρωματική διαφοροποίηση του φόντου
του γραφήματος διακρίνει την περίοδο αναφοράς
(2001-2018) σε δύο επιμέρους περιόδους, προ (20012008) και κατά τη διάρκεια (2009-2018) της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
ακαθάριστο εγχώριο προϊόν - ΑΕΠ (τρέχουσες τιμές σε
εκατομμύρια ευρώ – εκ.€) της ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς (2001-2018).
Σημειώνεται, ότι το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της
ΕΕ-28 προκύπτει από το άθροισμα του ακαθάριστου

Γράφημα 1.246: Συνολικό ακαθάριστο εγχώριο προϊόν - ΑΕΠ (τρέχουσες τιμές σε εκατομμύρια ευρώ) της ΕΕ-28 την περίοδο 2001-2018
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Πηγή: Eurostat - GDP and main components (output, expenditure and income) [nama_10_gdp] the period 2001-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, το συνολικό ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της
ΕΕ-28 είναι 15.915.733 εκ.€. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) το συνολικό ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της ΕΕ-28 καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση
(κατά 58,0% ή κατά 5.839.864 εκ.€), από 10.075.869
εκ.€ το 2001, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του
δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 15.915.733 εκ.€
το 2018, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή
του δείκτη την ίδια περίοδο. Σημειώνεται ότι κατά την
περίοδο 2001-2008 καταγράφεται σημαντική αύξηση
του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της ΕΕ-28 κατά
29,9% (ή κατά 3.007.803 εκ.€), ενώ το 2009 καταγράφε-

ται ελαφρά μείωση του κατά -5,8% (ή κατά 757.950
εκ.€), που σηματοδοτηθεί την είσοδο της ΕΕ-28 στην οικονομική κρίση. Ωστόσο, την περίοδο 2009-2018 καταγράφεται συνεχής ετήσια αύξηση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της ΕΕ-28 καταγράφοντας συνολικά
τη συγκεκριμένη περίοδο σημαντική αύξηση κατά
29,1% (ή κατά 3.590.010 εκ.€).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το ακαθάριστο
εγχώριο προϊόν - ΑΕΠ (τρέχουσες τιμές σε εκατομμύρια ευρώ – εκ.€) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού ακαθάριστου
εγχώριου προϊόντος της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 1.247: Συνολικό ακαθάριστο εγχώριο προϊόν - ΑΕΠ (τρέχουσες τιμές σε εκατομμύρια ευρώ) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία του
επί του συνολικού ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της ΕΕ-28 το 2018
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Το 2018 το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της ΕΕ-28 είναι
15.915.733 εκ.€. Την ίδια χρονιά, το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της Ελλάδας (184.714 εκ.€) αντιστοιχεί στο
1,2% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της ΕΕ-28
(15.915.733 εκ.€), κατέχοντας την 12η χαμηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο ποσοστιαίο δείκτη (top 5) με μέση τιμή δείκτη 13,9% του
ΑΕΠ της ΕΕ-28 αθροιστικά καλύπτοντας το 69,7% του
ΑΕΠ της ΕΕ-28 είναι: η Γερμανία (21,0%), το Ηνωμένο
Βασίλειο (15,2%), η Γαλλία (14,8%), η Ιταλία (11,1%),
και η Ισπανία (7,6%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα
5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με
μέση τιμή δείκτη 0,2% του ΑΕΠ της ΕΕ-28 αθροιστικά

καλύπτοντας το 0,8% του ΑΕΠ της ΕΕ-28 και συγκεκριμένα: η Μάλτα (0,1%), η Κύπρος (0,1%), η Εσθονία
(0,2%), η Λετονία (0,2%), και η Λιθουανία (0,3%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom είναι ιδιαίτερα υψηλή (82,9 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το ακαθάριστο
εγχώριο προϊόν - ΑΕΠ (τρέχουσες τιμές σε δισεκατομμύρια ευρώ – δισ.€) στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ την περίοδο αναφοράς 2001-2018. Σημειώνεται ότι η κατάταξη των κρατών έχει γίνει κατά φθίνουσα σειρά της
ποσοστιαίας αναλογία του ΑΕΠ των κρατών-μελών το
2018 επί του συνολικού ΑΕΠ της ΕΕ-28 την ίδια χρονιά.

Γράφημα 1.248: Συνολικό ακαθάριστο εγχώριο προϊόν - ΑΕΠ (τρέχουσες τιμές σε δισεκατομμύρια ευρώ) στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ την περίοδο 2001-2018
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09. ΙΣΠΑΝΙΑ (7,6%)
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21. ΠΟΛΩΝΙΑ (3,1%)
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07. ΙΡΛΑΝΔΙΑ (2,0%)
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28. ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ (15,2%)
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03. ΤΣΕΧΙΑ (1,3%)
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Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2018

45,1

48,7

51,1

60,4

125,2 125,4 131,9 133,1

143,8 150,5

160,3

170,4

187,8 204,6

22. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ (1,3%)

97,2
135,8

142,6 146,1

152,2

158,6

166,3

175,5 179,1 175,4 179,6 176,1

168,3 170,5 173,1

179,7

186,5

195,9

204,3

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

08. ΕΛΛΑΔΑ (1,2%)
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25. ΣΛΟΒΑΚΙΑ (0,6%)
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11. ΚΡΟΑΤΙΑ (0,3%)
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24. ΣΛΟΒΕΝΙΑ (0,3%)
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14. ΛΕΤΟΝΙΑ (0,2%)

06. ΕΣΘΟΝΙΑ (0,2%)

22,7

9,3

10,1

10,5

11,7

13,7

24,4
18,8

17,3

17,8

20,2

22,1

22,8

23,7

24,4

25,1

26,8

29,1

7,0

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

13. ΚΥΠΡΟΣ (0,1%)
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Κεφάλαιο 1ο
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ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ & ΔΕΙΚΤΕΣ
ΣΤΗΝ ΕΕ-28

23. ΡΟΥΜΑΝΙΑ (1,3%)
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18. ΜΑΛΤΑ (0,1%)
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Πηγή: Eurostat - GDP and main components (output, expenditure and income) [nama_10_gdp] the period 2001-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) η ελάχιστη
τιμή του ΑΕΠ στην ΕΕ-28 (σε τρέχουσες τιμές) καταγράφεται το 2001, ενώ αντίστοιχα η μέγιστη τιμή του ΑΕΠ
στην ΕΕ-28 (σε τρέχουσες τιμές) καταγράφεται το 2018.
Την ίδια περίοδο, σε 27 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ, η
ελάχιστη τιμή του ΑΕΠ (σε τρέχουσες τιμές) καταγράφεται το 2001 (προ κρίσης), αφού στο Ηνωμένο Βασίλειο η ελάχιστη τιμή του ΑΕΠ (σε τρέχουσες τιμές) καταγράφεται το 2009, ενώ σε 26 από τα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ η μέγιστη τιμή του ΑΕΠ (σε τρέχουσες τιμές) καταγράφεται το 2018, αφού στο Ηνωμένο Βασίλειο η
μέγιστη τιμή του ΑΕΠ (σε τρέχουσες τιμές) καταγράφεται το 2015, και στην Ελλάδα η μέγιστη τιμή του ΑΕΠ
(σε τρέχουσες τιμές) καταγράφεται το 2008.
Υπενθυμίζεται, κατά την περίοδο αναφοράς (20012018) η χρονοσειρά του ΑΕΠ στην ΕΕ-28 (σε τρέχουσες
τιμές) καταγράφει συνεχή ετήσια αύξηση που διακό-

πτεται το 2009 και διαρκεί μόνο για 1 έτος. Την ίδια
περίοδο οι διαφορές στην καταγραφή τοπικών ακρότατων (αυξομειώσεις) στο μεσοδιάστημα της περιόδου αναφοράς είναι αξιοσημείωτες και αποτυπώνονται με πράσινο και κόκκινο χρώμα στα γραφήματα
των κρατών-μελών. Πιο συγκεκριμένα:
 σε 2 από τα 28 κράτη μέλη και συγκεκριμένα στη
Βουλγαρία και στη Μάλτα καταγράφεται συνεχής ετήσια αύξηση του ΑΕΠ σε όλη την περίοδο αναφοράς.
 16 από τα 28 κράτη μέλη και συγκεκριμένα στη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ολλανδία, την Πολωνία, το Βέλγιο,
την Αυστρία, τη Δανία, τη Φινλανδία, την Τσεχία, τη
Ρουμανία, την Ουγγαρία, τη Σλοβακία, το Λουξεμβούργο, τη Σλοβενία, τη Λιθουανία, και την Εσθονία η
χρονοσειρά του ΑΕΠ (σε τρέχουσες τιμές) καταγράφει συνεχή ετήσια αύξηση που διακόπτεται το 2009
και η αναστροφή της μείωσης καταγράφεται το 2010.
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 σε 3 από τα 28 κράτη μέλη και συγκεκριμένα στο Η-







νωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία και τη Σουηδία η
μείωση του ΑΕΠ καταγράφεται ένα χρόνο νωρίτερα
(το 2008) και η αναστροφή της μείωσης καταγράφεται
στη Σουηδία (το 2009), και στο Ηνωμένο Βασίλειο και
στην Ιρλανδία (το 2010). Σημειώνεται ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο καταγράφεται αναστροφή της αύξησης
σε συνεχή ετήσια μείωση του ΑΕΠ από το 2015 και μετά.
στη Λετονία η χρονοσειρά του ΑΕΠ (σε τρέχουσες τιμές) καταγράφει συνεχή ετήσια αύξηση που διακόπτεται το 2009 και η αναστροφή της μείωσης καταγράφεται το 2011.
στην Ισπανία η χρονοσειρά του ΑΕΠ (σε τρέχουσες
τιμές) καταγράφει συνεχή ετήσια αύξηση που διακόπτεται το 2009 και η αναστροφή της μείωσης καταγράφεται το 2014.
στην Πορτογαλία, στην Ιταλία, στην Κροατία και
στην Κύπρο η χρονοσειρά του ΑΕΠ (σε τρέχουσες



τιμές) καταγράφει συνεχή ετήσια αύξηση που διακόπτεται το 2009 και η αναστροφή της μείωση στην
Πορτογαλία (με αυξομειώσεις) καταγράφεται το
2013, ενώ στην Ιταλία (με αυξομειώσεις) στην Κροατία και στην Κύπρο με αυξομειώσεις) καταγράφεται
το 2015.
στην Ελλάδα η χρονοσειρά του ΑΕΠ (σε τρέχουσες
τιμές) καταγράφει συνεχή ετήσια αύξηση που διακόπτεται το 2009 και η αναστροφή της μείωσης καταγράφεται το 2017.

ΑΝΑ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ-ΚΡΑΤΙΔΙΟ (NUTS1)
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή της
μέγιστης, της ελάχιστης και της διάμεσης τιμής του συνολικού ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος - ΑΕΠ (τρέχουσες τιμές σε εκατομμύρια ευρώ – εκ.€) στις διευρυμένες ομάδες περιφερειών/κρατίδια (NUTS1 regions)
της ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2001-2018 για την
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία.

Γράφημα 1.249: Κατανομή της μέγιστης, της ελάχιστης και της διάμεσης τιμής του συνολικού ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος - ΑΕΠ (τρέχουσες τιμές σε εκατομμύρια ευρώ – εκ.€) στις διευρυμένες ομάδες περιφερειών/κρατίδια (NUTS1) της ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2001-2018
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Πηγή: Eurostat - Gross domestic product (GDP) at current market prices by NUTS 3 regions [nama_10r_3gdp] the period 2001-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, η διάμεση τιμή του συνολικού ακαθάριστου
εγχώριου προϊόντος στις 104 διευρυμένες περιφέρειες/κρατίδια (NUTS1) της ΕΕ-28 είναι 78.796,0 εκ.€, τιμή υπερέχουσα σημαντικά κατά 72.601,1 εκ.€, της αντίστοιχης διάμεσης τιμής του συνολικού ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (6.194,9 εκ.€) στις 1.349
περιφερειακές ενότητες (NUTS3) της ΕΕ-28, την ίδια
χρονιά.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, το εύρος της διαφοράς της
μέγιστης τιμής του συνολικού ακαθάριστου εγχώριου
προϊόντος στις διευρυμένες περιφέρειες/κρατίδια
(NUTS1) της ΕΕ-28 (709.196,7 εκ.€) που καταγράφεται
στη διευρυμένη περιφέρεια FR1 Île de France της
Γαλλίας, από την αντίστοιχη ελάχιστη τιμή του δείκτη
(17,4 εκ.€) που καταγράφεται στη διευρυμένη περιφέρεια MTZ Extra-Regio NUTS1 της Μάλτας, είναι
709.179,3 εκ.€.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) η μέγιστη τιμή του συνολικού ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος
στις διευρυμένες περιφέρειες/κρατίδια (NUTS1) της
ΕΕ-28 καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά
47,9% (ή κατά 229.531,6 εκ.€) από 469.519,4 εκ.€ το
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2001, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη
κατά την περίοδο αναφοράς, σε 709.196,7 εκ.€ το
2018, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του
δείκτη την ίδια περίοδο.
Την ίδια περίοδο, η διάμεση τιμή του συνολικού ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος στις διευρυμένες περιφέρειες/ κρατίδια (NUTS1) της ΕΕ-28 καταγράφει
επίσης ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 57,3% (ή κατά 28.696,2 εκ.€) από 50.099,8 εκ.€ το 2001, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 78.796,0 εκ.€ το 2018, που αποτελεί
αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.
ΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (NUTS2)
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή της
μέγιστης, της ελάχιστης και της διάμεσης τιμής του συνολικού ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος - ΑΕΠ (τρέχουσες τιμές σε εκατομμύρια ευρώ – εκ.€) στις διοικητικές περιφέρειες (NUTS2 regions) της ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2001-2018.
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Γράφημα 1.250: Κατανομή της μέγιστης, της ελάχιστης και της διάμεσης τιμής του συνολικού ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος - ΑΕΠ (τρέχουσες τιμές σε εκατομμύρια ευρώ – εκ.€) στις διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2001-2018
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Πηγή: Eurostat - Gross domestic product (GDP) at current market prices by NUTS 3 regions [nama_10r_3gdp] the period 2001-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, η διάμεση τιμή του συνολικού ακαθάριστου
εγχώριου προϊόντος στις 281 διοικητικές περιφέρειες
(NUTS2) της ΕΕ-28 είναι 34.906,5 εκ.€, τιμή υπερέχουσα σημαντικά κατά 28.711,6 εκ.€, της αντίστοιχης διάμεσης τιμής του συνολικού ακαθάριστου εγχώριου
προϊόντος (6.194,9 εκ.€) στις 1.349 περιφερειακές
ενότητες (NUTS3) της ΕΕ-28, την ίδια χρονιά.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, το εύρος της διαφοράς της
μέγιστης τιμής του συνολικού ακαθάριστου εγχώριου
προϊόντος στις διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της
ΕΕ-28 (709.196,7 εκ.€) που καταγράφεται στη διοικητική περιφέρεια FR10 Île de France της Γαλλίας, από
την αντίστοιχη ελάχιστη τιμή του δείκτη (17,4 εκ.€)
που καταγράφεται στη διοικητική περιφέρεια MTZZ
Extra-Regio NUTS2 της Μάλτας, είναι 709.179,3 εκ.€.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) η μέγιστη τιμή του συνολικού ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος
στις διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της ΕΕ-28 καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 51,0% (ή κατά 239.677,3 εκ.€) από 469.519,4 εκ.€ το 2001, που

αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την
περίοδο αναφοράς, σε 709.196,7 εκ.€ το 2018, που
αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την
ίδια περίοδο.
Την ίδια περίοδο, η διάμεση τιμή του συνολικού ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος στις διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της ΕΕ-28 καταγράφει επίσης ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 48,0% (ή κατά 11.323,7
εκ.€) από 23.582,8 εκ.€ το 2001, που αποτελεί και την
ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς,
σε 34.906,5 εκ.€ το 2018, που αποτελεί αντίστοιχα και
τη μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.
ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (NUTS3)
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή της
μέγιστης, της ελάχιστης και της διάμεσης τιμής του συνολικού ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος - ΑΕΠ (τρέχουσες τιμές σε εκατομμύρια ευρώ – εκ.€) στις περιφερειακές ενότητες (NUTS3 regions) της ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2001-2018.

Γράφημα 1.251: Κατανομή της μέγιστης, της ελάχιστης και της διάμεσης τιμής του συνολικού ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος στις περιφερειακές ενότητες
(NUTS3) της ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2001-2018
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Πηγή: Eurostat - Gross domestic product (GDP) at current market prices by NUTS 3 regions [nama_10r_3gdp] the period 2001-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, η διάμεση τιμή του συνολικού ακαθάριστου
εγχώριου προϊόντος στις 1.349 περιφερειακές ενότητες (NUTS3) της ΕΕ-28 είναι 6.194,9 εκ.€.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, το εύρος της διαφοράς της
μέγιστης τιμής του συνολικού ακαθάριστου εγχώριου
προϊόντος στις περιφερειακές ενότητες (NUTS3) της
ΕΕ-28 (221.310,8 εκ.€) που καταγράφεται στην περιφερειακή ενότητα FR101 Paris της Γαλλίας, από την
αντίστοιχη ελάχιστη τιμή του δείκτη (17,4 εκ.€) που καταγράφεται στηn περιφερειακή ενότητα MTZZZ ExtraRegio NUTS3 της Μάλτας, είναι 221.293,4 εκ.€.

Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) η μέγιστη τιμή του συνολικού ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος
στις περιφερειακές ενότητες (NUTS3) της ΕΕ-28 καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 48,9% (ή κατά 72.691,4 εκ.€) από 148.619,4 εκ.€ το 2001, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 221.310,8 εκ.€ το 2018, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.
Την ίδια περίοδο, η διάμεση τιμή του συνολικού ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος περιφερειακές ενότη-
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

τες (NUTS3) της ΕΕ-28 καταγράφει επίσης ιδιαίτερα
σημαντική αύξηση κατά 60,6% (ή κατά 2.337,2 εκ.€)
από 3.857,2 εκ.€ το 2001, που αποτελεί και την ελάχι1.4.2

στη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε
6.194,9 εκ.€ το 2018, που αποτελεί αντίστοιχα και τη
μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.

Βασικοί συντελεστές του ΑΕΠ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 (σε τρέχουσες τιμές)

Το συνολικό ακαθάριστο εγχώριο προϊόν - ΑΕΠ (τρέχουσες τιμές σε εκατομμύρια ευρώ – εκ.€) σχηματίζεται
από το άθροισμα τεσσάρων βασικών οικονομικών δεικτών της οικονομίας (βασικοί συντελεστές – GDP main
components) εκφρασμένους σε τρέχουσες τιμές σε εκατομμύρια ευρώ (εκ.€) και συγκεκριμένα από:
(α) τη συνολική κατανάλωση της γενικής κυβέρνησης
(collective consumption expenditure of general government),
(β) την πραγματική ατομική κατανάλωση (actual individual consumption - AIC),

(γ) τον ακαθάριστο σχηματισμό κεφαλαίου (gross capital formation), και
(δ) το εξωτερικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών (external balance of goods and services).
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η συνολική κατανάλωση της γενικής κυβέρνησης (τρέχουσες τιμές σε
εκατομμύρια ευρώ – εκ.€) της ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς (2001-2018). Υπενθυμίζεται ότι με κόκκινο χρώμα σημειώνεται η τιμή του δείκτη το 2009, έτος στο
οποίο το ΑΕΠ της ΕΕ-28 καταγράφει ετήσια μείωση.

Γράφημα 1.252: Συνολική κατανάλωση της γενικής κυβέρνησης (τρέχουσες τιμές σε εκατομμύρια ευρώ) της ΕΕ-28 την περίοδο 2001-2018
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Πηγή: Eurostat - GDP and main components (output, expenditure and income) [nama_10_gdp] the period 2001-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

ΕΕ-28 επί του συνολικού ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της ΕΕ-28 καταγράφει οριακή μείωση (κατά 4,2% ή κατά 0,3 ποσ. μονάδες) από 7,8% το 2001, σε
17,5 το 2018, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του
δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι η
μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2009 (8,4%).

Το 2018, η συνολική κατανάλωση της γενικής κυβέρνησης της ΕΕ-28 είναι 1.191.250 εκ.€, που αντιστοιχεί
στο 7,5% του συνολικού ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της ΕΕ-28 (15.915.733 εκ.€) την ίδια χρονιά.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) η συνολική
κατανάλωση της γενικής κυβέρνησης της ΕΕ-28 καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση (κατά 51,4% ή κατά 404.340 εκ.€), από 786.910 εκ.€ το 2001, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 1.191.250 εκ.€ το 2018, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια
περίοδο. Τη συγκεκριμένη περίοδο, το ποσοστό της
συνολικής κατανάλωσης της γενικής κυβέρνησης της

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η συνολική
κατανάλωση της γενικής κυβέρνησης (τρέχουσες τιμές
σε εκατομμύρια ευρώ – εκ.€) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28
και ποσοστιαία αναλογία της επί του συνολικού ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος τους το 2018.
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Γράφημα 1.253: Συνολική κατανάλωση της γενικής κυβέρνησης (τρέχουσες τιμές σε εκατομμύρια ευρώ) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία
της επί του συνολικού ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος τους το 2018

Πηγή: Eurostat - GDP and main components (output, expenditure and income) [nama_10_gdp] the period 2001-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018 η συνολική κατανάλωση της γενικής κυβέρνησης της ΕΕ-28 (1.191.250 εκ.€) αντιστοιχεί στο 7,5% του
συνολικού ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της ΕΕ-28
(15.915.733 εκ.€) την ίδια χρονιά.
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Τη συγκεκριμένη χρονιά, η συνολική κατανάλωση της
γενικής κυβέρνησης της Ελλάδας (20.011 εκ.€) αντιστοιχεί στο 10,8% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της Ελλάδας (184.714 εκ.€), κατέχοντας την 1η

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2018

υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 9,9% του ΑΕΠ τους είναι: η Ελλάδα (10,8%), η Σλοβακία (9,9%), η Ουγγαρία (9,8%), η
Κροατία (9,5%), και η Ρουμανία (9,4%). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 5,8% του ΑΕΠ
τους και συγκεκριμένα: η Ιρλανδία (3,9%), η Μάλτα
(5,5%), το Ηνωμένο Βασίλειο (6,4%), το Λουξεμβούργο
(6,6%), και η Λιθουανία (6,9%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή
του λόγου top5/ bottom είναι υψηλή (1,7 φορές), που
υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων
του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
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ματικά από τα νοικοκυριά. Περιλαμβάνει καταναλωτικά
αγαθά και υπηρεσίες που αγοράζονται απευθείας από
νοικοκυριά, καθώς και υπηρεσίες που παρέχονται από
μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς/ιδρύματα και τη γενική
κυβέρνηση για ατομική κατανάλωση (π.χ. υπηρεσίες υγείας και εκπαίδευσης). Σε διεθνείς συγκρίσεις, ο όρος
συνήθως προτιμάται από τη στενότερη έννοια της κατανάλωσης νοικοκυριού, επειδή η τελευταία επηρεάζεται
από το βαθμό στον οποίο τα μη κερδοσκοπικά ιδρύματα
και η γενική κυβέρνηση ενεργούν ως πάροχοι υπηρεσιών.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η πραγματική
ατομική κατανάλωση (τρέχουσες τιμές σε εκατομμύρια
ευρώ – εκ.€) της ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς (20012018). Υπενθυμίζεται ότι με κόκκινο χρώμα σημειώνεται η τιμή του δείκτη το 2009, έτος στο οποίο το ΑΕΠ
της ΕΕ-28 καταγράφει ετήσια μείωση.

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Η πραγματική ατομική κατανάλωση, αναφέρεται σε όλα
τα αγαθά και τις υπηρεσίες που καταναλώνονται πραγ-

Γράφημα 1.254: Πραγματική ατομική κατανάλωση (τρέχουσες τιμές σε εκατομμύρια ευρώ) της ΕΕ-28 την περίοδο 2001-2018
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Πηγή: Eurostat - GDP and main components (output, expenditure and income) [nama_10_gdp] the period 2001-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, η πραγματική ατομική κατανάλωση της ΕΕ28 είναι 10.824.486 εκ.€, που αντιστοιχεί στο 68,0%
του συνολικού ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της
ΕΕ-28 (15.915.733 εκ.€) την ίδια χρονιά. Ο συγκεκριμένος συντελεστής λόγω του μεγέθους του στο σχηματισμό του ΑΕΠ επί της ουσίας καθορίζει σημαντικά τη
μεταβολή του εντός και εκτός της οικονομικής κρίσης.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) η πραγματική ατομική κατανάλωση της ΕΕ-28 καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση (κατά 55,2% ή κατά 3.848.138
εκ.€), από 6.976.348 εκ.€ το 2001, που αποτελεί και
την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 10.824.496 εκ.€ το 2018, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περί-

οδο. Τη συγκεκριμένη περίοδο, το ποσοστό της πραγματικής ατομικής κατανάλωσης της ΕΕ-28 επί του συνολικού ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της ΕΕ-28
καταγράφει μικρή μείωση (κατά -1,8% ή κατά 1,2 ποσ.
μονάδες) από 69,2% το 2001, σε 68,0 το 2018, που
αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την
περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή
του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2009
(70,6%).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η πραγματική
ατομική κατανάλωση (τρέχουσες τιμές σε εκατομμύρια
ευρώ – εκ.€) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία
αναλογία της επί του συνολικού ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος τους το 2018.

Γράφημα 1.255: Πραγματική ατομική κατανάλωση (τρέχουσες τιμές σε εκατομμύρια ευρώ) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία της επί του
συνολικού ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος τους το 2018
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Πηγή: Eurostat - GDP and main components (output, expenditure and income) [nama_10_gdp] the period 2001-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018 η πραγματική ατομική κατανάλωση της ΕΕ-28
(10.824.486 εκ.€) αντιστοιχεί στο 68,0% του συνολικού

ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της ΕΕ-28 (15.915.733
εκ.€) την ίδια χρονιά.
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Τη συγκεκριμένη χρονιά, η πραγματική ατομική κατανάλωση της Ελλάδας (140.966 εκ.€) αντιστοιχεί στο
76,3% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της Ελλάδας (184.714 εκ.€), κατέχοντας την 2η υψηλότερη
θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη
μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 74,3% του ΑΕΠ τους είναι: το
Ηνωμένο Βασίλειο (77,6%), η Ελλάδα (76,3%), η Πορτογαλία (73,9%), η Κύπρος (72,4%), και η Λιθουανία
(71,4%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη
με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 50,0% του ΑΕΠ τους και συγκεκριμένα: η Ιρλανδία
(39,1%), το Λουξεμβούργο (39,8%), η Μάλτα (54,5%), η
Τσεχία (58,1%), και η Ουγγαρία (58,6%). Ας σημειωθεί
ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom είναι υψηλή (1,5
φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών δια-

φοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28.
ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Ο ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου συνίσταται σε
δαπάνες για προσθήκες στα πάγια περιουσιακά στοιχεία της οικονομίας συν τις καθαρές μεταβολές στο επίπεδο των αποθεματικών. Ο συγκεκριμένος συντελεστής αποδίδεται ως ποσοστιαία αναλογία του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος μιας χώρας.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο ακαθάριστος
σχηματισμός κεφαλαίου (τρέχουσες τιμές σε εκατομμύρια ευρώ – εκ.€) της ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς
(2001-2018). Υπενθυμίζεται ότι με κόκκινο χρώμα σημειώνεται η τιμή του δείκτη το 2009, έτος στο οποίο το
ΑΕΠ της ΕΕ-28 καταγράφει ετήσια μείωση.

Γράφημα 1.256: Ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου (τρέχουσες τιμές σε εκατομμύρια ευρώ) της ΕΕ-28 την περίοδο 2001-2018
3.381.436
3.045.680 3.010.072
2.776.077
2.231.731 2.230.437 2.254.289

2001

2002

2.383.491

2003

2004

2.513.990

2005

2.439.755

2006

2007

2008

2.622.345

2009

2010

2.760.014

2011

2.645.215 2.631.243

2012

2013

2.997.283 3.058.764
2.786.574

2014

2015

2016

3.215.884

2017

2018

Πηγή: Eurostat - GDP and main components (output, expenditure and income) [nama_10_gdp] the period 2001-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, ο ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου της
ΕΕ-28 είναι 3.381.436 εκ.€, που αντιστοιχεί στο 21,2%
του συνολικού ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της
ΕΕ-28 (15.915.733 εκ.€) την ίδια χρονιά.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) ο ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου της ΕΕ-28 καταγράφουν
ιδιαίτερα σημαντική αύξηση (κατά 51,5% ή κατά
1.149.705 εκ.€), από 2.231.731 εκ.€ το 2001, σε
3.381.436 εκ.€ το 2018, που αποτελεί και τη μέγιστη
τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι, η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο
καταγράφεται το 2002 (2.230.437 εκ.€). Ωστόσο, κατά
τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς καταγράφονται 3
αξιοσημείωτες μεταβολές του δείκτη. Πιο συγκεκριμένα, την περίοδο 2001-2007 ο δείκτης καταγράφει σημαντική αύξηση κατά 36,5% (ή κατά 813.950 εκ.€),
ενώ την περίοδο 2007-2009 καταγράφει μείωση κατά

-19,9% (ή κατά 605.925 εκ.€), που αναστρέφεται την
επόμενη περίοδο 2009-2018 σε σημαντική αύξηση κατά 38,6% (ή κατά 941.680 εκ.€).
Τη συγκεκριμένη περίοδο, το ποσοστό του ακαθάριστου σχηματισμού κεφαλαίου της ΕΕ-28 επί του συνολικού ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της ΕΕ-28
καταγράφει ελαφρά μείωση (κατά -4,1% ή κατά 0,9
ποσ. μονάδες) από 22,1% το 2001, σε 21,2 το 2018.
Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την
περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2007 (23,4%),
ενώ η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2013 (19,3%).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο ακαθάριστος
σχηματισμός κεφαλαίου (τρέχουσες τιμές σε εκατομμύρια ευρώ – εκ.€) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία της επί του συνολικού ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος τους το 2018.

Γράφημα 1.257: Ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου (τρέχουσες τιμές σε εκατομμύρια ευρώ) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία της επί
του συνολικού ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος τους το 2018

Πηγή: Eurostat - GDP and main components (output, expenditure and income) [nama_10_gdp] the period 2001-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ & ΔΕΙΚΤΕΣ
ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Το εξωτερικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών αποδίδει
τη διαφορά των εισαγόμενων σε μια χώρα (ή άλλη γεωγραφική ή οικονομική περιοχή) αγαθών και υπηρεσιών,
από τα εξαγόμενα από αυτήν αγαθά και υπηρεσίες (εξαγωγές μείον εισαγωγές). Θετικές τιμές του εξωτερικού
ισοζυγίου μιας χώρας υποδηλώνουν ότι οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών υπερτερούν των αντίστοιχων εισαγομένων, ενώ αρνητικές τιμές του εξωτερικού ισοζυγίου μιας χώρας υποδηλώνουν ότι οι εξαγωγές αγαθών
και υπηρεσιών υπολείπονται των εισαγομένων. Ο συγκεκριμένος συντελεστής αποδίδεται ως ποσοστιαία αναλογία (θετική ή αρνητική) του ακαθάριστου εγχώριου
προϊόντος μιας χώρας. Εξ ορισμού, οι αρνητικές τιμές
του συντελεστή μειώνουν ισόποσα την τιμή του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος μιας χώρας.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το εξωτερικό
ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών (τρέχουσες τιμές σε
εκατομμύρια ευρώ – εκ.€) της ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς (2001-2018). Υπενθυμίζεται ότι με κόκκινο χρώμα σημειώνεται η τιμή του δείκτη το 2009, έτος στο
οποίο το ΑΕΠ της ΕΕ-28 καταγράφει ετήσια μείωση.

Κεφάλαιο 1ο

Το 2018 ο ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου της
ΕΕ-28 (3.381.436 εκ.€) αντιστοιχούν στο 21,2% του συνολικού ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της ΕΕ-28
(15.915.733 εκ.€) την ίδια χρονιά.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, ο ακαθάριστος σχηματισμός
κεφαλαίου της Ελλάδας (24.220 εκ.€) αντιστοιχεί στο
13,1% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της Ελλάδας (184.714 εκ.€), κατέχοντας την 1η χαμηλότερη
θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη
μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 26,2% του ΑΕΠ τους είναι: η Ουγγαρία (27,2%), η Τσεχία (26,3%), η Εσθονία (26,2%), η
Σουηδία (26,0%), και το Βέλγιο (25,5%). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 16,9% του ΑΕΠ τους
και συγκεκριμένα: η Ελλάδα (13,1%), το Ηνωμένο Βασίλειο (17,2%), το Λουξεμβούργο (17,6%), η Πορτογαλία
(18,1%), και η Ιταλία (18,3%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του
λόγου top5/ bottom είναι υψηλή (1,6 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

Γράφημα 1.258: Εξωτερικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών (τρέχουσες τιμές σε εκατομμύρια ευρώ) της ΕΕ-28 την περίοδο 2001-2018
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Πηγή: Eurostat - GDP and main components (output, expenditure and income) [nama_10_gdp] the period 2001-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, το εξωτερικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών της ΕΕ-28 είναι 518.562 εκ.€, που αντιστοιχεί στο
3,3% του συνολικού ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της ΕΕ-28 (15.915.733 εκ.€) την ίδια χρονιά.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) το εξωτερικό
ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών της ΕΕ-28 καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση (κατά 541,1% ή κατά
437.681 εκ.€), από 80.880 εκ.€ το 2001, σε 518.562
εκ.€ το 2018. Σημειώνεται ότι, η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το
2017 (536.936 εκ.€), ενώ η ελάχιστη τιμή του δείκτη
την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2008 (52.056 εκ.€).
Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς καταγράφονται 4 αξιοσημείωτες μεταβολές του δείκτη.
Πιο συγκεκριμένα, την περίοδο 2001-2002 ο δείκτης
καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 88,0%
(ή κατά 71.149 εκ.€), ενώ την περίοδο 2002-2008 καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική μείωση κατά -65,8% (ή
κατά 99.964 εκ.€), που αναστρέφεται την επόμενη περίοδο 2008-2017 σε σημαντικότατη αύξηση κατά

931,5% (ή κατά 484.880 εκ.€), ενώ την περίοδο 20172018 καταγράφεται μικρή μείωση κατά -3,4% (ή κατά
18.374 εκ.€). Ο συγκεκριμένος συντελεστής, ενώ ενισχύεται ιδιαίτερα σημαντικά εντός της κρίσης δεν εμφανίζεται σταθεροποιημένος (φαινόμενο σε εξέλιξη).
Τη συγκεκριμένη περίοδο (2001-2018), το ποσοστό του
εξωτερικού ισοζυγίου αγαθών και υπηρεσιών της ΕΕ28 επί του συνολικού ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση (κατά 305,9% ή κατά 2,5 ποσ. μονάδες) από 0,8% το 2001, σε 3,3 το
2018. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά
την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2017 (3,5%),
ενώ η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2008 (0,4%).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το εξωτερικό
ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών (τρέχουσες τιμές σε
εκατομμύρια ευρώ – εκ.€) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28
και ποσοστιαία αναλογία της επί του συνολικού ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος τους το 2018.
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Γράφημα 1.259: Εξωτερικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών (τρέχουσες τιμές σε εκατομμύρια ευρώ) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία της
επί του συνολικού ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος τους το 2018
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Το 2018 το εξωτερικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών
της ΕΕ-28 είναι θετικό (518.562 εκ.€) αντιστοιχεί στο
3,3% του συνολικού ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος
της ΕΕ-28 (15.915.733 εκ.€) την ίδια χρονιά.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, το εξωτερικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών της Ελλάδας είναι αρνητικό (483
εκ.€) αντιστοιχεί στο -0,3% του ακαθάριστου εγχώριου
προϊόντος της Ελλάδας (184.714 εκ.€), κατέχοντας την
6η χαμηλότερη (με αρνητική τιμή) θέση στην κατανομή
ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο (με θετική
τιμή) δείκτη (top 5) με μέση τιμή δείκτη 22,0% του ΑΕΠ
1.4.3

τους είναι: το Λουξεμβούργο (36,0%), η Ιρλανδία
(33,1%), η Μάλτα (21,3%), η Ολλανδία (11,0%), και η
Σλοβενία (8,7%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5
κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο (με αρνητική τιμή) δείκτη
(bottom 5) με μέση τιμή δείκτη -1,5% του ΑΕΠ τους και
συγκεκριμένα: η Ρουμανία (-3,0%), το Ηνωμένο Βασίλειο (-1,4%), η Γαλλία (-1,0%), η Φινλανδία (-1,0%), και η
Κροατία (-0,8%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom είναι ιδιαίτερα υψηλή (12,8 φορές), που
υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28.

Το ΑΕΠ των κρατών- μελών της ΕΕ-28 (σε μονάδες αγοραστικής δύναμης)

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το ακαθάριστο
εγχώριο προϊόν - ΑΕΠ (τρέχουσες τιμές σε εκατομμύρια μονάδες αγοραστικής δύναμης - Purchasing Power
Standards - PPS) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού ακαθάριστου
εγχώριου προϊόντος της ΕΕ-28 το 2018. Σημειώνεται
ότι η μονάδα αγοραστικής δύναμης, που συντομο-

γραφείται ως μονάδα PPS, είναι μια τεχνητή νομισματική μονάδα. Θεωρητικά, μία μονάδα PPS μπορεί να
αγοράσει το ίδιο ποσό αγαθών και υπηρεσιών σε κάθε
χώρα. Ωστόσο, οι διαφορές των τιμών διασυνοριακά
υποδηλώνουν ότι διαφορετικό ποσό εθνικών νομισματικών μονάδων απαιτείται για την αγορά των ίδιων αγαθών και υπηρεσιών από χώρα σε χώρα.

Γράφημα 1.260: Συνολικό ακαθάριστο εγχώριο προϊόν - ΑΕΠ (τρέχουσες τιμές σε εκατομμύρια μονάδες αγοραστικής δύναμης PPS) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28
και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της ΕΕ-28 το 2018
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018 το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της ΕΕ-28 είναι
15.915.733 εκ. μονάδες PPS. Την ίδια χρονιά, το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (PPS) της Ελλάδας (225.913
μονάδες PPS) αντιστοιχεί στο 1,2% του ακαθάριστου
εγχώριου προϊόντος της ΕΕ-28 (15.915.733 εκ. μονάδες
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PPS), κατέχοντας την 13η χαμηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο ποσοστιαίο δείκτη (top 5) με μέση τιμή δείκτη 13,3% του
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1.4.4

της ΕΕ-28 και συγκεκριμένα: η Μάλτα (0,1%), η Κύπρος (0,2%), η Εσθονία (0,2%), η Λετονία (0,3%), και το
Λουξεμβούργο (0,3%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom είναι ιδιαίτερα υψηλή (65,1 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ & ΔΕΙΚΤΕΣ
ΣΤΗΝ ΕΕ-28

ΑΕΠ (PPS) της ΕΕ-28 αθροιστικά καλύπτοντας το 66,4%
του ΑΕΠ (PPS) της ΕΕ-28 είναι: η Γερμανία (19,7%), η
Γαλλία (13,6%), το Ηνωμένο Βασίλειο (13,6%), η Ιταλία
(11,3%), και η Ισπανία (8,3%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 0,2% του ΑΕΠ (PPS) της
ΕΕ-28 αθροιστικά καλύπτοντας το 1,0% του ΑΕΠ (PPS)

Το κατά κεφαλή ΑΕΠ των κρατών- μελών της ΕΕ-28 (σε μονάδες αγοραστικής δύναμης)

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το κατά κεφαλή ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (τρέχουσες τιμές σε

μονάδες αγοραστικής δύναμης PPS) της ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς (2001-2018).

Γράφημα 1.261: Kατά κεφαλή ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (τρέχουσες τιμές σε ευρώ – μονάδες αγοραστικής δύναμης PPS) της ΕΕ-28 την περίοδο 2001-2018
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Πηγή: Eurostat - Main GDP aggregates per capita [nama_10_pc] the period 2001-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, το κατά κεφαλή ΑΕΠ (PPS) της ΕΕ-28 είναι
30.990 μονάδες PPS. Κατά την περίοδο αναφοράς (20012018) το κατά κεφαλή ΑΕΠ (PPS) της ΕΕ-28 καταγράφει
ιδιαίτερα σημαντική αύξηση (κατά 10,1% ή κατά 10.340
μονάδες PPS), από 20.650 μονάδες PPS το 2001, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 30,990 μονάδες PPS το 2018, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια
περίοδο. Σημειώνεται ότι κατά την 2001-2008 καταγράφεται σημαντική αύξηση του κατά κεφαλή ΑΕΠ (PPS)
της ΕΕ-28 κατά 26,5% (ή κατά 5.480 μονάδες PPS), ενώ το
2009 καταγράφεται ελαφρά μείωση του κατά -5,9% (ή

κατά 1.550 μονάδες PPS), που σηματοδοτηθεί την είσοδο
της ΕΕ-28 στην οικονομική κρίση. Ωστόσο, την περίοδο
2009-2018 καταγράφεται συνεχής ετήσια αύξηση του
κατά κεφαλή ΑΕΠ (PPS) της ΕΕ-28 καταγράφοντας συνολικά τη συγκεκριμένη περίοδο σημαντική αύξηση κατά
26,3% (ή κατά 6.460 μονάδες PPS).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το κατά κεφαλή ΑΕΠ (τρέχουσες τιμές σε μονάδες αγοραστικής δύναμης PPS) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και αναλογία
του ως προς το κατά κεφαλή ΑΕΠ (σε μονάδες PPS) της
ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 1.262: Κατά κεφαλή ΑΕΠ (τρέχουσες τιμές σε ευρώ – μονάδες αγοραστικής δύναμης PPS) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και αναλογία του ως προς το
κατά κεφαλή ΑΕΠ (σε μονάδες PPS) της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Main GDP aggregates per capita [nama_10_pc] the period 2001-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018 το κατά κεφαλή ΑΕΠ (PPS) της ΕΕ-28 είναι
30.990 μονάδες PPS. Την ίδια χρονιά, το κατά κεφαλή
ΑΕΠ (PPS) της Ελλάδας (21.050 μονάδες PPS) αντιστοιχεί στο 67,9% του κατά κεφαλή ΑΕΠ (PPS) της ΕΕ-28
(30.990 μονάδες PPS), κατέχοντας την 4η χαμηλότερη
θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη
μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη
(top 5) με μέση τιμή δείκτη 166,9% του κατά κεφαλή
ΑΕΠ (PPS) της ΕΕ-28 είναι: το Λουξεμβούργο (261,0%),
η Ιρλανδία (189,3%), η Ολλανδία (128,8%), η Δανία

(128,0%), και η Αυστρία (127,3%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 63,1% του κατά κεφαλή ΑΕΠ (PPS) της ΕΕ-28 και συγκεκριμένα: η Βουλγαρία (50,7%), η Κροατία (62,9%), η Ρουμανία (65,6%), η
Ελλάδα (67,9%), και η Λετονία (68,6%). Ας σημειωθεί
ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom είναι υψηλή (2,2
φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28.
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

ΑΝΑ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ-ΚΡΑΤΙΔΙΟ (NUTS1)

PPS) στις διευρυμένες ομάδες περιφερειών/κρατίδια
(NUTS1 regions) της ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 20012017 για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή της
μέγιστης, της ελάχιστης και της διάμεσης τιμής του κατά κεφαλή ΑΕΠ (σε μονάδες αγοραστικής δύναμης

Γράφημα 1.263: Κατανομή της μέγιστης, της ελάχιστης και της διάμεσης τιμής του κατά κεφαλή ΑΕΠ (σε μονάδες αγοραστικής δύναμης PPS) στις διευρυμένες
ομάδες περιφερειών/κρατίδια (NUTS1) της ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2001-2017
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Πηγή: Eurostat - Gross domestic product (GDP) at current market prices by NUTS 3 regions [nama_10r_3gdp] the period 2001-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, η διάμεση τιμή του κατά κεφαλή ΑΕΠ στις
104 διευρυμένες περιφέρειες/κρατίδια (NUTS1) της
ΕΕ-28 είναι 26.700 μονάδες PPS, τιμή υπερέχουσα κατά 806,3 μονάδες PPS, της αντίστοιχης διάμεσης τιμής
του κατά κεφαλή ΑΕΠ (25.893,7 μονάδες PPS) στις
1.349 περιφερειακές ενότητες (NUTS3) της ΕΕ-28, την
ίδια χρονιά.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, το εύρος της διαφοράς της
μέγιστης τιμής του κατά κεφαλή ΑΕΠ στις διευρυμένες περιφέρειες/κρατίδια (NUTS1) της ΕΕ-28 (75.900
μονάδες PPS) που καταγράφεται στη διευρυμένη περιφέρεια LU0 Luxembourg του Λουξεμβούργου, από
την αντίστοιχη ελάχιστη τιμή του δείκτη (11.200 μονάδες PPS) που καταγράφεται στη διευρυμένη περιφέρεια BG3 Severna i yugoiztochna Bulgaria της Βουλγαρίας, είναι 64.700 μονάδες PPS.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017) η μέγιστη τιμή του κατά κεφαλή ΑΕΠ στις διευρυμένες περιφέρειες/κρατίδια (NUTS1) της ΕΕ-28 καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 48,5% (ή κατά 24.800

μονάδες PPS) από 51.100 μονάδες PPS το 2001, που
αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την
περίοδο αναφοράς, σε 75.900 μονάδες PPS το 2017,
που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.
Την ίδια περίοδο, η διάμεση τιμή του κατά κεφαλή
ΑΕΠ στις διευρυμένες περιφέρειες/ κρατίδια (NUTS1)
της ΕΕ-28 καταγράφει επίσης σημαντική αύξηση κατά
34,5% (ή κατά 6.850 εκ.€) από 19.850 μονάδες PPS το
2001, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη
κατά την περίοδο αναφοράς, σε 26.700 μονάδες PPS
το 2017, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή
του δείκτη την ίδια περίοδο.
ΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (NUTS2)
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή της
μέγιστης, της ελάχιστης και της διάμεσης τιμής του κατά κεφαλή ΑΕΠ (σε μονάδες αγοραστικής δύναμης
PPS) στις διοικητικές περιφέρειες (NUTS2 regions) της
ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2001-2017.

Γράφημα 1.264: Κατανομή της μέγιστης, της ελάχιστης και της διάμεσης τιμής του κατά κεφαλή ΑΕΠ (σε μονάδες αγοραστικής δύναμης PPS) στις διοικητικές
περιφέρειες (NUTS2) της ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2001-2017
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Πηγή: Eurostat - Gross domestic product (GDP) at current market prices by NUTS 3 regions [nama_10r_3gdp] the period 2001-2017
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, η διάμεση τιμή του κατά κεφαλή ΑΕΠ στις
281 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της ΕΕ-28 είναι
26.700 μονάδες PPS, τιμή υπερέχουσα κατά 606,3 μονάδες PPS, της αντίστοιχης διάμεσης τιμής του κατά
κεφαλή ΑΕΠ (25.893,7 μονάδες PPS) στις 1.349 περιφερειακές ενότητες (NUTS3) της ΕΕ-28, την ίδια χρονιά.
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Τη συγκεκριμένη χρονιά, το εύρος της διαφοράς της μέγιστης τιμής του κατά κεφαλή ΑΕΠ στις διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της ΕΕ-28 (188.000 μονάδες PPS) που
καταγράφεται στη διοικητική περιφέρεια UK3 Inner
London - West του Ηνωμένου Βασιλείου, από την αντίστοιχη ελάχιστη τιμή του δείκτη (9.300 μονάδες PPS) που
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καταγράφει επίσης σημαντική αύξηση κατά 28,6% (ή
κατά 5.900 μονάδες PPS) από 20.600 μονάδες PPS το
2001, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη
κατά την περίοδο αναφοράς, σε 26.500 μονάδες PPS
το 2017, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή
του δείκτη την ίδια περίοδο.

καταγράφεται στη διοικητική περιφέρεια BG31 Severozapaden της Βουλγαρίας, είναι 178.700 μονάδες PPS.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017) η μέγιστη τιμή του κατά κεφαλή ΑΕΠ στις διοικητικές περιφέρειες
(NUTS2) της ΕΕ-28 καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική
αύξηση κατά 73,4% (ή κατά 79.600 μονάδες PPS) από
108.400 μονάδες PPS το 2001, που αποτελεί και την
ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς,
σε 188.000 μονάδες PPS το 2017, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.
Την ίδια περίοδο, η διάμεση τιμή του κατά κεφαλή
ΑΕΠ στις διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της ΕΕ-28

ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (NUTS3)
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή της
μέγιστης, της ελάχιστης και της διάμεσης τιμής του κατά κεφαλή ΑΕΠ (σε μονάδες αγοραστικής δύναμης
PPS) στις περιφερειακές ενότητες (NUTS3 regions) της
ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2001-2017.

Γράφημα 1.265: Κατανομή της μέγιστης, της ελάχιστης και της διάμεσης τιμής του κατά κεφαλή ΑΕΠ (σε μονάδες αγοραστικής δύναμης PPS) στις περιφερειακές ενότητες (NUTS3) της ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2001-2017
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, η διάμεση τιμή του κατά κεφαλή ΑΕΠ στις
1.349 περιφερειακές ενότητες (NUTS3) της ΕΕ-28 είναι 25.894 μονάδες PPS.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, το εύρος της διαφοράς της
μέγιστης τιμής του κατά κεφαλή ΑΕΠ στις περιφερειακές ενότητες (NUTS3) της ΕΕ-28 (393.800 μονάδες
PPS) που καταγράφεται στην περιφερειακή ενότητα
UKI31 Camden & City of London του Ηνωμένου Βασιλείου, από την αντίστοιχη ελάχιστη τιμή του δείκτη
(6.900 μονάδες PPS) που καταγράφεται στηn περιφερειακή ενότητα BG325 Silistra της Βουλγαρίας, είναι
386.900 μονάδες PPS.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017) η μέγιστη τιμή του κατά κεφαλή ΑΕΠ στις περιφερειακές ενότητες (NUTS3) της ΕΕ-28 καταγράφει ιδιαίτερα σημαντι1.4.5

κή αύξηση κατά 83,4% (ή κατά 179.100 μονάδες PPS)
από 214.700 μονάδες PPS το 2001, που αποτελεί και
την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 395.800 μονάδες PPS το 2017, που αποτελεί
αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.
Την ίδια περίοδο, η διάμεση τιμή του κατά κεφαλή
ΑΕΠ στις περιφερειακές ενότητες (NUTS3) της ΕΕ-28
καταγράφει σημαντική αύξηση κατά 38,5% (ή κατά
7.194 μονάδες PPS) από 18.700 μονάδες PPS το 2001,
που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά
την περίοδο αναφοράς, σε 25.894 μονάδες PPS το
2017, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του
δείκτη την ίδια περίοδο.

Το ΑΕΠ της Ελλάδας (σε τρέχουσες τιμές)

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό ακαθάριστο εγχώριο προϊόν - ΑΕΠ (τρέχουσες τιμές σε
εκατομμύρια ευρώ – εκ.€) της Ελλάδας την περίοδο αναφοράς (2001-2018). Σημειώνεται ότι η διαφορετική

χρωματική διαφοροποίηση του φόντου του γραφήματος
διακρίνει την περίοδο αναφοράς (2001-2018) σε δύο επιμέρους περιόδους, προ (2001-2008) και κατά τη διάρκεια (2009-2018) της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα.

Γράφημα 1.266: Συνολικό ακαθάριστο εγχώριο προϊόν - ΑΕΠ (τρέχουσες τιμές σε εκατομμύρια ευρώ) της ΕΛΛΑΔΑΣ την περίοδο 2001-2018
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Πηγή: Eurostat - GDP and main components (output, expenditure and income) [nama_10_gdp] the period 2001-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
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Το 2018, το συνολικό ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της
Ελλάδας είναι 184.713,6 εκ.€. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) το συνολικό ακαθάριστο εγχώριο
προϊόν της Ελλάδας καταγράφει αύξηση (κατά 21,4% ή
κατά 32.520 εκ.€), από 152.194 εκ.€ το 2001, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο
αναφοράς, σε 184.713,6 εκ.€ το 2018. Σημειώνεται ότι
η μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2008 (184.713,6 εκ.€). Ωστόσο, κατά τη διάρκεια
της περιόδου αναφοράς το συνολικό ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της Ελλάδας καταγράφει αξιοσημείωτη
μεταβολή.
Πιο συγκεκριμένα, κατά την περίοδο 2001-2008 (προ
κρίσης) καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική αύξηση του
ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της Ελλάδας κατά
59,7% (ή κατά 89.797 εκ.€), ενώ την περίοδο 2008-2016
(εντός κρίσης) καταγράφεται μείωση του κατά -27,1%

(ή κατά 65.503 εκ.€), που σηματοδοτηθεί το μέγεθος
την οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, αλλά και τη χρονική της διάρκεια (9 έτη), χαρακτηριστικά πρωτόγνωρα
για κράτος-μέλος της ΕΕ υπό δημοσιονομική επιτήρηση.
Τέλος, την περίοδο2016-2018 καταγράφεται ελαφρά
αύξηση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της Ελλάδας κατά 4,7% (ή κατά 8.226 εκ.€).
ΑΝΑ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ-ΚΡΑΤΙΔΙΟ (NUTS1)
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή της
μέγιστης, της ελάχιστης και της διάμεσης τιμής του συνολικού ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος - ΑΕΠ (τρέχουσες τιμές σε εκατομμύρια ευρώ – εκ.€) στις διευρυμένες ομάδες περιφερειών/κρατίδια (NUTS1 regions)
της Ελλάδας την περίοδο αναφοράς 2001-2017 για την
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία.

Γράφημα 1.267: Κατανομή της μέγιστης, της ελάχιστης και της διάμεσης τιμής του συνολικού ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος - ΑΕΠ (τρέχουσες τιμές σε εκατομμύρια ευρώ – εκ.€) στις διευρυμένες ομάδες περιφερειών/κρατίδια (NUTS1) της ΕΛΛΑΔΑΣ την περίοδο αναφοράς 2001-2017
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Πηγή: Eurostat - Gross domestic product (GDP) at current market prices by NUTS 3 regions [nama_10r_3gdp] the period 2001-2017
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, η διάμεση τιμή του συνολικού ακαθάριστου
εγχώριου προϊόντος στις 4 διευρυμένες περιφέρειες/κρατίδια (NUTS1) της Ελλάδας είναι 38.679,4 εκ.€,
τιμή υπερέχουσα σημαντικά κατά 36.849,1 εκ.€, της αντίστοιχης διάμεσης τιμής του συνολικού ακαθάριστου
εγχώριου προϊόντος (1.830,4 εκ.€) στις 52 περιφερειακές ενότητες (NUTS3) της Ελλάδας, την ίδια χρονιά.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, το εύρος της διαφοράς της
μέγιστης τιμής του συνολικού ακαθάριστου εγχώριου
προϊόντος στις διευρυμένες περιφέρειες/κρατίδια
(NUTS1) της Ελλάδας (85.285,2 εκ.€) που καταγράφεται
στη διευρυμένη περιφέρεια EL3 Αττική, από την αντίστοιχη ελάχιστη τιμή του δείκτη (17.573,5 εκ.€) που καταγράφεται στη διευρυμένη περιφέρεια EL4 Νησιά Αιγαίου & Κρήτη, είναι 67.711,5 εκ.€.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017) η μέγιστη τιμή του συνολικού ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος
στις διευρυμένες περιφέρειες/κρατίδια (NUTS1) της
Ελλάδας καταγράφει αύξηση κατά 23,7% (ή κατά
16.336,9 εκ.€) από 68.948,3 εκ.€ το 2001, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο
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αναφοράς, σε 85.285,2 εκ.€ το 2017. Σημειώνεται ότι,
η μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2008 (116.716,9 εκ.€).
Την ίδια περίοδο, η διάμεση τιμή του συνολικού ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος στις διευρυμένες περιφέρειες/ κρατίδια (NUTS1) της Ελλάδας καταγράφει αύξηση κατά 12,8% (ή κατά 4.383,0 εκ.€) από
34.296,4 εκ.€ το 2001, που αποτελεί και την ελάχιστη
τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε
38.679,4 εκ.€ το 2017. Σημειώνεται ότι, η μέγιστη τιμή
του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2008
(50.884,7 εκ.€).
ΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (NUTS2)
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή της
μέγιστης, της ελάχιστης και της διάμεσης τιμής του συνολικού ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος - ΑΕΠ (τρέχουσες τιμές σε εκατομμύρια ευρώ – εκ.€) στις διοικητικές περιφέρειες (NUTS2 regions) της Ελλάδας την περίοδο αναφοράς 2001-2017.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2018
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Γράφημα 1.268: Κατανομή της μέγιστης, της ελάχιστης και της διάμεσης τιμής του συνολικού ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος - ΑΕΠ (τρέχουσες τιμές σε εκατομμύρια ευρώ – εκ.€) στις διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της ΕΛΛΑΔΑΣ την περίοδο αναφοράς 2001-2017
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Πηγή: Eurostat - Gross domestic product (GDP) at current market prices by NUTS 3 regions [nama_10r_3gdp] the period 2001-2017
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, η διάμεση τιμή του συνολικού ακαθάριστου
εγχώριου προϊόντος στις 13 διοικητικές περιφέρειες
(NUTS2) της Ελλάδας είναι 8.143,5 εκ.€, τιμή υπερέχουσα σημαντικά κατά 6.313,2 εκ.€, της αντίστοιχης
διάμεσης τιμής του συνολικού ακαθάριστου εγχώριου
προϊόντος (1.830,4 εκ.€) στις 52 περιφερειακές ενότητες (NUTS3) της Ελλάδας την ίδια χρονιά.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, το εύρος της διαφοράς της
μέγιστης τιμής του συνολικού ακαθάριστου εγχώριου
προϊόντος στις διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της
Ελλάδας (85.285,2 εκ.€) που καταγράφεται στη διοικητική περιφέρεια EL30 Αττική, από την αντίστοιχη ελάχιστη τιμή του δείκτη (17.573,5 εκ.€) που καταγράφεται
στη διοικητική περιφέρεια EL41 Βορείου Αιγαίου, είναι
6.313,2 εκ.€.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017) η μέγιστη τιμή του συνολικού ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος
στις διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της Ελλάδας καταγράφει αύξηση κατά 23,7% (ή κατά 16.336,9 εκ.€)

από 68.948,3 εκ.€ το 2001, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε
85.285,2 εκ.€ το 2017. Σημειώνεται ότι, η μέγιστη τιμή
του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2008
(116.716,9 εκ.€). Την ίδια περίοδο, η διάμεση τιμή του
συνολικού ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος στις διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της Ελλάδας καταγράφει αύξηση κατά 17,8% (ή κατά 1.232,6 εκ.€) από
6.911,0 εκ.€ το 2001, που αποτελεί και την ελάχιστη
τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε
8.143,5 εκ.€ το 2017. Σημειώνεται ότι, η μέγιστη τιμή
του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2008
(10.102,5 εκ.€).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το ακαθάριστο
εγχώριο προϊόν - ΑΕΠ (τρέχουσες τιμές σε εκατομμύρια ευρώ – εκ.€) στις διοικητικές περιφέρειες (NUTS2)
της Ελλάδας και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της Ελλάδας το 2017.

Γράφημα 1.269: Συνολικό ακαθάριστο εγχώριο προϊόν - ΑΕΠ (τρέχουσες τιμές σε εκατομμύρια ευρώ) στις διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της ΕΛΛΑΔΑΣ και
ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της Ελλάδας το 2017
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Πηγή: Eurostat - GDP and main components (output, expenditure and income) [nama_10_gdp] the period 2001-2017
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017 το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της Ελλάδας
είναι 180.217,6 εκ.€.
Το 2017, οι 5 διοικητικές περιφέρειες με τον υψηλότερο
ποσοστιαίο δείκτη (top 5) με μέση τιμή δείκτη 15,2%
του ΑΕΠ της Ελλάδας αθροιστικά καλύπτοντας το 76,1%
του ΑΕΠ της Ελλάδας είναι: η Αττική (47,3%), η Κεντρική Μακεδονία (13,8%), η Θεσσαλία (5,2%), η Κρήτη
(5,0%), και η Στερεά Ελλάδα (4,7%). Στον αντίποδα καταγράφονται οι 5 διοικητικές περιφέρειες με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 2,2% του
ΑΕΠ της Ελλάδας αθροιστικά καλύπτοντας το 11,0% του
ΑΕΠ της Ελλάδας και συγκεκριμένα: το Βόρειο Αιγαίο
(1,4%), τα Ιόνια Νησιά (1,8%), η Ήπειρος (2,2%), η Δυ-

τική Μακεδονία (2,2%), και το Νότιο Αιγαίο (3,4%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom είναι
υψηλή (6,9 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των διοικητικών περιφερειών της χώρας.
ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (NUTS3)
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή της
μέγιστης, της ελάχιστης και της διάμεσης τιμής του συνολικού ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος - ΑΕΠ (τρέχουσες τιμές σε εκατομμύρια ευρώ – εκ.€) στις περιφερειακές ενότητες (NUTS3 regions) της Ελλάδας την περίοδο αναφοράς 2001-2017.
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Γράφημα 1.270: Κατανομή της μέγιστης, της ελάχιστης και της διάμεσης τιμής του συνολικού ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος στις περιφερειακές ενότητες
(NUTS3) της ΕΛΛΑΔΑΣ την περίοδο αναφοράς 2001-2017
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, η διάμεση τιμή του συνολικού ακαθάριστου
εγχώριου προϊόντος στις 52 περιφερειακές ενότητες
30
(NUTS3) της Ελλάδας είναι 1.830,4 εκ.€.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, το εύρος της διαφοράς της
μέγιστης τιμής του συνολικού ακαθάριστου εγχώριου
προϊόντος στις περιφερειακές ενότητες (NUTS3) της
Ελλάδας (30.373,8 εκ.€) που καταγράφεται στην περιφερειακή ενότητα EL303 Κεντρικός τομέας Αθηνών,
από την αντίστοιχη ελάχιστη τιμή του δείκτη (206,6
εκ.€) που καταγράφεται στην περιφερειακή ενότητα
EL643 Ευρυτανία, είναι 30.167,2 εκ.€.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017) η μέγιστη τιμή του συνολικού ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος
στις περιφερειακές ενότητες (NUTS3) της Ελλάδας κα30

Στην ταξινόμηση NUTS16 οι περιφερειακές ενότητες Γρεβενών και
Κοζάνης έχουν ενοποιηθεί σε μία (EL531 Grevena, Kozani), όπως και
οι περιφερειακές ενότητες Καρδίτσης και Τρικάλων (EL611 Karditsa,
Trikala), οι περιφερειακές ενότητες Άρτης και Πρεβέζης (EL541 Arta,
Preveza), και Λακωνίας και Μεσσηνίας (EL653 Lakonia, Messinia).

ταγράφει αύξηση κατά 17,2% (ή κατά 4.455,6 εκ.€)
από 25.918,2 εκ.€ το 2001, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε
30.373,8 εκ.€ το 2017. Σημειώνεται ότι, η μέγιστη τιμή
του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2008
(42.448,4 εκ.€).
Την ίδια περίοδο, η διάμεση τιμή του συνολικού ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος στις περιφερειακές ενότητες (NUTS3) της Ελλάδας καταγράφει αύξηση κατά 16,6% (ή κατά 260,6 εκ.€) από 1.569,8 εκ.€ το 2001,
που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά
την περίοδο αναφοράς, σε 1.830,4 εκ.€ το 2017. Σημειώνεται ότι, η μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2008 (2.424,0 εκ.€).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το ακαθάριστο
εγχώριο προϊόν-ΑΕΠ (τρέχουσες τιμές σε εκατομμύρια
ευρώ–εκ.€) στις περιφερειακές ενότητες (NUTS3) της
Ελλάδας και ποσοστιαία αναλογία τους επί του συνολικού ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της Ελλάδας το
2017.

Γράφημα 1.271: Συνολικό ακαθάριστο εγχώριο προϊόν - ΑΕΠ (τρέχουσες τιμές σε εκατομμύρια ευρώ) στις περιφερειακές ενότητες (NUTS3) της ΕΛΛΑΔΑΣ και
ποσοστιαία αναλογία τους επί του συνολικού ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της Ελλάδας το 2017
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Πηγή: Eurostat - GDP and main components (output, expenditure and income) [nama_10_gdp] the period 2001-2017
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017 το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της Ελλάδας
είναι 180.217,6 εκ.€. Την ίδια χρονιά, οι 5 περιφερειακές ενότητες με τον υψηλότερο ποσοστιαίο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 9,1% του ΑΕΠ της Ελλάδας αθροιστικά καλύπτοντας το 45,6% του ΑΕΠ της Ελλάδας
είναι: Κεντρικού τομέα Αθηνών (16,9%), Θεσσαλονίκης
(8,9%), Βορείου τομέα Αθηνών (8,4%), Ανατολικής Αττικής (5,9%), και Νοτίου τομέα Αθηνών (5,5%). Στον αντίποδα καταγράφονται οι 5 περιφερειακές ενότητες με
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τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη
0,2% του ΑΕΠ της Ελλάδας αθροιστικά καλύπτοντας το
1,1% του ΑΕΠ της Ελλάδας και συγκεκριμένα: Ευρυτανίας (0,1%), Λευκάδος (0,2%), Φωκίδος (0,3%), Καστοριάς (0,3%), και Θεσπρωτίας (0,3%). Ας σημειωθεί ότι η
τιμή του λόγου top5/ bottom είναι ιδιαίτερα υψηλή
(40,4 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών
διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των περιφερειακών ενοτήτων της χώρας.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2018

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ & ΔΕΙΚΤΕΣ
ΣΤΗΝ ΕΕ-28

1.4.6

Βασικοί συντελεστές του ΑΕΠ της Ελλάδας (σε τρέχουσες τιμές)

Κεφάλαιο 1ο

Υπενθυμίζεται ότι το συνολικό ακαθάριστο εγχώριο
προϊόν - ΑΕΠ (τρέχουσες τιμές σε εκατομμύρια ευρώ –
εκ.€) σχηματίζεται από το άθροισμα τεσσάρων βασικών
οικονομικών δεικτών της οικονομίας (βασικοί συντελεστές – GDP main components) εκφρασμένους σε τρέχουσες τιμές σε εκατομμύρια ευρώ (εκ.€) και συγκεκριμένα από:
(α) τη συνολική κατανάλωση της γενικής κυβέρνησης
(collective consumption expenditure of general government),
(β) την πραγματική ατομική κατανάλωση (actual individual consumption - AIC),

(γ) τον ακαθάριστο σχηματισμό κεφαλαίου (gross capital formation), και
(δ) το εξωτερικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών (external balance of goods and services).
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η συνολική κατανάλωση της γενικής κυβέρνησης (τρέχουσες τιμές σε
εκατομμύρια ευρώ – εκ.€) της Ελλάδας την περίοδο
αναφοράς (2001-2018). Υπενθυμίζεται ότι με κόκκινο
χρώμα σημειώνεται η τιμή του δείκτη το 2009, έτος
στο οποίο το ΑΕΠ της Ελλάδας καταγράφει την πρώτη
ετήσια μείωση (εντός κρίσης).

Γράφημα 1.272: Συνολική κατανάλωση της γενικής κυβέρνησης (τρέχουσες τιμές σε εκατομμύρια ευρώ) της ΕΛΛΑΔΑΣ την περίοδο 2001-2018
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Πηγή: Eurostat - GDP and main components (output, expenditure and income) [nama_10_gdp] the period 2001-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, η συνολική κατανάλωση της γενικής κυβέρνησης της Ελλάδας είναι 20.011 εκ.€, που αντιστοιχεί
στο 10,8% του συνολικού ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της Ελλάδας (184.714 εκ.€) την ίδια χρονιά.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) η συνολική
κατανάλωση της γενικής κυβέρνησης της Ελλάδας καταγράφει σημαντική αύξηση (κατά 38,7% ή κατά 5.586
εκ.€), από 14.425 εκ.€ το 2001, που αποτελεί και την
ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς,
σε 20.011 εκ.€ το 2018. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή
του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2009
(28.325 εκ.€). Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της περιόδου
αναφοράς καταγράφονται 2 αξιοσημείωτες μεταβολές
του δείκτη. Πιο συγκεκριμένα, την περίοδο 2001-2009
ο δείκτης καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κα-

τά 96,4% (ή κατά 13.900 εκ.€), ενώ την περίοδο 20092018 καταγράφει σημαντική μείωση κατά -29,4% (ή
κατά 8.314 εκ.€). Σημειώνεται, ότι ο συντελεστής μειώνεται και τη διετία 2017-2018 που το ΑΕΠ της χώρας
καταγράφει αύξηση για πρώτη φορά εντός κρίσης.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
αναλογία της συνολικής κατανάλωσης της γενικής κυβέρνησης (τρέχουσες τιμές σε εκατομμύρια ευρώ –
εκ.€) επί του συνολικού ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της Ελλάδας την περίοδο αναφοράς (2001-2018).
Υπενθυμίζεται ότι με κόκκινο χρώμα σημειώνεται η τιμή του δείκτη το 2009, έτος στο οποίο το ΑΕΠ της Ελλάδας (και τη ΕΕ-28) καταγράφει την πρώτη ετήσια
μείωση (εντός κρίσης).

Γράφημα 1.273: Ποσοστιαία αναλογία της συνολικής κατανάλωσης της γενικής κυβέρνησης (τρέχουσες τιμές σε εκατομμύρια ευρώ) επί του συνολικού ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της ΕΛΛΑΔΑΣ την περίοδο 2001-2018
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Πηγή: Eurostat - GDP and main components (output, expenditure and income) [nama_10_gdp] the period 2001-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018), το ποσοστό
της συνολικής κατανάλωσης της γενικής κυβέρνησης
της Ελλάδας επί του συνολικού ακαθάριστου εγχώριου
προϊόντος της Ελλάδας καταγράφει οριακή μείωση
(κατά -4,2% ή κατά 0,3 ποσ. μονάδες) από 7,8% το

2001, σε 17,5 το 2018, που αποτελεί και την ελάχιστη
τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2009 (8,4%).
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

Την ίδια περίοδο (2001-2018), ο δείκτης της Ελλάδας
υπερτερεί σταθερά και με αυξανόμενο εύρος απόκλισης από την τιμή του δείκτη της ΕΕ-28. Πιο συγκεκριμένα, το εύρος της απόκλισης της τιμής του δείκτη
μεταξύ Ελλάδας και ΕΕ-28 καταγράφει σημαντική αύξηση κατά 100,7% (ή κατά 1,6 ποσ. μονάδες), από 1,7
ποσ. μονάδες το 2001, σε 3,3 ποσ. μονάδες το 2018,
με τη μέση τιμή του εύρους της απόκλισης να είναι 2,8
ποσ. μονάδες, τη μέγιστη τιμή του εύρους να καταγράφεται το 2015 (4,1 ποσ. μονάδες) και την ελάχιστη

τιμή του εύρους να καταγράφεται το 2003 (1,3 ποσ.
μονάδες).
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η πραγματική
ατομική κατανάλωση (τρέχουσες τιμές σε εκατομμύρια
ευρώ) της Ελλάδας την περίοδο αναφοράς (2001-2018).
Υπενθυμίζεται ότι με κόκκινο χρώμα σημειώνεται η τιμή
του δείκτη το 2009, έτος στο οποίο το ΑΕΠ της Ελλάδας
καταγράφει την πρώτη ετήσια μείωση (εντός κρίσης).

Γράφημα 1.274: Πραγματική ατομική κατανάλωση (τρέχουσες τιμές σε εκατομμύρια ευρώ) της ΕΛΛΑΔΑΣ την περίοδο 2001-2018
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Πηγή: Eurostat - GDP and main components (output, expenditure and income) [nama_10_gdp] the period 2001-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, η πραγματική ατομική κατανάλωση της Ελλάδας είναι 140.966 εκ.€, που αντιστοιχεί στο 76,3%
του συνολικού ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της
Ελλάδας (184.714 εκ.€) την ίδια χρονιά. Ο συγκεκριμένος συντελεστής λόγω του μεγέθους του στο σχηματισμό του ΑΕΠ επί της ουσίας καθορίζει σημαντικά τη
μεταβολή του εντός και εκτός της οικονομικής κρίσης.
Σημειώνεται, ωστόσο, ότι ο συγκεκριμένος συντελεστής του ΑΕΠ (όπως και ο προηγούμενος) καταγράφουν ετήσια (αν και οριακή) αύξηση έναντι του 2008,
ενώ το συνολικό ΑΕΠ της χώρας καταγράφει το 2009
η
την 1 του ετήσια μείωση.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) η πραγματική
ατομική κατανάλωση της Ελλάδας καταγράφει αύξηση
(κατά 22,9% ή κατά 26.222 εκ.€), από 114.744 εκ.€ το
2001, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη

κατά την περίοδο αναφοράς, σε 140.966 εκ.€ το 2018.
Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2009 (188.880 εκ.€). Ωστόσο,
κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς καταγράφονται 3 αξιοσημείωτες μεταβολές του δείκτη. Πιο συγκεκριμένα, την περίοδο 2001-2009 ο δείκτης καταγράφει
ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 64,6% (ή κατά 74.136
εκ.€), ενώ την περίοδο 2009-2016 καταγράφει αξιοσημείωτη μείωση κατά -27,4% (ή κατά 51.775 εκ.€), που
αναστρέφεται την επόμενη περίοδο 2016-2018 σε μικρή αύξηση κατά 2,8% (ή κατά 3.860 εκ.€).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
αναλογία της πραγματικής ατομικής κατανάλωσης
(τρέχουσες τιμές σε εκατομμύρια ευρώ – εκ.€) επί του
συνολικού ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της Ελλάδας την περίοδο αναφοράς (2001-2018).

Γράφημα 1.275: Ποσοστιαία αναλογία της πραγματικής ατομικής κατανάλωσης (τρέχουσες τιμές σε εκατομμύρια ευρώ) επί του συνολικού ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της ΕΛΛΑΔΑΣ την περίοδο 2001-2018
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Πηγή: Eurostat - GDP and main components (output, expenditure and income) [nama_10_gdp] the period 2001-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018), το ποσοστό
της πραγματικής ατομικής κατανάλωσης της Ελλάδας
επί του συνολικού ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος
της Ελλάδας καταγράφει μικρή αύξηση (κατά 1,2% ή
κατά 0,9 ποσ. μονάδες) από 75,4% το 2001, σε 76,3 το
2018. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά
την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2011 (80,8%),
ενώ η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2004 (73,3%). Την ίδια περίοδο (2001-

180

2018), ο δείκτης της Ελλάδας υπερτερεί σταθερά και
με αυξανόμενο εύρος απόκλισης από την τιμή του
δείκτη της ΕΕ-28. Πιο συγκεκριμένα, το εύρος της απόκλισης της τιμής του δείκτη μεταξύ Ελλάδας και ΕΕ-28
καταγράφει σημαντική αύξηση κατά 34,9% (ή κατά 2,1
ποσ. μονάδες), από 6,2 ποσ. μονάδες το 2001, σε 8,3
ποσ. μονάδες το 2018, με τη μέση τιμή του εύρους της
απόκλισης να είναι 8,0 ποσ. μονάδες, τη μέγιστη τιμή
του εύρους να καταγράφεται το 2011 (11,0 ποσ. μο-
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Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο ακαθάριστος
σχηματισμός κεφαλαίου (τρέχουσες τιμές σε εκατομ-
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ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

μύρια ευρώ – εκ.€) της Ελλάδας την περίοδο αναφοράς
(2001-2018). Υπενθυμίζεται ότι με κόκκινο χρώμα σημειώνεται η τιμή του δείκτη το 2009, έτος στο οποίο το
ΑΕΠ της Ελλάδας καταγράφει ετήσια μείωση.

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ & ΔΕΙΚΤΕΣ
ΣΤΗΝ ΕΕ-28

νάδες) και την ελάχιστη τιμή του εύρους να καταγράφεται το 2004 (4,0 ποσ. μονάδες).

Γράφημα 1.276: Ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου (τρέχουσες τιμές σε εκατομμύρια ευρώ) της ΕΛΛΑΔΑΣ την περίοδο 2001-2018
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Το 2018, ο ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου της
Ελλάδας είναι 24.220 εκ.€, που αντιστοιχεί στο 13,1%
του συνολικού ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της
Ελλάδας (184.714 εκ.€) την ίδια χρονιά. Σημειώνεται
ότι, ο συγκεκριμένος συντελεστής του ΑΕΠ καταγράφει
το 2009 ετήσια μείωση έναντι του 2008, σε αντίθεση με
τους δύο προηγούμενους συντελεστές του ΑΕΠ.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) ο ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου της Ελλάδας καταγράφει
σημαντική μείωση (κατά 38,1% ή κατά 14.881 εκ.€),
από 39.101 εκ.€ το 2001, σε 24.220 εκ.€ το 2018. Σημειώνεται ότι, η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2007 (63.133 εκ.€),
ενώ η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2015 (18.111 εκ.€). Ωστόσο, κατά τη

διάρκεια της περιόδου αναφοράς καταγράφονται 3 ιδιαίτερα αξιοσημείωτες μεταβολές του δείκτη. Πιο
συγκεκριμένα, την περίοδο 2001-2007 ο δείκτης καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 61,5% (ή κατά 24.032 εκ.€), ενώ την περίοδο 2007-2015 καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική μείωση κατά -71,3% (ή κατά
45.022 εκ.€), που αναστρέφεται την επόμενη περίοδο
2015-2018 σε σημαντική αύξηση κατά 33,7% (ή κατά
6.109 εκ.€).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
αναλογία του ακαθάριστου σχηματισμού κεφαλαίου
(τρέχουσες τιμές σε εκατομμύρια ευρώ – εκ.€) επί του
συνολικού ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της Ελλάδας την περίοδο αναφοράς (2001-2018).

Γράφημα 1.277: Ποσοστιαία αναλογία του ακαθάριστου σχηματισμού κεφαλαίου (τρέχουσες τιμές σε εκατομμύρια ευρώ) επί του συνολικού ακαθάριστου
εγχώριου προϊόντος της ΕΛΛΑΔΑΣ την περίοδο 2001-2018
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Στην ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα γραφική συσχέτιση του
δείκτη στην Ελλάδα και στην ΕΕ-28 αξίζει να σημειωθεί:
(α) η ιδιαίτερα σταθερή και υπολειπόμενη κατανομή
του δείκτη της ΕΕ-28 ως προς τον δείκτη της Ελλάδας
την περίοδο 2001-2008, και (β) η ιδιαίτερα μεταβαλλόμενη και υπολειπόμενη κατανομή του δείκτη της Ελλάδας ως προς τον δείκτη της ΕΕ-28 την περίοδο 20082018.
Πιο συγκεκριμένα, κατά την περίοδο αναφοράς (20012018) το ποσοστό του ακαθάριστου σχηματισμού κεφαλαίου της Ελλάδας επί του συνολικού ακαθάριστου
εγχώριου προϊόντος της Ελλάδας καταγράφει ιδιαίτερα
σημαντική μείωση (κατά -49,0% ή κατά 12,6 ποσ. μονάδες) από 25,7% το 2001, σε 13,1 το 2018. Σημειώνε-

ται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2003 (27,4%), ενώ η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το
2015 (10,2%). Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της περιόδου
αναφοράς καταγράφονται 3 ιδιαίτερα αξιοσημείωτες
μεταβολές του δείκτη. Πιο συγκεκριμένα, την περίοδο
2001-2003 ο δείκτης καταγράφει ελαφρά αύξηση κατά
6,6% (ή κατά 1,7 ποσ. μονάδες), ενώ την περίοδο
2003-2015 καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική μείωση
κατά -62,7% (ή κατά 17,2 ποσ. μονάδες), που αναστρέφεται την επόμενη περίοδο 2015-2018 σε αύξηση
κατά 28,3% (ή κατά 2,9 ποσ. μονάδες).
Την ίδια περίοδο (2001-2018), η απόλυτη τιμή του εύρος της απόκλισης της τιμής του δείκτη μεταξύ Ελλά-
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δας και ΕΕ-28 καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 129,6% (ή κατά 4,6 ποσ. μονάδες), από 3,5
ποσ. μονάδες το 2001, σε 8,1 ποσ. μονάδες το 2018,
με τη μέση τιμή του εύρους της απόκλισης να είναι 5,2
ποσ. μονάδες, τη μέγιστη τιμή του εύρους να καταγράφεται το 2015 (10,0 ποσ. μονάδες) και την ελάχιστη τιμή του εύρους να καταγράφεται το 2005 (0,4
ποσ. μονάδες).

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το εξωτερικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών (τρέχουσες τιμές σε εκατομμύρια ευρώ – εκ.€) της Ελλάδας την περίοδο αναφοράς (2001-2018). Υπενθυμίζεται ότι με κόκκινο χρώμα
σημειώνεται η τιμή του δείκτη το 2009, έτος στο οποίο το
ΑΕΠ της Ελλάδας καταγράφει ετήσια μείωση.

Γράφημα 1.278: Εξωτερικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών (τρέχουσες τιμές σε εκατομμύρια ευρώ) της ΕΛΛΑΔΑΣ την περίοδο 2001-2018
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Το 2018, το εξωτερικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών
της Ελλάδας είναι αρνητικό 483 εκ.€, που αντιστοιχεί
στο 3,3% του συνολικού ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της Ελλάδας (184.714 εκ.€) την ίδια χρονιά. Ο
συγκεκριμένος συντελεστής του ΑΕΠ της χώρας καταγράφει αρνητικές τιμές σε όλη την περίοδο αναφοράς
(2001-2018) με εξαίρεση το 2015 που καταγράφει θετική τιμή (91 εκ.€). Πιο συγκεκριμένα, κατά την περίοδο
αναφοράς (2001-2018) το εξωτερικό ισοζύγιο αγαθών
και υπηρεσιών της Ελλάδας κατά απόλυτη τιμή καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική μείωση (κατά -97,0% ή κατά 15.593 εκ.€), από υπεροχή των εισαγωγών κατά
16.075 εκ.€ το 2001, σε υπεροχή των εισαγωγών κατά
483 εκ.€ το 2018. Σημειώνεται ότι, η μέγιστη τιμή του
δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το
2008 (υπεροχή των εισαγωγών κατά 30.507 εκ.€), ενώ η

ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2015 (υπεροχή των εξαγωγών κατά 91 εκ.€). Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς καταγράφονται 3 αξιοσημείωτες μεταβολές του δείκτη. Πιο
συγκεκριμένα, την περίοδο 2001-2008 ο δείκτης καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 89,8% (ή κατά 14.431 εκ.€), ενώ την περίοδο 2008-2015 καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική μείωση κατά -100,3% (ή κατά
30.598 εκ.€), που αναστρέφεται την επόμενη περίοδο
2015-2018 σε αύξηση κατά 629,6% (ή κατά 594 εκ.€).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
αναλογία του εξωτερικού ισοζυγίου αγαθών & υπηρεσιών (τρέχουσες τιμές σε εκατομμύρια ευρώ – εκ.€) επί
του συνολικού ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της
Ελλάδας την περίοδο αναφοράς (2001-2018).

Γράφημα 1.279: Ποσοστιαία αναλογία του εξωτερικού ισοζυγίου αγαθών & υπηρεσιών (τρέχουσες τιμές σε εκατομμύρια ευρώ) επί του συνολικού ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της ΕΛΛΑΔΑΣ την περίοδο 2001-2018
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Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018), το ποσοστό
του εξωτερικού ισοζυγίου αγαθών & υπηρεσιών της
Ελλάδας επί του συνολικού ακαθάριστου εγχώριου
προϊόντος της Ελλάδας καταγράφει κατά απόλυτη τιμή
ιδιαίτερα σημαντική μείωση (κατά -97,5% ή κατά 10,3
ποσ. μονάδες) από 10,6% το 2001, σε 0,3% το 2018. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2008 (12,6%), ενώ ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το
2015 (0,1%). Την ίδια περίοδο (2001-2018), ο δείκτης
της Ελλάδας υπολείπεται σταθερά και με μειούμενο
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εύρος απόκλισης από την τιμή του δείκτη της ΕΕ-28.
Πιο συγκεκριμένα, το εύρος της απόκλισης της τιμής
του δείκτη μεταξύ Ελλάδας και ΕΕ-28 καταγράφει σημαντική μείωση κατά -69,0% (ή κατά 7,9 ποσ. μονάδες), από 11,4 ποσ. μονάδες το 2001, σε 3,5 ποσ. μονάδες το 2018, με τη μέση τιμή του εύρους της απόκλισης να είναι 8,5 ποσ. μονάδες, τη μέγιστη τιμή του
εύρους να καταγράφεται το 2008 (13,2 ποσ. μονάδες)
και την ελάχιστη τιμή του εύρους να καταγράφεται το
2015 (3,3 ποσ. μονάδες).

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2018

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ & ΔΕΙΚΤΕΣ
ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Το κατά κεφαλή ΑΕΠ της Ελλάδας (σε μονάδες αγοραστικής δύναμης)

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το κατά κεφαλή
ΑΕΠ (τρέχουσες τιμές σε μονάδες αγοραστικής δύναμης - Purchasing Power Standards - PPS) της Ελλάδας
την περίοδο αναφοράς (2001-2018). Σημειώνεται ότι η
διαφορετική χρωματική διαφοροποίηση του φόντου

Κεφάλαιο 1ο

1.4.7

του γραφήματος διακρίνει την περίοδο αναφοράς
(2001-2018) σε δύο επιμέρους περιόδους, προ (20012008) και κατά τη διάρκεια (2009-2018) της οικονομικής
κρίσης στην Ελλάδα.

Γράφημα 1.280: κατά κεφαλή ΑΕΠ (τρέχουσες τιμές σε μονάδες αγοραστικής δύναμης PPS) της ΕΛΛΑΔΑΣ την περίοδο 2001-2018
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6.190 μονάδες PPS), ενώ την περίοδο 2008-2012 (εντός
κρίσης) καταγράφεται μείωση του κατά -21,6% (ή κατά
5.280 μονάδες PPS). Τέλος, την περίοδο 2012-2018 καταγράφεται αύξηση του κατά κεφαλή ΑΕΠ της Ελλάδας κατά 10,2% (ή κατά 1.940 μονάδες PPS).

Το 2018, το κατά κεφαλή ΑΕΠ της Ελλάδας είναι
21.050 μονάδες PPS. Κατά την περίοδο αναφοράς
(2001-2018) το κατά κεφαλή ΑΕΠ της Ελλάδας καταγράφει αύξηση (κατά 15,7% ή κατά 2.850 μονάδες PPS),
από 18.200 μονάδες PPS το 2001, που αποτελεί και την
ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς,
σε 21.050 μονάδες PPS το 2018. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το
2008 (24.390 μονάδες PPS). Ωστόσο, κατά τη διάρκεια
της περιόδου αναφοράς το κατά κεφαλή ΑΕΠ της Ελλάδας καταγράφει αξιοσημείωτη μεταβολή.
Πιο συγκεκριμένα, κατά την περίοδο 2001-2008 (προ
κρίσης) καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική αύξηση του
κατά κεφαλή ΑΕΠ της Ελλάδας κατά 34,0% (ή κατά

ΑΝΑ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ-ΚΡΑΤΙΔΙΟ (NUTS1)
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή της
μέγιστης, της ελάχιστης και της διάμεσης τιμής του κατά κεφαλή ΑΕΠ (τρέχουσες τιμές σε μονάδες αγοραστικής δύναμης PPS) στις διευρυμένες ομάδες περιφερειών/ κρατίδια (NUTS1 regions) της Ελλάδας την περίοδο αναφοράς 2001-2017 για την οποία διατίθενται
σχετικά στοιχεία.

Γράφημα 1.281: Κατανομή της μέγιστης, της ελάχιστης και της διάμεσης τιμής του κατά κεφαλή ΑΕΠ (τρέχουσες τιμές σε μονάδες αγοραστικής δύναμης PPS)
στις διευρυμένες ομάδες περιφερειών/κρατίδια (NUTS1) της ΕΛΛΑΔΑΣ την περίοδο αναφοράς 2001-2017
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Το 2017, η διάμεση τιμή του κατά κεφαλή ΑΕΠ στις 4
διευρυμένες περιφέρειες/κρατίδια (NUTS1) της Ελλάδας είναι 17.250 μονάδες PPS, τιμή υπερέχουσα κατά 1.88 μονάδες PPS της αντίστοιχης διάμεσης τιμής
του κατά κεφαλή ΑΕΠ (16.162 μονάδες PPS) στις 52
περιφερειακές ενότητες (NUTS3) της Ελλάδας την ίδια χρονιά.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, το εύρος της διαφοράς της
μέγιστης τιμής του κατά κεφαλή ΑΕΠ στις διευρυμένες περιφέρειες/κρατίδια (NUTS1) της Ελλάδας
(27.300 μονάδες PPS) που καταγράφεται στη διευρυμένη περιφέρεια EL3 Αττική, από την αντίστοιχη ελά-

χιστη τιμή του δείκτη (15.600 μονάδες PPS) που καταγράφεται στη διευρυμένη περιφέρεια EL5 Βόρεια Ελλάδα, είναι 11.700 μονάδες PPS.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017) η μέγιστη τιμή του κατά κεφαλή ΑΕΠ στις διευρυμένες περιφέρειες/ κρατίδια (NUTS1) της Ελλάδας καταγράφει αύξηση κατά 18,7% (ή κατά 4.300 μονάδες PPS) από
23.000 μονάδες PPS το 2001, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς,
σε 27.300 μονάδες PPS το 2017. Σημειώνεται ότι, η μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται
το 2008 (32.600 μονάδες PPS).
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Την ίδια περίοδο, η διάμεση τιμή του κατά κεφαλή ΑΕΠ
στις διευρυμένες περιφέρειες/ κρατίδια (NUTS1) της
Ελλάδας καταγράφει ελαφρά αύξηση κατά 4,5% (ή κατά 750 μονάδες PPS) από 16.500 μονάδες PPS το 2001,
που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την
περίοδο αναφοράς, σε 17.250 μονάδες PPS το 2017.
Σημειώνεται ότι, η μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2008 (21.250 μονάδες PPS).

ΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (NUTS2)
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή
της μέγιστης, της ελάχιστης και της διάμεσης τιμής του
κατά κεφαλή ΑΕΠ (τρέχουσες τιμές σε μονάδες αγοραστικής δύναμης PPS) στις διοικητικές περιφέρειες
(NUTS2 regions) της Ελλάδας την περίοδο αναφοράς
2001-2017.

Γράφημα 1.282: Κατανομή της μέγιστης, της ελάχιστης και της διάμεσης τιμής του κατά κεφαλή ΑΕΠ (τρέχουσες τιμές σε μονάδες αγοραστικής δύναμης PPS)
στις διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της ΕΛΛΑΔΑΣ την περίοδο αναφοράς 2001-2017
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Πηγή: Eurostat - Gross domestic product (GDP) at current market prices by NUTS 3 regions [nama_10r_3gdp] the period 2001-2017
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, η διάμεση τιμή του κατά κεφαλή ΑΕΠ στις 13
διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της Ελλάδας είναι
17.00 μονάδες PPS, τιμή υπερέχουσα ελαφρά κατά 838
μονάδες PPS της αντίστοιχης διάμεσης τιμής του κατά
κεφαλή ΑΕΠ (16.162 μονάδες PPS) στις 52 περιφερειακές ενότητες (NUTS3) της Ελλάδας την ίδια χρονιά.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, το εύρος της διαφοράς της
μέγιστης τιμής του κατά κεφαλή ΑΕΠ στις διοικητικές
περιφέρειες (NUTS2) της Ελλάδας (27.300 μονάδες
PPS) που καταγράφεται στη διοικητική περιφέρεια
EL30 Αττική, από την αντίστοιχη ελάχιστη τιμή του δείκτη (13.900 μονάδες PPS) που καταγράφεται στη διοικητική περιφέρεια EL51 Ανατολικής Μακεδονίας &
Θράκης, είναι 13.400 μονάδες PPS.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017) η μέγιστη τιμή του κατά κεφαλή ΑΕΠ στις διοικητικές περιφέρειες
(NUTS2) της Ελλάδας καταγράφει αύξηση κατά 18,7%
(ή κατά 4.300 μονάδες PPS) από 23.000 μονάδες PPS

το 2001, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 27.300 μονάδες
PPS το 2017. Σημειώνεται ότι, η μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2008 (32.600
μονάδες PPS). Την ίδια περίοδο, η διάμεση τιμή του
κατά κεφαλή ΑΕΠ στις διοικητικές περιφέρειες
(NUTS2) της Ελλάδας καταγράφει αύξηση κατά 11,8%
(ή κατά 1.800 μονάδες PPS) από 15.200 μονάδες PPS
το 2001, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 17.000 μονάδες
PPS το 2017. Σημειώνεται ότι, η μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2008 (19.500
μονάδες PPS).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το κατά κεφαλή ΑΕΠ (τρέχουσες τιμές σε μονάδες αγοραστικής δύναμης PPS) στις διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της
Ελλάδας και ποσοστιαία αναλογία του επί του κατά
κεφαλή ΑΕΠ της Ελλάδας το 2017.

Γράφημα 1.283: Κατά κεφαλή ΑΕΠ (τρέχουσες τιμές σε μονάδες αγοραστικής δύναμης PPS) στις διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της ΕΛΛΑΔΑΣ και ποσοστιαία αναλογία του επί του κατά κεφαλή ΑΕΠ της ΕΛΛΑΔΑΣ το 2017
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Πηγή: Eurostat - GDP and main components (output, expenditure and income) [nama_10_gdp] the period 2001-2017
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017 το κατά κεφαλή ΑΕΠ της Ελλάδας είναι 19.800
μονάδες PPS.
Την ίδια χρονιά, οι 5 διοικητικές περιφέρειες με τον
υψηλότερο ποσοστιαίο δείκτη (top 5) με μέση τιμή
δείκτη 105,1% του κατά κεφαλή ΑΕΠ της Ελλάδας εί-
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ναι: η Αττική (137,9%), το Νότιο Αιγαίο (109,6%), τα
Ιόνια Νησιά (93,9%), η Στερεά Ελλάδα (93,4%), και η
Δυτική Μακεδονία (90,4%). Στον αντίποδα καταγράφονται οι 5 διοικητικές περιφέρειες με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 74,1% του

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2018

ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (NUTS3)

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ & ΔΕΙΚΤΕΣ
ΣΤΗΝ ΕΕ-28

κατά κεφαλή ΑΕΠ της Ελλάδας και συγκεκριμένα: η
Ανατολική Μακεδονία & Θράκη (70,2%), η Ήπειρος
(72,7%), το Βόρειο Αιγαίο (73,2%), η Δυτική Ελλάδα
(75,3%), και η Θεσσαλία (79,3%). Ας σημειωθεί ότι η
τιμή του λόγου top5/ bottom είναι υψηλή (1,4 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των διοικητικών περιφερειών της χώρας.

Κεφάλαιο 1ο

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή της
μέγιστης, της ελάχιστης και της διάμεσης τιμής του κατά κεφαλή ΑΕΠ (τρέχουσες τιμές σε μονάδες αγοραστικής δύναμης PPS) στις περιφερειακές ενότητες
(NUTS3 regions) της Ελλάδας την περίοδο αναφοράς
2001-2017.

Γράφημα 1.284: Κατανομή της μέγιστης, της ελάχιστης και της διάμεσης τιμής του κατά κεφαλή ΑΕΠ (τρέχουσες τιμές σε μονάδες αγοραστικής δύναμης PPS)
στις περιφερειακές ενότητες (NUTS3) της ΕΛΛΑΔΑΣ την περίοδο αναφοράς 2001-2017
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, η διάμεση τιμή του κατά κεφαλή ΑΕΠ στις 52
31
περιφερειακές ενότητες (NUTS3) της Ελλάδας είναι
16.162 μονάδες PPS.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, το εύρος της διαφοράς της
μέγιστης τιμής του κατά κεφαλή ΑΕΠ στις περιφερειακές ενότητες (NUTS3) της Ελλάδας (39.377 μονάδες
PPS) που καταγράφεται στην περιφερειακή ενότητα
EL303 Αττική, από την αντίστοιχη ελάχιστη τιμή του
δείκτη (12.100 μονάδες PPS) που καταγράφεται στις
περιφερειακές ενότητες EL512 Ξάνθη και EL513 Ροδόπη είναι 27.277 μονάδες PPS.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017) η μέγιστη τιμή του κατά κεφαλή ΑΕΠ στις περιφερειακές ενότητες
(NUTS3) της Ελλάδας καταγράφει σημαντική αύξηση
31

Στην ταξινόμηση NUTS16 οι περιφερειακές ενότητες Γρεβενών και
Κοζάνης έχουν ενοποιηθεί σε μία (EL531 Grevena, Kozani), όπως και
οι περιφερειακές ενότητες Καρδίτσης και Τρικάλων (EL611 Karditsa,
Trikala), οι περιφερειακές ενότητες Άρτης και Πρεβέζης (EL541 Arta,
Preveza), και Λακωνίας και Μεσσηνίας (EL653 Lakonia, Messinia).

κατά 37,2% (ή κατά 10.677 μονάδες PPS) από 28.700
μονάδες PPS το 2001, που αποτελεί και την ελάχιστη
τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε
39.377 μονάδες PPS το 2017. Σημειώνεται ότι, η μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το
2008 (42.700 μονάδες PPS).
Την ίδια περίοδο, η διάμεση τιμή του κατά κεφαλή
ΑΕΠ στις περιφερειακές ενότητες (NUTS3) της Ελλάδας καταγράφει ελαφρά αύξηση κατά 6,0% (ή κατά
912 μονάδες PPS) από 15.250 μονάδες PPS το 2001,
που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά
την περίοδο αναφοράς, σε 16.162 μονάδες PPS το
2017. Σημειώνεται ότι, η μέγιστη τιμή του δείκτη την
ίδια περίοδο καταγράφεται το 2008 (20.050 μονάδες
PPS).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το κατά κεφαλή
ΑΕΠ (τρέχουσες τιμές σε μονάδες αγοραστικής δύναμης PPS) στις περιφερειακές ενότητες (NUTS3) της Ελλάδας και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού
κατά κεφαλή ΑΕΠ της Ελλάδας το 2017.
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Γράφημα 1.285: Κατά κεφαλή ΑΕΠ (τρέχουσες τιμές σε μονάδες αγοραστικής δύναμης PPS) στις περιφερειακές ενότητες (NUTS3) της ΕΛΛΑΔΑΣ και ποσοστιαία
αναλογία του επί του συνολικού κατά κεφαλή ΑΕΠ της ΕΛΛΑΔΑΣ το 2017

Πηγή: Eurostat - GDP and main components (output, expenditure and income) [nama_10_gdp] the period 2001-2017
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
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Το 2017 το κατά κεφαλή ΑΕΠ της Ελλάδας είναι 19.800
μονάδες PPS.
Την ίδια χρονιά, οι 5 περιφερειακές ενότητες με τον υψηλότερο ποσοστιαίο δείκτη (top 5) με μέση τιμή δείκτη
152,7% του κατά κεφαλή ΑΕΠ της Ελλάδας είναι: Κεντρικού τομέα Αθηνών (198,9%), Βορείου τομέα Αθηνών (156,8%), Δυτικής Αττικής (142,0%), Κυκλάδων
(133,6%), και Βοιωτίας (132,3%). Στον αντίποδα καταγράφονται οι 5 περιφερειακές ενότητες με τον χαμηλό-
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τερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 62,5% του
κατά κεφαλή ΑΕΠ της Ελλάδας και συγκεκριμένα: Ροδόπης (61,1%), Ξάνθης (61,1%), Σερρών (61,6%), Δράμας
(0,3%), και Ευρυτανίας (64,6%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή
του λόγου top5/ bottom είναι υψηλή (2,4 φορές), που
υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων
του δείκτη μεταξύ των περιφερειακών ενοτήτων της χώρας.
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Ανάπτυξη του ανθρώπου και ανισότητες στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28

1.5.1

Κεφάλαιο 1ο

«Η ανάπτυξη του ανθρώπου (human development)
αφορά στις ανθρώπινες ελευθερίες. Αναφέρεται στην
οικοδόμηση των ανθρώπινων δυνατοτήτων (human
capabilities), όχι μόνο για κάποιους, ούτε καν για τους
περισσότερους, αλλά για όλους.
Το 1990 το Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ηνωμένων Εθνών
(United Nations Development Programme - UNDP) δημοσίευσε την πρώτη του έκθεση για την ανάπτυξη του
ανθρώπου (Human Development Report - HDR). Έκτοτε, έχει πραγματοποιήσει περισσότερες από 800 μελέτες για την ανάπτυξη του ανθρώπου σε παγκόσμιο,
ηπειρωτικό, εθνικό και τοπικό επίπεδο, και έχει οργανώσει εκατοντάδες εργαστήρια, συνέδρια και άλλες
δραστηριότητες προβολής για την προώθηση της ανάπτυξης του ανθρώπου. Όλες αυτές οι πρωτοβουλίες
έχουν επεκτείνει τα όρια της αναλυτικής σκέψης για
την πρόοδο του ανθρώπου πέρα από τη διάσταση της
οικονομικής ανάπτυξη (economic growth), τοποθετώντας σταθερά τον άνθρωπο και την ευημερία του ανθρώπου στο επίκεντρο των πολιτικών και των στρατηγικών για την ανάπτυξη».[..]
Η μεγαλύτερη καινοτομία των μελετών για την ανάπτυξη του ανθρώπου (HDRs) ήταν τα νέα εργαλεία
μέτρησης που εισήγαγε από την πρώτη κιόλας μελέτη
του 1990 μέχρι και το 2014. Η βασική αρχή του συνθετικού δείκτη ανάπτυξης του ανθρώπου (Human Development Index – HDI) το 1990 ήταν εντυπωσιακά απλή: η εθνική ανάπτυξη δεν πρέπει να μετριέται μόνο
από το παραγόμενο κατά κεφαλή εισόδημα, που ήταν
για καιρό η συνήθης πρακτική, αλλά και από τα επιτεύγματα της στον τομέα της υγείας και της εκπαίδευσης.[..] Με την πάροδο των ετών αναπτύχθηκαν επιπλέον δείκτες ώστε να καλύψουν περισσότερες διαστάσεις της ανάπτυξης του ανθρώπου, να εντοπίσουν
ομάδες ατόμων που μένουν πίσω στην ανθρώπινη
πρόοδο και να παρακολούθησαν συστηματικά την κατανομή της ανάπτυξης του ανθρώπου.
Το 2010, υιοθετήθηκαν τρεις δείκτες για την παρακολούθηση των πολύμορφων διαστάσεων της φτώχειας,
της ανισότητας και της ενδυνάμωσης των φύλων στην
ανάπτυξη του ανθρώπου, και συγκεκριμένα: ο πολυδιάστατος δείκτης φτώχειας (Multidimensional Poverty Index), ο προσαρμοστικός των ανισοτήτων στην
ανάπτυξη του ανθρώπου δείκτης (Inequality-adjusted
Human Development Index), και ο δείκτης ανισότητας
των φύλων (Gender Inequality Index), ενώ το 2014, υι-
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1.5

οθετήθηκε επιπλέον και ο δείκτης ανάπτυξης των φύλων (Gender Development Index).[..]
Πέρασαν 28 χρόνια από την πρώτη μελέτη για την ανάπτυξη του ανθρώπου και νέες προκλήσεις, κατεξοχήν οι ανισότητες και η βιωσιμότητα στην ανάπτυξη
του ανθρώπου, απαιτούν συντονισμένη δράση και
προσεκτική ανάλυση. Πλέον η διαθεσιμότητα στατιστικών δεδομένων επεκτείνεται δημιουργώντας νέες
ευκαιρίες για καινοτόμες μετρήσεις, περαιτέρω αναλύσεις και καινούργιες εταιρικές σχέσεις που προέκυψαν από την Ατζέντα για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη 2030
32
(2030 Agenda for Sustainable Development)» .
Επιπλέον του συνθετικού δείκτη HDI, και προκειμένου
να μετρηθεί και αναλυθεί πληρέστερα το πολυσύνθετο
και δυναμικό φαινόμενο της ανάπτυξη του ανθρώπου,
η μελέτη HDRO παραθέτει, όπως ήδη αναφέρθηκε,
τέσσερις επιπλέον συνθετικούς δείκτες, που επικεντρώνονται στις ανισότητες της ανάπτυξης του ανθρώπου εντός των χωρών σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι συνθετικοί δείκτες ανισοτήτων είναι:
 ο προσαρμοστικός των ανισοτήτων στην ανάπτυξη
του ανθρώπου δείκτης (Inequality-adjusted Human
Development Index - IHDI), που μειώνει την τιμή του
δείκτη HDI ανάλογα με την έκταση της ανισότητας,
 ο δείκτης ανάπτυξης των φύλων (Gender Development Index - GDI), που συγκρίνει τις τιμές του δείκτη
HDI γυναικών και ανδρών,
 ο δείκτης ανισότητας των φύλων (Gender Inequality
Index – GII), που επικεντρώνεται στην ενδυνάμωση
των γυναικών, και
 ο πολυδιάστατος δείκτης φτώχειας (Multidimensional
Poverty Index - MPI), που αποτιμά κυρίως τις μη- εισοδηματικές διαστάσεις της φτώχειας.
Στη συνέχεια της ενότητας παρουσιάζονται ο συνθετικός
δείκτες ανάπτυξης του ανθρώπου και οι 3 συνθετικοί
33
δείκτες ανισοτήτων , οι συνιστούντες κατευθυντήριοι
δείκτες αυτών, και οι σχετιζόμενες με τους κατευθυντήριους δείκτες μεταβλητές τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο,
όσο και στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ.
32

UNDP, 2018 (& 2019) Statistical Update. Με πηγή μεθοδολογικών
αναφορών το Human Development Report Office (HDRO)
33
Ο πολυδιάστατος δείκτης φτώχειας δεν παρουσιάζεται επειδή δεν
έχει υπολογιστεί για τα κράτη-μέλη της ΕΕ-28

Συνθετικός δείκτης ανάπτυξης του ανθρώπου (HDI)

Σύμφωνα με σχετική μεθοδολογική αναφορά του Γραφείου για τη Μελέτη της Ανάπτυξης του Ανθρώπου
(Human Development Report Office - HDRO): ο δείκτης
ανάπτυξης του ανθρώπου (Human Development Index
– HDI) είναι ένας συνθετικός δείκτης που επικεντρώνεται σε τρεις βασικές κατευθυντήριες ικανότητες (dimensions) της ανάπτυξης του ανθρώπου:

 (υγείας) ικανότητα για μια υγιή και μακροχρόνια ζωή,


μετρούμενη από το στατιστικό δείκτη προσδόκιμο
ζωής κατά τη γέννηση (Life expectancy at birth),
(εκπαίδευσης) ικανότητα για απόκτηση γνώσεων, μετρούμενη από δύο στατιστικούς δείκτες: το δείκτη μέση διάρκεια σχολικής φοίτησης σε έτη (Mean years of
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schooling), και το δείκτη προσδόκιμη διάρκεια σχολικής φοίτησης σε έτη (Expected years of schooling), και
(εισοδήματος) ικανότητα για επίτευξη ενός αξιοπρεπούς επιπέδου ζωής, μετρούμενη από το στατιστικό δείκτη κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εθνικό Εισόδημα - ΑΕΕ σε ισοτιμία αγοραστικής δύναμης PPP
$ (Gross national income per capita in Purchasing
Power Parities - PPP $).

ποτε από τους 3 κατευθυντήριους δείκτες αντανακλάται άμεσα στο γεωμετρικό μέσο [..], επειδή δεν αντισταθμίζεται γραμμικά από ένα υψηλότερο επίτευγμα
σε κάποιον από τους άλλους κατευθυντήριους δείκτες
[..}. Επιπλέον, αυτή η μέθοδος σέβεται πολύ περισσότερο τις εγγενείς διαφορές μεταξύ των διαστάσεων
από ότι ένας απλός μέσος όρος» (HDRO, FAQ for HDI,
2019).

Ο συνθετικός δείκτες ανάπτυξης του ανθρώπου (HDI)
υπολογίζεται ως ο γεωμετρικός μέσος των συνιστούντων κατευθυντήριων δεικτών (υγείας, εκπαίδευσης,
εισοδήματος). «Το 2010, ο γεωμετρικός μέσος καθιερώθηκε σον υπολογισμό του δείκτη HDI. Η επιλογή
αυτή έγινε επειδή ένα χαμηλό επίτευγμα σε οποιαδή-

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συνθετικός
δείκτης ανάπτυξης του ανθρώπου (HDI) στις 189 χώρες
σε παγκόσμιο επίπεδο που αναφέρονται στη σχετική μελέτη που διενήργησε το HDRO την περίοδο αναφοράς
1990-2018.



Γράφημα 1.286: Συνθετικός δείκτης ανάπτυξης του ανθρώπου (HDI) στις 189 χώρες σε παγκόσμιο επίπεδο την περίοδο αναφοράς 1990-2018

0,598 0,601 0,601 0,608

0,611 0,617

0,622 0,624

0,646
0,631 0,636 0,641

0,651 0,657

0,663 0,669

0,688 0,691
0,676 0,682

0,697 0,703

0,708 0,713 0,718

0,722 0,727 0,729 0,731

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Πηγή: Human Development Report Office (HDRO) - Human Development Index the period 1990-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, ο συνθετικός δείκτης ανάπτυξης του ανθρώπου (HDI) είναι 0,731. Την ίδια χρονιά, οι 5 χώρες με
τον υψηλότερο δείκτη HDI (top 5) με μέση τιμή δείκτη
0,954 είναι: η Νορβηγία (0,954), η Ελβετία (0,946), η
Ιρλανδία (0,942), η Γερμανία (0,939), και το Χονγκ
Κονγκ - Κίνα (0,938). Στον αντίποδα καταγράφονται οι 5
χώρες με τον χαμηλότερο δείκτη HDI (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 0,399 και συγκεκριμένα: ο Νίγηρας
(0,377), η Δημοκρατία της Κεντρικής Αφρικής (0,381),
το Τσαντ (0,401), το Νότιο Σουδάν (0,413), και το
Μπουρούντι (185). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom είναι υψηλή (2,5 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των χωρών.
Κατά την περίοδο αναφοράς (1990-2018), καταγράφεται αύξηση του δείκτη HDI κατά 22,2% (ή κατά 0,133
μονάδες) από 0,598 το 1990, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε
0,731 το 2018, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη
τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οριακά και στις 147 από τις 189
χώρες της μελέτης για τις οποίες διατίθενται σχετικά
στοιχεία καταγράφεται αύξηση του δείκτη HDI με τις 13
υψηλότερες μεταβολές του δείκτη HDI (απόλυτες τιμές
μεγαλύτερες από 0,200 μονάδες) να καταγράφονται: στη
Ρουάντα (κατά 0,291 μονάδες), την Κίνα (κατά 0,257 μονάδες), τη Μιανμάρ (κατά 0,234 μονάδες), τη Μοζαμβίκη (κατά 0,229 μονάδες), η Τουρκία (κατά 0,228 μονάδες), το Μπανγκλαντές (κατά 0,226 μονάδες), την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν (κατά 0,220 μονάδες), το
Μαρόκο (κατά 0,218 μονάδες), η Σιγκαπούρη (κατά
0,217 μονάδες), το Βιετνάμ (κατά 0,218 μονάδες), την Ινδία (κατά 0,216 μονάδες), την Ουγκάντα (κατά 0,216 μονάδες), και το Λάος (κατά 0,205 μονάδες).
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Το 2018, ο συνθετικός δείκτης ανάπτυξης του ανθρώπου (HDI) υπολογίστηκε για 189 χώρες σε παγκόσμιο
επίπεδο. Από το 2014 και μετά, και με βάση την τιμή
του δείκτη ανάπτυξης του ανθρώπου (HDI) οι χώρες
διακρίνονται στις ακόλουθες 4 ομάδες χωρών:
ΧΩΡΕΣ

με πολύ υψηλή ανάπτυξη του ανθρώπου

Τιμή HDI

από 0,800 & άνω

με υψηλή ανάπτυξη του ανθρώπου

από 0,700 έως& 0,799

με μέτρια ανάπτυξη του ανθρώπου

από 0,550 έως& 0,699

με χαμηλή ανάπτυξη του ανθρώπου

κάτω από 0,550

Πηγή: Human Development Report Office, 2019

Σημειώνεται ότι οι ομαδοποιημένες τιμές του συνθετικού δείκτη HDI σε ομάδες χωρών (ανά κατηγορία ανάπτυξης του ανθρώπου, ήπειρο κ.α.) υπολογίζονται εφαρμόζοντας τον τύπο HDI στους σταθμισμένους μέσους
όρους τις σχετιζόμενες με τους κατευθυντήριους δείκτες
μεταβλητές, και συγκεκριμένα: το προσδόκιμο ζωής κατά τη γέννηση και το κατά κεφαλή ΑΕΠ σε μονάδες PPP
σταθμίζονται με βάση τον συνολικό πληθυσμό, η προσδόκιμη διάρκεια σχολικής φοίτησης σταθμίζεται με βάση τον πληθυσμό ηλικίας 5-24 ετών, και η μέση διάρκεια
σχολικής φοίτησης σταθμίζεται από τον πληθυσμό ηλικίας 25 ετών &άνω. Διευκρινίζεται, ωστόσο, ότι η αναφορά των δεικτών στην ΕΕ-28, αφορά στον αριθμητικό
μέσο των δεικτών στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 (επεξεργασία ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συνθετικός
δείκτης ανάπτυξης του ανθρώπου (HDI) στις 189 χώρες σε παγκόσμιο επίπεδο ανά κατηγορία χωρών (ως
προς το ύψος του δείκτη HDI) την περίοδο αναφοράς
1990-2018 και για τα έτη για οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2018

Κεφάλαιο 1ο
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Γράφημα 1.287: Συνθετικός δείκτης ανάπτυξης του ανθρώπου (HDI) στις 189 χώρες σε παγκόσμιο επίπεδο ανά κατηγορία χωρών (ως προς το ύψος του δείκτη
HDI) την περίοδο αναφοράς 1990-2018
Χώρες με ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ ανάπτυξη του ανθρώπου
0,882 0,886 0,888 0,890 0,892
0,846 0,851 0,855 0,860 0,861 0,866 0,871 0,874 0,878
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Χώρες με ΥΨΗΛΗ ανάπτυξη του ανθρώπου
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Χώρες με ΜΕΤΡΙΑ ανάπτυξη του ανθρώπου
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Πηγή: Human Development Report Office (HDRO) - Human Development Index the period 1990-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, από τις 189 χώρες σε παγκόσμιο επίπεδο της
μελέτης HDR:
 οι 64 χώρες (το 33,9%) ανήκουν στην κατηγορία χώρες
με πολύ υψηλή ανάπτυξη του ανθρώπου με τιμή δείκτη HDI 0,892 τιμή υπερέχουσα σημαντικά (κατά 0,161
μονάδες) της τιμής του δείκτη HDI σε παγκόσμιο επίπεδο (0,731) την ίδια χρονιά. Σημειώνεται ότι στη συγκεκριμένη κατηγορία χωρών ανήκουν και τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ.
 οι 54 χώρες (το 28,6%) ανήκουν στην κατηγορία χώρες
με υψηλή ανάπτυξη του ανθρώπου με τιμή δείκτη HDI
0,750 τιμή υπερέχουσα οριακά (κατά 0,019 μονάδες)
της τιμής του δείκτη HDI σε παγκόσμιο επίπεδο (0,731)
την ίδια χρονιά.
 οι 37 χώρες (το 19,6%) ανήκουν στην κατηγορία χώρες
με μέτρια ανάπτυξη του ανθρώπου με τιμή δείκτη HDI
0,634 τιμή υπολειπόμενη ελαφρά (κατά 0,097 μονάδες) της τιμής του δείκτη HDI σε παγκόσμιο επίπεδο
(0,731) την ίδια χρονιά.
 και οι 36 χώρες (το 19,0%) ανήκουν στην κατηγορία
χώρες με χαμηλή ανάπτυξη του ανθρώπου με τιμή

δείκτη HDI 0,507 τιμή υπολειπόμενη ιδιαίτερα σημαντικά (κατά 0,224 μονάδες) της τιμής του δείκτη HDI σε
παγκόσμιο επίπεδο (0,731) την ίδια χρονιά.
Κατά την περίοδο αναφοράς 1990-2018, και στις 4 κατηγορίες χωρών καταγράφεται αύξηση της τιμής του δείκτη HDI, με την υψηλότερη να καταγράφεται στην κατηγορία χώρες με μέτρια ανάπτυξη του ανθρώπου (κατά
38,8% ή κατά 0,197 μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά
ποσοστιαίας μεταβολής ακολουθούν οι κατηγορίες: χώρες με χαμηλή ανάπτυξη του ανθρώπου (κατά 38,6% ή
κατά 0,155 μονάδες), χώρες με υψηλή ανάπτυξη του ανθρώπου (κατά 28,3% ή κατά 0,182 μονάδες), και χώρες
με πολύ υψηλή ανάπτυξη του ανθρώπου (κατά 13,6% ή
κατά 0,113 μονάδες).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης HDI
των 62 χωρών σε παγκόσμιο επίπεδο, που ανήκουν στην
κατηγορία χώρες με πολύ υψηλή ανάπτυξη του ανθρώπου το 2018. Στο γράφημα η Ελλάδα σημειώνεται με γαλανό χρώμα, με πορτοκαλί χρώμα σημειώνονται τα υπόλοιπα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ-28, ενώ με κίτρινο χρώμα
σημειώνονται ευρωπαϊκές χώρες εκτός ΕΕ-28.
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Γράφημα 1.288: Συνθετικός δείκτης ανάπτυξης του ανθρώπου (HDI) των 62 χωρών σε παγκόσμιο επίπεδο που ανήκουν στην κατηγορία χώρες με ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ ανάπτυξη του ανθρώπου το 2018

χώρες με ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ ανάπτυξη του ανθρώπου σε παγκόσμιο επίπεδο
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Πηγή: Human Development Report Office (HDRO) - Human Development Index the period 1990-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
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Το 2018, η μέση τιμή του δείκτη HDI των 28 κρατώνμελών της ΕΕ-28 είναι 0,888, τιμή που οριακά ταυτίζεται με την τιμή του δείκτη HDI στο σύνολο των χωρών
της συγκεκριμένης κατηγορίας (0,892). Την ίδια χρονιά, η τιμή του δείκτη HDI στην Ελλάδα είναι 0,872,
τιμή που υπολείπεται οριακά της μέσης τιμή του δείκτη HDI των 28 κρατών-μελών της ΕΕ-28 (0,888), κατέχοντας την 19η θέση μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28 και την 32η θέση μεταξύ των 189 χωρών σε παγκόσμιο επίπεδο.
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 με τον υψηλότερο
δείκτη HDI (top 5) με μέση τιμή δείκτη 0,936 είναι: η
Ιρλανδία (0,942 κατέχοντας την 3η θέση μεταξύ των
189 χωρών σε παγκόσμιο επίπεδο), η Γερμανία (0,939
κατέχοντας την 4η θέση μεταξύ των 189 χωρών σε παγκόσμιο επίπεδο), η Σουηδία (0,937 κατέχοντας την 8η
θέση μεταξύ των 189 χωρών σε παγκόσμιο επίπεδο), η
Ολλανδία (0,934 κατέχοντας την 10η θέση μεταξύ των
189 χωρών σε παγκόσμιο επίπεδο), και η Δανία (0,930
κατέχοντας την 11η θέση μεταξύ των 189 χωρών σε
παγκόσμιο επίπεδο). Στον αντίποδα καταγράφονται τα

5 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 με τον χαμηλότερο δείκτη HDI
(bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 0,833 και συγκεκριμένα: η Ρουμανία (0,816 κατέχοντας την 54η θέση μεταξύ των 189 χωρών σε παγκόσμιο επίπεδο), η Βουλγαρία (0,816 κατέχοντας την 52η θέση μεταξύ των 189
χωρών σε παγκόσμιο επίπεδο), η Κροατία (0,837 κατέχοντας την 46η θέση μεταξύ των 189 χωρών σε παγκόσμιο επίπεδο), η Ουγγαρία (0,845 κατέχοντας την
44η θέση μεταξύ των 189 χωρών σε παγκόσμιο επίπεδο), και η Πορτογαλία (0,850 κατέχοντας την 42η θέση
μεταξύ των 189 χωρών σε παγκόσμιο επίπεδο). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom είναι υψηλή (1,1 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης HDI
των 54 χωρών σε παγκόσμιο επίπεδο, που ανήκουν στην
κατηγορία χώρες με υψηλή ανάπτυξη του ανθρώπου το
2018. Με κίτρινο χρώμα σημειώνονται ευρωπαϊκές χώρες εκτός ΕΕ-28.
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Γράφημα 1.289: Συνθετικός δείκτης ανάπτυξης του ανθρώπου (HDI) των 54 χωρών σε παγκόσμιο επίπεδο που ανήκουν στην κατηγορία χώρες με ΥΨΗΛΗ ανάπτυξη του ανθρώπου το 2018
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Πηγή: Human Development Report Office (HDRO) - Human Development Index the period 1990-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, η τιμή του δείκτη HDI των 54 χωρών της κατηγορίας χώρες με υψηλή ανάπτυξη του ανθρώπου είναι
0,888, τιμή που υπολείπεται οριακά (κατά 0,019 μονάδες) της τιμή του δείκτη HDI 189 χωρών σε παγκόσμιο
επίπεδο (0,731), και ελαφρά (κατά 0,142 μονάδες) της
τιμή του δείκτη HDI στην κατηγορία χώρες με πολύ
υψηλή ανάπτυξη του ανθρώπου (0,892).
Το 2018, οι 5 χώρες της συγκεκριμένης κατηγορίας τον
υψηλότερο δείκτη HDI (top 5) με μέση τιμή δείκτη
0,797 είναι: η Σερβία (0,799 κατέχοντας την 63η θέση
μεταξύ των 189 χωρών σε παγκόσμιο επίπεδο), το Τρινιντάντ & Τομπάγκο (0,799 κατέχοντας την 64η θέση
μεταξύ των 189 χωρών σε παγκόσμιο επίπεδο), η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν (0,937 κατέχοντας την 65η
θέση μεταξύ των 189 χωρών σε παγκόσμιο επίπεδο), ο
Μαυρίκιος (0,796 κατέχοντας την 66 θέση μεταξύ των
189 χωρών σε παγκόσμιο επίπεδο), και ο Παναμάς
(0,797 κατέχοντας την 67η θέση μεταξύ των 189 χωρών
σε παγκόσμιο επίπεδο). Στον αντίποδα καταγράφονται
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οι 5 χώρες της συγκεκριμένης κατηγορίας με τον χαμηλότερο δείκτη HDI (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 0,703
και συγκεκριμένα: η Αίγυπτος (0,700 κατέχοντας την
116η θέση μεταξύ των 189 χωρών σε παγκόσμιο επίπεδο), η Γκαμπόν (0,702 κατέχοντας την 115η θέση μεταξύ των 189 χωρών σε παγκόσμιο επίπεδο), η Βολιβία
(0,703 κατέχοντας την 114η θέση μεταξύ των 189 χωρών σε παγκόσμιο επίπεδο), η Νότιος Αφρική (0,705
κατέχοντας την 113η θέση μεταξύ των 189 χωρών σε
παγκόσμιο επίπεδο), και η Σαμόα (0,707 κατέχοντας
την 112η θέση μεταξύ των 189 χωρών σε παγκόσμιο επίπεδο). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom είναι υψηλή (1,1 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης HDI
των 37 χωρών σε παγκόσμιο επίπεδο, που ανήκουν στην
κατηγορία χώρες με μέτρια ανάπτυξη του ανθρώπου το
2018.
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Γράφημα 1.290: Συνθετικός δείκτης ανάπτυξης του ανθρώπου (HDI) των 37 χωρών σε παγκόσμιο επίπεδο που ανήκουν στην κατηγορία χώρες με ΜΕΤΡΙΑ ανάπτυξη του ανθρώπου το 2018

Πηγή: Human Development Report Office (HDRO) - Human Development Index the period 1990-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, η τιμή του δείκτη HDI των 37 χωρών της κατηγορίας χώρες με μέτρια ανάπτυξη του ανθρώπου είναι
0,634, τιμή που υπολείπεται ελαφρά (κατά 0,097 μονάδες) της τιμή του δείκτη HDI 189 χωρών σε παγκόσμιο
επίπεδο (0,731), και σημαντικά (κατά 0,258 μονάδες)
της τιμή του δείκτη HDI στην κατηγορία χώρες με πολύ
υψηλή ανάπτυξη του ανθρώπου (0,892).
Το 2018, οι 5 χώρες της συγκεκριμένης κατηγορίας τον
υψηλότερο δείκτη HDI (top 5) με μέση τιμή δείκτη
0,689 είναι: οι Νήσοι Μάρσαλ (0,698 κατέχοντας την
117η θέση μεταξύ των 189 χωρών σε παγκόσμιο επίπεδο), το Βιετνάμ (0,693 κατέχοντας την 118η θέση μεταξύ των 189 χωρών σε παγκόσμιο επίπεδο), η Παλαιστίνη (0,690 κατέχοντας την 119η θέση μεταξύ των 189
χωρών σε παγκόσμιο επίπεδο), το Ιράκ (0,689 κατέχοντας την 120 θέση μεταξύ των 189 χωρών σε παγκόσμιο
επίπεδο), και το Μαρόκο (0,676 κατέχοντας την 121η
θέση μεταξύ των 189 χωρών σε παγκόσμιο επίπεδο).
Στον αντίποδα καταγράφονται οι 5 χώρες της συγκεκρι-

μένης κατηγορίας με τον χαμηλότερο δείκτη HDI (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 0,563 και συγκεκριμένα: οι
Νήσοι Σολομώντος(0,557 κατέχοντας την 153η θέση
μεταξύ των 189 χωρών σε παγκόσμιο επίπεδο), το Πακιστάν (0,560 κατέχοντας την 152η θέση μεταξύ των
189 χωρών σε παγκόσμιο επίπεδο), η Ζιμπάμπουε
(0,563 κατέχοντας την 151η θέση μεταξύ των 189 χωρών σε παγκόσμιο επίπεδο), το Καμερούν (0,563 κατέχοντας την 150η θέση μεταξύ των 189 χωρών σε παγκόσμιο επίπεδο), και η Αγκόλα (0,574 κατέχοντας την
149η θέση μεταξύ των 189 χωρών σε παγκόσμιο επίπεδο). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom
είναι υψηλή (1,2 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη
σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης HDI
των 36 χωρών σε παγκόσμιο επίπεδο, που ανήκουν στην
κατηγορία χώρες με χαμηλή ανάπτυξη του ανθρώπου το
2018.
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Γράφημα 1.291: Συνθετικός δείκτης ανάπτυξης του ανθρώπου (HDI) των 36 χωρών σε παγκόσμιο επίπεδο που ανήκουν στην κατηγορία χώρες με ΧΑΜΗΛΗ
ανάπτυξη του ανθρώπου το 2018

Πηγή: Human Development Report Office (HDRO) - Human Development Index the period 1990-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, η τιμή του δείκτη HDI των 36 χωρών της κατηγορίας χώρες με χαμηλή ανάπτυξη του ανθρώπου είναι
0,507, τιμή που υπολείπεται σημαντικά (κατά 0,224 μονάδες) της τιμή του δείκτη HDI 189 χωρών σε παγκόσμιο
επίπεδο (0,731), και ιδιαίτερα σημαντικά (κατά 0,385 μονάδες) της τιμή του δείκτη HDI στην κατηγορία χώρες με
πολύ υψηλή ανάπτυξη του ανθρώπου (0,892).
Το 2018, οι 5 χώρες της συγκεκριμένης κατηγορίας τον
υψηλότερο δείκτη HDI (top 5) με μέση τιμή δείκτη 0,540
είναι: η Αραβική Δημοκρατία της Συρίας (0,549 κατέχοντας την 154η θέση μεταξύ των 189 χωρών σε παγκόσμιο
επίπεδο), η Παπούα Νέα Γουινέα (0,543 κατέχοντας την
155η θέση μεταξύ των 189 χωρών σε παγκόσμιο επίπεδο), οι Κομόρες (0,538 κατέχοντας την 156η θέση μεταξύ

των 189 χωρών σε παγκόσμιο επίπεδο), η Ρουάντα
(0,536 κατέχοντας την 157η θέση μεταξύ των 189 χωρών
σε παγκόσμιο επίπεδο), και η Νιγηρία (0,534 κατέχοντας
την 158η θέση μεταξύ των 189 χωρών σε παγκόσμιο επίπεδο). Στον αντίποδα καταγράφονται οι 5 χώρες της συγκεκριμένης κατηγορίας με τον χαμηλότερο δείκτη HDI
(bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 0,399 και συγκεκριμένα:
ο Νίγηρας (0,377 κατέχοντας την 189η θέση μεταξύ των
189 χωρών σε παγκόσμιο επίπεδο), η Δημοκρατία Κεντρικής Αφρικής (0,381 κατέχοντας την 188η θέση μεταξύ των 189 χωρών σε παγκόσμιο επίπεδο), το Τσαντ
(0,401 κατέχοντας την 187η θέση μεταξύ των 189 χωρών
σε παγκόσμιο επίπεδο), το Νότιο Σουδάν (0,413 κατέχοντας την 86η θέση μεταξύ των 189 χωρών σε παγκόσμιο
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

επίπεδο), και το Μπουρούντι (0,423 κατέχοντας την
185η θέση μεταξύ των 189 χωρών σε παγκόσμιο επίπεδο). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom είναι υψηλή (1,4 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ (ΥΓΕΙΑΣ)
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή
της κατευθυντήριας μεταβλητής (υγείας) του δείκτη

HDI που αναφέρεται στο προσδόκιμο ζωής κατά τη
γέννηση (Life expectancy at birth) σε έτη στα κράτημέλη της ΕΕ-28 το 2018.
Με τη μεταβλητή προσδόκιμο ζωής κατά τη γέννηση
αποδίδεται ο αριθμός των ετών που ένα νεογέννητο
βρέφος αναμένεται να ζήσει, εάν τα επικρατούντα
(κατά τη στιγμή της γέννησης του βρέφους) πρότυπα
του ποσοστού θνησιμότητας σε συγκεκριμένη ηλικία
(age-specific mortality rate) παραμείνουν τα ίδια καθ'
όλη τη διάρκεια της ζωής του βρέφους.

Γράφημα 1.292: Κατανομή της κατευθυντήριας μεταβλητής (υγείας) προσδόκιμο ζωής κατά τη γέννηση (σε έτη) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
83,4 83,4 82,7 82,5
82,4 82,1 82,1 82,1 82,1 81,9 81,7 81,5 81,4
81,2 81,2 81,2 80,8 80,8
80,2 79,2
78,6 78,5 78,3
77,4 76,7
75,9 75,7 75,2 74,9

Πηγή: Human Development Report Office (HDRO) - Table 1. Human Development Index and its components [HDRO_statistical_data_tables_1_15_d1_d5.xlsx] the year 2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, η μέση τιμή του δείκτη προσδόκιμο ζωής κατά τη γέννηση στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 είναι 80,2
έτη, τιμή υπερέχουσα κατά 7,6 έτη της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στο σύνολο των 189 χωρών σε παγκόσμιο επίπεδο (72,6 έτη) την ίδια χρονιά.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, η τιμή του δείκτη προσδόκιμο ζωής κατά τη γέννηση στην Ελλάδα είναι 82,1 έτη,
τιμή υπερέχουσα σημαντικά κατά 9,5 έτη της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στο σύνολο των 189 χωρών
σε παγκόσμιο επίπεδο (72,6 έτη) την ίδια χρονιά. Στην
κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28 η Ελλάδα (82,1 έτη) κατέχει
την 9η υψηλότερη θέση, τιμή υπερέχουσα ελαφρά της
αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (80,2 έτη) κατά 1,9 έτη.
Τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) με
μέση τιμή δείκτη 82,9 έτη είναι: η Ισπανία (83,4 έτη),
η Ιταλία (83,4 έτη), η Σουηδία (82,7 έτη), η Γαλλία
(82,5 έτη), και η Μάλτα (82,4 έτη). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 75,7 έτη, και συ-

γκεκριμένα: η Βουλγαρία (74,9 έτη), η Λετονία (75,2
έτη), η Λιθουανία (75,7 έτη), η Ρουμανία (75,9 έτη),
και η Ουγγαρία (76,7 έτη). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του
λόγου top5/ bottom είναι υψηλή (1,1 φορές), που
υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ)
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή
της κατευθυντήριας μεταβλητής (εκπαίδευσης) του
δείκτη HDI που αναφέρεται στην προσδόκιμη διάρκεια
σχολικής φοίτησης (Expected years of schooling) σε έτη
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.
Με τη μεταβλητή προσδόκιμη διάρκεια σχολικής φοίτησης αποδίδεται ο αριθμός ετών σχολικής εκπαίδευσης που αναμένεται να λάβει ένα παιδί ηλικίας εισόδου στο σχολείο, εάν εξακολουθούν να ισχύουν τα υφιστάμενα πρότυπα (ανά χώρα) των ποσοστών εγγραφής μαθητών ανά ηλικία (age-specific enrolment
rates) κατά τη διάρκεια της σχολικής ζωής του παιδιού.

Γράφημα 1.293: Κατανομή της κατευθυντήριας μεταβλητής (εκπαίδευσης) προσδόκιμη διάρκεια σχολικής φοίτησης (σε έτη) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
19,7 19,3 19,1
18,8 18,8

18,0 17,9 17,4 17,4 17,3
17,1 16,8 16,6 16,5 16,4
16,3 16,3 16,2 16,1 16,0 15,9
15,5 15,1 15,0 14,8
14,7 14,5 14,3 14,2

Πηγή: Human Development Report Office (HDRO) - Table 1. Human Development Index and its components [HDRO_statistical_data_tables_1_15_d1_d5.xlsx] the year 2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, η μέση τιμή του δείκτη προσδόκιμη διάρκεια
σχολικής φοίτησης στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 είναι
16,6 έτη, τιμή υπερέχουσα κατά 3,9 έτη της αντίστοιχης
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τιμής του δείκτη στο σύνολο των 189 χωρών σε παγκόσμιο επίπεδο (12,7 έτη) την ίδια χρονιά. Τη συγκεκριμένη χρονιά, η τιμή του δείκτη προσδόκιμη διάρκεια
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γου top5/ bottom είναι υψηλή (1,3 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή της
κατευθυντήριας μεταβλητής (εκπαίδευσης) του δείκτη
HDI που αναφέρεται στη μέση διάρκεια σχολικής φοίτησης (Mean years of schooling) σε έτη στα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 το 2018.
Με τη μεταβλητή μέση διάρκεια σχολικής φοίτησης
αποδίδεται η μέση διάρκεια των ετών φοίτησης των
ατόμων ηλικίας 25 ετών &άνω, όπως αυτά συνολικά
προκύπτουν από τη φοίτηση στην πρώτη βαθμίδα της
εκπαίδευσης έως και τη βαθμίδα τελικής αποφοίτησης
των ατόμων (μορφωτικό επίπεδο), σύμφωνα με την επίσημα προβλεπόμενη ανά χώρα χρονική διάρκεια (σε
έτη) κάθε βαθμίδας έως και την αποφοίτηση των ατόμων από την εκπαίδευση.

Κεφάλαιο 1ο

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ & ΔΕΙΚΤΕΣ
ΣΤΗΝ ΕΕ-28

σχολικής φοίτησης στην Ελλάδα είναι 17,3 έτη, τιμή
υπερέχουσα κατά 4,6 έτη της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στο σύνολο των 189 χωρών σε παγκόσμιο επίπεδο
(12,7 έτη) την ίδια χρονιά. Στην κατανομή ως προς το
συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ28 η Ελλάδα (17,3 έτη) κατέχει την 10η υψηλότερη θέση, τιμή υπερέχουσα ελαφρά της αντίστοιχης τιμής του
δείκτη στην ΕΕ-28 (16,6 έτη) κατά 0,7 έτη.
Τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) με
μέση τιμή δείκτη 19,1 έτη είναι: το Βέλγιο (19,7 έτη), η
Φινλανδία (19,3 έτη), η Δανία (19,1 έτη), η Σουηδία
(18,8 έτη), και η Ιρλανδία (18,8 έτη). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 14,5 έτη, και συγκεκριμένα: το Λουξεμβούργο (14,2 έτη), η Ρουμανία (14,3
έτη), η Σλοβακία (14,5 έτη), η Κύπρος (14,7 έτη), και η
Βουλγαρία (14,8 έτη). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λό-

Γράφημα 1.294: Κατανομή της κατευθυντήριας μεταβλητής (εκπαίδευσης) μέση διάρκεια σχολικής φοίτησης (σε έτη) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Human Development Report Office (HDRO) - Table 1. Human Development Index and its components [HDRO_statistical_data_tables_1_15_d1_d5.xlsx] the year 2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, η μέση τιμή του δείκτη μέση διάρκεια σχολικής φοίτησης στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 είναι 12,0
έτη, τιμή υπερέχουσα κατά 3,6 έτη της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στο σύνολο των 189 χωρών σε παγκόσμιο επίπεδο (8,4 έτη) την ίδια χρονιά.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, η τιμή του δείκτη μέση διάρκεια σχολικής φοίτησης στην Ελλάδα είναι 10,5 έτη, τιμή υπερέχουσα σημαντικά κατά 2,1 έτη της αντίστοιχης
τιμής του δείκτη στο σύνολο των 189 χωρών σε παγκόσμιο επίπεδο (8,4 έτη) την ίδια χρονιά. Στην κατανομή
ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28 η Ελλάδα (10,5 έτη) κατέχει την 4η χαμηλότερη θέση, τιμή υπερέχουσα ελαφρά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (12,0 έτη) κατά 1,9 έτη.
Τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) με
μέση τιμή δείκτη 13,2 έτη είναι: η Γερμανία (14,1 έτη),
η Εσθονία (13,0 έτη), η Λιθουανία (13,0 έτη), το Ηνωμένο Βασίλειο (13,0 έτη), και η Λετονία (12,8 έτη). Στον
αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 10,2 έτη,
και συγκεκριμένα: η Πορτογαλία (9,2 έτη), η Ισπανία
(9,8 έτη), η Ιταλία (10,2 έτη), η Ελλάδα (10,5 έτη), και η
Ρουμανία (11,0 έτη). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom είναι υψηλή (1,3 φορές), που υποδηλώ-

νει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ (ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ)
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή της
κατευθυντήριας μεταβλητής (εισόδημα) του δείκτη HDI
που αναφέρεται στο κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εθνικό
Εισόδημα - ΑΕΕ σε ισοτιμία αγοραστικής δύναμης PPP $
(Gross national income per capita in Purchasing Power
Parity in $ - PPP $) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018 (*).
Με τη μεταβλητή κατά κεφαλή ΑΕΕ σε μονάδες αγοραστικής δύναμης PPP $ αποδίδεται το συνολικό εισόδημα
της οικονομίας μιας χώρας, που προκύπτει από την παραγωγή της και την κυριότητα επί των παραγόντων παραγωγής (factors of production), μειωμένο κατά τα εισοδήματα που καταβάλλονται για τη χρήση παραγόντων
παραγωγής που ανήκουν στον υπόλοιπο κόσμο προσαρμοσμένο σε ισοτιμία αγοραστικής δύναμης – PPP σε (διεθνή) δολάρια $, διαιρούμενο με τον πληθυσμό των χω34
ρών στο μέσον του έτους (Mid-year population) .
34

Πρόκειται για τον πληθυσμό μιας χώρας κατά την 1η Ιουλίου εκάστου έτους, που θεωρείται ως ημερομηνία στην οποία σημειώθηκαν
οι μισές από τις πληθυσμιακές αλλαγές του έτους. Αναφέρεται επίσης και ως μέσος πληθυσμός.
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ
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Γράφημα 1.295: Κατανομή της κατευθυντήριας μεταβλητής (εισόδημα) κατά κεφαλή ΑΕΕ (σε ισοτιμία αγοραστικής δύναμης PPP $) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28
το 2018

(*) Η βάση δεδομένων για τους παγκόσμιους δείκτες ανάπτυξης της Παγκόσμιας Τράπεζας του 2019 περιέχει εκτιμήσεις του κατά κεφαλή ΑΕΕ σε σταθερές τιμές σε μονάδες αγοραστικής
δύναμης (PPP 2011 σε $) για αρκετές χώρες από τις 189 χώρες της μελέτης. Η επεξεργασία για τις υπολειπόμενες χώρες έγινε από το HDRO (HDRO - Methodology used to express income).
Πηγή: Human Development Report Office (HDRO) - Table 1. Human Development Index and its components [HDRO_statistical_data_tables_1_15_d1_d5.xlsx] the year 2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, η μέση τιμή του δείκτη κατά κεφαλή ΑΕΕ στα
28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 είναι 36.463,4 PPP $ , τιμή
υπερέχουσα ιδιαίτερα σημαντικά κατά 15.745,4 PPP $
της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στο σύνολο των 189
χωρών σε παγκόσμιο επίπεδο (15.745,4 PPP $) την ίδια χρονιά.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, η τιμή του δείκτη κατά κεφαλή ΑΕΕ στην Ελλάδα 24.909,3 PPP $, τιμή υπερέχουσα σημαντικά κατά 9.163,9 PPP $ της αντίστοιχης
τιμής του δείκτη στο σύνολο των 189 χωρών σε παγκόσμιο επίπεδο (15.745,4 PPP $) την ίδια χρονιά.
Στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 η Ελλάδα (36.463,4
PPP $) κατέχει την 4η χαμηλότερη θέση, τιμή υπολειπόμενη σημαντικά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη
στην ΕΕ-28 (36.463,4 PPP $) κατά 11.554,0 PPP $.
Τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) με
μέση τιμή δείκτη 53.601,4 PPP $ είναι: το Λουξεμβούργο (65.543,1 PPP $), η Ιρλανδία (55.659,7 PPP $),
η Ολλανδία (50.012,6 PPP $), η Δανία (48.836,1 PPP
$), και η Σουηδία (47.955,4 PPP $). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 23.564,6 PPP $, και
συγκεκριμένα: η Βουλγαρία (19.645,9 PPP $), η Κροατία (23.061,0 PPP $), η Ρουμανία (23.905,8 PPP $), η
Ελλάδα (24.909,3 PPP $), και η Λετονία (26.300,8 PPP
$). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom
είναι υψηλή (2,3 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη
σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28.
1.5.2

Προσαρμοστικός των ανισοτήτων στην ανάπτυξη του ανθρώπου δείκτης (ΙHDI)

O συνθετικός προσαρμοστικός των ανισοτήτων στην
ανάπτυξη του ανθρώπου δείκτης (ΙHDI) προσαρμόζει
(επαναϋπολογίζει) τον συνθετικό δείκτη ανάπτυξης του
ανθρώπου (HDI) ως προς τις ανισότητες στην κατανομή
κάθε κατεύθυνσης (υγεία, εκπαίδευση, και εισόδημα)
στον πληθυσμό κάθε χώρας. Βασίζεται σε μια ευαίσθητη
της κατανομής κατηγορία σύνθετων δεικτών που προτείνονται από τους Foster, Lopez-Calva και Szekely (2005), η
οποία με τη σειρά της βασίζεται στην οικογένεια των μέτρων ανισότητας Atkinson (1970). Υπολογίζεται ως γεω-
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Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2018, συγκρίνοντας την κατάταξη των κρατών-μελών της ΕΕ-28 μεταξύ των 189
χωρών σε παγκόσμιο επίπεδο, ως προς την τιμή δείκτη κατά κεφαλή ΑΕΕ και της αντίστοιχης κατάταξης
ως προς την τιμή του δείκτη HDI (διαφορά κατάταξης
δείκτη κατά κεφαλή ΑΕΕ μείον δείκτη HDI), καταγράφεται ότι σε 25 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 η διαφορά κατάταξης είναι θετική γεγονός που υποδηλώνει ότι στην κατάταξη ως προς τον δείκτη HDI (με
την 1η ως μέγιστη θέση) η θέση των κρατών-μελών είναι υψηλότερη από τη θέση τους στην κατάταξη ως
προς τον δείκτη κατά κεφαλή ΑΕΕ, με τη μεγαλύτερη
διαφορά να καταγράφεται στην Ελλάδα (κατά 20 θέσεις), και κατά φθίνουσα σειρά θέσεων ακολουθούν:
η Γερμανία (κατά 15 θέσεις), το Ηνωμένο Βασίλειο, η
Σλοβενία και η Πολωνία (κατά 13 θέσεις), η Φινλανδία και η Τσεχία (κατά 12 θέσεις), η Εσθονία και η Λετονία (κατά 10 θέσεις), η Ιρλανδία, η Σουηδία, η Κροατία, και η Βουλγαρία (κατά 9 θέσεις), η Ισπανία (κατά 8 θέσεις), η Λιθουανία (κατά 7 θέσεις), η Μάλτα
(κατά 6 θέσεις), το Βέλγιο και η Κύπρος (κατά 5 θέσεις), και ελαφρότερα η Δανία, η Πορτογαλία και η
Ουγγαρία (κατά 4 θέσεις), η Ολλανδία και η Σλοβακία
(κατά 3 θέσεις), και οριακά η Ιταλία και η Ρουμανία
(κατά 2 θέσεις), ενώ η Αυστρία και η Γαλλία διατηρούν την ίδια θέση. Τέλος στο Λουξεμβούργο η κατάταξη ως προς τον δείκτη κατά κεφαλή ΑΕΕ είναι υψηλότερη κατά 13 θέσεις της κατάταξης ως προς το δείκτη HDI.

μετρικός μέσος των 3 κατευθυντήριων προσαρμοστικών
των ανισοτήτων στην ανάπτυξη του ανθρώπου δεικτών
(υγεία, εκπαίδευση, και εισόδημα) στον πληθυσμό κάθε
χώρας
Ο δείκτης IHDI συνυπολογίζει τις ανισότητες στους κατευθυντήριους δείκτες του δείκτη HDI "μειώνοντας" τη
μέση τιμή κάθε διάστασης αναλογικά ως προς το επίπεδο ανισότητας. Ο δείκτης IHDI ισούται με το δείκτη HDI
όταν δεν καταγράφεται ανισότητα μεταξύ των ατόμων,
αλλά παίρνει χαμηλότερες τιμές από το δείκτη HDI κα-
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Βλ. HDRO, HDR 2019 Technical notes, Technical note 2. Inequalityadjusted HDI

Κεφάλαιο 1ο
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κός προσαρμοστικός των ανισοτήτων στην ανάπτυξη
του ανθρώπου δείκτης (ΙHDI) στις 150 από τις 189 χώρες
σε παγκόσμιο επίπεδο της μελέτης του HDRO, για τις οποίες διατίθενται σχετικά συγκριτικά στοιχεία και για το
δείκτη IHDI, την περίοδο αναφοράς 2010-2018.
Το εύρος μεταξύ των ετήσιων τιμών των δεικτών HDI και
ΙHDI αντιστοιχεί την προσαρμοστική απόλυτη μείωση
που ο ΙHDI επέφερε στον HDI λόγω των ανισοτήτων και
στις 3 κατευθύνσεις (υγεία, εκπαίδευση, και εισόδημα).

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ & ΔΕΙΚΤΕΣ
ΣΤΗΝ ΕΕ-28

θώς η ανισότητα αυξάνεται. Με αυτή την έννοια, ο δείκτης IHDI μετρά το επίπεδο της ανάπτυξης του ανθρώπου αλλά λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρούμενες ανι35
σότητες .
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνονται ο συνθετικός
δείκτης ανάπτυξης του ανθρώπου (HDI) και ο συνθετι-

Γράφημα 1.296: Συνθετικός προσαρμοστικός των ανισοτήτων στην ανάπτυξη του ανθρώπου δείκτης (ΙHDI) στις 189 χώρες σε παγκόσμιο επίπεδο την περίοδο
αναφοράς 1990-2018
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Πηγή: Human Development Report Office (HDRO) - Inequality-adjusted Human Development Index - IHDI the period 2010-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, ο συνθετικός προσαρμοστικός των ανισοτήτων στην ανάπτυξη του ανθρώπου δείκτης (ΙHDI) στις
150 χώρες σε παγκόσμιο επίπεδο για τις οποίες υπολογίστηκαν τιμές του δείκτη είναι 0,584, τιμή μειωμένη (λόγω παρατηρούμενων ανισοτήτων) κατά 20,2% (ή
κατά 0,148 μονάδες) έναντι της αντίστοιχης τιμής του
δείκτη HDI (0,731) τη συγκεκριμένη χρονιά.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2010-2018), καταγράφεται οριακή αύξηση του δείκτη ΙHDI κατά 9,3% (ή κατά
0,050 μονάδες) από 0,534 το 2010, που αποτελεί και
την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά τη περίοδο αναφοράς, σε 0,584 το 2018, που αποτελεί αντίστοιχα και τη
μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο. Την ίδια περίοδο, η μέση ετήσια μείωση του δείκτη HDI λόγω των
ανισοτήτων είναι ισχυρή κατά 22,2% (ή κατά 0,159
μονάδες), μειούμενη κατά -13,9% (ή κατά 3,3 ποσ. μονάδες) από 23,4% το 2010, που αποτελεί και τη μέγιστη ποσοστιαία τιμή της μείωσης, σε 20,1% το 2018.
Σημειώνεται ότι η ελάχιστη ποσοστιαία τιμή της μείωσης καταγράφεται το 2017 (20,0%).
Το 2018, οι 5 χώρες με τον υψηλότερο δείκτη IHDI (top
5) με μέση τιμή δείκτη 0,862 είναι: η Νορβηγία (0,889

με μείωση του δείκτη HDI κατά 6,8%), η Ισλανδία
(0,885 με μείωση του δείκτη HDI κατά 5,7%), η Ιαπωνία
(0,882 με μείωση του δείκτη HDI κατά 3,6%), η Ελβετία
(0,882 με μείωση του δείκτη HDI κατά 6,8%), και η Φινλανδία (0,889 με μείωση του δείκτη HDI κατά 5,3%).
Στον αντίποδα καταγράφονται οι 5 χώρες με τον χαμηλότερο δείκτη IHDI (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη
0,258 και συγκεκριμένα: η Δημοκρατία της Κεντρικής
Αφρικής (0,222 με μείωση του δείκτη HDI κατά 41,6%),
το Τσαντ (0,250 με μείωση του δείκτη HDI κατά 37,7%),
το Νότιο Σουδάν (0,264 με μείωση του δείκτη HDI κατά
36,1%), ο Νίγηρας (0,272 με μείωση του δείκτη HDI κατά 27,9%), και η Σιέρρα Λεόνε (0,282 με μείωση του
δείκτη HDI κατά 35,7%).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνονται ο συνθετικός
δείκτης ανάπτυξης του ανθρώπου (HDI) και ο συνθετικός προσαρμοστικός των ανισοτήτων στην ανάπτυξη
του ανθρώπου δείκτης (ΙHDI) στις 150 από τις 189 χώρες
σε παγκόσμιο επίπεδο της μελέτης του HDRO, για τις οποίες διατίθενται σχετικά στοιχεία, ανά κατηγορία χωρών
(ως προς την τιμή του δείκτη HDI) την περίοδο αναφοράς
2010-2018.

Γράφημα 1.297: Συνθετικός δείκτης ανάπτυξης του ανθρώπου (HDI) και συνθετικός προσαρμοστικός των ανισοτήτων στην ανάπτυξη του ανθρώπου δείκτης
(ΙHDI) στις 150 από τις 189 χώρες σε παγκόσμιο επίπεδο, ανά κατηγορία χωρών (ως προς την τιμή του δείκτη HDI) την περίοδο αναφοράς 1990-2018
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Πηγή: Human Development Report Office (HDRO) - Table 3. Inequality-adjusted Human Development Index [HDRO_statistical_data_tables_1_15_d1_d5.xlsx] the year 2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, και για τις συνολικά 189 χώρες σε παγκόσμιο
επίπεδο της μελέτης του HDRO:
 στις 50 από τις 62 χώρες (το 80,6%) που ανήκουν στην
κατηγορία χώρες με πολύ υψηλή ανάπτυξη του ανθρώπου για τις οποίες διατίθενται τιμές του δείκτη
IHDI, η μέση τιμή του δείκτη IHDI είναι 0,796 τιμή
μειωμένη κατά 10,8% (κατά 0,148 μονάδες) της αντίστοιχης τιμής του δείκτη HDI στις συγκεκριμένες
χώρες, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή της ποσοστιαίας μείωσης μεταξύ των 4 κατηγοριών χωρών
ως προς το ύψος της ανάπτυξης του ανθρώπου (δείκτης HDI), τιμή υπερέχουσα σημαντικά κατά 36,4%
(ή κατά 0,212 μονάδες) της μέσης τιμής του δείκτη
IHDI σε παγκόσμιο επίπεδο (0,584) την ίδια χρονιά.
Σημειώνεται ότι στη συγκεκριμένη κατηγορία χωρών
ανήκουν και τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ.
 στις 40 από τις 54 χώρες (το 74,1%) που ανήκουν στην
κατηγορία χώρες με υψηλή ανάπτυξη του ανθρώπου για τις οποίες διατίθενται τιμές του δείκτη IHDI,
η μέση τιμή του δείκτη IHDI είναι 0,615 τιμή μειωμένη κατά 18,0% (κατά 0,135 μονάδες) της αντίστοιχης τιμής του δείκτη HDI στις συγκεκριμένες χώρες,
τιμή υπερέχουσα ελαφρά κατά 5,4% (ή κατά 0,031
μονάδες) της μέσης τιμής του δείκτη IHDI σε παγκόσμιο επίπεδο (0,584) την ίδια χρονιά.
 στις 29 από τις 37 χώρες (το 78,4%) που ανήκουν στην
κατηγορία χώρες με μέτρια ανάπτυξη του ανθρώπου για τις οποίες διατίθενται τιμές του δείκτη IHDI,
η μέση τιμή του δείκτη IHDI είναι 0,470 τιμή μειωμένη ισχυρά κατά 25,9% (κατά 0,164 μονάδες) της
αντίστοιχης τιμής του δείκτη HDI στις συγκεκριμένες
χώρες, τιμή υπολειπόμενη ισχυρά κατά 19,5% (ή
κατά 0,114 μονάδες) της μέσης τιμής του δείκτη IHDI σε παγκόσμιο επίπεδο (0,584) την ίδια χρονιά.
 στις 31 από τις 36 χώρες (το 86,1%) που ανήκουν στην
κατηγορία χώρες με χαμηλή ανάπτυξη του ανθρώπου για τις οποίες διατίθενται τιμές του δείκτη IHDI,
η μέση τιμή του δείκτη IHDI είναι 0,349 τιμή μειωμένη κατά 31,1% (κατά 0,158 μονάδες) της αντίστοιχης τιμής του δείκτη HDI στις συγκεκριμένες χώρες,
που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή της ποσοστιαίας
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μείωσης μεταξύ των 4 κατηγοριών χωρών ως προς
το ύψος της ανάπτυξης του ανθρώπου (δείκτης HDI),
τιμή υπολειπόμενη ιδιαίτερα σημαντικά κατά 40,2%
(ή κατά 0,235 μονάδες) της μέσης τιμής του δείκτη
IHDI σε παγκόσμιο επίπεδο (0,584) την ίδια χρονιά.
Κατά την περίοδο αναφοράς 2010-2018, καταγράφεται
ελαφρά μείωση κατά -8,7% (ή κατά 3,3 ποσ. μονάδες)
της συνολικής ποσοστιαίας μείωσης (overall loss %)
της τιμής του δείκτη HDI λόγω ανισοτήτων στις 150
από τις 189 χώρες σε παγκόσμιο επίπεδο της μελέτης του
HDRO, για τις οποίες διατίθενται σχετικά συγκριτικά
στοιχεία και για το δείκτη IHDI, από 23,4% το 2010, που
αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο
αναφοράς, σε 20,2% το 2018. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη
τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2017
(20,0%). Τη συγκεκριμένη περίοδο, και στις 4 κατηγορίες χωρών καταγράφεται ελαφρά μείωση της συνολικής
ποσοστιαίας μείωσης (overall loss %) της τιμής του
δείκτη HDI λόγω ανισοτήτων, με την υψηλότερη να
καταγράφεται στην κατηγορία χώρες με χαμηλή ανάπτυξη του ανθρώπου (κατά -13,4% ή κατά 4,8 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόλυτης μεταβολής
ακολουθούν οι κατηγορίες: χώρες με υψηλή ανάπτυξη
του ανθρώπου (κατά -19,9% ή κατά 4,5 ποσ. μονάδες),
χώρες με μεσαία ανάπτυξη του ανθρώπου (κατά 11,0% ή κατά 3,2 ποσ. μονάδες), και χώρες με πολύ
υψηλή ανάπτυξη του ανθρώπου (μείωση κατά -8,9 ή
κατά 1,0 ποσ. μονάδα).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνονται ο συνθετικός
δείκτης ανάπτυξης του ανθρώπου (HDI) και ο συνθετικός προσαρμοστικός των ανισοτήτων στην ανάπτυξη
του ανθρώπου δείκτης (ΙHDI) των 50 από τις 62 χώρες σε
παγκόσμιο επίπεδο, που ανήκουν στην κατηγορία χώρες
με πολύ υψηλή ανάπτυξη του ανθρώπου (με διαθέσιμα
στοιχεία του δείκτη ΙHDI) το έτος 2018. Στο γράφημα η
Ελλάδα σημειώνεται με γαλανό χρώμα, με πορτοκαλί
χρώμα σημειώνονται τα υπόλοιπα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ28, ενώ με κίτρινο χρώμα σημειώνονται ευρωπαϊκές χώρες εκτός ΕΕ-28.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2018

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ & ΔΕΙΚΤΕΣ
ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Κεφάλαιο 1ο

Γράφημα 1.298: Συνθετικός δείκτης ανάπτυξης του ανθρώπου (HDI) και ο συνθετικός προσαρμοστικός των ανισοτήτων στην ανάπτυξη του ανθρώπου δείκτης
(ΙHDI) των 62 χωρών σε παγκόσμιο επίπεδο που ανήκουν στην κατηγορία χώρες με ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ ανάπτυξη του ανθρώπου το 2018

0,703
0,675

0,675

0,768
0,725
0,714
0,743
0,765
0,759
0,714
0,746
0,725

0,777
0,696

0,804
0,776
0,742

0,882
0,843
0,822
0,809
0,777
0,858
0,765
0,850
0,809
0,815
0,776
0,818
0,788
0,766
0,801
0,775

0,889
0,882
0,865
0,861
0,815
0,862
0,885
0,874
0,810
0,870
0,873
0,876
0,841
0,836
0,845
0,797
0,849

0,796

χώρες με ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ ανάπτυξη του ανθρώπου σε παγκόσμιο επίπεδο

Τιμή κατηγ.
Νορβηγία
Ελβετία
Ιρλανδία
Γερμανία
Χονγκ Κονγκ - Κίνα
Αυστραλία
Ισλανδία
Σουηδία
Σιγκαπούρη
Ολλανδία
Δανία
Φινλανδία
Καναδάς
Νέα Ζηλανδία
Ην. Βασίλειο
Ην. Πολ. Αμερικής
Βέλγιο
Λιχτενστάιν
Ιαπωνία
Αυστρία
Λουξεμβούργο
Ισραήλ
Δημ. Κορέας
Σλοβενία
Ισπανία
Τσεχία
Γαλλία
Μάλτα
Ιταλία
Εσθονία
Κύπρος
Ελλάδα
Πολωνία
Λιθουανία
Ην. Αραβ. Εμιράτα
Ανδόρα
Σαουδική Αραβία
Σλοβακία
Λετονία
Πορτογαλία
Κατάρ
Χιλή
Μπρουνέι Νταρ.
Ουγγαρία
Μπαχρέιν
Κροατία
Ομάν
Αργεντινή
Ρωσική Ομοσπ.
Λευκορωσία
Καζακστάν
Βουλγαρία
Μαυροβούνιο
Ρουμανία
Παλάου
Μπαρμπάντος
Κουβέιτ
Ουρουγουάη
Τουρκία
Μπαχάμες
Μαλαισία
Σεϋχέλλες

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

HDI

IHDI

Πηγή: Human Development Report Office (HDRO) - Table 3. Inequality-adjusted Human Development Index [HDRO_statistical_data_tables_1_15_d1_d5.xlsx] the year 2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, η μέση τιμή του δείκτη IHDI των 28 κρατώνμελών της ΕΕ-28 είναι 0,811, τιμή μειωμένη κατά 8,7%
(ή κατά 0,077 μονάδες) της τιμής του δείκτη HDI στο
σύνολο κρατών-μελών της ΕΕ-28 (0,888) την ίδια χρονιά. Την ίδια χρονιά, η τιμή του δείκτη IHDI στην Ελλάδα είναι 0,872, τιμή που υπολείπεται οριακά της
μέσης τιμή του δείκτη HDI των 28 κρατών-μελών της
ΕΕ-28 (0,766), κατέχοντας την 24η θέση μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28, τιμή μειωμένη κατά 12,2% (ή
κατά 0,106 μονάδες) της τιμής του δείκτη HDI της Ελλάδας (0,872) τη συγκεκριμένη χρονιά.
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 με την υψηλότερη
μείωση του δείκτη HDI λόγω ανισοτήτων (top 5) με
μέση τιμή μείωσης 12,8% είναι: η Ισπανία (14,4%), η
Πορτογαλία (12,6%), η Βουλγαρία (12,6%), η Ιταλία
(12,2%), και η Ελλάδα (12,2%). Στον αντίποδα κατα-

γράφονται τα 5 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 με την χαμηλότερο μείωση του δείκτη HDI λόγω ανισοτήτων (bottom
5) με μέση τιμή μείωσης 12,8% και συγκεκριμένα: η
Τσεχία (4,6%), η Σλοβενία (4,8%), η Φινλανδία (5,3%),
η Δανία (6,1%), και η Σλοβακία (6,2%), Ας σημειωθεί
ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom είναι σημαντικά
υψηλή (2,4 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28.
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ (ΥΓΕΙΑΣ)
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή των ανισοτήτων στην κατευθυντήρια μεταβλητή (υγείας) του δείκτη HDI που αναφέρεται στο
προσδόκιμο ζωής κατά τη γέννηση σε έτη στα κράτημέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 1.299: Ποσοστιαία κατανομή των ανισοτήτων στην κατευθυντήρια μεταβλητή (υγείας) του δείκτη HDI που αναφέρεται στο προσδόκιμο ζωής κατά
τη γέννηση σε έτη στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Human Development Report Office (HDRO) - Table 3. Inequality-adjusted Human Development Index [HDRO_statistical_data_tables_1_15_d1_d5.xlsx] the year 2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Σημειώνεται ότι οι ανισότητες στη προσδόκιμο ζωής
κατά τη γέννηση σε έτη αναφέρονται στην ποσοστιαία
κατανομή των παρατηρούμενων ανισοτήτων μεταξύ
της συγκεκριμένης μεταβλητής σε μια χώρα και της
βάσηw δεδομένων από τους πίνακες διάρκειας της
ζωής που υπολογίζονται από τον δείκτη ανισότητας
Atkinson για τη συγκεκριμένη χώρα.
Το 2018, η μέση ποσοστιαία τιμή των ανισοτήτων στην
κατευθυντήρια μεταβλητή (υγείας) του δείκτη HDI που
αναφέρεται στο προσδόκιμο ζωής κατά τη γέννηση
στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 είναι 3,9%, τιμή υπολειπόμενη σημαντικά κατά 10,8 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στο σύνολο των 150 χωρών σε
παγκόσμιο επίπεδο (14,7%) για τα οποία διατίθενται
σχετικά στοιχεία την ίδια χρονιά.

Τη συγκεκριμένη χρονιά, η ποσοστιαία τιμή των ανισοτήτων στην κατευθυντήρια μεταβλητή (υγείας) του δείκτη HDI που αναφέρεται στο προσδόκιμο ζωής κατά τη
γέννηση στην Ελλάδα είναι 3,5%, τιμή υπολειπόμενη
σημαντικά κατά 11,2 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στο σύνολο των 150 χωρών σε παγκόσμιο επίπεδο (14,7%) για τα οποία διατίθενται σχετικά
στοιχεία την ίδια χρονιά. Στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28
η Ελλάδα (3,5%) κατέχει την 10η χαμηλότερη θέση, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά της αντίστοιχης τιμής του
δείκτη στην ΕΕ-28 (3,9%) κατά 0,4 ποσ. μονάδες την ίδια
χρονιά.
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Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη ανισοτήτων (top 5) με μέση τιμή δείκτη 5,7% είναι: η Ρουμανία (6,3%), η Βουλγαρία (6,1%), η Λιθουανία (5,5%), η
Λετονία (5,4%), και η Σλοβακία (5,0%). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη ανισοτήτων (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 3,0%, και
συγκεκριμένα: η Σουηδία (2,9%), η Σλοβενία (2,9%), η
Φινλανδία (3,0%), η Ισπανία (3,0%), και η Τσεχία (3,0%).
Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bot-tom5 είναι
υψηλή (1,9 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημα-

ντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ)
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή των ανισοτήτων στην κατευθυντήρια μεταβλητή (εκπαίδευσης) του δείκτη HDI που αναφέρεται
στη μέση διάρκεια σχολικής φοίτησης σε έτη (Mean
years of schooling) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 1.300: Ποσοστιαία κατανομή των ανισοτήτων στην κατευθυντήρια μεταβλητή (εκπαίδευσης) του δείκτη HDI που αναφέρεται στη μέση διάρκεια
σχολικής φοίτησης (σε έτη) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Human Development Report Office (HDRO) - Table 3. Inequality-adjusted Human Development Index [HDRO_statistical_data_tables_1_15_d1_d5.xlsx] the year 2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Σημειώνεται ότι οι ανισότητες στη μέση διάρκεια
σχολικής φοίτησης αναφέρονται στην ποσοστιαία κατανομή των παρατηρούμενων ανισοτήτων μεταξύ της
συγκεκριμένης μεταβλητής σε μια χώρα και σχετικά
στοιχεία από έρευνες νοικοκυριών που εκτιμήθηκαν
χρησιμοποιώντας τον δείκτη ανισότητας Atkinson για
τη συγκεκριμένη χώρα.
Το 2018, η μέση ποσοστιαία τιμή των ανισοτήτων
στην κατευθυντήρια μεταβλητή (εκπαίδευσης) του
δείκτη HDI που αναφέρεται στη μέση διάρκεια σχολικής φοίτησης στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 είναι 5,9%,
τιμή υπολειπόμενη ιδιαίτερα σημαντικά κατά 16,4
ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στο σύνολο των 150 χωρών σε παγκόσμιο επίπεδο (22,3%)
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία την ίδια
χρονιά.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, η ποσοστιαία τιμή των ανισοτήτων στην κατευθυντήρια μεταβλητή (εκπαίδευσης) του δείκτη HDI που αναφέρεται στη μέση διάρκεια σχολικής φοίτησης στην Ελλάδα είναι 12,8%, τιμή υπολειπόμενη σημαντικά κατά 9,5 ποσ. μονάδες
της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στο σύνολο των 150
χωρών σε παγκόσμιο επίπεδο (22,3%) για τα οποία
διατίθενται σχετικά στοιχεία την ίδια χρονιά. Στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28 η Ελλάδα (12,8%) κατέχει την
26η υψηλότερη θέση, τιμή υπερέχουσα της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (5,9%) κατά 6,9 ποσ.
μονάδες την ίδια χρονιά.
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Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη
ανισοτήτων (top 5) με μέση τιμή δείκτη 13,5% είναι: η
Ισπανία (17,1%), η Πορτογαλία (15,8%), η Ελλάδα
(12,8%), η Κύπρος (11,0%), και η Ιταλία (11,0%). Στον
αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη ανισοτήτων (bottom 5) με μέση τιμή
δείκτη 1,9%, και συγκεκριμένα: η Τσεχία (1,4%), η
Σλοβακία (1,6%), η Εσθονία (2,1%), η Σλοβενία (2,2%),
και η Φινλανδία (2,3%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του
λόγου top5/ bot-tom5 είναι σημαντικά υψηλή (7,1
φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28.
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ (ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ)
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή των ανισοτήτων στην κατευθυντήρια μεταβλητή (εισοδήματος) του δείκτη HDI που αναφέρεται
στο κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εθνικό Εισόδημα - ΑΕΕ σε
ισοτιμία αγοραστικής δύναμης PPP $ (Gross national income per capita in Purchasing Power Parity in $ - PPP $)
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.
Σημειώνεται ότι οι ανισότητες στο κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εθνικό Εισόδημα - ΑΕΕ αναφέρονται στην ποσοστιαία κατανομή των παρατηρούμενων ανισοτήτων
μεταξύ της συγκεκριμένης μεταβλητής σε μια χώρα
και σχετικά στοιχεία από έρευνες νοικοκυριών που
εκτιμήθηκαν χρησιμοποιώντας τον δείκτη ανισότητας
Atkinson για τη συγκεκριμένη χώρα.
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Κεφάλαιο 1ο
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ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ & ΔΕΙΚΤΕΣ
ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Γράφημα 1.301: Ποσοστιαία κατανομή των ανισοτήτων στην κατευθυντήρια μεταβλητή (εισοδήματος) του δείκτη HDI που αναφέρεται στο κατά κεφαλή ΑΕΕ
(σε ισοτιμία αγοραστικής δύναμης PPP $) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
23,9

Πηγή: Human Development Report Office (HDRO) - Table 3. Inequality-adjusted Human Development Index [HDRO_statistical_data_tables_1_15_d1_d5.xlsx] the year 2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, η μέση ποσοστιαία τιμή των ανισοτήτων
στην κατευθυντήρια μεταβλητή (εισοδήματος) του
δείκτη HDI που αναφέρεται στο κατά κεφαλή ΑΕΕ σε
ισοτιμία αγοραστικής δύναμης PPP $ στα 28 κράτημέλη της ΕΕ-28 είναι 15,7%, τιμή υπολειπόμενη ισχυρά
κατά 7,6 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στο σύνολο των 150 χωρών σε παγκόσμιο επίπεδο
(23,3%) για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία την
ίδια χρονιά.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, η ποσοστιαία τιμή των ανισοτήτων στην κατευθυντήρια μεταβλητή (εκπαίδευσης) του δείκτη HDI που αναφέρεται στο κατά κεφαλή ΑΕΕ σε ισοτιμία αγοραστικής δύναμης PPP $ στην
Ελλάδα είναι 19,5%, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά κατά
3,9 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στο
σύνολο των 150 χωρών σε παγκόσμιο επίπεδο (23,3%)
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία την ίδια
χρονιά. Στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 η Ελλάδα
(19,5%) κατέχει την 6η υψηλότερη θέση, τιμή υπερέχουσα της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28
(15,7%) κατά 3,8 ποσ. μονάδες την ίδια χρονιά.
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη ανισοτήτων (top 5) με μέση τιμή δείκτη 21,9% είναι: η
Βουλγαρία (23,9%), η Ισπανία (21,9%), η Λιθουανία
(21,8%), η Ιταλία (21,3%), και η Ρουμανία (20,7%). Στον
αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη ανισοτήτων (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 10,3%, και συγκεκριμένα: η Σλοβενία (9,1%), η Τσεχία (9,2%), η Φινλανδία (10,4%), το Βέλγιο (11,4%), και
η Δανία (11,4%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου

top5/ bot-tom5 είναι υψηλή (2,1 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Ολοκληρώνοντας, την ενότητα των παρατηρούμενων
ανισοτήτων της ανάπτυξης του ανθρώπου των χωρών
σε παγκόσμιο επίπεδο και συγκεκριμένα στην κατεύθυνση αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης (a decent standard of living), παρατίθενται 4 σχετιζόμενες με τις ανισότητες ως προς το εισόδημα των πολιτών μεταβλητές:
 ποσοστό εισοδήματος που αναλογεί στο 40% των
φτωχότερων κατοίκων (income shares % held by
poorest 40 percent),
 ποσοστό εισοδήματος που αναλογεί στο 10% των
πλουσιότερων κατοίκων (income shares % held by
richest 10 percent),
 ποσοστό εισοδήματος που κατέχεται από το 1% των
πλουσιότερων κατοίκων (income shares % held by
richest 1 percent), και
 ο συντελεστής Gini (Gini coefficient - %). Ο συγκεκριμένος συντελεστής αποδίδει τη στατιστική διασπορά
της κατανομής του εισοδήματος, της κατανάλωσης, ή
του πλούτου, των κατοίκων ενός έθνους και αποτελεί
το πιο συχνά χρησιμοποιούμενο μέτρο εισοδηματικής
ανισότητας.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του εισοδήματος (ή της κατανάλωσης) που
αναλογεί στο 40% των φτωχότερων πολιτών στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 κατά το πιο πρόσφατο διαθέσιμο
έτος κατά την περίοδο 2010-2017.

Γράφημα 1.302: Ποσοστιαία κατανομή του εισοδήματος που αναλογεί στο 40% των φτωχότερων πολιτών στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 κατά το πιο πρόσφατο
διαθέσιμο έτος κατά την περίοδο 2010-2017
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Πηγή: Human Development Report Office (HDRO) - Table 3. Inequality-adjusted Human Development Index [HDRO_statistical_data_tables_1_15_d1_d5.xlsx] the year 2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, το μέσο ποσοστό του εισοδήματος που αναλογεί στο 40% των φτωχότερων πολιτών στα 28 κράτη-

μέλη της ΕΕ-28 είναι 20,6%, τιμή υπερέχουσα ελαφρά
κατά 2,9 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη
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στο σύνολο των 150 χωρών σε παγκόσμιο επίπεδο
(17,7%) για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία την
ίδια χρονιά. Τη συγκεκριμένη χρονιά, το ποσοστό του
εισοδήματος που αναλογεί στο 40% των φτωχότερων
πολιτών στην Ελλάδα είναι 17,7%, τιμή ταυτιζόμενη της
αντίστοιχης τιμής του δείκτη στο σύνολο των 150 χωρών σε παγκόσμιο επίπεδο (17,7%) για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία την ίδια χρονιά. Στην κατανομή
ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28 η Ελλάδα (17,7%) κατέχει την 19η υψηλότερη θέση, τιμή υπολειπόμενη της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (20,6%) κατά 2,9 ποσ. μονάδες την ίδια χρονιά.
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 23,7% είναι: η Τσεχία (24,4%), η

Σλοβενία (24,1%), η Φινλανδία (23,4%), η Δανία
(23,3%), και η Σλοβακία (23,1%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 17,5%, και συγκεκριμένα: η Ρουμανία (16,9%), η Ισπανία (17,5%), η Λιθουανία (17,7%), η Ελλάδα (17,7%), και η Βουλγαρία
(17,8%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,4 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του εισοδήματος (ή της κατανάλωσης) που
αναλογεί στο 10% των πλουσιότερων πολιτών στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 κατά το πιο πρόσφατο διαθέσιμο έτος κατά την περίοδο 2010-2017.

Γράφημα 1.303: Ποσοστιαία κατανομή του εισοδήματος που αναλογεί στο 10% των πλουσιότερων πολιτών στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 κατά το πιο πρόσφατο
διαθέσιμο έτος κατά την περίοδο 2010-2017
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Πηγή: Human Development Report Office (HDRO) - Table 3. Inequality-adjusted Human Development Index [HDRO_statistical_data_tables_1_15_d1_d5.xlsx] the year 2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, το μέσο ποσοστό του εισοδήματος που αναλογεί στο 10% των πλουσιότερων πολιτών στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 είναι 24,7%, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά κατά 5,5 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του
δείκτη στο σύνολο των 150 χωρών σε παγκόσμιο επίπεδο (30,2%) για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία
την ίδια χρονιά. Τη συγκεκριμένη χρονιά, το ποσοστό
του εισοδήματος που αναλογεί στο 10% των πλουσιότερων πολιτών στην Ελλάδα είναι 26,2%, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά κατά 4,0 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης
τιμής του δείκτη στο σύνολο των 150 χωρών σε παγκόσμιο επίπεδο (30,2%) για τα οποία διατίθενται σχετικά
στοιχεία την ίδια χρονιά. Στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28
η Ελλάδα (26,2%) κατέχει την 6η υψηλότερη θέση, τιμή
υπερέχουσα της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ28 (24,7%) κατά 1,5 ποσ. μονάδες την ίδια χρονιά.

Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 27,7% είναι: η Βουλγαρία
(28,8%), η Λιθουανία (28,6%), η Κύπρος (27,4%), η
Πορτογαλία (27,3%), και η Γαλλία (26,6%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 21,7%, και
συγκεκριμένα: η Σλοβακία (10,9%), η Σλοβενία (21,0%),
η Τσεχία (22,1%), το Βέλγιο (22,2%), και η Φινλανδία
(22,4%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,3 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του εισοδήματος (ή της κατανάλωσης) που
αναλογεί στο 1% των πλουσιότερων πολιτών στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 κατά το πιο πρόσφατο διαθέσιμο έτος κατά την περίοδο 2010-2016.

Γράφημα 1.304: Ποσοστιαία κατανομή του εισοδήματος που αναλογεί στο 1% των πλουσιότερων πολιτών στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 κατά το πιο πρόσφατο
διαθέσιμο έτος κατά την περίοδο 2010-2016
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Πηγή: Human Development Report Office (HDRO) - Table 3. Inequality-adjusted Human Development Index [HDRO_statistical_data_tables_1_15_d1_d5.xlsx] the year 2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
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και συγκεκριμένα: η Σλοβακία (5,2%), η Ολλανδία
(6,2%), το Βέλγιο (6,7%), η Σλοβενία (6,7%), και η
Ρουμανία (6,8%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bot-tom5 είναι υψηλή (1,9 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

Κεφάλαιο 1ο

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ & ΔΕΙΚΤΕΣ
ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Το 2016, το μέσο ποσοστό του εισοδήματος που αναλογεί στο 1% των πλουσιότερων πολιτών στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 είναι 8,8%. Τη συγκεκριμένη χρονιά,
το ποσοστό του εισοδήματος που αναλογεί στο 1%
των πλουσιότερων πολιτών στην Ελλάδα είναι 10,8%.
Στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 η Ελλάδα (26,2%) κατέχει την 7η υψηλότερη θέση, τιμή υπερέχουσα της
αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (24,7%) κατά
2,0 ποσ. μονάδες την ίδια χρονιά.
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη
(top 5) με μέση τιμή δείκτη 12,3% είναι: η Δανία
(12,8%), η Ιρλανδία (12,8%), η Πολωνία (12,5%), το
Ηνωμένο Βασίλειο (11,7%), και η Μάλτα (11,7%). Στον
αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 6,3%,

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συντελεστής
Gini στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 κατά το πιο πρόσφατο
διαθέσιμο έτος κατά την περίοδο 2010-2017.
Σημειώνεται ότι, ο συντελεστής αποτελεί το μέτρο της
απόκλισης της κατανομής του εισοδήματος (ατόμων ή
νοικοκυριών) μιας χώρας, από μια απόλυτα ίση (equal)
κατανομή. Η τιμή 0 του συντελεστή αντιπροσωπεύει την
απόλυτη ισότητα, ενώ η τιμή 100 αντιπροσωπεύει την
απόλυτη ανισότητα στην κατανομή.

Γράφημα 1.305: Κατανομή του συντελεστή Gini στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 κατά το πιο πρόσφατο διαθέσιμο έτος κατά την περίοδο 2010-2017
35,4 35,5 35,9 36,0 36,2 37,4 37,4
32,7 32,7 33,2 33,8 34,0 34,2
30,4 30,5 30,8 31,1 31,7 31,7 31,8
29,4
29,2
27,7 28,2 28,2
25,4 25,9 26,5 27,1

Πηγή: Human Development Report Office (HDRO) - Table 3. Inequality-adjusted Human Development Index [HDRO_statistical_data_tables_1_15_d1_d5.xlsx] the year 2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, η μέση τιμή του συντελεστή Gini στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 είναι 31,7%. Τη συγκεκριμένη χρονιά, η μέση τιμή του συντελεστή Gini στην Ελλάδα είναι 36,0%. Στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 η Ελλάδα
(36,0%) κατέχει την 4η υψηλότερη θέση, τιμή υπερέχουσα ελαφρά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην
ΕΕ-28 (31,7%) κατά 4,3 ποσ. μονάδες την ίδια χρονιά.
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη
(top 5) με μέση τιμή δείκτη 36,6% είναι: η Βουλγαρία
1.5.3

(37,4%), η Λιθουανία (37,4%), η Ισπανία (36,2%), η
Ελλάδα (36,0%), και η Ρουμανία (35,9%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 26,5%, και
συγκεκριμένα: η Σλοβενία (25,4%), η Τσεχία (25,9%),
η Σλοβακία (26,5%), η Φινλανδία (27,1%), και το Βέλγιο (27,7%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/
bot-tom5 είναι υψηλή (1,4 φορές), που υποδηλώνει
την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη
μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

Συνθετικός δείκτης ανάπτυξης των φύλων (GDI)

Ο συνθετικός δείκτης ανάπτυξης του ανθρώπου (GDI)
προσμετρά τις ανισότητες των φύλων που καταγράφονται ως προς την επίτευξη των τριών κατευθυντήριων
διαστάσεων της ανάπτυξης του ανθρώπου:
 (α) την υγεία, μετρούμενη από τη μεταβλητή προσδόκιμο ζωής κατά τη γέννηση (γυναικών και ανδρών ξεχωριστά),
 (β) την εκπαίδευση, μετρούμενη από 2 μεταβλητές:
την προσδόκιμη διάρκεια σχολικής φοίτηση για
παιδιά (κορίτσια και αγόρια ξεχωριστά), και από τη
μέση διάρκεια σχολικής φοίτησης σταθμίζεται από
τον πληθυσμό ηλικίας 25 ετών &άνω (γυναικών και
ανδρών ξεχωριστά), και
 (γ) το κατά κεφαλή ΑΕΠ σε μονάδες PPP $(γυναικών
και ανδρών ξεχωριστά).
Από τους 3 κατευθυντήριους δείκτης (υγείας, εκπαίδευσης και εισοδήματος) προκύπτουν ξεχωριστά ο δεί-

κτης HDI γυναικών και ο δείκτης HDI ανδρών αντίστοιχα , που υπολογίζονται ως ο γεωμετρικός μέσος των συνιστούντων κατευθυντήριων δεικτών (υγείας, εκπαίδευσης, εισοδήματος) ανά φύλο.
Σημειώνεται οι ομαδοποιημένες τιμές του συνθετικού
δείκτη HDI (ανά φύλο) σε ομάδες χωρών (ανά κατηγορία
ανάπτυξης του ανθρώπου, ήπειρο κ.α.) υπολογίζονται
εφαρμόζοντας τον τύπο HDI (ανά φύλο) στους σταθμισμένους μέσους όρους τις σχετιζόμενες με τους κατευθυντήριους δείκτες μεταβλητές, και συγκεκριμένα: το
προσδόκιμο ζωής κατά τη γέννηση (ανά φύλο) και το
κατά κεφαλή ΑΕΠ σε μονάδες PPP $ σταθμίζονται με
βάση τον συνολικό πληθυσμό (ανά φύλο), η προσδόκιμη
διάρκεια σχολικής φοίτησης σταθμίζεται με βάση τον
πληθυσμό ηλικίας 5-24 ετών (ανά φύλο), και η μέση
διάρκεια σχολικής φοίτησης σταθμίζεται από τον πληθυσμό ηλικίας 25 ετών &άνω (ανά φύλο).
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Διευκρινίζεται, ωστόσο, ότι η αναφορά των δεικτών στην
ΕΕ-28, αφορά στον αριθμητικό μέσο των δεικτών στα 28
κράτη-μέλη της ΕΕ-28.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συνθετικός
δείκτης ανάπτυξης του ανθρώπου (HDI) συνολικά και

ανά φύλο (HDI ανδρών – HDI γυναικών) στις 189 χώρες
σε παγκόσμιο επίπεδο που αναφέρονται στη σχετική μελέτη που διενήργησε το HDRO το έτος 2005 και την περίοδο αναφοράς 2010-2018 για την οποία διατίθενται
στοιχεία.

Γράφημα 1.306: Συνθετικός δείκτης ανάπτυξης του ανθρώπου (HDI) συνολικά και ανά φύλο (HDI ανδρών – HDI γυναικών) στις 189 χώρες σε παγκόσμιο επίπεδο το έτος 2005 και την περίοδο αναφοράς 2010-2018
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Πηγή: Human Development Report Office (HDRO) - Gender Development Index in 2005 and the period 2010-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, και στο σύνολο των 166 από τις 189 χώρες σε
παγκόσμιο επίπεδο, που αναφέρονται στη σχετική μελέτη που διενήργησε το HDRO, ο συνθετικός δείκτης ανάπτυξης του ανθρώπου στις γυναίκες (HDI γυναικών) είναι 0,707, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά κατά 6,2% ή κατά
0,044 μονάδες της τιμής του συνθετικού δείκτη ανάπτυξης του ανθρώπου στους άνδρες (HDI ανδρών) που την
ίδια χρονιά είναι 0,751.
Την ίδια χρονιά, σε 22 από τις 166 χώρες σε παγκόσμιο
επίπεδο ο HDI ανδρών υπολείπεται οριακά του δείκτη
HDI γυναικών (τιμές απόλυτης διαφοράς μικρότερες
των 0,040 μονάδων), ενώ στις υπόλοιπες 144 χώρες σε
παγκόσμιο επίπεδο ο HDI ανδρών υπερτερεί από σημαντικά έως και οριακά του δείκτη HDI γυναικών. Τη συγκεκριμένη χρονιά, η υψηλότερη απόλυτη διαφορά των
δεικτών HDI υπέρ των ανδρών καταγράφεται στο Νίγηρα (κατά 0,305 μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόλυτης διαφοράς ακολουθούν: η Υεμένη (κατά 0,290
μονάδες), το Πακιστάν (κατά 0,158 μονάδες), το Ιράκ
(κατά 0,157 μονάδες), το Αφγανιστάν (κατά 0,157 μονάδες), το Τατζικιστάν (κατά 0,142 μονάδες), το Μαρόκο (κατά 0,121 μονάδες), η Ινδία (κατά 0,118 μονάδες), η Συρία (κατά 0,118 μονάδες), η Ακτή Ελεφαντοστού (κατά 0,114 μονάδες), η Ανδόρρα (κατά 0,108
μονάδες), η Αλγερία (κατά 0,107 μονάδες), η Ισλαμική

Δημοκρατία του Ιράν (κατά 0,105 μονάδες), το Τσαντ
(κατά 0,102 μονάδες), το Τόγκο (κατά 0,102 μονάδες),
η Γουινέα (κατά 0,100 μονάδες), και η Παλαιστίνη (κατά 0,092 μονάδες).
Κατή την περίοδο αναφοράς (2010-2018) καταγράφεται ελαφρά μείωση κατά -14,8% (ή κατά 1,1 ποσ. μονάδες) της ποσοστιαίας διαφοράς του δείκτη HDI ανδρών από τον δείκτη HDI γυναικών, από 7,3% το
2010, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή της ποσοστιαίας διαφοράς κατά την περίοδο αναφοράς, σε
6,2% το2018, που αποτελεί αντίστοιχα και την ελάχιστη τιμή της ποσοστιαίας διαφοράς την ίδια περίοδο.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συνθετικός
δείκτης ανάπτυξης των φύλων (GDI) στις 189 χώρες
σε παγκόσμιο επίπεδο που αναφέρονται στη σχετική
μελέτη που διενήργησε το HDRO το έτος 2005 και την
περίοδο αναφοράς 2010-2018 για την οποία διατίθενται στοιχεία. Σημειώνεται ότι ο συνθετικός δείκτης
GDI ορίζεται ως ο λόγος του δείκτη HDI γυναικών
προς τον δείκτη HDI ανδρών (HDI γυναικών/HDI ανδρών). Διευκρινίζεται ότι δείκτης GDI καταγράφει εξ
ορισμού και τιμές υψηλότερες της μονάδας, με σημείο
απόλυτης ισορροπίας στην ανάπτυξη των φύλων τη
μονάδα (1,0).

Γράφημα 1.307: Συνθετικός δείκτης ανάπτυξης των φύλων (GDI) στις 189 χώρες σε παγκόσμιο επίπεδο το έτος 2005 και την περίοδο αναφοράς 2010-2018

0,932

0,934

2010

2011

0,937

0,939

0,940

0,940

0,941

0,942

0,941

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

0,921

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Πηγή: Human Development Report Office (HDRO) - Gender Development Index in 2005 and the period 2010-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, ο συνθετικός δείκτης ανάπτυξης των φύλων
(GDI) είναι 0,731. Την ίδια χρονιά, οι 5 χώρες με τον
υψηλότερο δείκτη GDI (top 5) με μέση τιμή δείκτη
0,954 είναι: η Νορβηγία (0,954), η Ελβετία (0,946), η
Ιρλανδία (0,942), η Γερμανία (0,939), και το Χονγκ
Κονγκ - Κίνα (0,938). Στον αντίποδα καταγράφονται οι
5 χώρες με τον χαμηλότερο δείκτη GDI (bottom 5) με
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μέση τιμή δείκτη 0,399 και συγκεκριμένα: ο Νίγηρας
(0,377), η Δημοκρατία της Κεντρικής Αφρικής (0,381),
το Τσαντ (0,401), το Νότιο Σουδάν (0,413), και το
Μπουρούντι (185). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom είναι υψηλή (2,5 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2018

(κατά 0,073 μονάδες), και ελαφρότερα το Κατάρ (κατά
0,059 μονάδες), το Μπενίν (κατά 0,058 μονάδες), το
Μπανγκλαντές (κατά 0,050 μονάδες), η Ζουαζηλάνδη
(κατά 0,050 μονάδες), η Μπουργκίνα Φάσο (κατά
0,046 μονάδες), και η Ινδία (κατά 0,044 μονάδες). Τέλος, την ίδια περίοδο (2010-2018) στην Υεμένη καταγράφεται σημαντική μείωση (κατά -30,9% ή κατά
0,205 μονάδες).

Κεφάλαιο 1ο

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ & ΔΕΙΚΤΕΣ
ΣΤΗΝ ΕΕ-28

δείκτη μεταξύ των περιφερειακών ενοτήτων της χώρας.
Κατά την περίοδο αναφοράς (1990-2018), καταγράφεται οριακά μηδενική μεταβολή του δείκτη GDI. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι σε 174 από τις 185
χώρες σε παγκόσμιο επίπεδο για τις οποίες διατίθενται σχετικά στοιχεία, καταγράφεται οριακά μηδενική
μεταβολή του δείκτη GDI (μεταβολή μικρότερη των
0,040 μονάδων), ενώ σε 10 από τις 185 χώρες σε παγκόσμιο επίπεδο για τις οποίες διατίθενται σχετικά
στοιχεία καταγράφεται αύξηση από σημαντικά έως
ελαφρά του δείκτη GDI με την υψηλότερη να καταγράφεται στη Βόρεια Μακεδονία (κατά 0,150 μονάδες), και με φθίνουσα σειρά μεταβολής ακολουθούν:
το Μπουρούντι (κατά 0,094 μονάδες), η Νικαράγουα

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
απόλυτη απόκλιση της τιμής του δείκτη GDI από την
τιμή ισορροπίας (1,0) των φύλων (absolute deviation of
GDI from gender parity), στις 4 κατηγορίες χωρών (ως
προς το ύψος του δείκτη HDI) το έτος 2005 και την περίοδο 2010-2018.

Γράφημα 1.308: Ποσοστιαία απόλυτη απόκλιση της τιμής του δείκτη GDI από την τιμή ισορροπίας των φύλων (1,0) στις 4 κατηγορίες χωρών (ως προς το ύψος
του δείκτη HDI) το έτος 2005 και την περίοδο 2010-2018
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Πηγή: Human Development Report Office (HDRO) - Gender Development Index in 2005 and the period 2010-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, και στο σύνολο των 189 χωρών σε παγκόσμιο
επίπεδο της μελέτης HDR ανθρώπου η ποσοστιαία απόλυτη απόκλιση της τιμής του δείκτη GDI από την τιμή
ισορροπίας των φύλων είναι 5,9%.
Την ίδια χρονιά, από τις 189 χώρες σε παγκόσμιο επίπεδο της μελέτης HDR:
 στις 64 χώρες (το 33,9%) που ανήκουν στην κατηγορία
χώρες με πολύ υψηλή ανάπτυξη του ανθρώπου η ποσοστιαία απόλυτη απόκλιση της τιμής του δείκτη
GDI από την τιμή ισορροπίας των φύλων είναι 2,1%,
που αποτελεί και την χαμηλότερη τιμή της απόλυτης
απόκλισης μεταξύ των 4 κατηγοριών χωρών.
 στις 54 χώρες (το 28,6%) ανήκουν στην κατηγορία χώρες με υψηλή ανάπτυξη του ανθρώπου η ποσοστιαία
απόλυτη απόκλιση της τιμής του δείκτη GDI από την
τιμή ισορροπίας των φύλων είναι 4,0%, τιμή 1,9 φορές υψηλότερη των χωρών με πολύ υψηλή ανάπτυξη
του ανθρώπου.
 οι 37 χώρες (το 19,6%) ανήκουν στην κατηγορία χώρες
με μέτρια ανάπτυξη του ανθρώπου η ποσοστιαία α-



πόλυτη απόκλιση της τιμής του δείκτη GDI από την
τιμή ισορροπίας των φύλων είναι 15,5%, που αποτελεί και την υψηλότερη τιμή της απόλυτης απόκλισης
μεταξύ των 4 κατηγοριών χωρών, τιμή 7,4 φορές υψηλότερη των χωρών με πολύ υψηλή ανάπτυξη του
ανθρώπου.
και οι 36 χώρες (το 19,0%) ανήκουν στην κατηγορία
χώρες με χαμηλή ανάπτυξη του ανθρώπου η ποσοστιαία απόλυτη απόκλιση της τιμής του δείκτη GDI
από την τιμή ισορροπίας των φύλων είναι 14,2%, τιμή 1,9 φορές υψηλότερη των χωρών με πολύ υψηλή
ανάπτυξη του ανθρώπου.

Κατά την περίοδο αναφοράς 2010-2018 στις 3 από τις 4
κατηγορίες χωρών καταγράφεται μείωση της ποσοστιαίας απόλυτη απόκλισης της τιμής του δείκτη GDI
από την τιμή ισορροπίας των φύλων, με την υψηλότερη (απόλυτη τιμή της μεταβολής) να καταγράφεται στην
κατηγορία χώρες με μέτρια ανάπτυξη του ανθρώπου
(κατά 3,4 μονάδες ή κατά -18,0%), και κατά φθίνουσα
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σειρά ποσοστιαίας μεταβολής ακολουθούν οι κατηγορίες: χώρες με χαμηλή ανάπτυξη του ανθρώπου (κατά 1,9
μονάδες ή κατά -11,8%), και χώρες με υψηλή ανάπτυξη
του ανθρώπου (κατά 1,3 μονάδες ή κατά -24,5%), ενώ
την ίδια περίοδο στην κατηγορία χώρες με πολύ υψηλή
ανάπτυξη του ανθρώπου καταγράφεται οριακά μηδενική μεταβολή.





Η ποσοστιαία απόλυτη απόκλιση της τιμής του δείκτη
GDI από την τιμή ισορροπίας (1,0) των φύλων αξιοποιείται και ως κριτήριο κατάταξης των χωρών σε παγκόσμιο επίπεδο σε 5 ομάδες χωρών, όπως φαίνεται και
στον ακόλουθο πίνακα.
ΧΩΡΕΣ

ποσοστιαία απόλυτη
απόκλιση από την τιμή
ισορροπίας των φύλων

με υψηλή ισότητα φύλων

μικρότερη από 2,5%

με μέτρια-υψηλή ισότητα φύλων

από 2,5 έως& 4,99%

με μέτρια ισότητα φύλων

από 5,0% έως& 7,49%

με μέτρια-χαμηλή ισότητα φύλων

από 7,5% έως& 9,99%

με χαμηλή ισότητα φύλων

από 10,0% &άνω





ροπίας των φύλων, ως χώρες με πολύ υψηλή ισότητα των φύλων,
οι 39 χώρες (ή το 23,5%) χαρακτηρίζονται βάσει της
τιμής της απόλυτης απόκλισης από την τιμή ισορροπίας των φύλων, ως χώρες με μέτρια-υψηλή ισότητα των φύλων,
οι 22 χώρες (ή το 13,3%) χαρακτηρίζονται βάσει της
τιμής της απόλυτης απόκλισης από την τιμή ισορροπίας των φύλων, ως χώρες με μέτρια ισότητα των
φύλων,
οι 8 χώρες (ή το 4,8%) χαρακτηρίζονται βάσει της τιμής της απόλυτης απόκλισης από την τιμή ισορροπίας των φύλων, ως χώρες με μέτρια-χαμηλή ισότητα των φύλων, και
οι 44 χώρες (ή το 26,5%) χαρακτηρίζονται βάσει της
τιμής της απόλυτης απόκλισης από την τιμή ισορροπίας των φύλων ως χώρες με χαμηλή ισότητα των
φύλων.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
απόλυτη απόκλιση της τιμής του δείκτη GDI από την
τιμή ισορροπίας (1,0) των φύλων των 53 χωρών σε παγκόσμιο επίπεδο, που ανήκουν στην ομάδα χώρες με
υψηλή ισότητα των φύλων το 2018. Στα επόμενα γραφήματα η Ελλάδα σημειώνεται με γαλανό χρώμα, με κίτρινο χρώμα σημειώνονται τα υπόλοιπα 27 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28, ενώ με πορτοκαλί χρώμα σημειώνονται ευρωπαϊκές χώρες εκτός ΕΕ-28.

Πηγή: Human Development Report Office, 2019

Το 2018, από τις 166 από τις 189 χώρες της μελέτης για
τις οποίες διατίθενται στοιχεία για το δείκτη GHI:
 οι 53 χώρες (ή το 31,9%) χαρακτηρίζονται βάσει της
τιμής της απόλυτης απόκλισης από την τιμή ισορ-
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Γράφημα 1.309: Ποσοστιαία απόλυτη απόκλιση της τιμής του δείκτη GDI από την τιμή ισορροπίας (1,0) των φύλων των 53 χωρών σε παγκόσμιο επίπεδο που
ανήκουν στην ομάδα χώρες με ΥΨΗΛΗ ισότητα των φύλων το 2018
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χώρες με ΥΨΗΛΗ ισότητα των φύλων σε παγκόσμιο επίπεδο

1

Πηγή: Human Development Report Office (HDRO) - Gender Development Index in 2005 and the period 2010-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, η μέση τιμή της ποσοστιαίας απόλυτης απόκλισης της τιμής του δείκτη GDI από την τιμή ισορροπίας (1,0) των φύλων στις 53 χώρες της ομάδας χώρες
με υψηλή ισότητα των φύλων είναι 1,20%, τιμή που
υπολείπεται σημαντικά (κατά 4,7 ποσ. μονάδες) της
ποσοστιαίας απόλυτης απόκλισης (5,90%) στις 166
από τις 189 χώρες σε παγκόσμιο επίπεδο για τις οποίες
διατίθενται σχετικά στοιχεία.
Στη συγκεκριμένη ομάδα χωρών ανήκουν 16 από τα 28
κράτη-μέλη της ΕΕ με τη διάμεση τιμή του δείκτη της
ποσοστιαίας απόλυτης απόκλισης να είναι 1,57%. Τα 5
κράτη-μέλη με την χαμηλότερη τιμή του δείκτη (bottom
5) με μέση τιμή δείκτη 0,73% είναι: η Σλοβενία (0,26%),
η Βουλγαρία (0,74%), η Σλοβακία (0,76%), η Πολωνία
(0,85%), και η Φινλανδία (1,02%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με την υψηλότερη τιμή του
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δείκτη (top 5) με μέση τιμή δείκτη 1,82% και συγκεκριμένα: η Δανία (1,95%), η Ισπανία (1,93%), η Σουηδία
(1,82%), η Τσεχία (1,70%), και η Κύπρος (1,69%).
Στην ίδια ομάδα χωρών ανήκουν επίσης και 6 χώρες της
Ευρώπης εκτός ΕΕ-28 και συγκεκριμένα η Μολδαβία
(0,71%), η Νορβηγία (0,96%), η Λευκορωσία (1,03%), η
Ρωσική Ομοσπονδία (1,50%), η Γεωργία (2,12%), και η
Σερβία (2,36%).
Το 2018, και συνολικά στις 53 χώρες της ομάδας χώρες
με υψηλή ισότητα των φύλων, οι 5 χώρες με την χαμηλότερη τιμή του δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 0,19% είναι: το Κουβέιτ (0,07%), το Καζακστάν
(0,14%), το Τρινιντάντ & Ταμπάκο (0,21%), η Σλοβενία
(0,26%), και το Βιετνάμ (0,27%). Στον αντίποδα καταγράφονται οι 5 χώρες με την υψηλότερη τιμή του δείκτη (top 5) με μέση τιμή δείκτη 2,32% και συγκριμένα: η

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2018

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ & ΔΕΙΚΤΕΣ
ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Αυστραλία (2,49%), η Σερβία (2,36%), η Ιαπωνία
(2,35%), η Κόστα Ρίκα (2,29%), και η Γεωργία (2,12%).
Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom είναι
ιδιαίτερα υψηλή (12,2 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των χωρών της συγκεκριμένες ομάδας.

Κεφάλαιο 1ο

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
απόλυτη απόκλιση της τιμής του δείκτη GDI από την
τιμή ισορροπίας (1,0) των φύλων των 39 χωρών σε παγκόσμιο επίπεδο, που ανήκουν στην ομάδα χώρες με μέτρια-υψηλή ισότητα των φύλων το 2018.
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Γράφημα 1.310: Ποσοστιαία απόλυτη απόκλιση της τιμής του δείκτη GDI από την τιμή ισορροπίας (1,0) των φύλων των 39 χωρών σε παγκόσμιο επίπεδο που
ανήκουν στην ομάδα χώρες με ΜΕΤΡΙΑ-ΥΨΗΛΗ ισότητα των φύλων το 2018
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χώρες με ΜΕΤΡΙΑ-ΥΨΗΛΗ ισότητα των φύλων σε παγκόσμιο επίπεδο

Πηγή: Human Development Report Office (HDRO) - Gender Development Index in 2005 and the period 2010-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, η μέση τιμή της ποσοστιαίας απόλυτης απόκλισης της τιμής του δείκτη GDI από την τιμή ισορροπίας (1,0) των φύλων στις 39 χώρες της ομάδας χώρες
με μέτρια-ψηλή ισότητα των φύλων είναι 3,34%, τιμή
που υπολείπεται (κατά 2,56 ποσ. μονάδες) της ποσοστιαίας απόλυτης απόκλισης (5,90%) στις 166 από τις
189 χώρες σε παγκόσμιο επίπεδο για τις οποίες διατίθενται σχετικά στοιχεία.
Στη συγκεκριμένη ομάδα χωρών ανήκουν τα υπόλοιπα
12 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ με τη διάμεση τιμή
του δείκτη της ποσοστιαίας απόλυτης απόκλισης να
είναι 3,19%. Τα 5 κράτη-μέλη με την χαμηλότερη τιμή
του δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 2,83% είναι: η Ιρλανδία (2,51%), η Λιθουανία (2,80%), το Βέλγιο (2,84%), το Λουξεμβούργο (2,97%), και η Λετονία
(3,04%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτημέλη με την υψηλότερη τιμή του δείκτη (top 5) με μέση τιμή δείκτη 3,53% και συγκεκριμένα: η Ελλάδα
(3,73%), η Αυστρία (3,70%), η Μάλτα (3,54%), η Ολλανδία (3,34%), και το Ηνωμένο Βασίλειο (3,33%).
Σημειώνεται ότι τη συγκεκριμένη χρονιά, η Ελλάδα με
τιμή δείκτη 3,73% κατέχει την 28η θέση μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28 και την 84η θέση μεταξύ των

166 χωρών σε παγκόσμιο επίπεδο για τις οποίες διατίθενται σχετικά στοιχεία.
Στην ίδια ομάδα χωρών ανήκουν επίσης και 3 χώρες της
Ευρώπης εκτός ΕΕ-28 και συγκεκριμένα η Αλβανία
(2,87%), η Ισλανδία (3,40%), και η Ελβετία (3,66%).
Το 2018, και συνολικά στις 39 χώρες της ομάδας χώρες
με μέτρια-υψηλή ισότητα των φύλων, οι 5 χώρες με την
χαμηλότερη τιμή του δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή
δείκτη 2,58% είναι: η Ιρλανδία (2,51%), η Σαν Λουτσία
(2,52%), το Λεσότο (2,55%), ο Μαυρίκιος (2,64%), και η
Γουιάνα (2,66%). Στον αντίποδα καταγράφονται οι 5 χώρες με την υψηλότερη τιμή του δείκτη (top 5) με μέση τιμή δείκτη 4,45% και συγκριμένα: το Περού (4,89%), η
Μιανμάρ (4,67%), το Κατάρ (4,34%), το Μεξικό (4,27%),
και το Κιργιστάν (4,06%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom είναι υψηλή (1,7 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των χωρών της συγκεκριμένες ομάδας.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
απόλυτη απόκλιση της τιμής του δείκτη GDI από την
τιμή ισορροπίας (1,0) των φύλων των 30 χωρών σε παγκόσμιο επίπεδο, που ανήκουν στις ομάδες χώρες με μέτρια και μέτρια-χαμηλή ισότητα των φύλων το 2018.
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Γράφημα 1.311: Ποσοστιαία απόλυτη απόκλιση της τιμής του δείκτη GDI από την τιμή ισορροπίας (1,0) των φύλων των 30 χωρών σε παγκόσμιο επίπεδο που
ανήκουν στις ομάδες χώρες με ΜΕΤΡΙΑ και ΜΕΤΡΙΑ-ΧΑΜΗΛΗ ισότητα των φύλων το 2018
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χώρες με ΜΕΤΡΙΑκαι ΜΕΤΡΙΑ-ΧΑΜΗΛΗ ισότητα των φύλων σε παγκόσμιο επίπεδο

Πηγή: Human Development Report Office (HDRO) - Gender Development Index in 2005 and the period 2010-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, η μέση τιμή της ποσοστιαίας απόλυτης απόκλισης της τιμής του δείκτη GDI από την τιμή ισορρο-

πίας (1,0) των φύλων στις 30 χώρες των ομάδων χώρες
με μέτρια και μέτρια-χαμηλή ισότητα των φύλων είναι
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

6,74%, τιμή που υπερέχει ελαφρά (κατά 0,84 ποσ. μονάδες) της ποσοστιαίας απόλυτης απόκλισης (5,90%)
στις 166 από τις 189 χώρες σε παγκόσμιο επίπεδο για
τις οποίες διατίθενται σχετικά στοιχεία.
Στην ίδια ομάδα χωρών ανήκουν επίσης και 2 χώρες της
Ευρώπης εκτός ΕΕ-28 και συγκεκριμένα η Βόρεια Μακεδονία (5,31%), και η Βοσνία-Ερζεγοβίνη (7,62%).
Το 2018, και συνολικά στις 30 χώρες των ομάδων χώρες
με μέτρια και μέτρια-χαμηλή ισότητα των φύλων, οι 5
χώρες με την χαμηλότερη τιμή του δείκτη (bottom 5)
με μέση τιμή δείκτη 5,29% είναι: η Ζάμπια (5,07%), η
Κούβα (5,15%), η Βόρεια Μακεδονία (5,31%), η Μαδαγασκάρη (5,36%), και η Τόνγκα (5,57%). Στον αντίποδα

καταγράφονται οι 5 χώρες με την υψηλότερη τιμή του
δείκτη (top 5) με μέση τιμή δείκτη 8,97% και συγκριμένα: η Μοζαμβίκη (9,86%), η Αγκόλα (9,81%), η Γκάνα
(8,79%), η Γκαμπόν (8,30%), και η Καμπότζη (8,09%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom είναι
υψηλή (1,7 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των χωρών
των συγκεκριμένων ομάδων.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
απόλυτη απόκλιση της τιμής του δείκτη GDI από την
τιμή ισορροπίας (1,0) των φύλων των 44 χωρών σε παγκόσμιο επίπεδο, που ανήκουν στην ομάδα χώρες με χαμηλή ισότητα των φύλων το 2018.

70,18

54,25

27,71

25,31

22,55

21,07

20,47

20,46

20,37

20,14

19,39

19,29

18,21

17,13

16,79

16,72

16,35

16,11

15,61

15,60

14,71

13,73

13,54

13,23

13,17

13,11

12,87

12,65

12,60

12,53

12,17

12,09

11,75

11,65

11,19

10,96

10,94

10,67

10,45

10,26

10,15

10,14

10,07

17,24

10,03

Γράφημα 1.312: Ποσοστιαία απόλυτη απόκλιση της τιμής του δείκτη GDI από την τιμή ισορροπίας (1,0) των φύλων των 30 χωρών σε παγκόσμιο επίπεδο που
ανήκουν στην ομάδα χώρες με ΧΑΜΗΛΗ ισότητα των φύλων το 2018
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Πηγή: Human Development Report Office (HDRO) - Gender Development Index in 2005 and the period 2010-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, η μέση τιμή της ποσοστιαίας απόλυτης απόκλισης της τιμής του δείκτη GDI από την τιμή ισορροπίας (1,0) των φύλων στις 44 χώρες της ομάδας χώρες
με χαμηλή ισότητα των φύλων είναι 17,24%, τιμή που
υπερέχει ιδιαίτερα σημαντικά (κατά 11,34 ποσ. μονάδες) της ποσοστιαίας απόλυτης απόκλισης (5,90%)
στις 166 από τις 189 χώρες σε παγκόσμιο επίπεδο για
τις οποίες διατίθενται σχετικά στοιχεία.
Την ίδια χρονιά, οι 5 χώρες με τη χαμηλότερη τιμή του
δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 10,13% είναι: η
Σάο Τομέ & Πρινσίπε (10,03%), η Τιμόρ-Λέστε
(10,07%), η Λιβερία (10,14%), η Τυνησία (10,15%), και
το Νεπάλ (10,26%). Στον αντίποδα καταγράφονται οι
5 χώρες με την υψηλότερη τιμή του δείκτη (top 5) με
μέση τιμή δείκτη 40,0% και συγκριμένα: ο Νίγηρας
(70,18), η Υεμένη (54,25%), το Αφγανιστάν (27,71%),
το Πακιστάν (25,31%), και το Τσαντ (22,55%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom είναι ση-

μαντικά υψηλή (3,9 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των χωρών της συγκεκριμένες ομάδας.
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ (ΥΓΕΙΑΣ)
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή
της κατευθυντήριας μεταβλητής (υγείας) του δείκτη
HDI που αναφέρεται στο προσδόκιμο ζωής κατά τη
γέννηση (Life expectancy at birth) σε έτη ανά φύλο
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.
Με τη μεταβλητή προσδόκιμο ζωής κατά τη γέννηση
αποδίδεται ο αριθμός των ετών που ένα νεογέννητο
βρέφος αναμένεται να ζήσει, εάν τα επικρατούντα
(κατά τη στιγμή της γέννησης του βρέφους) πρότυπα
του ποσοστού θνησιμότητας σε συγκεκριμένη ηλικία
(age-specific mortality rate) παραμείνουν τα ίδια καθ'
όλη τη διάρκεια της ζωής του βρέφους.

Γράφημα 1.313: Κατανομή της κατευθυντήριας μεταβλητής (υγείας) προσδόκιμο ζωής κατά τη γέννηση (σε έτη) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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των φύλων (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη κατά 3,5
έτη, και συγκεκριμένα: η Ιρλανδία (κατά 3,3 έτη), η
Ολλανδία (κατά 3,4 έτη), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά
3,5 έτη), η Σουηδία (κατά 3,6 έτη), και η Μάλτα (κατά
3,6 έτη). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom είναι υψηλή (2,5 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

Κεφάλαιο 1ο

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ & ΔΕΙΚΤΕΣ
ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Το 2018, και στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ το προσδόκιμο
ζωής κατά τη γέννηση (σε έτη) των ανδρών υπολείπεται του αντίστοιχου των γυναικών, με τη μέση τιμή του
της απόκλισης των φύλων ως προς το δείκτη προσδόκιμο ζωής κατά τη γέννηση στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ28 να είναι κατά 5,7 έτη, τιμή υπερέχουσα ελαφρά
(κατά 1,2 έτη) της αντίστοιχης απόκλισης των φύλων
στις 166 χώρες σε παγκόσμιο επίπεδο (κατά 4,5 έτη)
την ίδια χρονιά.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, η απόκλιση των φύλων ως
προς το δείκτη προσδόκιμο ζωής κατά τη γέννηση
στην Ελλάδα είναι κατά 4,9 έτη. Στην κατανομή ως
προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28 η Ελλάδα (κατά 4,9 έτη) κατέχει την
13η χαμηλότερη θέση, τιμή υπερέχουσα οριακά της
αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (κατά 5,7 έτη)
κατά 0,7 έτη.
Τα 5 κράτη-μέλη με την υψηλότερη απόκλιση των φύλων (top 5) με μέση τιμή δείκτη κατά 8,9 έτη είναι: η
Λιθουανία (κατά 11,1 έτη), η Λετονία (κατά 9,8 έτη), η
Εσθονία (κατά 8,5 έτη), η Πολωνία (κατά 7,8 έτη), και
η Βουλγαρία (κατά 7,1 έτη). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με την χαμηλότερη απόκλιση

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ)
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή
της κατευθυντήριας μεταβλητής (εκπαίδευσης) του
δείκτη HDI που αναφέρεται στην προσδόκιμη διάρκεια
σχολικής φοίτησης (Expected years of schooling) σε έτη
ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.
Με τη μεταβλητή προσδόκιμη διάρκεια σχολικής φοίτησης αποδίδεται ο αριθμός ετών σχολικής εκπαίδευσης που αναμένεται να λάβει ένα παιδί ηλικίας εισόδου στο σχολείο, εάν εξακολουθούν να ισχύουν τα υφιστάμενα πρότυπα (ανά χώρα) των ποσοστών εγγραφής μαθητών ανά ηλικία (age-specific enrolment
rates) κατά τη διάρκεια της σχολικής ζωής του παιδιού.

Γράφημα 1.314: Κατανομή της κατευθυντήριας μεταβλητής (εκπαίδευσης) προσδόκιμη διάρκεια σχολικής φοίτησης (σε έτη) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ28 το 2018
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Το 2018, σε 25 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ η προσδόκιμη διάρκεια σχολικής φοίτησης (σε έτη) των ανδρών υπολείπεται ελαφρά του αντίστοιχου των γυναικών, με τη μέση τιμή του της απόκλισης των φύλων ως προς το δείκτη προσδόκιμη διάρκεια σχολικής
φοίτησης στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 να είναι κατά
0,9 έτη, τιμή υπερέχουσα ελαφρά (κατά 0,8 έτη) της
αντίστοιχης απόκλισης των φύλων στις 166 χώρες σε
παγκόσμιο επίπεδο (κατά 0,1 έτη) την ίδια χρονιά.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, η απόκλιση των φύλων ως
προς το δείκτη προσδόκιμη διάρκεια σχολικής φοίτησης στην Ελλάδα είναι κατά 0,5 έτη υπέρ των ανδρών.
Στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 η Ελλάδα (κατά 1,3
έτη) κατέχει την 6η χαμηλότερη θέση, τιμή υπερέχουσα οριακά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28
(κατά 0,9 έτη υπέρ των γυναικών) κατά 0,4 έτη.
Τα 5 κράτη-μέλη με την υψηλότερη απόλυτη απόκλιση των φύλων (top 5) με μέση τιμή δείκτη κατά 1,6 έτη
36

Στην Πορτογαλία, τη Γερμανία και την Ελλάδα καταγράφεται οριακή υπεροχή του δείκτη των ανδρών έναντι των γυναικών

είναι: το Βέλγιο (κατά 1,8 έτη), η Πολωνία (κατά 1,6
έτη), η Φινλανδία (κατά 1,6 έτη), η Σουηδία (κατά 1,6
έτη), και η Εσθονία (κατά 1,5 έτη). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με την χαμηλότερη απόκλιση των φύλων (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη
κατά 0,2 έτη, και συγκεκριμένα: η Ιρλανδία (κατά 0,2
έτη), η Γερμανία (κατά 0,2 έτη), το Λουξεμβούργο
(κατά 0,2 έτη), η Πορτογαλία (κατά 0,2 έτη), και η
Ρουμανία (κατά 0,4 έτη). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του
λόγου top5/ bottom είναι ιδιαίτερα υψηλή (7,0 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή της
κατευθυντήριας μεταβλητής (εκπαίδευσης) του δείκτη
HDI που αναφέρεται στη μέση διάρκεια σχολικής φοίτησης (Mean years of schooling) σε έτη ανά φύλο στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.
Με τη μεταβλητή μέση διάρκεια σχολικής φοίτησης
αποδίδεται η μέση διάρκεια των ετών φοίτησης των
ατόμων ηλικίας 25 ετών &άνω, όπως αυτά συνολικά
προκύπτουν από τη φοίτηση στην πρώτη βαθμίδα της
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

εκπαίδευσης έως και τη βαθμίδα τελικής αποφοίτησης
των ατόμων (μορφωτικό επίπεδο), σύμφωνα με την επίσημα προβλεπόμενη ανά χώρα χρονική διάρκεια (σε

έτη) κάθε βαθμίδας έως και την αποφοίτηση των ατόμων από την εκπαίδευση.

Γράφημα 1.315: Κατανομή της κατευθυντήριας μεταβλητής (εκπαίδευσης) μέση διάρκεια σχολικής φοίτησης (σε έτη) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Το 2018, σε 19 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ η μέση
διάρκεια σχολικής φοίτησης (σε έτη) των ανδρών υπερέχει ελαφρά έως οριακά του αντίστοιχου των γυναικών, με τη μέση τιμή του της απόκλισης των φύλων ως προς το δείκτη μέση διάρκεια σχολικής φοίτησης στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 να είναι οριακή
κατά 0,2 έτη, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά (κατά 0,9 έτη) της αντίστοιχης απόκλισης των φύλων στις 166
χώρες σε παγκόσμιο επίπεδο (κατά 1,1 έτη) την ίδια
χρονιά.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, η απόκλιση των φύλων ως
προς το δείκτη μέση διάρκεια σχολικής φοίτησης
στην Ελλάδα είναι κατά 0,5 έτη υπέρ των ανδρών.
Στην κατανομή ως προς την απόλυτη τιμή του συγκεκριμένου δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28
η Ελλάδα (κατά 0,5 έτη) κατέχει την 4η χαμηλότερη
θέση, τιμή υπερέχουσα οριακά της αντίστοιχης τιμής
του δείκτη στην ΕΕ-28 (κατά 0,2 έτη υπέρ των ανδρών)
κατά 0,3 έτη.
Τα 5 κράτη-μέλη με την υψηλότερη απόλυτη απόκλιση των φύλων (top 5) με μέση τιμή δείκτη κατά 0,8 έτη
είναι: η Κροατία (κατά 1,1 έτη), η Γερμανία (κατά 0,8
έτη), η Εσθονία (κατά 0,8 έτη), το Λουξεμβούργο (κατά 0,8 έτη), και η Βουλγαρία (κατά 0,7 έτη). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με την χαμηλότερη απόκλιση των φύλων (bottom 5) με μέση τιμή
37

Στην Πορτογαλία, τη Γερμανία και την Ελλάδα καταγράφεται οριακή υπεροχή του δείκτη των ανδρών έναντι των γυναικών

δείκτη κατά 0,1 έτη, και συγκεκριμένα: η Λιθουανία
(κατά 0,02 έτη), η Πολωνία (κατά 0,1 έτη), η Πορτογαλία (κατά 0,1 έτη), η Ρουμανία (κατά 0,1 έτη), και η
Σλοβενία (κατά 0,1 έτη).
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ (ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ)
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή της
κατευθυντήριας μεταβλητής (εισόδημα) του δείκτη HDI
που αναφέρεται στο κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εθνικό
Εισόδημα - ΑΕΕ σε ισοτιμία αγοραστικής δύναμης PPP $
(Gross national income per capita in Purchasing Power
Parity in $ - PPP χιλ. $) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ28 το 2018 (*).
Με τη μεταβλητή κατά κεφαλή ΑΕΕ σε μονάδες αγοραστικής δύναμης PPP $ αποδίδεται το συνολικό εισόδημα
της οικονομίας μιας χώρας, που προκύπτει από την παραγωγή της και την κυριότητα επί των παραγόντων παραγωγής (factors of production), μειωμένο κατά τα εισοδήματα που καταβάλλονται για τη χρήση παραγόντων
παραγωγής που ανήκουν στον υπόλοιπο κόσμο προσαρμοσμένο σε ισοτιμία αγοραστικής δύναμης – PPP σε (διεθνή) δολάρια $, διαιρούμενο με τον πληθυσμό των χω38
ρών στο μέσον του έτους (Mid-year population) .
38

Πρόκειται για τον πληθυσμό μιας χώρας κατά την 1η Ιουλίου εκάστου έτους, που θεωρείται ως ημερομηνία στην οποία σημειώθηκαν
οι μισές από τις πληθυσμιακές αλλαγές του έτους. Αναφέρεται επίσης και ως μέσος πληθυσμός.

Γράφημα 1.316: Κατανομή της κατευθυντήριας μεταβλητής (εισόδημα) κατά κεφαλή ΑΕΕ (σε ισοτιμία αγοραστικής δύναμης PPP χιλ. $) ανά φύλο στα κράτημέλη της ΕΕ-28 το 2018
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(*) Η βάση δεδομένων για τους παγκόσμιους δείκτες ανάπτυξης της Παγκόσμιας Τράπεζας του 2019 περιέχει εκτιμήσεις του κατά κεφαλή ΑΕΕ σε σταθερές τιμές σε μονάδες αγοραστικής
δύναμης (PPP 2011 σε $) για αρκετές χώρες από τις 189 χώρες της μελέτης. Η επεξεργασία για τις υπολειπόμενες χώρες έγινε από το HDRO (HDRO - Methodology used to express income).
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Κεφάλαιο 1ο

1.5.4

Τα 5 κράτη-μέλη με την υψηλότερη απόλυτη απόκλιση των φύλων (top 5) με μέση τιμή δείκτη κατά 23,3
PPP χιλ.$ είναι: η Αυστρία (κατά 27,7 PPP χιλ.$), το
Λουξεμβούργο (κατά 24,8 PPP χιλ.$), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 22,2 PPP χιλ.$), η Ιρλανδία (κατά 21,7
PPP χιλ.$), και η Ιταλία (κατά 19,9 PPP χιλ.$). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με την χαμηλότερη απόκλιση των φύλων (bottom 5) με μέση τιμή
δείκτη κατά 8,1 PPP χιλ.$, και συγκεκριμένα: η Σλοβενία (κατά 6,7 PPP χιλ.$), η Κροατία (κατά 7,5 PPP
χιλ.$), η Βουλγαρία (κατά 8,3 PPP χιλ.$), η Λιθουανία
(κατά 8,9 PPP χιλ.$), και η Ρουμανία (κατά 9,1 PPP
χιλ.$). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom είναι υψηλή (2,9 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ & ΔΕΙΚΤΕΣ
ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Το 2018, και στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ το μέσο κατά
κεφαλή ΑΕΕ) των ανδρών υπερέχει σημαντικά του αντίστοιχου των γυναικών, με τη μέση τιμή του της απόκλισης των φύλων ως προς το δείκτη κατά κεφαλή
ΑΕΕ στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 να είναι κατά 14,7
PPP χιλ.$, τιμή υπερέχουσα σημαντικά (κατά 5,8 PPP
χιλ.$) της αντίστοιχης απόκλισης των φύλων στις 166
χώρες σε παγκόσμιο επίπεδο (κατά 8,9 PPP χιλ.$) την
ίδια χρονιά.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, η απόκλιση των φύλων ως
προς το δείκτη κατά κεφαλή ΑΕΕ στην Ελλάδα είναι
κατά 10,5 PPP χιλ.$. Στην κατανομή ως προς την απόλυτη τιμή του συγκεκριμένου δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 η Ελλάδα (κατά 10,5 PPP χιλ.$)
κατέχει την 8η χαμηλότερη θέση, τιμή υπολειπόμενη
της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (κατά 14,7
PPP χιλ.$) κατά 4,2 PPP χιλ.$.
Συνθετικός δείκτης ανισότητας των φύλων (GII)

Ο συνθετικός δείκτης ανισότητας των φύλων – GII
(Gender Inequality Index) αντανακλά τη μειονεκτική
θέση λόγω φύλου σε τρεις κατευθυντήριους δείκτες:
(α) στην αναπαραγωγική υγεία (reproductive health),
(β) την ενδυνάμωση (empowerment), και (γ) την αγορά εργασίας (labour market), για όσες χώρες διατίθενται στοιχεία σχετικής ποιότητας. Ο δείκτης αποδίδει
την απώλεια της εν δυνάμει ανάπτυξης του ανθρώπου που αφορά στις ανισότητες των επιτευγμάτων
στις συγκεκριμένες κατευθύνσεις γυναικών και ανδρών. Το εύρος των τιμών του δείκτη GII κυμαίνεται
από τιμή 0, σημείο απόλυτης ισορροπίας στα επιτεύγματα των φύλων, έως 1, όπου το ένα φύλο καταγράφει το χαμηλότερο δυνατό βαθμό επιτευγμάτων έναντι του άλλου.
Ο δείκτης GII υπολογίζεται χρησιμοποιώντας την ευαίσθητη ως προς την ανισότητα μέτρηση που προτάθηκε
από τον Seth (2009), σύμφωνα με την οποία ο δείκτης
βασίζεται στον γενικό μέσο όρο επί γενικών μέσων διαφορετικής τάξης (order). Πιο συγκεκριμένα, η μέση τιμή των επιμέρους μεταβλητών για κάθε φύλο και στις
3 κατευθύνσεις (αναπαραγωγική υγεία, ενδυνάμωση,
αγορά εργασίας) γυναικών (GF) και ανδρών (GM) προκύπτει από τον γεωμετρικό μέσο των αριθμητικών μέσων κάθε φύλου στις 3 κατευθύνσεις, και στη συνέχεια
υπολογίζεται ο αρμονικός μέσος των γεωμετρικών μέσων ανά φύλο HARM(GF ,GM), που αποτελεί και τον δείκτη ισοκατανομής των φύλων (equally distributed gender index).
Τέλος, υπολογίζεται ο γεωμετρικός μέσος (GF,Μ) των αριθμητικών μέσων των 3 κατευθύνσεων (αναπαραγωγική υγεία, ενδυνάμωση, αγορά εργασίας) σταθμισμένων ισότιμα μεταξύ των φύλων.
Η τιμή του συνθετικού δείκτη ανισότητας των φύλων
(GII) προκύπτει από τη σχέση:

GII=1- (HARM(GF ,GM)/ GF,Μ)
«Ο δείκτης GII περιλαμβάνει την αναπαραγωγική υγεία
και μετρά την ενδυνάμωση των γυναικών πέρα από τον
αλφαβητισμό και τη συμμετοχή τους στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Αποκαλύπτει επίσης τις ανισότητες των
φύλων στη συμμετοχή τους στην αγορά εργασίας και
αποφεύγει τη χρήση ατελών ως προς τη διάκριση του
φύλου εισοδηματικών μετρήσεων.
Ωστόσο, όπως όλοι οι συνθετικοί δείκτες, και ο δείκτης
GII έχει κάποιους περιορισμούς. Καταρχήν, δεν καταγράφει την έκταση και το βάθος της ανισότητας των
φύλων. Για παράδειγμα, καταγράφει την εθνική κοινοβουλευτική εκπροσώπηση των γυναικών, αλλά δεν συμπεριλαμβάνει τη συμμετοχή τους στην τοπική αυτοδιοίκηση και ευρύτερα στην κοινοτική και δημόσια ζωή.
Επιπλέον, η κατεύθυνση της αγοράς εργασίας στερείται πληροφοριών για την απασχόληση και την ποιότητα
των θέσεων εργασίας. Για παράδειγμα ο δείκτης χάνει
κι άλλες σημαντικές διαστάσεις, όπως η μη αμειβόμενη
εργασία, και το γεγονός ότι πολλές γυναίκες φέρουν το
άδικο βάρος φροντίδας της οικογένειας και του νοικοκυριού. Η ιδιοκτησία περιουσιακών στοιχείων, η φροντίδα και στήριξη των παιδιών, η βία λόγω φύλου και η
συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων στην κοινότητα δεν
καταγράφονται επίσης στο δείκτη GII, κυρίως λόγω της
περιορισμένης διαθεσιμότητας στατιστικών δεδομένων» (HDRO FAQ for GII, 2020).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνονται ο συνθετικός
δείκτης ανάπτυξης του ανθρώπου (HDI) και ο συνθετικός δείκτης ανισότητας των φύλων – GII (Gender Inequality Index) στις 162 από τις 189 χώρες σε παγκόσμιο
επίπεδο της μελέτης του HDRO, για τις οποίες διατίθενται σχετικά συγκριτικά στοιχεία και για το δείκτη GII, το
2005 και την περίοδο 2010-2018.
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Γράφημα 1.317: Συνθετικός δείκτης ανάπτυξης του ανθρώπου (HDI) και ο συνθετικός δείκτης ανισότητας των φύλων (GII) στις 189 χώρες σε παγκόσμιο επίπεδο το 2005 και την περίοδο 2010-2018
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Πηγή: Human Development Report Office (HDRO) - Gender Inequality Index - GII in 2005 and the period 2010-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, ο συνθετικός δείκτης ανισότητας των φύλων
(GII) στις 162 χώρες σε παγκόσμιο επίπεδο για τις οποίες υπολογίστηκαν τιμές του δείκτη είναι 0,439, τιμή
που αντιστοιχεί στο 60,0% της αντίστοιχης τιμής του
δείκτη HDI (0,731) τη συγκεκριμένη χρονιά.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2010-2018), καταγράφεται οριακή μείωση του δείκτη GII κατά -7,2% (ή κατά
0,034 μονάδες) από 0,473 το 2010, που αποτελεί και
τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά τη περίοδο αναφοράς,
σε 0,439 το 2018, που αποτελεί αντίστοιχα και την ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο. Τη συγκεκριμένη περίοδο, η ετήσια αναλογία της τιμής του
δείκτη GII, ως προς την αντίστοιχη τιμή του δείκτη HDI
καταγράφει μείωση κατά -11,5% (ή κατά 7,8 ποσ. μονάδες), από 67,9% το 2010, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή της αναλογίας κατά την περίοδο αναφοράς
σε 60,1% το 2018, που αποτελεί αντίστοιχα και την
ελάχιστη τιμή της αναλογίας την ίδια περίοδο.
Το 2018, οι 5 χώρες με τον χαμηλότερο δείκτη GII (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 0,040 είναι: η Ελβετία
(0,037 που αντιστοιχεί στο 3,9% της τιμής του δείκτη
HDI της χώρας), η Σουηδία (0,040 που αντιστοιχεί στο
4,3% της τιμής του δείκτη HDI της χώρας), η Δανία
(0,040 που αντιστοιχεί στο 43% της τιμής του δείκτη

HDI της χώρας), η Ολλανδία (0,041 που αντιστοιχεί στο
4,4% της τιμής του δείκτη HDI της χώρας), και η Νορβηγία (0,044 που αντιστοιχεί στο 4,6% της τιμής του δείκτη HDI της χώρας). Στον αντίποδα καταγράφονται οι 5
χώρες με τον με τον υψηλότερο δείκτη GII (top 5) με
μέση τιμή δείκτη 0,727 και συγκεκριμένα: η Υεμένη
(0,834 που αντιστοιχεί στο 180,2% της τιμής του δείκτη
HDI της χώρας), η Παπούα Νέα Γουϊνέα (0,740 που αντιστοιχεί στο 136,3% της τιμής του δείκτη HDI της χώρας), το Τσαντ (0, 701 που αντιστοιχεί στο 174,7% της
τιμής του δείκτη HDI της χώρας), η Δημοκρατία Κεντρικής Αφρικής (0,682 που αντιστοιχεί στο 174,7% της τιμής του δείκτη HDI της χώρας), και το Μάλι (0,676 που
αντιστοιχεί στο 158,2% της τιμής του δείκτη HDI της
χώρας).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνονται ο συνθετικός
δείκτης ανάπτυξης του ανθρώπου (HDI) και ο συνθετικός δείκτης ανισότητας των φύλων – GII στις 162
από τις 189 χώρες σε παγκόσμιο επίπεδο της μελέτης
του HDRO, για τις οποίες διατίθενται σχετικά συγκριτικά στοιχεία και για το δείκτη IHDI, ανά κατηγορία χωρών (ως προς το ύψος του δείκτη HDI) το έτος 2005
και την περίοδο 2010-2018.

Γράφημα 1.318: Συνθετικός δείκτης ανάπτυξης του ανθρώπου (HDI) και συνθετικός δείκτης ανισότητας των φύλων (GII) στις 162 χώρες σε παγκόσμιο επίπεδο
για τις οποίες διατίθενται σχετικά στοιχεία ανά κατηγορία χωρών (ως προς το ύψος του δείκτη HDI) την περίοδο αναφοράς 1990-2018
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Πηγή: Human Development Report Office (HDRO) - Inequality-adjusted Human Development Index - IHDI the period 2010-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, και για τις συνολικά 189 χώρες σε παγκόσμιο
επίπεδο της μελέτης του HDRO:
 στις 57 από τις 62 χώρες (το 91,9%) που ανήκουν στην
κατηγορία χώρες με πολύ υψηλή ανάπτυξη του ανθρώπου για τις οποίες διατίθενται τιμές του δείκτη
GII, η μέση τιμή του δείκτη GII είναι 0,175 , που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη GII μεταξύ των
4 κατηγοριών χωρών, τιμή που αντιστοιχεί στο 19,6%
της τιμής του δείκτη HDI στις συγκεκριμένες χώρες.
Σημειώνεται ότι στη συγκεκριμένη κατηγορία χωρών
ανήκουν και τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ.
 στις 48 από τις 54 χώρες (το 88,9%) που ανήκουν στην
κατηγορία χώρες με υψηλή ανάπτυξη του ανθρώπου
για τις οποίες διατίθενται τιμές του δείκτη GII, η μέση
τιμή του δείκτη GII είναι 0,331, τιμή που αντιστοιχεί
στο 44,1% της τιμής του δείκτη HDI στις συγκεκριμένες χώρες.
 στις 29 από τις 37 χώρες (το 78,4%) που ανήκουν στην
κατηγορία χώρες με μέτρια ανάπτυξη του ανθρώπου
για τις οποίες διατίθενται τιμές του δείκτη GII, η μέση
τιμή του δείκτη GII είναι 0,501, τιμή που αντιστοιχεί
στο 79,0% της τιμής του δείκτη HDI στις συγκεκριμένες χώρες.
 στις 28 από τις 36 χώρες (το 86,1%) που ανήκουν στην
κατηγορία χώρες με χαμηλή ανάπτυξη του ανθρώπου
για τις οποίες διατίθενται τιμές του δείκτη GII, η μέση
τιμή του δείκτη GII είναι 0,590, που αποτελεί και τη

μέγιστη τιμή του δείκτη GII μεταξύ των 4 κατηγοριών
χωρών ως προς το ύψος της ανάπτυξης του ανθρώπου (δείκτης HDI),τιμή που αντιστοιχεί στο 116,4%
της τιμής του δείκτη HDI στις συγκεκριμένες χώρες.
Κατά την περίοδο αναφοράς 2010-2018, και στις 4 κατηγορίες χωρών καταγράφεται ελαφρά μείωση του
δείκτη GII, με την υψηλότερη (απόλυτη τιμή) να καταγράφεται στην κατηγορία χώρες με μέτρια ανάπτυξη
του ανθρώπου (κατά -10,9% ή κατά 0,061 μονάδες),
και κατά φθίνουσα σειρά απόλυτης μεταβολής ακολουθούν οι κατηγορίες: χώρες με πολύ υψηλή ανάπτυξη του ανθρώπου (κατά -23,4% ή κατά 0,053 μονάδες), χώρες με χαμηλή ανάπτυξη του ανθρώπου (κατά
-5,6% ή κατά 0,035 ποσ. μονάδες), και χώρες με υψηλή ανάπτυξη του ανθρώπου (μείωση κατά -9,1 ή κατά
0,033 ποσ. μονάδα).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνονται ο συνθετικός
δείκτης ανάπτυξης του ανθρώπου (HDI) και ο συνθετικός δείκτης ανισότητας των φύλων – GII των 57 από
τις 62 χώρες σε παγκόσμιο επίπεδο, που ανήκουν στην
κατηγορία χώρες με πολύ υψηλή ανάπτυξη του ανθρώπου το έτος 2018. Στο γράφημα η Ελλάδα σημειώνεται
με γαλανό χρώμα, με πορτοκαλί χρώμα σημειώνονται τα
υπόλοιπα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ-28, ενώ με κίτρινο χρώμα σημειώνονται ευρωπαϊκές χώρες εκτός ΕΕ-28.

Γράφημα 1.319: Συνθετικός δείκτης ανάπτυξης του ανθρώπου (HDI) και ο συνθετικός δείκτης ανισότητας των φύλων (GII) των 57 από τις 62 χώρες σε παγκόσμιο επίπεδο που ανήκουν στην κατηγορία χώρες με ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ ανάπτυξη του ανθρώπου το 2018
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Πηγή: Human Development Report Office (HDRO) - Inequality-adjusted Human Development Index - GII the period 2010-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, η μέση τιμή του δείκτη GII των 28 κρατώνμελών της ΕΕ-28 είναι 0,113, τιμή που αντιστοιχεί στο
12,7% της τιμής του δείκτη HDI στο σύνολο κρατώνμελών της ΕΕ-28 (0,888) την ίδια χρονιά. Την ίδια χρονιά, η τιμή του δείκτη GII στην Ελλάδα είναι 0,122, τιμή που υπολείπεται οριακά της μέσης τιμή του δείκτη
HDI των 28 κρατών-μελών της ΕΕ-28 (0,113), κατέχο-

η

ντας την 19 χαμηλότερη θέση μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28, τιμή που αντιστοιχεί στο 14,0% της
τιμής του δείκτη HDI της Ελλάδας (0,872) τη συγκεκριμένη χρονιά.
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 με την υψηλότερη
αναλογία της τιμής του δείκτη GII προς την τιμή του
δείκτη HDI (top 5) με μέση τιμή αναλογίας 28,0% εί-
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ναι: η Ρουμανία (38,7%), η Ουγγαρία (30,6%), η
Βουλγαρία (26,7%), η Σλοβακία (22,2%), και η Μάλτα
(22,0%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτημέλη της ΕΕ-28 με την χαμηλότερη αναλογία της τιμής
του δείκτη GII προς την τιμή του δείκτη HDI (bottom
5) με μέση τιμή αναλογίας 4,7% και συγκεκριμένα: η
Δανία (4,3%), η Σουηδία (4,3%), η Ολλανδία (4,4%), το
Βέλγιο (4,9%), και η Φινλανδία (5,5%), Ας σημειωθεί
ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom είναι σημαντικά
υψηλή (6,0 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ση-

μαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28.
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ (ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ)
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή
στην κατευθυντήρια μεταβλητή (αναπαραγωγικής υγείας) που αναφέρεται στην αναλογία μητρικής θνησιμότητας που αφορά στο πλήθος θανάτων λόγω αιτιών
που σχετίζονται με την εγκυμοσύνη ανά 100.000 γεννήσεις (live births) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 1.320: Αναλογία μητρικής θνησιμότητας που αφορά στο πλήθος θανάτων λόγω αιτιών που σχετίζονται με την εγκυμοσύνη ανά 100.000 γεννήσεις
(live births) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Το 2018, η μέση τιμή της αναλογίας μητρικής θνησιμότητας στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 είναι 8,4 μονάδες,
τιμή υπολειπόμενη ιδιαίτερα σημαντικά κατά 207,6 μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στο σύνολο των
162 χωρών σε παγκόσμιο επίπεδο (216 μονάδες) για
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία την ίδια χρονιά.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, η αναλογία μητρικής θνησιμότητας στην Ελλάδα είναι 8,4 μονάδες τιμή υπολειπόμενη σημαντικά κατά 207,6 μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στο σύνολο των 162 χωρών σε
παγκόσμιο επίπεδο (213 μονάδες) για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία την ίδια χρονιά. Στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 η Ελλάδα (3,0 μονάδες) κατέχει
την 2η χαμηλότερη θέση, τιμή υπολειπόμενη της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (8,4 μονάδες)
κατά 5,4 μονάδες την ίδια χρονιά.
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με την υψηλότερη αναλογία
μητρικής θνησιμότητας (top 5) με μέση τιμή δείκτη
17,4 μονάδες είναι: η Ρουμανία (31,0 μονάδες), η Λε-

τονία (18,0 μονάδες), η Ουγγαρία (17,0 μονάδες), η
Βουλγαρία (11,0 μονάδες), και η Πορτογαλία (10,0
μονάδες). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτημέλη με την χαμηλότερη αναλογία μητρικής θνησιμότητας (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 3,4 μονάδες, και
συγκεκριμένα: η Φινλανδία (3,0 μονάδες), η Ελλάδα
(3,0 μονάδες), η Πολωνία (3,0 μονάδες), η Σουηδία
(4,0 μονάδες), και η Αυστρία (4,0 μονάδες). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bot-tom5 είναι υψηλή
(1,9 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών
διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή
στην κατευθυντήρια μεταβλητή (αναπαραγωγικής υγείας) που αναφέρεται στην αναλογία γεννήσεων από
έφηβες μητέρες που αφορά στο πλήθος γεννήσεων από
έφηβες γυναίκες (ηλικίας από 15 έως& 19 ετών) ανά
1.000 γυναίκες της ίδιας ηλικιακής ομάδας στα κράτημέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 1.321: Αναλογία γεννήσεων από έφηβες μητέρες που αφορά στο πλήθος γεννήσεων από έφηβες γυναίκες (ηλικίας από 15 έως& 19 ετών) ανά 1.000
γυναίκες της ίδιας ηλικιακής ομάδας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Το 2018, η μέση τιμή της αναλογίας γεννήσεων από
έφηβες μητέρες στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 είναι 11,1
μονάδες, τιμή υπολειπόμενη σημαντικά κατά 31,8 μο-
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νάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στο σύνολο των
162 χωρών σε παγκόσμιο επίπεδο (42,9 μονάδες) για
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία την ίδια χρονιά.
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κράτη-μέλη με την χαμηλότερη αναλογία γεννήσεων
από έφηβες μητέρες (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη
4,2 μονάδες, και συγκεκριμένα: η Σλοβενία (3,8 μονάδες), η Ολλανδία (3,8 μονάδες), η Δανία (4,1 μονάδες), η Κύπρος (4,7 μονάδες), και το Βέλγιο (4,0 μονάδες). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,9 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

Κεφάλαιο 1ο

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ & ΔΕΙΚΤΕΣ
ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Τη συγκεκριμένη χρονιά, η αναλογία γεννήσεων από
έφηβες μητέρες στην Ελλάδα είναι 7,2 μονάδες τιμή
υπολειπόμενη σημαντικά κατά 35,7 μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στο σύνολο των 162 χωρών
σε παγκόσμιο επίπεδο (42,9 μονάδες) για τα οποία
διατίθενται σχετικά στοιχεία την ίδια χρονιά. Στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28 η Ελλάδα (7,2 μονάδες) κατέχει την 11η χαμηλότερη θέση, τιμή υπολειπόμενη
της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (11,1 μονάδες) κατά 3,9 μονάδες την ίδια χρονιά.
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με την υψηλότερη αναλογία
γεννήσεων από έφηβες μητέρες (top 5) με μέση τιμή
δείκτη 28,4 μονάδες είναι: η Βουλγαρία (39,9 μονάδες), η Ρουμανία (36,2 μονάδες), η Σλοβακία (25,7
μονάδες), η Ουγγαρία (24,0 μονάδες), και η Λετονία
(16,2 μονάδες). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ (ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ)
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή
στην κατευθυντήρια μεταβλητή (ενδυνάμωσης) που
αναφέρεται στην ποσοστιαία αναλογία των γυναικών
βουλευτών στο εθνικό κοινοβούλιο (Share of seats in
parliament held by women) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28
το 2018.

Γράφημα 1.322: Ποσοστιαία αναλογία των εδρών γυναικών βουλευτών στο εθνικό κοινοβούλιο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Σημειώνεται ότι οι ανισότητες των φύλων στην εκπροσώπηση των γυναικών στο εθνικό κοινοβούλιο αποδίδεται από την μεταβλητή ποσοστιαία αναλογία των
γυναικών βουλευτών επί του συνόλου των εδρών στα
εθνικά κοινοβούλια. Σημειώνεται ότι στα κράτη-μέλη
στα οποία το νομοθετικό σύστημα λειτουργεί με δύο
σώματα αντιπροσώπων, Γερουσία και Βουλή των αντιπροσώπων, η μεταβλητή αφορά στο άθροισμα των εδρών των δύο σωμάτων.
Το 2018, η ποσοστιαία αναλογία των γυναικών βουλευτών στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 είναι 27,6%, τιμή
υπερέχουσα κατά 3,5 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης
τιμής του δείκτη στο σύνολο των 162 χωρών σε παγκόσμιο επίπεδο (24,1%) για τα οποία διατίθενται
σχετικά στοιχεία την ίδια χρονιά.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, η ποσοστιαία αναλογία των
γυναικών βουλευτών στην Ελλάδα είναι 18,7%, τιμή
υπολειπόμενη σημαντικά κατά 5,4 ποσ. μονάδες της
αντίστοιχης τιμής του δείκτη στο σύνολο των 162 χωρών σε παγκόσμιο επίπεδο (24,1%) για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία την ίδια χρονιά. Στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 η Ελλάδα (12,8%) κατέχει την 5η

χαμηλότερη θέση, τιμή υπολειπόμενη ιδιαίτερα σημαντικά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28
(27,6%) κατά 8,9 ποσ. μονάδες την ίδια χρονιά.
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με την υψηλότερη αναλογία
(top 5) με μέση τιμή δείκτη 41,1% είναι: η Σουηδία
(46,1%), η Φινλανδία (42,0%), το Βέλγιο (41,4%), η
Ισπανία (38,6%), και η Δανία (37,4%). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τη χαμηλότερη
αναλογία (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 15,9%, και
συγκεκριμένα: η Μάλτα (11,9%), η Ουγγαρία (12,6%),
η Κύπρος (17,9%), η Κροατία (18,5%), και η Ελλάδα
(18,7%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,6 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή
στην κατευθυντήρια μεταβλητή (ενδυνάμωσης) που
αναφέρεται στην ποσοστιαία αναλογία του πληθυσμού ηλικίας 25 ετών &άνω με μορφωτικό επίπεδο
τουλάχιστον κάποιων τάξεων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (population with at least some secondary
education) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 1.323: Ποσοστιαία αναλογία του πληθυσμού ηλικίας 25 ετών &άνω με μορφωτικό επίπεδο τουλάχιστον κάποιων τάξεων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Σημειώνεται ότι οι ανισότητες των φύλων ως προς το
μορφωτικό των ενηλίκων αποδίδεται από την μεταβλητή ποσοστιαία αναλογία του πληθυσμού ηλικίας
25 ετών &άνω με μορφωτικό επίπεδο τουλάχιστον
κάποιων τάξεων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
(έχουν φοιτήσει χωρίς απαραίτητα να έχουν ολοκληρώσει κάποια βαθμίδα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Το 2018, η απόλυτη τιμή της απόκλισης των φύλων
ως προς την ποσοστιαία αναλογία του πληθυσμού
ηλικίας 25 ετών &άνω με μορφωτικό επίπεδο τουλάχιστον κάποιων τάξεων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 είναι ελαφρά
(κατά 2,6 ποσ. μονάδες), τιμή υπολειπόμενη κατά 5,8
ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στο σύνολο των 162 χωρών σε παγκόσμιο επίπεδο (κατά 8,4
ποσ. μονάδες) για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία την ίδια χρονιά.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, η απόλυτη τιμή της απόκλισης των φύλων ως προς την ποσοστιαία αναλογία
του πληθυσμού ηλικίας 25 ετών &άνω με μορφωτικό
επίπεδο τουλάχιστον κάποιων τάξεων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα είναι υψηλή (κατά
11,7 ποσ. μονάδες), τιμή υπερέχουσα κατά 3,3 ποσ.
μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στο σύνολο
των 162 χωρών σε παγκόσμιο επίπεδο (κατά 8,4 ποσ.
μονάδες) για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία
την ίδια χρονιά. Στην κατανομή ως προς την απόλυτη
τιμή της απόκλισης των φύλων στο συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 η Ελλάδα
(κατά 11,7 ποσ. μονάδες) κατέχει την 1η υψηλότερη
θέση, τιμή υπερέχουσα σημαντικά της αντίστοιχης

απόλυτη τιμή της απόκλισης των φύλων στο συγκεκριμένο δείκτη στην ΕΕ-28 (κατά 2,6 ποσ. μονάδες) κατά 9,1 ποσ. μονάδες την ίδια χρονιά.
Το 2018, σε 4 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και συγκεκριμένα
στη Φινλανδία, την Αυστρία, το Λουξεμβούργο, και
την Εσθονία, καταγράφεται απόλυτη ισορροπία των
φύλων ως προς το συγκεκριμένο δείκτη.
Την ίδια χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με την υψηλότερη
απόλυτη τιμή της απόκλισης των φύλων (top 5) με μέση τιμή απόκλισης κατά 7,6 ποσ. μονάδες είναι: η Ελλάδα (κατά 11,7 ποσ. μονάδες), η Μάλτα (κατά 7,9
ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 7,3 ποσ. μονάδες), η
Ρουμανία (κατά 5,9 ποσ. μονάδες), και η Γαλλία (κατά
5,3 ποσ. μονάδες). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5
κράτη-μέλη με τη χαμηλότερη απόλυτη (μη-μηδενική)
τιμή της απόκλισης των φύλων (bottom 5) με μέση τιμή απόκλισης να είναι οριακά μηδενική (κατά 0,4 ποσ.
μονάδες), και συγκεκριμένα: η Τσεχία (κατά 0,1 ποσ.
μονάδες), η Σουηδία (κατά 0,2 ποσ. μονάδες), η Δανία
(κατά 0,3 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 0,6 ποσ.
μονάδες), και η Σλοβακία (κατά 0,9 ποσ. μονάδες). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bot-tom5 είναι
υψηλή (2,6 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28.
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ (ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή στην
κατευθυντήρια μεταβλητή (αγοράς εργασίας) που αναφέρεται στην ποσοστιαία αναλογία του εργατικού δυναμικού ηλικίας 15 ετών &άνω (labour force participation rate) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 1.324: Ποσοστιαία αναλογία του εργατικού δυναμικού (εργαζόμενοι και αναζητούντες ενεργά εργασία) ηλικίας 15 ετών &άνω επί του συνολικού
πληθυσμού της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Κεφάλαιο 1ο

1.5.5

κτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 η Ελλάδα
(κατά 11,7 ποσ. μονάδες) κατέχει την 1η υψηλότερη
θέση, τιμή υπερέχουσα σημαντικά της αντίστοιχης
απόλυτη τιμή της απόκλισης των φύλων στο συγκεκριμένο δείκτη στην ΕΕ-28 (κατά 2,6 ποσ. μονάδες) κατά 9,1 ποσ. μονάδες την ίδια χρονιά.
Το 2018, σε 4 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και συγκεκριμένα
στη Φινλανδία, την Αυστρία, το Λουξεμβούργο, και
την Εσθονία, καταγράφεται απόλυτη ισορροπία των
φύλων ως προς το συγκεκριμένο δείκτη.
Την ίδια χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με την υψηλότερη
απόλυτη τιμή της απόκλισης των φύλων (top 5) με μέση τιμή απόκλισης κατά 7,6 ποσ. μονάδες είναι: η Ελλάδα (κατά 11,7 ποσ. μονάδες), η Μάλτα (κατά 7,9
ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 7,3 ποσ. μονάδες), η
Ρουμανία (κατά 5,9 ποσ. μονάδες), και η Γαλλία (κατά
5,3 ποσ. μονάδες). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5
κράτη-μέλη με τη χαμηλότερη απόλυτη τιμή της απόκλισης των φύλων (bottom 5) με μέση τιμή απόκλισης
να είναι οριακά μηδενική (κατά 0,4 ποσ. μονάδες), και
συγκεκριμένα: η Τσεχία (κατά 0,1 ποσ. μονάδες), η
Σουηδία (κατά 0,2 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 0,3
ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 0,6 ποσ. μονάδες),
και η Σλοβακία (κατά 0,9 ποσ. μονάδες). Ας σημειωθεί
ότι η τιμή του λόγου top5/ bot-tom5 είναι υψηλή (2,6
φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28.

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ & ΔΕΙΚΤΕΣ
ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Σημειώνεται ότι οι ανισότητες των φύλων ως προς την
αγορά εργασία αποδίδεται από την μεταβλητή ποσοστιαία αναλογία του εργατικού δυναμικού ηλικίας 15
ετών &άνω και αφορά στην ποσοστιαία αναλογία του
πληθυσμού με ηλικία για εργασία (15 ετών και άνω)
που μετέχει στην αγορά εργασίας, είτε εργαζόμενος,
είτε αναζητώντας ενεργά εργασία, επί του συνολικού
πληθυσμού της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας.
Το 2018, η απόλυτη τιμή της απόκλισης των φύλων
ως προς την ποσοστιαία αναλογία του πληθυσμού ηλικίας 25 ετών &άνω με μορφωτικό επίπεδο τουλάχιστον κάποιων τάξεων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 είναι ελαφρά (κατά
2,6 ποσ. μονάδες), τιμή υπολειπόμενη κατά 5,8 ποσ.
μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στο σύνολο
των 162 χωρών σε παγκόσμιο επίπεδο (κατά 8,4 ποσ.
μονάδες) για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία
την ίδια χρονιά.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, η απόλυτη τιμή της απόκλισης των φύλων ως προς την ποσοστιαία αναλογία του
πληθυσμού ηλικίας 25 ετών &άνω με μορφωτικό επίπεδο τουλάχιστον κάποιων τάξεων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα είναι υψηλή (κατά
11,7 ποσ. μονάδες), τιμή υπερέχουσα κατά 3,3 ποσ.
μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στο σύνολο
των 162 χωρών σε παγκόσμιο επίπεδο (κατά 8,4 ποσ.
μονάδες) για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία
την ίδια χρονιά. Στην κατανομή ως προς την απόλυτη
τιμή της απόκλισης των φύλων στο συγκεκριμένο δεί-

Επιπλέον δείκτες για την ανάπτυξη του ανθρώπου στην ΕΕ-28

Στη συγκεκριμένη ενότητα περιλαμβάνονται 26 επιπλέον δείκτες που εμβαθύνουν στις διαφοροποιήσεις των
χωρών ως προς την ανάπτυξη του ανθρώπου και ταυτόχρονα υποδεικνύουν επιμέρους τομείς πολιτικής που
χρήζουν ιδιαίτερης παρέμβασης στην κατεύθυνση της
μείωσης των ανισοτήτων σε παγκόσμιο επίπεδο.
Οι συγκεκριμένοι δείκτες επιμερίζονται σε επτά τομείς
πολιτικού σχεδιασμού: εκπαίδευση, υγεία, εργασία &
απασχόληση, ανθρώπινη κινητικότητα, χρήση της τεχνολογίας, ενδυνάμωση των γυναικών, και κοινωνικο-

οικονομική βιωσιμότητα. Η ενότητα επικεντρώνεται
στις διαφοροποιήσεις μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς (2010-2018) για την οποία
διατίθενται σχετικά στοιχεία.
1.5.5.1 ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η μεταβλητή
που αναφέρεται στο ποσοστό εγκατάλειψης του δημοτικού σχολείου (primary school dropout rate) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 1.325: Ποσοστό εγκατάλειψης του δημοτικού σχολείου στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
17,1
6,0 6,5
2,4 2,4 2,6 2,8 3,4 3,5 3,6 4,0
0,2 0,2 0,4 0,4 0,5 0,7 0,8 0,8 1,1 1,3 1,6 1,8 2,0

Πηγή: Human Development Report Office (HDRO) - Table 9. Education achievements [HDRO_statistical_data_tables_1_15_d1_d5.xlsx] the year 2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Με τον όρο ποσοστό εγκατάλειψης του δημοτικού σχολείου υποδηλώνεται το ποσοστό των μαθητών/-τριών
από μια συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα (κοόρτη - cohort)
που έχουν εγγραφεί στο δημοτικό σχολείο, αλλά το εγκαταλείπουν πριν φτάσουν στην τελευταία τάξη της

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η μεταβλητή υπολογίζεται
με βάση τον αριθμό 100,0 από το οποίο αφαιρείται το
ποσοστό επιβίωσης των μαθητών/-τριών στην τελευταία τάξη της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, και προϋποθέτει ότι οι παρατηρούμενοι ρυθμοί ροής των μαθητών
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παραμένουν αμετάβλητοι καθ 'όλη τη διάρκεια της
κοόρτης και ότι οι εγκαταλείψαντες μαθητές/-τριες δεν
επανέρχονται στο σχολείο. Σημειώνεται ότι με τον όρο
ποσοστό επιβίωσης των μαθητών/-τριών στην τελευταία τάξη μιας βαθμίδας της εκπαίδευσης υποδηλώνεται
το ποσοστό των μαθητών/-τριών από μια συγκεκριμένη
ηλικιακή ομάδα (κοόρτη - cohort) που έχουν εγγραφεί
στη συγκεκριμένη βαθμίδα σε μια δεδομένη σχολική
χρονιά και που αναμένεται να φτάσουν στην τελευταία
τάξη, ανεξάρτητα από επαναλήψεις τάξεων.
Το 2018, η μέση τιμή του ποσοστού εγκατάλειψης του
δημοτικού σχολείου στα 23 από τα 28 κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, είναι
2,8%, τιμή υπολειπόμενη σημαντικά κατά 18,1 μονάδες
της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στο σύνολο των 164
χωρών σε παγκόσμιο επίπεδο (20,9%) για τις οποίες
διατίθενται σχετικά στοιχεία την ίδια χρονιά. Τη συγκεκριμένη χρονιά, το ποσοστό εγκατάλειψης του δημοτικού σχολείου στην Ελλάδα είναι 4,0%, τιμή υπολειπόμενη σημαντικά κατά 16,9 μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στο σύνολο των 164 χωρών σε παγκόσμιο επίπεδο (20,9%) τις οποίες διατίθενται σχετικά
στοιχεία την ίδια χρονιά. Στην κατανομή ως προς το συ-

γκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28
η Ελλάδα (11,1%) κατέχει την 20η χαμηλότερη θέση,
τιμή υπερέχουσα της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην
ΕΕ-28 (2,8%) κατά 1,3 μονάδες την ίδια χρονιά.
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με το υψηλότερο ποσοστό
(top 5) με μέση τιμή ποσοστού 7,4% είναι: το Λουξεμβούργο (17,1%), η Βουλγαρία (6,5%), η Ρουμανία
(6,0%), η Ελλάδα (4,0%), και η Λετονία (3,6%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με το χαμηλότερο ποσοστό (bottom 5) με μέση τιμή ποσοστού 0,4%,
και συγκεκριμένα: η Δανία (0,2%), η Φινλανδία (0,2%),
η Σουηδία (0,4%), η Αυστρία (0,4%), και η Τσεχία
(0,5%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (20,0 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η μεταβλητή
που αναφέρεται στο ποσοστό επιβίωσης στην τελευταία τάξη της κατώτερης δευτεροβάθμιας (γενικής)
εκπαίδευσης (survival rate to the last grade of lower
secondary general education) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28
το 2018.

Γράφημα 1.326: Ποσοστό επιβίωσης στην τελευταία τάξη της κατώτερης δευτεροβάθμιας (γενικής) εκπαίδευσης στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Human Development Report Office (HDRO) - Table 9. Education achievements [HDRO_statistical_data_tables_1_15_d1_d5.xlsx] the year 2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Σημειώνεται ότι με τον όρο ποσοστό επιβίωσης των
μαθητών/-τριών στην τελευταία τάξη μιας βαθμίδας
της εκπαίδευσης υποδηλώνεται το ποσοστό των μαθητών/-τριών από μια συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα
(κοόρτη - cohort) που έχουν εγγραφεί στη συγκεκριμένη
βαθμίδα σε μια δεδομένη σχολική χρονιά και που αναμένεται να φτάσουν στην τελευταία τάξη, ανεξάρτητα
από επαναλήψεις τάξεων.
Το 2018, η μέση τιμή του ποσοστού επιβίωσης των μαθητών/-τριών στην τελευταία τάξη της κατώτερης δευτεροβάθμιας (γενικής) εκπαίδευσης στα 25 από τα 28
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά
στοιχεία, είναι 93,6%, τιμή υπερέχουσα κατά 5,1 ποσ.
μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στο σύνολο
των 169 χωρών σε παγκόσμιο επίπεδο (88,5%) για τις
οποίες διατίθενται σχετικά στοιχεία την ίδια χρονιά.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, το ποσοστό επιβίωσης στην
τελευταία τάξη της κατώτερης δευτεροβάθμιας (γενικής) εκπαίδευσης στην Ελλάδα είναι 96,7%, τιμή υπερέχουσα σημαντικά κατά 8,1 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στο σύνολο των 169 χωρών σε
παγκόσμιο επίπεδο (88,5%) τις οποίες διατίθενται σχε-
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τικά στοιχεία την ίδια χρονιά. Στην κατανομή ως προς το
συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ28 η Ελλάδα (96,7%) κατέχει την 17η υψηλότερη θέση,
τιμή υπερέχουσα της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην
ΕΕ-28 (93,6%) κατά 3,1 ποσ. μονάδες την ίδια χρονιά.
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με το υψηλότερο ποσοστό
(top 5) με μέση τιμή ποσοστού 99,7% είναι: η Φινλανδία (99,9%), η Γαλλία (99,7%), η Δανία (99,7%), η Αυστρία (99,6%), και η Κύπρος (99,6%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με το χαμηλότερο ποσοστό (bottom 5) με μέση τιμή ποσοστού 74,5%, και συγκεκριμένα: η Βουλγαρία (45,8%), η Γερμανία (54,3%),
η Σλοβακία (88,1%), η Ισπανία (91,5%), και η Ρουμανία
(92,7%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom είναι υψηλή (1,3 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η μεταβλητή
που αναφέρεται στη μέση αναλογία μαθητών ανά
εκπαιδευτικό στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2018

Κεφάλαιο 1ο

15,1 15,2
12,8 13,0 13,0 13,0 13,2 13,3 13,5 13,8
11,3 11,3 11,7 11,9 12,1 12,4
11,3
11,1
10,8
10,8
10,7
10,0
8,3 9,3

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ & ΔΕΙΚΤΕΣ
ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Γράφημα 1.327: Μέση αναλογία μαθητών ανά εκπαιδευτικό στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Human Development Report Office (HDRO) - Dashboard 1: Quality of standard of living [HDRO_statistical_data_tables_1_15_d1_d5.xlsx] the year 2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, η μέση τιμή της αναλογίας μαθητών ανά εκπαιδευτικό στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στα 27
από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, είναι 13,0 μαθητές/ εκπαιδευτικό, τιμή υπολειπόμενη ιδιαίτερα σημαντικά κατά 10,4
μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στο σύνολο
των 162 χωρών σε παγκόσμιο επίπεδο (23,4 μαθητές/
εκπαιδευτικό) για τις οποίες διατίθενται σχετικά στοιχεία την ίδια χρονιά.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, η αναλογία μαθητών ανά
εκπαιδευτικό στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στην
Ελλάδα είναι 9,3 μαθητές, τιμή υπολειπόμενη ιδιαίτερα σημαντικά κατά 14,1 μαθητές της αντίστοιχης τιμής
του δείκτη στο σύνολο των 162 χωρών σε παγκόσμιο
επίπεδο (23,4 μαθητές/ εκπαιδευτικό) για τις οποίες
διατίθενται σχετικά στοιχεία την ίδια χρονιά. Στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28 η Ελλάδα (9,3 μαθητές/ εκπαιδευτικό) κατέχει την 2η χαμηλότερη θέση, τιμή
υπολειπόμενη σημαντικά της αντίστοιχης τιμής του
δείκτη στην ΕΕ-28 (13,0 μαθητές) κατά 3,7 μαθητές/
εκπαιδευτικό την ίδια χρονιά.
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με την υψηλότερη αναλογία
(top 5) με μέση τιμή 17,9 μαθητές/εκπαιδευτικό, είναι:
η Ρουμανία (19,3 μαθητές/εκπαιδευτικό), η Τσεχία
(18,9 μαθητές/εκπαιδευτικό), η Γαλλία (18,2 μαθητές/

εκπαιδευτικό), η Βουλγαρία (17,6 μαθητές/ εκπαιδευτικό), και η Σλοβακία (15,2 μαθητές/ εκπαιδευτικό).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τη
χαμηλότερη αναλογία (bottom 5) με μέση τιμή 9,8
μαθητές/εκπαιδευτικό, και συγκεκριμένα: το Λουξεμβούργο (8,3 μαθητές/ εκπαιδευτικό), η Ελλάδα (9,3
μαθητές/ εκπαιδευτικό), η Αυστρία (10,0 μαθητές/
εκπαιδευτικό), η Δανία (10,7 μαθητές/ εκπαιδευτικό),
και η Ουγγαρία (10,8 μαθητές/εκπαιδευτικό). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom είναι υψηλή (1,8 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.
1.5.5.2 ΔΕΙΚΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η μεταβλητή
που αναφέρεται στην ποσοστιαία κατανομή του χαμένου προσδόκιμου υγείας επί του προσδόκιμου ζωής
κατά τη γέννηση στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.
Σημειώνεται ότι με τον όρο χαμένο προσδόκιμου υγείας (lost health expectancy) υποδηλώνεται η σχετική
απόκλιση μεταξύ προσδόκιμου ζωής κατά τη γέννηση
και υγιούς προσδόκιμου ζωής, διαφορά που εκφράζεται ως ποσοστό επί του προσδόκιμου ζωής κατά τη γέννηση, αφού αποτελεί τμήμα του.

Γράφημα 1.328: Ποσοστιαία κατανομή του χαμένου προσδόκιμου υγείας επί του προσδόκιμου ζωής κατά τη γέννηση στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Human Development Report Office (HDRO) - Dashboard 1: Quality of standard of living [HDRO_statistical_data_tables_1_15_d1_d5.xlsx] the year 2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, η μέση τιμή του χαμένου προσδόκιμου υγείας στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 είναι 14,1% του προσδόκιμου ζωής, τιμή υπερέχουσα κατά 0,8 ποσ. μονάδες
της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στο σύνολο των 189
χωρών σε παγκόσμιο επίπεδο (13,2%).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, η τιμή του χαμένου προσδόκιμου υγείας στην Ελλάδα είναι 13,7% του προσδόκιμου ζωής, τιμή υπερέχουσα οριακά κατά 0,5 ποσ. μο-

νάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στο σύνολο
των 189 χωρών σε παγκόσμιο επίπεδο (5,1%). Στην
κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28 η Ελλάδα (13,7%) κατέχει την
6η χαμηλότερη θέση, τιμή υπολειπόμενη οριακά της
αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (14,1%) κατά
0,4 ποσ. μονάδες την ίδια χρονιά.
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Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με το υψηλότερο ποσοστό (top
5) με μέση τιμή ποσοστού 14,8% είναι: η Σλοβενία
(15,3%), η Τσεχία (14,9%), το Λουξεμβούργο (14,7%), το
Βέλγιο (14,5%), και το Ηνωμένο Βασίλειο (14,4%). Στον
αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με το χαμηλότερο ποσοστό (bottom 5) με μέση τιμή ποσοστού 13,4%,
και συγκεκριμένα: η Ισπανία (13,2%), η Βουλγαρία
(13,4%), η Γαλλία (13,4%), η Κύπρος (13,5%), και η Ιταλία
(13,6%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bot-

tom5 είναι υψηλή (1,1 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
1.5.5.3 ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η μεταβλητή
που αναφέρεται στην ποσοστιαία κατανομή των ανέργων ηλικίας 15 ετών &άνω επί του εργατικού δυναμικού στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 1.329: Ποσοστό των ανέργων ηλικίας 15 ετών &άνω επί του εργατικού δυναμικού στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Human Development Report Office (HDRO) - Table 11. Work and employment [HDRO_statistical_data_tables_1_15_d1_d5.xlsx] the year 2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, η μέση τιμή του ποσοστού των ανέργων ηλικίας 15 ετών &άνω επί του εργατικού δυναμικού στα
28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 είναι 6,7%, τιμή υπερέχουσα
κατά 1,6 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στο σύνολο των 178 χωρών σε παγκόσμιο επίπεδο
(5,1%) για τις οποίες διατίθενται σχετικά στοιχεία την
ίδια χρονιά. Τη συγκεκριμένη χρονιά, το ποσοστό των
ανέργων ηλικίας 15 ετών &άνω επί του εργατικού
δυναμικού στην Ελλάδα είναι 19,2%, τιμή υπερέχουσα ιδιαίτερα σημαντικά κατά 14,1 ποσ. μονάδες της
αντίστοιχης τιμής του δείκτη στο σύνολο των 178 χωρών σε παγκόσμιο επίπεδο (5,1%) για τις οποίες διατίθενται σχετικά στοιχεία την ίδια χρονιά. Στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 η Ελλάδα (19,2%) κατέχει την 1η
υψηλότερη θέση, τιμή υπερέχουσα ιδιαίτερα σημαντικά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28
(6,7%) κατά 12,5 ποσ. μονάδες την ίδια χρονιά.
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με το υψηλότερο ποσοστό
(top 5) με μέση τιμή ποσοστού 12,6% είναι: η Ελλάδα

(19,2%), η Ισπανία (15,5%), η Ιταλία (10,2%), η Γαλλία
(9,2%), και η Κροατία (8,9%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με το χαμηλότερο ποσοστό
(bottom 5) με μέση τιμή ποσοστού 3,4%, και συγκεκριμένα: η Τσεχία (2,4%), η Γερμανία (3,4%), η Πολωνία (3,7%), η Ουγγαρία (3,7%), και η Ολλανδία (3,7%).
Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bot-tom5 είναι υψηλή (3,4 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη
ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη
μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η μεταβλητή
που αναφέρεται στην ποσοστιαία κατανομή των ανέργων νέων ηλικίας 15 έως& 24 ετών επί του εργατικού δυναμικού της ίδιας ηλικιακής ομάδας στα κράτημέλη της ΕΕ-28 το 2018. Σημειώνεται ότι με τον όρο άνεργοι νέοι υποδηλώνονται οι νέοι που δεν είναι μισθωτοί ή αυτοαπασχολούμενοι, αλλά είναι διαθέσιμοι
για εργασία και έχουν κάνει ενέργειες αναζητώντας είτε
μια αμειβόμενη εργασία ή την αυτο-απασχόληση.

Γράφημα 1.330: Ποσοστό των ανέργων ηλικίας 15 ετών &άνω επί του εργατικού δυναμικού της ίδιας ηλικιακής ομάδας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Human Development Report Office (HDRO) - Table 11. Work and employment [HDRO_statistical_data_tables_1_15_d1_d5.xlsx] the year 2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, η μέση τιμή του ποσοστού των νέων ανέργων ηλικίας 15 έως& 24 ετών επί του εργατικού δυναμικού της ίδιας ηλικιακής ομάδας στα 28 κράτη-
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μέλη της ΕΕ-28 είναι 16,0%, τιμή υπερέχουσα κατά 3,3
ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στο σύνολο των 178 χωρών σε παγκόσμιο επίπεδο (12,7%)

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2018

σοστό (bottom 5) με μέση τιμή ποσοστού 8,0%, και
συγκεκριμένα: η Γερμανία (6,4%), η Ολλανδία (7,0%),
η Τσεχία (8,0%), η Δανία (9,2%), και η Αυστρία (9,2%).
Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bot-tom5 είναι σημαντικά υψηλή (3,8 φορές), που υποδηλώνει
την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων
του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

Κεφάλαιο 1ο

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ & ΔΕΙΚΤΕΣ
ΣΤΗΝ ΕΕ-28

για τις οποίες διατίθενται σχετικά στοιχεία την ίδια
χρονιά.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, το ποσοστό των ανέργων ηλικίας 15 ετών &άνω επί του εργατικού δυναμικού
στην Ελλάδα είναι 39,5%, τιμή υπερέχουσα ιδιαίτερα
σημαντικά κατά 26,8 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στο σύνολο των 178 χωρών σε παγκόσμιο επίπεδο (12,7%) για τις οποίες διατίθενται σχετικά στοιχεία την ίδια χρονιά. Στην κατανομή ως προς το
συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28 η Ελλάδα (39,5%) κατέχει την 1η υψηλότερη
θέση, τιμή υπερέχουσα ιδιαίτερα σημαντικά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (16,0%) κατά 23,5
ποσ. μονάδες την ίδια χρονιά.
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με το υψηλότερο ποσοστό
(top 5) με μέση τιμή ποσοστού 30,3% είναι: η Ελλάδα
(39,5%), η Ισπανία (34,3%), η Ιταλία (31,5%), η Κροατία (25,5%), και η Γαλλία (20,9%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με το χαμηλότερο πο-

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η μεταβλητή
που αναφέρεται στην αναλογία των ανέργων γυναικών ηλικίας 15 έως& 24 ετών ως προς τους άνεργους
άνδρες της αυτής ηλικιακής ομάδας στα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 το 2018. Η απόλυτη τιμή ισορροπίας της απόκλιση των φύλων ως προς το συγκεκριμένο δείκτη
είναι η μονάδα (1,0) με το οριακό εύρος ισορροπίας της
απόκλιση των φύλων να είναι το διάστημα (0.9, 1.0),
με τις μεγαλύτερες της μονάδας τιμές του δείκτη να
υποδηλώνουν υπεροχή των γυναικών στην ανεργία έναντι των ανδρών.

Γράφημα 1.331: Αναλογία των ανέργων γυναικών ηλικίας 15 έως& 24 ετών ως προς τους άνεργους άνδρες της αυτής ηλικιακής ομάδας στα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 το 2018
εύρος ισορροπίας
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Πηγή: Human Development Report Office (HDRO) - Dashboard 2: Life-course gender gap – Childhood and youth [HDRO_statistical_data_tables_1_15_d1_d5.xlsx] the year 2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, η μέση τιμή της αναλογίας των ανέργων γυναικών ηλικίας 15 έως& 24 ετών ως προς τους άνεργους άνδρες της αυτής ηλικιακής ομάδας στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 είναι 1,03 τιμή υπολειπόμενη κατά
0,22 μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στο σύνολο των 178 χωρών σε παγκόσμιο επίπεδο (1,20) για
τις οποίες διατίθενται σχετικά στοιχεία την ίδια χρονιά.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, η τιμή της αναλογίας των
ανέργων γυναικών ηλικίας 15 έως& 24 ετών ως προς
τους άνεργους άνδρες της αυτής ηλικιακής ομάδας
στην Ελλάδα είναι 1,22 τιμή υπερέχουσα οριακά κατά
0,02 μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στο σύνολο των 178 χωρών σε παγκόσμιο επίπεδο (1,20) για
τις οποίες διατίθενται σχετικά στοιχεία την ίδια χρονιά. Στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη
μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 η Ελλάδα (1,22)
κατέχει την 4η υψηλότερη θέση, τιμή υπερέχουσα της
αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (0,98) κατά
0,24 μονάδες την ίδια χρονιά.

Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με την υψηλότερη αναλογία
(top 5) με μέση τιμή 1,37 είναι: η Κροατία (1,66), η
Ουγγαρία (1,43), η Σλοβενία (1,36), η Ελλάδα (1,22),
και η Ιταλία (1,20). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5
κράτη-μέλη με τη χαμηλότερη αναλογία (bottom 5) με
μέση τιμή 0,71, και συγκεκριμένα: η Κύπρος (0,59), το
Λουξεμβούργο (0,72), η Εσθονία (0,73), η Γερμανία
(0,74), και η Δανία (0,76). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του
λόγου top5/ bot-tom5 είναι υψηλή (1,9 φορές), που
υποδηλώνει την ύπαρξη διαφοροποιήσεων του δείκτη
μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η μεταβλητή
που αναφέρεται στην ποσοστιαία κατανομή των νέων
ηλικίας 15 έως& 24 ετών που βρίσκονται ταυτόχρονα
εκτός απασχόλησης και εκτός εκπαίδευσης/ κατάρτισης επί του εργατικού δυναμικού της ίδιας ηλικιακής
ομάδας (δείκτης ΝΕΕΤs) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το
2018.
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Γράφημα 1.332: Ποσοστό των νέων ηλικίας 15 έως& 24 ετών που βρίσκονται ταυτόχρονα εκτός απασχόλησης και εκτός εκπαίδευσης/κατάρτισης επί του εργατικού
δυναμικού της ίδιας ηλικιακής ομάδας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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(*) Δεν διατίθεται τιμή του δείκτη στο σύνολο των χωρών σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά μόνο για την κατηγορία χώρες με πολύ υψηλή ανάπτυξη του ανθρώπου (δείκτης ΝΕΕΤs=12,6%)
Πηγή: Human Development Report Office (HDRO) - Table 11. Work and employment [HDRO_statistical_data_tables_1_15_d1_d5.xlsx] the year 2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, η μέση τιμή του ποσοστού των νέων ηλικίας
15 έως& 24 ετών που βρίσκονται ταυτόχρονα εκτός
απασχόλησης και εκτός εκπαίδευσης/κατάρτισης επί
του εργατικού δυναμικού της ίδιας ηλικιακής ομάδας
στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 είναι 9,6%, τιμή υπολειπόμενη κατά 3,0 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής
του δείκτη στο σύνολο των 52 χωρών σε παγκόσμιο
επίπεδο που ανήκουν στην κατηγορία χώρες με πολύ
υψηλή ανάπτυξη του ανθρώπου (12,6%) για τις οποίες
διατίθενται σχετικά στοιχεία την ίδια χρονιά.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, το ποσοστό των νέων ηλικίας 15 έως& 24 ετών που βρίσκονται ταυτόχρονα εκτός
απασχόλησης και εκτός εκπαίδευσης/κατάρτισης επί
του εργατικού δυναμικού της ίδιας ηλικιακής ομάδας
στην Ελλάδα είναι 14,1%, τιμή υπερέχουσα κατά 1,5
ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στο σύνολο των 52 χωρών σε παγκόσμιο επίπεδο (12,6%)
που ανήκουν στην κατηγορία χώρες με πολύ υψηλή
ανάπτυξη του ανθρώπου (12,6%) για τις οποίες διατίθενται σχετικά στοιχεία την ίδια χρονιά. Στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 η Ελλάδα (39,5%) κατέχει την 4η
υψηλότερη θέση, τιμή υπερέχουσα της αντίστοιχης

τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (9,6%) κατά 4,5 ποσ. μονάδες την ίδια χρονιά.
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με το υψηλότερο ποσοστό
(top 5) με μέση τιμή ποσοστού 15,3% είναι: η Ιταλία
(19,2%), η Βουλγαρία (15,0%), η Ρουμανία (4,5%), η
Ελλάδα (14,1%), και η Κροατία (13,6%). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με το χαμηλότερο
ποσοστό (bottom 5) με μέση τιμή ποσοστού 5,4%, και
συγκεκριμένα: η Ολλανδία (4,2%), το Λουξεμβούργο
(5,3%), η Τσεχία (5,6%), η Γερμανία (5,9%), και η Σουηδία (6,1%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/
bottom είναι υψηλή (2,8 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η μεταβλητή
που αναφέρεται στην ποσοστιαία κατανομή της ευάλωτης απασχόλησης ως προς τη συνολική απασχόληση στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.
Σημειώνεται ότι με τον όρο ευάλωτη απασχόληση (vulnerable employment) υποδηλώνεται το ποσοστό των
απασχολουμένων που εργάζονται ως άμισθοι οικογενειακοί εργαζόμενοι ή αυτοαπασχολούμενοι.

Γράφημα 1.333: Ποσοστιαία κατανομή της ευάλωτης απασχόλησης ως προς τη συνολική απασχόληση στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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(*) Δεν διατίθεται τιμή του δείκτη στο σύνολο των χωρών σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά μόνο για την κατηγορία χώρες με πολύ υψηλή ανάπτυξη του ανθρώπου (δείκτης ΝΕΕΤs=12,6%)
Πηγή: Human Development Report Office (HDRO) - Dashboard 1: Quality of standard of living [HDRO_statistical_data_tables_1_15_d1_d5.xlsx] the year 2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, η μέση τιμή του ποσοστού της ευάλωτης απασχόλησης ως προς τη συνολική απασχόληση στα 28
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 είναι 10,9%, τιμή υπολειπόμενη
ιδιαίτερα σημαντικά κατά 34,2 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στο σύνολο των 178 χωρών σε
παγκόσμιο επίπεδο (45,1%) για τις οποίες διατίθενται
σχετικά στοιχεία την ίδια χρονιά. Τη συγκεκριμένη χρονιά, το ποσοστό της ευάλωτης απασχόλησης ως προς
τη συνολική απασχόληση στην Ελλάδα είναι 26,7%, τι-
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μή υπολειπόμενη κατά 18,4 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στο σύνολο των 178 χωρών σε παγκόσμιο επίπεδο (45,1%) για τις οποίες διατίθενται σχετικά στοιχεία την ίδια χρονιά. Στην κατανομή ως προς το
συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ28 η Ελλάδα (26,7%) κατέχει την 1η υψηλότερη θέση,
τιμή υπερέχουσα σημαντικά της αντίστοιχης τιμής του
δείκτη στην ΕΕ-28 (10,9%) κατά 17,8 ποσ. μονάδες την
ίδια χρονιά.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2018

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ & ΔΕΙΚΤΕΣ
ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η μεταβλητή
που αναφέρεται στην αναλογία της απασχόλησης σε
επαγγέλματα υψηλών δεξιοτήτων ως προς την απασχόληση σε επαγγέλματα χαμηλών δεξιοτήτων στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.
Σημειώνεται ότι με τον όρο επαγγέλματα υψηλών δεξιοτήτων υποδηλώνονται τα επαγγέλματα με επίπεδα
δεξιοτήτων 3 και 4 (διευθυντές, επαγγελματίες, τεχνικοί και συνεργάτες), ενώ με τον όρο επαγγέλματα χαμηλών δεξιοτήτων υποδηλώνονται τα επαγγέλματα με
επίπεδα δεξιοτήτων 1 (στοιχειώδη επαγγέλματα).

Κεφάλαιο 1ο

Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με το υψηλότερο ποσοστό
(top 5) με μέση τιμή ποσοστού 19,8% είναι: η Ελλάδα
(26,7%), η Ρουμανία (25,2%), η Ιταλία (17,0%), η Πολωνία (16,3%), και η Τσεχία (14,0%). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με το χαμηλότερο
ποσοστό (bottom 5) με μέση τιμή ποσοστού 5,7%, και
συγκεκριμένα: η Δανία (5,1%), η Εσθονία (5,5%), η
Ουγγαρία (5,7%), η Γερμανία (5,9%), και η Σουηδία
(6,2%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom είναι σημαντικά υψηλή (3,5 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

Γράφημα 1.334: Ποσοστό απασχόλησης σε επαγγέλματα υψηλών δεξιοτήτων ως προς την απασχόληση σε επαγγέλματα χαμηλών δεξιοτήτων στα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Human Development Report Office (HDRO) - Table 11. Work and employment [HDRO_statistical_data_tables_1_15_d1_d5.xlsx] the year 2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, η μέση τιμή της αναλογία της απασχόλησης σε
επαγγέλματα υψηλών δεξιοτήτων προς την απασχόληση σε επαγγέλματα χαμηλών δεξιοτήτων στα 28
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 είναι 5,0 φορές, τιμή υπερέχουσα
σημαντικά κατά 3,6 μονάδες της αντίστοιχης τιμής του
δείκτη στο σύνολο των 154 χωρών σε παγκόσμιο επίπεδο (1,4 φορές) για τις οποίες διατίθενται σχετικά
στοιχεία την ίδια χρονιά.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, η αναλογία της ποσοστό απασχόλησης σε επαγγέλματα υψηλών δεξιοτήτων προς
την απασχόληση σε επαγγέλματα χαμηλών δεξιοτήτων στην Ελλάδα είναι 4,4 φορές, τιμή υπερέχουσα σημαντικά κατά 3,0 μονάδες της αντίστοιχης τιμής του
δείκτη στο σύνολο των 154 χωρών σε παγκόσμιο επίπεδο (1,4 φορές) για τις οποίες διατίθενται σχετικά
στοιχεία την ίδια χρονιά. Στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28
η Ελλάδα (4,4 φορές) κατέχει την 18η υψηλότερη θέση,
τιμή υπολειπόμενη ελαφρά της αντίστοιχης τιμής του
δείκτη στην ΕΕ-28 (5,0 φορές) κατά 0,6 ποσ. μονάδες
την ίδια χρονιά.

Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με το υψηλότερο ποσοστό
(top 5) με μέση τιμή αναλογίας 8,0 φορές είναι: η Σουηδία (11,3 φορές), η Φινλανδία (7,8 φορές), το Λουξεμβούργο (7,3 φορές), η Τσεχία (7,0 φορές), και η Πολωνία (6,5 φορές). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5
κράτη-μέλη με το χαμηλότερο ποσοστό (bottom 5) με
μέση τιμή ποσοστού 2,7 φορές, και συγκεκριμένα: η
Ρουμανία (2,5 φορές), η Βουλγαρία (2,8 φορές), η
Κροατία (4,8 φορές), η Ουγγαρία (3,5 φορές), και η
Πορτογαλία (3,6 φορές). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του
λόγου top5/bottom5 είναι υψηλή (2,9 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ28.
1.5.5.4 ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η μεταβλητή
που αναφέρεται στην καθαρή αναλογία των μεταναστών (ανά 1.000 κατοίκους) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28
το 2018.

Γράφημα 1.335: Καθαρή αναλογία μεταναστών (ανά 1.000 κατοίκους) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Human Development Report Office (HDRO) - Table 13. Human mobility and capital [HDRO_statistical_data_tables_1_15_d1_d5.xlsx] the year 2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

Σημειώνεται ότι με τον όρο καθαρή αναλογία μεταναστών υποδηλώνεται η αναλογία της διαφοράς των εισερχομένων μεταναστών σε μια χώρα (in-migrants) από
τους εξερχόμενους από αυτήν μετανάστες (out- migrants), ως προς τον μέσο πληθυσμό της χώρας, (εκφρασμένη σε πλήθος μεταναστών ανά 1.000 κατοίκους). Εξ ορισμού η αναλογία παίρνει και θετικές και
αρνητικές τιμές. Διασαφηνίζεται, τέλος, ότι ο ορισμός
του όρου μετανάστης/-τρια ποικίλλει ανά χώρα, γενικά
όμως υποδηλώνει είτε το άτομο που έχει γεννηθεί σε
διαφορετική χώρα από την χώρα αναφοράς, είτε το άτομο με αλλοδαπή υπηκοότητα (citizenship) από την
υπηκοότητα της χώρα αναφοράς, ή έναν συνδυασμό
των δύο αυτών κριτηρίων.
Το 2018, η μέση τιμή της καθαρής αναλογίας των μεταναστών στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 είναι 1,5 μετανάστες /1000 κατοίκους με υπεροχή των εισερχόμενων σε
αυτήν μεταναστών. Τη συγκεκριμένη χρονιά, η τιμή της
καθαρής αναλογία των μεταναστών στην Ελλάδα είναι
1,5 μετανάστες /1000 κατοίκους με υπεροχή των εξερχόμενων σε αυτήν μεταναστών.
Τη συγκεκριμένη χρονιά σε 20 από τα 28 κράτη-μέλη της
ΕΕ καταγράφεται υπεροχή των εισερχόμενων σε αυτά
μεταναστών με την υψηλότερη να καταγράφεται στο
Λουξεμβούργο (16,3 μετανάστες /1000 κατοίκους), και
κατά φθίνουσα σειρά τιμής του δείκτη ακολουθούν: η
Αυστρία (7,4 μετανάστες /1000 κατοίκους), η Γερμανία
(16,3 μετανάστες /1000 κατοίκους), η Ιρλανδία (4,9 μετανάστες /1000 κατοίκους), η Κύπρος (4,2 μετανάστες
/1000 κατοίκους), το Βέλγιο (4,2 μετανάστες /1000 κα-

τοίκους), η Σουηδία (4,0 μετανάστες /1000 κατοίκους),
το Ηνωμένο Βασίλειο (3,9 μετανάστες /1000 κατοίκους),
η Εσθονία (3,0 μετανάστες /1000 κατοίκους), η Δανία
(2,6 μετανάστες /1000 κατοίκους), η Φινλανδία (2,5 μετανάστες /1000 κατοίκους), η Ιταλία (2,5 μετανάστες
/1000 κατοίκους), η Τσεχία (2,1 μετανάστες /1000 κατοίκους), η Μάλτα (2,1 μετανάστες /1000 κατοίκους), η
Σλοβενία (1,0 μετανάστες /1000 κατοίκους), και ελαφρότερα η Ολλανδία (0,9 μετανάστες /1000 κατοίκους), η
Ισπανία (0,9 μετανάστες /1000 κατοίκους), η Ουγγαρία
(0,6 μετανάστες /1000 κατοίκους), η Γαλλία (0,6 μετανάστες /1000 κατοίκους), και η Σλοβακία (0,3 μετανάστες
/1000 κατοίκους).
Την ίδια χρονιά σε 8 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ καταγράφεται υπεροχή των εξερχόμενων σε αυτά μεταναστών με την υψηλότερη να καταγράφεται στην Λιθουανία (11,6 μετανάστες /1000 κατοίκους), και κατά φθίνουσα σειρά τιμής του δείκτη ακολουθούν: η Λετονία
(7,6 μετανάστες /1000 κατοίκους), η Ρουμανία (3,8 μετανάστες /1000 κατοίκους), η Κροατία (1,9 μετανάστες
/1000 κατοίκους), η Ελλάδα (1,5 μετανάστες /1000 κατοίκους), και ελαφρότερα η Πολωνία (0,8 μετανάστες
/1000 κατοίκους), η Βουλγαρία (0,7 μετανάστες /1000
κατοίκους), και η Πορτογαλία (0,6 μετανάστες /1000 κατοίκους).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η μεταβλητή
που αναφέρεται στην ποσοστιαία κατανομή του πληθυσμού των μεταναστών επί του συνολικού πληθυσμού στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2017.

Γράφημα 1.336: Ποσοστό του πληθυσμού των μεταναστών επί του συνολικού πληθυσμού στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2017
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Πηγή: Human Development Report Office (HDRO) - Table 13. Human mobility and capital [HDRO_statistical_data_tables_1_15_d1_d5.xlsx] the year 2017
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, η μέση τιμή του ποσοστού των μεταναστών
επί του συνολικού πληθυσμού στα 28 κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 είναι 11,6%, τιμή υπερέχουσα κατά 8,2 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στο σύνολο
των 189 χωρών σε παγκόσμιο επίπεδο (3,4%) για τις
οποίες διατίθενται σχετικά στοιχεία την ίδια χρονιά.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, το ποσοστό των μεταναστών
επί του συνολικού πληθυσμού στην Ελλάδα είναι
10,9%, τιμή υπερέχουσα ιδιαίτερα σημαντικά κατά 7,5
ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στο σύνολο των 189 χωρών σε παγκόσμιο επίπεδο (3,4%) για
τις οποίες διατίθενται σχετικά στοιχεία την ίδια χρονιά. Στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη
μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 η Ελλάδα (10,9%)
κατέχει την 17η υψηλότερη θέση, τιμή υπερέχουσα
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ελαφρά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28
(11,6%) κατά 0,7 ποσ. μονάδες την ίδια χρονιά.
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με το υψηλότερο ποσοστό
μεταναστών (top 5) με μέση τιμή ποσοστού 23,0% είναι: το Λουξεμβούργο (45,3%), η Αυστρία (19,0%), η
Σουηδία (17,6%), η Ιρλανδία (16,9%), και η Κύπρος
(16,0%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτημέλη με το χαμηλότερο ποσοστό (bottom 5) με μέση
τιμή ποσοστού μεταναστών 2,6%, και συγκεκριμένα: η
Πολωνία (1,7%), η Ρουμανία (1,9%), η Βουλγαρία
(2,2%), η Σλοβακία (3,4%), και η Τσεχία (4,1%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bot-tom5 είναι
σημαντικά υψηλή (8,7 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2018

λείων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με πρόσβαση
στο Ιντερνέτ για εκπαιδευτική χρήση (for educational
purposes) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Κεφάλαιο 1ο

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η μεταβλητή
που αναφέρεται στην ποσοστιαία κατανομή των σχο-

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ & ΔΕΙΚΤΕΣ
ΣΤΗΝ ΕΕ-28

1.5.5.5 ΔΕΙΚΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Γράφημα 1.337: Ποσοστό των σχολείων της ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ εκπαίδευσης με πρόσβαση στο Ιντερνέτ για εκπαιδευτική χρήση στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,7 98,0 97,7
70,0

Πηγή: Human Development Report Office (HDRO) - Dashboard 1: Quality of standard of living [HDRO_statistical_data_tables_1_15_d1_d5.xlsx] the year 2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, η μέση τιμή του ποσοστού των σχολείων της
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με πρόσβαση στο Ιντερνέτ για εκπαιδευτική χρήση στα 14 από τα 28 κράτημέλη της ΕΕ-28 είναι 97,7%.
Ας σημειωθεί, ότι την ίδια χρονιά δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία στα υπόλοιπα στα 14 από τα 28 κράτημέλη της ΕΕ-28, και συγκεκριμένα στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία, την Κύπρο, τη Μάλτα, το Λουξεμβούργο, τη Γερμανία, την Αυστρία, την Κροατία, την
Τσεχία, τη Λιθουανία, την Ελλάδα, τη Βουλγαρία, και
τη Ρουμανία. Η είδηση στο γράφημα αφορά κυρίως

τις χώρες που δεν διαθέτουν στοιχεία για τη συγκεκριμένη μεταβλητή, που έτσι κι αλλιώς είναι απολύτως
γενικόλογη ως δείκτης ποιότητας στον τομέα της εκπαίδευσης. Το τελευταίο σχόλιο εγείρει επιπλέον ερωτήματα ακόμα και για τις χώρες που έχουν τιμή
100,0%.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η μεταβλητή
που αναφέρεται στην ποσοστιαία κατανομή των σχολείων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με πρόσβαση στο Ιντερνέτ για εκπαιδευτική χρήση (for educational purposes) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 1.338: Ποσοστό των σχολείων της ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ εκπαίδευσης με πρόσβαση στο Ιντερνέτ για εκπαιδευτική χρήση στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,9 98,9 98,7 98,6

88,3

Πηγή: Human Development Report Office (HDRO) - Dashboard 1: Quality of standard of living [HDRO_statistical_data_tables_1_15_d1_d5.xlsx] the year 2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, η μέση τιμή του ποσοστού των σχολείων της
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με πρόσβαση στο Ιντερνέτ για εκπαιδευτική χρήση στα 13 από τα 28 κράτημέλη της ΕΕ-28 είναι 98,9%.
Ας σημειωθεί, ότι την ίδια χρονιά δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία στα υπόλοιπα στα 15 από τα 28 κράτημέλη της ΕΕ-28, και συγκεκριμένα στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία, την Κύπρο, τη Μάλτα, το Λουξεμβούργο, τη Γερμανία, την Αυστρία, την Κροατία, την

Τσεχία, τη Λιθουανία, την Ελλάδα, τη Βουλγαρία, και
τη Ρουμανία, αλλά επιπλέον και το Βέλγιο που είχε
τιμή 100,0% στα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η μεταβλητή
που αναφέρεται στην ποσοστιαία κατανομή των χρηστών Ιντερνέτ επί του συνολικού πληθυσμού στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 1.339: Ποσοστιαία κατανομή των χρηστών Ιντερνέτ επί του συνολικού πληθυσμού στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Human Development Report Office (HDRO) - Table 13. Human and capital mobility: Communication [HDRO_statistical_data_tables_1_15_d1_d5.xlsx] the year 2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

Το 2018, η μέση τιμή του ποσοστού των χρηστών Ιντερνέτ επί του συνολικού πληθυσμού στα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28, είναι 83,2%, τιμή υπερέχουσα ιδιαίτερα σημαντικά κατά 32,5 ποσ. ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής
του δείκτη στο σύνολο των 186 χωρών σε παγκόσμιο επίπεδο (50,7%) για τις οποίες διατίθενται σχετικά στοιχεία την ίδια χρονιά.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, το ποσοστό των χρηστών Ιντερνέτ επί του συνολικού πληθυσμού στην Ελλάδα είναι 73,0%, τιμή υπερέχουσα ιδιαίτερα σημαντικά κατά
22,3 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στο
σύνολο των 186 χωρών σε παγκόσμιο επίπεδο (50,7%)
για τις οποίες διατίθενται σχετικά στοιχεία την ίδια χρονιά. Στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 η Ελλάδα (73,0%) κατέχει την 4η χαμηλότερη θέση, τιμή υπολειπόμενη σημαντικά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28
(83,1%) κατά 10,1 ποσ. μονάδες την ίδια χρονιά.

Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με το υψηλότερο ποσοστό (top
5) με μέση τιμή ποσοστού 95,3% είναι: η Δανία (97,6%),
το Λουξεμβούργο (97,1%), το Ηνωμένο Βασίλειο
(94,9%), η Ολλανδία (94,7%), και η Σουηδία (92,1%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με το χαμηλότερο ποσοστό (bottom 5) με μέση τιμή ποσοστού
71,1%, και συγκεκριμένα: η Βουλγαρία (64,8%), η Ρουμανία (70,7%), η Κροατία (72,7%), η Ελλάδα (73,0%), και
η Ιταλία (74,4%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom είναι υψηλή (1,3 φορές), που υποδηλώνει
την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη
μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η μεταβλητή
που αναφέρεται στην ποσοστιαία κατανομή των γυναικών χρηστών Ιντερνέτ επί του συνολικού πληθυσμού των γυναικών στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 1.340: Ποσοστιαία κατανομή των γυναικών χρηστών Ιντερνέτ επί του συνολικού πληθυσμού των γυναικών στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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94,6 93,7
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82,2 81,5 80,6 80,4 79,9
78,7 77,6 77,3
74,8 73,0
71,8 71,1 70,9 69,6

63,4

Πηγή: Human Development Report Office (HDRO) - Table 13. Human and capital mobility: Communication [HDRO_statistical_data_tables_1_15_d1_d5.xlsx] the year 2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, η μέση τιμή του ποσοστού των γυναικών χρηστών Ιντερνέτ επί του συνολικού πληθυσμού των γυναικών στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28, είναι 82,2%.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, το ποσοστό των γυναικών χρηστών Ιντερνέτ επί του συνολικού πληθυσμού των γυναικών στην Ελλάδα είναι 71,1%. Στην κατανομή ως
προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28 η Ελλάδα (71,1%) κατέχει την 4η χαμηλότερη
θέση, τιμή υπολειπόμενη σημαντικά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (82,2%) κατά 11,1 ποσ. μονάδες την ίδια χρονιά.
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με το υψηλότερο ποσοστό (top
5) με μέση τιμή ποσοστού 95,4% είναι: η Δανία (97,5%),
το Λουξεμβούργο (96,0%), το Ηνωμένο Βασίλειο
(95,3%), η Ολλανδία (94,6%), και η Σουηδία (93,7%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με το χα-

μηλότερο ποσοστό (bottom 5) με μέση τιμή ποσοστού
69,4%, και συγκεκριμένα: η Βουλγαρία (63,4%), η Ρουμανία (69,6%), η Κροατία (70,9%), η Ελλάδα (71,1%), και
η Ιταλία (71,8%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom είναι υψηλή (1,4 φορές), που υποδηλώνει
την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη
μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
1.5.5.6 ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η μεταβλητή που
αναφέρεται στην ποσοστιαία κατανομή των γυναικών
απόφοιτων από προγράμματα STEM (φυσικές επιστήμες, τεχνολογίας, μηχανικών και μαθηματικών) της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ως προς το συνολικό πλήθος
των γυναικών αποφοίτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 1.341: Ποσοστιαία κατανομή των γυναικών απόφοιτων από προγράμματα STEM της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ως προς το συνολικό πλήθος των
γυναικών αποφοίτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
20,3 19,3 19,3 18,9
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10,4 10,0 9,5
8,6 7,9
6,3

Πηγή: Human Development Report Office (HDRO) - Dashboard 3: Women's empowerment [HDRO_statistical_data_tables_1_15_d1_d5.xlsx] the year 2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

224

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2018

Κεφάλαιο 1ο

Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με το υψηλότερο ποσοστό
(top 5) με μέση τιμή ποσοστού 19,1% είναι: η Ρουμανία

(20,3%), η Πορτογαλία (19,3%), η Γερμανία (19,3%), η
Ελλάδα (18,9%), και το Ηνωμένο Βασίλειο (17,5%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με το
χαμηλότερο ποσοστό (bottom 5) με μέση τιμή ποσοστού 8,4%, και συγκεκριμένα: η Ολλανδία (6,3%), το
Βέλγιο (7,9%), η Μάλτα (8,6%), το Λουξεμβούργο (9,5%),
και η Λετονία (10,0%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom είναι υψηλή (2,3 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ & ΔΕΙΚΤΕΣ
ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Το 2018, η μέση τιμή του ποσοστού των γυναικών
απόφοιτων από προγράμματα STEM της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ως προς το πλήθος των γυναικών
αποφοίτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στα 28
κράτη-μέλη της ΕΕ-28, είναι 13,6%. Τη συγκεκριμένη
χρονιά, το ποσοστό γυναικών απόφοιτων από προγράμματα STEM της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ως
προς το πλήθος των γυναικών αποφοίτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα είναι 18,9%. Στην
κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28 η Ελλάδα (18,9%) κατέχει την
4η υψηλότερη θέση, τιμή υπερέχουσα της αντίστοιχης
τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (13,6%) κατά 5,3 ποσ. μονάδες την ίδια χρονιά.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η μεταβλητή που
αναφέρεται στην ποσοστιαία κατανομή των γυναικών
απόφοιτων από προγράμματα STEM της τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης ως προς το συνολικό πλήθος των αποφοίτων προγραμμάτων STEM της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 1.342: Ποσοστιαία κατανομή των γυναικών απόφοιτων από προγράμματα STEM της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ως το συνολικό πλήθος των αποφοίτων STEM της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Human Development Report Office (HDRO) - Dashboard 3: Women's empowerment [HDRO_statistical_data_tables_1_15_d1_d5.xlsx] the year 2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, η μέση τιμή του ποσοστού των γυναικών απόφοιτων από προγράμματα STEM της τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης ως προς το συνολικό πλήθος των αποφοίτων προγραμμάτων STEM της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28, είναι 33,6%.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, το ποσοστό των γυναικών
απόφοιτων από προγράμματα STEM της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ως προς το συνολικό πλήθος των αποφοίτων προγραμμάτων STEM της τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης στην Ελλάδα είναι 39,8%. Στην κατανομή
ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28 η Ελλάδα (39,8%) κατέχει την 4η υψηλότερη θέση, τιμή υπερέχουσα της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (33,6%) κατά 6,2 ποσ. μονάδες την ίδια χρονιά.
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με το υψηλότερο ποσοστό
(top 5) με μέση τιμή ποσοστού 41,4% είναι: η Πολω-

νία (20,3%), η Κύπρος (42,2%), η Ρουμανία (41,2%), η
Ελλάδα (39,8%), και η Ιταλία (39,5%). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με το χαμηλότερο
ποσοστό (bottom 5) με μέση τιμή ποσοστού 26,6%,
και συγκεκριμένα: η Ολλανδία (25,3%), η Αυστρία
(25,9%), η Φινλανδία (27,1%), η Γερμανία (27,1%), και
το Βέλγιο (27,5%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom είναι υψηλή (1,6 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η μεταβλητή που
αναφέρεται στην ποσοστιαία κατανομή των γυναικών
που απασχολούνται σε θέση ανώτερου διοικητικού
στελέχους (senior managers) ή στελέχους μέσου επιπέδου (middle managers) ως προς το συνολικό πλήθος των
απασχολουμένων σε αυτές τις θέσεις στα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 1.343: Ποσοστιαία κατανομή των γυναικών που απασχολούνται σε θέση ανώτερου διοικητικού στελέχους ή στελέχους μέσου επιπέδου ως προς το
συνολικό πλήθος των απασχολουμένων σε αυτές τις θέσεις στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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16,1

Πηγή: Human Development Report Office (HDRO) - Dashboard 3: Women's empowerment [HDRO_statistical_data_tables_1_15_d1_d5.xlsx] the year 2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

Το 2018, η μέση τιμή του ποσοστού των γυναικών που
απασχολούνται σε θέση ανώτερου διοικητικού στελέχους ή στελέχους μέσου επιπέδου, ως προς το συνολικό
πλήθος των απασχολουμένων σε αυτές τις θέσεις στα
28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28, είναι 31,5%.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, το ποσοστό των γυναικών
που απασχολούνται σε θέση ανώτερου διοικητικού
στελέχους, ή στελέχους μέσου επιπέδου ως προς το συνολικό πλήθος των απασχολουμένων σε αυτές τις θέσεις στην Ελλάδα είναι 30,5%. Στην κατανομή ως προς
το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28 η Ελλάδα (30,5%) κατέχει την 19η υψηλότερη
θέση, τιμή υπολειπόμενη της αντίστοιχης τιμής του
δείκτη στην ΕΕ-28 (31,5%) κατά 1,0 ποσ. μονάδες την
ίδια χρονιά.
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με το υψηλότερο ποσοστό
(top 5) με μέση τιμή ποσοστού 39,9% είναι: η Λετονία

(43,2%), η Πολωνία (39,5%), η Σουηδία (39,4%), η
Βουλγαρία (39,3%), και η Σλοβενία (38,2%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με το χαμηλότερο ποσοστό (bottom 5) με μέση τιμή ποσοστού 22,5%,
και συγκεκριμένα: το Λουξεμβούργο (16,1%), η Κύπρος
(22,4%), η Ιταλία (23,2%), η Ολλανδία (24,8%), και η
Κροατία (26,1%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom είναι υψηλή (1,8 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η μεταβλητή που
αναφέρεται στην ποσοστιαία κατανομή του χρόνου που
δαπανάται από γυναίκες (ηλικίας 15 ετών &άνω) για
μη-αμειβόμενες υπηρεσίες φροντίδας του νοικοκυριού
και της οικογενείας σε ημερήσια (24ωρη) βάση στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 1.344: Ποσοστιαία κατανομή του χρόνου που δαπανάται από γυναίκες (ηλικίας 15 ετών &άνω) για μη-αμειβόμενες υπηρεσίες φροντίδας του νοικοκυριού και της οικογενείας σε ημερήσια (24ωρη) βάση στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Human Development Report Office (HDRO) - Dashboard 2: Life-course gender gap - Adulthood [HDRO_statistical_data_tables_1_15_d1_d5.xlsx] the year 2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, η μέση τιμή της ποσοστιαίας κατανομής του
χρόνου που δαπανάται από γυναίκες (ηλικίας 15 ετών &άνω) για μη-αμειβόμενες υπηρεσίες φροντίδας
του νοικοκυριού και της οικογενείας σε ημερήσια
(24ωρη) βάση στα 19 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28,
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, είναι 16,7%
(ή 4,0 ώρες).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, το ποσοστό κατανομή του
χρόνου που δαπανάται από γυναίκες (ηλικίας 15 ετών &άνω) για μη-αμειβόμενες υπηρεσίες φροντίδας
του νοικοκυριού και της οικογενείας σε ημερήσια
(24ωρη) βάση στην Ελλάδα είναι 17,5% (ή 4,2 ώρες).
Στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 η Ελλάδα (4,2 ώρες)
κατέχει την 19η υψηλότερη θέση, τιμή υπολειπόμενη
οριακά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28
(4,0 ώρες) κατά 0,2 ώρες την ίδια χρονιά.
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με το υψηλότερο ποσοστό
(top 5) με μέση τιμή ποσοστού 39,9% (ή 4,6 ώρες) είναι: η Ιταλία (20,4% ή 4,9 ώρες), η Ρουμανία (19,0% ή
4,6 ώρες), η Ισπανία (19,0% ή 4,5 ώρες), η Βουλγαρία
(18,5% ή 4,4 ώρες), και η Αυστρία (18,3% ή 4,4 ώρες).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με το
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χαμηλότερο ποσοστό (bottom 5) με μέση τιμή ποσοστού 14,4% (ή 3,5 ώρες), και συγκεκριμένα: το Ηνωμένο Βασίλειο (12,7% ή 3,0 ώρες), το Λουξεμβούργο
(14,4% ή 3,5 ώρες), η Φινλανδία (14,5% ή 3,5 ώρες), η
Ολλανδία (14,7% ή 3,5 ώρες), και η Δανία (15,6% ή
3,8 ώρες). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/
bottom είναι υψηλή (1,8 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η μεταβλητή
που αναφέρεται στην αναλογία του δείκτη χρόνος
που δαπανάται για μη-αμειβόμενες υπηρεσίες φροντίδας του νοικοκυριού και της οικογενείας σε ημερήσια (24ωρη) βάση μεταξύ γυναικών ηλικίας 15 έως& 24 ετών και ανδρών της αυτής ηλικιακής ομάδας
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018. Η απόλυτη τιμή ισορροπίας της απόκλιση των φύλων ως προς το συγκεκριμένο δείκτη είναι η μονάδα (1,0) με το οριακό
εύρος ισορροπίας της απόκλιση των φύλων να είναι το
διάστημα (0.9, 1.0), με τις μεγαλύτερες της μονάδας τιμές του δείκτη να υποδηλώνουν υπεροχή των γυναικών
ως προς το δείκτη έναντι των ανδρών.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2018
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ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ & ΔΕΙΚΤΕΣ
ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Γράφημα 1.345: Αναλογία του δείκτη χρόνος που δαπανάται για μη-αμειβόμενες υπηρεσίες φροντίδας του νοικοκυριού και της οικογενείας σε ημερήσια
(24ωρη) βάση μεταξύ γυναικών (ηλικίας 15 έως& 24 ετών) και ανδρών της αυτής ηλικιακής ομάδας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
2,62

Πηγή: Human Development Report Office (HDRO) - Dashboard 2: Life-course gender gap - Adulthood [HDRO_statistical_data_tables_1_15_d1_d5.xlsx] the year 2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, η μέση τιμή της αναλογίας του δείκτη χρόνος
που δαπανάται για μη-αμειβόμενες υπηρεσίες φροντίδας του νοικοκυριού και της οικογενείας σε ημερήσια (24ωρη) βάση μεταξύ γυναικών ηλικίας 15 έως& 24 ετών και ανδρών της αυτής ηλικιακής ομάδας
στα 19 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία
διατίθενται σχετικά στοιχεία, είναι 1,84 (με υπεροχή
των γυναικών). Σημειώνεται, ότι και στα 19 από τα 28
κράτη-μέλη για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία,
δεν καταγράφεται ισορροπία των φύλων αλλά η αναλογία γυναικών προς άνδρες ως προς το συγκεκριμένο
δείκτη καταγράφεται με σαφή υπεροχή των γυναικών).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, η τιμή της αναλογίας του
δείκτη χρόνος που δαπανάται για μη-αμειβόμενες
υπηρεσίες φροντίδας του νοικοκυριού και της οικογενείας σε ημερήσια (24ωρη) βάση μεταξύ γυναικών
ηλικίας 15 έως& 24 ετών και ανδρών της αυτής ηλικιακής ομάδας στην Ελλάδα είναι 2,62 (με υπεροχή των
γυναικών). Στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 η Ελλάδα
(2,62) κατέχει την 1η υψηλότερη θέση, τιμή υπερέ-

χουσα της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28
(1,84) κατά 0,79 μονάδες την ίδια χρονιά.
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με την υψηλότερη αναλογία
(top 5) με μέση τιμή 2,29 είναι: η Ελλάδα (2,62), η Ιταλία (2,43), η Ισπανία (2,20), η Ουγγαρία (2,16), και το
Λουξεμβούργο (2,04). Στον αντίποδα καταγράφονται
τα 5 κράτη-μέλη με τη χαμηλότερη αναλογία (bottom
5) με μέση τιμή 1,45, και συγκεκριμένα: η Σουηδία
(1,25), η Δανία (1,39), η Φινλανδία (1,46), το Βέλγιο
(1,58), και η Γερμανία (1,59). Ας σημειωθεί ότι η τιμή
του λόγου top5/ bot-tom5 είναι υψηλή (1,6 φορές),
που υποδηλώνει την ύπαρξη διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
1.5.5.7 ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η μεταβλητή
που αναφέρεται στην ποσοστιαία κατανομή των συνολικών δαπανών της γενικής κυβέρνησης (τρέχουσες, κεφαλαιουχικές και μεταβιβαστικές) για εκπαίδευση επί του ΑΕΠ στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 1.346: Ποσοστιαία κατανομή των συνολικών δαπανών της γενικής κυβέρνησης (τρέχουσες, κεφαλαιουχικές και μεταβιβαστικές) για ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ επί
του ΑΕΠ στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 (*) το 2018
7,6 7,6 7,1
6,6 6,4

5,8 5,5 5,5 5,5 5,4 5,3 5,3
5,2 5,1 4,9 4,9 4,8 4,8
4,6 4,6 4,6 4,3 4,2
4,1 4,1 3,9 3,9 3,8

3,1

(*) Η τιμή του δείκτη για την Ελλάδα είναι από την Eurostat- General government expenditure by function (COFOG) [gov_10a_exp]
Πηγή: Human Development Report Office (HDRO) - Table 9. Education achievements [HDRO_statistical_data_tables_1_15_d1_d5.xlsx] the year 2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, η μέση τιμή του ποσοστού των δαπανών της
γενικής κυβέρνησης (τρεχουσών, κεφαλαιουχικών
και μεταβιβαστικών) για εκπαίδευση επί του ΑΕΠ στα
28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28, είναι 5,1%, τιμή υπερέχουσα
κατά 0,3 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στο σύνολο των 147 χωρών σε παγκόσμιο επίπεδο
(4,8%) για τις οποίες διατίθενται σχετικά στοιχεία την
ίδια χρονιά.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, το ποσοστό των δαπανών
της γενικής κυβέρνησης (τρεχουσών, κεφαλαιουχι-

κών και μεταβιβαστικών) για εκπαίδευση επί του
ΑΕΠ στην Ελλάδα είναι 3,9%, τιμή υπολειπόμενη κατά
0,9 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στο
σύνολο των 147 χωρών σε παγκόσμιο επίπεδο (4,8%)
για τις οποίες διατίθενται σχετικά στοιχεία την ίδια
χρονιά. Στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 η Ελλάδα
(3,9%) κατέχει την 3η χαμηλότερη θέση, τιμή υπερέχουσα της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28
(5,1%) κατά 1,2 ποσ. μονάδες την ίδια χρονιά.
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Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με το υψηλότερο ποσοστό
(top 5) με μέση τιμή ποσοστού 7,0% είναι: η Δανία
(7,6%), η Σουηδία (7,6%), η Φινλανδία (7,1%), το Βέλγιο (6,6%), και η Κύπρος (6,4%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με το χαμηλότερο ποσοστό (bottom 5) με μέση τιμή ποσοστού 3,8%, και συγκεκριμένα: η Ρουμανία (3,1%), η Ιρλανδία (3,8%), η
Ελλάδα (3,9%), το Λουξεμβούργο (3,9%), και η Βουλγαρία (4,1%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/
bottom είναι υψηλή (1,9 φορές), που υποδηλώνει την

ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η μεταβλητή που
αναφέρεται στην ποσοστιαία κατανομή των συνολικών
τρεχουσών δαπανών της γενικής κυβέρνησης για υγεία επί του ΑΕΠ στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2016. Σημειώνεται, ότι από τις ανωτέρω δαπάνες εξαιρούνται
οι κεφαλαιουχικές δαπάνες για κτίρια, μηχανήματα,
τεχνολογίες πληροφοριών και αποθέματα εμβολίων
για έκτακτες ανάγκες ή κρούσματα.

Γράφημα 1.347: Ποσοστιαία κατανομή των συνολικών τρεχουσών δαπανών της γενικής κυβέρνησης για ΥΓΕΙΑ επί του ΑΕΠ στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2016

5,0

7,1 7,1 7,2 7,4 7,4
6,2 6,2 6,5 6,7 6,7 6,9

10,9 11,1 11,5
10,0 10,4 10,4 10,4
9,1 9,3 9,5 9,8
9,0
8,9
8,5
8,5
8,4
8,2

Πηγή: Human Development Report Office (HDRO) - Table 8. Health outcomes [HDRO_statistical_data_tables_1_15_d1_d5.xlsx] the year 2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2016, η μέση τιμή του ποσοστού των τρεχουσών
δαπανών της γενικής κυβέρνησης για υγεία επί του
ΑΕΠ στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28, είναι 8,4%, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά κατά 1,6 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στο σύνολο των 183 χωρών σε παγκόσμιο επίπεδο (10,0%) για τις οποίες διατίθενται σχετικά στοιχεία την ίδια χρονιά.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, το ποσοστό των τρεχουσών
δαπανών της γενικής κυβέρνησης για υγεία επί του
ΑΕΠ στην Ελλάδα είναι 8,5%, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά κατά 1,5 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του
δείκτη στο σύνολο των 183 χωρών σε παγκόσμιο επίπεδο (10,0%) για τις οποίες διατίθενται σχετικά στοιχεία την ίδια χρονιά. Στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ28 η Ελλάδα (8,5%) κατέχει την 15η υψηλότερη θέση,
τιμή υπερέχουσα οριακά της αντίστοιχης τιμής του
δείκτη στην ΕΕ-28 (8,4%) κατά 0,1 ποσ. μονάδες την ίδια χρονιά.
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με το υψηλότερο ποσοστό
(top 5) με μέση τιμή ποσοστού 10,9% είναι: η Γαλλία
(11,5%), η Γερμανία (11,1%), η Σουηδία (10,9%), η Αυ-

στρία (10,4%), και η Ολλανδία (10,4%). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με το χαμηλότερο ποσοστό (bottom 5) με μέση τιμή ποσοστού 6,1%, και συγκεκριμένα: η Ρουμανία (5,0%), το Λουξεμβούργο
(6,2%), η Λετονία (6,2%), η Πολωνία (6,5%), και η Λιθουανία (6,7%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom είναι υψηλή (1,8 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η μεταβλητή που
αναφέρεται στην ποσοστιαία κατανομή των συνολικών
τρεχουσών & κεφαλαιουχικών δαπανών (του δημόσιου
& του ιδιωτικού τομέα) για έρευνα & ανάπτυξη (R&D)
επί του ΑΕΠ στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2017. Σημειώνεται ότι με τον όρο έρευνα & ανάπτυξη (R&D) υποδηλώνονται οι δαπάνες που αφορούν στη δημιουργική
εργασία που αναλαμβάνεται συστηματικά για την αύξηση της γνώσης, συμπεριλαμβανομένης της γνώσης
της ανθρωπότητας, του πολιτισμού και της κοινωνίας
και της χρήσης της γνώσης για νέες εφαρμογές. Η έρευνα και ανάπτυξη καλύπτει τη βασική έρευνα, την
εφαρμοσμένη έρευνα και την πειραματική ανάπτυξη.

Γράφημα 1.348: Ποσοστιαία κατανομή των συνολικών τρεχουσών & κεφαλαιουχικών δαπανών (του δημόσιου & του ιδιωτικού τομέα) για ΕΡΕΥΝΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ
(R&D) επί του ΑΕΠ στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2017
2,9 3,1 3,3
2,5 2,7 2,9
2,0 2,0 2,2
1,7
1,7
1,5
1,0 1,0 1,2 1,2 1,2 1,2 1,3 1,3 1,3
0,4 0,5 0,5 0,6 0,8 0,8 0,8 0,8

Πηγή: Human Development Report Office (HDRO) - Dashboard 5: Socioeconomic sustainability [HDRO_statistical_data_tables_1_15_d1_d5.xlsx] the year 2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
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(2,9%), και η Φινλανδία (2,7%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με το χαμηλότερο ποσοστό
(bottom 5) με μέση τιμή ποσοστού 0,6%, και συγκεκριμένα: η Λετονία (0,4%), η Ρουμανία (0,5%), η Κύπρος
(0,5%), η Μάλτα (0,6%), και η Βουλγαρία (0,8%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom είναι ιδιαίτερα υψηλή (5,3 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

Κεφάλαιο 1ο

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ & ΔΕΙΚΤΕΣ
ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Το 2017, η μέση τιμή του ποσοστού των συνολικών τρεχουσών & κεφαλαιουχικών δαπανών (του δημόσιου &
του ιδιωτικού τομέα) για έρευνα & ανάπτυξη (R&D) επί
του ΑΕΠ στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28, είναι 1,5%, τιμή
υπολειπόμενη ελαφρά κατά 0,5 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στο σύνολο των 130 χωρών σε
παγκόσμιο επίπεδο (2,0%) για τις οποίες διατίθενται
σχετικά στοιχεία την ίδια χρονιά.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, το ποσοστό των συνολικών
τρεχουσών & κεφαλαιουχικών δαπανών (του δημόσιου
& του ιδιωτικού τομέα) για έρευνα & ανάπτυξη (R&D)
επί του ΑΕΠ στην Ελλάδα είναι 1,0%, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά κατά 1,0 ποσ. μονάδα της αντίστοιχης
τιμής του δείκτη στο σύνολο των 130 χωρών σε παγκόσμιο επίπεδο (2,0%) για τις οποίες διατίθενται
σχετικά στοιχεία την ίδια χρονιά. Στην κατανομή ως
προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28 η Ελλάδα (1,0%) κατέχει την 10η χαμηλότερη θέση, τιμή υπολειπόμενη οριακά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (1,5%) κατά 0,5
ποσ. μονάδες την ίδια χρονιά.
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με το υψηλότερο ποσοστό
(top 5) με μέση τιμή ποσοστού 3,0% είναι: η Σουηδία
(3,3%), η Αυστρία (3,1%), η Γερμανία (2,9%), η Δανία

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η μεταβλητή
που αναφέρεται στην ποσοστιαία κατανομή των συνολικών τρεχουσών & κεφαλαιουχικών αμυντικών
δαπανών (military expenditure) επί του ΑΕΠ στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018. Σημειώνεται, ότι με τον
όρο αμυντικές/στρατιωτικές δαπάνες υποδηλώνονται
οι δαπάνες που αφορούν στις ένοπλες δυνάμεις συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης των ειρηνευτικών
δυνάμεων, των υπουργείων άμυνας και άλλων κυβερνητικών υπηρεσιών που ασχολούνται με αμυντικά έργα, παραστρατιωτικές δυνάμεις (paramilitary forces),
εφόσον κρίνονται εκπαιδευμένες και εξοπλισμένες για
στρατιωτικές επιχειρήσεις, καθώς και οι στρατιωτικές
διαστημικές (military space) δραστηριότητες.

Γράφημα 1.349: Ποσοστιαία κατανομή των συνολικών τρεχουσών & κεφαλαιουχικών ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΏΝ επί του ΑΕΠ στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Human Development Report Office (HDRO) - Dashboard 5: Socioeconomic sustainability [HDRO_statistical_data_tables_1_15_d1_d5.xlsx] the year 2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, η μέση τιμή του ποσοστού των συνολικών
τρεχουσών & κεφαλαιουχικών δαπανών για αμυντικές δαπάνες επί του ΑΕΠ στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28,
είναι 1,4%, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά κατά 0,8 ποσ.
μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στο σύνολο
των 144 χωρών σε παγκόσμιο επίπεδο (2,2%) για τις
οποίες διατίθενται σχετικά στοιχεία την ίδια χρονιά.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, το ποσοστό των συνολικών
τρεχουσών & κεφαλαιουχικών δαπανών για αμυντικές δαπάνες επί του ΑΕΠ στην Ελλάδα είναι 2,4%, τιμή υπερέχουσα οριακά κατά 0,2 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στο σύνολο των 144 χωρών σε παγκόσμιο επίπεδο (2,2%) για τις οποίες διατίθενται σχετικά στοιχεία την ίδια χρονιά. Στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 η Ελλάδα (1,0%) κατέχει την 1η
υψηλότερη θέση, τιμή υπερέχουσα της αντίστοιχης
τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (1,4%) κατά 1,0 ποσ. μονάδες την ίδια χρονιά.

Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με το υψηλότερο ποσοστό
(top 5) με μέση τιμή ποσοστού 2,1% είναι: η Ελλάδα
(2,4%), η Γαλλία (2,3%), η Εσθονία (2,1%), η Λετονία
(2,0%), και η Πολωνία (2,0%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με το χαμηλότερο ποσοστό
(bottom 5) με μέση τιμή ποσοστού 0,6%, και συγκεκριμένα: η Ιρλανδία (0,3%), η Μάλτα (0,5%), το Λουξεμβούργο (0,6%), η Αυστρία (0,7%), και το Βέλγιο (0,9%).
Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom είναι
ιδιαίτερα υψηλή (3,5 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η μεταβλητή
που αναφέρεται στην αναλογία των συνολικών δαπανών για εκπαίδευση και υγεία ως προς τις αμυντικές
δαπάνες (military expenditure) στα κράτη-μέλη της ΕΕ28 το 2016.
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Γράφημα 1.350: Αναλογία των συνολικών δαπανών για ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ και ΥΓΕΙΑ ως προς τις ΑΜΥΝΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (military expenditure) στα κράτη-μέλη της ΕΕ28 το 2016
32,7

29,8
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11,5 10,8 10,6 10,5 10,3 9,4
8,5 7,9 7,7 7,5 7,4 6,9
5,8 5,5 5,2 5,2

(*) Η τιμή του δείκτη για την Ελλάδα έχει υπολογιστεί για το 2018
Πηγή: Human Development Report Office (HDRO) - Dashboard 5: Socioeconomic sustainability [HDRO_statistical_data_tables_1_15_d1_d5.xlsx] the year 2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2016, η μέση αναλογία των συνολικών δαπανών
για εκπαίδευση και υγεία στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ28, είναι 12,7 φορές υψηλότερες έναντι των αμυντικών δαπανών, αναλογία υπερέχουσα σημαντικά κατά
6,0 μονάδες της αντίστοιχης τιμής της αναλογίας στο
σύνολο των 144 χωρών σε παγκόσμιο επίπεδο (6,7
φορές) για τις οποίες διατίθενται σχετικά στοιχεία την
ίδια χρονιά.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, η αναλογία των συνολικών
δαπανών για εκπαίδευση και υγεία στην Ελλάδα είναι 2,4 φορές υψηλότερες έναντι των αμυντικών δαπανών της χώρας, τιμή υπολειπόμενη κατά 1,5 μονάδες της αντίστοιχης τιμής της αναλογίας στο σύνολο
των 144 χωρών σε παγκόσμιο επίπεδο (6,7 φορές) για
τις οποίες διατίθενται σχετικά στοιχεία την ίδια χρονιά. Στην κατανομή ως προς τη συγκεκριμένη αναλογία μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 η Ελλάδα (5,2
1.5.6

Συσχέτιση των δεικτών ανισοτήτων στην εκπαίδευση και στο κατά κεφαλή εισόδημα στην ΕΕ-28

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συσχετισμός:
(α) του συνθετικού δείκτη των ανισοτήτων (IHDI) στον
τομέα της εκπαίδευσης (ανισότητες της μεταβλητής
μέση διάρκεια σχολικής φοίτησης σε έτη - Mean
years of schooling - με σχετικούς δείκτες από έρευνες
νοικοκυριών, όπως αυτές εκτιμήθηκαν με τη χρήση
της μεθόδου Atkinson για τις ανισότητες), και (β) του
συνθετικού δείκτη των ανισοτήτων (IHDI) στον τομέα
του εισοδήματος (ανισότητες της μεταβλητής κατά
κεφαλή Ακαθάριστο Εθνικό Εισόδημα - ΑΕΕ σε ισοτιμία
αγοραστικής δύναμης PPP $ - Gross national income per
capita in PPP $ - με σχετικούς δείκτες από έρευνες νοικοκυριών, όπως αυτές εκτιμήθηκαν με τη χρήση της
μεθόδου Atkinson για τις ανισότητες), στα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28, το 2018.
Το συγκεκριμένο γράφημα χωρίζεται σε τεταρτημόρια
από δύο διασταυρούμενες γραμμές, εκ των οποίων η
κάθετη αντιπροσωπεύει τη μέση τιμή του συνθετικού
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φορές) κατέχει την 1η χαμηλότερη θέση, τιμή υπολειπόμενη σημαντικά της αντίστοιχης τιμής της αναλογίας στην ΕΕ-28 (12,7 φορές) κατά 7,5 μονάδες την ίδια
χρονιά.
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με την υψηλότερη αναλογία
(top 5) με μέση τιμή 24,8 φορές είναι: η Ιρλανδία
(32,7 φορές), η Μάλτα (29,8 φορές), η Αυστρία (22,6
φορές), το Λουξεμβούργο (20,9 φορές), και το Βέλγιο
(18,1 φορές). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τη χαμηλότερη αναλογία (bottom 5) με μέση τιμή 5,7 φορές, και συγκεκριμένα: η Ελλάδα (5,2
φορές), η Πολωνία (2,0 φορές), η Ρουμανία (5,5 φορές), η Εσθονία (5,8 φορές), και η Κροατία (6,9 φορές). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom
είναι ιδιαίτερα υψηλή (4,3 φορές), που υποδηλώνει
την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων
του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

δείκτη ανισοτήτων στο τομέα εισόδημα (15,7%), και η
οριζόντια η οποία αντιπροσωπεύει τη μέση τιμή του
συνθετικού δείκτη ανισοτήτων στον τομέα εκπαίδευση
(4,6%). Αριστερά της κάθετης γραμμής περιλαμβάνονται κράτη-μέλη όπου το ποσοστό των ανισοτήτων που
καταγράφονται στον τομέα εισόδημα υπολείπεται της
μέσης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28, ενώ δεξιά της κάθετης γραμμής περιλαμβάνονται κράτη-μέλη όπου το ποσοστό των ανισοτήτων που καταγράφονται στον συγκεκριμένο τομέα υπερέχει της μέσης τιμής του δείκτη
στην ΕΕ-28. Κάτω από την οριζόντια γραμμή περιλαμβάνονται κράτη-μέλη όπου το ποσοστό των ανισοτήτων
που καταγράφονται στον τομέα εκπαίδευση υπολείπεται της μέσης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28, ενώ πάνω
από την οριζόντια γραμμή περιλαμβάνονται κράτημέλη όπου το ποσοστό των ανισοτήτων που καταγράφονται στον συγκεκριμένο τομέα υπερέχει της μέσης
τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28.
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Μέση
Τιμή ΕΕ-28

Έμφαση ανισοτήτων στην ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ & ΔΕΙΚΤΕΣ
ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Γράφημα 1.351: Συσχετισμός του συνθετικού δείκτη των ανισοτήτων (IHDI) στον τομέα ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ με τον συνθετικό δείκτη των ανισοτήτων (IHDI) στον τομέα ΕΙΣΟΔΗΜΑ στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28, το 2018
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Κάθε ένα από τα τεταρτημόρια στα οποία χωρίζεται το
γράφημα περιλαμβάνει ομάδες κρατών με ομογενοποιημένα γνωρίσματα ως προς τις ανισότητες στους τομείς εισόδημα και εκπαίδευση τα οποία θα μπορούσαν
να χαρακτηρίσουν τα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 της ομάδας
τη συγκεκριμένη χρονιά (2018):
 1η ομάδα κρατών: κράτη-μέλη με μικρή έμφαση και
στους δύο τομείς (χαμηλό δείκτη ανισοτήτων στον
τομέα εισόδημα, και ταυτόχρονα χαμηλό δείκτη ανισοτήτων στον τομέα εκπαίδευση). Στη συγκεκριμένη
ομάδα περιλαμβάνονται 7 κράτη-μέλη: η Τσεχία, η
Σλοβενία, η Φινλανδία, η Δανία, η Σλοβακία, η Σουηδία, και η Εσθονία. Στα κράτη-μέλη της ομάδας η
μέση τιμή του συνθετικού δείκτη ανισοτήτων στο εισόδημα είναι 14,7%, και του συνθετικού δείκτη ανισοτήτων εκπαίδευση είναι 10,8%. Στη συγκεκριμένη
ομάδα η μέση τιμή του συγκριτικού δείκτη ποσοστό
του πληθυσμού ηλικίας 15 ετών και άνω που απασχολείται είναι 57,5%, τιμή που υπερέχει της μέσης
τιμής του συγκριτικού δείκτη στην ΕΕ-28 (54,5%) κατά
3,0 ποσ. μονάδες.
 2η ομάδα κρατών: κράτη-μέλη με έμφαση στον τομέα εκπαίδευση (χαμηλό δείκτη ανισοτήτων στον τομέα εισόδημα, και ταυτόχρονα υψηλό δείκτη ανισοτήτων στον τομέα εκπαίδευση). Στη συγκεκριμένη
ομάδα περιλαμβάνονται 7 κράτη-μέλη: η Ολλανδία,
η Πολωνία, η Κροατία, η Μάλτα, το Βέλγιο, η Γαλλία,
και η Κύπρος. Στα κράτη-μέλη της ομάδας η μέση τιμή του συνθετικού δείκτη ανισοτήτων στο εισόδημα
είναι 13,4%, και του συνθετικού δείκτη ανισοτήτων
εκπαίδευση είναι 7,1%. Στη συγκεκριμένη ομάδα η
μέση τιμή του συγκριτικού δείκτη ποσοστό του πληθυσμού ηλικίας 15 ετών και άνω που απασχολείται
είναι 53,1%, τιμή που υπολείπεται ελαφρά της μέσης





τιμής του συγκριτικού δείκτη στην ΕΕ-28 (54,5%) κατά
1,3 ποσ. μονάδες.
η
3 ομάδα κρατών: κράτη-μέλη με έμφαση και στους
δύο τομείς (υψηλό δείκτη ανισοτήτων στον τομέα εισόδημα, και ταυτόχρονα υψηλό δείκτη ανισοτήτων
στον τομέα εκπαίδευση). Στη συγκεκριμένη ομάδα
περιλαμβάνονται 7 κράτη-μέλη: το Λουξεμβούργο, η
Πορτογαλία, η Ελλάδα, η Ρουμανία, η Ιταλία, η Ισπανία, και η Βουλγαρία. Στα κράτη-μέλη της ομάδας η μέση τιμή του συνθετικού δείκτη ανισοτήτων
στο εισόδημα είναι 20,3%, και του συνθετικού δείκτη
ανισοτήτων εκπαίδευση είναι 10,9%. Στη συγκεκριμένη ομάδα η μέση τιμή του συγκριτικού δείκτη ποσοστό του πληθυσμού ηλικίας 15 ετών και άνω που
απασχολείται είναι 49,9%, τιμή που υπολείπεται της
μέσης τιμής του συγκριτικού δείκτη στην ΕΕ-28
(54,5%) κατά 4,9 ποσ. μονάδες. Σημειώνεται η μεγάλη διασπορά των 6 από τα 7 κράτη-μέλη της συγκεκριμένης ομάδας στο τεταρτημόριο, που απομακρύνονται χαρακτηριστικά από το σημείο τομής των αξόνων, αποδίδοντας την ένταση των ανισοτήτων και ως
προς το εισόδημα και ως προς την εκπαίδευση.
η
4 ομάδα κρατών: κράτη-μέλη έμφαση στον τομέα
εισόδημα (υψηλό δείκτη ανισοτήτων στον τομέα εισόδημα, και ταυτόχρονα χαμηλό δείκτη ανισοτήτων
στον τομέα εκπαίδευση). Στη συγκεκριμένη ομάδα
περιλαμβάνονται 7 κράτη-μέλη: η Αυστρία, η Ουγγαρία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιρλανδία η Γερμανία, η
Λετονία, και η Λιθουανία,. Στα κράτη-μέλη της ομάδας η μέση τιμή του συνθετικού δείκτη ανισοτήτων
στο εισόδημα είναι 17,7%, και του συνθετικού δείκτη
ανισοτήτων εκπαίδευση είναι 3,2%. Στη συγκεκριμένη ομάδα η μέση τιμή του συγκριτικού δείκτη ποσοστό του πληθυσμού ηλικίας 15 ετών και άνω που απασχολείται είναι 57,4%, τιμή που υπερέχει της μέ-
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σης τιμής του συγκριτικού δείκτη στην ΕΕ-28 (54,5%)
κατά 2,9 ποσ. μονάδες. Σημειώνεται η ιδιαίτερα μικρή διασπορά των 6 από 7 κράτη-μέλη της συγκεκριμένης ομάδας στο τεταρτημόριο, που προσεγγίζουν
το σημείο τομής των αξόνων.
Αξίζει να σημειωθεί, ότι οι μέσες τιμές του συγκριτικού δείκτη ποσοστό του πληθυσμού ηλικίας 15 ετών και
η
άνω που απασχολείται στην 1 ομάδα κρατών (57,5%)
και στην 4 ομάδα κρατών (57,4%) οριακά ταυτίζονται,
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υπερέχοντας της μέσης τιμής του δείκτη στην ΕΕ28(54,5%), ενώ στις υπόλοιπες 2 ομάδες κρατών μέσες τιμές του συγκριτικού δείκτη υπολείπονται της
μέσης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28(54,5%), με την ελάχιστη τιμή του συγκριτικού δείκτη να καταγράφεται
η
στην 3 ομάδα κρατών (49,9%) όπου και καταγράφονται οι υψηλότερες ανισότητες τόσο στον τομέα του
εισοδήματος, όσο και του τομέα της εκπαίδευσης.
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Φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28

ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ
Μεθοδολογικά θα πρέπει να σημειωθεί ότι η γραμμή
φτώχειας (το κατώφλι της φτώχειας) υπολογίζεται με
τη σχετική έννοια (φτωχός σε σχέση με τους άλλους) και
ορίζεται στο 60% του διάμεσου συνολικού ισοδύναμου διαθέσιμου εισοδήματος (equivalised disposable
income) του νοικοκυριού, με βάση την τροποποιημένη
κλίματα ισοδυναμίας του ΟΟΣΑ, και ως εκ τούτου διαφοροποιείται από την έννοια του κινδύνου της απόλυτης φτώχειας (ο φτωχός που στερείται βασικών μέσων
επιβίωσης).
Για τον υπολογισμό του συνολικού ισοδύναμου διαθέσιμου εισοδήματος του νοικοκυριού λαμβάνεται υπόψη το συνολικό καθαρό εισόδημα, δηλαδή το εισόδημα
που προκύπτει μετά την αφαίρεση των φόρων και των
εισφορών για κοινωνική ασφάλιση, που λαμβάνεται
από όλα τα μέλη του νοικοκυριού.
Συγκεκριμένα, οι εισοδηματικές συνιστώσες που περιλαμβάνονται στην έρευνα είναι:
 το εισόδημα από εργασία,
 το εισόδημα από περιουσία,
 οι κοινωνικές παροχές και οι συντάξεις 39
 οι χρηματικές μεταβιβάσεις από άλλα νοικοκυριά, και
 το τεκμαρτό εισόδημα από τη χρήση του αυτοκινήτου
της επιχείρησης.
Εισοδηματικές συνιστώσες, όπως το τεκμαρτό ενοίκιο
από ιδιοκατοίκηση, οι έμμεσες κοινωνικές μεταβιβάσεις, τα εισοδήματα σε είδος και οι τόκοι από δάνεια,
είναι δυνατόν να επηρεάσουν σημαντικά τα αποτελέσματα. Τα εισοδήματα αυτά καταγράφονται από το έτος 2007 και μετά, αλλά δεν συμπεριλαμβάνονται στον
υπολογισμό του διαθέσιμου εισοδήματος.
Διευκρινίζεται, επιπλέον, ότι ως κίνδυνος φτώχειας με40
τά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις ορίζεται το ποσοστό
39

Ως συντάξεις θεωρούνται οι συντάξεις γήρατος από εργασία και
οι συντάξεις/βοηθήματα από τον/τη σύζυγο
40
Στην έννοια των κοινωνικών μεταβιβάσεων περιλαμβάνονται τα
κοινωνικά επιδόματα και η κοινωνική βοήθεια (ΕΚΑΣ, εισοδηματικές ενισχύσεις σε νοικοκυριά μόνιμων κατοίκων ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, παροχές σε παιδιά κάτω των 16 ετών που ανήκουν σε φτωχά νοικοκυριά, παροχές παλιννοστούντων, προ-
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Στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη-2020 (EU-2020),
αναφορικά με την καταπολέμηση της φτώχειας, έχει
τεθεί συγκεκριμένος στόχος (benchmark) «Μέχρι το
2020 το πλήθος των ατόμων που βρίσκονται ή που κινδυνεύουν να βρεθούν σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό θα πρέπει να μειωθούν κατά 20 εκατομμύρια». Με τον όρο πληθυσμός σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό νοείται ο πληθυσμός σε
κίνδυνο φτώχειας ή σε υλική αποστέρηση (δηλαδή
πληθυσμός που στερείται τουλάχιστον 4 από έναν κατάλογο 9 αγαθών και υπηρεσιών) ή που διαβιεί σε νοικοκυριά με χαμηλή ένταση εργασίας.

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ & ΔΕΙΚΤΕΣ
ΣΤΗΝ ΕΕ-28

1.6

των ατόμων που ζουν σε νοικοκυριά, των οποίων το
προκύπτον (μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις) συνολικό
ισοδύναμο διαθέσιμο εισόδημα είναι χαμηλότερο του
60% του εθνικού διάμεσου ισοδύναμου διαθέσιμου
εισοδήματος.
ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΤΩΧΕΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ «ΕΥΡΩΠΗ2020»
Ο στόχος Ευρώπη-2020 της στρατηγικής της ΕΕ θα αξιολογηθεί με βάση τον αριθμό των ατόμων που βρίσκονται σε κίνδυνο ως προς την κατάσταση φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού (πληθυσμός – στόχος) σύμφωνα
με τους ακόλουθους τρεις δείκτες:

 Ποσοστό ατόμων που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας

 Ποσοστό ατόμων με σοβαρή υλική αποστέρηση (se-

vere material deprivation) – Ο δείκτης εκτιμά τα επίπεδα διαβίωσης μετρώντας το ποσοστό του πληθυσμού που στερείται τουλάχιστον 4 από ένα κατάλογο
9 αγαθών και υπηρεσιών και συγκεκριμένα:
Δυσκολίες ανταπόκρισης στην πληρωμή πάγιων λογαριασμών, όπως ενοίκιο ή δόση δανείου, πάγιοι λογαριασμοί (ηλεκτρικού ρεύματος, νερού, αερίου
κλπ.), δόσεις πιστωτικών καρτών ή δόσεις δανείου για
οικοσκευή, διακοπές κ.α., ή αγορές με δόσεις κύριας
κατοικίας,
Οικονομική αδυναμία για πληρωμή μιας εβδομάδας
διακοπών,
Οικονομική αδυναμία για διατροφή που να περιλαμβάνει κάθε δεύτερη ημέρα κοτόπουλο, κρέας, ψάρι ή
λαχανικά ίσης θρεπτικής αξίας,
Οικονομική αδυναμία για αντιμετώπιση έκτακτων,
αλλά αναγκαίων δαπανών αξίας περίπου 540 ευρώ,
Οικονομική αδυναμία να διαθέτουν τηλέφωνο (περιλαμβάνεται και το κινητό τηλέφωνο),
Οικονομική αδυναμία να διαθέτουν έγχρωμη τηλεόραση,
Οικονομική αδυναμία να διαθέτουν πλυντήριο ρούχων,
Οικονομική αδυναμία να διαθέτουν ΙΧ επιβατηγό αυτοκίνητο, και
Οικονομική αδυναμία για ικανοποιητική θέρμανση.

 Ποσοστό πληθυσμού που διαβιεί σε νοικοκυριά με

χαμηλή ένταση εργασίας (very low work intensity) –
Ο δείκτης αναφέρεται στο ποσοστό πληθυσμού ηλικίας από 18 έως & 59 ετών που διαβιεί σε νοικοκυριά
που τα μέλη τους εργάστηκαν λιγότερο από 20% της

σφύγων, αποφυλακισμένων, τοξικομανών, επίδομα μακροχρόνια
ανέργων ηλικίας 45-65 ετών, βοηθήματα για αντιμετώπιση πρώτων αναγκών ατόμων πληγέντων από σεισμό, πλημμύρα κλπ.), τα
οικογενειακά επιδόματα, τα επιδόματα/βοηθήματα ανεργίας, τα
επιδόματα/βοηθήματα ασθένειας, τα επιδόματα/ βοηθήματα αναπηρίας – ανικανότητας και οι εκπαιδευτικές παροχές).
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συνήθους απασχόλησης κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους. Η ένταση εργασίας του νοικοκυριού
ορίζεται ως ο λόγος μεταξύ του αριθμού των μηνών
που τα όλα τα μέλη εργάζονται κατά το προηγούμενο
έτος και του συνολικού αριθμού των μηνών που θα
μπορούσαν θεωρητικά να έχουν εργαστεί κατά την ίδια περίοδο. Οικονομικά ενεργά μέλη θεωρούνται τα
μέλη του νοικοκυριού ηλικίας 18 έως& 59 ετών. Τα
νοικοκυριά που αποτελούνται μόνο από μαθητές ή
σπουδαστές, κλπ., κάτω των 25 ετών ή/και άτομα ηλικίας 60 ετών & άνω εξαιρούνται από τον υπολογισμό
του δείκτη.
ΠΕΜΠΤΗΜΟΡΙΑ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Στις κοινωνικές στατιστικές, οι ομάδες πεμπτημορίων
του εισοδήματος υπολογίζονται με βάση το συνολικό
ισοδύναμο διαθέσιμο εισόδημα που ανάγεται σε κάθε
μέλος του νοικοκυριού. Η διαφοροποίηση των ατόμων
ως προς το εισόδημά τους βασίζεται στη διάκριση του
41
ισοδύναμου διαθέσιμου εισοδήματος (equivalised
42
disposable income) σε πεμπτημόρια (quintiles) εύρους
41

Το ισοδύναμο διαθέσιμο εισόδημα είναι το συνολικό εισόδημα
ενός νοικοκυριού, μετά από φόρους και άλλες εκπτώσεις, που διατίθεται για δαπάνες ή αποταμίευση, διαιρούμενο με τον αριθμό
των μελών του νοικοκυριού (με αναγωγή τους σε ισοδύναμο ενηλίκου σταθμίζοντας ως προς την ηλικία κάθε μέλους, σύμφωνα με
σχετική κλίμακα μετατροπής σε ισοδύναμα του ΟΟΣΑ).
42
Στις κοινωνικές στατιστικές, τα πεμπτημόρια διαθέσιμου εισοδήματος υπολογίζονται με βάση το συνολικό ισοδύναμο διαθέσιμο
εισόδημα που αποδίδεται σε κάθε μέλος του νοικοκυριού.

1.6.1

20,0 ποσ. μονάδων του πληθυσμού ως προς την αύξουσα διάταξη του διαθέσιμου εισοδήματος του ως εξής:
 στο 1ο πεμπτημόριο του ισοδύναμου διαθέσιμου εισοδήματος αποτυπώνεται το 20% του πληθυσμού με
το χαμηλότερο εισόδημα (εισόδημα μικρότερο ή ίσο
της πρώτης τιμής αποκοπής 20%),
 στο 2ο πεμπτημόριο του ισοδύναμου διαθέσιμου εισοδήματος αποτυπώνεται το 20% του πληθυσμού με
εισόδημα μεγαλύτερο της τιμής αποκοπής 20% και
μικρότερο ή ίσο της δεύτερης τιμής αποκοπής 40%,
 στο 3ο πεμπτημόριο του ισοδύναμου διαθέσιμου εισοδήματος αποτυπώνεται το 20% του πληθυσμού με
εισόδημα μεγαλύτερο της τιμής αποκοπής 40% και
μικρότερο ή ίσο της τρίτης τιμής αποκοπής 60%,
 στο 4ο πεμπτημόριο του ισοδύναμου διαθέσιμου εισοδήματος αποτυπώνεται το 20% του πληθυσμού με
εισόδημα μεγαλύτερο της τιμής αποκοπής 60% και
μικρότερο ή ίσο της τέταρτης τιμής αποκοπής 80%,
και
 στο 5ο πεμπτημόριο του ισοδύναμου διαθέσιμου εισοδήματος αποτυπώνεται το 20% του πληθυσμού με
το υψηλότερο εισόδημα (εισόδημα μεγαλύτερο της
τέταρτης τιμής αποκοπής 80%).
Στον υπολογισμό του κινδύνου φτώχειας η διάμεσος
του ισοδύναμου διαθέσιμου εισοδήματος απεικονίζεου
ται στο μέσον του 3 πεμπτημορίου (στο σημείο 50%)
και το κατώφλι κινδύνου φτώχειας που ορίζεται 60%
της συγκεκριμένης διαμέσου απεικονίζεται στο μέσον
ου
του 2 πεμπτημορίου (στο σημείο 30%).

Συνθετικός δείκτης φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού στην ΕΕ-28

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συνολικός
πληθυσμός σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού (σε χιλ.) στην ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς
2010-2018, για την οποία διατίθενται σε όλα τα κράτη-

μέλη πλήρη στοιχεία του δείκτη. Ο χαρακτηρισμός του
δείκτη ως συνθετικός αναφέρεται ως στις επιμέρους
προϋποθέσεις που ισχύουν για τους τρεις επιμέρους
δείκτες που λαμβάνονται υπόψη.

Γράφημα 1.352: Συνολικός πληθυσμός σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού (σε χιλ.) στην ΕΕ-28 την περίοδο 2010-2018
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Πηγή: Eurostat - People at risk of poverty or social exclusion by age and sex [ilc_peps01] the period 2010-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, ο συνολικός πληθυσμός σε κίνδυνο φτώχειας
ή κοινωνικού αποκλεισμού στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28
είναι 109.870 χιλ. άτομα, που αντιστοιχεί στο 21,8% του
συνολικού πληθυσμού της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) ο συνολικός
πληθυσμός σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού στην ΕΕ-28 καταγράφει μείωση κατά -6,8% (ή
κατά 8.037 χιλ. άτομα), από 117.907 χιλ. άτομα το 2010,
σε 109.870 χιλ. άτομα το 2018. Ωστόσο κατά τη διάρ-
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κεια της περιόδου αναφοράς καταγράφονται σημαντικές αυξομειώσεις του δείκτη. Πιο συγκεκριμένα, την
τριετία 2010-2012 καταγράφεται αύξηση του δείκτη
συνολικός πληθυσμός σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού κατά 5,0% (ή κατά 5.857 χιλ. άτομα),
από 117.907 χιλ. άτομα το 2010, σε 123.764 χιλ. άτομα
το 2012, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη
κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς (2010-2018), ενώ
την περίοδο 2012-2018 καταγράφεται μείωση του δείκτη κατά -11,2% (ή κατά 13.894 χιλ. άτομα), από

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2018

123.764 χιλ. άτομα το 2012, σε 109.870 χιλ. άτομα το
2018, που αποτελεί αντίστοιχα και την ελάχιστη τιμή
του δείκτη την ίδια περίοδο. Σημειώνεται ότι η μείωση
του δείκτη κατά την περίοδο 2012-2018 (κατά 13.894
χιλ. άτομα) υπολείπεται του σχετικού στόχου ΕΕ-2020
(μείωση κατά 20.000 χιλ. άτομα) κατά 6.016 χιλ. άτομα).

Κεφάλαιο 1ο

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ & ΔΕΙΚΤΕΣ
ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συνολικός
πληθυσμός (σε χιλ.) σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και η ποσοστιαία αναλογία τους επί του συνολικού πληθυσμού
των κρατών-μελών της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 1.353: Συνολικός πληθυσμός (σε χιλ.) σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και η ποσοστιαία αναλογία τους
επί του συνολικού πληθυσμού των κρατών-μελών της ΕΕ-28 το 2018
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, ο συνολικός πληθυσμός σε κίνδυνο φτώχειας
ή κοινωνικού αποκλεισμού στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28
είναι 109.870 χιλ. άτομα, που αντιστοιχεί στο 21,8% του
συνολικού πληθυσμού της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, ο συνολικός πληθυσμός σε κίνδυνο
φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού στην Ελλάδα
(3.349 χιλ. άτομα) αντιστοιχεί στο 31,8% του συνολικού πληθυσμού της χώρας, κατέχοντας την 3η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28, με την τιμή της ποσοστιαίας αναλογίας στην Ελλάδα (31,8%)
να υπερέχει σημαντικά (κατά 10,0 ποσ. μονάδες) της
αντίστοιχης αναλογίας στην ΕΕ-28 (21,8%).
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με την υψηλότερη αναλογία
(top 5) με μέση τιμή 30,8% είναι: η Βουλγαρία (32,8%),
η Ρουμανία (32,5%), η Ελλάδα (31,8%), η Λετονία

(28,4%), και η Λιθουανία (28,3%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με την χαμηλότερη αναλογία (bottom 5) με μέση τιμή 15,6%, και συγκεκριμένα: η Τσεχία (12,2%), η Σλοβενία (16,2%), η Σλοβακία
(16,3%), η Φινλανδία (16,5%), και η Ολλανδία (16,7%).
Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom είναι υψηλή (2,0 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη
ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη
μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
1.6.1.1 ΑΝΑ ΦΥΛΟ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης που
αφορά στην ποσοστιαία κατανομή του συνολικού
πληθυσμού σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού επί του συνολικού πληθυσμού της ΕΕ-28 ως
προς το φύλο την περίοδο 2010-2018.

Γράφημα 1.354: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού επί του συνολικού πληθυσμού της ΕΕ-28
ως προς το φύλο την περίοδο 2010-2018
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Κατά την περίοδο αναφοράς (2010-2018) η ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού επί του συνολικού πληθυσμού στην ΕΕ-28 διαφοροποιείται ελαφρά
ως προς το φύλο των ατόμων. Συγκεκριμένα, το 2018
το ποσοστό των ανδρών σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού (20,8%) υπολείπεται ελαφρά
(κατά 2,0 ποσ. μονάδες) του αντίστοιχου ποσοστού
των γυναικών (22,8%).

Την ίδια περίοδο, τόσο το ποσοστό των ανδρών σε
κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, όσο
και των γυναικών καταγράφει ελαφρά μείωση (οι άνδρες κατά 1,9 ποσ. μονάδες και οι γυναίκες κατά 2,0
ποσ. μονάδες), με το ποσοστό των ανδρών σε κίνδυνο
φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού να υπολείπεται
σταθερά των γυναικών κατά την περίοδο αναφοράς,
με μέση απόκλιση των φύλων κατά την περίοδο 1,9
ποσ. μονάδες, τη μέγιστη τιμή της απόκλισης των φύλων να καταγράφεται το 2018 (κατά 2,2 ποσ. μονάδες)
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και την ελάχιστη τιμή της απόκλισης να καταγράφεται
το 2015 (κατά 1,4 ποσ. μονάδες).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού σε κίνδυνο

φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού επί του συνολικού πληθυσμού ως προς το φύλο στα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 1.355: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Το 2018, σε 27 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ το ποσοστό των ανδρών σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού
αποκλεισμού επί του συνολικού πληθυσμού των ανδρών στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 να υπολείπεται ελαφρά έως οριακά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών,
με τη μεγαλύτερη απόκλιση των φύλων να καταγράφεται στη Λετονία (κατά 5,9 ποσ. μονάδες), και κατά
φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η
Λιθουανία (κατά 4,8 ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά
4,8 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 4,3 ποσ. μονάδες), η
Βουλγαρία (κατά 3,8 ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο
(κατά 3,4 ποσ. μονάδες), η Μάλτα (κατά 3,2 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 3,0 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία
(κατά 2,9 ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 2,8 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 2,6 ποσ. μονάδες),
η Αυστρία (κατά 2,5 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 2,3
ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά 2,3 ποσ. μονάδες), η
Γερμανία (κατά 2,2 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά
2,0 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Ισπανία (κατά 1,9

ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 1,9 ποσ. μονάδες), η
Ελλάδα (κατά 1,7 ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά 1,6
ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 1,4 ποσ. μονάδες), η
Πορτογαλία (κατά 1,1 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά
1,0 ποσ. μονάδες), και οριακά η Ολλανδία (κατά 0,9
ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 0,6 ποσ. μονάδες), η
Φινλανδία (κατά 0,5 ποσ. μονάδες), και η Γαλλία (κατά
0,4 ποσ. μονάδες), ενώ στη Δανία καταγράφεται οριακά μηδενική απόκλιση των φύλων (με υπεροχή των
ανδρών).
1.6.1.2 ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού σε κίνδυνο
φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού επί του συνολικού πληθυσμού ανά ηλικιακή ομάδα στην ΕΕ-28 την
περίοδο αναφοράς 2010-2018, για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία.

Γράφημα 1.356: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού επί του συνολικού πληθυσμού ανά ηλικιακή ομάδα στην ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2010-2018.
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Το 2018, το υψηλότερο ποσοστό του συνολικού πληθυσμού σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού επί του συνολικού πληθυσμού της ΕΕ-28 κατα-
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γράφεται στην νεότερη ηλικιακή ομάδα έως& 15 ετών
(23,8%) τιμή υπερέχουσα ελαφρά (κατά 2,0 ποσ. μονάδες) της τιμής του δείκτη στο σύνολο του πληθυσμού
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Κατά την περίοδο αναφοράς 2010-2018, και στις 3 ηλικιακές ομάδες καταγράφεται μείωση του ποσοστού
του συνολικού πληθυσμού σε κίνδυνο φτώχειας ή
κοινωνικού αποκλεισμού επί του συνολικού πληθυ-

σμού, με την υψηλότερη (κατά απόλυτη τιμή) να καταγράφεται στην νεότερη ηλικιακή ομάδα έως& 15 ετών (κατά -12,8% ή κατά 3,5 ποσ. μονάδες), και κατά
φθίνουσα τιμή απόλυτης μείωσης ακολουθούν: η ηλιακή ομάδα από 16 έως& 64 ετών (κατά -6,7% ή κατά 1,6
ποσ. μονάδες), και η γηραιότερη ηλιακή ομάδα από 65
ετών &άνω (κατά -7,0% ή κατά 1,4 ποσ. μονάδες).

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ & ΔΕΙΚΤΕΣ
ΣΤΗΝ ΕΕ-28

(21,8%) την ίδια χρονιά, και κατά φθίνουσα τιμής του
δείκτη ακολουθούν, η ηλιακή ομάδα από 16 έως& 64
ετών (22,2%) τιμή υπολειπόμενη οριακά (κατά 0,4 ποσ.
μονάδες) της τιμής του δείκτη στο σύνολο του πληθυσμού (21,8%) την ίδια χρονιά, και στη γηραιότερη ηλιακή ομάδα από 65 ετών &άνω (18,7%) τιμή υπολειπόμενη ελαφρά (κατά 3,1 ποσ. μονάδες) της τιμής του δείκτη
στο σύνολο του πληθυσμού (21,8%) την ίδια χρονιά.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού επί του συνολικού
πληθυσμού στη νεότερη ηλικιακή ομάδα έως& 15 ετών
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 1.357: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού επί του συνολικού πληθυσμού στην ηλικιακή
ομάδα έως& 15 ετών στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Το 2018 η ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού επί του συνολικού πληθυσμού στην ηλικιακή ομάδα έως& 15 ετών στην ΕΕ-28 είναι 23,8%.
Την ίδια χρονιά, η ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού
αποκλεισμού επί του συνολικού πληθυσμού στην ηλικιακή ομάδα έως& 15 ετών στην Ελλάδα είναι 32,2%,
τιμή υπερέχουσα σημαντικά κατά 8,4 ποσ. μονάδες της
τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (23,8%), κατέχοντας την 3η
υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
1.6.2

Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) με μέση τιμή 32,6% είναι: η Ρουμανία (37,9%), η Βουλγαρία (33,4%), η Ελλάδα (32,2%),
η Ιταλία (30,6%), και η Ισπανία (28,8%). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή 14,3% και συγκεκριμένα: η Τσεχία (12,6%), η Σλοβενία (13,3%), η Δανία
(14,9%), η Ολλανδία (14,9%), και η Φινλανδία (15,6%).
Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom είναι
υψηλή (2,3 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

Δείκτης φτώχειας στην ΕΕ-28

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συνολικός πληθυσμός σε κίνδυνο φτώχειας (σε χιλ.) στην ΕΕ-28 την
περίοδο αναφοράς 2010-2018, για την οποία διατίθενται
σε όλα τα κράτη-μέλη πλήρη στοιχεία του δείκτη.

Σημειώνεται ότι στη μεταβλητή περιλαμβάνεται το συνολικό πλήθος των ατόμων με σοβαρή υλική αποστέρηση
ακόμα και αν ανήκουν και στους υπόλοιπους δύο δείκτες
του συνθετικού δείκτη (με πολλαπλή επιλογή).

Γράφημα 1.358: Συνολικός πληθυσμός σε κίνδυνο φτώχειας (σε χιλ.) στην ΕΕ-28 την περίοδο 2010-2018
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Το 2018, ο συνολικός πληθυσμός σε κίνδυνο φτώχειας
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 είναι 85.964 χιλ. άτομα, που
αντιστοιχεί στο 17,0% του συνολικού πληθυσμού της
ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά, και στο 78,2% του συνο-

λικού πληθυσμού σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού
αποκλεισμού (109.870 άτομα).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) ο συνολικός
πληθυσμός σε κίνδυνο φτώχειας στην ΕΕ-28 καταγρά-
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φει ελαφρά αύξηση κατά 17,2% (ή κατά 3.944 χιλ. άτομα), από 82.020 χιλ. άτομα το 2010, σε 85.964 χιλ. άτομα το 2018. Ωστόσο κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς καταγράφονται σημαντικές αυξομειώσεις του
δείκτη. Πιο συγκεκριμένα, την τετραετία 2010-2013 καταγράφεται μικρή αύξηση του δείκτη συνολικός πληθυσμός σε κίνδυνο φτώχειας κατά 1,7% (ή κατά 1.400
χιλ. άτομα), από 82.020 χιλ. άτομα το 2010, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά τη συνολική
περίοδο αναφοράς (2010-2018), σε 83.420 χιλ. άτομα
το 2013, ενώ την περίοδο 2013-2016 καταγράφεται ελαφρά αύξηση του δείκτη κατά 5,2% (ή κατά 4.306 χιλ.

άτομα), από 83.420 χιλ. άτομα το 2013, σε 87.726 χιλ.
άτομα το 2016, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη
τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο. Τέλος, κατά την περίοδο 2016-2018 καταγράφεται ελαφρά μείωση του δείκτη κατά -2,0% (ή κατά 1.762 χιλ. άτομα), από 87.726
χιλ. άτομα το 2013, σε 85.964 χιλ. άτομα το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συνολικός
πληθυσμός (σε χιλ.) σε κίνδυνο φτώχειας στα κράτημέλη της ΕΕ-28 και η ποσοστιαία αναλογία τους επί του
συνολικού πληθυσμού των κρατών-μελών της ΕΕ-28 το
2018.

Γράφημα 1.359: Συνολικός πληθυσμός (σε χιλ.) σε κίνδυνο φτώχειας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και η ποσοστιαία αναλογία τους επί του συνολικού πληθυσμού των κρατών-μελών της ΕΕ-28 το 2018
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Το 2018, ο συνολικός πληθυσμός σε κίνδυνο φτώχειας
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 είναι 85.964 χιλ. άτομα, που
αντιστοιχεί στο 17,0% του συνολικού πληθυσμού της
ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, ο συνολικός πληθυσμός σε κίνδυνο
φτώχειας στην Ελλάδα (1.955 χιλ. άτομα) αντιστοιχεί
στο 18,5% του συνολικού πληθυσμού της χώρας, κατέχοντας την 10η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως
προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28, με την τιμή της ποσοστιαίας αναλογίας στην Ελλάδα (18,5%) να υπολείπεται ελαφρά (κατά 1,5 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης αναλογίας στην
ΕΕ-28 (17,0%).
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με την υψηλότερη αναλογία
(top 5) με μέση τιμή 22,7% είναι: η Ρουμανία (23,5%), η
Λετονία (23,3%), η Λιθουανία (22,9%), η Εσθονία

(21,9%), και η Βουλγαρία (21,9%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με την χαμηλότερη αναλογία (bottom 5) με μέση τιμή 11,8%, και συγκεκριμένα: η
Τσεχία (9,5%), η Φινλανδία (12,0%), η Σλοβακία
(12,2%), η Δανία (12,6%), και η Ουγγαρία (12,7%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom είναι
υψηλή (1,9 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
1.6.2.1 ΑΝΑ ΦΥΛΟ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης που
αφορά στην ποσοστιαία κατανομή του συνολικού
πληθυσμού σε κίνδυνο φτώχειας επί του συνολικού
πληθυσμού της ΕΕ-28 ως προς το φύλο την περίοδο
2010-2018.

Γράφημα 1.360: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού σε κίνδυνο φτώχειας επί του συνολικού πληθυσμού της ΕΕ-28 ως προς το φύλο την περίοδο 2010-2018
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Κατά την περίοδο αναφοράς (2010-2018) η ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού σε κίνδυνο φτώχειας επί του συνολικού πληθυσμού στην
ΕΕ-28 διαφοροποιείται ελαφρά ως προς το φύλο των
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ατόμων. Συγκεκριμένα, το 2018 το ποσοστό των ανδρών σε κίνδυνο φτώχειας (16,4%) υπολείπεται ελαφρά (κατά 1,4 ποσ. μονάδες) του αντίστοιχου ποσοστού των γυναικών (17,8%).

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2018

σης των φύλων να καταγράφεται το 2011 (κατά 1,5
ποσ. μονάδες) και την ελάχιστη τιμή της απόκλισης να
καταγράφεται το 2015 (κατά 0,9 ποσ. μονάδες).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού σε κίνδυνο φτώχειας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 επί του συνολικού
πληθυσμού των κρατών-μελών της ΕΕ-28 ως προς το
φύλο το 2018.

Κεφάλαιο 1ο

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ & ΔΕΙΚΤΕΣ
ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Τη συγκεκριμένη περίοδο, τόσο το ποσοστό των ανδρών σε κίνδυνο φτώχειας , όσο και των γυναικών καταγράφει οριακή αύξηση (οι άνδρες κατά 0,6 ποσ. μονάδες και οι γυναίκες κατά 0,7 ποσ. μονάδες), με το
ποσοστό των ανδρών σε κίνδυνο φτώχειας να υπολείπεται σταθερά των γυναικών κατά την περίοδο αναφοράς, με μέση απόκλιση των φύλων κατά την περίοδο 1,2 ποσ. μονάδες, τη μέγιστη τιμή της απόκλι-

Γράφημα 1.361: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Το 2018, σε 27 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ το ποσοστό των ανδρών σε κίνδυνο φτώχειας επί του συνολικού πληθυσμού των ανδρών στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28
να υπολείπεται ελαφρά έως οριακά του αντίστοιχου
δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση των
φύλων να καταγράφεται στη Λετονία (κατά 5,5 ποσ.
μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των
φύλων ακολουθούν: η Εσθονία (κατά 4,9 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 4,2 ποσ. μονάδες), η Τσεχία
(κατά 3,6 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 3,0 ποσ.
μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 3,0 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 2,7 ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 2,6 ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο (κατά 2,6 ποσ.
μονάδες), η Μάλτα (κατά 2,4 ποσ. μονάδες), η Κροατία
(κατά 2,3 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά 2,0 ποσ. μονάδα), και ελαφρότερα η Αυστρία (κατά 1,9 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 1,7 ποσ. μονάδες), η Ιταλία

(κατά 1,6 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 1,5 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 1,5 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 1,5 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 1,5
ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 1,2 ποσ. μονάδες), η
Κύπρος (κατά 1,0 ποσ. μονάδα), και οριακά η Φινλανδία (κατά 0,5 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά 0,5 ποσ.
μονάδες), και η Πολωνία (κατά 0,4 ποσ. μονάδες), ενώ
στη Δανία, την Ελλάδα, τη Σλοβακία και τη Γαλλία καταγράφεται οριακά μηδενική απόκλιση των φύλων.
1.6.2.2 ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού σε κίνδυνο
φτώχειας επί του συνολικού πληθυσμού ανά ηλικιακή
ομάδα στην ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2010-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία.

Γράφημα 1.362: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού σε κίνδυνο φτώχειας επί του συνολικού πληθυσμού ανά ηλικιακή ομάδα στην ΕΕ-28 την
περίοδο αναφοράς 2010-2018.
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Το 2018, το υψηλότερο ποσοστό του συνολικού πληθυσμού σε κίνδυνο φτώχειας επί του συνολικού
πληθυσμού της ΕΕ-28 καταγράφεται στη νεότερη ηλικιακή ομάδα έως& 17 ετών (20,1%) τιμή υπερέχουσα
ελαφρά (κατά 3,1 ποσ. μονάδες) της τιμής του δείκτη
στο σύνολο του πληθυσμού (17,0%) την ίδια χρονιά,
και κατά φθίνουσα τιμής του δείκτη ακολουθούν, η
ηλιακή ομάδα από 18 έως& 64 ετών (16,4%) τιμή υπολειπόμενη ελαφρά (κατά 0,6 ποσ. μονάδες) της τιμής του δείκτη στο σύνολο του πληθυσμού (17,0%)
την ίδια χρονιά, και η γηραιότερη ηλιακή ομάδα από
65 ετών &άνω (16,1%) τιμή υπολειπόμενη ελαφρά
(κατά 0,9 ποσ. μονάδες) της τιμής του δείκτη στο σύνολο του πληθυσμού (17,0%) την ίδια χρονιά.

στού του συνολικού πληθυσμού σε κίνδυνο φτώχειας
επί του συνολικού πληθυσμού, με την υψηλότερη
(κατά απόλυτη τιμή) να καταγράφεται στην ηλιακή
ομάδα από 18 έως& 64 ετών (κατά 7,2% ή κατά 1,1
ποσ. μονάδες), και οριακά η γηραιότερη ηλιακή ομάδα
από 65 ετών &άνω (κατά 0,6% ή κατά 0,1 ποσ. μονάδες), ενώ ελαφρά μείωση του ποσοστού του συνολικού πληθυσμού σε κίνδυνο φτώχειας επί του συνολικού πληθυσμού καταγράφεται στη νεότερη ηλικιακή ομάδα έως& 17 ετών (κατά -4,3% ή κατά 0,9 ποσ.
μονάδα).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού σε κίνδυνο
φτώχειας επί του συνολικού πληθυσμού στη νεότερη
ηλικιακή ομάδα έως& 17 ετών στα κράτη-μέλη της ΕΕ28 το 2018.

Κατά την περίοδο αναφοράς 2010-2018, στις 2 από τις
3 ηλικιακές ομάδες καταγράφεται αύξηση του ποσο-

Γράφημα 1.363: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού σε κίνδυνο φτώχειας επί του συνολικού πληθυσμού στην ηλικιακή ομάδα έως& 17 ετών στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Το 2018 η ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού σε κίνδυνο φτώχειας επί του συνολικού πληθυσμού στην ηλικιακή ομάδα έως& 17 ετών στην ΕΕ-28
είναι 20,1%.
Την ίδια χρονιά, η ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού σε κίνδυνο φτώχειας επί του συνολικού πληθυσμού στην ηλικιακή ομάδα έως& 17 ετών
στην Ελλάδα είναι 22,7%, τιμή υπερέχουσα ελαφρά κατά 2,6 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28
(20,1%), κατέχοντας την 7η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28.
1.6.3

Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) με μέση τιμή 27,1% είναι: η Ρουμανία (32,0%), η Ισπανία (26,8%), η Βουλγαρία
(26,5%), η Ιταλία (26,3%), και η Λιθουανία (23,9%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή 11,6% και
συγκεκριμένα: η Τσεχία (11,0%), η Δανία (11,0%), η
Φινλανδία (11,1%), η Σλοβενία (11,7%), και η Ολλανδία (13,1%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/
bottom είναι υψηλή (2,3 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

Δείκτης σοβαρής υλικής αποστέρησης στην ΕΕ-28

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συνολικός
πληθυσμός με σοβαρή υλική αποστέρηση (σε χιλ.)
στην ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2010-2018, για την
οποία διατίθενται σε όλα τα κράτη-μέλη πλήρη στοιχεία
του δείκτη.

Σημειώνεται ότι στη μεταβλητή περιλαμβάνεται το συνολικό πλήθος των ατόμων με σοβαρή υλική αποστέρηση ακόμα και αν ανήκουν και στους υπόλοιπους δύο
δείκτες του συνθετικού δείκτη (με πολλαπλή επιλογή).

Γράφημα 1.364: Συνολικός πληθυσμός με σοβαρή υλική αποστέρηση (σε χιλ.) στην ΕΕ-28 την περίοδο 2010-2018
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κατά 18,8% (ή κατά 7.816 χιλ. άτομα), από 41.682 χιλ.
άτομα το 2010, σε 49.498 χιλ. άτομα το 2012, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά τη συνολική
περίοδο αναφοράς (2010-2018), ενώ την περίοδο 20122018 καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική μείωση του
δείκτη κατά -39,9% (ή κατά 19.572 χιλ. άτομα), από
49.498 χιλ. άτομα το 2012, σε 29.746 χιλ. άτομα το
2018, που αποτελεί αντίστοιχα και τη ελάχιστη τιμή του
δείκτη την ίδια περίοδο.

Κεφάλαιο 1ο

Το 2018, ο συνολικός πληθυσμός με σοβαρή υλική αποστέρηση στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 είναι 29.746 χιλ.
άτομα, που αντιστοιχεί στο 5,8% του συνολικού πληθυσμού της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά, και στο
27,1% του συνολικού πληθυσμού σε κίνδυνο φτώχειας
ή κοινωνικού αποκλεισμού (109.870 άτομα).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) ο συνολικός
πληθυσμός με σοβαρή υλική αποστέρηση στην ΕΕ-28
καταγράφει σημαντική μείωση κατά -28,6% (ή κατά
11.936 χιλ. άτομα), από 41.682 χιλ. άτομα το 2010, σε
29.746 χιλ. άτομα το 2018. Ωστόσο κατά τη διάρκεια
της περιόδου αναφοράς καταγράφονται σημαντικές
αυξομειώσεις του δείκτη. Πιο συγκεκριμένα, την τριετία
2010-2012 καταγράφεται ισχυρή αύξηση του δείκτη
συνολικός πληθυσμός με σοβαρή υλική αποστέρηση

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συνολικός
πληθυσμός (σε χιλ.) με σοβαρή υλική αποστέρηση
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και η ποσοστιαία αναλογία
τους επί του συνολικού πληθυσμού των κρατών-μελών
της ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 1.365: Συνολικός πληθυσμός (σε χιλ.) με σοβαρή υλική αποστέρηση στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και η ποσοστιαία αναλογία τους επί του συνολικού
πληθυσμού των κρατών-μελών της ΕΕ-28 το 2018
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Το 2018, ο συνολικός πληθυσμός με σοβαρή υλική αποστέρηση στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 είναι 29.746 χιλ.
άτομα, που αντιστοιχεί στο 5,8% του συνολικού πληθυσμού της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, ο συνολικός πληθυσμός με σοβαρή
υλική αποστέρηση στην Ελλάδα (1.764 χιλ. άτομα) αντιστοιχεί στο 16,7% του συνολικού πληθυσμού της
χώρας, κατέχοντας την 3η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28, με την τιμή της ποσοστιαίας
αναλογίας στην Ελλάδα (16,7%) να υπερέχει σημαντικά (κατά 10,9 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης αναλογίας στην ΕΕ-28 (5,8%).
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με την υψηλότερη αναλογία
(top 5) με μέση τιμή 15,1% είναι: η Βουλγαρία (20,8%),
η Ρουμανία (16,8%), η Ελλάδα (16,7%), η Λιθουανία

(11,0%), και η Ουγγαρία (10,1%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με την χαμηλότερη αναλογία (bottom 5) με μέση τιμή 2,2%, και συγκεκριμένα: το
Λουξεμβούργο (1,3%), η Σουηδία (1,6%), η Ολλανδία
(2,4%), η Αυστρία (2,7%), και η Φινλανδία (2,8%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom είναι ιδιαίτερα υψηλή (7,0 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
1.6.3.1 ΑΝΑ ΦΥΛΟ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης που
αφορά στην ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού με σοβαρή υλική αποστέρηση επί του συνολικού πληθυσμού της ΕΕ-28 ως προς το φύλο την περίοδο 2010-2018.

Γράφημα 1.366: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού με σοβαρή υλική αποστέρηση επί του συνολικού πληθυσμού της ΕΕ-28 ως προς το φύλο
την περίοδο 2010-2018
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

Κατά την περίοδο αναφοράς (2010-2018) η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού με σοβαρή υλική
αποστέρηση επί του συνολικού πληθυσμού στην ΕΕ-28
διαφοροποιείται οριακά ως προς το φύλο των ατόμων.
Συγκεκριμένα, το 2018 το ποσοστό των ανδρών με σοβαρή υλική αποστέρηση (5,8%) υπολείπεται οριακά
(κατά 0,2 ποσ. μονάδες) του αντίστοιχου ποσοστού των
γυναικών (6,0%). Τη συγκεκριμένη περίοδο, τόσο το ποσοστό των ανδρών με σοβαρή υλική αποστέρηση , όσο
και των γυναικών καταγράφει ελαφρά μείωση (οι άνδρες
κατά 2,4 ποσ. μονάδες και οι γυναίκες κατά 2,5 ποσ. μονάδες), με το ποσοστό των ανδρών με σοβαρή υλική

αποστέρηση να υπολείπεται σταθερά των γυναικών κατά την περίοδο αναφοράς, με μέση απόκλιση των φύλων
κατά την περίοδο 0,3 ποσ. μονάδες, τη μέγιστη τιμή της
απόκλισης των φύλων να καταγράφεται το 2017 (κατά
0,6 ποσ. μονάδες) και την ελάχιστη τιμή της απόκλισης
να καταγράφεται το 2014 (κατά 0,1 ποσ. μονάδες).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού με σοβαρή υλική
αποστέρηση στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 επί του συνολικού πληθυσμού των κρατών-μελών της ΕΕ-28 ως προς
το φύλο το 2018.

Γράφημα 1.367: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Το 2018, σε 12 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ το ποσοστό των ανδρών με σοβαρή υλική αποστέρηση επί του
συνολικού πληθυσμού των ανδρών στα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 καταγράφει οριακά μηδενική απόκλιση του
αντίστοιχου δείκτη των γυναικών.
Την ίδια χρονιά σε 16 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ το
ποσοστό των ανδρών με σοβαρή υλική αποστέρηση
επί του συνολικού πληθυσμού των ανδρών στα κράτημέλη της ΕΕ-28 υπολείπεται ελαφρά έως οριακά του
αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη
απόκλιση των φύλων να καταγράφεται στη Βουλγαρία
(κατά 2,9 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Λιθουανία (κατά
2,3 ποσ. μονάδες), ελαφρότερα η Λετονία (κατά 1,3

ποσ. μονάδες), και οριακά η Ρουμανία, το Ηνωμένο
Βασίλειο, και το Βέλγιο (κατά 0,8 ποσ. μονάδα), η
Μάλτα και η Σλοβενία (κατά 0,7 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 0,6 ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο και η
Τσεχία (κατά 0,5 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία, η Ουγγαρία και η Γαλλία (κατά 0,4 ποσ. μονάδες), η Ισπανία
και η Σουηδία (κατά 0,3 ποσ. μονάδες).
1.6.3.2 ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού με σοβαρή υλική
αποστέρηση επί του συνολικού πληθυσμού ανά ηλικιακή ομάδα στην ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 20102018, για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία.

Γράφημα 1.368: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού με σοβαρή υλική αποστέρηση επί του συνολικού πληθυσμού ανά ηλικιακή ομάδα στην ΕΕ28 την περίοδο αναφοράς 2010-2018.
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του ποσοστού του συνολικού πληθυσμού με σοβαρή
υλική αποστέρηση επί του συνολικού πληθυσμού,
με την υψηλότερη (κατά απόλυτη τιμή) να καταγράφεται στη νεότερη ηλικιακή ομάδα έως& 17 ετών (κατά -33,7% ή κατά 3,3 ποσ. μονάδα), και ελαφρότερα
στην ηλιακή ομάδα από 18έως& 64 ετών (κατά -29,4%
ή κατά 2,5 ποσ. μονάδες), και στην γηραιότερη ηλιακή
ομάδα από 65 ετών &άνω (κατά -28,4% ή κατά 1,9
ποσ. μονάδες).

Κεφάλαιο 1ο

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ & ΔΕΙΚΤΕΣ
ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Το 2018, το υψηλότερο ποσοστό του συνολικού πληθυσμού με σοβαρή υλική αποστέρηση επί του συνολικού πληθυσμού της ΕΕ-28 καταγράφεται στη νεότερη ηλικιακή ομάδα έως& 17 ετών (6,5%) τιμή υπερέχουσα ελαφρά (κατά 0,7 ποσ. μονάδες) της τιμής του
δείκτη στο σύνολο του πληθυσμού (5,8%) την ίδια
χρονιά, και κατά φθίνουσα τιμής του δείκτη ακολουθούν, η ηλιακή ομάδα από 18 έως& 64 ετών (6,0%)
τιμή υπερέχουσα οριακά (κατά 0,2 ποσ. μονάδες) της
τιμής του δείκτη στο σύνολο του πληθυσμού (5,8%)
την ίδια χρονιά, και η γηραιότερη ηλιακή ομάδα από
65 ετών &άνω (4,8%) τιμή υπολειπόμενη ελαφρά (κατά 1,8 ποσ. μονάδα) της τιμής του δείκτη στο σύνολο
του πληθυσμού (5,8%) την ίδια χρονιά.
Κατά την περίοδο αναφοράς 2010-2018, και στις 3 ηλικιακές ομάδες καταγράφεται αξιοσημείωτη μείωση

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού με σοβαρή υλική αποστέρηση επί του συνολικού πληθυσμού στη
νεότερη ηλικιακή ομάδα έως& 17 ετών στα κράτημέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 1.369: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού με σοβαρή υλική αποστέρηση επί του συνολικού πληθυσμού στην ηλικιακή ομάδα έως& 17
ετών στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Το 2018 η ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού με σοβαρή υλική αποστέρηση επί του συνολικού
πληθυσμού στην ηλικιακή ομάδα έως& 17 ετών στην ΕΕ28 είναι 6,5%.
Την ίδια χρονιά, η ποσοστιαία κατανομή του συνολικού
πληθυσμού με σοβαρή υλική αποστέρηση επί του συνολικού πληθυσμού στην ηλικιακή ομάδα έως& 17 ετών
στην Ελλάδα είναι 18,6%, τιμή υπερέχουσα ιδιαίτερα
σημαντικά κατά 12,1 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στην ΕΕ-28 (6,5%), κατέχοντας την 3η υψηλότερη θέση
στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
1.6.4

Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) με μέση τιμή 17,1% είναι: η Ρουμανία
(19,7%), η Βουλγαρία (19,1%), η Ελλάδα (18,6%), η Ουγγαρία (15,3%), και η Κύπρος (12,6%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) με μέση τιμή 2,2% και συγκεκριμένα: το Λουξεμβούργο (1,5%), η Ολλανδία (2,3%), η Σλοβενία
(2,3%), η Σουηδία (2,3%), και η Γερμανία (2,7%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom είναι ιδιαίτερα υψηλή (7,7 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

Δείκτης πληθυσμού που διαβιεί σε νοικοκυριά με χαμηλή ένταση εργασίας στην ΕΕ-28

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συνολικός
πληθυσμός που διαβιεί σε νοικοκυριά με χαμηλή ένταση εργασίας (σε χιλ.) στην ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2010-2018, για την οποία διατίθενται σε όλα τα
κράτη-μέλη πλήρη στοιχεία του δείκτη.

Σημειώνεται ότι στη μεταβλητή περιλαμβάνεται το συνολικό πλήθος των ατόμων που διαβιεί σε νοικοκυριά
με χαμηλή ένταση εργασίας ακόμα και αν ανήκουν και
στους υπόλοιπους δύο δείκτες του συνθετικού δείκτη
(με πολλαπλή επιλογή).

Γράφημα 1.370: Συνολικός πληθυσμός που διαβιεί σε νοικοκυριά με χαμηλή ένταση εργασίας (σε χιλ.) στην ΕΕ-28 την περίοδο 2010-2018
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γράφεται αύξηση του δείκτη συνολικός πληθυσμός
που διαβιεί σε νοικοκυριά με χαμηλή ένταση εργασίας κατά 8,1% (ή κατά 3.157 χιλ. άτομα), από 38.997χιλ.
άτομα το 2010, σε 42.134 χιλ. άτομα το 2012, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά τη συνολική
περίοδο αναφοράς (2010-2018), ενώ την επόμενη περίοδο 2014-2018 καταγράφεται ισχυρή μείωση του δείκτη κατά -23,2% (ή κατά 9.762 χιλ. άτομα), από 42.134
χιλ. άτομα το 2014, σε 32.372 χιλ. άτομα το 2018, που
αποτελεί αντίστοιχα και την ελάχιστη τιμή του δείκτη
την ίδια περίοδο.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συνολικός
πληθυσμός (σε χιλ.) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και η
ποσοστιαία αναλογία τους επί του συνολικού πληθυσμού των κρατών-μελών της ΕΕ-28 το 2018.

Το 2018, ο συνολικός πληθυσμός που διαβιεί σε νοικοκυριά με χαμηλή ένταση εργασίας στα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 είναι 32.372 χιλ. άτομα, που αντιστοιχεί στο 6,4%
του συνολικού πληθυσμού της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη
χρονιά, και στο 29,5% του συνολικού πληθυσμού σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού (109.870 άτομα).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) ο συνολικός
πληθυσμός που διαβιεί σε νοικοκυριά με χαμηλή ένταση εργασίας στην ΕΕ-28 καταγράφει αξιοσημείωτη
μείωση κατά -16,9% (ή κατά 6.605 χιλ. άτομα), από
38.977 χιλ. άτομα το 2010, σε 32.372 χιλ. άτομα το
2018. Ωστόσο κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς καταγράφονται σημαντικές αυξομειώσεις του δείκτη. Πιο συγκεκριμένα, την περίοδο 2010-2014 κατα-
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Το 2018, ο συνολικός πληθυσμός που διαβιεί σε νοικοκυριά με χαμηλή ένταση εργασίας στα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 είναι 32.372 χιλ. άτομα, που αντιστοιχεί στο 6,4%
του συνολικού πληθυσμού της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη
χρονιά.
Την ίδια χρονιά, ο συνολικός πληθυσμός που διαβιεί
σε νοικοκυριά με χαμηλή ένταση εργασίας στην Ελλάδα (1.102 χιλ. άτομα) αντιστοιχεί στο 10,3% του συνολικού πληθυσμού της χώρας, κατέχοντας την 2η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28, με την τιμή της ποσοστιαίας αναλογίας στην Ελλάδα (10,3%)
να υπερέχει ελαφρά (κατά 3,9 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης αναλογίας στην ΕΕ-28 (6,4%).
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με την υψηλότερη αναλογία
(top 5) με μέση τιμή 9,3% είναι: η Ιρλανδία (10,4%), η

Ελλάδα (10,3%), το Βέλγιο (9,5%), η Κροατία (8,1%), και
η Ισπανία (8,0%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5
κράτη-μέλη με την χαμηλότερη αναλογία (bottom 5) με
μέση τιμή 3,9%, και συγκεκριμένα: η Τσεχία (3,3%), η
Εσθονία (3,9%), η Ουγγαρία (4,0%), η Σλοβενία (4,0%),
και η Μάλτα (4,1%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom είναι υψηλή (2,4 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
1.6.4.1 ΑΝΑ ΦΥΛΟ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης που
αφορά στην ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού που διαβιεί σε νοικοκυριά με χαμηλή ένταση
εργασίας επί του συνολικού πληθυσμού της ΕΕ-28 ως
προς το φύλο την περίοδο 2010-2018.

Γράφημα 1.372: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού που διαβιεί σε νοικοκυριά με χαμηλή ένταση εργασίας επί του συνολικού πληθυσμού της
ΕΕ-28 ως προς το φύλο την περίοδο 2010-2018
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Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού που διαβιεί σε
νοικοκυριά με χαμηλή ένταση εργασίας στα κράτημέλη της ΕΕ-28 επί του συνολικού πληθυσμού των κρατών-μελών της ΕΕ-28 ως προς το φύλο το 2018.

Κεφάλαιο 1ο

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ & ΔΕΙΚΤΕΣ
ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Κατά την περίοδο αναφοράς (2010-2018) η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού που διαβιεί σε
νοικοκυριά με χαμηλή ένταση εργασίας επί του συνολικού πληθυσμού στην ΕΕ-28 οριακά καταγράφει μηδενική απόκλιση ως προς το φύλο των ατόμων.

Γράφημα 1.373: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Το 2018, σε 13 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ το ποσοστό
των ανδρών που διαβιεί σε νοικοκυριά με χαμηλή ένταση εργασίας επί του συνολικού πληθυσμού των ανδρών στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 καταγράφει οριακά μηδενική απόκλιση του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών.
Την ίδια χρονιά σε 9 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ το
ποσοστό των ανδρών που διαβιεί σε νοικοκυριά με
χαμηλή ένταση εργασίας επί του συνολικού πληθυσμού των ανδρών στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 υπολείπεται ελαφρά έως οριακά του αντίστοιχου δείκτη των
γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση των φύλων να
καταγράφεται στη Ιρλανδία (κατά 1,1 ποσ. μονάδες),
και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Ελλάδα (κατά 0,9 ποσ. μονάδες), η Μάλτα
(κατά 0,7 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 0,6 ποσ. μονάδες), και οριακά η Ιταλία και το Λουξεμβούργο (κατά 0,4 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία, η Γαλλία και η Γερμανία (κατά 0,8 ποσ. μονάδα). Τη συγκεκριμένη χρονιά, σε 7 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ το ποσοστό των

ανδρών που διαβιεί σε νοικοκυριά με χαμηλή ένταση
εργασίας επί του συνολικού πληθυσμού των ανδρών
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 υπερέχει ελαφρά έως οριακά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση των φύλων να καταγράφεται στη
Φινλανδία (κατά 0,6 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα
σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Λιθουανία (κατά 0,7 ποσ. μονάδες), Βουλγαρία και η Εσθονία
(κατά 0,5 ποσ. μονάδες), και οριακά η Λετονία (κατά
0,4 ποσ. μονάδες), και η Κροατία (κατά 0,3 ποσ. μονάδες).
1.6.4.2 ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού που διαβιεί σε
νοικοκυριά με χαμηλή ένταση εργασίας επί του συνολικού πληθυσμού ανά ηλικιακή ομάδα στην ΕΕ-28 την
περίοδο αναφοράς 2010-2018, για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία.

Γράφημα 1.374: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού που διαβιεί σε νοικοκυριά με χαμηλή ένταση εργασίας επί του συνολικού πληθυσμού ανά
ηλικιακή ομάδα στην ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2010-2018.
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Το 2018, το υψηλότερο ποσοστό του συνολικού πληθυσμού που διαβιεί σε νοικοκυριά με χαμηλή ένταση
εργασίας επί του συνολικού πληθυσμού της ΕΕ-28
καταγράφεται στην ηλιακή ομάδα από 18 έως& 64
ετών (7,9%) τιμή υπερέχουσα ελαφρά (κατά 1,5 ποσ.
μονάδες) της τιμής του δείκτη στο σύνολο του πληθυσμού (6,4%) την ίδια χρονιά, και ελαφρότερα στην
νεότερη ηλικιακή ομάδα έως& 17 ετών (7,3%) τιμή
υπερέχουσα ελαφρά (κατά 0,9 ποσ. μονάδες) της τιμής του δείκτη στο σύνολο του πληθυσμού (6,4%) την
ίδια χρονιά, ενώ η γηραιότερη ηλιακή ομάδα από 65
ετών &άνω (4,8%) καταγράφει μηδενικές τιμές σε όλη
τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς.
Κατά την περίοδο αναφοράς 2010-2018, και στις 2 ηλικιακές ομάδες (με μη-μηδενικές χρονοσειρές) κατα-

γράφεται αξιοσημείωτη μείωση του ποσοστού του
συνολικού πληθυσμού που διαβιεί σε νοικοκυριά με
χαμηλή ένταση εργασίας επί του συνολικού πληθυσμού, με την υψηλότερη (κατά απόλυτη τιμή) να καταγράφεται στην ηλικιακή ομάδα έως& 17 ετών (κατά
-21,5% ή κατά 2,0 ποσ. μονάδα), και ελαφρότερα στην
ηλιακή ομάδα από 18έως& 64 ετών (κατά -15,1% ή
κατά 1,4 ποσ. μονάδες).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού που διαβιεί σε
νοικοκυριά με χαμηλή ένταση εργασίας επί του συνολικού πληθυσμού στη νεότερη ηλικιακή ομάδα έως&
17 ετών στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 1.375: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού που διαβιεί σε νοικοκυριά με χαμηλή ένταση εργασίας επί του συνολικού πληθυσμού στην ηλικιακή ομάδα έως& 17 ετών στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Το 2018 η ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού που διαβιεί σε νοικοκυριά με χαμηλή ένταση εργασίας επί του συνολικού πληθυσμού στην ηλικιακή
ομάδα έως& 17 ετών στην ΕΕ-28 είναι 7,3%.
Την ίδια χρονιά, η ποσοστιαία κατανομή του συνολικού
πληθυσμού που διαβιεί σε νοικοκυριά με χαμηλή ένταση εργασίας επί του συνολικού πληθυσμού στην ηλικιακή ομάδα έως& 17 ετών στην Ελλάδα είναι 9,0%, τιμή
υπερέχουσα ελαφρά κατά 1,7 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στην ΕΕ-28 (7,3%), κατέχοντας την 8η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
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Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) με μέση τιμή 11,3% είναι: η Ιρλανδία
(14,9%), το Βέλγιο (11,8%), η Λιθουανία (10,4%), η
Βουλγαρία (10,2%), και το Ηνωμένο Βασίλειο (9,4%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή 3,7% και συγκεκριμένα: η Σλοβενία (2,2%), η Εσθονία (3,6%), το
Λουξεμβούργο (3,8%), η Πολωνία (4,3%), και η Τσεχία
(4,6%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom
είναι ιδιαίτερα υψηλή (3,1 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
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Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

2.1

Τα συστήματα εκπαίδευσης & κατάρτισης στην ΕΕ-28
ου

Το 2018-2019 στην ΕΕ-28 λειτουργούσαν συνολικά 33 συστήματα
Ε&Κ και συγκεκριμένα: στο Βέλγιο λειτουργούν 3 επιμέρους συστήματα Ε&Κ (ανά κοινότητα), και στο Ηνωμένο Βασίλειο 4 επιμέρους συστήματα (ανά κρατίδιο).

Βέλγιο (01 Belgium)

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το εκτιμώμε2
νο πλήθος του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού
πληθυσμού (από ISCED0 έως& ISCED8) στο Βέλγιο την
περίοδο αναφοράς 2001-2017.
2

1

Κεφάλαιο 2ο

2.1.1

επίτευξης του στόχου της ΕΕ για την αναβάθμιση των
συστημάτων εκπαίδευσης στα κράτη-μέλη ελέγχεται
και οπωσδήποτε δεν έχει επαρκώς τεκμηριωθεί (οικονομικά, κοινωνικά και εντέλει πολιτικά).
Στο μεταβατικό αυτό στάδιο και έχοντας καθορίσει ως
περίοδο αναφοράς της συγκεκριμένης μελέτης την περίοδο 2001-2018 κρίθηκε απαραίτητο να αξιοποιηθούν οι πιο πρόσφατες δημοσιεύσεις του δικτύου ΕΥΡΥΔΙΚΗ (Eurydice, 2019) σχετικά με τη δομή και την
κατανομή σε βαθμίδες & επίπεδα των συστημάτων
Εκπαίδευσης & Κατάρτισης (στο εξής Ε&Κ) στα κράτη1
μέλη της ΕΕ-28 . Σημειώνεται ότι η απόδοση των εκπαιδευτικών συστημάτων των κρατών-μελών σε γράφημα με ενιαία χρωματική και συμβολική σήμανση
(που παρατίθεται κάτω από το γράφημα) κρίνεται ως
ιδιαίτερα σημαντική για την ανάδειξη των χαρακτηριστικών ενός εκάστου συστήματος.
Στη συγκεκριμένη ενότητα και για κάθε κράτος-μέλος
της ΕΕ-28 καταγράφεται ανά βαθμίδα εκπαίδευσης ο
μαθητικός- φοιτητικός πληθυσμός σε κάθε βαθμίδα
του εκπαιδευτικού συστήματος το 2017 καθώς και η
ποσοστιαία αναλογία του μαθητικού-φοιτητικού
πληθυσμού της βαθμίδας στο σύνολο των μαθητώνφοιτητών/-τριών του κράτους-μέλους. Διευκρινίζεται
ότι με το όρο «μαθητές - φοιτητές/-τριες που φοιτούν» αναφερόμαστε στο πλήθος των μαθητώνφοιτητών/-τριών που μετέχουν/έχουν εγγραφεί (Eurostat: students enrolled).

ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ/ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Την πρώτη δεκαετία του 21 αιώνα στην Ελλάδα η συζήτηση για τη σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά
εργασίας μετατρέπεται σταδιακά από κυρίως ζήτημα
της επαγγελματικής εκπαίδευσης & κατάρτισης, σε
ευρύτερο ζήτημα προσανατολισμού συνολικά του εκπαιδευτικού συστήματος (τυπική και μη τυπική εκπαίδευση), αναδεικνύοντας τη στενή και αμφίδρομη σχέση δύο βασικών κοινωνικών δικαιωμάτων: του δικαιώματος στη γνώση και του δικαιώματος στην εργασία. Στην Ελλάδα η συγκεκριμένη σχέση ιστορικά ανιχνεύεται στο στρατηγικό σχεδιασμό του Υπουργείου
Εργασίας, αλλά δεν φαίνεται να αναγνωρίζεται αμφίδρομα και στο στρατηγικό σχεδιασμό του Υπουργείου
Παιδείας, που εμμένει σε γραμμικές (vs πολυδιάστατες), επιμερισμένες (vs ολιστικές) ανά βαθμίδα/ τύπο/
μονάδες εκπαίδευσης, στατικές (vs δυναμικές) και
εσωστρεφείς στον τομέα (vs διατομεακές) πολιτικές
για την εκπαίδευση.
Ωστόσο, η συζήτηση για τη σύνδεση της εκπαίδευσης
με την αγορά εργασίας επηρεάστηκε σημαντικά από
τον αντίστοιχο προβληματισμό στον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο, και -κυρίως- από τις προτεραιότητες που
ήδη από το 2001 έθετε η ΕΕ-28 ως προτεραιότητες στα
κράτη-μέλη για το 2010 -και ανανέωσε ως προς το
2020- για τον προσανατολισμό των εκπαιδευτικών συστημάτων σε ποιοτικότερους & πιο αποτελεσματικούς
στόχους που θα καθιστούσαν την εκπαίδευση και την
κατάρτιση πρωτεύοντα πυλώνα και ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα της ΕΕ στον διεθνή οικονομικό ανταγωνισμό. Τα κράτη-μέλη διατηρώντας την αυτοτέλεια
τους στην χάραξη και στην άσκηση της εκπαιδευτικής
τους πολιτικής, πράγματι επιχείρησαν παρεμβάσεις
στη δομή των συστημάτων εκπαίδευσης & κατάρτισης
(τυπικής, μη-τυπικής και άτυπης). Ωστόσο, ο βαθμός

Δεν διατίθενται στοιχεία για την Κροατία τα έτη 2001 & 2002. Στο
Ηνωμένο Βασίλειο το πλήθος των μαθητών/-τριών στη βαθμίδα
την περίοδο 2001-2005 έχει προσεγγισθεί (ως προς την κατανομή
του δείκτη την περίοδο 2006-2017). Η διακοπή της χρονοσειράς
μεταξύ των ετών 2012 (ISCED-97) & 2013 (ISCED-11) σημειώνεται
με διακεκομμένη γραμμή. Η εκτίμηση του πλήθους αφορά στην
προσέγγιση του πλήθους των μεταπτυχιακών (Master's or
equivalent level) που την περίοδο 2001-2012 είχαν συμπεριληφθεί
στο ISCED5A.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στο Βέλγιο υλοποιούνται
τρία διαφοροποιημένα σε δομή εκπαιδευτικά συστήματα που υλοποιούνται αντίστοιχα στις τρεις κοινότητες της χώρας: τη φλαμανδική κοινότητα, τη γαλλική
κοινότητα και τη γερμανόφωνη κοινότητα. Στην παρουσίαση των εκπαιδευτικών συστημάτων (ανά βαθμίδα εκπαίδευσης) που ακολουθεί τα συστήματα διαφοροποιούνται και ως εκ τούτου γίνεται συγκεκριμένη
αναφορά σε κάθε ένα από αυτά. Ωστόσο, τα πληθυσμιακά στοιχεία του μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού της χώρας παρουσιάζονται στο σύνολο της χώρας.
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Γράφημα 2.1: Συνολικός μαθητικός/φοιτητικός πληθυσμός (από ISCED0 έως& ISCED8) στο ΒΕΛΓΙΟ την περίοδο 2001-2017
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Πηγή: Eurostat - Students by ISCED level the period 2001-2012 [educ_enrl1tl] & Pupils and students enrolled by education level the period 2013-2017 [educ_uoe_enra02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, το σύνολο του μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού στη χώρα είναι 3.048.833 μαθητές- φοιτητές/τριες, που αντιστοιχεί στο 26,9% του συνολικού πληθυσμού/κατοίκων της χώρας τη συγκεκριμένη χρονιά
(11.351.727 κάτοικοι). Κατά την περίοδο αναφοράς
(2001-2017) το πλήθος του μαθητικού-φοιτητικού
πληθυσμού της χώρας καταγράφει αύξηση (κατά 9,6%
ή κατά 267.697 μαθητές-φοιτητές/-τριες), από 2.781.136
μαθητές-φοιτητές/-τριες το 2001, που αποτελεί και
την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο ανα-

φοράς, σε 3.048.833 μαθητές-φοιτητές/-τριες το 2017,
που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.
Στο ακόλουθο γράφημα αποδίδεται με χρωματική και
συμβολική διαφοροποίηση η δομή του συστήματος
E&K του συγκεκριμένου κράτους-μέλους (με διάκριση
των επιμέρους συστημάτων που ισχύουν για τη φλαμανδική, τη γαλλική και τη γερμανόφωνη κοινότητα
της χώρας) το σχολικό έτος 2017-2018.

Γράφημα 2.2: Σχηματικό διάγραμμα του εκπαιδευτικού συστήματος (από ISCED0 έως& ISCED7) στο ΒΕΛΓΙΟ το σχολικό έτος 2017- 2018

Πηγή: EURYDICE “The Structure of the European Education Systems 2018-2019” (September2019)
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
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Συνδυάζοντας στοιχεία της δομής του συστήματος
Ε&Κ της χώρας με τα αντίστοιχα μεγέθη (πλήθος μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού) στις βαθμίδες του
συγκεκριμένου συστήματος (χρονοσειρές Eurostat) αξίζει να σημειωθούν τα ακόλουθα:

 ISCED0 - Προσχολική εκπαίδευση (Early childhood

and care)
Η βαθμίδα διακρίνεται σε 2 κατηγορίες μονάδων:
(α) Εκτός ευθύνης Υπουργείου Παιδείας: Η φοίτηση
είναι: (α) στη φλαμανδική κοινότητα: 2ετής μηυποχρεωτική και αφορά σε ηλικίες από βρέφη έως&
2,5 ετών (Kinderopvang), (β) στη γαλλική κοινότητα:
3ετής μη-υποχρεωτική και αφορά σε ηλικίες από
βρέφη έως& 3 ετών (Milleu d’accueil colle-ctif), και
(γ) στη γερμανόφωνη κοινότητα: 3ετής μηυποχρεωτική και αφορά σε ηλικίες από βρέφη έως&
3 ετών (Milleu d’accueil collectif),
και
(β) Ευθύνης Υπουργείου Παιδείας:
Η φοίτηση είναι: (α) στη φλαμανδική κοινότητα: 3
ετής μη-υποχρεωτική και αφορά σε ηλικίες από 2,5
έως& 5,5 ετών (Kleuteronderwijs), (β) στη γαλλική
κοινότητα: 2,5ετής μη-υποχρεωτική και αφορά σε
ηλικίες από 2,5 έως& 5 ετών (Ecole maternelle), και
(γ) στη γερμανόφωνη κοινότητα: 3ετής μηυποχρεωτική και αφορά σε ηλικίες από νήπια 3 έως& 5 ετών (Kindergarten).
Σημειώνεται ότι στη βαθμίδα ISCED0 ανήκουν οι ηλικιακές ομάδες: (α) στη φλαμανδική κοινότητα:
βρέφη/νήπια ηλικίας έως& 5 ετών, (β) στη γαλλική
κοινότητα: νήπια ηλικίας από 2,5 έως& 5 ετών, και
(γ) στη γερμανόφωνη κοινότητα: νήπια ηλικίας 3
έως& 5 ετών.
Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα εντάσσονται
455.934 βρέφη/νήπια πλήθος που αντιστοιχεί στο
15,0% του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς
(2001-2017) το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει
οριακή αύξηση κατά 0,9% (ή κατά 0,2 ποσ. μονάδες)
από 14,8% το 2001, σε 15,0% το 2017. Σημειώνεται

tion or first stage of basic education - level 1)
Η φοίτηση (στο Lager onderwijs/ Ecole primaire/
Primaschule) είναι 6ετής & υποχρεωτική (αφορά σε
ηλικίες από 6 έως& 11 ετών).
Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 814.974
μαθητές/-τριες, πλήθος που αντιστοιχεί στο 26,7%
του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού
της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017)
το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει μικρή μείωση
κατά -6,3% (ή κατά 1,8 ποσ. μονάδες) από 27,4% το
2001, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη
κατά την περίοδο αναφοράς, σε 26,7% το 2017. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια
περίοδο καταγράφεται το 2012 (25,3%).

Κεφάλαιο 2ο

cation)
Είναι 12ετής και στα τρία εκπαιδευτικά συστήματα
και αφορά σε ηλικίες από 6 έως&17 ετών.
Το 2017, στην υποχρεωτική εκπαίδευση φοιτούσαν
1.523.032 μαθητές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί
στο 50,0% του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού
πληθυσμού της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς
(2001-2017) το ποσοστό του μαθητικού-φοιτητικού
πληθυσμού της υποχρεωτικής εκπαίδευσης ως προς
το συνολικό μαθητικό-φοιτητικό πληθυσμό της χώρας καταγράφει μείωση κατά -8,0% (ή κατά 4,3 ποσ.
μονάδες) από 54,3% το 2001, που αποτελεί και τη
μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 50,0% το 2017. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη
τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το
2014 (48,7%).

 ISCED1 - Πρωτοβάθμια εκπαίδευση (Primary educaΜΑΘΗΤΙΚΟΣ/ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

 Υποχρεωτική εκπαίδευση (compulsory or basic edu-

ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2013 (15,4%), ενώ η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2003 (14,5%).

 ISCED2 – Κατώτερη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

(Lower secondary or second stage of basic education
- level 2)
Η φοίτηση (στο Eerste grad secundair onderwijs/ Enseignement secondair-1/ Allgemainbildender-1) είναι
2ετής & υποχρεωτική (αφορά σε ηλικίες από 12
έως& 13 ετών).
Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 427.010
μαθητές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί στο 14,0%
του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού
της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017)
το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει οριακή μείωση κατά -3,7% (ή κατά 0,5 ποσ. μονάδες) από 14,5%
το 2001, σε 14,0% το 2017. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται τα έτη 2004 & 2005 (15,4%), ενώ η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2012 (11,5%).

 ISCED3 – Ανώτερη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

(Upper secondary education)
Η φοίτηση είναι 4ετής & μη-υποχρεωτική (αφορά
σε ηλικίες από 14 έως& 17 ετών) και διακρίνεται σε
2 επιμέρους τύπους εκπαίδευσης:
(α) Γενικής εκπαίδευσης: Η φοίτηση είναι 4ετής, σε 2
τύπους σχολείων στη φλαμανδική κοινότητα (Algenmeen secundar ondewijs και Kunstsecundar
onderwijs, ενώ στη γαλλική και γερμανόφωνη κοινότητα σε 1 τύπο σχολείου (Enseignemant secondaire
general-2/ Allgemainbildender-2).
(β) Επαγγελματικής εκπαίδευσης: διαφοροποιημένη
ανά κοινότητα ως ακολούθως:
• Στη φλαμανδική κοινότητα η φοίτηση είναι 2ετής
έως &4ετής (2ετείς κύκλοι), σε 3 τύπους σχολείων:
(α) Techisch secundar onderwijs, (β) Beroepssecundair onderwijs (με επιπλέον έτος μετά την
τετραετία) και (γ) DBSO/Syntra leertijd (3ετής) με
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εφαρμογή του μοντέλου παράλληλης εκπαίδευσης στο σχολείο και σε χώρο εργασίας (dual sysο
tem) μετά το 1 έτος.
• Στη γαλλική κοινότητα η φοίτηση είναι 2ετής έως
&4ετής (2ετείς κύκλοι), σε 2 τύπους σχολείων: (α)
Enseignemnt secondaire technique/ artistic de
transition που περιλαμβάνει 3ετή έως &6ετή εφαρμογή του μοντέλου παράλληλης εκπαίδευσης
στο σχολείο και σε χώρο εργασίας (dual system)
ο
μετά το 1 έτος, και (β) Enseignemnt secondaire
professionel de qualification που περιλαμβάνει
3ετή έως &6ετή εφαρμογή του μοντέλου παράλληλης εκπαίδευσης στο σχολείο και σε χώρο ερο
γασίας (dual system) μετά το 1 έτος.
• Στη γερμανόφωνη κοινότητα η φοίτηση είναι
2ετής έως &4ετής (2ετείς κύκλοι), σε 2 τύπους
σχολείων: (α) Technischer Ubergangsunterricht
(γενική εκπαίδευση), και (β) Technischer Befahigungsunter-richt (με επιπλέον 1 ετήσιο κύκλο
μετά την 4ετία) που περιλαμβάνει (Berunfsο
bildender Untericht) από το 1 έτος εφαρμογή του
μοντέλου παράλληλης εκπαίδευσης στο σχολείο
και σε χώρο εργασίας (dual system).
Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 759.820
μαθητές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί στο 24,9%
του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού
της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017)
το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει μικρή μείωση
κατά -7,9% (ή κατά 2,1 ποσ. μονάδες) από 27,1% το
2001, σε 24,9% το 2017, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς.
Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια
περίοδο καταγράφεται το 2008 (31,2%).

 ISCED4 – Μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκ-

παίδευση (Post-secondary non tertiary education)
Η φοίτηση είναι 1ετής έως& 3ετής μη-υποχρεωτική
(αφορά σε ηλικίες από 18 έως& 21 ετών).
Πιο συγκεκριμένα:
• στη φλαμανδική κοινότητα και ως προς τον τύπο
του εκπαιδευτικού ιδρύματος (Secundair-na-Secundair/Se-n-Se) η φοίτηση είναι 1ετής σε αποφοίτους
του DBSO/Syntra leertijd,
• στη γαλλική κοινότητα και ως προς τον τύπο του
εκπαιδευτικού ιδρύματος η φοίτηση είναι: (α)
1ετής σε αποφοίτους του Enseignemnt secondaire
technique/ artistic de transition, και (β) 1 ετής έως& 3 ετής σε αποφοίτους του Enseignemnt secondaire professionel de qualification, και
• στη γερμανόφωνη κοινότητα και ως προς τον τύπο
του εκπαιδευτικού ιδρύματος (Erganzender Berufsbildender Untericht) η φοίτηση είναι 3ετής σε αποφοίτους του Technischer Befahigungsunterricht.
Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 64.335
σπουδαστές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί στο
2,1% του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-
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2017) το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει αύξηση
κατά 21,1% (ή κατά 0,4 ποσ. μονάδες) από 1,7% το
2001, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη
κατά την περίοδο αναφοράς, σε 2,1% το 2017. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2009 (2,6%).

 ISCED5 – Τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου

σπουδών (Short-cycle tertiary education)
Η συγκεκριμένη βαθμίδα λειτουργεί μόνο στο εκπαιδευτικό σύστημα της φλαμανδικής κοινότητας
και φοίτηση στη συγκεκριμένη βαθμίδα (Hoger
Beroepsonderwijs – Hbo5) είναι 2ετής.
Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 23.499
φοιτητές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί στο 0,8%
του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού
της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς (2013-2017)
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, καταγράφεται μηδενική μεταβολή του συγκεκριμένου
δείκτη.

 ISCED6 – Τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακές

σπουδές (Bachelor's or equivalent level)
Η φοίτηση είναι σχετικά διαφοροποιημένη ως προς
τις κοινότητες. Πιο συγκεκριμένα:
• στη φλαμανδική κοινότητα η φοίτηση είναι 3ετής
(Universiteit, Hogeschool),
• στη γαλλική κοινότητα η φοίτηση είναι 3ετής έως&
6ετής (Université, Haute école, École supérieure des
arts) και 3ετής ή 4ετής (Haute école, École supérieure des arts), και
• στη γερμανόφωνη κοινότητα η φοίτηση είναι 3ετής
ή 4ετής (Hochschule).
Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 384.173
προπτυχιακοί φοιτητές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί στο 12,6% του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017) το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει οριακή μείωση κατά -3,6% (ή κατά 0,6 ποσ.
μονάδες) από 13,2% το 2001, σε 12,6% το 2017. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την
περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2012 (15,8%),
ενώ η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2014 (12,0%).

 ISCED7 – Τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακές

σπουδές (Master's or equivalent level)
Η φοίτηση και αφορά σε πτυχιούχους των ιδρυμάτων ISCED6 και είναι σχετικά διαφοροποιημένη ως
προς τις κοινότητες. Πιο συγκεκριμένα:
• στη φλαμανδική κοινότητα η φοίτηση είναι 2ετής
και παρέχεται σε πτυχιούχους των ιδρυμάτων Universiteit,
• στη γαλλική κοινότητα και ως προς τον τύπο του
εκπαιδευτικού ιδρύματος η φοίτηση είναι 1ετής
και παρέχεται σε πτυχιούχους των ιδρυμάτων
(Universite/ Haute ecole/ Ecole superieure des
arts), και

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

 ISCED8 – Τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικές

• στη γερμανόφωνη κοινότητα δεν προβλέπεται η
συγκεκριμένη βαθμίδα στο σύστημα.

2.1.2

Κεφάλαιο 2ο

Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 102.067
μεταπτυχιακοί φοιτητές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί στο 3,3% του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς (2013-2017) το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει αύξηση κατά 16,5% (ή κατά 0,5 ποσ. μονάδες) από 2,9% το 2013, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς,
σε 3,3% το 2017, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.

ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ/ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

σπουδές (Doctoral or equivalent level)
Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 17.021
διδακτορικοί φοιτητές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί στο 0,6% του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού
πληθυσμού της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς
(2013-2017) το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει
οριακή αύξηση κατά 13,8% (ή κατά 0,1 ποσ. μονάδες) από 0,5% το 2013, που αποτελεί και τη μέγιστη
τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε
0,6% το 2017, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.

Βουλγαρία (02 Bulgaria)
σμού (από ISCED0 έως& ISCED8) στη Βουλγαρία την
περίοδο αναφοράς 2001-2017.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το εκτιμώμενο
πλήθος του συνολικού μαθητικού-φοιτητικού πληθυ-

Γράφημα 2.3: Συνολικός μαθητικός/φοιτητικός πληθυσμός (από ISCED0 έως& ISCED8) στη ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ την περίοδο 2001-2017
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Πηγή: Eurostat - Students by ISCED level the period 2001-2012 [educ_enrl1tl] & Pupils and students enrolled by education level the period 2013-2017 [educ_uoe_enra02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, το σύνολο του μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού στη χώρα είναι 1.225.703 μαθητές- φοιτητές/τριες, που αντιστοιχεί στο 17,3% του συνολικού πληθυσμού/κατοίκων της χώρας τη συγκεκριμένη χρονιά
(7.101.859 κάτοικοι). Κατά την περίοδο αναφοράς
(2001-2017) το πλήθος του μαθητικού-φοιτητικού
πληθυσμού της χώρας καταγράφει σημαντική μείωση
(κατά -18,6% ή κατά 280.329 μαθητές-φοιτητές/-τριες),
από 1.506.032 μαθητές-φοιτητές/-τριες το 2001, που

αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 1.225.703 μαθητές-φοιτητές/τριες το 2017, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του
δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς.
Στο ακόλουθο γράφημα αποδίδεται με χρωματική και
συμβολική διαφοροποίηση η δομή του συστήματος
E&K του συγκεκριμένου κράτους-μέλους το σχολικό
έτος 2017-2018.

Γράφημα 2.4: Σχηματικό διάγραμμα του εκπαιδευτικού συστήματος (από ISCED0 έως& ISCED7) στη ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ το σχολικό έτος 2017- 2018

Πηγή: EURYDICE “The Structure of the European Education Systems 2018-2019” (September2019)
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
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Συνδυάζοντας στοιχεία της δομής του συστήματος
Ε&Κ της χώρας με τα αντίστοιχα μεγέθη (πλήθος μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού) στις βαθμίδες του
συγκεκριμένου συστήματος (χρονοσειρές Eurostat) αξίζει να σημειωθούν τα ακόλουθα:

 Υποχρεωτική εκπαίδευση (compulsory or basic edu-

cation)
Είναι 11ετής και αφορά σε ηλικίες από 5 έως&15
ετών.
Το 2017, στην υποχρεωτική εκπαίδευση φοιτούσαν
780.308 μαθητές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί στο
63,7% του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς
(2001-2017) το ποσοστό του μαθητικού-φοιτητικού
πληθυσμού της υποχρεωτικής εκπαίδευσης ως προς
το συνολικό μαθητικό-φοιτητικό πληθυσμό της χώρας καταγράφει σημαντική μείωση κατά -14,6% (ή
κατά 10,9 ποσ. μονάδες) από 74,6% το 2001, που
αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την
περίοδο αναφοράς, σε 63,7% το 2017. Σημειώνεται
ότι η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2013 (60,4%).

 ISCED0 - Προσχολική εκπαίδευση (Early childhood

and care)
Η βαθμίδα διακρίνεται σε 2 κατηγορίες μονάδων:
(α) Εκτός ευθύνης Υπουργείου Παιδείας: Η φοίτηση
είναι 3ετής μη-υποχρεωτική και αφορά σε βρέφη
ηλικίας έως& 2 ετών (Detska Yasla),
και
(β) Ευθύνης Υπουργείου Παιδείας: (μονάδες Detska
gradina/ Grupa za prechillishtno obrazovanble). Στην
Detska gradina η φοίτηση συνολικά είναι έως &
4ετής και συγκεκριμένα μη-υποχρεωτική τα 2 πρώτα χρόνια (νήπια ηλικίας από 3 έως& 4 ετών), ενώ τα
επόμενα 2 έτη αφορά σε νήπια ηλικίας από 5 έως&
6 ετών και η φοίτηση είναι υποχρεωτική. Στις μονάδες Grupa za prechillishtno obrazovanble η φοίτηση
είναι 2ετής υποχρεωτική (για νήπια ηλικίας από 5
έως& 6 ετών).
Σημειώνεται ότι στη βαθμίδα ISCED0 ανήκει η ηλικιακή ομάδα νηπίων ηλικίας από 3 έως& 6 ετών.

Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα εντάσσονται
224.380 βρέφη/νήπια πλήθος που αντιστοιχεί στο
18,3% του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς
(2001-2017) το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει
σημαντική αύξηση κατά 39,0% (ή κατά 5,1 ποσ. μονάδες) από 13,2% το 2001, που αποτελεί αντίστοιχα
και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο
αναφοράς σε 18,3% το 2017. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2013 (18,8%).

 ISCED1 - Πρωτοβάθμια εκπαίδευση (Primary education or first stage of basic education - level 1)
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Η φοίτηση (στο Natcalno utchilishte) είναι 4ετής &
υποχρεωτική (αφορά σε ηλικίες από 7 έως& 10 ετών).
Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 264.503
μαθητές/-τριες, πλήθος που αντιστοιχεί στο 21,6%
του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού
της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017)
το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει σημαντική
μείωση κατά -12,2% (ή κατά 3,0 ποσ. μονάδες) από
24,6% το 2001, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του
δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 21,6% το
2017. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή του δείκτη
την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2007 (19,4%).

 ISCED2 – Κατώτερη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

(Lower secondary or second stage of basic education
- level 2)
Η φοίτηση (στο Osnovno uhilishte) είναι 3ετής &
υποχρεωτική (αφορά σε ηλικίες από 11 έως& 13
ετών).
Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 223.404
μαθητές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί στο 18,2%
του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού
της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017)
το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει σημαντική
μείωση κατά -24,2% (ή κατά 5,8 ποσ. μονάδες) από
24,0% το 2001, σε 18,2% το 2017. Σημειώνεται ότι η
μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς
είναι 24,3% και καταγράφεται το 2002, ενώ η ελάχιστη τιμή του δείκτη καταγράφεται το 2015 (17,4%).

 ISCED3 – Ανώτερη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

(Upper secondary education)
Η φοίτηση είναι 5ετής & υποχρεωτική για τα 2 πρώτα έτη (αφορά σε ηλικίες από 14 έως& 15 ετών) και
μη-υποχρεωτική για τα επόμενα έτη (αφορά σε ηλικίες από 16 έως& 18 ετών) διακρίνεται σε 2 επιμέρους τύπους εκπαίδευσης:
(α) Γενικής εκπαίδευσης: Η φοίτηση είναι 4ετής ή
και 5ετής, με 2 τύπους σχολείων: (α) Gimnazia
(4ετής έως &5ετής), και (β) Profilirana gimnazia
(5ετής), και
(β) Επαγγελματικής εκπαίδευσης: Η φοίτηση είναι
1ετής έως &5ετής, με 1 τύπο σχολείου το Profilirana
gimnazia με τις εξής επιλογές: (α) (με επιλογή 1, ή 3
τάξεων), και (β) με εφαρμογή (1ετής ή 2τής) του μοντέλου παράλληλης εκπαίδευσης στο σχολείο και σε
χώρο εργασίας (dual system).
Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 262.182
μαθητές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί στο 21,4%
του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού
της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017)
το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει μικρή μείωση
κατά -1,1% (ή κατά 0,2 ποσ. μονάδες) από 21,6% το
2001, σε 21,4% το 2017. Σημειώνεται ότι η μέγιστη
τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2006 (26,5%), ενώ η ελάχιστη τιμή του
δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2016
(21,3%).
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κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2012 (21,7%).

 ISCED4 – Μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκ-

παίδευση (Post-secondary non tertiary education)
Η φοίτηση είναι 2ετής μη-υποχρεωτική (αφορά σε
ηλικίες από 19 έως& 20 ετών).
Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 1.297
σπουδαστές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί στο
0,1% του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς (20012017) το συγκεκριμένο ποσοστό οριακή μείωση κατά -68,5% (ή κατά 0,2 ποσ. μονάδες) από 0,3% το
2001, σε 0,1% το 2017, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς.
Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια
περίοδο καταγράφεται το 2008 (0,6%).

 ISCED7 – Τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακές

Κεφάλαιο 2ο

Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 77.627
μεταπτυχιακοί φοιτητές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί στο 6,3% του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς (2013-2017) το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει οριακή μείωση κατά -1,2% (ή κατά 0,1
ποσ. μονάδες) από 6,4% το 2013, σε 6,3% το 2017,
που αποτελεί αντίστοιχα και την ελάχιστη τιμή του
δείκτη την ίδια περίοδο. Σημειώνεται ότι η μέγιστη
τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το
2015 (6,7%).

 ISCED5 – Τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου

σπουδών (Short-cycle tertiary education)
Η φοίτηση στη συγκεκριμένη βαθμίδα (Kolezi) είναι
3ετής. Δεν διατίθενται στατιστικά στοιχεία για την
περίοδο αναφοράς (2001-2017).

 ISCED8 – Τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικές

 ISCED6 – Τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακές

σπουδές (Doctoral or equivalent level)
Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 6.738
διδακτορικοί φοιτητές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί στο 0,5% του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού
πληθυσμού της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς
(2013-2017) το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει
οριακή αύξηση κατά 32,5% (ή κατά 0,1 ποσ. μονάδες) από 0,4% το 2013, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε
0,5% το 2017, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.

σπουδές (Bachelor's or equivalent level)
Η φοίτηση είναι 4ετής (Universiteti, Specializirani
utchilishta).
Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 165.572
προπτυχιακοί φοιτητές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί στο 13,5% του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017) το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει μείωση κατά -15,6% (ή κατά 2,5 ποσ. μονάδες) από 16,0% το 2001, σε 13,5% το 2017, που αποτελεί αντίστοιχα και την ελάχιστη τιμή του δείκτη
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σπουδές (Master's or equivalent level)
Η φοίτηση είναι 1ετής ή 2ετής, και αφορά σε πτυχιούχους των ιδρυμάτων ISCED6.

Τσεχία (03 Czechia)
θυσμού (από ISCED0 έως& ISCED8) στην Τσεχία την
περίοδο αναφοράς 2001-2017.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το εκτιμώμενο
πλήθος του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πλη-

Γράφημα 2.5 : Συνολικός μαθητικός/φοιτητικός πληθυσμός (από ISCED0 έως& ISCED8) στην ΤΣΕΧΙΑ την περίοδο 2001-2017
U
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Πηγή: Eurostat - Students by ISCED level the period 2001-2012 [educ_enrl1tl] & Pupils and students enrolled by education level the period 2013-2017 [educ_uoe_enra02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, το σύνολο του μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού στη χώρα είναι 2.121.167 μαθητές- φοιτητές/τριες, που αντιστοιχεί στο 20,1% του συνολικού πληθυσμού/κατοίκων της χώρας τη συγκεκριμένη χρονιά
(10.578.820 κάτοικοι). Κατά την περίοδο αναφοράς
(2001-2017) το πλήθος του μαθητικού-φοιτητικού
πληθυσμού της χώρας καταγράφει μικρή μείωση (κατά -3,2% ή κατά 71.041 μαθητές -φοιτητές/-τριες), από
2.192.208 μαθητές-φοιτητές/-τριες το 2001, που αποτε-

λεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο
αναφοράς, σε 2.121.167 μαθητές-φοιτητές/-τριες το
2017. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή του δείκτη την
ίδια περίοδο καταγράφεται το 2012 (2.107.391 μαθητές-φοιτητές/-τριες).
Στο ακόλουθο γράφημα αποδίδεται με χρωματική και
συμβολική διαφοροποίηση η δομή του συστήματος
E&K του συγκεκριμένου κράτους-μέλους το σχολικό
έτος 2017-2018.
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Γράφημα 2.6: Σχηματικό διάγραμμα του εκπαιδευτικού συστήματος (από ISCED0 έως& ISCED7) στην ΤΣΕΧΙΑ το σχολικό έτος 2017- 2018

Πηγή: EURYDICE “The Structure of the European Education Systems 2018-2019” (September2019)
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Συνδυάζοντας στοιχεία της δομής του συστήματος
Ε&Κ της χώρας με τα αντίστοιχα μεγέθη (πλήθος μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού) στις βαθμίδες του
συγκεκριμένου συστήματος (χρονοσειρές Eurostat) αξίζει να σημειωθούν τα ακόλουθα:

 Υποχρεωτική εκπαίδευση (compulsory or basic edu-

cation)
Είναι 10ετής και αφορά σε ηλικίες από 5 έως&14
ετών.
Το 2017, στην υποχρεωτική εκπαίδευση φοιτούσαν
1.069.426 μαθητές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί
στο 50,4% του συνολικού μαθητικού-φοιτητικού
πληθυσμού της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς
(2001-2017) το ποσοστό του μαθητικού-φοιτητικού
πληθυσμού της υποχρεωτικής εκπαίδευσης ως προς
το συνολικό μαθητικό-φοιτητικό πληθυσμό της χώρας καταγράφει μείωση κατά -7,6% (ή κατά 4,1 ποσ.
μονάδες) από 54,6% το 2001, που αποτελεί και τη
μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 50,4% το 2017. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη
τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το
2010 (42,3%).

 ISCED0 - Προσχολική εκπαίδευση (Early childhood

and care)
Η βαθμίδα διακρίνεται σε 2 κατηγορίες μονάδων:
(α) Εκτός ευθύνης Υπουργείου Παιδείας: (α) η φοίτηση (στο Zařízení pro péči o děti do tří let) είναι
3ετής μη-υποχρεωτική και αφορά σε βρέφη ηλικίας
έως& 2 ετών, και (β) η φοίτηση (στο Péče v dětské
skupině) είναι 5ετής μη-υποχρεωτική τα 4 πρώτα
o
έτη (και υποχρεωτική το 5 έτος) και αφορά σε βρέφη/νήπια ηλικίας από 1 έως& 5 ετών.
και
(β) Ευθύνης Υπουργείου Παιδείας: Η φοίτηση (στο
Mateřská škola).είναι 3ετής μη-υποχρεωτική τα 2
ο
πρώτα έτη και υποχρεωτική στο 3 έτος και αφορά
σε ηλικίας από 3 έως& 5 ετών.
Σημειώνεται ότι στη βαθμίδα ISCED0 ανήκει η ηλικιακή ομάδα νηπίων ηλικίας από 3 έως& 5 ετών.
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Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα εντάσσονται
367.453 βρέφη/νήπια πλήθος που αντιστοιχεί στο
17,3% του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς
(2001-2017) το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει
σημαντική αύξηση κατά 33,4% (ή κατά 4,3 ποσ. μονάδες) από 13,0% το 2001, σε 17,3% το 2017. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την
περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2016 (17,5%),
ενώ η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2002 (12,8%).

 ISCED1 - Πρωτοβάθμια εκπαίδευση (Primary educa-

tion or first stage of basic education - level 1)
Η φοίτηση (στην πρώτη βαθμίδα του Základní škola,
που ονομάζεται Prvni stupeň) είναι 5ετής & υποχρεωτική (αφορά σε ηλικίες από 7 έως& 10 ετών).
Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 575.980
μαθητές/-τριες, πλήθος που αντιστοιχεί στο 27,2%
του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού
της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017)
το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει μικρή μείωση
κατά -4,4% (ή κατά 1,3 ποσ. μονάδες) από 28,4% το
2001, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη
κατά την περίοδο αναφοράς, σε 27,2% το 2017. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια
περίοδο καταγράφεται το 2008 και 2009 (21,4%).

 ISCED2 – Κατώτερη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

(Lower secondary or second stage of basic education
- level 2)
Η φοίτηση είναι υποχρεωτική (αφορά σε ηλικίες
από 11 έως& 14 ετών) και διακρίνεται σε 3 επιμέρους τύπους εκπαίδευσης:
(α) φοίτηση 4ετής στη δεύτερη βαθμίδα του základní škola, που ονομάζεται Druhý stupeň.
(β) φοίτηση 4ετής στην ανώτερη γενική εκπαίδευση
(φοίτηση των πρώτων κύκλων του Střední škola καθένας 2ετούς διάρκειας)
(γ) φοίτηση 4ετής στην ανώτερη γενική μουσική εκπαίδευση (μονάδες Konzervatoř).
Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 384.317
μαθητές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί στο 18,1%
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(Upper secondary education)
Η φοίτηση είναι μη-υποχρεωτική και διακρίνεται σε
2 επιμέρους τύπους εκπαίδευσης:
ος
(α) Γενικής εκπαίδευσης: Η φοίτηση είναι 4ετής (3
κύκλος του Střední škola) και αφορά σε ηλικίες από
15 έως& 18ετών.
και
(β) Επαγγελματικής εκπαίδευσης: Η φοίτηση διακρίνεται σε 4 τύπους σχολείων:
• Οdborné obory (φοίτηση 2ετής, ή 3ετής, ή και
4ετής) και αφορά σε ηλικίες από 15 έως& 18ετών,
• Nástavbové studium (φοίτηση 2ετής) και αφορά σε
ηλικίες από 18 έως& 19ετών,
• Zkrácené studium (φοίτηση 1ετής, ή 2ετής) και αφορά σε ηλικίες από 19 έως& 20ετών,
• Konzervatoř (φοίτηση 4ετής) και αφορά σε ηλικίες
από 15 έως& 18ετών.
Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 388.140
μαθητές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί στο 18,3%
του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού
της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017)
το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει μείωση κατά
-16,4% (ή κατά 3,6 ποσ. μονάδες) από 21,9% το
2001, σε 18,3% το 2017, που αποτελεί αντίστοιχα
και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο
αναφοράς. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2007 (22,9%).

 ISCED4 – Μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκ-

παίδευση (Post-secondary non tertiary education)
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στο γράφημα δεν γίνεται αναφορά στη συγκεκριμένη βαθμίδα εκπαίδευσης (μπλε χρωματική διάκριση). Ωστόσο, η Eurostat
καταγράφει μη-μηδενικά στοιχεία στη συγκεκριμένη
βαθμίδα σε όλη την περίοδο αναφοράς.
Από τις ηλικιακές ομάδες του σπουδαστικού πληθυσμού εκτιμάται ότι φοίτηση είναι 2ετής ή & 3ετής
μη-υποχρεωτική και αφορά σε ηλικίες από 19 έως&
21 ετών.
Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 52.404
σπουδαστές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί στο
2,5% του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς (20012017) το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει σημαντική αύξηση κατά 48,6% (ή κατά 0,8 ποσ. μονάδες)
από 1,7% το 2001, που αποτελεί και την ελάχιστη
τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε

 ISCED5 – Τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου

σπουδών (Short-cycle tertiary education)
Η φοίτηση στη συγκεκριμένη βαθμίδα (Konzervator)
είναι 2ετής. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Konzervator
(Ωδείο) είναι ένας συγκεκριμένος τύπος εκπαίδευσης που παρέχει κατώτερη και ανώτερη δευτεροβάθμια αλλά και τριτοβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση στον τομέα της τέχνης.
Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 1.015
φοιτητές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί στο 0,05%
του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού
της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017)
το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει μηδενική μεταβολή του δείκτη.
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 ISCED3 – Ανώτερη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

2,5% το 2017. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του
δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2010 (4,2%).
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του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού
της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017)
το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει μείωση κατά
-22,3% (ή κατά 5,2 ποσ. μονάδες) από 23,3% το
2001, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη
κατά την περίοδο αναφοράς, σε 18,1% το 2017. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την
περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2012 και 2013
(17,1%).

 ISCED6 – Τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακές

σπουδές (Bachelor's or equivalent level)
Η φοίτηση είναι 3ετής ή 4ετής και παρέχεται ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και από τριτοβάθμιες επαγγελματικές σχολές (Vysoka Skola, και Vyssi
Odborna Skola).
Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 206.068
προπτυχιακοί φοιτητές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί στο 9,7% του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού
πληθυσμού της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς
(2001-2017) το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει
σημαντική μείωση κατά -11,0% (ή κατά 1,2 ποσ. μονάδες) από 10,9% το 2001, σε 9,7% το 2017, που
αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την
περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι την ίδια περίοδο η μέγιστη τιμή του δείκτη καταγράφεται το 2011
(19,5%).

 ISCED7 – Τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακές

σπουδές (Master's or equivalent level)
Η φοίτηση είναι 2ετής, και αφορά σε πτυχιούχους
των ιδρυμάτων ISCED6.
Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 122.252
μεταπτυχιακοί φοιτητές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί στο 5,8% του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς (2013-2017) το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει σημαντική μείωση κατά -7,7% (ή κατά 0,5
ποσ. μονάδες) από 6,2% το 2013, σε 5,8% το 2017,
που αποτελεί αντίστοιχα και την ελάχιστη τιμή του
δείκτη. Σημειώνεται ότι την ίδια περίοδο η μέγιστη
τιμή του δείκτη καταγράφεται το 2014 (6,4%).

 ISCED8 – Τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικές

σπουδές (Doctoral or equivalent level)
Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 23.538
διδακτορικοί φοιτητές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί στο 1,1% του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού
πληθυσμού της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς
(2013-2017) καταγράφεται οριακά μηδενική μεταβολή του δείκτη.
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2.1.4

Δανία (04 Denmark)
θυσμού (από ISCED0 έως& ISCED8) στη Δανία την περίοδο αναφοράς 2001-2017.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το εκτιμώμενο
πλήθος του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πλη-

Γράφημα 2.7: Συνολικός μαθητικός/φοιτητικός πληθυσμός (από ISCED0 έως& ISCED8) στη ΔΑΝΙΑ την περίοδο 2001-2017
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Πηγή: Eurostat - Students by ISCED level the period 2001-2012 [educ_enrl1tl] & Pupils and students enrolled by education level the period 2013-2017 [educ_uoe_enra02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, το σύνολο του μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού στη χώρα είναι 1.597.633 μαθητές- φοιτητές/τριες, που αντιστοιχεί στο 27,8% του συνολικού πληθυσμού/κατοίκων της χώρας τη συγκεκριμένη χρονιά
(5.748.769 κάτοικοι). Κατά την περίοδο αναφοράς
(2001-2017) το πλήθος του μαθητικού-φοιτητικού
πληθυσμού της χώρας καταγράφει σημαντική αύξηση
(κατά 26,6% ή κατά 336.086 μαθητές -φοιτητές/τριες), από 1.261.547 μαθητές-φοιτητές/-τριες το

2001, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη
κατά την περίοδο αναφοράς, σε 1.597.633 μαθητέςφοιτητές/-τριες το 2017. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2015
(1.627.236 μαθητές-φοιτητές/-τριες).
Στο ακόλουθο γράφημα αποδίδεται με χρωματική και
συμβολική διαφοροποίηση η δομή του συστήματος
E&K του συγκεκριμένου κράτους-μέλους το σχολικό
έτος 2017-2018.

Γράφημα 2.8: Σχηματικό διάγραμμα του εκπαιδευτικού συστήματος (από ISCED0 έως& ISCED7) στη ΔΑΝΙΑ το σχολικό έτος 2017- 2018

Πηγή: EURYDICE “The Structure of the European Education Systems 2018-2019” (September2019)
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Συνδυάζοντας στοιχεία της δομής του συστήματος
Ε&Κ της χώρας με τα αντίστοιχα μεγέθη (πλήθος μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού) στις βαθμίδες του
συγκεκριμένου συστήματος (χρονοσειρές Eurostat) αξίζει να σημειωθούν τα ακόλουθα:

 Υποχρεωτική εκπαίδευση (compulsory or basic education)
Είναι 10ετής και αφορά σε ηλικίες από 6 έως&15
ετών.
Το 2017, στην υποχρεωτική εκπαίδευση φοιτούσαν
731.313 μαθητές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί στο
45,8% του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς
(2001-2017) το ποσοστό του μαθητικού-φοιτητικού
πληθυσμού της υποχρεωτικής εκπαίδευσης ως προς
το συνολικό μαθητικό-φοιτητικό πληθυσμό της χώ-
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ρας καταγράφει μείωση κατά -13,3% (ή κατά 7,0
ποσ. μονάδες) από 52,8% το 2001, σε 45,8% το
2017. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη την
ίδια περίοδο καταγράφεται το 2003 (55,0%), ενώ η
ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2015 (44,8%).

 ISCED0 - Προσχολική εκπαίδευση (Early childhood

and care)
Η βαθμίδα είναι Εκτός ευθύνης Υπουργείου Παιδείας και διακρίνεται σε 2 κατηγορίες μονάδων:
(α) η φοίτηση είναι 5ετής μη-υποχρεωτική και αφορά σε βρέφη/νήπια ηλικίας από 6 μηνών έως& 5 ετών σε 2 κύκλους (στο Vuggestuer βρέφη/νήπια από
6 μηνών έως& 2 ετών και στο Barneharver νήπια
από 3 έως& 5 ετών), και

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

 ISCED1 - Πρωτοβάθμια εκπαίδευση (Primary education or first stage of basic education - level 1).
Η φοίτηση (στο Folkeskole) είναι 7ετής υποχρεωτική
και αφορά σε ηλικίες από 6 έως& 12 ετών).
Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 472.523
μαθητές/-τριες, πλήθος που αντιστοιχεί στο 29,6%
του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού
της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017)
το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει μικρή μείωση
κατά -4,4% (ή κατά 1,3 ποσ. μονάδες) από 30,9% το
2001, σε 29,6% το 2017. Σημειώνεται ότι η μέγιστη
τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς σημειώνεται το 2002 (32,0%), ενώ η ελάχιστη τιμή του
δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2010
(28,1%).

 ISCED2 – Κατώτερη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

(Lower secondary or second stage of basic education
- level 2)
Η φοίτηση είναι 4ετής (με επιπλέον έτος) και αφορά
σε ηλικίες από 14 έως& 15 ετών (ή έως& 16 ετών
για το επιπλέον έτος.
Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 238.501
μαθητές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί στο 14,9%
του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού
της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017)
το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει μείωση κατά
-7,1% (ή κατά 1,1 ποσ. μονάδες) από 16,1% το 2001,
σε 14,9% το 2017. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή
του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς σημειώνεται
το 2010 (17,6%), ενώ η ελάχιστη τιμή του δείκτη την
ίδια περίοδο καταγράφεται το 2015 (14,9%).

 ISCED3 – Ανώτερη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

(Upper secondary education)
Η φοίτηση είναι κυρίως 3ετής ή 4ετής μη-υποχρεωτική (αφορά σε ηλικίες από 15 ή 16ετών έως& 18 ή
20 ετών) και διακρίνεται σε 2 επιμέρους τύπους εκπαίδευσης:
(α) Γενικής εκπαίδευσης (VUC/ Gymnasium):

Κεφάλαιο 2ο

Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα εντάσσονται
278.651 βρέφη/νήπια πλήθος που αντιστοιχεί στο
17,4% του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς
(2001-2017) το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει
μείωση κατά -10,9% (ή κατά 2,2 ποσ. μονάδες) από
19,6% το 2001, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του
δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 17,4% το
2017. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή του δείκτη
κατά την ίδιο περίοδο καταγράφεται το 2012
(13,2%).

Η φοίτηση είναι 1ετής (για μαθητές/-τριες που στο
ο
2 έτος επιλέγουν να στραφούν στην επαγγελματική
εκπαίδευση), 2ετής για όσους έκαναν χρήση του επιπλέον έτους στη βαθμίδα ISCED2) και 3ετής για
ο
όσους μετά το 2 έτος θα παραμείνουν στη γενική
εκπαίδευση (μονάδα), και
(β) Επαγγελματικής εκπαίδευσης (Institutioner for
erhvervsrettet uddannelse):
Η φοίτηση είναι 4ετής είτε για τους μαθητές που
αποφοίτησαν από το ISCED2 χωρίς να κάνουν χρήση
του επιπλέον έτους (ηλικίες από 16 έως& 19 ετών),
είτε για εκείνους που το αξιοποίησαν (αφορά ηλικίες από 17 έως& 20 ετών), καθώς και εκείνους που
ο
μετέβησαν μετά το 1 έτος του VUC/ Gymnasium
προς την επαγγελματική εκπαίδευση (ηλικίες από 17
έως& 20 ετών).
Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 295.579
μαθητές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί στο 18,5%
του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού της
χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017) το
συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει οριακή αύξηση
κατά 0,5% (ή κατά 0,1 ποσ. μονάδες) από 18,4% το
2001, σε 18,5% το 2017. Σημειώνεται ότι η μέγιστη
τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2012 (20,6%), ενώ η ελάχιστη τιμή του
δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2003
(16,8%).

ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ/ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

(β) η φοίτηση είναι 5ετής μη-υποχρεωτική και αφορά σε βρέφη/νήπια ηλικίας από 6 μηνών έως& 5 ετών (Aldersintegrerede Insti-tutioner).
Σημειώνεται ότι στη βαθμίδα ISCED0 ανήκει η ηλικιακή ομάδα νηπίων ηλικίας από 6 μηνών έως& 5 ετών.

 ISCED4 – Μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκ-

παίδευση (Post-secondary non tertiary education)
Από το 2012 και μετά δεν περιλαμβάνεται η συγκεκριμένη βαθμίδα στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας.
Το 2012 φοιτούν στη συγκεκριμένη βαθμίδα 1.338
σπουδαστές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί στο
0,1% του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού της χώρας. Κατά την περίοδο όπου καταγράφεται μη-μηδενικό πλήθος σπουδαστών στη συγκεκριμένη βαθμίδα (2001-2012) το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει οριακά μηδενική μεταβολή.

 ISCED5 – Τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου

σπουδών (Short-cycle tertiary education)
Η φοίτηση στη συγκεκριμένη βαθμίδα (Erhvervsakademi) είναι 2ετής ή 3ετής.
Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 35.603
σπουδαστές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί στο
2,2% του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς (20132017) το συγκεκριμένο ποσοστό παραμένει οριακή
αύξηση (κατά 0,2 ποσ. μονάδες).

 ISCED6 – Τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακές

σπουδές (Bachelor's or equivalent level)
Η φοίτηση είναι 3ετής (Universitet & Professionshøjskole), ή και 4ετής (Professionshøjskole).
Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 195.969
προπτυχιακοί φοιτητές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί στο 12,3% του συνολικού μαθητικού - φοιτητι-
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τικού πληθυσμού της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς (2013-2017) το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει μικρή αύξηση κατά 6,9% (ή κατά 0,3 ποσ.
μονάδες) από 4,2% το 2013, που αποτελεί και την
ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 4,5% το 2017, που αποτελεί αντίστοιχα και
τη μέγιστη τιμή του δείκτη.

κού πληθυσμού της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017) το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει σημαντική μείωση κατά -16,0% (ή κατά 2,3
ποσ. μονάδες) από 14,6% το 2001, σε 12,3% το
2017. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς σημειώνεται το 2012
(17,7%), ενώ η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2013 (11,2%).

 ISCED8 – Τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικές

 ISCED7 – Τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακές

σπουδές (Doctoral or equivalent level)
Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 9.656
διδακτορικοί φοιτητές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί στο 0,6% του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού
πληθυσμού της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς
(2013-2017) το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει
οριακά μηδενική μεταβολή.

σπουδές (Master's or equivalent level)
Η φοίτηση είναι 2ετής, και αφορά σε πτυχιούχους
των ιδρυμάτων ISCED6.

Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 71.151
μεταπτυχιακοί φοιτητές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί στο 4,5% του συνολικού μαθητικού - φοιτη2.1.5

Γερμανία (05 Germany)
θυσμού (από ISCED0 έως& ISCED8) στη Γερμανία την
περίοδο αναφοράς 2001-2017.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το εκτιμώμενο
πλήθος του συνολικού μαθητικού-φοιτητικού πλη-

Γράφημα 2.9: Συνολικός μαθητικός/φοιτητικός πληθυσμός (από ISCED0 έως& ISCED8) στη ΓΕΡΜΑΝΙΑ την περίοδο 2001-2017
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Πηγή: Eurostat - Students by ISCED level the period 2001-2012 [educ_enrl1tl] & Pupils and students enrolled by education level the period 2013-2017 [educ_uoe_enra02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, το σύνολο του μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού στη χώρα είναι 17.005.296 μαθητές- φοιτητές/-τριες, που αντιστοιχεί στο 20,6% του συνολικού
πληθυσμού/κατοίκων της χώρας τη συγκεκριμένη
χρονιά (82.521.653 κάτοικοι). Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017) το πλήθος του μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού της χώρας καταγράφει μικρή μείωση (κατά -2,4% ή κατά 426.025 μαθητές -φοιτητές/τριες), από 17.431.321 μαθητές-φοιτητές/-τριες το

2001, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 17.005.296 μαθητέςφοιτητές/-τριες το 2017. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη
τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το
2013 (16.673.531 μαθητές-φοιτητές/-τριες).
Στο ακόλουθο γράφημα αποδίδεται με χρωματική και
συμβολική διαφοροποίηση η δομή του συστήματος
E&K του συγκεκριμένου κράτους-μέλους το σχολικό
έτος 2017-2018.

Γράφημα 2.10: Σχηματικό διάγραμμα του εκπαιδευτικού συστήματος (από ISCED0 έως& ISCED7) στη ΓΕΡΜΑΝΙΑ το σχολικό έτος 2017- 2018

Πηγή: EURYDICE “The Structure of the European Education Systems 2018-2019” (September2019)
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
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Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Συνδυάζοντας στοιχεία της δομής του συστήματος
Ε&Κ της χώρας με τα αντίστοιχα μεγέθη (πλήθος μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού) στις βαθμίδες του
συγκεκριμένου συστήματος (χρονοσειρές Eurostat) α3
ξίζει να σημειωθούν τα ακόλουθα :

 ISCED0 - Προσχολική εκπαίδευση (Early childhood

and care)
Η βαθμίδα διακρίνεται σε 2 κατηγορίες μονάδων:
(α) Εκτός ευθύνης Υπουργείου Παιδείας: Η φοίτηση
είναι 6ετής μη-υποχρεωτική και αφορά σε βρέφη/
νήπια ηλικίας έως& 5 ετών, (στο Krippe βρέφη έως&
2 ετών και στο Kindergarten νήπια 3 έως& 5 ετών),
και
(β) Ευθύνης Υπουργείου Παιδείας: (μονάδες Voklasse/Schulkindergarten). Η φοίτηση είναι 1ετής ή
2ετής μη-υποχρεωτική και αφορά σε νήπια ηλικίας
ο
5 έως& 6 ετών. Το επιπλέον 2 έτος αφορά σε νήπια
που δεν έχουν ακόμη επιτύχει επαρκές επίπεδο για
να φοιτήσουν στο Grundschule (η επιλογή αυτή ισχύει σε ορισμένα ομόσπονδα κρατίδια).
Σημειώνεται ότι στη βαθμίδα ISCED0 ανήκει το σύνολο των βρεφών/νηπίων ηλικίας έως& 5 ετών.

Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα εντάσσονται
3.164.318 βρέφη/νήπια πλήθος που αντιστοιχεί στο
18,6% του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς
(2001-2017) το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει
σημαντική αύξηση κατά 30,8% (ή κατά 4,4 ποσ. μονάδες) από 14,2% το 2001, σε 18,6% το 2017, που
αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη
κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2005 (13,4%).
3

Σημειώνεται ότι κατά την περίοδο 2001-2012 παρέμεινε αταξινόμητο (ως προς τη βαθμίδα εκπαίδευσης - ISCED) ένα ετήσιο πλήθος μαθητών –φοιτητών/-τριών που κυμάνθηκε από 57.445 μαθητές- φοιτητές/-τριες το 2001 έως & 77.280 μαθητές- φοιτητές/τριες το 2012 (που αντιστοιχεί στο 0,5% του συνολικού μαθητικού
- φοιτητικού πληθυσμού της χώρας την ίδια χρονιά).

Κεφάλαιο 2ο

cation)
Είναι 12ετής (και σε κάποιες περιπτώσεις 13ετής)
και αφορά σε ηλικίες από 6 έως&17 ή και 18 ετών.
Το 2017, στην υποχρεωτική εκπαίδευση φοιτούσαν
9.506.592 μαθητές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί
στο 55,9% του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού
πληθυσμού της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς
(2001-2017) το ποσοστό του μαθητικού-φοιτητικού
πληθυσμού της υποχρεωτικής εκπαίδευσης ως προς
το συνολικό μαθητικό-φοιτητικό πληθυσμό της χώρας καταγράφει μείωση κατά -18,8% (ή κατά 13,0
ποσ. μονάδες) από 68,9% το 2001, που αποτελεί και
τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 55,9% το 2017, που αποτελεί αντίστοιχα
και την ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.

tion or first stage of basic education - level 1)
Η φοίτηση (στο Grundschule) είναι 4ετής & υποχρεωτική (αφορά σε ηλικίες από 6 έως& 9 ετών).
Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 2.954.775
μαθητές/-τριες, πλήθος που αντιστοιχεί στο 17,4%
του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού
της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017)
το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει μείωση κατά
-16,8% (ή κατά 3,5 ποσ. μονάδες) από 20,9% το
2001, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη
κατά την περίοδο αναφοράς, σε 17,4% το 2017. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια
περίοδο καταγράφεται το 2014 (17,1%).

ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ/ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

 Υποχρεωτική εκπαίδευση (compulsory or basic edu-

 ISCED1 - Πρωτοβάθμια εκπαίδευση (Primary educa-

 ISCED2 – Κατώτερη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

(Lower secondary or second stage of basic education
- level 2)
Η φοίτηση είναι 5ετής ή 6ετής & υποχρεωτική (αφορά σε ηλικίες από 10 έως& 14 ή 15 ετών).
Στη βαθμίδα αυτή διακρίνονται 5 τύποι σχολείου:
(α) Gymnasium (που η φοίτηση είναι 5ετής), ενώ
στους επόμενους τύπους σχολείων είναι 6ετής, (β)
Realschule (που η φοίτηση είναι 6ετής), (γ) Schularten mit drei Bildungsgängen (που η φοίτηση είναι
6ετής), (δ) Schularten mit swei Bildungsgängen (που
η φοίτηση είναι 6ετής) και (ε) Hauptschule (που η
φοίτηση είναι 6ετής).
Οι πρώτες 2 τάξεις και των 5 τύπων σχολείων είναι
τάξεις προετοιμασίας και προσανατολισμού σπουδών (orientierung stufe).
Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 4.538.127
μαθητές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί στο 26,7%
του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού
της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017)
το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει μείωση κατά
-20,2% (ή κατά 6,8 ποσ. μονάδες) από 33,5% το
2001, σε 26,7% το 2017, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς.
Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια
περίοδο καταγράφεται το 2002 (33,8%).

 ISCED3 – Ανώτερη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

(Upper secondary education)
Η φοίτηση είναι 2ετής, 3ετής, ή 4ετής & υποχρεωτική (αφορά σε ηλικίες από 15 ή 16 έως& 18 ετών) και
διακρίνεται σε 2 επιμέρους τύπους εκπαίδευσης:
(α) Γενικής εκπαίδευσης: Η φοίτηση είναι 2ετής ή
και 4ετής, με 2 τύπους σχολείων: (α) Gymnasiale
Oberstufe (φοίτηση 4ετής και αφορά σε ηλικίες από
15 έως& 18ετών), και (β) Fachoberschule (φοίτηση
2ετής και αφορά σε ηλικίες από 16 έως& 17ετών)
και
(β) Επαγγελματικής εκπαίδευσης: Η φοίτηση είναι
1ετής έως &3ετής, με 2 τύπους σχολείων: (α)
Berufsfaschule (με επιλογή 1, 2, η 3 τάξεων), και (β)
Duale Berufsausbildung (2ετής ή 3ετής) με εφαρμογή του μοντέλου παράλληλης εκπαίδευσης στο σχολείο και σε χώρο εργασίας (dual system).
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Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 2.490.586
μαθητές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί στο 14,6%
του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού
της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017)
το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει μείωση κατά
-10,1% (ή κατά 1,7 ποσ. μονάδες) από 16,3% το
2001, σε 14,6% το 2017, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς.
Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια
περίοδο καταγράφεται το 2008 (17,8%).

Η φοίτηση είναι 3ετής (Universitat, Fachhochschule,
και Verwoltungsfachhoschule), έως &3ετής (Berufsakakdemie), 4ετής (Kunsthochschule/ Musikhochschule), ή 1ετής έως& 3ετής (Fachschule/ Fachakademie).
Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 1.859.807
προπτυχιακοί φοιτητές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί στο 10,9% του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017) το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει μείωση κατά -11,5% (ή κατά 1,4 ποσ. μονάδες) από 12,4% το 2001, σε 10,9% το 2017. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο
αναφοράς καταγράφεται το 2012 (16,9%), ενώ αντίστοιχα η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο
καταγράφεται το 2013 (9,5%).

 ISCED4 – Μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκ-

παίδευση (Post-secondary non tertiary education)
Η φοίτηση είναι 1ετής έως& 3ετής μη-υποχρεωτική
(αφορά σε ηλικίες από 18 ή 19 έως& 21 ετών).
Πιο συγκεκριμένα και ως προς τον τύπο του εκπαιδευτικού ιδρύματος η φοίτηση είναι 1ετής σε αποφοίτους του Fachoberschule, 1ετής ή 2ετής στο
Berfsoberschule, 3ετής στα Abendgymnasium/
Kolleg και 2ετής ή 3ετής σε αποφοίτους του Duale
Berufsausbildung με εφαρμογή του μοντέλου παράλληλης εκπαίδευσης στο σχολείο και σε χώρο εργασίας (dual system).
Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 765.796
σπουδαστές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί στο
4,5% του συνολικού μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς (20012017) το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 62,5% (ή κατά 1,7 ποσ.
μονάδες) από 2,8% το 2001, σε 4,5% το 2017. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την
περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2012 (5,0%),
ενώ αντίστοιχα η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια
περίοδο καταγράφεται το 2002 (2,6%).

 ISCED7 – Τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακές

σπουδές (Master's or equivalent level)
Η φοίτηση είναι 2ετής, και αφορά σε πτυχιούχους
των ιδρυμάτων ISCED6.
Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 1.033.258
μεταπτυχιακοί φοιτητές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί στο 6,1% του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς (2013-2017) το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει μικρή αύξηση κατά 8,9% (ή κατά 0,5 ποσ.
μονάδες) από 5,6% το 2013, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς,
σε 6,1% το 2017, που αποτελεί αντίστοιχα και την
ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.

 ISCED8 – Τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικές

σπουδές (Doctoral or equivalent level)
Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 198.300
διδακτορικοί φοιτητές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί στο 0,9% του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού
πληθυσμού της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς
(2013-2017) το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει
οριακή μείωση κατά -8,8% (ή κατά 0,1 ποσ. μονάδες) από 1,3% το 2013, που αποτελεί και τη μέγιστη
τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε
1,2% το 2017, που αποτελεί αντίστοιχα και την ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.

 ISCED5 – Τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου

σπουδών (Short-cycle tertiary education)
Η συγκεκριμένη βαθμίδα δεν περιλαμβάνεται στο
γράφημα του εκπαιδευτικού συστήματος του συγκεκριμένου κράτους. Ωστόσο, την περίοδο 20132017 στη βάση της Eurostat καταγράφεται να φοιτά
ένας πολύ μικρός αριθμός σπουδαστών/-τριών που
βαίνει μειούμενος (το 2013 φοιτούσαν 540 σπουδαστές/-τριες και το 2017 329 σπουδαστές/-τριες).

 ISCED6 – Τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακές
σπουδές (Bachelor's or equivalent level)

2.1.6

Εσθονία (06 Estonia)
θυσμού (από ISCED0 έως& ISCED8) στην Εσθονία την
περίοδο αναφοράς 2001-2017.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το εκτιμώμενο
πλήθος του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πλη-

Γράφημα 2.11: Συνολικός μαθητικός/φοιτητικός πληθυσμός (από ISCED0 έως& ISCED8) στην ΕΣΘΟΝΙΑ την περίοδο 2001-2017
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Πηγή: Eurostat - Students by ISCED level the period 2001-2012 [educ_enrl1tl] & Pupils and students enrolled by education level the period 2013-2017 [educ_uoe_enra02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
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λεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο
αναφοράς σε 289.601 μαθητές-φοιτητές/-τριες το
2017. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή του δείκτη την
ίδια περίοδο καταγράφεται το 2012 (285.536 μαθητές
-φοιτητές/-τριες).
Στο ακόλουθο γράφημα αποδίδεται με χρωματική και
συμβολική διαφοροποίηση η δομή του συστήματος
E&K του συγκεκριμένου κράτους-μέλους το σχολικό
έτος 2017-2018.

Κεφάλαιο 2ο

ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ/ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Το 2017, το σύνολο του μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού στη χώρα είναι 289.601 μαθητές- φοιτητές/τριες, που αντιστοιχεί στο 22,0% του συνολικού πληθυσμού/κατοίκων της χώρας τη συγκεκριμένη χρονιά
(1.315.635 κάτοικοι). Κατά την περίοδο αναφοράς
(2001-2017) το πλήθος του μαθητικού-φοιτητικού
πληθυσμού της χώρας καταγράφει μείωση (κατά 21,0% ή κατά 77.099 μαθητές -φοιτητές/-τριες), από
366.700 μαθητές-φοιτητές/-τριες το 2001, που αποτε-

Γράφημα 2.12: Σχηματικό διάγραμμα του εκπαιδευτικού συστήματος (από ISCED0 έως& ISCED7) στην ΕΣΘΟΝΙΑ το σχολικό έτος 2017- 2018

Πηγή: EURYDICE “The Structure of the European Education Systems 2018-2019” (September2019)
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Συνδυάζοντας στοιχεία της δομής του συστήματος
Ε&Κ της χώρας με τα αντίστοιχα μεγέθη (πλήθος μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού) στις βαθμίδες του
συγκεκριμένου συστήματος (χρονοσειρές Eurostat) αξίζει να σημειωθούν τα ακόλουθα:

 Υποχρεωτική εκπαίδευση (compulsory or basic education)
Είναι 9ετής και αφορά σε ηλικίες από 7 έως&15 ετών.
Το 2017, στην υποχρεωτική εκπαίδευση φοιτούσαν
122.055 μαθητές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί στο
42,1% του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς
(2001-2017) το ποσοστό του μαθητικού-φοιτητικού
πληθυσμού της υποχρεωτικής εκπαίδευσης ως προς
το συνολικό μαθητικό-φοιτητικό πληθυσμό της χώρας καταγράφει μείωση κατά -15,4% (ή κατά 7,7
ποσ. μονάδες) από 49,8% το 2001, που αποτελεί και
τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 42,1% το 2017.Σημειώνεται ότι η ελάχιστη
τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το
2013 (36,7%).

 ISCED0 - Προσχολική εκπαίδευση (Early childhood

and care)
Η βαθμίδα διακρίνεται σε 2 κατηγορίες μονάδων:
(α) Εκτός ευθύνης Υπουργείου Παιδείας: (μονάδες
Lapseholuteenus). Η φοίτηση είναι 3ετής μηυποχρεωτική και αφορά σε βρέφη ηλικίας έως& 2
ετών,
(β) Ευθύνης Υπουργείου Παιδείας: (μονάδες Koolieelne lasteasutus). Η φοίτηση είναι 1ετής έως

&7ετής μη-υποχρεωτική και αφορά σε βρέφη/νήπια
ηλικίας έως& 6 ετών.
Σημειώνεται ότι στη βαθμίδα ISCED0 ανήκει το σύνολο των βρεφών/νηπίων ηλικίας έως& 6 ετών.
Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα εντάσσονται
67.575 βρέφη/νήπια πλήθος που αντιστοιχεί στο
23,3% του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς
(2001-2017) το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει
ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 59,2% (ή κατά 8,7
ποσ. μονάδες) από 14,7% το 2001, σε 23,3% το
2017. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2015
(23,6%), ενώ η ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την ίδιο περίοδο καταγράφεται το 2002 (14,4%).

 ISCED1 - Πρωτοβάθμια εκπαίδευση (Primary educa-

tion or first stage of basic education - level 1)
Η φοίτηση (στο Põhikool-1) είναι 6ετής & υποχρεωτική (αφορά σε ηλικίες από 7 έως& 12 ετών).
Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 85.617
μαθητές/-τριες, πλήθος που αντιστοιχεί στο 29,6%
του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού
της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017)
το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει μείωση κατά
-9,7% (ή κατά 3,2 ποσ. μονάδες) από 32,7% το 2001,
που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά
την περίοδο αναφοράς, σε 29,6% το 2017. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2007 (24,1%).

 ISCED2 – Κατώτερη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

(Lower secondary or second stage of basic education
- level 2)
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Η φοίτηση (στο Põhikool-2) είναι 3ετής & υποχρεωτική (αφορά σε ηλικίες από 13 έως& 15 ετών).
Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 38.442
μαθητές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί στο 13,3%
του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού
της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017)
το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει μείωση κατά
-24,8% (ή κατά 4,3 ποσ. μονάδες) από 17,6% το
2001, σε 13,3% το 2017. Σημειώνεται ότι η μέγιστη
τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2004 (19,1%), ενώ η ελάχιστη τιμή του
δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2013
(12,4%).

 ISCED3 – Ανώτερη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

(Upper secondary education)
Η φοίτηση είναι 3ετής & μη-υποχρεωτική (αφορά
σε ηλικίες από 16 έως& 18 ετών) και διακρίνεται σε
2 επιμέρους τύπους εκπαίδευσης:
(α) Γενικής εκπαίδευσης: Η φοίτηση (στο Gumnaasium) είναι 3ετής και
(β) Επαγγελματικής εκπαίδευσης: Η φοίτηση (στο
Kutseõppeasutus) είναι 3ετής.
Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 44.204
μαθητές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί στο 15,3%
του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού
της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017)
το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει μικρή μείωση
κατά -1,8% (ή κατά 0,2 ποσ. μονάδες) από 15,5% το
2001, σε 15,3% το 2017. Σημειώνεται ότι η μέγιστη
τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2007 (19,2%), ενώ η ελάχιστη τιμή του
δείκτη κατά την ίδιο περίοδο καταγράφεται το 2014
(13,9%).

 ISCED4 – Μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκ-

παίδευση (Post-secondary non tertiary education)
Η φοίτηση (στο Kutseõppeasutus rakenduskõrgkool)
είναι 2ετής μη-υποχρεωτική (αφορά σε ηλικίες από
19 έως& 20 ετών).
Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 5.969
σπουδαστές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί στο
2,1% του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς (20012017) το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει σημαντική μείωση κατά -37,5% (ή κατά 1,2 ποσ. μονάδες)
από 3,3% το 2001, σε 2,1% το 2017, που αποτελεί
αντίστοιχα την ελάχιστη τιμή του δείκτη την περίοδο
περίοδο. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη
την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2014 (3,8%).

 ISCED5 – Τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου
σπουδών (Short-cycle tertiary education)

2.1.7

 ISCED6 – Τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακές

σπουδές (Bachelor's or equivalent level)
Η φοίτηση είναι 3ετής έως& 5ετής. Στη βαθμίδα αυτή διακρίνονται 3 τύποι Ιδρυμάτων:
(α) Ülikool (εκπαιδευτικό ίδρυμα στην ακαδημαϊκή
τριτοβάθμια εκπαίδευση), (β) Κutseõppeasutus (ίδρυμα ανώτατης επαγγελματικής εκπαίδευσης), και
(γ) Rakenduskõrgkoo (ίδρυμα επαγγελματικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης).
Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 30.263
προπτυχιακοί φοιτητές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί στο 10,4% του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017) το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει σημαντική μείωση κατά -33,5% (ή κατά 5,3
ποσ. μονάδες) από 15,7% το 2001, σε 10,4% το
2017, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη
κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι την ίδια περίοδο η μέγιστη τιμή του δείκτη καταγράφεται το 2011 (22,6%).

 ISCED7 – Τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακές

σπουδές (Master's or equivalent level)
Η φοίτηση είναι 2ετής, και αφορά σε πτυχιούχους
των ιδρυμάτων ISCED6.

Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 14.896
μεταπτυχιακοί φοιτητές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί στο 5,1% του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς (2013-2017) το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει μικρή μείωση κατά -9,6% (ή κατά 0,5 ποσ.
μονάδες) από 5,7% το 2013, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη, σε 5,1% το 2017, που αποτελεί αντίστοιχα και την ελάχιστη τιμή του δείκτη την
ίδια περίοδο.

 ISCED8 – Τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικές

σπουδές (Doctoral or equivalent level)
Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 2.635
διδακτορικοί φοιτητές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί στο 0,9% του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού
πληθυσμού της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς
(2013-2017) το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει
οριακή μείωση κατά -10,6% (ή κατά 0,1 ποσ. μονάδες) από 1,0% το 2013, που αποτελεί και τη μέγιστη
τιμή του δείκτη, σε 0,9% το 2017, που αποτελεί αντίστοιχα και την ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια
περίοδο.

Ιρλανδία (07 Ireland)

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το εκτιμώμενο
πλήθος του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πλη-
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Η συγκεκριμένη βαθμίδα δεν περιλαμβάνεται στο
γράφημα του εκπαιδευτικού συστήματος του συγκεκριμένου κράτους.

θυσμού (από ISCED0 έως& ISCED8) στην Ιρλανδία την
περίοδο αναφοράς 2001-2017.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Γράφημα 2.13: Συνολικός μαθητικός/φοιτητικός πληθυσμός (από ISCED0 έως& ISCED8) στην ΙΡΛΑΝΔΙΑ την περίοδο 2001-2017
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Πηγή: Eurostat - Students by ISCED level the period 2001-2012 [educ_enrl1tl] & Pupils and students enrolled by education level the period 2013-2017 [educ_uoe_enra02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, το σύνολο του μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού στη χώρα είναι 1.355.736 μαθητές- φοιτητές/τριες, που αντιστοιχεί στο 28,3% του συνολικού πληθυσμού/κατοίκων της χώρας τη συγκεκριμένη χρονιά
(4.784.383 κάτοικοι). Κατά την περίοδο αναφοράς
(2001-2017) το πλήθος του μαθητικού-φοιτητικού
πληθυσμού της χώρας καταγράφει σημαντική αύξηση
(κατά 46,7% ή κατά 431.675 μαθητές-φοιτητές/-τριες),
από 986.779 μαθητές-φοιτητές/-τριες το 2001, σε

1.355.736 μαθητές-φοιτητές/-τριες το 2017, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά
την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2002
(923.615 μαθητές -φοιτητές/-τριες).
Στο ακόλουθο γράφημα αποδίδεται με χρωματική και
συμβολική διαφοροποίηση η δομή του συστήματος
E&K του συγκεκριμένου κράτους-μέλους το σχολικό
έτος 2017-2018.

Γράφημα 2.14: Σχηματικό διάγραμμα του εκπαιδευτικού συστήματος (από ISCED0 έως& ISCED7) στην ΙΡΛΑΝΔΙΑ το σχολικό έτος 2017- 2018

Πηγή: EURYDICE “The Structure of the European Education Systems 2018-2019” (September2019)
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Συνδυάζοντας στοιχεία της δομής του συστήματος
Ε&Κ της χώρας με τα αντίστοιχα μεγέθη (πλήθος μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού) στις βαθμίδες του
συγκεκριμένου συστήματος (χρονοσειρές Eurostat) αξίζει να σημειωθούν τα ακόλουθα:

 Υποχρεωτική εκπαίδευση (compulsory or basic education)
Είναι 10ετής και αφορά σε ηλικίες από 6 έως&15
ετών.
Το 2017, στην υποχρεωτική εκπαίδευση φοιτούσαν
681.928 μαθητές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί στο
50,3% του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς
(2001-2017) το ποσοστό του μαθητικού-φοιτητικού
πληθυσμού της υποχρεωτικής εκπαίδευσης ως προς
το συνολικό μαθητικό-φοιτητικό πληθυσμό της χώρας καταγράφει μείωση κατά -12,6% (ή κατά 7,2
ποσ. μονάδες) από 57,5% το 2001, που αποτελεί και
τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 50,3% το 2017, που αποτελεί αντίστοιχα
και την ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.

 ISCED0 - Προσχολική εκπαίδευση (Early childhood

and care)
Οι μονάδες (Early years education) στη βαθμίδα είναι Εκτός ευθύνης Υπουργείου Παιδείας. Η φοίτηση
σε αυτές είναι 4ετής μη-υποχρεωτική και αφορά σε
βρέφη/νήπια ηλικίας έως& 3 ετών (μόνο η φοίτηση
ο
στο 4 έτος είναι υποχρεωτική και εντάσσεται στη
βαθμίδα ISCED0).
Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα εντάσσονται
127.461 βρέφη/νήπια πλήθος που αντιστοιχεί στο
9,4% του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς (20012017) το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 77,4% (ή κατά 4,1 ποσ.
μονάδες) από 5,3% το 2010, που αποτελεί και την
ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 9,4% το 2017, που αποτελεί αντίστοιχα και
τη μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.

 ISCED1 - Πρωτοβάθμια εκπαίδευση (Primary education or first stage of basic education - level 1)
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Η φοίτηση είναι συνολικά 8ετής παρέχεται σε 2 κύκλους:
(α) Infant classes: φοίτηση 2ετής & μη-υποχρεωτική
(αφορά σε ηλικίες από 4 έως& 5 ετών), και
(β) Primary schools: φοίτηση 6ετής & υποχρεωτική
(αφορά σε ηλικίες από 6 έως& 11 ετών).
Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 559.151
μαθητές/-τριες, πλήθος που αντιστοιχεί στο 41,2%
του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού
της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017)
το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει μείωση κατά
-8,3% (ή κατά 3,7 ποσ. μονάδες) από 45,0% το 2001,
σε 41,2% το 2017, που αποτελεί αντίστοιχα την ελάχιστη τιμή του δείκτη την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2009 (46,3%).

 ISCED2 – Κατώτερη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

(Lower secondary or second stage of basic education
- level 2)
Η φοίτηση (σε secondary/vocational/comprehensive
schools, ή community schools and community colleges) είναι 3ετής & υποχρεωτική και αφορά σε ηλικίες από 12 έως& 14 ετών.
Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 204.975
μαθητές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί στο 15,1%
του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού
της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017)
το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει μείωση κατά
-18,5% (ή κατά 3,4 ποσ. μονάδες) από 18,6% το
2001, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη
κατά την περίοδο αναφοράς, σε 15,1% το 2017. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια
περίοδο καταγράφεται το 2016 (14,9%).

 ISCED3 – Ανώτερη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

(Upper secondary education)
Η φοίτηση (σε secondary/vocational/comprehensive
schools/ community schools & community colleges)
ο
είναι 4ετής, με το 1 έτος να ανήκει στην υποχρεωτική εκπαίδευση και τα επόμενα στη μη-υποχρεωτική
(αφορά σε ηλικίες από 15 έως& 18 ετών.
Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 187.319
μαθητές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί στο 13,8%
του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού
της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017)
το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει μείωση κατά
-6,1% (ή κατά 0,9 ποσ. μονάδες) από 14,7% το 2001,
που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά
την περίοδο αναφοράς, σε 13,8% το 2017. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2011 (12,8%).

 ISCED4 – Μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκ-

παίδευση (Post-secondary non tertiary education)
Η φοίτηση (σε further education and training providers) είναι από 4ετής έως& 5ετής μη-υποχρεωτική
(αφορά σε ηλικίες από 18 έως& 19 ή 20 ετών) και με
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εφαρμογή του μοντέλου παράλληλης εκπαίδευσης
στο σχολείο και σε χώρο εργασίας (dual system).
Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 51.799
σπουδαστές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί στο
3,8% του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς (20012017) το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει μείωση
κατά -21,7% (ή κατά 1,1 ποσ. μονάδες) από 4,9% το
2001, σε 3,8% το 2017, που αποτελεί την ελάχιστη
τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2005 (7,2%).

 ISCED5 – Τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου

σπουδών (Short-cycle tertiary education)
Η φοίτηση στη συγκεκριμένη βαθμίδα (Institutes of
technology and other Colleges) είναι 2ετής έως &
3ετής.
Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 19.549
σπουδαστές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί στο
1,4% του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού της χώρας. Κατά την περίοδο 2014-2017 (για
την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία) το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει οριακά μηδενική μεταβολή.

 ISCED6 – Τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακές

σπουδές (Bachelor's or equivalent level)
Η φοίτηση (Universities, Teacher traininig Colleges)
είναι 3ετής ή 4ετής .
Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 166.891
προπτυχιακοί φοιτητές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί στο 12,3% του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017) το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει μείωση κατά -25,7% (ή κατά 4,3 ποσ. μονάδες) από 16,1% το 2001, σε 12,3% το 2017. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο
αναφοράς καταγράφεται το 2004 (17,8%), ενώ η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2013 (10,4%).

 ISCED7 – Τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακές

σπουδές (Master's or equivalent level)
Η φοίτηση είναι 2ετής, και αφορά σε πτυχιούχους
των ιδρυμάτων ISCED6.

Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 30.223
μεταπτυχιακοί φοιτητές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί στο 2,2% του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς (2013-2017) το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει οριακή μείωση κατά -8,9% (ή κατά 0,2
ποσ. μονάδες) από 2,4% το 2013 που αποτελεί και
τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 2,2% το 2017. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη
τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το
2014 (1,9%).

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

πληθυσμού της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς
(2013-2017) το συγκεκριμένο ποσοστό το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει οριακά μηδενική μεταβολή.

 ISCED8 – Τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικές

σπουδές (Doctoral or equivalent level)
Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 8.368
διδακτορικοί φοιτητές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί στο 0,6% του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού

Κεφάλαιο 2ο

ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ/ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

2.1.8

Ελλάδα (08 Greece)
θυσμού (από ISCED0 έως& ISCED8) στην Ελλάδα την
περίοδο αναφοράς 2001-2017.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το εκτιμώμενο
πλήθος του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πλη-

Γράφημα 2.15: Συνολικός μαθητικός/φοιτητικός πληθυσμός (από ISCED0 έως& ISCED8) στην ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 2001-2017
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Πηγή: Eurostat - Students by ISCED level the period 2001-2012 [educ_enrl1tl] & Pupils and students enrolled by education level the period 2013-2017 [educ_uoe_enra02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, το σύνολο του μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού στη χώρα είναι 2.347.404 μαθητές- φοιτητές/τριες, που αντιστοιχεί στο 21,8% του συνολικού πληθυσμού/κατοίκων της χώρας τη συγκεκριμένη χρονιά
(10.768.193κάτοικοι). Κατά την περίοδο αναφοράς
(2001-2017) το πλήθος του μαθητικού-φοιτητικού
πληθυσμού της χώρας καταγράφει αύξηση (κατά
12,0% ή κατά 251.499 μαθητές -φοιτητές/-τριες), από
2.095.905 μαθητές-φοιτητές/-τριες το 2001, που απο-

τελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 2.347.404 μαθητές-φοιτητές/-τριες
το 2017. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη την
ίδια περίοδο καταγράφεται το 2014 (2.348.228 μαθητές-φοιτητές/-τριες).
Στο ακόλουθο γράφημα αποδίδεται με χρωματική και
συμβολική διαφοροποίηση η δομή του συστήματος
E&K του συγκεκριμένου κράτους-μέλους το σχολικό
έτος 2017-2018.

Γράφημα 2.16: Σχηματικό διάγραμμα του εκπαιδευτικού συστήματος (από ISCED0 έως& ISCED7) στην ΕΛΛΑΔΑ το σχολικό έτος 2017- 2018

Πηγή: EURYDICE “The Structure of the European Education Systems 2018-2019” (September2019)
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Συνδυάζοντας στοιχεία της δομής του συστήματος
Ε&Κ της χώρας με τα αντίστοιχα μεγέθη (πλήθος μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού) στις βαθμίδες του
συγκεκριμένου συστήματος (χρονοσειρές Eurostat) αξίζει να σημειωθούν τα ακόλουθα:

 Υποχρεωτική εκπαίδευση (compulsory or basic education)

Είναι 11ετής και αφορά σε ηλικίες από 4 έως& 14
ετών.
Το 2017, στην υποχρεωτική εκπαίδευση φοιτούσαν
1.116.806 μαθητές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί
στο 47,6% του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού
πληθυσμού της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς
(2001-2017) το ποσοστό του μαθητικού-φοιτητικού
πληθυσμού της υποχρεωτικής εκπαίδευσης ως προς
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το συνολικό μαθητικό-φοιτητικό πληθυσμό της χώρας καταγράφει μείωση κατά -13,9% (ή κατά 7,7
ποσ. μονάδες) από 55,3% το 2001, που αποτελεί και
τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 47,6% το 2017. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται
το 2014 (47,5%).

Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 323.634
μαθητές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί στο 13,8%
του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού
της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017)
το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει μείωση κατά
-21,6% (ή κατά 3,8 ποσ. μονάδες) από 17,6% το
2001, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη
κατά την περίοδο αναφοράς, σε 13,8% το 2017. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια
περίοδο καταγράφεται το 2014 (13,4%).

 ISCED0 - Προσχολική εκπαίδευση (Early childhood

and care)
Η βαθμίδα διακρίνεται σε 2 κατηγορίες μονάδων:
(α) Εκτός ευθύνης Υπουργείου Παιδείας: Η φοίτηση
είναι 5ετής μη-υποχρεωτική και αφορά σε βρέφη/νήπια ηλικίας έως& 5 ετών, και συγκεκριμένα:
Βρεφικός σταθμός (βρέφη ηλικίας έως& 2,5 ετών),
Βρεφονηπιακός σταθμός (βρέφη/νήπια ηλικίας έως& 4 ετών, Παιδικός σταθμός (νήπια ηλικίας από
2,5 έως& 4ετών), και
(β) Ευθύνης Υπουργείου Παιδείας: Η φοίτηση (στο
Νηπιαγωγείο) είναι 2ετής μη- υποχρεωτική για τα
προ-νήπια ηλικίας 4ετών και υποχρεωτική για τα
νήπια ηλικίας 5 ετών.
Σημειώνεται ότι στη βαθμίδα ISCED0 ανήκει η ηλικιακή ομάδα νηπίων ηλικίας από 4 έως& 5 ετών.

 ISCED3 – Ανώτερη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

(Upper secondary education)
Η φοίτηση διακρίνεται σε 2 επιμέρους τύπους εκπαίδευσης:
(α) Γενικής εκπαίδευσης:
Η φοίτηση είναι 3ετής ή 4ετής, και διακρίνεται σε 2
τύπους σχολείου: (α) Ημερήσιο Γενικό Λύκειο: φοίτηση 3ετής (αφορά σε ηλικίες από 15 έως& 17 ετών), και (β) Εσπερινό Γενικό Λύκειο: φοίτηση 4ετής
(αφορά σε ηλικίες από 15 έως& 18 ετών),
και
(β) Επαγγελματικής εκπαίδευσης: Η φοίτηση είναι
2ετής, 3ετής ή 4ετής και διακρίνεται σε 3 τύπους
σχολείου: (α) Ημερήσιο Επαγγελματικό Λύκειο: φοίτηση 3ετής (αφορά σε ηλικίες από 15 έως& 17 ετών), (β) Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο: φοίτηση
4ετής (αφορά σε ηλικίες από 15 έως& 18 ετών), και
4
(γ) Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) : φοίτηση 3ετής (αφορά σε ηλικίες από 15 έως& 17 ετών)
με εφαρμογή κατά το τρίτο έτος του μοντέλου παράλληλης εκπαίδευσης στο σχολείο και σε χώρο εργασίας (dual system).
Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 344.163
μαθητές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί στο 14,7%
του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού
της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017)
το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει μείωση κατά
-21,3% (ή κατά 4,0 ποσ. μονάδες) από 18,6% το
2001, σε 14,7% το 2017, που αποτελεί αντίστοιχα
και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο
αναφοράς. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2002 (19,2%).

Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα εντάσσονται
216.891 βρέφη/νήπια πλήθος που αντιστοιχεί στο
9,2% του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς (20012017) το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει αύξηση
κατά 29,0% (ή κατά 2,1 ποσ. μονάδες) από 7,2% το
2001, σε 9,2% το 2017. Σημειώνεται ότι η μέγιστη
τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2014 (13,2%), ενώ η ελάχιστη τιμή του
δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2006
(6,5%).

 ISCED1 - Πρωτοβάθμια εκπαίδευση (Primary educa-

tion or first stage of basic education - level 1)
Η φοίτηση (στο Δημοτικό) είναι 6ετής & υποχρεωτική και αφορά σε ηλικίες από 6 έως& 11 ετών.
Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 649.246
μαθητές/-τριες, πλήθος που αντιστοιχεί στο 27,7%
του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού
της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017)
το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει σημαντική
μείωση κατά -10,8% (ή κατά 3,3 ποσ. μονάδες) από
31,0% το 2001, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του
δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 27,7% το
2017. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή του δείκτη
την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2014 (26,8%).

 ISCED4 – Μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκ-

παίδευση (Post-secondary non tertiary education)
Η βαθμίδα διακρίνεται σε 2 κατηγορίες μονάδων:
(α) Επαγγελματικό Λυκείου (Ημερήσιου & Εσπερινού): η φοίτηση είναι 1ετής, αφορά σε αποφοίτους
του Επαγγελματικού Λυκείου, με εφαρμογή του μοντέλου παράλληλης εκπαίδευσης στο σχολείο και σε
χώρο εργασίας (dual system),
(β) Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης – ΙΕΚ: η
φοίτηση είναι 2ετής και αφορά σε απόφοιτους του
Γενικού & Επαγγελματικού Λυκείου (ηλικίας από 18

 ISCED2 – Κατώτερη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

(Lower secondary or second stage of basic education
- level 2)
Στη βαθμίδα αυτή διακρίνονται 2 τύποι σχολείου:
(α) Ημερήσιο Γυμνάσιο: φοίτηση 3ετής (αφορά σε
ηλικίες από 12 έως& 14 ετών), (β) Εσπερινό Γυμνάσιο: φοίτηση 3ετής (αφορά σε ηλικίες από 12 έως&
15 ετών).
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Ο συγκεκριμένος τύπος σχολείου (ΣΕΚ) θα καταργηθεί από το σχολικό έτος 2018-2019.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 78.443
σπουδαστές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί στο
3,3% του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς (20012017) το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει αύξηση
κατά 44,2% (ή κατά 1,0 ποσ. μονάδα) από 2,3% το
2001, σε 3,3% το 2017, που αποτελεί και τη μέγιστη
τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια
περίοδο καταγράφεται το 2013 (0,6%).

Κεφάλαιο 2ο

 ISCED7 – Τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακές

σπουδές (Master's or equivalent level)
Η φοίτηση είναι 1ετής ή 2ετής, και αφορά σε πτυχιούχους των ιδρυμάτων ISCED6.

Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 72.321
μεταπτυχιακοί φοιτητές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί στο 3,1% του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς (2013-2017) το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει σημαντική αύξηση κατά 42,1% (ή κατά 0,9
ποσ. μονάδες) από 2,2% το 2013, που αποτελεί και
την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 3,1% το 2017, που αποτελεί αντίστοιχα
και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.

 ISCED5 – Τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου

σπουδών (Short-cycle tertiary education)
Η φοίτηση στη συγκεκριμένη βαθμίδα (σε Κέντρα
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης –ΚΕΕ που λειτουργούν
εντός των Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων) είναι 2ετής
και αφορά σε αποφοίτους των Επαγγελματικών Λυκείων. Η συγκεκριμένη βαθμίδα αναμένεται να τεθεί
σε λειτουργία από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

 ISCED8 – Τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικές

σπουδές (Doctoral or equivalent level)
Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 28.682
διδακτορικοί φοιτητές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί στο 1,2% του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού
πληθυσμού της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς
(2013-2017) το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει
αύξηση κατά 17,7% (ή κατά 0,2 ποσ. μονάδες) από
1,0% το 2013, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή
του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 1,2% το
2017. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη την
ίδια περίοδο καταγράφεται το 2016 (1,5%).

 ISCED6 – Τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακές

σπουδές (Bachelor's or equivalent level)
Η φοίτηση είναι κυρίως 4ετής (Πανεπιστήμιο και Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα) και αναλόγως του
πεδίου σπουδών του τμήματος η φοίτηση επιμηκύνεται σε 5ετή (Πολυτεχνείο, Γεωπονική) ή και 6ετή
(Ιατρική).
Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 634.024
προπτυχιακοί φοιτητές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί στο 27,0% του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017) το συγκεκριμένο ποσοστό κατα-
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γράφει αύξηση κατά 18,7% (ή κατά 4,3 ποσ. μονάδες) από 22,8% το 2001, που αποτελεί και την ελάχιστη του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε
27,0% το 2017. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του
δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2012
(29,4%).

έως& 19 ετών), με εφαρμογή κατά το επιπλέον έτος
του μοντέλου παράλληλης εκπαίδευσης στο σχολείο
και σε χώρο εργασίας (dual system).

Ισπανία (09 Spain)
θυσμού (από ISCED0 έως& ISCED8) στην Ισπανία την
περίοδο αναφοράς 2001-2017.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το εκτιμώμενο
πλήθος του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πλη-

Γράφημα 2.17: Συνολικός μαθητικός/φοιτητικός πληθυσμός (από ISCED0 έως& ISCED8) στην ΙΣΠΑΝΙΑ την περίοδο 2001-2017
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Πηγή: Eurostat - Students by ISCED level the period 2001-2012 [educ_enrl1tl] & Pupils and students enrolled by education level the period 2013-2017 [educ_uoe_enra02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, το σύνολο του μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού στη χώρα είναι 10.192.299 μαθητές- φοιτητές/-τριες, που αντιστοιχεί στο 21,9% του συνολικού
πληθυσμού/κατοίκων της χώρας τη συγκεκριμένη
χρονιά (46.528.024 κάτοικοι). Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017) το πλήθος του μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού της χώρας καταγράφει αύξηση (κα-

τά 19,0% ή κατά 1.627.236 μαθητές -φοιτητές/-τριες),
από 8.565.063 μαθητές-φοιτητές/-τριες το 2001, σε
10.192.299 μαθητές-φοιτητές/-τριες το 2017, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή του
δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2003
(8.415.335 μαθητές-φοιτητές/-τριες).
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

Στο ακόλουθο γράφημα αποδίδεται με χρωματική και
συμβολική διαφοροποίηση η δομή του συστήματος

E&K του συγκεκριμένου κράτους-μέλους το σχολικό
έτος 2017-2018.

Γράφημα 2.18: Σχηματικό διάγραμμα του εκπαιδευτικού συστήματος (από ISCED0 έως& ISCED7) στην ΙΣΠΑΝΙΑ το σχολικό έτος 2017- 2018

Πηγή: EURYDICE “The Structure of the European Education Systems 2018-2019” (September2019)
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Συνδυάζοντας στοιχεία της δομής του συστήματος
Ε&Κ της χώρας με τα αντίστοιχα μεγέθη (πλήθος μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού) στις βαθμίδες του
συγκεκριμένου συστήματος (χρονοσειρές Eurostat) αξίζει να σημειωθούν τα ακόλουθα:

 Υποχρεωτική εκπαίδευση (compulsory or basic education)
Είναι 10ετής και αφορά σε ηλικίες από 6 έως&15
ετών.
Το 2017, στην υποχρεωτική εκπαίδευση φοιτούσαν
4.695.856 μαθητές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί
στο 46,1% του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού
πληθυσμού της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς
(2001-2017) το ποσοστό του μαθητικού-φοιτητικού
πληθυσμού της υποχρεωτικής εκπαίδευσης ως προς
το συνολικό μαθητικό-φοιτητικό πληθυσμό της χώρας καταγράφει μικρή μείωση κατά -4,7% (ή κατά
2,3 ποσ. μονάδες) από 48,3% το 2001, που αποτελεί
και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 46,1% το 2017. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την ίδια περίοδο, καταγράφεται το 2012 (43,9%).

 ISCED0 - Προσχολική εκπαίδευση (Early childhood

and care)
Η βαθμίδα Προσχολικής εκπαίδευσης υπάγεται αποκλειστικά στην Ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας.
Η φοίτηση (σε μονάδα Educación Infantil) είναι
6ετής μη-υποχρεωτική και αφορά σε βρέφη/νήπια
ηλικίας έως& 5 ετών, χωρισμένη σε δύο 3ετείς κύκλους.
Σημειώνεται ότι στη βαθμίδα ISCED0 ανήκει το σύνολο των βρεφών/νηπίων ηλικίας έως& 5 ετών.
Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα εντάσσονται
1.782.423 βρέφη/νήπια πλήθος που αντιστοιχεί στο
17,5% του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πλη-
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θυσμού της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς
(2001-2017) το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει
αύξηση κατά 31,3% (ή κατά 4,2 ποσ. μονάδες) από
13,3% το 2001, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή
του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 17,5% το
2017. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη την
ίδια περίοδο καταγράφεται το 2012 (19,0%).

 ISCED1 - Πρωτοβάθμια εκπαίδευση (Primary educa-

tion or first stage of basic education - level 1)
Η βαθμίδα διακρίνεται σε 2 επιμέρους κατηγορίες:
(α) Η φοίτηση (στο Educación primaria) είναι 6ετής
& υποχρεωτική (αφορά σε ηλικίες από 6 έως& 11
ετών).
(β) Η φοίτηση (στο elementales de música y danza)
είναι 4ετής & υποχρεωτική (αφορά σε ηλικίες από 8
έως& 11 ετών).
Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 3.042.396
μαθητές/-τριες, πλήθος που αντιστοιχεί στο 29,8%
του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού
της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017)
το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει μικρή αύξηση κατά 4,4% (ή κατά 1,3 ποσ. μονάδες) από 28,6%
το 2001, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του
δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 29,8% το
2017. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη την
ίδια περίοδο καταγράφεται το 2008 (29,9%).

 ISCED2 – Κατώτερη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
(Lower secondary or second stage of basic education
- level 2)
Η φοίτηση (στο Educación Secundaria Obligatoria)
είναι 3ετής & υποχρεωτική (αφορά σε ηλικίες από
10 έως& 14 ετών).
Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 1.636.012
μαθητές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί στο 16,1%
του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

(Upper secondary education)
Η φοίτηση είναι 3ετής ή και 6ετής, αφορά σε ηλικίες
από 12 ή 15 ετών έως& 17 ετών και διακρίνεται σε 2
επιμέρους τύπους εκπαίδευσης:
(α) Γενικής εκπαίδευσης: Η φοίτηση είναι 3ετής, με
το πρώτο έτος μόνο να ανήκει στην υποχρεωτική
εκπαίδευση και παρέχεται στις μονάδες Educación
Secundaria Obligatoria, ενώ τα υπόλοιπα δύο έτη
παρέχονται στις μονάδες Bachillerato.
και
(β) Επαγγελματικής εκπαίδευσης: Η φοίτηση είναι
2ετής έως &6ετής, με 5 τύπους σχολείων:
(α) Formación Profesional Básica: η φοίτηση είναι
2ετής, αφορά σε ηλικίες από 16 έως& 17 ετών, με
εφαρμογή (κατά το τελευταίο εξάμηνο) του μοντέλου παράλληλης εκπαίδευσης στο σχολείο και σε
χώρο εργασίας dual system),
(β) Ciclos Formativos de Grado Medio: η φοίτηση είναι 2ετής, αφορά σε ηλικίες από 16 έως& 17 ετών,
με εφαρμογή (κατά το τελευταίο εξάμηνο) του μοντέλου παράλληλης εκπαίδευσης στο σχολείο και σε
χώρο εργασίας dual system),
(γ) Enseñanzas profesionales de música: η φοίτηση
είναι 6ετής, αφορά σε ηλικίες από 12 έως& 17 ετών,
(δ) Grado medio de artes plásticas y diseño: η φοίτηση είναι 2ετής, αφορά σε ηλικίες από 16 έως& 17
ετών, με εφαρμογή (κατά το τελευταίο εξάμηνο) του
μοντέλου παράλληλης εκπαίδευσης στο σχολείο και
σε χώρο εργασίας dual system), και
(ε) Grado medio de enseñanzas deportivas: : η φοίτηση είναι 2ετής, αφορά σε ηλικίες από 16 έως& 17
ετών.

Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 1.696.666
μαθητές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί στο 16,6%
του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού
της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017)
το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει αύξηση κατά
22,7% (ή κατά 3,1 ποσ. μονάδες) από 13,6% το
2001, σε 16,6% το 2017. Σημειώνεται ότι η μέγιστη
τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2016 (16,8%), ενώ η ελάχιστη τιμή του
δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2009
(11,7%).

 ISCED4 – Μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκ-

παίδευση (Post-secondary non tertiary education)
Η συγκεκριμένη βαθμίδα δεν αποτυπώνεται στο
γράφημα του εκπαιδευτικού συστήματος για το α-

Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 24.619
σπουδαστές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί στο
0,2% του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού της χώρας. Κατά την περίοδο 2015-2017 το
συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει σημαντική μείωση κατά -71,9% (ή κατά 0,7 ποσ. μονάδες) από
0,9% το 2001, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του
δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 0,2% το
2017.

Κεφάλαιο 2ο

 ISCED3 – Ανώτερη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

καδημαϊκό έτος 2018-2019. Ωστόσο, στη βάση της
Eurostat και για τη συγκεκριμένη βαθμίδα καταγράφονται μη-μηδενικές τιμές του πλήθους τα έτη
2001 (75.319 σπουδαστές/ -τριες) και 2002 (30.926
σπουδαστές/ -τριες) καθώς και στην τριετία 20152017.

ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ/ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017)
το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει μείωση κατά
-29,5% (ή κατά 6,7 ποσ. μονάδες) από 22,8% το
2001, σε 16,1% το 2017. Σημειώνεται ότι η μέγιστη
τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2003 (22,8%), ενώ η ελάχιστη τιμή του
δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2015
(16,0%).

 ISCED5 – Τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου

σπουδών (Sort-cycle tertiary)
Η φοίτηση στη συγκεκριμένη βαθμίδα αφορά στη
συνέχιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης είναι
2ετής και διαφοροποιείται σε 3 τύπους ιδρύματος:
(α) Ciclos Formativos de Grado Superior: η φοίτηση
είναι 2ετής με εφαρμογή (κατά το τελευταίο εξάμηνο) του μοντέλου παράλληλης εκπαίδευσης στο
σχολείο και σε χώρο εργασίας dual system),
(β) Grado medio de artes plásticas y diseño: η φοίτηση είναι 2ετής με εφαρμογή (κατά το τελευταίο
εξάμηνο) του μοντέλου παράλληλης εκπαίδευσης
στο σχολείο και σε χώρο εργασίας dual system), και
(γ) Grado medio de enseñanzas deportivas: η φοίτηση είναι 2ετής.
Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 392.468
σπουδαστές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί στο
3,9% του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς (20132017) το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει μικρή
αύξηση κατά 12,5% (ή κατά 0,5 ποσ. μονάδες) από
3,4% το 2013, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή
του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 3,9% το
2017, που αποτελεί αντίστοιχα και την μέγιστη τιμή
του δείκτη την ίδια περίοδο.

 ISCED6 – Τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακές

σπουδές (Bachelor's or equivalent level)
Η φοίτηση είναι από 3ετής ή και 4ετής (ιδρύματα
Grados universitarios), και 4ετής (ιδρύματα Enseñanzas artísticas superiores).
Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 1.211.630
προπτυχιακοί φοιτητές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί στο 11,9% του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017) το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει σημαντική μείωση κατά -41,2% (ή κατά 8,3
ποσ. μονάδες) από 20,2% το 2001, σε 11,9% το
2017. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2003
(20,4%), ενώ η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2013 (10,7%).
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 ISCED7 – Τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακές

 ISCED8 – Τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικές

σπουδές (Master's or equivalent level)
Η φοίτηση είναι 1ετής, και αφορά σε πτυχιούχους
των ιδρυμάτων ISCED6.
Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 334.537
μεταπτυχιακοί φοιτητές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί στο 3,3% του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς (2013-2017) το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει μείωση κατά -35,5% (ή κατά 1,8 ποσ. μονάδες) από 5,1% το 2013, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε
3,3% το 2017, που αποτελεί αντίστοιχα και την ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.

σπουδές (Doctoral or equivalent level)
Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 71.548
διδακτορικοί φοιτητές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί στο 0,7% του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού
πληθυσμού της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς
(2013-2017) το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει
ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 200,2% (ή κατά
0,5 ποσ. μονάδες) από 0,2% το 2013, που αποτελεί
και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο
αναφοράς, σε 0,7% το 2017, που αποτελεί τη μέγιστη τιμή αντίστοιχα και του δείκτη την ίδια περίοδο.

2.1.10 Γαλλία (10 France)
θυσμού (από ISCED0 έως& ISCED8) στη Γαλλία την
περίοδο αναφοράς 2001-2017.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το εκτιμώμενο
πλήθος του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πλη-

Γράφημα 2.19: Συνολικός μαθητικός/φοιτητικός πληθυσμός (από ISCED0 έως& ISCED8) στη ΓΑΛΛΙΑ την περίοδο 2001-2017
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Πηγή: Eurostat - Students by ISCED level the period 2001-2012 [educ_enrl1tl] & Pupils and students enrolled by education level the period 2013-2017 [educ_uoe_enra02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, το σύνολο του μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού στη χώρα είναι 15.496.963 μαθητές- φοιτητές/-τριες, που αντιστοιχεί στο 23,2% του συνολικού
πληθυσμού/κατοίκων της χώρας τη συγκεκριμένη
χρονιά (66.804.121 κάτοικοι). Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017) το πλήθος του μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού της χώρας καταγράφει αύξηση (κατά
12,4% ή κατά 1.705.509 μαθητές -φοιτητές/-τριες),
από 13.791.454 μαθητές-φοιτητές/-τριες το 2001, σε

15.496.963 μαθητές-φοιτητές/-τριες το 2017, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή του
δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2002
(13.744.362 μαθητές-φοιτητές/-τριες).
Στο ακόλουθο γράφημα αποδίδεται με χρωματική και
συμβολική διαφοροποίηση η δομή του συστήματος
E&K του συγκεκριμένου κράτους-μέλους το σχολικό
έτος 2017-2018.

Γράφημα 2.20: Σχηματικό διάγραμμα του εκπαιδευτικού συστήματος (από ISCED0 έως& ISCED7) στη ΓΑΛΛΙΑ το σχολικό έτος 2017- 2018

Πηγή: EURYDICE “The Structure of the European Education Systems 2018-2019” (September2019)
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
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Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Συνδυάζοντας στοιχεία της δομής του συστήματος
Ε&Κ της χώρας με τα αντίστοιχα μεγέθη (πλήθος μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού) στις βαθμίδες του
συγκεκριμένου συστήματος (χρονοσειρές Eurostat) α5
ξίζει να σημειωθούν τα ακόλουθα :

 ISCED0 - Προσχολική εκπαίδευση (Early childhood

and care)
Η βαθμίδα διακρίνεται σε 2 κατηγορίες μονάδων:
(α) Εκτός ευθύνης Υπουργείου Παιδείας: Η φοίτηση
(στο Crèche) είναι 3ετής μη-υποχρεωτική και αφορά
σε βρέφη ηλικίας έως& 2 ετών
(β) Ευθύνης Υπουργείου Παιδείας: (École maternelle - Cycle 1). Η φοίτηση είναι 4ετής μη- υποχρεωτική και αφορά σε νήπια ηλικίας από 2 έως& 5 ετών.
Σημειώνεται ότι στη βαθμίδα ISCED0 ανήκει η ηλικιακή ομάδα νηπίων ηλικίας από 2 έως& 5 ετών.

Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα εντάσσονται
2.561.237 βρέφη/νήπια πλήθος που αντιστοιχεί στο
16,5% του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς
(2001-2017) το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει
μικρή μείωση κατά -3,9% (ή κατά 0,7 ποσ. μονάδες)
από 17,2% το 2001, σε 16,5% το 2017, που αποτελεί
και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο
αναφοράς. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2006 (17,6%).

 ISCED1 - Πρωτοβάθμια εκπαίδευση (Primary education or first stage of basic education - level 1)
Η φοίτηση (στο École élémentaire - Cycle 2) είναι
5ετής υποχρεωτική (αφορά σε ηλικίες από 6 έως&
10 ετών).

5

Σημειώνεται ότι κατά την περίοδο 2010-2012 παρέμεινε αταξινόμητο (ως προς τη βαθμίδα εκπαίδευσης - ISCED) ένα ετήσιο πλήθος μαθητών –φοιτητών/-τριών που κυμάνθηκε από 3.352 μαθητές- φοιτητές/-τριες το 2010 έως & 2.741 μαθητές- φοιτητές/-τριες
το 2012 (που αντιστοιχεί στο 0,02% του συνολικού μαθητικού φοιτητικού πληθυσμού της χώρας την ίδια χρονιά).

Κεφάλαιο 2ο

cation)
Είναι 10ετής και αφορά σε ηλικίες από 6 έως&15
ετών.
Το 2017, στην υποχρεωτική εκπαίδευση φοιτούσαν
8.326.115 μαθητές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί
στο 53,7% του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού
πληθυσμού της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς
(2001-2017) το ποσοστό του μαθητικού-φοιτητικού
πληθυσμού της υποχρεωτικής εκπαίδευσης ως προς
το συνολικό μαθητικό-φοιτητικό πληθυσμό της χώρας καταγράφει μικρή αύξηση κατά 1,9% (ή κατά
1,0 ποσ. μονάδα) από 52,7% το 2001, σε 53,7% το
2017. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2016
(53,8%), ενώ η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2004 (51,8%).

ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ/ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

 Υποχρεωτική εκπαίδευση (compulsory or basic edu-

Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 4.309.942
μαθητές/-τριες, πλήθος που αντιστοιχεί στο 27,8%
του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού
της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017)
το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει μικρή αύξηση
κατά 3,0% (ή κατά 0,8 ποσ. μονάδες) από 27,0% το
2001, σε 27,8% το 2017. Σημειώνεται ότι η μέγιστη
τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2009 (28,1%), ενώ η ελάχιστη τιμή του
δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2004
(26,4%).

 ISCED2 – Κατώτερη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

(Lower secondary or second stage of basic education
- level 2)
Η φοίτηση (στο College - Cycle 2-3) είναι 4ετής υποχρεωτική (αφορά σε ηλικίες από 11 έως& 14 ετών).
Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 3.353.401
μαθητές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί στο 21,6%
του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού
της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017)
το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει μείωση κατά
-6,8% (ή κατά 1,6 ποσ. μονάδες) από 23,2% το 2001,
που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά
την περίοδο αναφοράς, σε 21,6% το 2017, που αποτελεί αντίστοιχα και την ελάχιστη τιμή του δείκτη
την ίδια περίοδο.

 ISCED3 – Ανώτερη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

(Upper secondary education)
ου
Η φοίτηση είναι 3ετής με την εκπαίδευση του 1
έτους να είναι υποχρεωτική (αφορά σε ηλικίες από
15 έως& 17 ετών) και διακρίνεται σε 2 επιμέρους
τύπους εκπαίδευσης:

(α) Γενικής εκπαίδευσης - Lycée général et technologique: η φοίτηση είναι 3ετής και αφορά σε ηλικίες
ο
από 15 έως& 17 ετών. Ας σημειωθεί ότι μόνο το 1
έτος της βαθμίδας ανήκει στην υποχρεωτική εκπαίδευση.
(β) Επαγγελματικής εκπαίδευσης - Lycée professionnel: η φοίτηση είναι 2ετής με επιπλέον έτος με εφαρμογή (στο Centre de formation d'apprentis) του
μοντέλου παράλληλης εκπαίδευσης στο σχολείο και
σε χώρο εργασίας (dual system).
Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 2.704.929
μαθητές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί στο 17,5%
του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού
της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017)
το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει μικρή μείωση
κατά -3,7% (ή κατά 0,7 ποσ. μονάδες) από 18,1% το
2001, σε 17,5% το 2017. Σημειώνεται ότι η μέγιστη
τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2006 (18,2%), ενώ η ελάχιστη τιμή του
δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2015
(17,0%).

 ISCED4 – Μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση (Post-secondary non tertiary education)
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Η φοίτηση (στη μονάδα Enseignement pré-universitaire) είναι 2ετής μη-υποχρεωτική (αφορά σε ηλικίες από 18 έως& 19 ετών).
Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 34.623
σπουδαστές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί στο
0,2% του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς (20012017) το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει μηδενική μεταβολή.

πληθυσμού της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς
(2001-2017) το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική μείωση κατά -50,7% (ή κατά 6,9
ποσ. μονάδες) από 13,6% το 2001, σε 6,7% το 2017.
Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την
περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2012 (14,9%),
ενώ η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2013 (6,2%).

 ISCED7 – Τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακές

 ISCED5 – Τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου

σπουδές (Master's or equivalent level)
Η φοίτηση είναι 2ετής (για πτυχιούχους Universités), ή 3ετής (για πτυχιούχους CPGE/Grand Ecoles).

σπουδών (Sort-cycle tertiary)
Η φοίτηση (στο Section de techniciens supérieurs και
Institut universitaires de technologie) είναι 3ετής.

Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 922.890
μεταπτυχιακοί φοιτητές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί στο 6,0% του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς (2013-2017) το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει μικρή αύξηση κατά 7,5% (ή κατά 0,4 ποσ.
μονάδες) από 5,5% το 2013, που αποτελεί και ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς,
σε 6,0% το 2017, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.

Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 501.330
σπουδαστές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί στο
3,2% του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς (20132017) το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει σημαντική οριακή μείωση κατά -3,8% (ή κατά 0,1 ποσ.
μονάδες) από 3,4% το 2013, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς,
σε 3,2% το 2017, που αποτελεί αντίστοιχα και την
ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.

 ISCED8 – Τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικές

 ISCED6 – Τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακές

σπουδές (Doctoral or equivalent level)
Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 66.855
διδακτορικοί φοιτητές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί στο 0,4% του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού
πληθυσμού της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς
(2013-2017) το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει
οριακά μηδενική μεταβολή.

σπουδές (Bachelor's or equivalent level)
Η φοίτηση είναι 3ετής (Universités), από 2ετής έως&
3ετής (CPGE και Grandes Ecoles με επιπλέον έτος.
Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 1.041.756
προπτυχιακοί φοιτητές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί στο 6,7% του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού

2.1.11 Κροατία (11 Croatia)
θυσμού (από ISCED0 έως& ISCED8) στην Κροατία την
περίοδο αναφοράς 2001-2017.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το εκτιμώμενο
πλήθος του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πλη-

Γράφημα 2.21: Συνολικός μαθητικός/φοιτητικός πληθυσμός (από ISCED0 έως& ISCED8) στην ΚΡΟΑΤΙΑ την περίοδο 2001-2017
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Πηγή: Eurostat - Students by ISCED level the period 2001-2012 [educ_enrl1tl] & Pupils and students enrolled by education level the period 2013-2017 [educ_uoe_enra02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, το σύνολο του μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού στη χώρα είναι 811.868 μαθητές- φοιτητές/τριες, που αντιστοιχεί στο 19,5% του συνολικού πληθυσμού/κατοίκων της χώρας τη συγκεκριμένη χρονιά
(4.154.213 κάτοικοι). Κατά την περίοδο αναφοράς
(2003-2017) για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος του μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού
της χώρας καταγράφει μικρή μείωση (κατά -1,5% ή
κατά 12.063 μαθητές -φοιτητές/-τριες), από 823.931
μαθητές-φοιτητές/-τριες το 2003, σε 811.868 μαθητές-
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φοιτητές/-τριες το 2017. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2013 (832.046 μαθητές-φοιτητές/-τριες), ενώ
η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2012 (811.586 μαθητές-φοιτητές/-τριες).
Στο ακόλουθο γράφημα αποδίδεται με χρωματική και
συμβολική διαφοροποίηση η δομή του συστήματος
E&K του συγκεκριμένου κράτους-μέλους το σχολικό
έτος 2017-2018.
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Γράφημα 2.22: Σχηματικό διάγραμμα του εκπαιδευτικού συστήματος (από ISCED0 έως& ISCED7) στην ΚΡΟΑΤΙΑ το σχολικό έτος 2017- 2018
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Πηγή: EURYDICE “The Structure of the European Education Systems 2018-2019” (September2019)
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Συνδυάζοντας στοιχεία της δομής του συστήματος
Ε&Κ της χώρας με τα αντίστοιχα μεγέθη (πλήθος μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού) στις βαθμίδες του
συγκεκριμένου συστήματος (χρονοσειρές Eurostat) αξίζει να σημειωθούν τα ακόλουθα:

ποσ. μονάδες) από 10,8% το 2003, σε 17,7% το
2017, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη
κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2004 (10,6%).

 Υποχρεωτική εκπαίδευση (compulsory or basic edu-

 ISCED1 - Πρωτοβάθμια εκπαίδευση (Primary educa-

cation)
Είναι 9ετής και αφορά σε ηλικίες από 6 έως&14 ετών.
Το 2017, στην υποχρεωτική εκπαίδευση φοιτούσαν
380.402 μαθητές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί στο
46,9% του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς
(2003-2017) το ποσοστό του μαθητικού-φοιτητικού
πληθυσμού της υποχρεωτικής εκπαίδευσης ως προς
το συνολικό μαθητικό-φοιτητικό πληθυσμό της χώρας καταγράφει μείωση κατά -14,7% (ή κατά 8,1
ποσ. μονάδες) από 55,0% το 2003, που αποτελεί και
τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 46,9% το 2017. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται
το 2014 (46,4%).

 ISCED0 - Προσχολική εκπαίδευση (Early childhood

and care)
Η βαθμίδα Προσχολικής εκπαίδευσης υπάγεται αποκλειστικά στην Ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας.
Η φοίτηση (στις μονάδες Dječji vrtić) είναι διάρκειας
6,5 ετών, αφορά σε βρέφη/ νήπια ηλικίας από 7 μηνών έως& 6 ετών, και είναι μη-υποχρεωτική στο μεγαλύτερο μέρος της, με το τελευταίο έτος μόνο (ηλικία 6 ετών) να ανήκει στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Σημειώνεται ότι στη βαθμίδα ISCED0 ανήκει
η ηλικιακή ομάδα των βρεφών/νηπίων ηλικίας από
6 μηνών έως& 6 ετών.
Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα εντάσσονται
143.878 βρέφη/νήπια πλήθος που αντιστοιχεί στο
17,7% του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς
(2003-2017) το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει
ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 64,7% (ή κατά 7,0

tion or first stage of basic education - level 1)
Η φοίτηση (στον πρώτο κύκλο του Osnovna škola)
είναι 4ετής και υποχρεωτική (αφορά σε ηλικίες από
7 έως& 10 ετών).
Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 162.955
μαθητές/-τριες, πλήθος που αντιστοιχεί στο 20,1%
του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού
της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς (2003-2017)
το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει μείωση κατά
-15,0% (ή κατά 3,6 ποσ. μονάδες) από 23,8% το
2003, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη
κατά την περίοδο αναφοράς, σε 20,1% το 2017. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια
περίοδο καταγράφεται το 2013 (19,3%).

 ISCED2 – Κατώτερη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

(Lower secondary or second stage of basic education
- level 2)
Η φοίτηση (στο δεύτερο κύκλο του Osnovna škola)
είναι επίσης 4ετής & υποχρεωτική (αφορά σε ηλικίες από 11 έως& 14 ετών).
Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 174.619
μαθητές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί στο 21,5%
του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού
της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς (2003-2017)
το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει μείωση κατά
-18,8% (ή κατά 5,0 ποσ. μονάδες) από 26,5% το
2003, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη
κατά την περίοδο αναφοράς, σε 21,5% το 2017, που
αποτελεί αντίστοιχα και την ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.

 ISCED3 – Ανώτερη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
(Upper secondary education)
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Η φοίτηση είναι 4ετής ή 5ετής & μη-υποχρεωτική
(αφορά σε ηλικίες από 15 έως& 18 ή 19 ετών) και
διακρίνεται σε 2 επιμέρους τύπους εκπαίδευσης:
(α) Γενικής εκπαίδευσης: Η φοίτηση (στο Gimnazija)
είναι 4ετής και αφορά σε ηλικίες από 15 έως&18
ετών, και
(β) Επαγγελματικής εκπαίδευσης: Η φοίτηση είναι
4ετής ή και 5ετής, με 2 τύπους σχολείων: (α) Četverogodišnji/ Petogodišnji strukovni (φοίτηση 4ετής ή &
5ετής) και (β) Trogodišnji strukovni programi (φοίτηση 3ετής) με εφαρμογή του μοντέλου παράλληλης
εκπαίδευσης στο σχολείο και σε χώρο εργασίας (dual system).
Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 165.219
μαθητές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί στο 20,4%
του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού
της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς (2003-2017)
το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει μείωση κατά
-15,7% (ή κατά 3,8 ποσ. μονάδες) από 24,1% το
2003, σε 20,4% το 2017, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς.
Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια
περίοδο καταγράφεται το 2004 (24,2%).

 ISCED6 – Τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακές

σπουδές (Bachelor's or equivalent level)
Η φοίτηση είναι 3ετής ή και 4ετής (Sveučilišni studij)
και από 2ετής έως &5ετής (Stručni studij).
Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 99.539
προπτυχιακοί φοιτητές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί στο 12,2% του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς (2003-2017) το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει μείωση κατά -18,3% (ή κατά 2,7 ποσ. μονάδες) από 14,9% το 2003, σε 12,2% το 2017, που αποτελεί την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο
αναφοράς. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2017 (19,1%).

 ISCED7 – Τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακές

σπουδές (Master's or equivalent level)
Η φοίτηση είναι 1ετής και αφορά σε πτυχιούχους
των ιδρυμάτων Sveučilišni studij. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στη συγκεκριμένη βαθμίδα εντάσσονται
και ορισμένα τμήματα των ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Sveučilišni studij με διάρκεια
προπτυχιακού προγράμματος σπουδών μεγαλύτερη
των 4 ετών.

 ISCED4 – Μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκ-

Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 62.691
μεταπτυχιακοί φοιτητές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί στο 7,7% του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς (2013-2017) το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει αύξηση κατά 10,4% (ή κατά 0,7 ποσ. μονάδες) από 7,0% το 2013, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς,
σε 7,7% το 2017, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.

παίδευση (Post-secondary non tertiary education)

Η φοίτηση (στο Obrazovanje odraslih) είναι 1ετής,
αφορά αποφοίτους του Trogodišnji strukovni programi και περιλαμβάνει εφαρμογή του μοντέλου
παράλληλης εκπαίδευσης στο σχολείο και σε χώρο
εργασίας (dual system). Για τη συγκεκριμένη βαθμίδα εκπαίδευσης στη βάση της Eurostat δεν υπάρχουν στοιχεία για την περίοδο 2001-2017.

 ISCED5 – Τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου

σπουδών (Short-cycle tertiary education)
Η συγκεκριμένη βαθμίδα δεν αποτυπώνεται στο
γράφημα του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας
για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. Ωστόσο, στη
βάση της Eurostat και για τη συγκεκριμένη βαθμίδα
καταγράφονται μη-μηδενικές τιμές του πλήθους την
τετραετία 2014-2017, με πλήθος 107 φοιτητές/τριες το 2014 και 82 φοιτητές/-τριες το 2017.

 ISCED8 – Τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικές

σπουδές (Doctoral or equivalent level)
Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 3.311
διδακτορικοί φοιτητές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί στο 0,4% του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού
πληθυσμού της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς
(2013-2017) το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει
οριακά μηδενική μεταβολή του δείκτη.

2.1.12 Ιταλία (12 Italy)
θυσμού (από ISCED0 έως& ISCED8) στην Ιταλία την
περίοδο αναφοράς 2001-2017.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το εκτιμώμενο
πλήθος του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πλη-

Γράφημα 2.23: Συνολικός μαθητικός/φοιτητικός πληθυσμός (από ISCED0 έως& ISCED8) στην ΙΤΑΛΙΑ την περίοδο 2001-2017
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Πηγή: Eurostat - Students by ISCED level the period 2001-2012 [educ_enrl1tl] & Pupils and students enrolled by education level the period 2013-2017 [educ_uoe_enra02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
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τριες το 2001, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του
δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 10.876.792
μαθητές-φοιτητές/-τριες το 2017. Σημειώνεται ότι η
μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το
2010 (11.216.524 μαθητές-φοιτητές/-τριες).
Στο ακόλουθο γράφημα αποδίδεται με χρωματική και
συμβολική διαφοροποίηση η δομή του συστήματος
E&K του συγκεκριμένου κράτους-μέλους το σχολικό
έτος 2017-2018.
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Το 2017, το σύνολο του μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού στη χώρα είναι 10.876.792 μαθητές- φοιτητές/-τριες, που αντιστοιχεί στο 18,0% του συνολικού
πληθυσμού/κατοίκων της χώρας τη συγκεκριμένη
χρονιά (60.589.445 κάτοικοι). Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017) το πλήθος του μαθητικούφοιτητικού πληθυσμού της χώρας καταγράφει μικρή
αύξηση (κατά 1,9% ή κατά 200.368 μαθητές φοιτητές/-τριες), από 10.676.424 μαθητές-φοιτητές/-

Γράφημα 2.24: Σχηματικό διάγραμμα του εκπαιδευτικού συστήματος (από ISCED0 έως& ISCED7) στην ΙΤΑΛΙΑ το σχολικό έτος 2017- 2018

Πηγή: EURYDICE “The Structure of the European Education Systems 2018-2019” (September2019)
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Συνδυάζοντας στοιχεία της δομής του συστήματος
Ε&Κ της χώρας με τα αντίστοιχα μεγέθη (πλήθος μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού) στις βαθμίδες του
συγκεκριμένου συστήματος (χρονοσειρές Eurostat) αξίζει να σημειωθούν τα ακόλουθα:

(β) Ευθύνης Υπουργείου Παιδείας: (μονάδες Scuola
dell'infanzia). Η φοίτηση είναι 3ετής μη- υποχρεωτική και αφορά σε νήπια ηλικίας από 3 έως& 5 ετών.
Σημειώνεται ότι στη βαθμίδα ISCED0 ανήκει το σύνολο των βρεφών/νηπίων ηλικίας έως& 5 ετών.

 Υποχρεωτική εκπαίδευση (compulsory or basic edu-

Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα εντάσσονται
1.535.493 βρέφη/νήπια πλήθος που αντιστοιχεί στο
14,1% του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς
(2001-2017) το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει
μικρή μείωση κατά -4,0 (ή κατά 0,6 ποσ. μονάδες)
από 14,7% το 2001, σε 14,1% το 2017 που αποτελεί
και την ελάχιστη τιμή του δείκτη την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη
την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2013 (15,3%).

cation)
Είναι 10ετής και αφορά σε ηλικίες από 6 έως&15
ετών.

Το 2017, στην υποχρεωτική εκπαίδευση φοιτούν
5.572.748 μαθητές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί
στο 51,2% του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού
πληθυσμού της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς
(2001-2017) το ποσοστό του μαθητικού-φοιτητικού
πληθυσμού της υποχρεωτικής εκπαίδευσης ως προς
το συνολικό μαθητικό-φοιτητικό πληθυσμό της χώρας καταγράφει μικρή μείωση κατά -1,9% (ή κατά
1,0 ποσ. μονάδα) από 52,2% το 2001, που αποτελεί
και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 51,2% το 2017. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2007 (49,9%).

 ISCED0 - Προσχολική εκπαίδευση (Early childhood

and care)
Η βαθμίδα διακρίνεται σε 2 κατηγορίες μονάδων:
(α) Εκτός ευθύνης Υπουργείου Παιδείας: (μονάδες
Nido d'infanzia). Η φοίτηση είναι 3ετής μη- υποχρεωτική και αφορά σε βρέφη ηλικίας έως& 2 ετών, και

 ISCED1 - Πρωτοβάθμια εκπαίδευση (Primary educa-

tion or first stage of basic education - level 1)
Η φοίτηση (στο Scuola primaria) είναι 5ετής & υποχρεωτική (αφορά σε ηλικίες από 6 έως& 10 ετών).
Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 2.902.379
μαθητές/-τριες, πλήθος που αντιστοιχεί στο 26,7%
του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού
της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017)
το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει μικρή αύξηση
κατά 1,3% (ή κατά 0,3 ποσ. μονάδες) από 26,4% το
2001, σε 26,7% το 2017, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς.
Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια
περίοδο καταγράφεται το 2005 (25,2%).
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 ISCED2 – Κατώτερη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

(Lower secondary or second stage of basic education
- level 2)
Η φοίτηση (στο Scuola secondaria di primo grado)
είναι 3ετής & υποχρεωτική (αφορά σε ηλικίες από
11 έως& 13 ετών).
Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 1.771.379
μαθητές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί στο 16,3%
του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού
της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017)
το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει μικρή μείωση
κατά -3,9% (ή κατά 0,6 ποσ. μονάδες) από 16,9% το
2001, σε 16,3% το 2017. Σημειώνεται ότι η μέγιστη
τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2002 (17,0%), ενώ η ελάχιστη τιμή του
δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2008
(15,7%).

 ISCED3 – Ανώτερη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

(Upper secondary education)
Η φοίτηση είναι από 3ετής, 4ετής έως& 5ετής υποχρεωτική για τα 2 πρώτα έτη (αφορά σε ηλικίες από
14 έως& 17 ή 18 ετών) και διακρίνεται σε 2 επιμέρους τύπους εκπαίδευσης:
(α) Γενικής εκπαίδευσης: Η φοίτηση (στο Liceo) είναι
5ετής (αφορά ηλικίες από 14 έως&18 ετών)
και
(β) Επαγγελματικής εκπαίδευσης: Η φοίτηση είναι
3ετής έως& 5ετής, με 2 τύπους σχολείων: (α) Istituto
tecnico/ Istituto professionale (φοίτηση 5ετής), και
(β) Istruzione e formazione professionale (3ετής ή
4ετής).
Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 2.830.490
μαθητές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί στο 26,0%
του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού
της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017)
το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει μικρή αύξηση
κατά 5,0% (ή κατά 1,2 ποσ. μονάδες) από 24,8% το
2001, σε 26,0% το 2017. Σημειώνεται ότι η μέγιστη
τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2016 (26,1%), ενώ η ελάχιστη τιμή του
δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2004
(24,5%).

 ISCED4 – Μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκ-

παίδευση (Post-secondary non tertiary education)
Η φοίτηση είναι 1ετής μη-υποχρεωτική (αφορά σε
ηλικίες από 18 ετών).
Για τους σπουδαστές/-τριες που φοιτούν το 2017
στη συγκεκριμένη βαθμίδα, δεν υπάρχουν στοιχεία.
Ωστόσο, το 2016 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 1.703 σπουδαστές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί στο 0,02% του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2016) το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική μείωση κατά -94,9%
(ή κατά 0,3 ποσ. μονάδες) από 0,3% το 2001, σε λιγότερο από 0,1% το 2016, που αποτελεί και την ελά-
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χιστη τιμή κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται
ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2005 (0,5%).

 ISCED5 – Τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου

σπουδών (Sort-cycle tertiary)
Η φοίτηση (στο Instituto tecnico superiore) είναι
2ετής.

Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 11.014
σπουδαστές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί στο 0,1%
του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού
της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς (2013-2017)
το συγκεκριμένο ποσοστό αν και καταγράφει αύξηση παραμένει ιδιαίτερα χαμηλό (0,1%).

 ISCED6 – Τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακές

σπουδές (Bachelor's or equivalent level)
Η φοίτηση (στα Università, Alta formazione artistica/musicale/coreutica και Scuola superiore per mediatori linguistici) είναι 3ετής.
Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 1.102.137
προπτυχιακοί φοιτητές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί στο 10,1% του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017) το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει σημαντική μείωση κατά -39,4% (ή κατά 6,6
ποσ. μονάδες) από 16,7% το 2001, σε 10,1% το
2017. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2006
(17,9%), ενώ η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2014 (9,9%).

 ISCED7 – Τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακές

σπουδές (Master's or equivalent level)
Η φοίτηση στη βαθμίδα αφορά σε πτυχιούχους των
ιδρυμάτων ISCED6. είναι 2ετής. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στη συγκεκριμένη βαθμίδα εντάσσονται
και ορισμένα τμήματα των ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με διάρκεια προπτυχιακού
προγράμματος σπουδών μεγαλύτερη των 4 ετών.
Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 696.171
μεταπτυχιακοί φοιτητές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί στο 6,4% του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς (2013-2017) το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει μικρή μείωση κατά -3,0% (ή κατά 0,2 ποσ.
μονάδες) από 6,6% το 2013, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς,
σε 6,4% το 2017, που αποτελεί αντίστοιχα και την
ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.

 ISCED8 – Τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικές

σπουδές (Doctoral or equivalent level)
Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 27.729
διδακτορικοί φοιτητές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί στο 0,3% του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού
πληθυσμού της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς
(2013-2017) το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει
οριακά μηδενική μεταβολή.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

2.1.13 Κύπρος (13 Cyprus)
θυσμού (από ISCED0 έως& ISCED8) στην Κύπρο την
περίοδο αναφοράς 2001-2017.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το εκτιμώμενο
πλήθος του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πλη-

Γράφημα 2.25: Συνολικός μαθητικός/φοιτητικός πληθυσμός (από ISCED0 έως& ISCED8) στην ΚΥΠΡΟ την περίοδο 2001-2017
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Πηγή: Eurostat - Students by ISCED level the period 2001-2012 [educ_enrl1tl] & Pupils and students enrolled by education level the period 2013-2017 [educ_uoe_enra02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, το σύνολο του μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού στη χώρα είναι 188.311 μαθητές- φοιτητές/τριες, που αντιστοιχεί στο 22,0% του συνολικού πληθυσμού/κατοίκων της χώρας τη συγκεκριμένη χρονιά
(854.802 κάτοικοι). Κατά την περίοδο αναφοράς
(2001-2017) το πλήθος του μαθητικού-φοιτητικού
πληθυσμού της χώρας καταγράφει ισχυρή αύξηση
(κατά 21,3% ή κατά 33.101 μαθητές -φοιτητές/-τριες),
από 155.210 μαθητές-φοιτητές/-τριες το 2001, σε

188.311 μαθητές-φοιτητές/-τριες το 2017, που αποτελεί
και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή του δείκτη την
ίδια περίοδο καταγράφεται το 2004 (154.472 μαθητέςφοιτητές/-τριες).
Στο ακόλουθο γράφημα αποδίδεται με χρωματική και
συμβολική διαφοροποίηση η δομή του συστήματος
E&K του συγκεκριμένου κράτους-μέλους το σχολικό
έτος 2017-2018.

Γράφημα 2.26: Σχηματικό διάγραμμα του εκπαιδευτικού συστήματος (από ISCED0 έως& ISCED7) στην ΚΥΠΡΟ το σχολικό έτος 2017- 2018

Πηγή: EURYDICE “The Structure of the European Education Systems 2018-2019” (September2019)
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Συνδυάζοντας στοιχεία της δομής του συστήματος
Ε&Κ της χώρας με τα αντίστοιχα μεγέθη (πλήθος μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού) στις βαθμίδες του
συγκεκριμένου συστήματος (χρονοσειρές Eurostat) αξίζει να σημειωθούν τα ακόλουθα:

κατά 18,7 ποσ. μονάδες) από 67,0% το 2001, που
αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την
περίοδο αναφοράς, σε 48,3% το 2017, που αποτελεί
αντίστοιχα και την ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια
περίοδο.

 Υποχρεωτική εκπαίδευση (compulsory or basic edu-

 ISCED0 - Προσχολική εκπαίδευση (Early childhood

cation)
Είναι 10ετής και αφορά σε ηλικίες από 5 έως&14
ετών.
Το 2017, στην υποχρεωτική εκπαίδευση φοιτούσαν
90.924 μαθητές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί στο
48,3% του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς
(2001-2017) το ποσοστό του μαθητικού-φοιτητικού
πληθυσμού της υποχρεωτικής εκπαίδευσης ως προς
το συνολικό μαθητικό-φοιτητικό πληθυσμό της χώρας καταγράφει σημαντική μείωση κατά -27,9% (ή

and care)
Η βαθμίδα διακρίνεται σε 2 κατηγορίες μονάδων:
(α) Εκτός ευθύνης Υπουργείου Παιδείας: Η φοίτηση
είναι 5ετής μη-υποχρεωτική και αφορά σε βρέφη/
νήπια ηλικίας έως& 4 ετών, (Βρεφονηπιακοί σταθμοί), και
(β) Ευθύνης Υπουργείου Παιδείας: Η φοίτηση (στο
Νηπιαγωγείο) είναι 2,5ετής μη-υποχρεωτική και
αφορά σε νήπια ηλικίας από 3 έως 5,5 ετών.
Σημειώνεται ότι στη βαθμίδα ISCED0 ανήκει το σύνολο των βρεφών/νηπίων ηλικίας έως& 5 ετών.
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Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα εντάσσονται
31.713 βρέφη/νήπια πλήθος που αντιστοιχεί στο
16,8% του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς
(2001-2017) το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει
ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 50,8% (ή κατά 5,7
ποσ. μονάδες) από 11,2% το 2001, σε 16,8% το
2017, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη
κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2004 (9,7%).

 ISCED1 - Πρωτοβάθμια εκπαίδευση (Primary educa-

tion or first stage of basic education - level 1)
Η φοίτηση (στο Δημοτικό Σχολείο) είναι 6ετής & υποχρεωτική (αφορά σε ηλικίες από 5,5 έως& 11 ετών).
Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 55.862
μαθητές/-τριες, πλήθος που αντιστοιχεί στο 29,7%
του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού
της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017)
το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει σημαντική
μείωση κατά -26,7% (ή κατά 10,8 ποσ. μονάδες) από
40,5% το 2001, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του
δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 29,7% το
2017, που αποτελεί αντίστοιχα και την ελάχιστη τιμή
του δείκτη την ίδια περίοδο.

 ISCED2 – Κατώτερη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

(Lower secondary or second stage of basic education
- level 2)
Η φοίτηση (στο Γυμνάσιο) είναι 3ετής & υποχρεωτική (αφορά σε ηλικίες από 11,5 έως& 14 ετών).
Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 26.417
μαθητές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί στο 14,0%
του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού
της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017)
το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει σημαντική
μείωση κατά -32,6% (ή κατά 6,8 ποσ. μονάδες) από
20,8% το 2001, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του
δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 14,0% το
2017, που αποτελεί αντίστοιχα και την ελάχιστη τιμή
του δείκτη την ίδια περίοδο.

 ISCED3 – Ανώτερη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

(Upper secondary education)
Η φοίτηση είναι 3ετής ή 4ετής & μη-υποχρεωτική
(αφορά σε ηλικίες από 15 έως& 17 ετών) και διακρίνεται σε 2 επιμέρους τύπους εκπαίδευσης:
(α) Γενικής εκπαίδευσης:
Η φοίτηση διαφοροποιείται σε 2 τύπους σχολείων:
(α) Ημερήσιο Λύκειο: φοίτηση 3ετής, και (β) Εσπερινό Λύκειο: φοίτηση 4ετής,
και (β) Επαγγελματικής εκπαίδευσης: Η φοίτηση διαφοροποιείται σε 2 τύπους σχολείων: (α) Ημερήσια
Τεχνική Σχολή: φοίτηση 3ετής με εφαρμογή του μοντέλου παράλληλης εκπαίδευσης στο σχολείο και σε
χώρο εργασίας (dual system), και (β) Εσπερινή Τεχνική Σχολή: φοίτηση 4ετής με εφαρμογή του μοντέλου παράλληλης εκπαίδευσης στο σχολείο και σε
χώρο εργασίας (dual system).
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Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 28.795
μαθητές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί στο 15,3%
του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού
της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017)
το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει σημαντική
μείωση κατά -23,3% (ή κατά 4,7 ποσ. μονάδες) από
19,9% το 2001, σε 15,3% το 2017, που αποτελεί και
την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη
την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2007 (20,2%).

 ISCED4 – Μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκ-

παίδευση (Post-secondary non tertiary education)
Η συγκεκριμένη βαθμίδα δεν αποτυπώνεται στο
γράφημα του εκπαιδευτικού συστήματος για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. Ωστόσο, στη βάση της
Eurostat και για τη συγκεκριμένη βαθμίδα καταγράφονται μη-μηδενικές τιμές του πλήθους την περίοδο
2013-2017.
Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 261
σπουδαστές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί στο
0,1% του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού της χώρας. Κατά την περίοδο 2013-2017 το
συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει οριακά μηδενική μεταβολή.

 ISCED5 – Τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου
σπουδών (Short-cycle tertiary education)

Η φοίτηση στη συγκεκριμένη βαθμίδα είναι από
1ετής έως& 3ετής (στις Δημόσιες Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης), ή 2ετής (στα Μεταλυκειακά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης).
Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 4.535
σπουδαστές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί στο
2,4% του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς (20132017) το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει αύξηση
κατά 25,8% (ή κατά 0,5 ποσ. μονάδες) από 1,9% το
2013, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη
κατά την περίοδο αναφοράς, σε 2,4% το 2017, που
αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη
την ίδια περίοδο.

 ISCED6 – Τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακές

σπουδές (Bachelor's or equivalent level)
Η φοίτηση στη συγκεκριμένη βαθμίδα είναι 4ετής
(Πανεπιστήμια).
Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 21.632
προπτυχιακοί φοιτητές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί στο 11,5% του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017) το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 52,2% (ή
κατά 3,9 ποσ. μονάδες) από 7,5% το 2001, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 11,5% το 2017. Σημειώνεται ότι
η μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2011 (18,4%).

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια
περίοδο.

 ISCED7 – Τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακές

σπουδές (Master's or equivalent level)
Η φοίτηση είναι 3εξαμήνων, και αφορά σε πτυχιούχους των ιδρυμάτων ISCED6.
Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 17.752
μεταπτυχιακοί φοιτητές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί στο 9,4% του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς (2013-2017) το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 102,7%
(ή κατά 4,8 ποσ. μονάδες) από 4,7% το 2013, που
αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την
περίοδο αναφοράς, σε 9,4% το 2017, που αποτελεί

 ISCED8 – Τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακές

Κεφάλαιο 2ο

ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ/ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ
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σπουδές (Doctoral or equivalent level)
Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 1.344
διδακτορικοί φοιτητές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί στο 0,7% του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού
πληθυσμού της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς
(2013-2017) το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει
σημαντική αύξηση κατά 46,2% (ή κατά 0,2 ποσ. μονάδες) από 0,5% το 2013, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς,
σε 0,7% το 2017, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.

2.1.14 Λετονία (14 Latvia)
θυσμού (από ISCED0 έως& ISCED8) στη Λετονία την
περίοδο αναφοράς 2001-2017.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το εκτιμώμενο
πλήθος του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πλη-

Γράφημα 2.27: Συνολικός μαθητικός/φοιτητικός πληθυσμός (από ISCED0 έως& ISCED8) στη ΛΕΤΟΝΙΑ την περίοδο 2001-2017
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Πηγή: Eurostat - Students by ISCED level the period 2001-2012 [educ_enrl1tl] & Pupils and students enrolled by education level the period 2013-2017 [educ_uoe_enra02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, το σύνολο του μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού στη χώρα είναι 421.078 μαθητές- φοιτητές/τριες, που αντιστοιχεί στο 21,6% του συνολικού πληθυσμού/κατοίκων της χώρας τη συγκεκριμένη χρονιά
(1.950.116 κάτοικοι). Κατά την περίοδο αναφοράς
(2001-2017) το πλήθος του μαθητικού-φοιτητικού
πληθυσμού της χώρας καταγράφει ισχυρή μείωση
(κατά -23,7% ή κατά 130.828 μαθητές -φοιτητές/-τριες),
από 551.906 μαθητές-φοιτητές/-τριες το 2001, που

αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 421.078 μαθητές-φοιτητές/-τριες
το 2017. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή του δείκτη
την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2015 (325.422 μαθητές-φοιτητές/-τριες).
Στο ακόλουθο γράφημα αποδίδεται με χρωματική και
συμβολική διαφοροποίηση η δομή του συστήματος
E&K του συγκεκριμένου κράτους-μέλους το σχολικό
έτος 2017-2018.

Γράφημα 2.28: Σχηματικό διάγραμμα του εκπαιδευτικού συστήματος (από ISCED0 έως& ISCED7) στη ΛΕΤΟΝΙΑ το σχολικό έτος 2017- 2018

Πηγή: EURYDICE “The Structure of the European Education Systems 2018-2019” (September2019)
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

Συνδυάζοντας στοιχεία της δομής του συστήματος
Ε&Κ της χώρας με τα αντίστοιχα μεγέθη (πλήθος μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού) στις βαθμίδες του
συγκεκριμένου συστήματος (χρονοσειρές Eurostat) αξίζει να σημειωθούν τα ακόλουθα:

 Υποχρεωτική εκπαίδευση (compulsory or basic edu-

cation)
Είναι 11ετής και αφορά σε ηλικίες από 5 έως&15ετών.
Το 2017, στην υποχρεωτική εκπαίδευση φοιτούσαν
210.722 μαθητές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί στο
50,0% του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς
(2001-2017) το ποσοστό του μαθητικού-φοιτητικού
πληθυσμού της υποχρεωτικής εκπαίδευσης ως προς
το συνολικό μαθητικό-φοιτητικό πληθυσμό της χώρας καταγράφει σημαντική μείωση κατά -14,6% (ή
κατά 8,6 ποσ. μονάδες) από 58,6% το 2001, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 50,0% το 2017. Σημειώνεται ότι
η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2009 (44,4%).

 ISCED0 - Προσχολική εκπαίδευση (Early childhood

and care)
Η βαθμίδα Προσχολικής εκπαίδευσης υπάγεται αποκλειστικά στην Ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας
και διακρίνεται σε 2 τύπους μονάδων: (α) Pirmsskolas izglitibas lestade (bernudarzs): η φοίτηση είναι
5,5ετής μη-υποχρεωτική για βρέφη/νήπια ηλικίας
από 1,5 έως& 4 ετών και υποχρεωτική για νήπια ηλικίας από 5 έως& 6 ετών, και (β) Pirmsskolas izglitibas lestade/ Pirmsskolas izglitibas grupas pie skolem:
η φοίτηση είναι 2ετής υποχρεωτική για νήπια ηλικίας από 5 έως& 6 ετών.
Σημειώνεται ότι στη βαθμίδα ISCED0 ανήκει η ηλικιακή ομάδα νηπίων ηλικίας από 1,5 έως& 6 ετών.

Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα εντάσσονται
94.249 βρέφη/νήπια πλήθος που αντιστοιχεί στο
22,4% του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς
(2001-2017) το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει
ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 137,4% (ή κατά
13,0 ποσ. μονάδες) από 9,4% το 2001, σε 22,4% το
2017, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη
κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο και καταγράφεται το 2002 (9,2%).

 ISCED1 - Πρωτοβάθμια εκπαίδευση (Primary education or first stage of basic education - level 1)
Η φοίτηση (στο Sakumskola) είναι 6ετής & υποχρεωτική (αφορά σε ηλικίες από 7 έως& 12 ετών).
Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 121.506
μαθητές/-τριες, πλήθος που αντιστοιχεί στο 28,9%
του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού
της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017)
το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει σημαντική
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αύξηση κατά 29,3% (ή κατά 6,5 ποσ. μονάδες) από
22,3% το 2001, σε 28,9% το 2017. Σημειώνεται ότι η
μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς
καταγράφεται το 2016 (37,0%), ενώ η ελάχιστη τιμή
του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2006
(14,7%).

 ISCED2 – Κατώτερη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

(Lower secondary or second stage of basic education
- level 2)
Η φοίτηση διακρίνεται σε 2 επιμέρους τύπους εκπαίδευσης:
(α) Γενικής εκπαίδευσης:
Στην εκπαίδευση αυτή διακρίνονται 2 τύποι σχολείου (Pametskola και Gimnazija), στα οποία η φοίτηση
είναι 3ετής υποχρεωτική και αφορά σε ηλικίες από
13 έως& 15 ετών), και
(β) Επαγγελματικής εκπαίδευσης:
Στην υπο-βαθμίδα αυτή διακρίνεται 1 τύπος σχολείου (Profesionalas izglitibas iestade). Σε αυτό η φοίτηση είναι 1ετής υποχρεωτική ή 3ετής (όπου η φοίτηση στα 2 τελευταία έτη δεν ανήκει στην υποχρεωτική εκπαίδευση) και αφορά σε ηλικίες από 15 έως&
17 ετών).
Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 56.282
μαθητές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί στο 13,4%
του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού
της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017)
το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική μείωση κατά -56,2% (ή κατά 17,1 ποσ. μονάδες) από 30,5% το 2001, σε 13,4% το 2017. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την
περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2006 (31,6%),
ενώ η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2012 (13,3%).

 ISCED3 – Ανώτερη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

(Upper secondary education)
Η φοίτηση είναι 3ετής & μη-υποχρεωτική και διακρίνεται σε 2 επιμέρους τύπους εκπαίδευσης:
(α) Γενικής εκπαίδευσης: Η φοίτηση διακρίνεται σε 3
τύπους σχολείων: (α) Vidusskola: η φοίτηση είναι
3ετής και αφορά σε ηλικίες από 16 έως& 18 ετών,
και (β) Gimnazija: η φοίτηση είναι 3ετής και αφορά
σε ηλικίες από 16 έως& 18 ετών, και (γ) Profesionalas izglitibas iestade: η φοίτηση είναι 1ετής
ο
(πρόκειται για το 4 έτος φοίτησης) και αφορά σε
μαθητές/-τριες ηλικίας 19 ετών,
και
(β) Επαγγελματικής εκπαίδευσης: Η φοίτηση (στο
Profesionalas izglitibas iestade) είναι 3ετής ή 4ετής
και αφορά σε ηλικίες από 16 έως& 18 ή 19ετών.

Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 61.078
μαθητές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί στο 14,5%
του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού
της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017)
το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει μείωση κατά
-20,4% (ή κατά 3,7 ποσ. μονάδες) από 18,2% το

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

2001, σε 14,5% το 2017, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς.
Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια
περίοδο καταγράφεται το 2013 (21,1%).

 ISCED4 – Μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκ-

Κεφάλαιο 2ο

παίδευση (Post-secondary non tertiary education)
Η φοίτηση (στο Profesionalas izglitibas iestade) στη
συγκεκριμένη βαθμίδα είναι 1ετής έως& 2ετής μηυποχρεωτική και αφορά σε ηλικίες από 19 έως& 20
ετών.
Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 5.049
σπουδαστές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί στο
1,2% του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς (20012017) το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει οριακή
μείωση κατά -5,0% (ή κατά 0,1 ποσ. μονάδες) από
1,3% το 2001, σε 1,2% το 2017. Σημειώνεται ότι η
μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς
καταγράφεται το 2016 (1,4%), ενώ η ελάχιστη τιμή
του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2010
(0,3%).

ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ/ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 48.322
προπτυχιακοί φοιτητές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί στο 11,5% του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017) το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει σημαντική μείωση κατά -36,4% (ή κατά 6,5
ποσ. μονάδες) από 18,0% το 2001, σε 11,5% το
2017, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη
κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2009 είναι (25,4%).

 ISCED7 – Τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακές

σπουδές (Master's or equivalent level)
Η φοίτηση είναι 2ετής, και αφορά σε πτυχιούχους
των ιδρυμάτων ISCED6.

Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 17.712
μεταπτυχιακοί φοιτητές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί στο 4,2% του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς (2013-2017) το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει αύξηση κατά 25,8% (ή κατά 0,9 ποσ. μονάδες) από 3,3% το 2013, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς,
σε 4,2% το 2017.Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του
δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2016
(5,3%).

 ISCED5 – Τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου

σπουδών (Short-cycle tertiary education)
Η φοίτηση στη συγκεκριμένη βαθμίδα (στο Augstskola/koletdza) είναι 2ετής ή 3ετής.
Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 14.589
σπουδαστές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί στο
3,5% του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς (20132017) το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει μείωση
κατά -32,3% (ή κατά 1,6 ποσ. μονάδες) από 5,1% το
2013 σε 3,5% το 2017, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς.
Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια
περίοδο καταγράφεται το 2014 (5,2%).

 ISCED8 – Τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικές

σπουδές (Doctoral or equivalent level)
Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 2.291
διδακτορικοί φοιτητές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί στο 0,5% του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού
πληθυσμού της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς
(2013-2017) το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει
μείωση κατά -26,8% (ή κατά 0,2 ποσ. μονάδες) από
0,7% το 2013, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του
δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 0,5% το
2017, που αποτελεί αντίστοιχα και την ελάχιστη τιμή
του δείκτη την ίδια περίοδο.

 ISCED6 – Τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακές
σπουδές (Bachelor's or equivalent level)
Η φοίτηση είναι 3ετής έως &4ετής (Augstskola).

2.1.15 Λιθουανία (15 Lithuania)
θυσμού (από ISCED0 έως& ISCED8) στη Λιθουανία την
περίοδο αναφοράς 2001-2017.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το εκτιμώμενο
πλήθος του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πλη-

Γράφημα 2.29: Συνολικός μαθητικός/φοιτητικός πληθυσμός (από ISCED0 έως& ISCED8) στη ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ την περίοδο 2001-2017
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Πηγή: Eurostat - Students by ISCED level the period 2001-2012 [educ_enrl1tl] & Pupils and students enrolled by education level the period 2013-2017 [educ_uoe_enra02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
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Το 2017, το σύνολο του μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού στη χώρα είναι 630.883 μαθητές- φοιτητές/τριες, που αντιστοιχεί στο 22,2% του συνολικού πληθυσμού/κατοίκων της χώρας τη συγκεκριμένη χρονιά
(2.847.904 κάτοικοι). Κατά την περίοδο αναφοράς
(2001-2017) το πλήθος του μαθητικού-φοιτητικού
πληθυσμού της χώρας καταγράφει σημαντική μείωση
(κατά -27,0% ή κατά 233.269 μαθητές -φοιτητές/τριες), από 864.152 μαθητές-φοιτητές/-τριες το 2001,

σε 630.883 μαθητές-φοιτητές/-τριες το 2017, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του
δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2003 (878.740
μαθητές-φοιτητές/-τριες).
Στο ακόλουθο γράφημα αποδίδεται με χρωματική και
συμβολική διαφοροποίηση η δομή του συστήματος
E&K του συγκεκριμένου κράτους-μέλους το σχολικό
έτος 2017-2018.

Γράφημα 2.30: Σχηματικό διάγραμμα του εκπαιδευτικού συστήματος (από ISCED0 έως& ISCED7) στη ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ το σχολικό έτος 2017- 2018

Πηγή: EURYDICE “The Structure of the European Education Systems 2018-2019” (September2019)
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Συνδυάζοντας στοιχεία της δομής του συστήματος
Ε&Κ της χώρας με τα αντίστοιχα μεγέθη (πλήθος μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού) στις βαθμίδες του
συγκεκριμένου συστήματος (χρονοσειρές Eurostat) αξίζει να σημειωθούν τα ακόλουθα:

 Υποχρεωτική εκπαίδευση (compulsory or basic edu-

cation)
Είναι 10ετής και αφορά σε ηλικίες από 6 έως&15
ετών.
Το 2017, στην υποχρεωτική εκπαίδευση φοιτούσαν
275.575 μαθητές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί στο
43,7% του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς
(2001-2017) το ποσοστό του μαθητικού-φοιτητικού
πληθυσμού της υποχρεωτικής εκπαίδευσης ως προς
το συνολικό μαθητικό-φοιτητικό πληθυσμό της χώρας καταγράφει σημαντική μείωση κατά -25,7% (ή
κατά 15,1 ποσ. μονάδες) από 58,8% το 2001, που
αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την
περίοδο αναφοράς, σε 43,7% το 2017. Σημειώνεται
ότι η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2013 (42,4%).

 ISCED0 - Προσχολική εκπαίδευση (Early childhood

and care)
Η βαθμίδα Προσχολικής εκπαίδευσης υπάγεται αποκλειστικά στην Ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας.
Η φοίτηση είναι συνολικά 7ετής και συγκεκριμένα
6ετής μη- υποχρεωτική για βρέφη/νήπια έως& 5
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ετών (Ιkimokyklinis ugdy-mas) και 1ετής υποχρεωτική για νήπια ηλικίας 6ετών (Priešmokyklinis ugdymas).
Σημειώνεται ότι στη βαθμίδα ISCED0 ανήκει το σύνολο των βρεφών/νηπίων ηλικίας έως& 6 ετών.
Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα εντάσσονται
126.490 βρέφη/νήπια πλήθος που αντιστοιχεί στο
20,0% του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς
(2001-2017) το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει
ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 99,5% (ή κατά
10,0 ποσ. μονάδες) από 10,0% το 2001, σε 20,0% το
2017, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη
κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2005 (9,8%).

 ISCED1 - Πρωτοβάθμια εκπαίδευση (Primary education or first stage of basic education - level 1)
Η φοίτηση στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση είναι
4ετής υποχρεωτική (αφορά σε ηλικίες από 7 έως&
10 ετών) σε 3 τύπους σχολείων: (α) Pradinė mokykla:
παρέχει εκπαίδευση για τους βαθμούς/τάξεις 1 έως& 4, (β) Progimnazija: παρέχει γενική εκπαίδευση
για τους βαθμούς/τάξεις 1 έως& 8, και (γ) Daugiafunkcis centras: πρόκειται για σχολικά πολυκλαδικά
κέντρα εκπαίδευσης & φροντίδας παιδιών για τους
βαθμούς/τάξεις 1 έως& 12 παρέχοντας και άλλες
πολιτιστικές και κοινωνικές υπηρεσίες τυπικής & μητυπικής εκπαίδευσης.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

(Lower secondary or second stage of basic education
- level 2)
Στη βαθμίδα αυτή διακρίνονται 4 τύποι σχολείου:
(α) Progimnazija: η φοίτηση είναι 4ετής υποχρεωτική και αφορά σε ηλικίες από 11 έως& 14 ετών,
(β) Pagrindinė mokykla: η φοίτηση είναι 6ετής (στην
υποχρεωτική εκπαίδευση ανήκουν οι πρώτες 5 τάη
ξεις ενώ η 6 τάξη ανήκει στην μη-υποχρεωτική εκπαίδευση) και αφορά σε ηλικίες από 11 έως& 16
ετών,
(γ) Gimnazija: η φοίτηση είναι 2ετής (στην υποχρεωη
η
τική εκπαίδευση ανήκει η 1 τάξη, ενώ η 2 τάξη ανήκει στην μη-υποχρεωτική εκπαίδευση) και αφορά
σε ηλικίες από 15 έως& 16 ετών, και
(δ) Profesinė mokykla: πρόκειται για πολυκλαδικό
κέντρο επαγγελματικής εκπαίδευσης στο οποίο η
φοίτηση είναι 2ετής ή & 3ετής (στην υποχρεωτική
η
εκπαίδευση ανήκουν οι 2 πρώτες τάξεις, ενώ η 3
τάξη ανήκει στην μη-υποχρεωτική εκπαίδευση) και
αφορά σε ηλικίες από 14 έως& 16 ετών.
Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 169.083
μαθητές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί στο 26,8%
του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού
της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017)
το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει σημαντική
μείωση κατά -29,4% (ή κατά 11,1 ποσ. μονάδες) από
37,9% το 2001, σε 26,8% το 2017, που αποτελεί και
την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη
την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2002 (38,0%).

 ISCED3 – Ανώτερη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

(Upper secondary education)
Η βαθμίδα διακρίνεται σε 2 επιμέρους τύπους εκπαίδευσης:
(α) Γενικής εκπαίδευσης: Η φοίτηση (σε Gimnazija)
είναι 2ετής μη-υποχρεωτική και αφορά σε ηλικίες
από 17 έως& 18 ετών, και
(β) Επαγγελματικής εκπαίδευσης: Η φοίτηση (σε Profesinė mokykla) είναι 2ετής ή & 3ετής και αφορά σε
ηλικίες από 17 έως& 19 ετών.
Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 73.557
μαθητές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί στο 11,7%
του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού
της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017)
το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει οριακή αύξη-

 ISCED4 – Μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκ-

Κεφάλαιο 2ο

 ISCED2 – Κατώτερη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

ση κατά 1,1% (ή κατά 0,1 ποσ. μονάδα) από 11,5%
το 2001, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του
δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 11,7% το
2017. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη την
ίδια περίοδο καταγράφεται το 2011 (14,7%).
ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ/ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 113.881
μαθητές/-τριες, πλήθος που αντιστοιχεί στο 18,1%
του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού
της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017)
το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει σημαντική
μείωση κατά -25,3% (ή κατά 6,1 ποσ. μονάδες) από
24,2% το 2001, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του
δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 18,1% το
2017. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή του δείκτη
την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2011 είναι
(15,6%).

παίδευση (Post-secondary non tertiary education)
Η φοίτηση (σε Profesinė mokykla) είναι 3ετής μηυποχρεωτική και αφορά σε ηλικίες από 18 έως& 20
ετών).
Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 22.009
σπουδαστές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί στο
3,5% του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς (20012017) το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 354,4% (ή κατά 2,7
ποσ. μονάδες) από 0,8% το 2001, που αποτελεί και
την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 3,5% το 2017, που αποτελεί αντίστοιχα
και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.

 ISCED5 – Τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου

σπουδών (Short-cycle tertiary education)
Η συγκεκριμένη βαθμίδα δεν περιλαμβάνεται στο
εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας

 ISCED6 – Τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακές

σπουδές (Bachelor's or equivalent level)
Η φοίτηση είναι 3ετής ή 4ετής και συγκεκριμένα σε
Universitetas (4ετής) και σε Kolegija (3ετής ή 4ετής).
Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 95.539
προπτυχιακοί φοιτητές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί στο 15,1% του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017) το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει οριακή μείωση κατά -1,0% (ή κατά 0,2 ποσ.
μονάδα) από 15,3% το 2001, σε 15,1% το 2017, που
αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την
περίοδο αναφοράς την ίδια περίοδο. Σημειώνεται
ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2009 είναι (25,7%).

 ISCED7 – Τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακές

σπουδές (Master's or equivalent level)
Η φοίτηση είναι 1ετής, και αφορά σε πτυχιούχους
των ιδρυμάτων ISCED6. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι
στη συγκεκριμένη βαθμίδα εντάσσονται και ορισμένα τμήματα των ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με διάρκεια προπτυχιακού προγράμματος
σπουδών μεγαλύτερη των 4 ετών.
Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 27.587
μεταπτυχιακοί φοιτητές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί στο 4,4% του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς (2013-2017) το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει μείωση κατά -7,0% (ή κατά 0,3 ποσ. μονάδες) από 4,7% το 2013 σε 4,4% το 2017, που αποτελεί αντίστοιχα και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά
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Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 2.737
μεταπτυχιακοί φοιτητές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί στο 0,4% του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς (2013-2017) καταγράφεται οριακά μηδενική μεταβολή του δείκτη.

την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι η μέγιστη
τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το
2014 είναι (4,8%).

 ISCED8 – Τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακές
σπουδές (Doctoral or equivalent level)

2.1.16 Λουξεμβούργο (16 Luxembourg)
θυσμού (από ISCED0 έως& ISCED8) στο Λουξεμβούργο την περίοδο αναφοράς 2001-2017.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το εκτιμώμενο
πλήθος του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πλη-

Γράφημα 2.31: Συνολικός μαθητικός/φοιτητικός πληθυσμός (από ISCED0 έως& ISCED8) στο ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ την περίοδο 2001-2017
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Πηγή: Eurostat - Students by ISCED level the period 2001-2012 [educ_enrl1tl] & Pupils and students enrolled by education level the period 2013-2017 [educ_uoe_enra02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, το σύνολο του μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού στη χώρα είναι 110.506 μαθητές- φοιτητές/τριες, που αντιστοιχεί στο 18,7% του συνολικού πληθυσμού/κατοίκων της χώρας τη συγκεκριμένη χρονιά
(590.667 κάτοικοι). Κατά την περίοδο αναφοράς
(2001-2017) το πλήθος του μαθητικού-φοιτητικού
πληθυσμού της χώρας καταγράφει σημαντική αύξηση
(κατά 29,7% ή κατά 25.318 μαθητές -φοιτητές/-τριες).
από 85.188 μαθητές-φοιτητές/-τριες το 2001, που α-

ποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 110.506 μαθητές-φοιτητές/-τριες
το 2017, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη
την ίδια περίοδο.
Στο ακόλουθο γράφημα αποδίδεται με χρωματική και
συμβολική διαφοροποίηση η δομή του συστήματος
E&K του συγκεκριμένου κράτους-μέλους το σχολικό
έτος 2017-2018.

Γράφημα 2.32: Σχηματικό διάγραμμα του εκπαιδευτικού συστήματος (από ISCED0 έως& ISCED7) στο ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ το σχολικό έτος 2017- 2018

Πηγή: EURYDICE “The Structure of the European Education Systems 2018-2019” (September2019)
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Συνδυάζοντας στοιχεία της δομής του συστήματος
Ε&Κ της χώρας με τα αντίστοιχα μεγέθη (πλήθος μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού) στις βαθμίδες του
συγκεκριμένου συστήματος (χρονοσειρές Eurostat) αξίζει να σημειωθούν τα ακόλουθα:
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 Υποχρεωτική εκπαίδευση (compulsory or basic education)
Είναι 12ετής και αφορά σε ηλικίες από 4 έως&15
ετών.
Το 2017, στην υποχρεωτική εκπαίδευση φοιτούσαν
73.926 μαθητές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί στο

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

and care)
Η βαθμίδα Προσχολικής εκπαίδευσης υπάγεται αποκλειστικά στην Ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας,
η φοίτηση είναι 6ετής και διακρίνεται σε 2 τριετείς
κύκλους:
(α) Frühkindliche bildung und betreuung/Service
d'éducation et d'accueil: η φοίτηση είναι μη- υποχρεωτική και αφορά σε βρέφη ηλικίας έως& 2 ετών,
και
(β) Vorschule/ École préscolaire ( 1-Zyklus – Cycle 1:
η φοίτηση αφορά σε νήπια ηλικία από 3 έως& 5ετών
ο
και κατά το 1 έτος είναι μη-υποχρεωτική, ενώ η
φοίτηση στα επόμενα δύο έτη (νήπια ηλικίας 4 έως& 5ετών) είναι υποχρεωτική.
Σημειώνεται ότι στη βαθμίδα ISCED0 ανήκει η ηλικιακή ομάδα νηπίων ηλικίας από 3 έως& 5 ετών.

Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα εντάσσονται
17.176 βρέφη/νήπια πλήθος που αντιστοιχεί στο
15,5% του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς
(2001-2017) το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει
μείωση κατά -5,4% (ή κατά 0,9 ποσ. μονάδες) από
16,4% το 2001, σε 15,5% το 2017, Σημειώνεται ότι η
μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς
καταγράφεται το 2005 (16,9%), ενώ η ελάχιστη τιμή
του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2011
(15,3%).

 ISCED1 - Πρωτοβάθμια εκπαίδευση (Primary education or first stage of basic education - level 1)
Η φοίτηση (στο Grundschule/ École fondamentale
είναι 6ετής & υποχρεωτική και αφορά σε ηλικίες
από 6 έως& 11 ετών, χωρισμένη σε 3 κύκλους (2-3-4
Zyklus/ Cycle 2-3-4).
Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 37.452
μαθητές/-τριες, πλήθος που αντιστοιχεί στο 33,9%
του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού
της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017)
το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει μείωση κατά
-14,3% (ή κατά 5,7 ποσ. μονάδες) από 39,6% το
2001, σε 33,9% το 2017. Σημειώνεται ότι η μέγιστη
τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2004 (40,3%), ενώ η ελάχιστη τιμή του
δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2014
(33,3%).

(Lower secondary or second stage of basic education
- level 2)
Η φοίτηση είναι 3ετής & υποχρεωτική (αφορά σε
ηλικίες από 12 έως& 14 ετών).
Στη βαθμίδα αυτή διακρίνονται 2 τύποι σχολείου:
(α) Klassischer sekundarunterricht/ Enseignement
secondaire classique και (β) Allgemeiner sekundarunterricht/Enseignement secondaire général, και οι
2 τύποι σχολείων είναι χωρισμένοι σε 3 κύκλους και
ος
στη συγκεκριμένη βαθμίδα διδάσκεται ο 1 κύκλος.
Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 22.126
μαθητές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί στο 20,0%
του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού
της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017)
το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει μικρή αύξηση
κατά 4,5% (ή κατά 0,8 ποσ. μονάδες) από 19,2% το
2001, σε 20,0% το 2017. Σημειώνεται ότι η μέγιστη
τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2010 (22,1%), ενώ η ελάχιστη τιμή του
δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2002
(18,9%).

Κεφάλαιο 2ο

 ISCED0 - Προσχολική εκπαίδευση (Early childhood

 ISCED2 – Κατώτερη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ/ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ
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66,9% του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς
(2001-2017) το ποσοστό του μαθητικού-φοιτητικού
πληθυσμού της υποχρεωτικής εκπαίδευσης ως προς
το συνολικό μαθητικό-φοιτητικό πληθυσμό της χώρας καταγράφει μείωση κατά -7,8% (ή κατά 5,7 ποσ.
μονάδες) από 72,6% το 2001, σε 66,9% το 2017, που
αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την
περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή
του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2005
(75,4%).

 ISCED3 – Ανώτερη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

(Upper secondary education)
ο
Η φοίτηση είναι 4ετής, υποχρεωτική κατά το 1 έτος, αφορά σε ηλικίες από 15 έως& 18 ετών), και διακρίνεται σε 2 επιμέρους τύπους εκπαίδευσης:
(α) Γενικής εκπαίδευσης: Η φοίτηση είναι 4ετής, σε 2
τύπους σχολείων για μαθητές ηλικίας από 15 έως&
18ετών: (α) Klassi-scher sekundarunterricht/ Enseignement secondaire classique, και (β) Allgemeiner
sekundarunterricht/ Enseignement secondaire général. Η φοίτηση και στους 2 τύπους σχολείων διακρίνεται σε 2 κύκλους σπουδών και συγκεκριμένα
ο
στον 1 κύκλο (όπου η φοίτηση είναι 1ετής και υποο
χρεωτική για μαθητές ηλικίας 15ετών) και στον 2
κύκλο (όπου η φοίτηση είναι 3ετής και μη- υποχρεωτική για μαθητές ηλικίας από 16 έως& 18ετών).
και
(β) Επαγγελματικής εκπαίδευσης:
Η φοίτηση είναι 3ετής ή & 4ετής, σε 2 τύπους σχολείων για μαθητές ηλικίας από 15 έως& 18ετών:
• Technikerdiplom/ Formation professionnelle menant au diplome de technician: η φοίτηση είναι
4ετής και διακρίνεται σε 2 κύκλους σπουδών και
ο
συγκεκριμένα στον 1 κύκλο (όπου η φοίτηση είναι
1ετής και υποχρεωτική για μαθητές ηλικίας
ο
15ετών) και στον 2 κύκλο (όπου η φοίτηση είναι
3ετής και μη-υποχρεωτική για μαθητές/-τριες ηλικίας από 16 έως& 18ετών), και
• Βerufsausbildung/Formation professionnelle: η
φοίτηση είναι 3ετής για μαθητές ηλικίας από 15
έως& 17ετών με εφαρμογή του μοντέλου παράλληλης εκπαίδευσης στο σχολείο και σε χώρο εργασίας (dual system).
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Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 26.085
μαθητές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί στο 23,6%
του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού
της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017)
το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει αύξηση κατά
13,4% (ή κατά 2,8 ποσ. μονάδες) από 20,8% το 2001,
σε 23,6% το 2017. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή
του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2010 (23,8%), ενώ η ελάχιστη τιμή του δείκτη
την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2008 (0,8%)

Η φοίτηση (στο Universität-Université) είναι 3ετής
έως και 5ετής.
Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 3.196
προπτυχιακοί φοιτητές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί στο 2,9% του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού
πληθυσμού της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς
(2001-2017) το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει
οριακή μείωση κατά -4,0% (ή κατά 0,1 ποσ. μονάδες) από 3,0% το 2001, σε 2,9% το 2017, που αποτελεί αντίστοιχα και την ελάχιστη τιμή του δείκτη την
ίδια περίοδο. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του
δείκτη ίδια περίοδο καταγράφεται το 2012 (5,5%).

 ISCED4 – Μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκ-

παίδευση (Post-secondary non tertiary education)
Η φοίτηση στο (Μeisterbrief/Βrevet de maîtrise )είναι 3ετής μη-υποχρεωτική.
Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 609
σπουδαστές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί στο 0,6%
του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού
της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017)
το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει σημαντική
μείωση κατά -46,4% (ή κατά 0,4 ποσ. μονάδες) από
1,0% το 2001, σε 0,6% το 2017, που αποτελεί και την
ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη την
ίδια περίοδο καταγράφεται το 2003 (1,2%).

 ISCED7 – Τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακές

σπουδές (Master's or equivalent level)
Η φοίτηση είναι 1ετής και αφορά σε πτυχιούχους
των ιδρυμάτων ISCED6.

Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 2.459
μεταπτυχιακοί φοιτητές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί στο 2,2% του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς (2013-2017) το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει οριακή μείωση κατά -2,0% (ή κατά 0,1
ποσ. μονάδες) από 2,3% το 2013, που αποτελεί και
τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 2,2% το 2017, που αποτελεί αντίστοιχα
και την ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.

 ISCED5 – Τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου
σπουδών (Sort-cycle tertiary)
Η φοίτηση (στο Lyzeum-Lycée) είναι 2ετής ή & 3ετής.

 ISCED8 – Τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικές

σπουδές (Doctoral or equivalent level)
Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 641 διδακτορικοί φοιτητές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί
στο 0,6% του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού
πληθυσμού της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς
(2013-2017) το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει
οριακή αύξηση κατά 33,3% (ή κατά 0,2 ποσ. μονάδες) από 0,4% το 2013, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε
0,6% το 2017, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.

Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 762
σπουδαστές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί στο
0,7% του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς (20132017) το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 121,0% (ή κατά 0,4
ποσ. μονάδες) από 0,3% το 2013, που αποτελεί και
την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 0,7% το 2017, που αποτελεί αντίστοιχα
και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.

 ISCED6 – Τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακές
σπουδές (Bachelor's or equivalent level)

2.1.17 Ουγγαρία (17 Hungary)
θυσμού (από ISCED0 έως& ISCED8) στην Ουγγαρία
την περίοδο αναφοράς 2001-2017.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το εκτιμώμενο
πλήθος του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πλη-

Γράφημα 2.33: Συνολικός μαθητικός/φοιτητικός πληθυσμός (από ISCED0 έως& ISCED8) στην ΟΥΓΓΑΡΙΑ την περίοδο 2001-2017
2.295.432
2.278.722 2.253.761
2.270.555 2.278.181 2.284.858

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2.217.640

2007

2.168.547

2008

2.117.894 2.096.108
2.079.862 2.060.882
2.050.716

2009

2010

2011

2012

2013

1.985.790

2014

1.930.058

1.892.126 1.887.845

2015

Πηγή: Eurostat - Students by ISCED level the period 2001-2012 [educ_enrl1tl] & Pupils and students enrolled by education level the period 2013-2017 [educ_uoe_enra02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
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τές-φοιτητές/-τριες το 2017, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς.
Σημειώνεται ότι μέγιστη η τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2004 (2.295.432 μαθητές- φοιτητές/-τριες).
Στο ακόλουθο γράφημα αποδίδεται με χρωματική και
συμβολική διαφοροποίηση η δομή του συστήματος
E&K του συγκεκριμένου κράτους-μέλους το σχολικό
έτος 2017-2018.

Κεφάλαιο 2ο
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Το 2017, το σύνολο του μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού στη χώρα είναι 1.887.845 μαθητές- φοιτητές/τριες, που αντιστοιχεί στο 19,3% του συνολικού πληθυσμού/κατοίκων της χώρας τη συγκεκριμένη χρονιά
(9.797.561 κάτοικοι). Κατά την περίοδο αναφοράς
(2001-2017) το πλήθος του μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού της χώρας καταγράφει μείωση (κατά -16,9% ή
κατά 382.710 μαθητές -φοιτητές/-τριες), από 2.270.555
μαθητές-φοιτητές/-τριες το 2001, σε 1.887.845 μαθη-

Γράφημα 2.34: Σχηματικό διάγραμμα του εκπαιδευτικού συστήματος (από ISCED0 έως& ISCED7) στην ΟΥΓΓΑΡΙΑ το σχολικό έτος 2017- 2018

Πηγή: EURYDICE “The Structure of the European Education Systems 2018-2019” (September2019)
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Συνδυάζοντας στοιχεία της δομής του συστήματος
Ε&Κ της χώρας με τα αντίστοιχα μεγέθη (πλήθος μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού) στις βαθμίδες του
συγκεκριμένου συστήματος (χρονοσειρές Eurostat) αξίζει να σημειωθούν τα ακόλουθα:

 Υποχρεωτική εκπαίδευση (compulsory or basic edu-

cation)
Είναι 13ετής και αφορά σε ηλικίες από 3 έως&15
ετών.
Το 2017, στην υποχρεωτική εκπαίδευση φοιτούσαν
1.177.459 μαθητές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί
στο 62,4% του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού
πληθυσμού της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς
(2001-2017) το ποσοστό του μαθητικού-φοιτητικού
πληθυσμού της υποχρεωτικής εκπαίδευσης ως προς
το συνολικό μαθητικό-φοιτητικό πληθυσμό της χώρας καταγράφει μικρή μείωση κατά -4,2% (ή κατά
2,7 ποσ. μονάδες) από 65,1% το 2001, που αποτελεί
και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 62,4% το 2017. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2012 (57,9%).

 ISCED0 - Προσχολική εκπαίδευση (Early childhood
and care)
Η βαθμίδα διακρίνεται σε 2 κατηγορίες μονάδων:
(α) Εκτός ευθύνης Υπουργείου Παιδείας: Η φοίτηση
(στο Βölcsöde) είναι 2,5ετής μη-υποχρεωτική και
αφορά σε βρέφη ηλικίας από 5μηνών έως& 2 ετών,

και
(β) Ευθύνης Υπουργείου Παιδείας: Η φοίτηση (στο
Óvoda) είναι 3ετής υποχρεωτική και αφορά σε νήπια ηλικίας από 3 έως& 5 ετών.
Σημειώνεται ότι στη βαθμίδα ISCED0 ανήκει η ηλικιακή ομάδα νηπίων ηλικίας από 3 έως& 5 ετών.
Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα εντάσσονται
322.029 βρέφη/νήπια πλήθος που αντιστοιχεί στο
17,1% του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς
(2001-2017) το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει
αύξηση κατά 10,0% (ή κατά 1,6 ποσ. μονάδες) από
15,5% το 2001, σε 17,1% το 2017. Σημειώνεται ότι η
μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς
καταγράφεται το 2016 (17,2%), ενώ η ελάχιστη τιμή
του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2004
(14,1).

 ISCED1 - Πρωτοβάθμια εκπαίδευση (Primary educa-

tion or first stage of basic education - level 1)
Η φοίτηση (στο Általános iskola – Alsó tagozat) είναι
4ετής & υποχρεωτική (αφορά σε ηλικίες από 6 έως& 9 ετών).
Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 390.970
μαθητές/-τριες, πλήθος που αντιστοιχεί στο 20,7%
του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού
της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017)
το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει μικρή μείωση
κατά -3,7% (ή κατά 0,8 ποσ. μονάδες) από 21,5% το
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2001, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη
κατά την περίοδο αναφοράς, σε 20,7% το 2017. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια
περίοδο καταγράφεται το 2007 (17,8%).

 ISCED2 – Κατώτερη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

(Lower secondary or second stage of basic education
- level 2)
Η φοίτηση είναι 4ετής & υποχρεωτική και διακρίνεται σε 3 τύπους σχολείων:
(α) Általános iskola – Felsó tagozat: η φοίτηση είναι
4ετής & υποχρεωτική και αφορά σε ηλικίες από 10
έως& 13 ετών,
(β) Gimnázium: η φοίτηση είναι 4ετής υποχρεωτική
(χωρισμένη σε 2 διετείς κύκλους) και αφορά σε ηλικίες από 10 έως& 13 ετών, και
(γ) Koznevelesi Hidprogram: η φοίτηση είναι 1ετής
υποχρεωτική για μαθητές/-τριες ηλικίας 14 ετών,
Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 382.842
μαθητές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί στο 20,3%
του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού
της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017)
το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει μείωση κατά
-8,6% (ή κατά 1,9 ποσ. μονάδες) από 22,2% το 2001,
που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά
την περίοδο αναφοράς, σε 20,3% το 2017. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2012 (18,8%).

 ISCED3 – Ανώτερη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

(Upper secondary education)
Η φοίτηση είναι από 2ετής έως 5ετής, υποχρεωτική
(για τις 2 πρώτες τάξεις), αφορά σε ηλικίες από 14
έως& 18 ετών) και διακρίνεται σε 2 επιμέρους τύπους εκπαίδευσης:
(α) Γενικής εκπαίδευσης: Η φοίτηση παρέχεται σε 3
τύπους σχολείων:
• Gimnázium: η φοίτηση είναι 4ετής ή 5ετής και υποχρεωτική (μόνο για τις πρώτες 2 τάξεις, ενώ για
τις υπόλοιπες 2-3 τάξεις είναι μη-υποχρεωτική)
και αφορά σε ηλικίες από 14 έως& 17 ή 18 ετών,
• Szakgimnázium: η φοίτηση είναι 4ετής ή 5ετής και
υποχρεωτική (μόνο για τις πρώτες 2 τάξεις, ενώ
για τις υπόλοιπες 2-3 τάξεις είναι μηυποχρεωτική) και αφορά σε ηλικίες από 14 έως&
17 ή 18 ετών, και
• Érettségire vizsgára felkészítő évfolyam: η φοίτηση
είναι 2ετής μη-υποχρεωτική, αφορά σε ηλικίες
από 17 έως& 18 ετών,
και
(β) Επαγγελματικής εκπαίδευσης: Η φοίτηση παρέχεται σε 3 τύπους σχολείων:
• Szakképzési Hídprogram: η φοίτηση είναι 2ετής
μη-υποχρεωτική και αφορά σε ηλικίες από 14 έως& 16 ετών, και
• Duális képzés: η φοίτηση είναι 3ετής μη- υποχρεωτική αφορά σε ηλικίες από 14 έως& 16 ετών που
παρέχεται με εφαρμογή του μοντέλου παράλλη-
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λης εκπαίδευσης στο σχολείο και σε χώρο εργασίας-dual system),
Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 424.863
μαθητές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί στο 22,5%
του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού
της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017)
το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει μικρή αύξηση
κατά 2,0% (ή κατά 0,5 ποσ. μονάδες) από 22,1% το
2001, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη
κατά την περίοδο αναφοράς, σε 22,5% το 2017. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2011 (25,6%).

 ISCED4 – Μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκ-

παίδευση (Post-secondary non tertiary education)
Η φοίτηση (στο Szakgimnázium) είναι 1ετής μη- υποχρεωτική και αφορά σε μαθητές ηλικίας 18 ή 19
ετών.
Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 80.123
σπουδαστές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί στο 4,2%
του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού
της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017)
το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει οριακά μηδενική μεταβολή. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του
δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται
το 2002 (4,4%), ενώ η ελάχιστη τιμή του δείκτη την
ίδια περίοδο καταγράφεται το 2010 (3,0%).

 ISCED5 – Τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου
σπουδών (Sort-cycle tertiary)
Η φοίτηση (στο Egyetem/főiskola) είναι 2ετής.

Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 13.317
σπουδαστές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί στο 0,7%
του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού
της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς (2013-2017)
το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική μείωση κατά -60,9% (ή κατά 1,1 ποσ. μονάδες) από 1,8% το 2013, που αποτελεί και τη μέγιστη
τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε
0,7% το 2017. Σημειώνεται ότι η που ελάχιστη τιμή
του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2015
(0,6%).

 ISCED6 – Τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακές

σπουδές (Bachelor's or equivalent level)
Η φοίτηση (στo Egyetem / Fölskola) είναι 3ετής ή 3,5
ετών.
Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 187.345
προπτυχιακοί φοιτητές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί στο 9,9% του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού
πληθυσμού της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς
(2001-2017) το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει
σημαντική μείωση κατά -30,2% (ή κατά 4,3 ποσ. μονάδες) από 14,2% το 2001, σε 9,9% το 2017, που
αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την
περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή
του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2007
(18,9%).
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αύξηση κατά 11,4% (ή κατά 0,4 ποσ. μονάδες) από
3,8% το 2013 σε 4,2% το 2017, που αποτελεί και τη
μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή του δείκτη την
ίδια περίοδο καταγράφεται το 2014 (3,7%).

 ISCED7 – Τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακές

σπουδές (Master's or equivalent level)
Η φοίτηση είναι 2ετής και αφορά σε πτυχιούχους
των ιδρυμάτων ISCED6. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι
στη συγκεκριμένη βαθμίδα εντάσσονται και ορισμένα τμήματα των ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με διάρκεια προπτυχιακού προγράμματος
σπουδών μεγαλύτερη των 3,5 ετών.
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 ISCED8 – Τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικές

σπουδές (Doctoral or equivalent level)
Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 7.358
διδακτορικοί φοιτητές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί στο 0,4% του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού
πληθυσμού της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς
(2013-2017) το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει
οριακά μηδενική μεταβολή.

Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 78.998
μεταπτυχιακοί φοιτητές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί στο 4,2% του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού
πληθυσμού της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς
(2013-2017) το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει
2.1.18 Μάλτα (18 Malta)

θυσμού (από ISCED0 έως& ISCED8) στη Μάλτα την
περίοδο αναφοράς 2001-2017.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το εκτιμώμενο
πλήθος του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πλη-

Γράφημα 2.35: Συνολικός μαθητικός/φοιτητικός πληθυσμός (από ISCED0 έως& ISCED8) στη ΜΑΛΤΑ την περίοδο 2001-2017
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Πηγή: Eurostat - Students by ISCED level the period 2001-2012 [educ_enrl1tl] & Pupils and students enrolled by education level the period 2013-2017 [educ_uoe_enra02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, το σύνολο του μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού στη χώρα είναι 80.293 μαθητές- φοιτητές/τριες, που αντιστοιχεί στο 17,4% του συνολικού πληθυσμού/κατοίκων της χώρας τη συγκεκριμένη χρονιά
(460.297 κάτοικοι). Κατά την περίοδο αναφοράς
(2001-2017) το πλήθος του μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού της χώρας καταγράφει μείωση (κατά -7,2% ή
κατά 6.276 μαθητές -φοιτητές/-τριες), από 86.569 μαθητές-φοιτητές/-τριες το 2001, σε 80.293 μαθητές-

φοιτητές/-τριες το 2017. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2004 (89.077 μαθητές -φοιτητές/-τριες), ενώ
η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2012 (77.467 μαθητές-φοιτητές/-τριες).
Στο ακόλουθο γράφημα αποδίδεται με χρωματική και
συμβολική διαφοροποίηση η δομή του συστήματος
E&K του συγκεκριμένου κράτους-μέλους το σχολικό
έτος 2017-2018.

Γράφημα 2.36: Σχηματικό διάγραμμα του εκπαιδευτικού συστήματος (από ISCED0 έως& ISCED7) στη ΜΑΛΤΑ το σχολικό έτος 2017- 2018

Πηγή: EURYDICE “The Structure of the European Education Systems 2018-2019” (September2019)
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
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Συνδυάζοντας στοιχεία της δομής του συστήματος
Ε&Κ της χώρας με τα αντίστοιχα μεγέθη (πλήθος μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού) στις βαθμίδες του
συγκεκριμένου συστήματος (χρονοσειρές Eurostat) αξίζει να σημειωθούν τα ακόλουθα:

 Υποχρεωτική εκπαίδευση (compulsory or basic edu-

cation)
Είναι 11ετής και αφορά σε ηλικίες από 5 έως&15
ετών.
Το 2017, στην υποχρεωτική εκπαίδευση φοιτούσαν
49.822 μαθητές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί στο
62,1% του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς (20012017) το ποσοστό του μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού της υποχρεωτικής εκπαίδευσης ως προς το
συνολικό μαθητικό-φοιτητικό πληθυσμό της χώρας
καταγράφει σημαντική μείωση κατά -15,4% (ή κατά
11,3 ποσ. μονάδες) από 73,4% το 2001, σε 62,1% το
2017. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2002
(73,4%), ενώ η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2016 (61,6%).

 ISCED0 - Προσχολική εκπαίδευση (Early childhood

and care)
Η βαθμίδα υπάγεται αποκλειστικά στην Ευθύνη του
Υπουργείου Παιδείας, η φοίτηση είναι μη- υποχρεωτική και διακρίνεται σε 2 κύκλους:
(α) Childcare Centres: η φοίτηση είναι 3ετής και αφορά σε βρέφη/νήπια ηλικίας έως& 2 ετών, και
(β) Kindergarten: η φοίτηση είναι 3ετής και αφορά
σε νήπια ηλικίας από 3 έως& 5 ετών.
Σημειώνεται ότι στη βαθμίδα ISCED0 ανήκει η ηλικιακή ομάδα νηπίων ηλικίας από 3 έως& 5 ετών.

Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα εντάσσονται
9.224 βρέφη/νήπια πλήθος που αντιστοιχεί στο
11,5% του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς
(2001-2017) το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει
μικρή αύξηση κατά 2,4% (ή κατά 0,3 ποσ. μονάδες)
από 11,2% το 2001, σε 11,5% το 2017. Σημειώνεται
ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς σημειώνεται το 2016 (11,8%), ενώ η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται
το 2006 (9,6%).

 ISCED1 - Πρωτοβάθμια εκπαίδευση (Primary education or first stage of basic education - level 1)
Η φοίτηση (στα primary schools) είναι 6ετής & υποχρεωτική (αφορά σε ηλικίες από 5 έως& 10 ετών).
Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 25.796
μαθητές/-τριες, πλήθος που αντιστοιχεί στο 32,1%
του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού
της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017)
το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει σημαντική
μείωση κατά -15,9% (ή κατά 6,1 ποσ. μονάδες) από
38,2% το 2001, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του
δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 32,1% το
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2017, που αποτελεί αντίστοιχα και την ελάχιστη τιμή
του δείκτη την ίδια περίοδο.

 ISCED2 – Κατώτερη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

(Lower secondary or second stage of basic education
- level 2)
Η φοίτηση είναι 4ετής & υποχρεωτική (αφορά σε
ηλικίες από 11 έως& 13 ετών) και διακρίνεται σε 2
επιμέρους τύπους εκπαίδευσης:
(α) Γενικής εκπαίδευσης: Η φοίτηση παρέχεται σε 2
τύπους σχολείου:
• Middles schools: η φοίτηση είναι 2ετής υποχρεωτική και αφορά σε ηλικίες από 11 έως& 12 ετών,
και
• Secondary schools: η φοίτηση είναι 2ετής υποχρεωτική και αφορά σε μαθητές ηλικίας 13 ετών,
και
(β) Επαγγελματικής εκπαίδευσης: Η φοίτηση παρέχεται σε 2 τύπους σχολείων:
• Institute of Tourism Studies (ITS): η φοίτηση είναι
1ετής μη-υποχρεωτική και αφορά σε μαθητές/τριες ηλικίας 16 ετών, και
• Malta College of Arts, Science and Technology: η
φοίτηση είναι 1ετής μη-υποχρεωτική και αφορά
σε μαθητές/-τριες ηλικίας 16 ετών.

Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 12.603
μαθητές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί στο 15,7%
του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού
της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017)
το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική μείωση κατά -52,5% (ή κατά 17,3 ποσ. μονάδες) από 33,0% το 2001, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς,
σε 15,7% το 2017. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή
του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2016
(15,6%).

 ISCED3 – Ανώτερη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

(Upper secondary education)
Η φοίτηση διακρίνεται σε 2 επιμέρους τύπους εκπαίδευσης:
(α) Γενικής εκπαίδευσης: Η φοίτηση παρέχεται σε 2
τύπους σχολείων:
• Secondary schools: η φοίτηση είναι 2ετής υποχρεωτική και αφορά σε μαθητές/-τριε ηλικίας από
14 έως& 15ετών, και
• Higher secondary schools/ Junior colleges: η φοίτηση είναι 2ετής μη-υποχρεωτική και αφορά σε
μαθητές/-τριες ηλικίας από 16 έως& 17ετών,
και
(β) Επαγγελματικής εκπαίδευσης: Η φοίτηση παρέχεται σε 2 τύπους σχολείων/ιδρυμάτων:
• Institute of Tourism Studies (ITS): η φοίτηση είναι:
3 εξαμήνων μη-υποχρεωτική (αφορά σε σπουδαστές/-τριες ηλικίας 16 ετών), ή 5εξαμήνων μη-

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

 ISCED4 – Μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκ-

παίδευση (Post-secondary non tertiary education)
Η φοίτηση (στο University) είναι 1ετής.
Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 88
σπουδαστές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί στο
0,1% του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς (20012017) το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική μείωση κατά -86,8% (ή κατά 0,7 μονάδες) από 0,8% το 2001, που αποτελεί τη μέγιστη
του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 0,1% το
2017, που αποτελεί αντίστοιχα και την ελάχιστη τιμή
του δείκτη την ίδια περίοδο.

 ISCED5 – Τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου

σπουδών (Sort-cycle tertiary)
Η φοίτηση παρέχεται σε 2 τύπους ιδρυμάτων:
(α) Institute of Tourism Studies - ITS: η φοίτηση είναι
1ετής (με επιπλέον 1 έτος εργασιακής εμπειρίας), ή
2ετής με εφαρμογή (για 1 εξάμηνο) του μοντέλου
παράλληλης εκπαίδευσης στο σχολείο και σε χώρο
εργασίας (dual system), και
(β) Malta College of Arts, Science and Technology –
MCAST: η φοίτηση είναι 2ετής.

Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 1.682
σπουδαστές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί στο
2,1% του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς (20136

Η συγκεκριμένη κατηγορία δηλώνεται (χρωματικά) ως Μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση αλλά (ως σήμανση) εντάσσεται στη βαθμίδα ISCED3
7
Η συγκεκριμένη κατηγορία δηλώνεται (χρωματικά) ως Μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση αλλά (ως σήμανση) εντάσσεται στη βαθμίδα ISCED3

 ISCED6 – Τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακές

Κεφάλαιο 2ο

Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 18.157
μαθητές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί στο 22,6%
του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού
της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017)
το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 173,3% (ή κατά 14,3 ποσ. μονάδες) από 8,3% το 2001, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς,
σε 22,6% το 2017. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή
του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2013
(25,6%).

2017) το συγκεκριμένο ποσοστό μείωση κατά 33,3% (ή κατά 1,0 ποσ. μονάδα) από 3,1% το 2013,
σε 2,1% το 2017, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή
του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο
καταγράφεται το 2015 (3,2%).

ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ/ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

υποχρεωτική (αφορά σε σπουδαστές/-τριες ηλι6
κίας από 17 έως& 19ετών) , και
• Malta College of Arts, Science and Technology MCAST): Η φοίτηση είναι: 1ετής ή 2ετής (αφορά
σε μαθητές/-τριες ηλικίας από 17 έως& 18ετών)
με εφαρμογή του μοντέλου παράλληλης εκπαίδευσης
στο σχολείο και σε χώρο εργασίας (dual system), ή
3ετής μη-υποχρεωτική (αφορά σε σπουδαστές/τριες ηλικίας από 16 έως& 19 ετών) με εφαρμογή
του μοντέλου παράλληλης εκπαίδευσης στο σχο7
λείο και σε χώρο εργασίας (dual system) .

σπουδές (Bachelor's or equivalent level)
Η φοίτηση παρέχεται σε 3 τύπους ιδρυμάτων:
(α) University: η φοίτηση είναι 3ετής έως & 5ετής,
(β) Institute of Tourism Studies - ITS: η φοίτηση είναι
5 εξαμήνων με επιπλέον 1 εξάμηνο με εφαρμογή
του μοντέλου παράλληλης εκπαίδευσης στο σχολείο
και σε χώρο εργασίας (dual system), και
(γ) Malta College of arts, Science and Technology –
MCAST: η φοίτηση είναι 1ετής ή 2ετής (συνέχιση
σπουδών για πτυχιούχους ISCED5).

Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 8.359
προπτυχιακοί φοιτητές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί στο 10,4% του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017) το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει αύξηση κατά 23,6% (ή κατά 2,0 ποσ. μονάδες) από 8,4% το 2001, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε
10,4% το 2017. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του
δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2012
(15,4%).

 ISCED7 – Τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακές

σπουδές (Master's or equivalent level)
Η φοίτηση είναι από 1ετής και αφορά σε πτυχιούχους του University και του Malta College of Arts,
Science and Technology – MCAST.

Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 4.235
μεταπτυχιακοί φοιτητές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί στο 5,3% του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς (2013-2017) το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει σημαντική αύξηση κατά 32,9% (ή κατά 1,3
ποσ. μονάδες) από 4,0% το 2013, που αποτελεί και
την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 5,3% το 2017, που αποτελεί αντίστοιχα
και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.

 ISCED8 – Τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικές

σπουδές (Doctoral or equivalent level)
Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 149 διδακτορικοί φοιτητές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί
στο 0,2% του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού
πληθυσμού της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς
(2013-2017) το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει
οριακή αύξηση κατά 86,7% (ή κατά 0,1 ποσ. μονάδες) από 0,1% το 2013, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε
0,2% το 2017, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.
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2.1.19 Ολλανδία (19 Netherlands)
θυσμού (από ISCED0 έως& ISCED8) στην Ολλανδία
την περίοδο αναφοράς 2001-2017.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το εκτιμώμενο
πλήθος του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πλη-

Γράφημα 2.37: Συνολικός μαθητικός/φοιτητικός πληθυσμός (από ISCED0 έως& ISCED8) στην ΟΛΛΑΝΔΙΑ την περίοδο 2001-2017
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Πηγή: Eurostat - Students by ISCED level the period 2001-2012 [educ_enrl1tl] & Pupils and students enrolled by education level the period 2013-2017 [educ_uoe_enra02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, το σύνολο του μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού στη χώρα είναι 4.211.999 μαθητές- φοιτητές/τριες, που αντιστοιχεί στο 24,7% του συνολικού πληθυσμού/κατοίκων της χώρας τη συγκεκριμένη χρονιά
(17.081.507 κάτοικοι). Κατά την περίοδο αναφοράς
(2001-2017) το πλήθος του μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού της χώρας καταγράφει αύξηση (κατά 17,2% ή κατά
617.935 μαθητές-φοιτητές/-τριες), από 3.594.064 μαθητές-φοιτητές/-τριες το 2001, σε 4.211.999 μαθητές-

φοιτητές/-τριες το 2017, που αποτελεί και τη μέγιστη
τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο
καταγράφεται το 2003 (3.576.742 μαθητές-φοιτητές/τριες).
Στο ακόλουθο γράφημα αποδίδεται με χρωματική και
συμβολική διαφοροποίηση η δομή του συστήματος
E&K του συγκεκριμένου κράτους-μέλους το σχολικό
έτος 2017-2018.

Γράφημα 2.38: Σχηματικό διάγραμμα του εκπαιδευτικού συστήματος (από ISCED0 έως& ISCED7) στην ΟΛΛΑΝΔΙΑ το σχολικό έτος 2017- 2018

Πηγή: EURYDICE “The Structure of the European Education Systems 2018-2019” (September2019)
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Συνδυάζοντας στοιχεία της δομής του συστήματος
Ε&Κ της χώρας με τα αντίστοιχα μεγέθη (πλήθος μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού) στις βαθμίδες του
συγκεκριμένου συστήματος (χρονοσειρές Eurostat) αξίζει να σημειωθούν τα ακόλουθα:

 Υποχρεωτική εκπαίδευση (compulsory or basic education)
Είναι 13ετής και αφορά σε ηλικίες από 5 έως 17 ετών.
Το 2017, στην υποχρεωτική εκπαίδευση φοιτούσαν
2.516.603 μαθητές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί
στο 59,7% του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού
πληθυσμού της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς
(2001-2017) το ποσοστό του μαθητικού-φοιτητικού
πληθυσμού της υποχρεωτικής εκπαίδευσης ως προς
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το συνολικό μαθητικό-φοιτητικό πληθυσμό της χώρας καταγράφει σημαντική μείωση κατά -14,0% (ή
κατά 9,7 ποσ. μονάδες) από 69,4% το 2001, σε
59,7% το 2017, που αποτελεί αντίστοιχα και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη την
ίδια περίοδο καταγράφεται το 2003 (70,6%).

 ISCED0 - Προσχολική εκπαίδευση (Early childhood

and care)
Η βαθμίδα διακρίνεται σε 2 κατηγορίες μονάδων:
(α) Εκτός ευθύνης Υπουργείου Παιδείας: Η φοίτηση
(στο Voorschoolse educatie en kinderopvang) είναι
4ετής μη-υποχρεωτική και αφορά σε βρέφη/νήπια
ο
ηλικίας έως& 3 ετών. Σημειώνεται ότι το 4 έτος της

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα εντάσσονται
504.272 βρέφη/νήπια πλήθος που αντιστοιχεί στο
12,0% του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς
(2001-2017) το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει
αύξηση κατά 12,3% (ή κατά 1,3 ποσ. μονάδες) από
10,7% το 2001, σε 12,0% το 2017. Σημειώνεται ότι η
μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς
καταγράφεται το 2013 (13,1%), ενώ η ελάχιστη τιμή
του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2003
(9,6%).

 ISCED1 - Πρωτοβάθμια εκπαίδευση (Primary education or first stage of basic education - level 1)
Η φοίτηση (στο Basisonderwijs - 2) είναι 6ετής υποχρεωτική και αφορά σε ηλικίες από 6 έως& 11 ετών.

Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 1.181.893
μαθητές/-τριες, πλήθος που αντιστοιχεί στο 28,1%
του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού
της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017)
το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει σημαντική
μείωση κατά -21,2% (ή κατά 12,5 ποσ. μονάδες) από
35,6% το 2001, σε 28,1% το 2017, που αποτελεί και
την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη
την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2003 (36,0%).

 ISCED2 – Κατώτερη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

(Lower secondary or second stage of basic education
- level 2)
Η φοίτηση διακρίνεται σε 2 επιμέρους τύπους εκπαίδευσης:
(α) Γενικής εκπαίδευσης:
Στη βαθμίδα αυτή η φοίτηση είναι υποχρεωτική και
διακρίνεται σε 3 τύπους σχολείου:
• VWO Pre-University Education: η φοίτηση είναι
3ετής και αφορά σε ηλικίες από 12 έως& 14 ετών,
• HAVO General secondary education: η φοίτηση είναι 3ετής και αφορά σε ηλικίες από 12 έως& 14
ετών, και
• VMBO Pre-Vocational Secondary Education: η φοίτηση είναι 4ετής και αφορά σε ηλικίες από 12 έως& 15 ετών,
και
(β) Επαγγελματικής εκπαίδευσης: η φοίτηση διακρίνεται σε 2 τύπους σχολείων:

Κεφάλαιο 2ο

Σημειώνεται ότι στη βαθμίδα ISCED0 ανήκει η ηλικιακή ομάδα νηπίων ηλικίας από 3 έως& 5 ετών.

• Praktijkondrwijs: η φοίτηση είναι 6ετής και αφορά
σε ηλικίες από 12 έως& 16 ετών, και
• MBO Entreeopleiding: η φοίτηση είναι 1ετής υποχρεωτική και αφορά σε αποφοίτους VMBO ηλικίας
16 ετών, με εφαρμογή του μοντέλου παράλληλης
εκπαίδευσης στο σχολείο και σε χώρο εργασίας
(dual system).
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φοίτησης (νήπια ηλικίας 3ετών) συμπεριλαμβάνεται
στην βαθμίδα ISCED0.
και
(β) Ευθύνης Υπουργείου Παιδείας: Η φοίτηση (στο
Basisonderwijs - 1) είναι 2ετής και αφορά σε νήπια
ο
ηλικίας από 4 έως& 5 ετών. Σημειώνεται ότι στο 1
έτος (νήπια ηλικίας 4ετών) η φοίτηση είναι μη- υποο
χρεωτική, ενώ στο 2 έτος (νήπια ηλικίας 5ετών) η
φοίτηση είναι υποχρεωτική.

Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 814.299
μαθητές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί στο 19,3%
του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού
της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017)
το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει μείωση κατά
-10,4% (ή κατά 2,2 ποσ. μονάδες) από 21,6% το
2001, σε 19,3% το 2017. Σημειώνεται ότι η μέγιστη
τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2003 (22,1%), ενώ η ελάχιστη τιμή του
δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2011
(18,9%).

 ISCED3 – Ανώτερη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

(Upper secondary education)
Η φοίτηση διακρίνεται σε 2 επιμέρους τύπους εκπαίδευσης:
(α) Γενικής εκπαίδευσης: η φοίτηση διακρίνεται σε 2
τύπους σχολείων:
• VWO Pre-University Education: η φοίτηση είναι
3ετής και αφορά σε ηλικίες από 15 έως& 17 ετών,
και
• HAVO General secondary education: η φοίτηση είναι 2ετής και αφορά σε ηλικίες από 15 έως& 16
ετών,
και
(β) Επαγγελματικής εκπαίδευσης: η φοίτηση διακρίνεται σε 3 τύπους σχολείων:
• MBO Middenkaderopleiding: η φοίτηση είναι
3ετής (είναι υποχρεωτική μόνο για τα 2 πρώτα
έτη) και αφορά σε ηλικίες από 16 έως& 18 ετών
(για αποφοίτους VMBO), ή από 17 έως& 19 ετών (για
αποφοίτους του Praktijkondrwijs) με εφαρμογή του
μοντέλου παράλληλης εκπαίδευσης στο σχολείο
και σε χώρο εργασίας (dual system),
• MBO Vakopleiding: η φοίτηση είναι 2ετής υποχρεωτική και αφορά σε ηλικίες από 16 έως& 17
ετών (για αποφοίτους VMBO), ή από 17 έως& 18 ετών (για αποφοίτους του Praktijkondrwijs), με εφαρμογή του μοντέλου παράλληλης εκπαίδευσης
στο σχολείο και σε χώρο εργασίας (dual system),
και
• MBO Basicberoepsopleiding: η φοίτηση είναι
1ετής υποχρεωτική και αφορά σε αποφοίτους
VMBO ηλικίας 16 ετών και αποφοίτους HAVO ή
Praktijkondrwijs ηλικίας 17 ετών, με εφαρμογή του
μοντέλου παράλληλης εκπαίδευσης στο σχολείο
και σε χώρο εργασίας (dual system),
Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 836.080
μαθητές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί στο 19,8%
του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού
της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017)
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το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει αύξηση κατά
14,1% (ή κατά 2,5 ποσ. μονάδες) από 17,4% το 2001,
σε 19,8% το 2017, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή
του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς Σημειώνεται
ότι η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2002 (17,0%).

την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 0,6% το 2017, που αποτελεί αντίστοιχα
και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.

 ISCED6 – Τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακές

σπουδές (Bachelor's or equivalent level)
Η φοίτηση (στο WO bachelor) είναι από 3ετής έως&
5ετής, ενώ η φοίτηση (στο HBO bachelor) είναι από
4ετής έως& 5ετής.
Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 659.625
προπτυχιακοί φοιτητές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί στο 15,7% του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017) το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει αύξηση κατά 13,6% (ή κατά 1,9 ποσ. μονάδες), από 13,8% το 2001, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς,
σε 15,7% το 2017. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή
του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2012
(18,5%).

 ISCED4 – Μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκ-

παίδευση (Post-secondary non tertiary education)
Η φοίτηση (στο Specialistenopleiding) είναι 1ετής ή
2ετής μη-υποχρεωτική και αφορά σε σπουδαστές
ηλικίας 19 ετών (για αποφοίτους VBMO & ΜΒΟ Middenkaderopleiding), ή 19 ετών (για αποφοίτους
HAVO ή Praktijkondrwijs & ΜΒΟ Middenkaderopleiding), ενώ η φοίτηση είναι 1ετής και αφορά σε
σπουδαστές 19 ετών (για αποφοίτους MBO Vakopleiding).

Ωστόσο, στη βάση της Eurostat και στη συγκεκριμένη βαθμίδα καταγράφονται μη-μηδενικά στοιχεία
μόνο για την περίοδο 2001-2014.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2014 φοιτούσαν στη συγκεκριμένη βαθμίδα 567 σπουδαστές/-τριες πλήθος
που αντιστοιχεί στο 0,01% του συνολικού μαθητικού
- φοιτητικού πληθυσμού της χώρας τη συγκεκριμένη
χρονιά. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2014) το
πλήθος των φοιτητών που φοιτούσαν στη συγκεκριμένη βαθμίδα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική
μείωση κατά -98,0% (ή κατά 27.673 σπουδαστές/τριες) από 28.240 σπουδαστές/-τριες το 2001, που
αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την
περίοδο αναφοράς, σε 567 σπουδαστές/-τριες το
2014, που αποτελεί αντίστοιχα και την ελάχιστη τιμή
του δείκτη την ίδια περίοδο.

 ISCED7 – Τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακές

σπουδές (Master's or equivalent level)
Η φοίτηση είναι 1ετής και παρέχεται σε πτυχιούχους
των ιδρυμάτων WO & HBO.

Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 176.943
μεταπτυχιακοί φοιτητές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί στο 4,2% του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς (2013-2017) το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 71,3%
(ή κατά 1,7 ποσ. μονάδες) από 2,5% το 2013, που
αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την
περίοδο αναφοράς, σε 4,2% το 2017, που αποτελεί
αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια
περίοδο.

 ISCED5 – Τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου

σπουδών (Short-cycle tertiary education)
Η φοίτηση στη συγκεκριμένη βαθμίδα(HBO associate degree) είναι 2ετής.
Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 23.746
σπουδαστές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί στο
0,6% του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς (20132017) το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 319,1% (ή κατά 0,4
ποσ. μονάδες) από 0,1% το 2013, που αποτελεί και

 ISCED8 – Τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικές

σπουδές (Doctoral or equivalent level)
Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 15.141
διδακτορικοί φοιτητές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί στο 0,4% του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού
πληθυσμού της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς
(2013-2017) το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει
οριακά μηδενική μεταβολή.

2.1.20 Αυστρία (20 Austria)
θυσμού (από ISCED0 έως& ISCED8) στην Αυστρία την
περίοδο αναφοράς 2001-2017.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το εκτιμώμενο
πλήθος του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πλη-

Γράφημα 2.39: Συνολικός μαθητικός/φοιτητικός πληθυσμός (από ISCED0 έως& ISCED8) στην ΑΥΣΤΡΙΑ την περίοδο 2001-2017
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Πηγή: Eurostat - Students by ISCED level the period 2001-2012 [educ_enrl1tl] & Pupils and students enrolled by education level the period 2013-2017 [educ_uoe_enra02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
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τές-φοιτητές/-τριες το 2017, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2002 (1.617.177 μαθητές- φοιτητές/-τριες).
Στο ακόλουθο γράφημα αποδίδεται με χρωματική και
συμβολική διαφοροποίηση η δομή του συστήματος
E&K του συγκεκριμένου κράτους-μέλους το σχολικό
έτος 2017-2018.

Κεφάλαιο 2ο
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Το 2017, το σύνολο του μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού στη χώρα είναι 1.780.045 μαθητές- φοιτητές/τριες, που αντιστοιχεί στο 20,3% του συνολικού πληθυσμού/κατοίκων της χώρας τη συγκεκριμένη χρονιά
(8.772.865 κάτοικοι). Κατά την περίοδο αναφοράς
(2001-2017) το πλήθος του μαθητικού-φοιτητικού
πληθυσμού της χώρας καταγράφει αύξηση (κατά 7,1%
ή κατά 118.297 μαθητές -φοιτητές/-τριες), από 1.661.748
μαθητές-φοιτητές/-τριες το 2001, σε 1.780.045 μαθη-

Γράφημα 2.40: Σχηματικό διάγραμμα του εκπαιδευτικού συστήματος (από ISCED0 έως& ISCED7) στην ΑΥΣΤΡΙΑ το σχολικό έτος 2017- 2018

Πηγή: EURYDICE “The Structure of the European Education Systems 2018-2019” (September2019)
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Συνδυάζοντας στοιχεία της δομής του συστήματος
Ε&Κ της χώρας με τα αντίστοιχα μεγέθη (πλήθος μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού) στις βαθμίδες του
συγκεκριμένου συστήματος (χρονοσειρές Eurostat) αξίζει να σημειωθούν τα ακόλουθα:

 Υποχρεωτική εκπαίδευση (compulsory or basic edu-

cation)
Είναι 10ετής (και 13ετής για τους μαθητές/-τριες της
υποχρεωτικής εκπαίδευσης με μερική φοίτησης) και
αφορά σε ηλικίες από 5 έως&15 (ή έως&18 ετών για
τους μαθητές/-τριες μερικής φοίτησης).
Το 2017, στην υποχρεωτική εκπαίδευση φοιτούσαν
826.080 μαθητές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί στο
46,4% του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς
(2001-2017) το ποσοστό του μαθητικού-φοιτητικού
πληθυσμού της υποχρεωτικής εκπαίδευσης ως προς
το συνολικό μαθητικό-φοιτητικό πληθυσμό της χώρας καταγράφει σημαντική μείωση κατά -15,5% (ή
κατά 8,5 ποσ. μονάδες) από 54,9% το 2001, σε
46,4% το 2017. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του
δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται
το 2002 (56,4%), ενώ η ελάχιστη τιμή του δείκτη την
ίδια περίοδο καταγράφεται το 2016 (46,0%).

 ISCED0 - Προσχολική εκπαίδευση (Early childhood
and care)
Η βαθμίδα Προσχολικής εκπαίδευσης δεν υπάγεται
στην Ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας, και διακρίνεται σε 2 τύπους μονάδων:

• Kindergarten/ Alterserweiterte Bildungsein richtung: Η φοίτηση είναι 6ετής και για τα 5 πρώτα
έτη (για βρέφη/νήπια ηλικίας έως& 4ετών) είναι
μη-υποχρεωτική ενώ για τα νήπια ηλικίας 5ετών
είναι υποχρεωτική, και
• Kiinderkrippe: Η φοίτηση είναι 3ετής και αφορά σε
βρέφη/νήπια ηλικίας έως& 2 ετών.
Σημειώνεται ότι στη βαθμίδα ISCED0 ανήκει το σύνολο των βρεφών/νηπίων ηλικίας έως& 5 ετών.
Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα εντάσσονται
308.126 βρέφη/νήπια πλήθος που αντιστοιχεί στο
17,3% του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς
(2001-2017) το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει
σημαντική αύξηση κατά 30,7% (ή κατά 4,1 ποσ. μονάδες) από 13,2% το 2001, σε 17,3% το 2017, που
αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη
κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2006 (12,8%).

 ISCED1 - Πρωτοβάθμια εκπαίδευση (Primary education or first stage of basic education - level 1)
Η φοίτηση (στο Volksscule) είναι 4ετής & υποχρεωτική (αφορά σε ηλικίες από 6 έως& 9 ετών).

Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 334.933
μαθητές/-τριες, πλήθος που αντιστοιχεί στο 18,8%
του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού
της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017)
το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει μείωση κατά
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-19,1% (ή κατά 4,4 ποσ. μονάδες) από 23,3% το
2001, σε 18,8% το 2017.

 ISCED2 – Κατώτερη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

(Lower secondary or second stage of basic education
- level 2)
Η φοίτηση είναι 4ετής υποχρεωτική (αφορά σε ηλικίες από 10 έως& 13 ετών) και διακρίνεται σε 2 τύπους σχολείων: (α) Allgemeinbildende Hohere
Schule - 1, και (β) Neue Mittelsscule.

Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 340.156
μαθητές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί στο 19,1%
του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού
της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017)
το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει μείωση κατά
-15,8% (ή κατά 3,6 ποσ. μονάδες) από 22,7% το
2001, σε 19,1% το 2017. Σημειώνεται ότι η μέγιστη
τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2004 (23,9%), ενώ η ελάχιστη τιμή του
δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2015
(19,0%).

 ISCED3 – Ανώτερη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

(Upper secondary education)
Η φοίτηση διακρίνεται σε 2 επιμέρους τύπους εκπαίδευσης:
(α) Γενικής εκπαίδευσης: Η φοίτηση είναι υποχρεωο
τική μόνο για το 1 έτος (μαθητές/-τριες ηλικίας
14ετών) και διακρίνεται σε 3 τύπους σχολείων:
• Allgemeinbildende Hohere Schule - 2: η φοίτηση
είναι 4ετής (αφορά σε ηλικίες από 14 έως& 17 ετών),
• Oberstufenrealgymnasium: η φοίτηση είναι 4ετής
(αφορά σε ηλικίες από 14 έως& 17 ετών), και
• Polytechnische Schule: η φοίτηση είναι 1ετής υποχρεωτική και αφορά σε μαθητές/-τριες ηλικίας
14ετών,

και
(β) Επαγγελματικής εκπαίδευσης: Η φοίτηση διακρίνεται σε 4 τύπους σχολείων:
• Berufsscule und Lehre: η φοίτηση είναι από 2ετής
έως και 3ετής ή 4ετής μη-υποχρεωτική, αφορά σε
αποφοίτους του Polytechnische Schule ηλικίας
από 15 έως& 18 ετών, με εφαρμογή του μοντέλου
παράλληλης εκπαίδευσης στο σχολείο και σε χώρο
εργασίας (dual system),
• Berfsbildende Mittlere Schule: η φοίτηση είναι
από 1ετής έως και 4ετής μη-υποχρεωτική και αφορά σε ηλικίες από 14 έως& 17 ετών,
• Berufsbildende Hohere Schule: η φοίτηση είναι
3ετής μη-υποχρεωτική και αφορά σε ηλικίες από
14 έως& 17 ετών, και
• Ausbildungen des Gesundheitswesens: η φοίτηση
είναι από 1 εξαμήνου έως και 5 εξαμήνων μηυποχρεωτική και αφορά σε ηλικίες από 17 έως&
19 ετών.
Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 347.206
μαθητές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί στο 19,5%
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του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού
της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017)
το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει μείωση κατά
-10,2% (ή κατά 2,2 ποσ. μονάδες) από 21,7% το
2001, σε 19,5% το 2017, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς.
Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη καταγράφεται το 2007 (23,2%).

 ISCED4 – Μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκ-

παίδευση (Post-secondary non tertiary education)
Η φοίτηση (στο Ausbildungen des Gesundheitswesens) είναι 3ετής έως& 4ετής υποχρεωτική μερικής
φοίτησης και αφορά σε ηλικίες από 16 έως& 19 ετών).

Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 19.253
σπουδαστές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί στο 1,1%
του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού
της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017)
το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει ιδιαίτερη σημαντική μείωση κατά -68,3% (ή κατά 2,3 ποσ. μονάδες), από 3,4% το 2001, σε 1,1% το 2017, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του
δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2006 (4,7%).

 ISCED5 – Τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου

σπουδών (Short-cycle tertiary education)
Η φοίτηση στη συγκεκριμένη βαθμίδα είναι 1ετής
έως και 2ετής και διακρίνεται σε 4 τύπους μονάδων:
(α) Berufsbildende Hohere Schule: η φοίτηση είναι
2ετής (αφορά σε αποφοίτους από την αντίστοιχη
μονάδα του ISCED4), (β) Bauhandwerkerschulen: η
φοίτηση είναι 2ετής, (γ) Kollegs: η φοίτηση είναι
2ετής, και (δ) Lehrgangan (tertiarer ) Bildungseinrichtung: η φοίτηση είναι 1ετής ή 2ετής.

Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 75.979
σπουδαστές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί στο 4,3%
του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού
της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017)
το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει οριακά μηδενική μεταβολή.

 ISCED6 – Τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακές

σπουδές (Bachelor's or equivalent level)
Η φοίτηση (στο Universitat) είναι 3ετής ή 5ετής, (στο
Fachhochschule) 3ετής ή 4ετής, και (στο Padagogische Hochscule) 4ετής.

Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 195.964
προπτυχιακοί φοιτητές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί στο 11,0% του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017) το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει μείωση κατά -22,5% (ή κατά 3,2 ποσ. μονάδες) από 14,2% το 2001, σε 11,0% το 2017. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο
αναφοράς καταγράφεται το 2012 (20,3%), ενώ η ε-
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τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 7,6% το 2017, που αποτελεί αντίστοιχα
και την ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.

λάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2013 (10,3%).
ISCED7 – Τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακές
σπουδές (Master's or equivalent level)
Η φοίτηση είναι 1ετής ή 2ετής, και αφορά σε πτυχιούχους των ιδρυμάτων ISCED6 (Universitat, Fachhoschule & Pedagogische Hochschule) και επιπλέον
αφορούν και σε πτυχιούχους που επιλέγουν το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Postgraduaier Lehrgang.

 ISCED8 – Τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικές

Κεφάλαιο 2ο

Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 135.560
μεταπτυχιακοί φοιτητές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί στο 7,6% του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς (2013-2017) το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει μικρή μείωση κατά -4,8% (ή κατά 12,5
ποσ. μονάδες) από 8,0% το 2013, που αποτελεί και

ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ/ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

σπουδές (Doctoral or equivalent level)
Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 22.868
διδακτορικοί φοιτητές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί στο 1,3% του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού
πληθυσμού της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς
(2013-2017) το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει
οριακή μείωση κατά -12,4% (ή κατά 0,2 ποσ. μονάδες) από 1,5% το 2013, που αποτελεί και τη μέγιστη
τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε
1,3% το 2017, που αποτελεί αντίστοιχα και την ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.

2.1.21 Πολωνία (21 Poland)
θυσμού (από ISCED0 έως& ISCED8) στην Πολωνία την
περίοδο αναφοράς 2001-2017.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το εκτιμώμενο
πλήθος του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πλη-

Γράφημα 2.41: Συνολικός μαθητικός/φοιτητικός πληθυσμός (από ISCED0 έως& ISCED8) στην ΠΟΛΩΝΙΑ την περίοδο 2001-2017
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9.814.260 9.696.867
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Πηγή: Eurostat - Students by ISCED level the period 2001-2012 [educ_enrl1tl] & Pupils and students enrolled by education level the period 2013-2017 [educ_uoe_enra02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, το σύνολο του μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού στη χώρα είναι 7.801.344 μαθητές- φοιτητές/τριες, που αντιστοιχεί στο 20,5% του συνολικού πληθυσμού/κατοίκων της χώρας τη συγκεκριμένη χρονιά
(37.972.964 κάτοικοι). Κατά την περίοδο αναφοράς
(2001-2017) το πλήθος του μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού της χώρας καταγράφει σημαντική μείωση (κατά
-22,1% ή κατά 2.218.768 μαθητές -φοιτητές/-τριες),
από 10.020.112 μαθητές-φοιτητές/-τριες το 2001, που

αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 7.801.344 μαθητές-φοιτητές/τριες το 2017, που αποτελεί αντίστοιχα και την ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο αναφοράς.
Στο ακόλουθο γράφημα αποδίδεται με χρωματική και
συμβολική διαφοροποίηση η δομή του συστήματος
E&K του συγκεκριμένου κράτους-μέλους το σχολικό
έτος 2017-2018.

Γράφημα 2.42: Σχηματικό διάγραμμα του εκπαιδευτικού συστήματος (από ISCED0 έως& ISCED7) στην ΠΟΛΩΝΙΑ το σχολικό έτος 2017- 2018

Πηγή: EURYDICE “The Structure of the European Education Systems 2018-2019” (September2019)
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
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Συνδυάζοντας στοιχεία της δομής του συστήματος
Ε&Κ της χώρας με τα αντίστοιχα μεγέθη (πλήθος μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού) στις βαθμίδες του
συγκεκριμένου συστήματος (χρονοσειρές Eurostat) αξίζει να σημειωθούν τα ακόλουθα:

 Υποχρεωτική εκπαίδευση (compulsory or basic education)

Είναι 10ετής ή 12ετής και αφορά σε μαθητές/-τριες
8
ηλικίας από 6 έως&15ετών (με πλήρη φοίτηση) ή
έως& 18 ετών (για μαθητές/-τριες με μερική φοίτηση).
Το 2017, στην υποχρεωτική εκπαίδευση φοιτούσαν
3.653.312 μαθητές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί
στο 46,8% του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού
πληθυσμού της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς
(2001-2017) το ποσοστό του μαθητικού-φοιτητικού
πληθυσμού της υποχρεωτικής εκπαίδευσης ως προς
το συνολικό μαθητικό-φοιτητικό πληθυσμό της χώρας καταγράφει σημαντική μείωση κατά -13,6% (ή
κατά 7,4 ποσ. μονάδες) από 54,2% το 2001, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 46,8% το 2017. Σημειώνεται ότι
η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2013 ( 42,2%).

 ISCED0 - Προσχολική εκπαίδευση (Early childhood

and care)
Η βαθμίδα διακρίνεται σε 2 κατηγορίες μονάδων:
(α) Εκτός ευθύνης Υπουργείου Παιδείας: Η φοίτηση
(στο Zlobek/ Klub dziecięcy) είναι 3ετής μη- υποχρεωτική και αφορά σε βρέφη/νήπια ηλικίας έως&
3 ετών, και
(β) Ευθύνης Υπουργείου Παιδείας: Η φοίτηση (στο
Przedszkole/ Oddział przedszkolny/ Punkt przedszkolny/ zespół wychowania przedszkolnego) αφορά
σε βρέφη/ νήπια ηλικίας από 3 έως& 6 ετών και είναι 4ετής μη- υποχρεωτική για τα πρώτα 3 έτη και
ο
υποχρεωτική για το 4 έτος φοίτησης (νήπια ηλικίας
6ετών).
Σημειώνεται ότι στη βαθμίδα ISCED0 ανήκει η ηλικιακή ομάδα νηπίων ηλικίας από 3 έως& 6 ετών.

Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα εντάσσονται
1.299.138 βρέφη/νήπια πλήθος που αντιστοιχεί στο
16,7% του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς
(2001-2017) το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει
ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 88,8% (ή κατά 7,8
ποσ. μονάδες) από 8,8% το 2001, σε 16,7% το 2017,
που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά
την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη
8

Από το σχολικό/ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 στην Πολωνία η υποχρεωτική εκπαίδευση (πλήρης φοίτηση) θα μειωθεί κατά ένα έτος
(από 10ετής σε 9ετής) και θα αφορά σε μαθητές/-τριες ηλικίας
από 6 έως&14ετών ή έως& 18 ετών (για τους μαθητές/-τριες με
μερική φοίτηση).

τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το
2004 (8,5%).

 ISCED1 - Πρωτοβάθμια εκπαίδευση (Primary education or first stage of basic education - level 1)
Η φοίτηση (στο Szkola podstawowa) είναι 6ετής &
υποχρεωτική (αφορά σε ηλικίες από 7 έως& 12 ετών).

Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 2.296.529
μαθητές/-τριες, πλήθος που αντιστοιχεί στο 29,4%
του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού της
χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017) το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει μείωση κατά -8,3%
(ή κατά 2,7 ποσ. μονάδες) από 32,1% το 2001, που
αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την
περίοδο αναφοράς, σε 29,4% το 2017. Σημειώνεται
ότι η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2011 (25,4%).

 ISCED2 – Κατώτερη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

(Lower secondary or second stage of basic education
- level 2)
Η φοίτηση (στο Gimnazjum) είναι 3ετής & υποχρεωτική και αφορά σε ηλικίες από 13 έως& 15 ετών.
Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 1.082.009
μαθητές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί στο 13,9%
του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού
της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017)
το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει αύξηση κατά
16,5% (ή κατά 2,0 ποσ. μονάδες) από 11,9% το 2001,
που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά
την περίοδο αναφοράς, σε 13,9% το 2017. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο
καταγράφεται το 2009 (17,5%).

 ISCED3 – Ανώτερη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

(Upper secondary education)
Η φοίτηση διακρίνεται σε 2 επιμέρους τύπους εκπαίδευσης:
(α) Γενικής εκπαίδευσης: Η φοίτηση (στο Liceum
ogólnokształcące) είναι 3ετής υποχρεωτική και αφορά σε ηλικίες από 16 έως& 18 ετών, και
(β) Επαγγελματικής εκπαίδευσης: Η φοίτηση (στο
Τechnikum) είναι 4ετής μη-υποχρεωτική, αφορά σε
ηλικίες από 16 έως& 19 ετών και με εφαρμογή του
μοντέλου παράλληλης εκπαίδευσης στο σχολείο και
σε χώρο εργασίας (dual system).
Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 1.325.609
μαθητές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί στο 17,0%
του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού
της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017)
το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει σημαντική
μείωση κατά -38,6% (ή κατά 10,7 ποσ. μονάδες) από
27,7% το 2001, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του
δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 17,0% το
2017, που αποτελεί αντίστοιχα και την ελάχιστη τιμή
του δείκτη την ίδια περίοδο.

 ISCED4 – Μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση (Post-secondary non tertiary education)
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Η φοίτηση (στο Szkoła policealna) είναι 2 εξαμήνων
έως& 5 εξαμήνων μη- υποχρεωτική και αφορά σε
αποφοίτους του ISCED3 ηλικίας από 19 έως& 21 ετών) που επιθυμούν να αποκτήσουν δίπλωμα πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων.

Κεφάλαιο 2ο

Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 247.856
σπουδαστές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί στο
3,2% του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς (20012017) το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 74,9% (ή κατά 1,4 ποσ.
μονάδες) από 1,8% το 2001, που αποτελεί και την
ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 3,2% το 2017. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το
2013 (3,9%).

ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ/ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

χεί στο 13,2% του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017) το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει σημαντική μείωση κατά -24,4% (ή κατά 4,3
ποσ. μονάδες) από 17,4% το 2001 σε 13,2% το 2017,
που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά
την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι η μέγιστη
τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το
2010 (24,1%).
ISCED7 – Τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακές
σπουδές (Master's or equivalent level)
Η φοίτηση είναι 2ετής, και παρέχεται σε πτυχιούχους των ιδρυμάτων ISCED6.
Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 479.565
μεταπτυχιακοί φοιτητές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί στο 6,1% του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς (2013-2017) το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει μείωση κατά -11,6% (ή κατά 0,9 ποσ. μονάδες) από 7,0% το 2013, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε
6,1% το 2017, που αποτελεί αντίστοιχα και την ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.

 ISCED5 – Τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου

σπουδών (Short-cycle tertiary education)
Η φοίτηση (στο Kolegium Pracownikow Sluzb Spoleczhych) της συγκεκριμένης βαθμίδας είναι 3ετής.
Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν μόλις
216 σπουδαστές/-τριες. πλήθος που αντιστοιχεί σε
ποσοστό σημαντικά μικρότερο του 0,1% του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού της χώρας.

 ISCED8 – Τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικές

σπουδές (Doctoral or equivalent level)
Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 43.181
διδακτορικοί φοιτητές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί στο 0,6% του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού
πληθυσμού της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς
(2013-2017) το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει
οριακά μηδενική μεταβολή.

 ISCED6 – Τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακές

σπουδές (Bachelor's or equivalent level)
Η φοίτηση στη βαθμίδα( Uczelnia) είναι 3ετής ή
4ετής

Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 1.027.241
προπτυχιακοί φοιτητές/-τριες πλήθος που αντιστοι2.1.22 Πορτογαλία (22 Portugal)

θυσμού (από ISCED0 έως& ISCED8) στην Πορτογαλία
την περίοδο αναφοράς 2001-2017.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το εκτιμώμενο
πλήθος του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πλη-

Γράφημα 2.43: Συνολικός μαθητικός/φοιτητικός πληθυσμός (από ISCED0 έως& ISCED8) στην ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ την περίοδο 2001-2017
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Πηγή: Eurostat - Students by ISCED level the period 2001-2012 [educ_enrl1tl] & Pupils and students enrolled by education level the period 2013-2017 [educ_uoe_enra02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, το σύνολο του μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού στη χώρα είναι 2.005.514 μαθητές- φοιτητές/τριες, που αντιστοιχεί στο 19,5% του συνολικού πληθυσμού/κατοίκων της χώρας τη συγκεκριμένη χρονιά
(10.309.573 κάτοικοι). Κατά την περίοδο αναφοράς
(2001-2017) το πλήθος του μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού της χώρας καταγράφει μείωση (κατά -10,1% ή
κατά 224.078 μαθητές -φοιτητές/-τριες), από 2.229.592
μαθητές-φοιτητές/-τριες το 2001, σε 2.005.514 μαθη-

τές-φοιτητές/-τριες το 2017, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς.
Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2009 (2.435.267 μαθητές- φοιτητές/-τριες).
Στο ακόλουθο γράφημα αποδίδεται με χρωματική και
συμβολική διαφοροποίηση η δομή του συστήματος
E&K του συγκεκριμένου κράτους-μέλους το σχολικό
έτος 2017-2018.
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Γράφημα 2.44: Σχηματικό διάγραμμα του εκπαιδευτικού συστήματος (από ISCED0 έως& ISCED7) στην ΠΟΤΟΓΑΛΙΑ το σχολικό έτος 2017- 2018

Πηγή: EURYDICE “The Structure of the European Education Systems 2018-2019” (September2019)
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Συνδυάζοντας στοιχεία της δομής του συστήματος
Ε&Κ της χώρας με τα αντίστοιχα μεγέθη (πλήθος μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού) στις βαθμίδες του
συγκεκριμένου συστήματος (χρονοσειρές Eurostat) αξίζει να σημειωθούν τα ακόλουθα:

 Υποχρεωτική εκπαίδευση (compulsory or basic education)
Είναι 12ετής και αφορά σε ηλικίες από 6 έως&17
ετών.
Το 2017, στην υποχρεωτική εκπαίδευση φοιτούσαν
1.238.596 μαθητές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί
στο 61,8% του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού
πληθυσμού της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς
(2001-2017) το ποσοστό του μαθητικού-φοιτητικού
πληθυσμού της υποχρεωτικής εκπαίδευσης ως προς
το συνολικό μαθητικό-φοιτητικό πληθυσμό της χώρας καταγράφει μικρή μείωση κατά -1,1% (ή κατά
0,6 ποσ. μονάδες) από 62,4% το 2001 σε 61,8% το
2017. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2007
(62,8%), ενώ αντίστοιχα η ελάχιστη τιμή του δείκτη
την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2009 (55,5%).

 ISCED0 - Προσχολική εκπαίδευση (Early childhood
and care)
Η βαθμίδα διακρίνεται σε 2 κατηγορίες μονάδων:
(α) Εκτός ευθύνης Υπουργείου Παιδείας: Η φοίτηση
(στο Creche) είναι 3ετής μη-υποχρεωτική και αφορά
σε βρέφη/νήπια ηλικίας έως& 3 ετών,
και
(β) Ευθύνης Υπουργείου Παιδείας: Η φοίτηση (στο
Jardim de infancia) είναι 3ετής μη-υποχρεωτική και
αφορά σε νήπια ηλικίας από 3 έως& 5 ετών.

Σημειώνεται ότι στη βαθμίδα ISCED0 ανήκει η ηλικιακή ομάδα νηπίων ηλικίας από 3 έως& 5 ετών.
Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα εντάσσονται
253.959 βρέφη/νήπια πλήθος που αντιστοιχεί στο
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12,7% του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς
(2001-2017) το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει
αύξηση κατά -18,9% (ή κατά 2,0 ποσ. μονάδες) από
10,7% το 2001, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή
του δείκτη κατά περίοδο αναφοράς, σε 12,7% το
2017. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη την
ίδια περίοδο καταγράφεται το 2016 (12,9%).

 ISCED1 - Πρωτοβάθμια εκπαίδευση (Primary education or first stage of basic education - level 1)
Στη βαθμίδα αυτή διακρίνονται 2 τύποι σχολείου:
(α) Ensino basico: η φοίτηση είναι 6ετής & υποχρεωτική (αφορά σε ηλικίες από 6 έως& 11 ετών) και
ο
διακρίνεται σε 2 κύκλους: 1 ciclo για ηλικίες από 6
ο
έως& 9 ετών και 2 ciclo για ηλικίες από 10 έως& 11
ετών, και
ο
(β) Cursos artisticos especializados - 2 ciclo: η φοίτηση είναι 2ετής & υποχρεωτική (αφορά σε ηλικίες
από 6 έως& 11 ετών).

Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 629.804
μαθητές/-τριες, πλήθος που αντιστοιχεί στο 31,4%
του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού
της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017)
το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει μείωση κατά
-12,5% (ή κατά 4,5 ποσ. μονάδες) από 35,8% το
2001, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη
κατά την περίοδο αναφοράς, σε 31,4% το 2017. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια
περίοδο καταγράφεται το 2009 (31,2%).

 ISCED2 – Κατώτερη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

(Lower secondary or second stage of basic education
- level 2)
Η φοίτηση στη συγκεκριμένη βαθμίδα διακρίνονται
σε 2 επιμέρους τύπους εκπαίδευσης:

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

 ISCED3 – Ανώτερη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

(Upper secondary education)
Η φοίτηση διακρίνεται σε 2 επιμέρους τύπους εκπαίδευσης:
(α) Γενικής εκπαίδευσης: Η φοίτηση (στο Ensino secundario - Cursos cientifico–humanisticos) είναι 3ετής
υποχρεωτική και αφορά σε ηλικίες από 15 έως& 17
ετών),
και
(β) Επαγγελματικής εκπαίδευσης: Η φοίτηση είναι
3ετής, με 2 τύπους σχολείων:
• Cursos artisticos especializados: η φοίτηση είναι
3ετής υποχρεωτική και αφορά σε ηλικίες από 15
έως& 17 ετών, και
• Cursos profissionais: η φοίτηση είναι 3ετής υποχρεωτική και αφορά σε ηλικίες από 15 έως& 17
ετών, με εφαρμογή του μοντέλου παράλληλης εκπαίδευσης στο σχολείο και σε χώρο εργασίας (dual system).

Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 399.775
μαθητές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί στο 19,9%
του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού
της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017)
το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει αύξηση κατά
11,6% (ή κατά 2,1 ποσ. μονάδες) από 17,9% το 2001,
σε 19,9% το 2017. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή
του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2007 (62,8%), ενώ αντίστοιχα η ελάχιστη τιμή
του δείκτη καταγράφεται το 2009 (55,5%).

 ISCED4 – Μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση (Post-secondary non tertiary education)
Η φοίτηση (στο Cursos de especializacao technologica) είναι 1ετής μη-υποχρεωτική και αφορά σε
σπουδαστές/-τριες ηλικίας 18 ετών.

Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 4.811
σπουδαστές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί στο 0,2%
του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού
της χώρας. Κατά την περίοδο 2003-2017, για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το συγκεκριμένο
ποσοστό καταγράφει οριακά μηδενική μεταβολή.

σπουδών (Short-cycle tertiary education)
Η φοίτηση (στο Esino Politecnico) είναι 2ετής.

Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 11.048
φοιτητές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί στο 0,6%
του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού
της χώρας. Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά την περίοδο
2015-2017 (για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία) το πλήθος των φοιτητών/-τριών στη βαθμίδα
καταγράφει αύξηση κατά 2897,0% (ή κατά 10.653
φοιτητές/-τριες), από 395 φοιτητές/-τριες το 2015,
σε 11.048 φοιτητές/-τριες το 2017, πλήθος που αντιστοιχεί στο 0,6% του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού της χώρας τη συγκεκριμένη χρονιά.

Κεφάλαιο 2ο

Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 370.202
μαθητές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί στο 18,5%
του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού
της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017)
το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει οριακά μηδενική μεταβολή.

 ISCED5 – Τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου

ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ/ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

(α) Γενικής εκπαίδευσης: η φοίτηση (Esino basico ο
3 ciclo) είναι 3ετής υποχρεωτική και αφορά σε ηλικίες από 12 έως& 14 ετών,
και
β) Επαγγελματικής εκπαίδευσης: η φοίτηση (στο
Cursos artisticos especializados) είναι 3ετής υποχρεωτική και αφορά σε ηλικίες από 12 έως& 14 ετών.

 ISCED6 – Τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακές
σπουδές (Bachelor's or equivalent level)
Η φοίτηση.

Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 200.567
προπτυχιακοί φοιτητές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί στο 10,0% του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017) το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει σημαντική μείωση κατά -40,3% (ή κατά 6,8
ποσ. μονάδες) από 16,8% το 2001, σε 10,0% το
2017. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2002
(17,4%), ενώ η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2015 (9,9%).

 ISCED7 – Τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακές

σπουδές (Master's or equivalent level)
Η φοίτηση είναι 2ετής, και παρέχεται σε πτυχιούχους των ιδρυμάτων του ISCED6 (Ensino Universitario, και Ensino Politecnico). Θα πρέπει να σημειωθεί
ότι στη συγκεκριμένη βαθμίδα εντάσσονται και ορισμένα τμήματα των ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης με διάρκεια προπτυχιακού προγράμματος σπουδών μεγαλύτερη των 4 ετών.

Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 115.771
μεταπτυχιακοί φοιτητές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί στο 5,8% του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς (2013-2017) το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει μικρή αύξηση κατά 4,9% (ή κατά 0,3 ποσ.
μονάδες) από 5,5% το 2013, που αποτελεί και την
ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 5,8% το 2017, που αποτελεί αντίστοιχα και
τη μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.

 ISCED8 – Τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικές

σπουδές (Doctoral or equivalent level)
Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 19.577
διδακτορικοί φοιτητές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί στο 1,0% του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού
πληθυσμού της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς
(2013-2017) το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει
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1,0% το 2017, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.

οριακή αύξηση κατά 7,5% (ή κατά 0,1 ποσ. μονάδα)
από 0,9% το 2013, που αποτελεί και την ελάχιστη
τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε
2.1.23 Ρουμανία (23 Romania)

θυσμού (από ISCED0 έως& ISCED8) στη Ρουμανία την
περίοδο αναφοράς 2001-2017.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το εκτιμώμενο
πλήθος του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πλη-

Γράφημα 2.45: Συνολικός μαθητικός/φοιτητικός πληθυσμός (από ISCED0 έως& ISCED8) στη ΡΟΥΜΑΝΙΑ την περίοδο 2001-2017
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Πηγή: Eurostat - Students by ISCED level the period 2001-2012 [educ_enrl1tl] & Pupils and students enrolled by education level the period 2013-2017 [educ_uoe_enra02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, το σύνολο του μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού στη χώρα είναι 3.597.280 μαθητές- φοιτητές/τριες, που αντιστοιχεί στο 18,3% του συνολικού πληθυσμού/κατοίκων της χώρας τη συγκεκριμένη χρονιά
(19.644.350 κάτοικοι). Κατά την περίοδο αναφοράς
(2001-2017) το πλήθος του μαθητικού-φοιτητικού
πληθυσμού της χώρας καταγράφει σημαντική μείωση
(κατά -20,3% ή κατά 918.919 μαθητές -φοιτητές/-τριες),
από 4.516.199 μαθητές-φοιτητές/-τριες το 2001, σε

3.597.280 μαθητές-φοιτητές/-τριες το 2017, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2008 (4.552.365
μαθητές-φοιτητές/-τριες).
Στο ακόλουθο γράφημα αποδίδεται με χρωματική και
συμβολική διαφοροποίηση η δομή του συστήματος
E&K του συγκεκριμένου κράτους-μέλους το σχολικό
έτος 2017-2018.

Γράφημα 2.46: Σχηματικό διάγραμμα του εκπαιδευτικού συστήματος (από ISCED0 έως& ISCED7) στη ΡΟΥΜΑΝΙΑ το σχολικό έτος 2017- 2018

Πηγή: EURYDICE “The Structure of the European Education Systems 2018-2019” (September2019)
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Συνδυάζοντας στοιχεία της δομής του συστήματος
Ε&Κ της χώρας με τα αντίστοιχα μεγέθη (πλήθος μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού) στις βαθμίδες του
συγκεκριμένου συστήματος (χρονοσειρές Eurostat) αξίζει να σημειωθούν τα ακόλουθα:

 Υποχρεωτική εκπαίδευση (compulsory or basic education)
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Είναι 11ετής και αφορά σε ηλικίες από 6 έως&16
ετών.
Το 2017, στην υποχρεωτική εκπαίδευση φοιτούσαν
2.234.391 μαθητές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί
στο 62,1% του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού
πληθυσμού της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς
(2001-2017) το ποσοστό του μαθητικού-φοιτητικού
πληθυσμού της υποχρεωτικής εκπαίδευσης ως προς
το συνολικό μαθητικό-φοιτητικό πληθυσμό της χώ-

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

and care)
Η βαθμίδα Προσχολικής εκπαίδευσης υπάγεται αποκλειστικά στην Ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας
και στο σύνολό της εντάσσεται στο ISCED0. Η φοίτηση είναι 6ετής μη-υποχρεωτική και διακρίνεται σε 2
τύπους μονάδων: (α) Cresa: η φοίτηση είναι 3ετής
και αφορά σε βρέφη/νήπια ηλικίας έως& 2 ετών, και
(β) Gradinita: η φοίτηση είναι 3ετής και αφορά σε
νήπια ηλικίας από 3 έως& 5 ετών.

Σημειώνεται ότι στη βαθμίδα ISCED0 ανήκει το σύνολο των βρεφών/νηπίων ηλικίας από έως& 5 ετών.
Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα εντάσσονται
541.295 βρέφη/νήπια πλήθος που αντιστοιχεί στο
15,0% του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς
(2001-2017) το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει
αύξηση κατά 12,0% (ή κατά 1,6 ποσ. μονάδες) από
13,4% το 2001, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή
του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 15,0% το
2017. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή του δείκτη
την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2012 (16,9%).

 ISCED1 - Πρωτοβάθμια εκπαίδευση (Primary education or first stage of basic education - level 1)
Η φοίτηση (στο Scoala primara) είναι 5ετής υποχρεωτική (αφορά σε ηλικίες από 6 έως& 10 ετών).

Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 928.245
μαθητές/-τριες, πλήθος που αντιστοιχεί στο 25,8%
του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού
της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017)
το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει αύξηση κατά
8,1% (ή κατά 1,9 ποσ. μονάδες) από 23,9% το 2001,
σε 25,8% το 2017, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή
του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο
καταγράφεται το 2009 (19,0%).

 ISCED2 – Κατώτερη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

(Lower secondary or second stage of basic education
- level 2)
Η φοίτηση (στο Gimnaziou) είναι 4ετής υποχρεωτική
και αφορά σε ηλικίες από 11 έως& 14 ετών.

Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 767.216
μαθητές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί στο 21,3%
του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού
της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017)
το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει σημαντική
μείωση κατά -26,3% (ή κατά 7,6 ποσ. μονάδες) από
28,9% το 2001, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του
δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 21,3% το

 ISCED3 – Ανώτερη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

(Upper secondary education)
Η φοίτηση διακρίνεται σε 2 επιμέρους τύπους εκπαίδευσης:
(α) Γενικής εκπαίδευσης: η φοίτηση (στο Liceu-Filiera
ος
Theoritica) διακρίνεται σε 2 διετείς κύκλους: 1 κύκλος: η φοίτηση είναι 2ετής υποχρεωτική και αφορά
σε ηλικίες από 15 έως& 16 ετών, με εφαρμογή του
μοντέλου παράλληλης εκπαίδευσης στο σχολείο και
ος
σε χώρο εργασίας (dual system), και 2 κύκλος: η
φοίτηση είναι 2ετής μη- υποχρεωτική και αφορά σε
ηλικίες από 17 έως& 18 ετών με εφαρμογή του μοντέλου παράλληλης εκπαίδευσης στο σχολείο και σε
χώρο εργασίας (dual system).
και
(β) Επαγγελματικής εκπαίδευσης: η φοίτηση διακρίνεται σε 3 τύπους σχολείων:
• Liceau Filera Vocationala: η φοίτηση διακρίνεται
ος
σε 2 διετείς κύκλους: 1 κύκλος: η φοίτηση είναι
2ετής υποχρεωτική και αφορά σε ηλικίες από 15
έως& 16 ετών με εφαρμογή του μοντέλου παράλληλης εκπαίδευσης στο σχολείο και σε χώρο ερος
γασίας (dual system), και 2 κύκλος: η φοίτηση είναι 2ετής μη- υποχρεωτική και αφορά σε ηλικίες
από 17 έως& 18 ετών με εφαρμογή του μοντέλου
παράλληλης εκπαίδευσης στο σχολείο και σε χώρο
εργασίας (dual system).
• Liceau Filera ehnologica: η φοίτηση διακρίνεται σε
ος
2 διετείς κύκλους: 1 κύκλος: η φοίτηση είναι
2ετής υποχρεωτική και αφορά σε ηλικίες από 15
έως& 16 ετών με εφαρμογή του μοντέλου παράλληλης εκπαίδευσης στο σχολείο και σε χώρο ερος
γασίας (dual system), και 2 κύκλος: η φοίτηση είναι 2ετής μη- υποχρεωτική και αφορά σε ηλικίες
από 17 έως& 18 ετών με εφαρμογή του μοντέλου
παράλληλης εκπαίδευσης στο σχολείο και σε χώρο
εργασίας (dual system).
• Învãţãmânt professional: η φοίτηση είναι 3ετής
μη-υποχρεωτική και αφορά σε ηλικίες από 15 έως& 17 ετών με εφαρμογή του μοντέλου παράλληλης εκπαίδευσης στο σχολείο και σε χώρο εργασίας (dual system).

Κεφάλαιο 2ο

 ISCED0 - Προσχολική εκπαίδευση (Early childhood

2017. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή του δείκτη
την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2009 (19,7%).
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ρας καταγράφει σημαντική μείωση κατά -15,3% (ή
κατά 11,2 ποσ. μονάδες) από 73,3% το 2001, που
αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την
περίοδο αναφοράς, σε 62,1% το 2017. Σημειώνεται
ότι η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2009 (55,5%).

Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 735.222
μαθητές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί στο 20,4%
του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού
της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017)
το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει οριακά μηδενική μεταβολή. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του
δείκτη κατά περίοδο αναφοράς καταγράφεται το
2005 (23,7%), ενώ η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2001 (20,3%).

 ISCED4 – Μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση (Post-secondary non tertiary education)
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Η φοίτηση (στο Învãţãmânt posticeal) είναι 1ετής
έως& 3ετής μη-υποχρεωτική και αφορά σε ηλικίες
από 19 έως& 21 ετών).

11,7% το 2001, σε 9,7% το 2017. Σημειώνεται ότι η
μέγιστη τιμή του δείκτη κατά περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2009 (23,6%), ενώ η ελάχιστη τιμή
του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2005
(9,5%).

Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 93.716
σπουδαστές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί στο 2,6%
του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού
της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017)
το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει σημαντική
αύξηση κατά 44,8% (ή κατά 0,8 ποσ. μονάδες) από
1,8% το 2001, σε 2,6% το 2017. Σημειώνεται ότι η
μέγιστη τιμή του δείκτη κατά περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2015 (2,8%), ενώ η ελάχιστη τιμή του
δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2007
(0,8%).

 ISCED7 – Τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακές

σπουδές (Master's or equivalent level)
Η φοίτηση είναι 2ετής, και αφορά σε πτυχιούχους
των ιδρυμάτων ISCED6.

Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 164.522
μεταπτυχιακοί φοιτητές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί στο 4,6% του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς (2013-2017) το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει οριακή μείωση κατά -5,0% (ή κατά 0,2
ποσ. μονάδες) από 4,8% το 2013, που αποτελεί και
τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 4,6% το 2017, που αποτελεί αντίστοιχα
και την ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.

 ISCED5 – Τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου

σπουδών (Short-cycle tertiary education)
Η συγκεκριμένη βαθμίδα δεν περιλαμβάνεται στο
εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας.

 ISCED6 – Τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακές

 ISCED8 – Τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικές

σπουδές (Bachelor's or equivalent level)
Η φοίτηση (στο Universitate) είναι 3ετής ή 4ετής.

σπουδές (Doctoral or equivalent level)
Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 19.154
διδακτορικοί φοιτητές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί στο 0,5% του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού
πληθυσμού της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς
(2013-2017) το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει
οριακά μηδενική μεταβολή.

Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 347.910
προπτυχιακοί φοιτητές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί στο 9,7% του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού
πληθυσμού της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς
(2001-2017) το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει
μείωση κατά -17,2% (ή κατά 2,0 ποσ. μονάδες), από
2.1.24 Σλοβενία (24 Slovenia)

θυσμού (από ISCED0 έως& ISCED8) στη Σλοβενία την
περίοδο αναφοράς 2001-2017.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το εκτιμώμενο
πλήθος του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πλη-

Γράφημα 2.47: Συνολικός μαθητικός/φοιτητικός πληθυσμός (από ISCED0 έως& ISCED8) στη ΣΛΟΒΕΝΙΑ την περίοδο 2001-2017
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Πηγή: Eurostat - Students by ISCED level the period 2001-2012 [educ_enrl1tl] & Pupils and students enrolled by education level the period 2013-2017 [educ_uoe_enra02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, το σύνολο του μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού στη χώρα είναι 437.749 μαθητές- φοιτητές/τριες, που αντιστοιχεί στο 21,2% του συνολικού πληθυσμού/κατοίκων της χώρας τη συγκεκριμένη χρονιά
(2.065.895 κάτοικοι). Κατά την περίοδο αναφοράς
(2001-2017) το πλήθος του μαθητικού-φοιτητικού
πληθυσμού της χώρας καταγράφει μικρή αύξηση (κατά 5,7% ή κατά 23.438 μαθητές -φοιτητές/-τριες), από
414.311 μαθητές-φοιτητές/-τριες το 2001, σε 437.749
μαθητές-φοιτητές/-τριες το 2017, που αποτελεί και τη
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μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς.
Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια
περίοδο καταγράφεται το 2007 (389.096 μαθητέςφοιτητές/-τριες).
Στο ακόλουθο γράφημα αποδίδεται με χρωματική και
συμβολική διαφοροποίηση η δομή του συστήματος
E&K του συγκεκριμένου κράτους-μέλους το σχολικό
έτος 2017-2018.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Γράφημα 2.48: Σχηματικό διάγραμμα του εκπαιδευτικού συστήματος (από ISCED0 έως& ISCED7) στη ΣΛΟΒΕΝΙΑ το σχολικό έτος 2017- 2018

Κεφάλαιο 2ο
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Πηγή: EURYDICE “The Structure of the European Education Systems 2018-2019” (September2019)
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Συνδυάζοντας στοιχεία της δομής του συστήματος
Ε&Κ της χώρας με τα αντίστοιχα μεγέθη (πλήθος μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού) στις βαθμίδες του
συγκεκριμένου συστήματος (χρονοσειρές Eurostat) αξίζει να σημειωθούν τα ακόλουθα:

 Υποχρεωτική εκπαίδευση (compulsory or basic education)
Είναι 9ετής και αφορά σε ηλικίες από 6 έως& 14 ετών.

Το 2017, στην υποχρεωτική εκπαίδευση φοιτούσαν
177.287 μαθητές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί στο
40,5% του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς
(2001-2017) το ποσοστό του μαθητικού-φοιτητικού
πληθυσμού της υποχρεωτικής εκπαίδευσης ως προς
το συνολικό μαθητικό-φοιτητικό πληθυσμό της χώρας καταγράφει μείωση κατά -7,7% (ή κατά 3,4 ποσ.
μονάδες) από 43,9% το 2001, που αποτελεί και τη
μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 40,5% το 2017. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη
τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το
2013 (37,2%).

 ISCED0 - Προσχολική εκπαίδευση (Early childhood

and care)
Η βαθμίδα Προσχολικής εκπαίδευσης υπάγεται αποκλειστικά στην Ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας
(μονάδα Vrtec). Η φοίτηση είναι 5ετής μηυποχρεωτική και αφορά σε βρέφη/νήπια ηλικίας
από 1 έως& 5 ετών.
Σημειώνεται ότι στη βαθμίδα ISCED0 ανήκει η ηλικιακή ομάδα των βρεφών/νηπίων ηλικίας από 1 έως&
5 ετών.

Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα εντάσσονται
86.284 βρέφη/νήπια πλήθος που αντιστοιχεί στο
19,7% του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς
(2001-2017) το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει
ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 62,3% (ή κατά 7,6
ποσ. μονάδες) από 12,1% το 2001, σε 19,7% το
2017, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη

κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2005 (9,2%).

 ISCED1 - Πρωτοβάθμια εκπαίδευση (Primary education or first stage of basic education - level 1)
Η φοίτηση (στο Osnovna sola - 1) είναι 6ετής υποχρεωτική και αφορά σε ηλικίες από 6 έως& 11 ετών.

Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 123.998
μαθητές/-τριες, πλήθος που αντιστοιχεί στο 28,3%
του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού
της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017)
το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 50,5% (ή κατά 9,5 ποσ. μονάδες) από 18,8% το 2001, σε 28,3% το 2017, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή του
δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2002
(18,7%).

 ISCED2 – Κατώτερη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

(Lower secondary or second stage of basic education
- level 2)
Η φοίτηση (στο Osnovna sola - 2) είναι 3ετής υποχρεωτική και αφορά σε ηλικίες από 12 έως& 14 ετών.

Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 54.053
μαθητές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί στο 12,3%
του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού
της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017)
το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει σημαντική
μείωση κατά -43,1% (ή κατά 9,4 ποσ. μονάδες) από
21,7% το 2001, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του
δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 12,3% το
2017, που αποτελεί αντίστοιχα και την ελάχιστη τιμή
του δείκτη την ίδια περίοδο.

 ISCED3 – Ανώτερη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

(Upper secondary education)
Η φοίτηση διακρίνεται σε 2 επιμέρους τύπους εκπαίδευσης:
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(α) Γενικής εκπαίδευσης: Η φοίτηση (στο Gimnazija)
είναι 4ετής ή και 5ετής μη-υποχρεωτική και αφορά
σε ηλικίες από 15 έως& 18 ή 19ετών,
και
(β) Επαγγελματικής εκπαίδευσης: Η φοίτηση (στο
Srednja poklicna in strokovna sola) είναι 2ετής ή
5ετής, με επιλογή 1, 2, η 3 τάξεων, και για τα πρώτα
3 έτη με εφαρμογή του μοντέλου παράλληλης εκπαίδευσης στο σχολείο και σε χώρο εργασίας (dual
system).

Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 44.124
προπτυχιακοί φοιτητές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί στο 10,1% του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017) το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική μείωση κατά -49,4% (ή
κατά 9,8 ποσ. μονάδες) από 19,9% το 2001, σε
10,1% το 2017, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή
του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο
καταγράφεται το 2008 (26,3%).

Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 93.867
μαθητές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί στο 21,4%
του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού
της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017)
το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει μείωση κατά
-21,3% (ή κατά 5,9 ποσ. μονάδες) από 27,3% το
2001, σε 21,4% το 2017. Σημειώνεται ότι η μέγιστη
τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2003 (27,4%), ενώ η ελάχιστη τιμή του
δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2015
(20,7%).

 ISCED7 – Τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακές

σπουδές (Master's or equivalent level)
Η φοίτηση είναι 1ετής, και αφορά σε πτυχιούχους
των ιδρυμάτων ISCED6. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι
στη συγκεκριμένη βαθμίδα εντάσσονται και ορισμένα τμήματα των ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με διάρκεια προπτυχιακού προγράμματος
σπουδών μεγαλύτερη των 4 ετών.

Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 21.864
μεταπτυχιακοί φοιτητές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί στο 5,0% του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς (2013-2017) το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει μείωση κατά -15,4% (ή κατά 0,9 ποσ. μονάδες) από 5,9% το 2013, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε
5,0% το 2017, που αποτελεί αντίστοιχα και την ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.

 ISCED4 – Μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκ-

παίδευση (Post-secondary non tertiary education)
Η συγκεκριμένη βαθμίδα δεν περιλαμβάνεται στο
εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας.

 ISCED5 – Τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου
σπουδών (Short-cycle tertiary education)
Η φοίτηση (στο Visja Strokovna Sola) είναι 2ετής.

Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 11.001
σπουδαστές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί στο
2,5% του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς (20132017) το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει μικρή
μείωση κατά -18,0% (ή κατά 0,6 ποσ. μονάδες) από
3,1% το 2013, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του
δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 2,5% το
2017, που αποτελεί αντίστοιχα και την ελάχιστη τιμή
του δείκτη την ίδια περίοδο.

 ISCED8 – Τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικές

σπουδές (Doctoral or equivalent level)
Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 2.558
διδακτορικοί φοιτητές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί στο 0,6% του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού
πληθυσμού της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς
(2013-2017) το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει
οριακή μείωση κατά -29,1% (ή κατά 0,2 ποσ. μονάδες) από 0,8% το 2013, που αποτελεί και τη μέγιστη
τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε
0,6% το 2017, που αποτελεί αντίστοιχα και την ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.

 ISCED6 – Τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακές

σπουδές (Bachelor's or equivalent level)
Η φοίτηση είναι 3ετής ή 4ετής (στο Univerza), και
4ετής ή 5ετής (στο Visokosolski savod).

2.1.25 Σλοβακία (25 Slovakia)
θυσμού (από ISCED0 έως& ISCED8) στη Σλοβακία την
περίοδο αναφοράς 2001-2017.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το εκτιμώμενο
πλήθος του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πλη-

Γράφημα 2.49: Συνολικός μαθητικός/φοιτητικός πληθυσμός (από ISCED0 έως& ISCED8) στη ΣΛΟΒΑΚΙΑ την περίοδο 2001-2017
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Πηγή: Eurostat - Students by ISCED level the period 2001-2012 [educ_enrl1tl] & Pupils and students enrolled by education level the period 2013-2017 [educ_uoe_enra02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
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λεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο
αναφοράς, σε 1.002.202 μαθητές-φοιτητές/-τριες το
2017, που αποτελεί αντίστοιχα και την ελάχιστη τιμή
του δείκτη την ίδια περίοδο.
Στο ακόλουθο γράφημα αποδίδεται με χρωματική και
συμβολική διαφοροποίηση η δομή του συστήματος
E&K του συγκεκριμένου κράτους-μέλους το σχολικό
έτος 2017-2018.

Κεφάλαιο 2ο
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Το 2017, το σύνολο του μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού στη χώρα είναι 1.002.202 μαθητές- φοιτητές/τριες, που αντιστοιχεί στο 18,4% του συνολικού πληθυσμού/κατοίκων της χώρας τη συγκεκριμένη χρονιά
(5.435.343 κάτοικοι). Κατά την περίοδο αναφοράς
(2001-2017) το πλήθος του μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού της χώρας καταγράφει σημαντική μείωση (κατά
-24,6% ή κατά 327.794 μαθητές -φοιτητές/-τριες), από
1.329.996 μαθητές-φοιτητές/-τριες το 2001, που αποτε-

Γράφημα 2.50: Σχηματικό διάγραμμα του εκπαιδευτικού συστήματος (από ISCED0 έως& ISCED7) στη ΣΛΟΒΑΚΙΑ το σχολικό έτος 2017- 2018

Πηγή: EURYDICE “The Structure of the European Education Systems 2018-2019” (September2019)
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Συνδυάζοντας στοιχεία της δομής του συστήματος
Ε&Κ της χώρας με τα αντίστοιχα μεγέθη (πλήθος μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού) στις βαθμίδες του
συγκεκριμένου συστήματος (χρονοσειρές Eurostat) αξίζει να σημειωθούν τα ακόλουθα:

 Υποχρεωτική εκπαίδευση (compulsory or basic education)
Είναι 10ετής και αφορά σε ηλικίες από 6 έως&15
ετών.

Το 2017, στην υποχρεωτική εκπαίδευση φοιτούσαν
519.540 μαθητές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί στο
51,8% του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς
(2001-2017) το ποσοστό του μαθητικού-φοιτητικού
πληθυσμού της υποχρεωτικής εκπαίδευσης ως προς
το συνολικό μαθητικό-φοιτητικό πληθυσμό της χώρας καταγράφει μείωση κατά -14,7% (ή κατά 8,8
ποσ. μονάδες), από 60,7% το 2001, που αποτελεί και
τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 51,8% το 2017. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται
το 2011 (47,6%).

 ISCED0 - Προσχολική εκπαίδευση (Early childhood
and care)
Η βαθμίδα διακρίνεται σε 2 κατηγορίες μονάδων:
(α) Εκτός ευθύνης Υπουργείου Παιδείας: Η φοίτηση
(στο Detské jasle) είναι 2,5ετής μη-υποχρεωτική και
αφορά σε βρέφη/νήπια ηλικίας από 6 μηνών έως& 3
ετών,

και
(β) Ευθύνης Υπουργείου Παιδείας: Η φοίτηση (στο
Materská Skola) είναι 3ετής μη-υποχρεωτική και αφορά σε νήπια ηλικίας από 3 έως& 5 ετών.
Σημειώνεται ότι στη βαθμίδα ISCED0 ανήκει η ηλικιακή ομάδα νηπίων ηλικίας από 3 έως& 5 ετών.
Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα εντάσσονται
165.009 βρέφη/νήπια πλήθος που αντιστοιχεί στο
16,5% του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς
(2001-2017) το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει
σημαντική αύξηση κατά 33,7% (ή κατά 4,2 ποσ. μονάδες), από 12,3% το 2001, σε 16,5% το 2017. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια
περίοδο καταγράφεται το 2007 (11,8%).

 ISCED1 - Πρωτοβάθμια εκπαίδευση (Primary education or first stage of basic education - level 1)
Η φοίτηση (στο Zakladna Skola – 1 stupeň) είναι
4ετής υποχρεωτική και αφορά σε ηλικίες από 6 έως& 9 ετών.

Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 225.427
μαθητές/-τριες, πλήθος που αντιστοιχεί στο 22,5%
του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού
της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017)
το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει ιδιαίτερα μικρή μείωση κατά -4,8% (ή κατά 1,1 ποσ. μονάδες)
από 23,6% το 2001, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε
22,5% το 2017. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή του
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δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2010
(18,4%).

 ISCED2 – Κατώτερη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

(Lower secondary or second stage of basic education
- level 2)
Η φοίτηση διακρίνεται σε 2 επιμέρους τύπους εκπαίδευσης:
(α) Γενικής εκπαίδευσης: η φοίτηση είναι υποχρεωτική και διακρίνεται σε 2 τύπους σχολείου:
• Zakladna Skola – 2 stupeň: η φοίτηση είναι 4ετής ή
5ετής υποχρεωτική και αφορά σε ηλικίες από 10
έως& 13 ή 14 ετών), και
• Gymnasium - 1: η φοίτηση είναι 4ετής υποχρεωτική και αφορά σε μαθητές/-τριες (που ολοκλήρωο
σαν το 1 έτος στο Zakladna Skola – 2 stupeň) ηλικίας από 11 έως& 14 ετών)
και
(β) Επαγγελματικής εκπαίδευσης: η φοίτηση είναι
υποχρεωτική και διακρίνεται σε 2 τύπους σχολείου:
• Konzervatórium: η φοίτηση είναι 4ετής υποχρεωτική και αφορά σε μαθητές/-τριες (που ολοκλήο
ρωσαν το 1 έτος στο Zakladna Skola – 2 stupeň)
ηλικίας από 11 έως& 14 ετών), και
• Stredna odborna ŝkola: η φοίτηση είναι 2ετής υποχρεωτική (για to 1o έτος) και μη-υποχρεωτική
ο
στο 2 έτος, και αφορά (σε αποφοίτους του
ISCED2) ηλικίας από 15 έως& 16 ετών.

Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 251.777
μαθητές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί στο 25,1%
του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού
της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017)
το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει σημαντική
μείωση κατά -20,0% (ή κατά 6,3 ποσ. μονάδες) από
31,4% το 2001, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του
δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 25,1% το
2017. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή του δείκτη
την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2013 (24,1%).
ISCED3 – Ανώτερη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
(Upper secondary education)
Η φοίτηση διακρίνεται σε 2 επιμέρους τύπους εκπαίδευσης:
(α) Γενικής εκπαίδευσης: Η φοίτηση (στο Gymnasium – 2) είναι 4ετής ή 5ετής υποχρεωτική (για to 1o
έτος) και μη-υποχρεωτική (για τα επόμενα έτη)
και
(β) Επαγγελματικής εκπαίδευσης: η φοίτηση είναι
υποχρεωτική (για to 1o έτος) και μη-υποχρεωτική
(για τα επόμενα έτη) και διακρίνεται σε 2 τύπους
σχολείου:
• Konzervatórium: η φοίτηση είναι 3ετής ή 4ετής και
αφορά σε αποφοίτους του ISCED2 (από τον ίδιο
τύπο σχολείου) ηλικίας από 15 έως& 17 ή 18 ετών), και
• Stredna odborna ŝkola: η φοίτηση είναι 3ετής έως
και 5ετής και αφορά (σε αποφοίτους του ISCED2)
ηλικίας από 15 έως& 17 ή 18 ή 19ετών.
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Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 189.142
μαθητές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί στο 18,9%
του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού
της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017)
το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει μείωση κατά
-9,1% (ή κατά 1,9 ποσ. μονάδες) από 20,8% το 2001,
σε 18,9% το 2017, που αποτελεί αντίστοιχα και την
ελάχιστη τιμή του δείκτη. Σημειώνεται ότι η μέγιστη
τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το
2007 (24,9%).

 ISCED4 – Μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκ-

παίδευση (Post-secondary non tertiary education)
Η φοίτηση (στο Stredna odborna ŝkola) είναι 2ετής
και αφορά σε αποφοίτους Gymnasium – 2 (ηλικίας
από 19 έως& 20 ετών), καθώς και σε αποφοίτους
του Stredna odborna ŝkola (3ετούς φοίτησης).

Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 14.099
σπουδαστές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί στο
1,4% του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς (20012017) το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 182,6% (ή κατά 0,9
ποσ. μονάδες), από 0,5% το 2001, σε 1,4% το 2017.
Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη καταγράφεται το 2013 (1,7%), ενώ η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2007 (0,3%).

 ISCED5 – Τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου

σπουδών (Short-cycle tertiary education)
Η φοίτηση διακρίνεται σε 2 τύπους ιδρύματος:
(α) Konzervatórium: η φοίτηση είναι 1ετής ή 2ετής
και αφορά σε αποφοίτους του ISCED2 (από τον ίδιο
τύπο ιδρύματος/σχολείου),
(β) Stredna odborna ŝkola: η φοίτηση είναι 2ετής έως
και 3ετής και αφορά (σε αποφοίτους του ISCED3)

Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 2.804
σπουδαστές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί στο
0,3% του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς (20132017) το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει οριακά
μηδενική μεταβολή.

 ISCED6 – Τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακές

σπουδές (Bachelor's or equivalent level)
Η φοίτηση είναι 3ετής έως &4ετής (Univerzita και
Vysoké škola).

Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 85.297
προπτυχιακοί φοιτητές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί στο 8,5% του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού
πληθυσμού της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς
(2001-2017) το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει
μείωση κατά -20,6% (ή κατά 2,2 ποσ. μονάδες) από
10,7% το 2001, σε 8,5% το 2017, που αποτελεί και
την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη
την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2010 (19,4%).
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μείωση κατά 0,3 ποσ. μονάδες (ή κατά 3.130 μεταπτυχιακούς φοιτητές/-τριες).

 ISCED7 – Τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακές

σπουδές (Master's or equivalent level)
Η φοίτηση είναι 2ετής και αφορά σε πτυχιούχους
των ιδρυμάτων ISCED6. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι
στη συγκεκριμένη βαθμίδα εντάσσονται και ορισμένα τμήματα των ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με διάρκεια
προπτυχιακού προγράμματος σπουδών μεγαλύτερη
των 4 ετών.

 ISCED8 – Τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικές

Κεφάλαιο 2ο

Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 60.543
μεταπτυχιακοί φοιτητές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί στο 6,0% του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού της χώρας. Κατά την περίοδο
2016-2017, για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει οριακή

ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ/ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

σπουδές (Doctoral or equivalent level)
Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 7.404
διδακτορικοί φοιτητές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί στο 0,7% του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού
πληθυσμού της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς
(2013-2017) το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει
μικρή μείωση κατά -27,5% (ή κατά 0,3 ποσ. μονάδες) από 1,0% το 2013, που αποτελεί και τη μέγιστη
τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε
0,7% το 2017, που αποτελεί αντίστοιχα και την ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.

2.1.26 Φινλανδία (26 Finland)
θυσμού (από ISCED0 έως& ISCED8) στη Φινλανδία την
περίοδο αναφοράς 2001-2017.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το εκτιμώμενο
πλήθος του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πλη-

Γράφημα 2.51: Συνολικός μαθητικός/φοιτητικός πληθυσμός (από ISCED0 έως& ISCED8) στη ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ την περίοδο 2001-2017
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Πηγή: Eurostat - Students by ISCED level the period 2001-2012 [educ_enrl1tl] & Pupils and students enrolled by education level the period 2013-2017 [educ_uoe_enra02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, το σύνολο του μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού στη χώρα είναι 1.486.751 μαθητές- φοιτητές/τριες, που αντιστοιχεί στο 27,0% του συνολικού πληθυσμού/κατοίκων της χώρας τη συγκεκριμένη χρονιά
(5.503.297 κάτοικοι). Κατά την περίοδο αναφοράς
(2001-2017) το πλήθος του μαθητικού-φοιτητικού
πληθυσμού της χώρας καταγράφει αύξηση (κατά
14,1% ή κατά 184.065 μαθητές - φοιτητές/-τριες), από
1.302.686 μαθητές-φοιτητές/-τριες το 2001, που αποτε-

λεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο
αναφοράς, σε 1.486.751 μαθητές-φοιτητές/-τριες το
2017, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του
δείκτη την ίδια περίοδο.
Στο ακόλουθο γράφημα αποδίδεται με χρωματική και
συμβολική διαφοροποίηση η δομή του συστήματος
E&K του συγκεκριμένου κράτους-μέλους το σχολικό
έτος 2017-2018.

Γράφημα 2.52: Σχηματικό διάγραμμα του εκπαιδευτικού συστήματος (από ISCED0 έως& ISCED7) στην ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ το σχολικό έτος 2017- 2018

Πηγή: EURYDICE “The Structure of the European Education Systems 2018-2019” (September2019)
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
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Συνδυάζοντας στοιχεία της δομής του συστήματος
Ε&Κ της χώρας με τα αντίστοιχα μεγέθη (πλήθος μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού) στις βαθμίδες του
συγκεκριμένου συστήματος (χρονοσειρές Eurostat) αξίζει να σημειωθούν τα ακόλουθα:

-18,2% (ή κατά 5,5 ποσ. μονάδες), από 29,9% το
2001, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη
κατά την περίοδο αναφοράς, σε 24,5% το 2017. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια
περίοδο καταγράφεται το 2013 (23,7%).

 Υποχρεωτική εκπαίδευση (compulsory or basic edu-

 ISCED2 – Κατώτερη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

cation)
Είναι 10ετής και αφορά σε ηλικίες από 6 έως& 15
ετών.
Το 2017, στην υποχρεωτική εκπαίδευση φοιτούσαν
594.812 μαθητές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί στο
40,0% του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς
(2001-2017) το ποσοστό του μαθητικού-φοιτητικού
πληθυσμού της υποχρεωτικής εκπαίδευσης ως προς
το συνολικό μαθητικό-φοιτητικό πληθυσμό της χώρας καταγράφει σημαντική μείωση κατά -17,4% (ή
κατά 8,5 ποσ. μονάδες), από 48,5% το 2001, που
αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την
περίοδο αναφοράς, σε 40,0% το 2017. Σημειώνεται
ότι η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2013 (39,5%).

 ISCED0 - Προσχολική εκπαίδευση (Early childhood

and care)
Η βαθμίδα Προσχολικής εκπαίδευσης υπάγεται αποκλειστικά στην Ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας.
Η φοίτηση (στο Varhaiskasvatus - Småbarnspedagogic) είναι 5ετής μη-υποχρεωτική και αφορά σε βρέφη/νήπια ηλικίας απόέως& 5 ετών, ενώ η φοίτηση
(στο Esiopetus - Förskoleundervisning) είναι 1ετής
υποχρεωτική και αφορά σε νήπια ηλικίας 6 ετών.
Σημειώνεται ότι στη βαθμίδα ISCED0 ανήκει η ηλικιακή ομάδα νηπίων ηλικίας από 6 μηνών έως& 6 ετών.

Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα εντάσσονται
258.514 βρέφη/νήπια πλήθος που αντιστοιχεί στο
17,4% του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς
(2001-2017) το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει
ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 65,0% (ή κατά 6,9
ποσ. μονάδες) από 10,5% το 2001, σε 17,4% το
2017. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2016
(17,5%), ενώ η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2005 (10,0%).

 ISCED1 - Πρωτοβάθμια εκπαίδευση (Primary education or first stage of basic education - level 1)
Η φοίτηση (στο Perusopetus – Grundiăggande - 1)
είναι 6ετής υποχρεωτική και αφορά σε ηλικίες από
7 έως& 12 ετών.

Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 363.990
μαθητές/-τριες, πλήθος που αντιστοιχεί στο 24,5%
του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού
της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017)
το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει μείωση κατά
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(Lower secondary or second stage of basic education
- level 2)
Η φοίτηση (στο Perusopetus – Grundiăggande - 2)
είναι 4ετής υποχρεωτική και αφορά σε ηλικίες από
13 έως& 15 ετών και με επιπλέον έτος (έως& 16 ετών).

Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 178.226
μαθητές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί στο 12,0%
του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού
της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017)
το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει μείωση κατά
-18,5% (ή κατά 2,7 ποσ. μονάδες), από 14,7% το
2001, σε 12,0% το 2017, που αποτελεί αντίστοιχα
και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο
αναφοράς. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2004 (14,8%).

 ISCED3 – Ανώτερη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

(Upper secondary education)
Η φοίτηση διακρίνεται σε 2 επιμέρους τύπους εκπαίδευσης:
(α) Γενικής εκπαίδευσης: Η φοίτηση (στο Lukiokoulutus - Gymnasieutbildning) είναι 3ετής μη- υποχρεωτική και αφορά σε ηλικίες από 16 (ή 17) έως& 18
(ή 19) ετών,
και
(β) Επαγγελματικής εκπαίδευσης: Η φοίτηση διακρίνεται σε 2 τύπους σχολείων:
• Ammatillinen koulutus: η φοίτηση είναι 3ετής μηυποχρεωτική και αφορά σε ηλικίες από 16 (ή 17)
έως& 18 (ή 19) ετών και με εφαρμογή του μοντέλου παράλληλης εκπαίδευσης στο σχολείο και σε
χώρο εργασίας (dual system), και
• Ammattitutkinto: η φοίτηση είναι 3ετής μη- υποχρεωτική και αφορά σε ηλικίες από 19 (ή 20) έως& 21 (ή 22) ετών.

Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 365.210
μαθητές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί στο 24,6%
του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού
της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017)
το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει αύξηση κατά
7,1% (ή κατά 1,6 ποσ. μονάδες) από 22,9% το 2001,
σε 24,6% το 2017. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή
του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2010 (26,5%), ενώ η ελάχιστη τιμή του δείκτη
την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2004 (22,7%).

 ISCED4 – Μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση (Post-secondary non tertiary education)

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

ται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο
καταγράφεται το 2012 (20,7%).

Η φοίτηση στο (Erikoisammattitutkinto - Specialyrkesexamen) είναι 3ετής μη-υποχρεωτική (αφορά σε
ηλικίες από 19 έως& 21 ετών).

 ISCED7 – Τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακές

Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 25.283
σπουδαστές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί στο
1,7% του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς (20012017) το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει αύξηση
κατά 232,7% (ή κατά 1,2 ποσ. μονάδες) από 0,5% το
2001, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη
κατά την περίοδο αναφοράς, σε 1,7% το 2017, που
αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη
την ίδια περίοδο.

Κεφάλαιο 2ο

ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ/ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

σπουδές (Master's or equivalent level)
Η φοίτηση είναι 2ετής, και αφορά σε πτυχιούχους
των ιδρυμάτων ISCED6. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι
στη συγκεκριμένη βαθμίδα εντάσσονται και ορισμένα τμήματα των ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με διάρκεια
προπτυχιακού προγράμματος σπουδών μεγαλύτερη
των 4 ετών.

Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 65.602
μεταπτυχιακοί φοιτητές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί στο 4,4% του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς (2013-2017) το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει μικρή αύξηση κατά 7,8% (ή κατά 0,3 ποσ.
μονάδες) από 4,1% το 2013, που αποτελεί και την
ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 4,4% το 2017, που αποτελεί αντίστοιχα και
τη μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.

 ISCED5 – Τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου

σπουδών (Short-cycle tertiary education)
Η συγκεκριμένη βαθμίδα δεν περιλαμβάνεται στο
εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας.

 ISCED6 – Τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακές

σπουδές (Bachelor's or equivalent level)
Η φοίτηση στα ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι 3ετής ή 4ετής. Αξίζει να σημειωθεί ότι
στα ιδρύματα Ammattikorkeakoulu προβλέπεται και
υποχρεωτική εργασιακή εμπειρία κατά τη διάρκεια
των σπουδών.

 ISCED8 – Τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικές

σπουδές (Doctoral or equivalent level)
Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 18.870
διδακτορικοί φοιτητές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί στο 1,3% του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού
πληθυσμού της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς
(2013-2017) το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει
οριακή μείωση κατά -9,6% (ή κατά 0,1 ποσ. μονάδες) από 1,4% το 2013, που αποτελεί και τη μέγιστη
τιμή του δείκτη, σε 1,3% το 2017, που αποτελεί αντίστοιχα και την ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια
περίοδο.

Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 211.056
προπτυχιακοί φοιτητές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί στο 14,2% του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017) το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει σημαντική μείωση κατά -28,2% (ή κατά 5,6
ποσ. μονάδες), από 19,8% το 2001, σε 14,2% το
2017, που αποτελεί αντίστοιχα και την ελάχιστη τιμή
του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνε2.1.27 Σουηδία (27 Sweden)

θυσμού (από ISCED0 έως& ISCED8) στη Σουηδία την
περίοδο αναφοράς 2001-2017.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το εκτιμώμενο
πλήθος του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πλη-

Γράφημα 2.53: Συνολικός μαθητικός/φοιτητικός πληθυσμός (από ISCED0 έως& ISCED8) στη ΣΟΥΗΔΙΑ την περίοδο 2001-2017
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Πηγή: Eurostat - Students by ISCED level the period 2001-2012 [educ_enrl1tl] & Pupils and students enrolled by education level the period 2013-2017 [educ_uoe_enra02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, το σύνολο του μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού στη χώρα είναι 2.851.856 μαθητές- φοιτητές/τριες, που αντιστοιχεί στο 28,5% του συνολικού πληθυσμού/κατοίκων της χώρας τη συγκεκριμένη χρονιά
(9.995.153 κάτοικοι). Κατά την περίοδο αναφοράς
(2001-2017) το πλήθος του μαθητικού-φοιτητικού
πληθυσμού της χώρας καταγράφει αύξηση (κατά

18,7% ή κατά 450.042 μαθητές -φοιτητές/-τριες), από
2.401.814 μαθητές-φοιτητές/-τριες το 2001, σε 2.851.856
μαθητές-φοιτητές/-τριες το 2017, που αποτελεί και τη
μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς.
Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια
περίοδο καταγράφεται το 2008 (2.851.856 μαθητέςφοιτητές/-τριες).
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Στο ακόλουθο γράφημα αποδίδεται με χρωματική και
συμβολική διαφοροποίηση η δομή του συστήματος

E&K του συγκεκριμένου κράτους-μέλους το σχολικό
έτος 2017-2018.

Γράφημα 2.54: Σχηματικό διάγραμμα του εκπαιδευτικού συστήματος (από ISCED0 έως& ISCED7) στη ΣΟΥΗΔΙΑ το σχολικό έτος 2017- 2018

Πηγή: EURYDICE “The Structure of the European Education Systems 2018-2019” (September2019)
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Συνδυάζοντας στοιχεία της δομής του συστήματος
Ε&Κ της χώρας με τα αντίστοιχα μεγέθη (πλήθος μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού) στις βαθμίδες του
συγκεκριμένου συστήματος (χρονοσειρές Eurostat) αξίζει να σημειωθούν τα ακόλουθα:

 Υποχρεωτική εκπαίδευση (compulsory or basic education)
Είναι 10ετής και αφορά σε ηλικίες από 6 έως& 15
ετών.

Το 2017, στην υποχρεωτική εκπαίδευση φοιτούσαν
1.152.114 μαθητές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί
στο 40,4% του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού
πληθυσμού της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς
(2001-2017) το ποσοστό του μαθητικού-φοιτητικού
πληθυσμού της υποχρεωτικής εκπαίδευσης ως προς
το συνολικό μαθητικό-φοιτητικό πληθυσμό της χώρας καταγράφει μείωση κατά -16,8% (ή κατά 8,2
ποσ. μονάδες) από 48,6% το 2001, που αποτελεί και
τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 40,4% το 2017. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται
το 2013 (38,7%).

 ISCED0 - Προσχολική εκπαίδευση (Early childhood

and care)
Η βαθμίδα Προσχολικής εκπαίδευσης υπάγεται αποκλειστικά στην Ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας.
Η φοίτηση (στο Forskola) είναι 5ετής μηυποχρεωτική και αφορά σε βρέφη/νήπια ηλικίας
απόέως& 5 ετών, ενώ η φοίτηση (στο Forskoleklass)
είναι 1ετής υποχρεωτική και αφορά σε νήπια ηλικίας 6 ετών.
Σημειώνεται ότι στη βαθμίδα ISCED0 ανήκει η ηλικιακή ομάδα των βρεφών/νηπίων ηλικίας από 1 έως&
6 ετών.
Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα εντάσσονται
623.831 βρέφη/νήπια πλήθος που αντιστοιχεί στο
21,9% του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς
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(2001-2017) το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει
ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 60,2% (ή κατά 8,2
ποσ. μονάδες) από 13,7% το 2001, σε 21,9% το
2017. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2014
(22,7%), ενώ η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2002 (13,1%).

 ISCED1 - Πρωτοβάθμια εκπαίδευση (Primary education or first stage of basic education - level 1)
Η φοίτηση (στο Grundskola-1) είναι 6ετής υποχρεωτική (αφορά σε ηλικίες από 7 έως& 12 ετών).

Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 861.086
μαθητές/-τριες, πλήθος που αντιστοιχεί στο 30,2%
του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού
της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017)
το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει μείωση κατά
-7,2% (ή κατά 2,3 ποσ. μονάδες) από 32,5% το 2001,
που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά
την περίοδο αναφοράς, σε 30,2% το 2017. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2010 (27,4%).

 ISCED2 – Κατώτερη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

(Lower secondary or second stage of basic education
- level 2)
Η φοίτηση (στο Grundskola-2) είναι 3ετής υποχρεωτική (αφορά σε ηλικίες από 13 έως& 15 ετών).

Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 368.657
μαθητές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί στο 12,9%
του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού
της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017)
το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει μείωση κατά
-13,6% (ή κατά 2,1 ποσ. μονάδες) από 15,0% το
2001, σε 12,9% το 2017. Σημειώνεται ότι η μέγιστη
τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφορά καταγράφεται το 2013 (12,3%), ενώ η ελάχιστη τιμή του
δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2006 (17,4%).

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

 ISCED3 – Ανώτερη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 547.567
μαθητές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί στο 19,2%
του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού
της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017)
το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει μείωση κατά
-18,2% (ή κατά 4,3 ποσ. μονάδες), από 23,5% το
2001, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη
κατά την περίοδο αναφοράς, σε 19,2% το 2017. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια
περίοδο καταγράφεται το 2006 (18,5%).

 ISCED4 – Μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκ-

παίδευση (Post-secondary non tertiary education)
Η φοίτηση διακρίνεται σε 2 τύπους ιδρυμάτων:
(α) Kommunal vuxenutbildning/ folkhögskola: η φοίτηση είναι 1 εξαμήνου έως& 4εξαμήνων, μη- υποχρεωτική και αφορά σε ηλικίες από 19 έως&
20ετών.
(β) Yrkeshögskola: η φοίτηση στο συγκεκριμένο ίδρυμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι 1 ετής.

Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 24.361
σπουδαστές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί στο
0,9% του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς (20012017) το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει μικρή
αύξηση κατά 58,5% (ή κατά 0,4 ποσ. μονάδες) από
0,5% το 2001, σε 0,9% το 2017. Σημειώνεται ότι η
μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς
καταγράφεται το 2010 (1,0%), ενώ η ελάχιστη τιμή
του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2006
(0,4%).

 ISCED5 – Τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου

Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 24.705
σπουδαστές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί στο 0,9%
του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού
της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς (2013-2017)
το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει οριακή μείωση κατά -12,8% (ή κατά 0,1 ποσ. μονάδα) από 1,0%
το 2013, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 0,9% το 2017,
που αποτελεί αντίστοιχα και την ελάχιστη τιμή του
δείκτη την ίδια περίοδο.

Κεφάλαιο 2ο

και
(β) Επαγγελματικής εκπαίδευσης: Η φοίτηση διακρίνεται σε 2 τύπους σχολείων:
• Gymnasioskola: η φοίτηση είναι 3ετής μη- υποχρεωτική και αφορά σε ηλικίες από 16 έως& 18
ετών, και
• Kommunal vuxenutbildning/ folkhögskola: η φοίτηση είναι 1 εξαμήνου έως& 4εξαμήνων, μη- υποχρεωτική και αφορά σε ηλικίες από 19 έως&
20ετών.

Η φοίτηση είναι 2ετής, και διακρίνεται σε 2 τύπους
ιδρυμάτων: (α) Universitet/Ηögskola, και (β) Yrkeshögskola.

ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ/ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

(Upper secondary education)
Η φοίτηση διακρίνεται σε 2 επιμέρους τύπους εκπαίδευσης:
(α) Γενικής εκπαίδευσης: Η φοίτηση διακρίνεται σε 2
τύπους σχολείων:
• Gymnasioskola: η φοίτηση είναι 3ετής μη- υποχρεωτική και αφορά σε ηλικίες από 16 έως& 18
ετών, και
• Kommunal vuxenutbildning/ folkhögskola: η φοίτηση είναι 1 εξαμήνου έως& 4εξαμήνων, μη- υποχρεωτική και αφορά σε ηλικίες από 19 έως&
20ετών.

 ISCED6 – Τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακές
σπουδές (Bachelor's or equivalent level)
Η φοίτηση είναι 3ετής.

Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 240.687
προπτυχιακοί φοιτητές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί στο 8,4% του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού
πληθυσμού της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς
(2001-2017) το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει
σημαντική μείωση κατά -39,6% (ή κατά 5,5 ποσ. μονάδες), από 14,0% το 2001, σε 8,4% το 2017, που
αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την
περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή
του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2011
(17,9%).

 ISCED7 – Τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακές

σπουδές (Master's or equivalent level)
Η φοίτηση είναι 2ετής, και αφορά σε πτυχιούχους
των ιδρυμάτων Universitet και Ηögskola.

Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 140.709
μεταπτυχιακοί φοιτητές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί στο 4,9% του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς (2013-2017) το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει μικρή μείωση κατά -5,0% (ή κατά 0,3 ποσ.
μονάδες) από 5,2% το 2013, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς,
σε 4,9% το 2017, που αποτελεί αντίστοιχα και την
ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.

 ISCED8 – Τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικές

σπουδές (Doctoral or equivalent level)
Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 20.253
διδακτορικοί φοιτητές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί στο 0,7% του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού
πληθυσμού της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς
(2013-2017) το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει
οριακή μείωση κατά -13,5% (ή κατά 0,1 ποσ. μονάδα) από 0,8% το 2013, που αποτελεί και τη μέγιστη
τιμή του δείκτη, σε 0,7% το 2017, που αποτελεί αντίστοιχα και την ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια
περίοδο.

σπουδών (Short-cycle tertiary education)
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2.1.28 Ηνωμένο Βασίλειο (28 United Kingdom)
Βόρεια Ιρλανδία (Northern Ireland), τη Σκωτία (Scotland), και την Ουαλία (Wales).
Στην παρουσίαση των εκπαιδευτικών συστημάτων ανά
βαθμίδα εκπαίδευσης που ακολουθεί τα συγκεκριμένα εκπαιδευτικά συστήματα διαφοροποιούνται και ως
εκ τούτου γίνεται συγκεκριμένη αναφορά σε κάθε ένα
από αυτά. Ωστόσο, τα πληθυσμιακά στοιχεία του μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού της χώρας παρουσιάζονται στο σύνολο της χώρας.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το εκτιμώμενο
πλήθος του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού (από ISCED0 έως& ISCED8) στο Ηνωμένο Βασίλειο την περίοδο αναφοράς 2001-2017.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο
υλοποιούνται τέσσερα διαφοροποιημένα σε δομή εκπαιδευτικά συστήματα που αντιστοιχούν στα τέσσερα
κρατίδια (regions) της χώρας: την Αγγλία (England), τη

Γράφημα 2.55: Συνολικός μαθητικός/φοιτητικός πληθυσμός (από ISCED0 έως& ISCED8) στο ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ την περίοδο 2001-2017
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Πηγή: Eurostat - Students by ISCED level the period 2001-2012 [educ_enrl1tl] & Pupils and students enrolled by education level the period 2013-2017 [educ_uoe_enra02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, το σύνολο του μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού στη χώρα είναι 15.830.194 μαθητές- φοιτητές/-τριες, που αντιστοιχεί στο 24,0% του συνολικού
πληθυσμού/κατοίκων της χώρας τη συγκεκριμένη
χρονιά (65.844.142 κάτοικοι). Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017) το πλήθος του μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού της χώρας καταγράφει σημαντική
αύξηση (κατά 26,1% ή κατά 3.273.050 μαθητές- φοιτητές/-τριες), από 12.557.144 μαθητές-φοιτητές/-τριες
το 2001, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δεί-

κτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 15.830.194 μαθητές-φοιτητές/-τριες το 2017. Ας σημειωθεί ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το
2016 (16.043.926 μαθητές -φοιτητές/-τριες).
Στο ακόλουθο γράφημα αποδίδεται με χρωματική και
συμβολική διαφοροποίηση η δομή του συστήματος
E&K του συγκεκριμένου κράτους-μέλους (με διάκριση
των επιμέρους συστημάτων που ισχύουν για την Αγγλία, τη Βόρειο Ιρλανδία, τη Σκωτία και την Ουαλία) το
σχολικό έτος 2017-2018.

Γράφημα 2.56: Σχηματικό διάγραμμα του εκπαιδευτικού συστήματος (από ISCED0 έως& ISCED7) στο ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ το σχολικό έτος 2017- 2018
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Κεφάλαιο 2ο

ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ/ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Πηγή: EURYDICE “The Structure of the European Education Systems 2018-2019” (September2019)
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Συνδυάζοντας στοιχεία της δομής του συστήματος
Ε&Κ της χώρας με τα αντίστοιχα μεγέθη (πλήθος μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού) στις βαθμίδες του
συγκεκριμένου συστήματος (χρονοσειρές Eurostat) αξίζει να σημειωθούν τα ακόλουθα:

 Υποχρεωτική εκπαίδευση (compulsory or basic education)
Είναι 11ετής στα τρία εκπαιδευτικά συστήματα (Αγγλία, Σκωτία και Ουαλία) και αφορά σε ηλικίες από 5
έως&15 ετών, ενώ στην Βόρεια Ιρλανδία η υποχρεωτική εκπαίδευση είναι 12ετής και αφορά σε ηλικίες
από 4 έως&15 ετών.

Το 2017, στην υποχρεωτική εκπαίδευση φοιτούσαν
9.302.292 μαθητές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί
στο 58,8% του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού
πληθυσμού της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς
(2001-2017) το ποσοστό του μαθητικού-φοιτητικού
πληθυσμού της υποχρεωτικής εκπαίδευσης ως προς
το συνολικό μαθητικό-φοιτητικό πληθυσμό της χώρας καταγράφει μικρή αύξηση κατά 3,8% (ή κατά
2,2 ποσ. μονάδες) από 56,6% το 2001, σε 58,8% το
2017. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2006
(63,8%), ενώ η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2005 (50,4%).

 ISCED0 - Προσχολική εκπαίδευση (Early childhood
and care)
Η βαθμίδα διακρίνεται σε 2 κατηγορίες μονάδων:
(α) Εκτός ευθύνης Υπουργείου Παιδείας:

Η φοίτηση στην Ουαλία: είναι 3ετής μη- υποχρεωτική και αφορά σε βρέφη/νήπια ηλικίας έως& 3 ετών
(Primary schools/ Nursery schools/ Voluntary settings/ Private settings),
και
(β) Ευθύνης Υπουργείου Παιδείας:
Η φοίτηση:
• στην Αγγλία και στη Σκωτία: είναι 5ετής μη- υποχρεωτική και αφορά σε βρέφη/νήπια ηλικίας από
0 έως& 4 ετών (στην Αγγλία: Primary schools/
Nursery schools/ Voluntary settings/ Private settings – Early years Foundation stage, και στη
Σκωτία: Early Learning & Children Care centres ),
• στην Ουαλία: είναι 2ετής μη-υποχρεωτική και αφορά σε βρέφη/νήπια ηλικίας από 3 έως& 4 ετών
(Primary schools/ Nursery schools/ Voluntary settings/ Private settings - Foundation),
• στη Βόρεια Ιρλανδία: είναι 4ετής μη-υποχρεωτική
και αφορά σε βρέφη/νήπια ηλικίας 0 έως& 3 ετών
(Primary schools/ Nursery schools/ Voluntary settings/Private settings – Pre-school education).
Σημειώνεται ότι στη βαθμίδα ISCED0 στην Αγγλία
στη Σκωτία και στην Ουαλία ανήκει το σύνολο των
βρεφών/ νηπίων ηλικίας έως& 4 ετών, ενώ στη Βόρειο Ιρλανδία ανήκει το σύνολο των βρεφών/ νηπίων ηλικίας έως& 3 ετών.
Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα εντάσσονται
2.191.708 βρέφη/νήπια πλήθος που αντιστοιχεί στο
13,8% του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς
(2001-2017) το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει
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σημαντική αύξηση κατά 89,2% (ή κατά 6,5 ποσ. μονάδες) από 7,3% το 2001, σε 13,8% το 2017. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την
περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2016 (15,4%),
ενώ η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2005 (14,5%).

• στην Αγγλία, στη Βόρεια Ιρλανδία και στην Ουαλία
(Secondary schools – Key stage 4): είναι 2ετής υποχρεωτική (αφορά σε ηλικίες από 14 έως& 15 ετών).
• στη Σκωτία (Secondary schools – 2): είναι 2ετής
υποχρεωτική (αφορά σε ηλικίες από 14 έως& 15
ετών).

 ISCED1 - Πρωτοβάθμια εκπαίδευση (Primary educa-

Ο 2 κύκλος φοίτησης και αφορά σε ηλικίες 16 ετών
και άνω, η φοίτηση είναι μη-υποχρεωτική και διακρίνεται σε 2 επιμέρους τύπους εκπαίδευσης:
(α) Γενικής εκπαίδευσης (Secondary general education):
Η φοίτηση:
• στην Αγγλία, στη Βόρεια Ιρλανδία και στην Ουαλία
(Secondary schools/ Further education institutions):
είναι 2ετής (αφορά σε ηλικίες από 16 έως& 17 ετών) και περιλαμβάνει (Further education instituο
tions) από το 1 έτος εφαρμογή του μοντέλου παράλληλης εκπαίδευσης στο σχολείο και σε χώρο
εργασίας (dual system).
• στη Σκωτία (Secondary schools – 2): είναι 3ετής (αφορά σε ηλικίες από 16 έως& 17 ετών).

tion or first stage of basic education - level 1)
Η φοίτηση:
• στην Αγγλία (Primary schools - Key stage 1&2) και
στην Ουαλία (Primary schools – Phase - Key stage
1): είναι 6ετής υποχρεωτική (αφορά σε ηλικίες
από 5 έως& 10 ετών).
• στη Σκωτία (Primary schools): είναι 7ετής υποχρεωτική (αφορά σε ηλικίες από 5 έως& 11 ετών).
• στη Βόρεια Ιρλανδία (Primary schools - Foundation
stage - Key stage 1&2): είναι 7ετής υποχρεωτική
(αφορά σε ηλικίες από 4 έως& 10 ετών).

Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 4.820.283
μαθητές/-τριες, πλήθος που αντιστοιχεί στο 30,4%
του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού της
χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017) το
συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει αύξηση κατά
7,5% (ή κατά 2,1 ποσ. μονάδες) από 28,3% το 2001,
σε 30,4% το 2017. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή
του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2006 (32,9%), ενώ η ελάχιστη τιμή του δείκτη
την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2002 (25,8%).

 ISCED2 – Κατώτερη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

(Lower secondary or second stage of basic education
- level 2)
Η φοίτηση:
• στην Αγγλία, στη Βόρεια Ιρλανδία και στην Ουαλία
(Secondary schools – Key stage3): είναι 3ετής υποχρεωτική (αφορά σε ηλικίες από 11 έως& 13 ετών).
• στη Σκωτία (Secondary schools – 1): είναι 3ετής
υποχρεωτική (αφορά σε ηλικίες από 12 έως& 14
ετών).
Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 2.627.624
μαθητές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί στο 16,6%
του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού
της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017)
το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει αύξηση κατά
16,2% (ή κατά 2,3 ποσ. μονάδες) από 14,3% το 2001,
σε 16,6% το 2017. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή
του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2010 (18,3%), ενώ η ελάχιστη τιμή του δείκτη
την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2005 (13,3%).

 ISCED3 – Ανώτερη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
(Upper secondary education)
Η φοίτηση διακρίνεται σε 2 κύκλους:
ος
Ο 1 κύκλος φοίτησης είναι Γενικής εκπαίδευσης:
Η φοίτηση είναι υποχρεωτική:
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ος

(β) Επαγγελματικής εκπαίδευσης (Secondary vocational education):
Η φοίτηση:
• στην Αγγλία, στη Βόρεια Ιρλανδία και στην Ουαλία
(Secondary schools/ Further education institutions):
είναι 2ετής (αφορά σε ηλικίες από 16 έως& 17 εο
τών) και περιλαμβάνει από το 1 έτος εφαρμογή
του μοντέλου παράλληλης εκπαίδευσης στο σχολείο και σε χώρο εργασίας (dual system).
• στη Σκωτία (Secondary schools/ Further education
institutions): είναι 3ετής (αφορά σε ηλικίες από 16
ο
έως& 87 ετών) και περιλαμβάνει από το 1 έτος
εφαρμογή του μοντέλου παράλληλης εκπαίδευσης
στο σχολείο και σε χώρο εργασίας (dual system).
Αξίζει να σημειωθεί ότι στη συγκεκριμένη βαθμίδα
και για τους αποφοίτους της βαθμίδας ηλικίας 19
ετών λειτουργούν τμήματα πρόσβασης (access
courses) στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (General Certificate of Secondary Education - GCSE).
Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 3.758.693
μαθητές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί στο 23,7%
του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού
της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017)
το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει σημαντική
μείωση κατά -36,4% (ή κατά 13,6 ποσ. μονάδες) από
37,3% το 2001, σε 23,7% το 2017, που αποτελεί και
την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη
την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2005 (42,1%).

 ISCED4 – Μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκ-

παίδευση (Post-secondary non tertiary education)
Από το 2010 και μετά και στη δομή των εκπαιδευτικών συστημάτων και των 4 κρατιδίων (regions) του
Ηνωμένου βασιλείου δεν περιλαμβάνεται η συγκεκριμένη βαθμίδα.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

 ISCED5 – Τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου
σπουδών (Short-cycle tertiary education)
Η φοίτηση στη συγκεκριμένη βαθμίδα:

 ISCED6 – Τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακές

σπουδές (Bachelor's or equivalent level)
Η φοίτηση είναι σχετικά διαφοροποιημένη ως προς
τα κρατίδια. Πιο συγκεκριμένα:
Η φοίτηση στη συγκεκριμένη βαθμίδα:
• στην Αγγλία, στη Βόρεια Ιρλανδία και στην Ουαλία
(Higher/ Further education institutions): είναι από
3ετής έως &4ετής.
• στη Σκωτία: είναι από 3ετής (Honours Degree/ Ordinary degree) έως &5ετής (Honours Degree).
Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 1.597.284
προπτυχιακοί φοιτητές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί στο 10,1% του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού της χώρας. Κατά την περίοδο ανα-

Κεφάλαιο 2ο

Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 287.462
φοιτητές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί στο 1,8%
του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού
της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς (20132017), το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει μείωση
κατά -16,5% (ή κατά 0,4 ποσ. μονάδες) από 2,2% το
2001, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη
κατά την περίοδο αναφοράς, σε 1,8% το 2017, που
αποτελεί αντίστοιχα την ελάχιστη τιμή του δείκτη
την ίδια περίοδο.

ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ/ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

• στην Αγγλία, στη Βόρεια Ιρλανδία και στην Ουαλία
(Higher/ Further education institutions): είναι 2ετής
• στη Σκωτία (HIGHER NATIONAL Certificate/ Higher
national Diploma): είναι 3ετής.

φοράς (2001-2017) το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει μικρή μείωση κατά -17,8% (ή κατά 2,2 ποσ.
μονάδες) από 12,3% το 2001, σε 10,1% το 2017. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την
περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2011 (16,9%),
ενώ η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2016 (9,7%).

 ISCED7 – Τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακές

σπουδές (Master's or equivalent level)
Και στα 4 κρατίδια (regions) του Ηνωμένου βασιλείου η φοίτηση στη συγκεκριμένη βαθμίδα είναι 1ετής
ή 2ετής και αφορά σε πτυχιούχους των ιδρυμάτων
ISCED6.

Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 434.851
μεταπτυχιακοί φοιτητές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί στο 2,7% του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς (2013-2017) το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει οριακή μείωση κατά -2,6% (ή κατά 0,1
ποσ. μονάδες) από 2,8% το 2013, που αποτελεί και
τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 2,7% το 2017, που αποτελεί αντίστοιχα
και την ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.

 ISCED8 – Τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικές

σπουδές (Doctoral or equivalent level)
Το 2017 στη συγκεκριμένη βαθμίδα φοιτούν 112.289
διδακτορικοί φοιτητές/-τριες πλήθος που αντιστοιχεί στο 0,7% του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού
πληθυσμού της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς
(2013-2017) το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει
οριακά μηδενική μεταβολή.
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2.2

Συνολικός μαθητικός-φοιτητικός πληθυσμός στην ΕΕ-28
την περίοδο αναφοράς 2001-2017. Σημειώνεται ότι η
κατανομή της περιόδου 2001-2012 ακολουθεί την ταξινόμηση UNESCO ISCED-97, ενώ την περίοδο 20132017 την ταξινόμηση UNESCO ISCED-11.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το εκτιμώμενο(*) πλήθος του συνολικού μαθητικού-φοιτητικού
πληθυσμού (που φοιτούν/ έχουν εγγραφεί στις βαθμίδες ISCED0 έως& ISCED8 της εκπαίδευσης) στην ΕΕ-28

Γράφημα 2.57: Συνολικός μαθητικός/φοιτητικός πληθυσμός (ISCED0 έως& ISCED8) στην ΕΕ-28 την περίοδο 2001-2017
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(*) Δεν διατίθενται στοιχεία για την Κροατία τα έτη 2001 & 2002.Στο Ηνωμένο Βασίλειο το πλήθος των μαθητών/-τριών στη βαθμίδα την περίοδο 2001-2005 έχει προσεγγισθεί (ως προς την
κατανομή του δείκτη την περίοδο 2006-2017). Η εκτίμηση του πλήθους αφορά στην προσέγγιση του πλήθους των μεταπτυχιακών φοιτητών/-τριών (Master's or equivalent level) που την
περίοδο 2001-2012 είχαν συμπεριληφθεί στο ISCED5A.Την ίδια περίοδο αναλογία των φοιτητών/-τριών του ISCED5b καταχωρήθηκε στο ISCED5 και η υπολειπόμενη αναλογία στο ISCED6.
Η διακοπή της χρονοσειράς μεταξύ των ετών 2012 & 2013 σημειώνεται με διακεκομμένη γραμμή.
Πηγή: Eurostat - Students by ISCED level the period 2001-2012 [educ_enrl1tl] & Pupils and students enrolled by education level the period 2013-2017 [educ_uoe_enra02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, το σύνολο του μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 είναι 110.693.145
μαθητές- φοιτητές/-τριες, που αντιστοιχεί στο 21,6%
του συνολικού πληθυσμού/ κατοίκων της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά (512.379.225 κάτοικοι). Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017) το πλήθος του μαθητικούφοιτητικού πληθυσμού στην ΕΕ-28 καταγράφει μικρή
αύξηση κατά 3,8% (ή κατά 4.050.972 μαθητές φοιτητές/-τριες), από 106.642.173 μαθητές-φοιτητές/τριες το 2001, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του

δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 110.693.145
μαθητές- φοιτητές/-τριες το 2017, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το ποσοστό
του συνολικού μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού (που
φοιτούν/ έχουν εγγραφεί στις βαθμίδες ISCED0 έως&
ISCED8 της εκπαίδευσης) ως προς το συνολικό πληθυσμό/κατοίκους στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2017.

Γράφημα 2.58: Πλήθος & ποσοστό του συνολικού μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού (από ISCED0 έως& ISCED8) ως προς το συνολικό πληθυσμό/ κατοίκους
στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ το 2017

2.851.856

1.355.736

1.597.633

1.486.751

27,8 28,3 28,5
26,9 27,0

3.048.833

4.211.999

15.830.194

15.496.963

630.883

188.311

289.601

10.192.299

2.347.404

421.078

437.749

17.005.296

7.801.344

1.780.045

2.121.167

811.868

2.005.514

1.887.845

110.506

1.002.202

3.597.280

10.876.792

80.293

21,6 21,8 21,9 22,0 22,0 22,2
20,3 20,5 20,6 21,2
19,3 19,5 19,5 20,1
18,7
18,4
18,3
17,3 17,4 18,0

1.225.703

110.693.145

21,6

24,7
23,2 24,0

Πηγή: Eurostat - Students by ISCED level the period 2001-2012 [educ_enrl1tl] & Pupils and students enrolled by education level the period 2013-2017 [educ_uoe_enra02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, το 21,6% (ή 110.693.145 κάτοικοι) του συνολικού πληθυσμού/κατοίκων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28
(512.379.225 κάτοικοι), ανήκει στο μαθητικό- φοιτητικό πληθυσμό (που φοιτούν/ έχουν εγγραφεί στις
βαθμίδες ISCED0 έως& ISCED8 της εκπαίδευσης).
Την ίδια χρονιά, το 21,8% (ή 2.347.404 κάτοικοι) του συνολικού πληθυσμού/κατοίκων στην Ελλάδα (10.741.165
κάτοικοι), αφορά στο μαθητικό-φοιτητικό πληθυσμό
(που φοιτούν/ έχουν εγγραφεί στις βαθμίδες ISCED0
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έως& ISCED8 της εκπαίδευσης). Στην κατανομή ως
προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28 η Ελλάδα (21,8%) κατέχει την 13η
υψηλότερη θέση, τιμή υπερέχουσα οριακά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (21,6%) κατά 0,2
ποσ. μονάδες.
Τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) με
μέση τιμή δείκτη 27,7% είναι: η Σουηδία (28,5%), η Ιρλανδία (28,3%), η Δανία (27,8%), η Φινλανδία (27,0%),

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

θητικού - φοιτητικού πληθυσμού (που φοιτούν/έχουν
εγγραφεί σε κάποια από τις βαθμίδες της εκπαίδευσης
- ISCED0 έως& ISCED8) επί του συνολικού πληθυσμού/ κατοίκων στην ΕΕ-28 ως προς το φύλο των μαθητών-φοιτητριών/τριών (και αντίστοιχα των κατοίκων) την περίοδο 2001-2017.

ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ/ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

και το Βέλγιο (26,9%). Στον αντίποδα καταγράφονται
τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5)
με μέση τιμή δείκτη 17,9%, και συγκεκριμένα: η Βουλγαρία (17,3%), η Μάλτα (17,4%), η Ιταλία (18,0%), η
Ρουμανία (18,3%), και η Σλοβακία (18,4%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom είναι υψηλή
(1,5 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών
διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.
ΑΝΑ ΦΥΛΟ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης που
αφορά στην ποσοστιαία κατανομή του συνολικού μα-

Κεφάλαιο 2ο

Σημειώνεται, ότι ο συγκεκριμένος δείκτης αποδίδει
την ετήσια σχέση κατανομής των φύλων στο συνολικό
μαθητικό - φοιτητικό πληθυσμό της χώρας μια συγκεκριμένη χρονιά, ως προς την αντίστοιχη κατατομή των
φύλων στο σύνολο του πληθυσμού/κατοίκων (όλων
των ηλικιών) την ίδια χρονιά.

Γράφημα 2.59: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού επί του συνολικού πληθυσμού/κατοίκων στην ΕΕ-28 ως προς το φύλο την περίοδο 2001-2017
22,6

22,5

21,2

21,2

2001

2002

22,6

22,6

21,3

21,3

2003

2004

22,6

21,4
2005

22,5

21,4
2006

22,3

22,2

22,1

22,2

22,3

22,2

22,2

22,2

22,2

22,2

22,3

21,2

21,1

21,1

21,1

21,2

21,0

21,1

21,0

21,0

21,1

21,0

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

άνδρες

γυναίκες

Πηγή: Eurostat - Students by ISCED level the period 2001-2012 [educ_enrl1tl] & Pupils and students enrolled by education level the period 2013-2017 [educ_uoe_enra02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017) η κατανομή
του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού
(ανδρών/ γυναικών) επί του συνολικού πληθυσμού
της ΕΕ-28 (ανδρών/ γυναικών αντίστοιχα) διαφοροποιείται ελαφρά ως προς το φύλο των μαθητών - φοιτητών/-τριών. Συγκεκριμένα, το 2017 το ποσοστό των
ανδρών μαθητών-φοιτητών/- τριών (22,3% των ανδρών κατοίκων) υπερέχει ελαφρά (κατά 1,3 ποσ. μονάδες) του αντίστοιχου ποσοστού των γυναικών
(21,0% των γυναικών κατοίκων).
Κατά την περίοδο αναφοράς 2001-2017, τόσο το ποσοστό των ανδρών (μαθητών- φοιτητών) ως προς το
σύνολο των (ανδρών) κατοίκων, όσο και αντίστοιχα
των γυναικών (μαθητριών -φοιτητριών) καταγράφει
οριακά μηδενική μεταβολή, με το ποσοστό των αν-

δρών (μαθητών -φοιτητών) να υπερέχει σταθερά των
γυναικών κατά την περίοδο αναφοράς, με μέση απόκλιση περιόδου 1,19 ποσ. μονάδες, τη μέγιστη τιμή
της απόκλισης των φύλων να καταγράφεται το 2001
(κατά 1,42 ποσ. μονάδες) και την ελάχιστη τιμή της
απόκλισης να καταγράφεται το 2010 (κατά 1,06 ποσ.
μονάδες).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης που
αφορά στην ποσοστιαία κατανομή του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού (που φοιτούν/έχουν
εγγραφεί σε κάποια από τις βαθμίδες της εκπαίδευσης
ISCED0 έως& ISCED8) επί του συνολικού πληθυσμού/
κατοίκων της ΕΕ-28 συνολικά και ανά φύλο στα κράτημέλη της ΕΕ-28 το 2017.

Γράφημα 2.60: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού επί του συνολικού πληθυσμού ΕΕ-28 συνολικά και ανά φύλο στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2017
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Πηγή: Eurostat - Students by ISCED level the period 2001-2012 [educ_enrl1tl] & Pupils and students enrolled by education level the period 2013-2017 [educ_uoe_enra02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, σε 13 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ (το ποσοστό των ανδρών (μαθητών- φοιτητών) ως προς το σύνολο των (ανδρών) κατοίκων είναι σε οριακή ισορρο-

πία με τον αντίστοιχο δείκτη των γυναικών (εύρος απόκλισης φύλων μικρότερο της 1 ποσ. μονάδας) και
συγκεκριμένα στη Μάλτα, τη Φινλανδία, τη Δανία, τη
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Σλοβενία, την Τσεχία, την Πολωνία, το Ηνωμένο Βασίλειο, το Βέλγιο, τη Σλοβακία, το Λουξεμβούργο, την
Κροατία, την Ολλανδία και τη Ρουμανία.
Την ίδια χρονιά, σε 14 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ το
ποσοστό των ανδρών (μαθητών- φοιτητών) ως προς το
σύνολο των (ανδρών) κατοίκων, υπερέχει ελαφρά του
αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη
απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών
(μαθητών-φοιτητών/-τριών) να καταγράφεται στη Λιθουανία (κατά 3,5 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα
σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Λετονία
(κατά 3,1 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 2,7 ποσ.
μονάδες), η Ελλάδα (κατά 2,5 ποσ. μονάδες), η Γερμανία και η Ουγγαρία (κατά 2,1 ποσ. μονάδες), η Εσθονία
(κατά 1,9 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 1,7 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 1,6 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία
(κατά 1,5 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 1,4 ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά 1,2 ποσ. μονάδες), και η Αυστρία, και η Ισπανία (κατά 1,1 ποσ. μονάδες).

Τέλος, τη συγκεκριμένη χρονιά στη Σουηδία το ποσοστό των ανδρών (μαθητών- φοιτητών) ως προς το σύνολο των (ανδρών) κατοίκων, υπολείπεται ελαφρά
(κατά 1,1 ποσ. μονάδες) του αντίστοιχου δείκτη των
γυναικών.
ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια σταθ9
μισμένη μέση ηλικία (σε έτη) του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού (που φοιτούν/ έχουν εγγραφεί στις βαθμίδες ISCED0 έως& ISCED8 της εκπαίδευσης) στην ΕΕ-28, αλλά και η ποσοστιαία κατανομή
τους ανά κατηγορία ηλικιακών ομάδων (ηλικίες έως&
1,4 ετών, από 1,5 έως& 39 ετών και από 40 ετών &άνω)
την περίοδο αναφοράς 2001-2017.
9

Σημειώνεται, ότι η μέση ηλικία σταθμίστηκε ανά έτος ως προς το
πλήθος του συνολικού μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού ανά ηλικιακό έτος για τις ηλικίες έως& 39 ετών) και συνολικά για την ηλικιακή ομάδα από 40ετών &άνω).

Γράφημα 261: Ετήσια σταθμισμένη μέση ηλικία (σε έτη) του συνολικού μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού στην ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2001-2017
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Το 2017, η ετήσια σταθμισμένη μέση ηλικία του συνολικού μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού (από ISCED0
έως ISCED8)στην ΕΕ-28 είναι 14,1 έτη, με το 96,4% των
μαθητών-φοιτητών/-τριών να ανήκουν στην κατηγορία «ηλικίες από 1,5 έως&39 ετών» στα 33 συστήματα
Εκπαίδευσης & Κατάρτισης (Ε&Κ) της ΕΕ-28, το 2,1%
των μαθητών-φοιτητών/-τριών να είναι ηλικίας 40ετών
&άνω, και το 1,5% των μαθητών-φοιτητών/-τριών να
είναι βρέφη ηλικίας έως& 1,4 ετών.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017) η ετήσια
σταθμισμένη μέση ηλικία του συνολικού μαθητικού φοιτητικού πληθυσμού στην ΕΕ-28 καταγράφει μηδενική μεταβολή. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του
δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2005 (14,7
έτη). Τη συγκεκριμένη περίοδο:
 το ποσοστό των μαθητών-φοιτητών/-τριών που ανήκουν στην κατηγορία «ηλικίες από 1,5 έως& 39 ετών»
καταγράφει μικρή μείωση κατά -1,5% (ή κατά 1,5
ποσ. μονάδες), από 97,9% το 2001, σε 96,4% το 2017,
που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά
την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τι-
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μή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2006
(98,3%),
το ποσοστό των μαθητών-φοιτητών/-τριών που ανήκουν στην κατηγορία «ηλικίες από 40 ετών &άνω»
καταγράφει αύξηση κατά 11,2% ή κατά 0,2 ποσ. μονάδες), από 1,9% το 2001, σε 2,1% το 2017, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο
αναφοράς. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2007 (1,4%),
και
το ποσοστό των μαθητών-φοιτητών/-τριών που ανήκουν στην κατηγορία «ηλικίες έως& 1,4 ετών» καταγράφει σημαντική αύξηση κατά 511,9% (ή κατά 1,3
ποσ. μονάδες), από 0,2% το 2001, που αποτελεί και
την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 1,5% το 2017, που αντίστοιχα αποτελεί και
τη μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια σταθμισμένη μέση ηλικία (σε έτη) του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού στα 28 κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 το 2017.
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Γράφημα 2.62: Ετήσια σταθμισμένη μέση ηλικία (σε έτη) του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ το 2017
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Το 2017, η ετήσια σταθμισμένη μέση ηλικία του συνολικού μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού στην ΕΕ-28 είναι 14,1 έτη. Την ίδια χρονιά, η ετήσια σταθμισμένη
μέση ηλικία του συνολικού μαθητικού-φοιτητικού
πληθυσμού στην Ελλάδα είναι 16,7 έτη. Στην κατανομή
ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28 η Ελλάδα κατέχει την 3η υψηλότερη
θέση, τιμή υπερέχουσα οριακά της αντίστοιχης τιμής
του δείκτη στην ΕΕ-28 (14,0 έτη) κατά 2,6 έτη. Τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) με μέση τιμή
δείκτη 17,0 έτη είναι: το Ηνωμένο Βασίλειο (18,4 έτη),
η Φινλανδία (17,9 έτη), η Ελλάδα (16,7 έτη), η Σουηδία
(16,4 έτη), και το Βέλγιο (15,6 έτη). Στον αντίποδα κα-

ταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 12,8 έτη, και συγκεκριμένα: το Λουξεμβούργο και η Γαλλία (12,4 έτη),
η Μάλτα και η Ρουμανία (13,0 έτη), και η Σλοβενία
(13,1 έτη). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/
bottom είναι υψηλή (1,3 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια σταθμισμένη μέση ηλικία (σε έτη) του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού συνολικά και ανά φύλο
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2017.

Γράφημα 2.63: Μέση ηλικία του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού επί του συνολικού πληθυσμού ΕΕ-28 συνολικά και ανά φύλο στα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 το 2017
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Το 2017, σε 20 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ (το ποσοστό των ανδρών (μαθητών- φοιτητών) ως προς το σύνολο των (ανδρών) κατοίκων είναι σε οριακή ισορροπία (εύρος απόκλισης φύλων μικρότερο της 1 ποσ.
μονάδας) με τον αντίστοιχο δείκτη των γυναικών και
συγκεκριμένα στο Λουξεμβούργο, τη Γερμανία, την
Πορτογαλία, την Ελλάδα, την Ιρλανδία, την Αυστρία,
την Ιταλία, τη Γαλλία, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη
Μάλτα την Τσεχία, την Κροατία, την Κύπρο, την Ολλανδία, τη Σλοβενία, τη Λιθουανία, την Ουγγαρία,
την Ισπανία, και τη Σλοβακία.

Την ίδια χρονιά, σε 8 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ η
ετήσια σταθμισμένη μέση ηλικία ανδρών (μαθητώνφοιτητών), υπολείπεται της αντίστοιχης μέσης ηλικίας
των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη
μεταξύ ανδρών και γυναικών (μαθητών-φοιτητών/τριών) να καταγράφεται στ0 Ηνωμένο Βασίλειο (κατά
2,4 έτη), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Σουηδία (κατά 2,3 έτη), η Εσθονία
(κατά 1,8 έτη), η Φινλανδία (κατά 1,7 έτη), το Βέλγιο
(κατά 1,5 έτη), η Δανία και η Πολωνία (κατά 1,3 έτη),
και η Λετονία (κατά 1,1 έτη).

323

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

2.2.1

Υποχρεωτική εκπαίδευση
χρεωτική εκπαίδευση στην ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2001-2017.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος του
συνολικού μαθητικού πληθυσμού που φοιτά στην υπο-

Γράφημα 2.64: Συνολικός μαθητικός πληθυσμός της υποχρεωτικής εκπαίδευσης στην ΕΕ-28 την περίοδο 2001-2017(*)
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(*) Δεν διατίθενται στοιχεία για την Κροατία τα έτη 2001 & 2002.Στο Ηνωμένο Βασίλειο το πλήθος των μαθητών/-τριών στη βαθμίδα την περίοδο 2001-2005 έχει προσεγγισθεί (ως προς την
κατανομή του δείκτη την περίοδο 2006-2017). Η εκτίμηση του πλήθους αφορά στην προσέγγιση του πλήθους των μεταπτυχιακών φοιτητών/-τριών (Master's or equivalent level) που την
περίοδο 2001-2012 είχαν συμπεριληφθεί στο ISCED5A.Την ίδια περίοδο αναλογία των φοιτητών/-τριών του ISCED5b καταχωρήθηκε στο ISCED5 και η υπολειπόμενη αναλογία στο ISCED6.
Η διακοπή της χρονοσειράς μεταξύ των ετών 2012 & 2013 σημειώνεται με διακεκομμένη γραμμή.
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, το σύνολο του μαθητικού πληθυσμού της
υποχρεωτικής εκπαίδευσης στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28
είναι 58.485.350 μαθητές/-τριες, που αντιστοιχεί στο
54,0% του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού (που φοιτά/ έχει εγγραφεί στις βαθμίδες ISCED0
έως& ISCED8 της εκπαίδευσης) της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά (110.693.145 μαθητές- φοιτητές/-τριες).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017) το πλήθος
του μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού της υποχρεωτικής εκπαίδευσης στην ΕΕ-28 καταγράφει μείωση κατά -7,5% (ή κατά 4.760.093 μαθητές/-τριες), από

63.245.442 μαθητές /-τριες το 2001, που αποτελεί και
τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 58.485.350 μαθητές /-τριες το 2017. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2012 (57.061.140 μαθητές /-τριες).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το ποσοστό
του συνολικού μαθητικού πληθυσμού της υποχρεωτικής εκπαίδευσης ως προς το συνολικό μαθητικόφοιτητικό πληθυσμό (που φοιτά/ έχει εγγραφεί στις
βαθμίδες ISCED0 έως& ISCED8 της εκπαίδευσης) στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2017.

Γράφημα 2.65: Πλήθος & ποσοστό του συνολικού μαθητικού πληθυσμού της υποχρεωτικής εκπαίδευσης ως προς το συνολικό μαθητικό-φοιτητικό πληθυσμό
στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ το 2017
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Το 2017, το 54,0% (ή 58.485.350 μαθητές/-τριες) του
συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού (που
φοιτούν/ έχουν εγγραφεί στις βαθμίδες ISCED0 έως&
ISCED8 της εκπαίδευσης) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28
(110.693.145 φοιτητές - μαθητές/-τριες), αφορά στο
μαθητικό πληθυσμό της υποχρεωτικής εκ-παίδευσης.
Την ίδια χρονιά, το 47,6% (ή 1.116.806 μαθητές/-τριες)
του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού
στην Ελλάδα (2.347.404 μαθητές- φοιτητές/-τριες),
ανήκει στο μαθητικό πληθυσμό της υποχρεωτικής
εκπαίδευσης. Στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 η Ελλάδα
(47,6%) κατέχει την 18η υψηλότερη θέση, τιμή υπο-
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λειπόμενη της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28
(54,0%) κατά 6,5 ποσ. μονάδες.
Τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) με
μέση τιμή δείκτη 63,4% είναι: το Λουξεμβούργο
(66,9%), η Βουλγαρία (63,7%), η Ουγγαρία (62,4%), η
Ρουμανία και η Μάλτα (62,1%). Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στα 4 από τα συγκεκριμένα 5 κράτη-μέλη
(Λουξεμβούργο, Βουλγαρία, Ουγγαρία και Μάλτα) η
υποχρεωτική εκπαίδευση αφορά σε μαθητές/-τριες
ηλικίας έως& 15 ετών, ενώ στη Ρουμανία αφορά σε
μαθητές/-τριες ηλικίας έως& 16 ετών. Τα υψηλά ποσοστά του μαθητικού πληθυσμού της υποχρεωτικής
εκπαίδευσης, συγκριτικά υποδηλώνουν περιορισμένη
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αναλογία του μαθητικού πληθυσμού –κατά κύριο λόγο- σε υπερκείμενες της υποχρεωτικής βαθμίδες της
εκπαίδευσης, αλλά και στην προσχολική βαθμίδα
(ECEC). Στον αντίποδα ακριβώς καταγράφονται τα 5
κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με
μέση τιμή δείκτη 41,3%, και συγκεκριμένα: η Φινλανδία (40,0%), η Σουηδία (40,4%), η Σλοβενία (40,5%), η
Εσθονία (42,1%), και η Λιθουανία (43,7%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom είναι υψηλή
(1,5 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών

διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.
ΑΝΑ ΦΥΛΟ
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Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης που
αφορά στην ποσοστιαία κατανομή του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που φοιτά στην υποχρεωτική εκπαίδευση στην ΕΕ-28 ως προς το φύλο των μαθητών/τριών την περίοδο 2001-2017.

Γράφημα 2.66: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που φοιτά στην υποχρεωτική εκπαίδευση στην ΕΕ-28 ως προς το φύλο των μαθητών/-τριών την περίοδο 2001-2017
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Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017) η κατανομή
του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που φοιτά
στην υποχρεωτική εκπαίδευση της ΕΕ-28 διαφοροποιείται ελαφρά ως προς το φύλο των μαθητών/-τριών.
Συγκεκριμένα, το 2017 το ποσοστό των αγοριών
(50,7%) υπερέχει κατά 1,5 ποσ. μονάδες του αντίστοιχου ποσοστού των κοριτσιών (49,3%).
Κατά την περίοδο αναφοράς 2001-2017, το ποσοστό
των ανδρών (μαθητών) και των γυναικών (μαθητριών)
στην υποχρεωτική εκπαίδευση, καταγράφει οριακά
μηδενική μεταβολή, με το ποσοστό των αγοριών να
υπερέχει σταθερά των κοριτσιών κατά την περίοδο

αναφοράς, με μέση απόκλιση περιόδου 2,0 ποσ. μονάδες, τη μέγιστη τιμή της απόκλισης των φύλων να
καταγράφεται το 2005 (κατά 3,6 ποσ. μονάδες) και την
ελάχιστη τιμή της απόκλισης να καταγράφεται το 2009
με οριακή υπεροχή των κοριτσιών (κατά 0,2 ποσ. μονάδες).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης που
αφορά στην ποσοστιαία κατανομή του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που φοιτά στην υποχρεωτική
εκπαίδευση ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το
2017.

Γράφημα 2.67: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που φοιτά στην υποχρεωτική εκπαίδευση ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το
2017
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Πηγή: Eurostat - Students by ISCED level the period 2001-2012 [educ_enrl1tl] & Pupils and students enrolled by education level the period 2013-2017 [educ_uoe_enra02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, και στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ το ποσοστό των
αγοριών στο συνολικό μαθητικό πληθυσμό που φοιτά
στην υποχρεωτική εκπαίδευση, υπερέχει του αντίστοιχου δείκτη των κοριτσιών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ αγοριών και κοριτσιών να καταγράφεται στη Βουλγαρία (κατά 3,7 ποσ. μονάδες),
και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Γερμανία (κατά 3,4 ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 3,3 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 3,2 ποσ.
μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 2,9 ποσ. μονάδες), η Ρου-

μανία, η Ισπανία και η Σλοβενία (κατά 2,8 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 2,7 ποσ. μονάδες), η Πολωνία
και η Σλοβακία (κατά 2,6 ποσ. μονάδες), η Εσθονία, η
Μάλτα, η Τσεχία, η Πορτογαλία, η Δανία και το Λουξεμβούργο (κατά 2,5 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο και το
Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 2,4 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα,
η Ολλανδία και η Κύπρος (κατά 2,3 ποσ. μονάδες), η
Λιθουανία, η Γαλλία, η Φινλανδία, και η Λετονία (κατά 2,2 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 2,1 ποσ. μονάδες), και η Κροατία (κατά 1,5 ποσ. μονάδες).
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σοστιαία κατανομή τους ανά κατηγορία εύρους ηλικιακών ομάδων (εντός του προβλεπόμενου από τις επιμέρους βαθμίδες της υποχρεωτικής εκπαίδευσης εύρους ηλικιών, και αντίστοιχα μικρότερης και μεγαλύτερης του προβλεπόμενου εύρους ηλικίας) την περίοδο
αναφοράς 2001-2017.

ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η εκτιμώμενη
ετήσια σταθμισμένη μέση ηλικία (σε έτη) του συνολικού
μαθητικού πληθυσμού που φοιτά/ έχει εγγραφεί στην
υποχρεωτική εκπαίδευση των 33 συστημάτων Εκπαίδευσης & Κατάρτισης (Ε&Κ) στην ΕΕ-28, αλλά και η πο-

Γράφημα 2.68: Ετήσια σταθμισμένη μέση ηλικία (σε έτη) του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που φοιτά/ έχει εγγραφεί στην υποχρεωτική εκπαίδευση στην
ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2001-2017
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Πηγή: Eurostat - Students by ISCED level the period 2001-2012 [educ_enrl1tl] & Pupils and students enrolled by education level the period 2013-2017 [educ_uoe_enra02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, η ετήσια σταθμισμένη μέση ηλικία του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που φοιτά/ έχει εγγραφεί
στην υποχρεωτική εκπαίδευση στην ΕΕ-28 είναι 10,4
έτη, με το 91,7% των μαθητών/-τριών να ανήκουν
στην κατηγορία «εντός του προβλεπόμενου εύρους
ηλικιών για τις επιμέρους βαθμίδες της υποχρεωτικής
εκπαίδευσης» στα 33 συστήματα Εκπαίδευσης & Κατάρτισης (Ε&Κ) της ΕΕ-28, το 6,1% των μαθητών/τριών να είναι ηλικίας μεγαλύτερης από το προβλεπόμενο εύρος ηλικιών, και το 3,0% των μαθητών/-τριών
να είναι ηλικίας μικρότερης από το προβλεπόμενο εύρος ηλικιών.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017) η ετήσια σταθμισμένη μέση ηλικία του συνολικού μαθητικού πληθυσμού στην υποχρεωτική εκπαίδευση στην ΕΕ-28 καταγράφει μικρή μείωση κατά -3,4% (ή κατά 0,3 έτη), από
10,4 έτη το 2001, σε 10,1 έτη το 2017. Σημειώνεται ότι η
μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2004 (10,5 έτη), ενώ η ελάχιστη τιμή του
δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2016 (10,1 έτη).
Τη συγκεκριμένη περίοδο:
 το ποσοστό των μαθητών/-τριών που ανήκουν στην
κατηγορία «εντός του προβλεπόμενου εύρους ηλικιών για τις επιμέρους βαθμίδες της υποχρεωτικής
εκπαίδευσης» καταγράφει μικρή μείωση κατά -1,0%
(ή κατά 0,8 ποσ. μονάδες), από 91,7% το 2001, σε





90,9% το 2017. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του
δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται
το 2002 (92,0%), ενώ η ελάχιστη τιμή του δείκτη την
ίδια περίοδο καταγράφεται το 2011 (90,7%),
το ποσοστό των μαθητών/-τριών που ανήκουν στην
κατηγορία «ηλικίας μεγαλύτερης από το προβλεπόμενο εύρος ηλικιών» καταγράφει οριακή μείωση κατά
-1,2% (ή κατά 0,1 ποσ. μονάδες), από 6,2% το 2001,
σε 6,1% το 2017. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του
δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται
το 2007 (6,6%), ενώ η ελάχιστη τιμή του δείκτη την
ίδια περίοδο καταγράφεται το 2016 (6,1%), και
το ποσοστό των μαθητών/-τριών που ανήκουν στην
κατηγορία «ηλικίας μικρότερης από το προβλεπόμενο εύρος ηλικιών» καταγράφει αύξηση κατά 46,0%
(ή κατά 1,0 ποσ. μονάδα), από 2,1% το 2001, που
αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την
περίοδο αναφοράς, σε 3,0% το 2017. Σημειώνεται
ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2016 (3,2%).

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια σταθμισμένη μέση ηλικία (σε έτη) του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που φοιτά/ έχει εγγραφεί στην υποχρεωτική εκπαίδευση στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το
2017.

Γράφημα 2.69: Ετήσια σταθμισμένη μέση ηλικία (σε έτη) του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που φοιτά/ έχει εγγραφεί στην υποχρεωτική εκπαίδευση στα
28 κράτη-μέλη της ΕΕ το 2017
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Πηγή: Eurostat - Students by ISCED level the period 2001-2012 [educ_enrl1tl] & Pupils and students enrolled by education level the period 2013-2017 [educ_uoe_enra02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

326

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Κεφάλαιο 2ο

Τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) με
μέση τιμή δείκτη 11,4 έτη (και μέση ηλικία έναρξης της
υποχρεωτική εκπαίδευσης τα 6 έτη) είναι: η Γερμανία
(12,1 έτη) όπου η υποχρεωτική εκπαίδευση επεκτείνεται σε μαθητές/-τριες ηλικίας έως& 18 ετών, η Πορτογαλία (11,7 έτη) όπου η υποχρεωτική εκπαίδευση
επεκτείνεται σε μαθητές/-τριες ηλικίας έως& 17 ετών,
το Βέλγιο (11,4 έτη) όπου η υποχρεωτική εκπαίδευση
επεκτείνεται σε μαθητές/-τριες ηλικίας έως& 17 ετών,

η Ολλανδία (11,2 έτη) όπου η υποχρεωτική εκπαίδευση επεκτείνεται σε μαθητές/-τριες ηλικίας έως& 17
ετών, και η Ρουμανία (10,9 έτη) όπου η υποχρεωτική
εκπαίδευση επεκτείνεται σε μαθητές/-τριες ηλικίας έως& 16 ετών. Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση
τιμή δείκτη 9,4 έτη (και μέση ηλικία έναρξης της υποχρεωτική εκπαίδευσης τα 4 έτη) και συγκεκριμένα: η
Ουγγαρία (9,1 έτη), η Ελλάδα (9,4 έτη), η Κύπρος (9,4
έτη), και το Λουξεμβούργο και η Αυστρία (9,5 έτη). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom είναι
υψηλή (1,2 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28.

ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ/ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Το 2017, η ετήσια σταθμισμένη μέση ηλικία του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που φοιτά/ έχει εγγραφεί
στην υποχρεωτική εκπαίδευση στην ΕΕ-28 είναι 10,1
έτη. Την ίδια χρονιά, η ετήσια σταθμισμένη μέση ηλικία του συνολικού μαθητικού πληθυσμού στην Ελλάδα
είναι 9,4 έτη. Στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 η Ελλάδα
κατέχει την 2η χαμηλότερη θέση, τιμή υπολειπόμενη
της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (10,1) κατά
0,7 έτη.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια σταθμισμένη μέση ηλικία (σε έτη) του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που φοιτά/ έχει εγγραφεί στην υποχρεωτική εκπαίδευση συνολικά και ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2017.

Γράφημα 2.70: Μέση ηλικία του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που φοιτά στην υποχρεωτική εκπαίδευση συνολικά και ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ28 το 2017
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Πηγή: Eurostat - Students by ISCED level the period 2001-2012 [educ_enrl1tl] & Pupils and students enrolled by education level the period 2013-2017 [educ_uoe_enra02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, και στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ η ετήσια σταθμισμένη μέση ηλικία των αγοριών που φοιτούν/ έχουν
2.2.2

εγγραφεί στην υποχρεωτική εκπαίδευση οριακά ταυτίζεται με την αντίστοιχη μέση ηλικία των κοριτσιών.

ISCED0 – Πρώιμη νηπιακή & προσχολική εκπαίδευση

Στο εύρος της πρώιμης νηπιακής & προσχολικής εκπαίδευσης (Early childhood education – ISCED0) περιλαμβάνεται το σύνολο των παιδιών βρεφικής και νηπιακής ηλικίας και από το 2013 και μετά διακρίνεται από
τη Eurostat σε δύο επιμέρους βαθμίδες: στην πρώιμη
νηπιακή εκπαιδευτική ανάπτυξη - ISCED01 (Early childhood educational development) και στην προσχολική
εκπαίδευση - ISCED02 (Pre-primary education). Θα
πρέπει να σημειωθεί ότι η υποχρεωτικότητα και το ηλικιακό εύρος της φοίτησης των βρεφών/νηπίων σε δομές πρώιμης νηπιακής & προσχολικής εκπαίδευσης,
και κυρίως η ένταξη μέρους της στην υποχρεωτική εκπαίδευση διαφοροποιούνται σημαντικά μεταξύ των 33
συστημάτων Ε&Κ που λειτουργούν στα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28. Η αξία της φοίτησης στην προσχολική εκπαίδευση αναγνωρίστηκε έγκαιρα στους παιδαγωγιου
κούς προβληματισμούς του δεύτερου μισού του 20
αιώνα, αλλά η ένταξή της στην υποχρεωτική εκπαίδευσης (κυρίως για τους μαθητές με αναπηρία ή ειδικές

εκπαιδευτικές ανάγκες) θεσμοθετήθηκε πολύ μεταγενέστερα. Η αξία της προσχολικής εκπαίδευσης όχι μόνο
για την ανάπτυξη του ανθρώπου έχουν πλέον τεκμηριωθεί διεθνώς.
Συνδυάζοντας βασικά στοιχεία της δομής της πρώιμης
νηπιακής & προσχολικής εκπαίδευσης – ISCED01 &
ISCED02 στα 33 συστήματος Ε&Κ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28 αξίζει να σημειωθούν τα ακόλουθα:
Η συγκεκριμένη βαθμίδα διακρίνεται σε 2 κύριες κατηγορίες μονάδων:
(α) Εκτός ευθύνης Υπουργείου Παιδείας:

 Το 2018-2019, σε 3 συστήματα από τα 33 συστήματα

Ε&Κ στην ΕΕ-28 το σύνολο των μονάδων της βαθμίδας δεν ανήκουν στην ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας, και συγκεκριμένα: στη Δανία (για βρέφη/νήπια
ηλικίας από 6 μηνών έως& 5 ετών), στην Ιρλανδία
(για βρέφη/νήπια ηλικίας έως& 3 ετών), και στην Αυστρία (για βρέφη/νήπια ηλικίας έως& 5 ετών).
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Βασίλειο – Βόρεια Ιρλανδία (για βρέφη/νήπια ηλικίας έως& 3 ετών), και στο Ηνωμένο Βασίλειο – Σκωτία
(για βρέφη/νήπια ηλικίας έως& 4 ετών).

 Την ίδια χρονιά, σε 17 από τα 33 συστήματα Ε&Κ στην

ΕΕ-28 λειτουργούν (για κάποιες ηλικιακές ομάδες
βρεφών/νηπίων) μονάδες της βαθμίδας που δεν ανήκουν στην ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας, και συγκεκριμένα: στο Βέλγιο – φλαμανδική κοινότητα (για
βρέφη/νήπια ηλικίας έως& 2,5 ετών), στο Βέλγιο –
γαλλική κοινότητα (για βρέφη/νήπια ηλικίας έως& 3
ετών), στο Βέλγιο – γερμανόφωνη κοινότητα (για
βρέφη/ νήπια ηλικίας έως& 3 ετών), στη Βουλγαρία
(για βρέφη/νήπια ηλικίας έως& 3 ετών), στην Τσεχία
(για βρέφη/νήπια ηλικίας έως& 5 ετών), στη Γερμανία (για βρέφη/νήπια ηλικίας έως& 5 ετών), στη Εσθονία (για βρέφη/νήπια ηλικίας έως& 3 ετών), στην
Ελλάδα (για βρέφη/νήπια ηλικίας έως& 3 ή 4ετών),
στη Γαλλία (για βρέφη/νήπια ηλικίας έως& 2 ετών),
στην Ιταλία (για βρέφη/νήπια ηλικίας έως& 2 ετών),
στην Κύπρο (για βρέφη/νήπια ηλικίας έως& 4 ετών),
στην Ουγγαρία (για βρέφη/νήπια ηλικίας από
6μηνών έως& 3 ετών), στην Ολλανδία (για βρέφη/νήπια ηλικίας έως& 3 ετών), στην Πολωνία (για
βρέφη/νήπια ηλικίας έως& 2 ετών), στην Πορτογαλία
(για βρέφη/νήπια ηλικίας έως& 2 ετών), στη Σλοβακία (για βρέφη/νήπια ηλικίας έως& 2 ετών), και στο
Ηνωμένο Βασίλειο – Ουαλία (για βρέφη/νήπια ηλικίας έως& 2 ετών), και

 Την ίδια χρονιά, σε 17 από τα 33 συστήματα Ε&Κ στην

ΕΕ-28 λειτουργούν (για κάποιες ηλικιακές ομάδες
βρεφών/νηπίων) μονάδες της βαθμίδας που δεν ανήκουν στην ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας, και συγκεκριμένα: στο Βέλγιο – φλαμανδική κοινότητα (για
νήπια ηλικίας από 2,5 έως& 5 ετών), στο Βέλγιο –
γαλλική κοινότητα (για νήπια ηλικίας από 3 έως& 5
ετών), στο Βέλγιο – γερμανόφωνη κοινότητα (για
βρέφη/ νήπια ηλικίας έως& 3 ετών), στη Βουλγαρία
(για νήπια ηλικίας από 3 έως& 6 ετών), στην Τσεχία
(για νήπια ηλικίας από 3 έως& 5 ετών), στη Γερμανία
(για νήπια ηλικίας από 5 ή 6 ετών), στη Εσθονία (για
βρέφη/νήπια ηλικίας έως& 6 ετών), στην Ελλάδα (για
νήπια ηλικίας από 4 έως& 5ετών), στη Γαλλία (για
νήπια ηλικίας από 2 έως& 5 ετών), στην Ιταλία (για
νήπια ηλικίας από 3 έως& 5 ετών), στην Κύπρο (για
νήπια ηλικίας από 3 έως& 5 ετών), στην Ουγγαρία
(για νήπια ηλικίας από 3 έως& 5 ετών), στην Ολλανδία (για νήπια ηλικίας από 4 έως& 25 ετών), στην Πολωνία (για νήπια ηλικίας από 3 έως& 6 ετών), στην
Πορτογαλία (για νήπια ηλικίας από 3 έως& 5 ετών),
στη Σλοβακία (για νήπια ηλικίας από 3 έως& 5 ετών),
και στο Ηνωμένο Βασίλειο – Ουαλία (για νήπια ηλικίας από 3 έως& 4 ετών).

(β) Ευθύνης Υπουργείου Παιδείας:

 Το 2018-2019, σε 13 συστήματα από τα 33 συστήμα-

 Σημειώνεται ότι συνολικά στη βαθμίδα ISCED01 &

τα Ε&Κ στην ΕΕ-28 το σύνολο των μονάδων της βαθμίδας ανήκουν αποκλειστικά στην ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας, και συγκεκριμένα: στην Ισπανία
(για βρέφη/νήπια ηλικίας έως& 5 ετών), στην Κροατία (για βρέφη/νήπια ηλικίας από 6μηνών έως& 6
ετών), στη Λετονία (για βρέφη/νήπια ηλικίας από 1
έως& 3 ετών), στη Λιθουανία (για βρέφη/νήπια ηλικίας έως& 6 ετών), στο Λουξεμβούργο (για βρέφη/
νήπια ηλικίας έως& 5 ετών), στη Μάλτα (για βρέφη/νήπια ηλικίας έως& 5 ετών), στη Ρουμανία (για
βρέφη/νήπια ηλικίας έως& 5 ετών), στη Σλοβενία
(για βρέφη/νήπια ηλικίας από 1 έως& 5 ετών), στη
Φινλανδία (για βρέφη/νήπια ηλικίας από 1 έως& 6
ετών), στη Σουηδία (για βρέφη/νήπια ηλικίας από 1
έως& 6 ετών), στο Ηνωμένο Βασίλειο – Αγγλία (για
βρέφη/νήπια ηλικίας έως& 4 ετών), στο Ηνωμένο

ISCED02 της ΕΕ-28 ανήκει μια ευρεία ηλικιακή ομάδα
βρεφών/νηπίων ηλικίας έως 6 ετών. Πιο συγκεκριμένα σε 13 από τα 33 συστήματα Ε&Κ στην ΕΕ-28 η
πρώιμη & προσχολική εκπαίδευση – ISCED01 &
ISCED02 περιλαμβάνει το σύνολο των βρεφών/ νηπίων ηλικίας έως& 5ή6 ετών. Κατά μέση ηλικιακή ομάδα στα 33 συστήματα Ε&Κ στην ΕΕ-28 η πρώιμη &
προσχολική εκπαίδευση – ISCED01 & ISCED02 καλύπτει βρέφη/νήπια ηλικίας από 1,4 έως& 5,1 ετών.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος του
συνολικού βρεφικού-νηπιακού πληθυσμού που φοιτά
στην πρώιμη & προσχολική εκπαίδευση (ISCED01 &
ISCED02) στην ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 20012017.

Γράφημα 2.71: Συνολικός βρεφικός-νηπιακός πληθυσμός της πρώιμης νηπιακής & προσχολικής εκπαίδευσης (ISCED01 & ISCED02) στην ΕΕ-28 την περίοδο 20012017
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(*) Δεν διατίθενται στοιχεία για την Κροατία τα έτη 2001 & 2002.Στο Ηνωμένο Βασίλειο το πλήθος των μαθητών/-τριών στη βαθμίδα την περίοδο 2001-2005 έχει προσεγγισθεί (ως προς την
κατανομή του δείκτη την περίοδο 2006-2017). Η εκτίμηση του πλήθους αφορά στην προσέγγιση του πλήθους των μεταπτυχιακών φοιτητών/-τριών (Master's or equivalent level) που την
περίοδο 2001-2012 είχαν συμπεριληφθεί στο ISCED5A.Την ίδια περίοδο αναλογία των φοιτητών/-τριών του ISCED5b καταχωρήθηκε στο ISCED5 και η υπολειπόμενη αναλογία στο ISCED6.
Η διακοπή της χρονοσειράς μεταξύ των ετών 2012 & 2013 σημειώνεται με διακεκομμένη γραμμή.
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από 13.667.435 βρέφη/νήπια το 2001, σε 17.758.711
βρέφη/νήπια το 2017, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2004 (13.447.356 μαθητές /-τριες).
ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ/ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Το 2017, το σύνολο του βρεφικού-νηπιακού πληθυσμού της πρώιμης νηπιακής & προσχολικής εκπαίδευσης (ISCED01 & ISCED02) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 είναι 17.758.711 βρέφη/νήπια, που αντιστοιχεί στο
16,0% του συνολικού μαθητικού- φοιτητικού πληθυσμού (που φοιτούν/ έχουν εγγραφεί στις βαθμίδες
ISCED01 & ISCED02 έως& ISCED8 της εκπαίδευσης) της
ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά (110.693.145 μαθητέςφοιτητές/-τριες). Κατά την περίοδο αναφοράς (20012017) το πλήθος του βρεφικού-νηπιακού πληθυσμού
της πρώιμης νηπιακής & προσχολικής εκπαίδευσης
(ISCED01 & ISCED02) στην ΕΕ-28 καταγράφει σημαντική
αύξηση κατά 29,9% (ή κατά 4.091.276 βρέφη/νήπια),

Κεφάλαιο 2ο

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το ποσοστό
του συνολικού βρεφικού-νηπιακού πληθυσμού που
φοιτά στην πρώιμη & προσχολική εκπαίδευση (ISCED01
& ISCED02) ως προς το συνολικό μαθητικό-φοιτητικό
πληθυσμό (που φοιτά/ έχει εγγραφεί στις βαθμίδες
ISCED01 & ISCED02 έως& ISCED8 της εκπαίδευσης)
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2017.

Γράφημα 2.72: Πλήθος & ποσοστό του συνολικού βρεφικού-νηπιακού πληθυσμού της πρώιμης νηπιακής & προσχολικής εκπαίδευσης (ISCED01 & ISCED02) ως
προς το συνολικό μαθητικό-φοιτητικό πληθυσμό στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ το 2017
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Το 2017, το 16,0% (ή 17.758.711 βρέφη/νήπια) του συνολικού μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού (που φοιτούν/ έχουν εγγραφεί στις βαθμίδες ISCED01 & ISCED02
έως& ISCED8 της εκπαίδευσης) στα κράτη-μέλη της ΕΕ28 (110.693.145 μαθητές- φοιτητές/-τριες), αφορά στο
βρεφικό-νηπιακό πληθυσμό της πρώιμης νηπιακής &
προσχολικής εκπαίδευσης (ISCED01 & ISCED02).
Την ίδια χρονιά, το 9,2% (ή 216.891 βρέφη/νήπια) του
συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού στην
Ελλάδα (2.347.404 μαθητές- φοιτητές/-τριες), ανήκει
στο μαθητικό πληθυσμό της πρώιμης νηπιακής &
προσχολικής εκπαίδευσης (ISCED01 & ISCED02). Στην
κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28 η Ελλάδα (9,2%) κατέχει την
1η χαμηλότερη θέση, τιμή υπολειπόμενη της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (16,0%) κατά 6,8 ποσ.
μονάδες.
Τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) με
μέση τιμή δείκτη 21,5% είναι: η Εσθονία (23,3%), η Λε-

τονία (22,4%), η Σουηδία (21,9%), η Λιθουανία (20,0%),
και η Σλοβενία (19,7%). Στον αντίποδα καταγράφονται
τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5)
με μέση τιμή δείκτη 11,0%, και συγκεκριμένα: η Ελλάδα
(9,2%), η Ιρλανδία (9,4%), η Μάλτα (11,5%), η Ολλανδία (12,0%), και η Πορτογαλία (12,7%). Ας σημειωθεί
ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom είναι ιδιαίτερα υψηλή (2,0 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
ΑΝΑ ΦΥΛΟ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης που
αφορά στην ποσοστιαία κατανομή του συνολικού
βρεφικού-νηπιακού πληθυσμού που φοιτά στην πρώιμη & προσχολική εκπαίδευση (ISCED01 & ISCED02)
επί του συνολικού μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού
στην ΕΕ-28 ως προς το φύλο των βρεφών/νηπίων την
περίοδο 2001-2017.

Γράφημα 2.73: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού βρεφικού-νηπιακού πληθυσμού που φοιτά στην πρώιμη & προσχολική εκπαίδευση (ISCED01 & ISCED02)
επί του συνολικού μαθητικού- φοιτητικού πληθυσμού στην ΕΕ-28 ως προς το φύλο των βρεφών/νηπίων την περίοδο 2001-2017
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τά 3,3 ποσ. μονάδες και στα κορίτσια κατά 24,3% ή
κατά 3,1 ποσ. μονάδες), με το ποσοστό των αγοριών
να υπερέχει σταθερά των κοριτσιών κατά την περίοδο
αναφοράς, τη μέση απόκλιση της περιόδου να είναι
0,75 ποσ. μονάδες, τη μέγιστη τιμή της απόκλισης των
φύλων να καταγράφεται το 2015 (κατά 0,86 ποσ. μονάδες) και την ελάχιστη τιμή της απόκλισης να καταγράφεται το 2001 (κατά 0,58 ποσ. μονάδες).

Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017) η κατανομή
του συνολικού βρεφικού-νηπιακού πληθυσμού (αγοριών/κοριτσιών) που φοιτά στην πρώιμη & προσχολική εκπαίδευση (ISCED01 & ISCED02) επί του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού της ΕΕ-28 (ανδρών/ γυναικών αντίστοιχα) διαφοροποιείται ελαφρά
ως προς το φύλο των βρεφών/νηπίων. Συγκεκριμένα,
το 2017 το ποσοστό των αγοριών βρεφών/νηπίων
(16,4%) υπερέχει ελαφρά (κατά 0,7 ποσ. μονάδες) του
αντίστοιχου ποσοστού των κοριτσιών (15,7%).
Κατά την περίοδο αναφοράς 2001-2017, τόσο το ποσοστό των αγοριών στην πρώιμη & προσχολική εκπαίδευση, όσο και των κοριτσιών καταγράφουν σημαντική αύξηση του δείκτη (στα αγόρια κατά 24,8% ή κα-

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης που
αφορά στην ποσοστιαία κατανομή του συνολικού
βρεφικού-νηπιακού πληθυσμού που φοιτά στην πρώιμη & προσχολική εκπαίδευση (ISCED01 & ISCED02)
της ΕΕ-28 ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2017.

Γράφημα 2.74: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού βρεφικού-νηπιακού πληθυσμού που φοιτά στην πρώιμη & προσχολική εκπαίδευση (ISCED01 & ISCED02)
της ΕΕ-28 ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2017
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Το 2017, και στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ το ποσοστό των
αγοριών στη βαθμίδα, υπερέχει του αντίστοιχου δείκτη των κοριτσιών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του
δείκτη μεταξύ αγοριών και κοριτσιών να καταγράφεται στη Μάλτα (κατά 4,6 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η
Ουγγαρία και η Τσεχία (κατά 4,3 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 4,1 ποσ. μονάδες), η Κύπρος και η Κροατία
(κατά 3,8 ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά 3,7 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία και η Αυστρία (κατά 3,6 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία και το Λουξεμβούργο (κατά 3,5
ποσ. μονάδες), η Δανία, η Ισπανία και η Πολωνία (κατά 3,3 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 3,2 ποσ. μονάδα), η Σουηδία, η Γερμανία και η Πορτογαλία (κατά 3,1
ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 3,0 ποσ. μονάδες), η
Ρουμανία (κατά 2,9 ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά
2,8 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 2,6 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία , το Βέλγιο

και η Φινλανδία (κατά 2,5 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 2,2 ποσ. μονάδες), ενώ στην Ελλάδα καταγράφεται
οριακά μηδενική απόκλιση των φύλων, που αποτελεί
και την ελάχιστη τιμή του εύρους της απόκλισης των
φύλων μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια σταθμισμένη μέση ηλικία (σε έτη) του συνολικού βρεφικούνηπιακού πληθυσμού που φοιτά/ έχει εγγραφεί στην
πρώιμη & προσχολική εκπαίδευση (ISCED01 & ISCED02)
στην ΕΕ-28, αλλά και η ποσοστιαία κατανομή τους ανά
κατηγορία εύρους ηλικιακών ομάδων (εντός του προβλεπόμενου εύρους ηλικιών για τη συγκεκριμένη
βαθμίδα, και αντίστοιχα μικρότερης και μεγαλύτερης
του προβλεπόμενου εύρους ηλικίας) την περίοδο αναφοράς 2001-2017.

Γράφημα 2.75: Ετήσια σταθμισμένη μέση ηλικία (σε έτη) του συνολικού βρεφικού-νηπιακού πληθυσμού που φοιτά/ έχει εγγραφεί στην πρώιμη & προσχολική εκπαίδευση (ISCED01 & ISCED02) στην ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2001-2017
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Κεφάλαιο 2ο



αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την
περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή
του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2002
(97,61%),
το ποσοστό των βρεφών/νηπίων που ανήκουν στην
κατηγορία «ηλικίας μεγαλύτερης από το προβλεπόμενο εύρος ηλικιών» καταγράφει οριακή μείωση
κατά -32,0% (ή κατά 0,2 ποσ. μονάδες), από 0,5% το
2001, σε 0,3% το 2017, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς.
Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια
περίοδο καταγράφεται το 2008 (0,61%), και
το ποσοστό των βρεφών/νηπίων που ανήκουν στην
κατηγορία «ηλικίας μικρότερης από το προβλεπόμενο εύρος ηλικιών» καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική
αύξηση κατά 394,4% (ή κατά 7,6 ποσ. μονάδες), από
1,9% το 2001, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή
του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 9,5% το
2017, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή
του δείκτη την ίδια περίοδο.

ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ/ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Το 2017, η ετήσια σταθμισμένη μέση ηλικία του συνολικού βρεφικού-νηπιακού πληθυσμού που φοιτά/ έχει
εγγραφεί στην πρώιμη & προσχολική εκπαίδευση
(ISCED01 & ISCED02) στην ΕΕ-28 είναι 3,8 έτη, με το
90,2% των βρεφών/νηπίων να ανήκουν στην κατηγορία «εντός του προβλεπόμενου εύρους ηλικιών για
την πρώιμη & προσχολική εκπαίδευση» στα 33 συστήματα Εκπαίδευσης & Κατάρτισης (Ε&Κ) της ΕΕ-28,
το 0,5% των βρεφών/νηπίων να είναι ηλικίας μεγαλύτερης από το προβλεπόμενο εύρος ηλικιών, και το
9,5% των βρεφών/νηπίων να είναι ηλικίας μικρότερης
από το προβλεπόμενο εύρος ηλικιών.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017) η ετήσια
σταθμισμένη μέση ηλικία του συνολικού βρεφικούνηπιακού πληθυσμού στην ΕΕ-28 καταγράφει μείωση
κατά -10,4% (ή κατά 0,4 έτη), από 4,2 έτη το 2001, που
αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 3,8 έτη το 2017. Σημειώνεται ότι
η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2016 (3,77 έτη) και οριακά διατηρεί τη συγκεκριμένη τιμή κατά την τριετία 2015-2017.
Τη συγκεκριμένη περίοδο:
 το ποσοστό των βρεφών/νηπίων που ανήκουν στην
κατηγορία «εντός του προβλεπόμενου εύρους ηλικιών για την πρώιμη & προσχολική εκπαίδευση»
καταγράφει μείωση κατά -7,6% (ή κατά 7,4 ποσ. μονάδες), από 97,6% το 2001, σε 90,2% το 2017, που

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια σταθμισμένη μέση ηλικία (σε έτη) του συνολικού βρεφικού-νηπιακού πληθυσμού που φοιτά/ έχει εγγραφεί
στην πρώιμη & προσχολική εκπαίδευση (ISCED01 &
ISCED02) στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2017.

Γράφημα 2.76: Ετήσια σταθμισμένη μέση ηλικία (σε έτη) του συνολικού βρεφικού-νηπιακού πληθυσμού που φοιτά/ έχει εγγραφεί στην πρώιμη & προσχολική εκπαίδευση (ISCED01 & ISCED02) στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ το 2017
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Πηγή: Eurostat - Students by ISCED level the period 2001-2012 [educ_enrl1tl] & Pupils and students enrolled by education level the period 2013-2017 [educ_uoe_enra02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, η ετήσια σταθμισμένη μέση ηλικία του συνολικού βρεφικού-νηπιακού πληθυσμού που φοιτά/ έχει
εγγραφεί στην πρώιμη & προσχολική εκπαίδευση
(ISCED01 & ISCED02) στην ΕΕ-28 είναι 3,8 έτη. Την ίδια
χρονιά, η ετήσια σταθμισμένη μέση ηλικία του συνολικού βρεφικού-νηπιακού πληθυσμού στην Ελλάδα είναι 4,6 έτη. Στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 η Ελλάδα
κατέχει την 1η υψηλότερη θέση, τιμή υπερέχουσα ελαφρά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (3,8
έτη) κατά 0,8 έτη.
Τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) με
μέση τιμή δείκτη 4,5 έτη είναι: η Ελλάδα και η Πολωνία (4,6 έτη), η Βουλγαρία (4,5 έτη), και η Σλοβακία και
η Ουγγαρία (4,3 έτη). Στον αντίποδα καταγράφονται

τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5)
με μέση τιμή δείκτη 3,3 έτη, και συγκεκριμένα: η Δανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιρλανδία (3,2 έτη), και
η Σλοβενία και η Ισπανία (3,4 έτη). Ας σημειωθεί ότι η
τιμή του λόγου top5/ bottom είναι υψηλή (1,4 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια σταθμισμένη μέση ηλικία (σε έτη) του συνολικού βρεφικού-νηπιακού πληθυσμού που φοιτά/ έχει εγγραφεί
στην πρώιμη & προσχολική εκπαίδευση (ISCED01 &
ISCED02) συνολικά και ανά φύλο στα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 το 2017.
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Γράφημα 2.77: Μέση ηλικία του συνολικού βρεφικού-νηπιακού πληθυσμού που φοιτά στην πρώιμη & προσχολική εκπαίδευση (ISCED01 & ISCED02) συνολικά
και ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2017
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Πηγή: Eurostat - Students by ISCED level the period 2001-2012 [educ_enrl1tl] & Pupils and students enrolled by education level the period 2013-2017 [educ_uoe_enra02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, και στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ η ετήσια σταθμισμένη μέση ηλικία των αγοριών που φοιτούν/ έχουν
εγγραφεί στην υποχρεωτική εκπαίδευση οριακά ταυτίζεται με την αντίστοιχη μέση ηλικία των κοριτσιών.
ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΔΗΜΟΣΙΟΣ-ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ)

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης που
αφορά στην ποσοστιαία κατανομή του συνολικού βρεφικού-νηπιακού πληθυσμού που φοιτά στην πρώιμη &
προσχολική εκπαίδευση (ISCED01 & ISCED02) στην ΕΕ-

28 ανά τομέα εκπαίδευσης (δημόσιος-ιδιωτικός) των
μονάδων της βαθμίδας το 2017.
Το 2017, το 65,6% (ή 11.326.392 βρέφη/νήπια) του συνολικού βρεφικού-νηπιακού πληθυσμού στην πρώιμη
& προσχολική εκπαίδευση (ISCED01 & ISCED02) στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 (17.758.711 βρέφη/νήπια) φοιτά
σε μονάδες του δημόσιου τομέα, ενώ το 34,5% του
πληθυσμού (ή 11.326.392 βρέφη/νήπια) φοιτά αντίστοιχα σε μονάδες του ιδιωτικού τομέα της συγκεκριμένης βαθμίδας.

Γράφημα 2.78: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού βρεφικού-νηπιακού πληθυσμού της πρώιμης & προσχολικής εκπαίδευσης (ISCED01 & ISCED02) ανά τομέα εκπαίδευσης (δημόσιος-ιδιωτικός) των μονάδων της βαθμίδας στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ (*) το 2017
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(*) Δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για το Βέλγιο
Πηγή: Eurostat - Pupils and students enrolled by education level the period 2013-2017 [educ_uoe_enra02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Την ίδια χρονιά, το 81,3% (ή 176.413 βρέφη/νήπια) του
συνολικού βρεφικού-νηπιακού πληθυσμού στην πρώιμη & προσχολική εκπαίδευση (ISCED01 & ISCED02)
στην Ελλάδα (17.758.711 βρέφη/νήπια) φοιτά σε μονάδες του δημόσιου τομέα, ενώ το 18,7% του πληθυσμού (ή 40.478 βρέφη/νήπια) φοιτά αντίστοιχα σε μονάδες του ιδιωτικού τομέα της συγκεκριμένης βαθμίδας. Στην κατανομή του δείκτη του δημόσιου τομέα της
βαθμίδας μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 η Ελλάδα (81,3%) κατέχει την 13η υψηλότερη θέση, τιμή υπερέχουσα σημαντικά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη
στην ΕΕ-28 (65,5%) κατά 15,8 ποσ. μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5), με μέση τιμή δείκτη για τη φοίτηση σε μονάδα του δημόσιου τομέα 96,3%, είναι: η
Βουλγαρία (98,3%), η Τσεχία (96,4%), η Ρουμανία
(96,0%), η Εσθονία (95,9%), και η Σλοβενία (95,2%).
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Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5), με μέση τιμή δείκτη για
τη φοίτηση σε μονάδα του δημόσιου τομέα 34,2%, και
συγκεκριμένα: η Ιρλανδία (1,1%), η Γερμανία (33,0%), η
Κύπρος (39,3%), το Ηνωμένο Βασίλειο (44,8%), και η
Πορτογαλία (52,7%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom είναι ιδιαίτερα υψηλή (2,8 φορές), που
υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων
του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης που
αφορά στην ποσοστιαία κατανομή του συνολικού βρεφικού-νηπιακού πληθυσμού που φοιτά στην πρώιμη &
προσχολική εκπαίδευση (ISCED01 & ISCED02) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 ανά κατηγορία του ιδιωτικού τομέα
εκπαίδευσης (κυβερνητικά εξαρτώμενος και μηεξαρτώμενος ) των μονάδων της βαθμίδας το 2017.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Γράφημα 2.79: Ποσοστιαία αναλογία του συνολικού βρεφικού-νηπιακού πληθυσμού της πρώιμης & προσχολικής εκπαίδευσης (ISCED01 & ISCED02) ανά κατηγορία του ιδιωτικού τομέα εκπαίδευσης (κυβερνητικά εξαρτώμενος και μη-εξαρτώμενος) των μονάδων της βαθμίδας στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ (*) το 2017
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(*) Δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για το Βέλγιο, τη Γερμανία και την Αυστρία
Πηγή: Eurostat - Pupils and students enrolled by education level the period 2013-2017 [educ_uoe_enra02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, το 13,3% (ή 2.299.886 βρέφη/νήπια) του συνολικού βρεφικού-νηπιακού πληθυσμού στην πρώιμη &
προσχολική εκπαίδευση (ISCED01 & ISCED02) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 (17.758.711 βρέφη/νήπια) φοιτά σε
μονάδες του ιδιωτικού (κυβερνητικά εξαρτώμενου) τομέα, ενώ το 8,4% του πληθυσμού (ή 1.445.984 βρέφη/νήπια) φοιτά αντίστοιχα σε μονάδες του ιδιωτικού
(κυβερνητικά μη-εξαρτώμενου) τομέα της συγκεκριμένης
βαθμίδας, ενώ το 12,9% του πληθυσμού (ή 2.230.876
βρέφη/νήπια) στη Γερμανία και την Αυστρία, δεν επιμερίζουν ως προς τις δύο κατηγορίες τα ιδρύματα του ιδιωτικού τομέα στη συγκεκριμένη βαθμίδα. Την ίδια χρονιά,
το ποσοστό του συνολικού βρεφικού-νηπιακού πληθυσμού στην πρώιμη & προσχολική εκπαίδευση (ISCED01
& ISCED02) στην Ελλάδα (216.891 βρέφη/νήπια) που
φοιτά σε μονάδες του ιδιωτικού (κυβερνητικά εξαρτώμενου) τομέα είναι μηδενικό, ενώ το 18,7% του πληθυσμού
(ή 40.478 βρέφη/νήπια) φοιτά αντίστοιχα σε μονάδες ιδιωτικού (κυβερνητικά μη-εξαρτώμενου) τομέα της συγκεκριμένης βαθμίδας. Στην κατανομή ως προς το δείκτη
του ιδιωτικού (κυβερνητικά μη-εξαρτώμενου) τομέα της
βαθμίδας μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 η Ελλάδα
(18,7%) κατέχει την 7η υψηλότερη θέση, τιμή υπερέχουσα σημαντικά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ28 (8,4%) κατά 10,3 ποσ. μονάδες.

Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5), με μέση τιμή δείκτη για τη φοίτηση
σε μονάδα του ιδιωτικού (κυβερνητικά μη- εξαρτώμενου) τομέα 45,0%, είναι: η Ιρλανδία (98,9%), η Κύπρος
(46,8%), η Ολλανδία (30,3%), η Ιταλία (28,3%), και η Πολωνία (20,9%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο μη-μηδενικό δείκτη (bottom 5), με μέση τιμή δείκτη για τη φοίτηση σε μονάδα του ιδιωτικού (κυβερνητικά μη-εξαρτώμενου) τομέα 0,4%, και συγκεκριμένα: η Σλοβενία (0,1%) όπου το ποσοστό φοίτησης σε
μονάδα του ιδιωτικού (κυβερνητικά εξαρτώμενου) τομέα
είναι 4,7%, η Γαλλία (0,4%) όπου το ποσοστό φοίτησης
σε μονάδα του ιδιωτικού (κυβερνητικά εξαρτώμενου)
τομέα είναι 12,9%, η Βουλγαρία (1,7%) όπου το ποσοστό
φοίτησης σε μονάδα του ιδιωτικού (κυβερνητικά εξαρτώμενου) τομέα είναι 0,0%, το Ηνωμένο Βασίλειο
(44,8%) όπου το ποσοστό φοίτησης σε μονάδα του ιδιωτικού (κυβερνητικά εξαρτώμενου) τομέα είναι 52,3%, και
η Ουγγαρία (3,6%) όπου το ποσοστό φοίτησης σε μονάδα του ιδιωτικού (κυβερνητικά εξαρτώμενου) τομέα είναι 7,1%. Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom είναι ιδιαίτερα υψηλή (101,1 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων
του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

2.2.2.1 ISCED01 - ΠΡΩΙΜΗ ΝΗΠΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
νηπιακό πληθυσμό που φοιτά/έχει εγγραφεί στην
πρώιμη & προσχολική εκπαίδευση (ISCED01 & ISCED02)
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2017.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και
το ποσοστό του συνολικού βρεφικού-νηπιακού πληθυσμού που φοιτά στην πρώιμη νηπιακή εκπαιδευτική
ανάπτυξη (ISCED01) ως προς το συνολικό βρεφικό-

Γράφημα 2.80: Πλήθος & ποσοστό του συνολικού βρεφικού-νηπιακού πληθυσμού της πρώιμης νηπιακής εκπαιδευτικής ανάπτυξης (ISCED01) ως προς το συνολικό βρεφικό-νηπιακό πληθυσμό που φοιτά/έχει εγγραφεί στην πρώιμη & προσχολική εκπαίδευση (ISCED01 & ISCED02) στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ το 2017
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Πηγή: Eurostat - Pupils and students enrolled by education level the period 2013-2017 [educ_uoe_enra02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
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λανδία (11,6%), η Αυστρία (17,0%), και η Κροατία
(17,2%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom είναι ιδιαίτερα υψηλή (2,7 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

Το 2017, σε 12 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ (στο Βέλγιο, τη Βουλγαρία, την Τσεχία, την Εσθονία, τη Γαλλία, την Ιταλία, το Λουξεμβούργο, τη Μάλτα, την Ολλανδία, την Πολωνία, την Πορτογαλία, και την Σλοβακία) καταγράφεται μηδενικό πλήθος του βρεφικούνηπιακού πληθυσμού που φοιτά/έχει εγγραφεί στη
βαθμίδα της πρώιμης νηπιακής εκπαιδευτικής ανάπτυξης (ISCED01).
Την ίδια χρονιά, το 13,1% (ή 2.328.154 βρέφη/νήπια)
του συνολικού βρεφικού-νηπιακού πληθυσμού που
φοιτά/έχει εγγραφεί στην πρώιμη & προσχολική εκπαίδευση (ISCED01 & ISCED02) στα κράτη-μέλη της ΕΕ28 (17.758.711 βρέφη/νήπια), αφορά στο βρεφικόνηπιακό πληθυσμό της πρώιμης νηπιακής εκπαιδευτικής ανάπτυξης (ISCED01).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, το 29,7% (ή 64.429 βρέφη/
νήπια) του συνολικού βρεφικού-νηπιακού πληθυσμού
που φοιτά/έχει εγγραφεί στην πρώιμη & προσχολική
εκπαίδευση (ISCED01 & ISCED02) στην Ελλάδα (216.891
βρέφη/νήπια), αφορά στο βρεφικό- νηπιακό πληθυσμό της πρώιμης νηπιακής εκπαιδευτικής ανάπτυξης
(ISCED01). Στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 η Ελλάδα
(29,7%) κατέχει την 2η υψηλότερη θέση, τιμή υπερέχουσα σημαντικά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη
στην ΕΕ-28 (13,1%) κατά 16,6 ποσ. μονάδες.
Τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) με
μέση τιμή δείκτη 29,6% είναι: η Δανία (35,8%), η Ελλάδα (29,7%), η Σλοβενία (29,6%), η Γερμανία (27,1%),
και η Σουηδία (26,0%). Στον αντίποδα καταγράφονται
τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο μη-μηδενικό δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 10,9%, και συγκεκριμένα: η Ρουμανία (3,7%), η Ουγγαρία (5,0%), η Ιρ-

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2013-2017
(για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία) το πλήθος
του συνολικού βρεφικού-νηπιακού πληθυσμού που
φοιτά στην πρώιμη νηπιακή εκπαιδευτική ανάπτυξη
(ISCED01) στην ΕΕ-28 καταγράφει σημαντική αύξηση
του πλήθους κατά 25,0% (ή κατά 465.739 βρέφη/νήπια) από 1.862.415 βρέφη/νήπια το 2013, σε
2.328.154 βρέφη/νήπια το 2017.
Την ίδια περίοδο σε 15 από 16 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα
οποία διατίθενται μη-μηδενικά στοιχεία καταγράφεται
αύξηση του συνολικού βρεφικού-νηπιακού πληθυσμού που φοιτά στην πρώιμη νηπιακή εκπαιδευτική
ανάπτυξη (ISCED01) με την υψηλότερη να καταγράφεται στο Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 66,2%) και κατά φθίνουσα σειρά του ρυθμού μεταβολής ακολουθούν: η
Αυστρία (κατά 42,3%), η Ελλάδα (κατά 30,3%), η Γερμανία (κατά 26,4%), η Λιθουανία (κατά 19,6%), η Κροατία (κατά 7,1%), η Φινλανδία (κατά 4,0%), η Σλοβενία
και η Ισπανία (κατά 2,7%), και ελαφρά η Σουηδία (κατά
1,3%), ενώ αύξηση του πλήθους το 2017 (από μηδενική
τιμή του 2013) καταγράφεται στη Ρουμανία (κατά
20.099 βρέφη/νήπια), τη Λετονία (κατά 19.247 βρέφη/νήπια), την Ουγγαρία (κατά 15.964 βρέφη/νήπια),
την Ιρλανδία (κατά 14.815 βρέφη/νήπια), και την Κύπρο (κατά 7.433 βρέφη/νήπια). Τέλος, τη συγκεκριμένη
περίοδο καταγράφεται μείωση του πλήθους στη Δανία
(κατά 13.994 βρέφη/νήπια).

2.2.2.2 ISCED02 – ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
θυσμό που φοιτά/έχει εγγραφεί στην πρώιμη & προσχολική εκπαίδευση (ISCED01 & ISCED02) στα κράτημέλη της ΕΕ-28 το 2017.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και
το ποσοστό του συνολικού βρεφικού-νηπιακού πληθυσμού που φοιτά στην προσχολική εκπαίδευση
(ISCED02) ως προς το συνολικό βρεφικό-νηπιακό πλη-

Γράφημα 2.81: Πλήθος & ποσοστό του συνολικού βρεφικού-νηπιακού πληθυσμού της προσχολικής εκπαίδευσης (ISCED02) ως προς το συνολικό βρεφικόνηπιακό πληθυσμό που φοιτά/έχει εγγραφεί στην πρώιμη & προσχολική εκπαίδευση (ISCED01 & ISCED02) στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ το 2017
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Πηγή: Eurostat - Pupils and students enrolled by education level the period 2013-2017 [educ_uoe_enra02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, σε 12 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ (στο Βέλγιο, τη Βουλγαρία, την Τσεχία, την Εσθονία, τη Γαλλία, την Ιταλία, το Λουξεμβούργο, τη Μάλτα, την Ολλανδία, την Πολωνία, την Πορτογαλία, και την Σλο-
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βακία) το 100,0% του βρεφικού-νηπιακού πληθυσμού
που φοιτά/έχει εγγραφεί στην πρώιμη & προσχολική
εκπαίδευση (ISCED01 & ISCED02) ανήκει στη βαθμίδα
της προσχολικής εκπαίδευσης (ISCED01).

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Κεφάλαιο 2ο

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2013-2017
(για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία) το πλήθος

του συνολικού βρεφικού-νηπιακού πληθυσμού που
φοιτά στην προσχολική εκπαίδευση (ISCED02) στην
ΕΕ-28 καταγράφει μικρή αύξηση κατά 2,4% (ή κατά
371.772 βρέφη/νήπια) από 15.058.785 βρέφη/νήπια
το 2013, σε 15.430.557 βρέφη/νήπια το 2017.
Την ίδια περίοδο σε 16 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ
καταγράφεται αύξηση του συνολικού βρεφικού- νηπιακού πληθυσμού που φοιτά στην προσχολική εκπαίδευση (ISCED02) με την υψηλότερη να καταγράφεται στην Ιρλανδία (κατά 30,7%), και κατά φθίνουσα
σειρά του ρυθμού μεταβολής ακολουθούν: το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 28,6%), η Κροατία (κατά 11,9%), η
Λιθουανία (κατά 9,8%), η Αυστρία (κατά 7,2%), η
Σουηδία (κατά 6,9%), η Πολωνία (κατά 6,4%), η Σλοβακία (κατά 6,3%), η Κύπρος (κατά 6,2%), η Φινλανδία (κατά 5,8%), η Γερμανία (κατά 4,4%), η Σλοβενία
(κατά 4,2%), το Λουξεμβούργο (κατά 4,0%), η Μάλτα
(κατά 3,5%), η Τσεχία (κατά 2,5%), και ελαφρά η Εσθονία (κατά 0,8%).
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 10 από τα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ καταγράφεται μείωση του συνολικού βρεφικού- νηπιακού πληθυσμού που φοιτά στην προσχολική εκπαίδευση (ISCED02) με την υψηλότερη να καταγράφεται στην Ρουμανία (κατά -11,5%), και κατά φθίνουσα σειρά του ρυθμού μεταβολής ακολουθούν: η
Ουγγαρία (κατά -11,2%), η Ισπανία (κατά -10,9%), η
Ιταλία (κατά -9,8%), η Ελλάδα (κατά -9,6%), η Δανία
(κατά -7,4%), η Λετονία (κατά -6,2%), η Πορτογαλία
(κατά -5,0%), η Βουλγαρία (κατά -4,7%), και η Ολλανδία (κατά -3,4%).
Τέλος, την περίοδο 2013-2017 στην Γαλλία και το Βέλγιο καταγράφεται μηδενική μεταβολή του πλήθους
που φοιτά στην προσχολική εκπαίδευση (ISCED02).

ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ/ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Την ίδια χρονιά, το 86,9% (ή 15.430.557 βρέφη/νήπια)
του συνολικού βρεφικού-νηπιακού πληθυσμού που
φοιτά/ έχει εγγραφεί στην πρώιμη & προσχολική εκπαίδευση (ISCED01 & ISCED02) στα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 (17.758.711 βρέφη/νήπια), αφορά στο βρεφικόνηπιακό πληθυσμό της προσχολικής εκπαίδευσης
(ISCED02).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, το 70,3% (ή 152.462 βρέφη/
νήπια) του συνολικού βρεφικού-νηπιακού πληθυσμού που φοιτά/έχει εγγραφεί στην πρώιμη & προσχολική εκπαίδευση (ISCED01 & ISCED02) στην Ελλάδα (216.891 βρέφη/νήπια), αφορά στο βρεφικό- νηπιακό πληθυσμό της προσχολικής εκπαίδευσης
(ISCED02). Στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 η Ελλάδα
(70,3%) κατέχει την 2η χαμηλότερη θέση, τιμή υπολειπόμενη σημαντικά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη
στην ΕΕ-28 (86,9%) κατά 16,6 ποσ. μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη (εκτός των
12 κρατών με τιμή δείκτη 100,0%) με τον αμέσως υψηλότερο δείκτη (top 5) με μέση τιμή δείκτη 89,1% είναι: η Ρουμανία (96,3%), η Ουγγαρία (95,0%), η Ιρλανδία (88,4%), η Αυστρία (83,0%), και η Κροατία
(82,8%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτημέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 70,4%, και συγκεκριμένα: η Δανία (64,2%), η
Ελλάδα (70,3%), η Σλοβενία (70,4%), η Γερμανία
(72,9%), και η Σουηδία (74,0%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom είναι υψηλή (1,4 φορές),
που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28.από 1.862

2.2.2.3 ΔΕΙΚΤΕΣ ΗΛΙΚΙΑΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Από τη μελέτη των ετήσιων απογραφών (census) των 28
συστημάτων E&K ανά κράτος-μέλος στην ΕΕ-28 (Eurostat) και ως προς τις επίσημα ορισμένες από τα συστήματα ηλικιακές ομάδες ανά βαθμίδα εκπαίδευσης,
προκύπτουν τρείς βασικές ηλικιακές ομάδες μαθητών/τριών που φοιτούν/έχουν εγγραφεί στη βαθμίδα: μαθητές/-τριες με ηλικία εντός του προβλεπόμενου εύρους ηλικιών για τη συγκεκριμένη βαθμίδα, και αντίστοιχα μαθητές/-τριες με ηλικία μικρότερη (under-age)
και μεγαλύτερη (over-age) του προβλεπόμενου εύρους
ηλικιών στη βαθμίδα. Παρότι η ακρίβεια στην προσέγγιση συγκεκριμένων στατιστικών για το ζήτημα είναι ιδιαιτέρως σχετικής ακρίβειας, η μελέτη τους αναδεικνύει πολύ σημαντικά ποιοτικά στοιχεία για τη λειτουργία αλλά και την αποτελεσματικότητα των συστημάτων
Ε&Κ των κρατών-μελών της ΕΕ.
Στην παρούσα ενότητα γίνεται προσπάθεια να προσεγγιστούν δύο βασικοί δείκτες που αφορούν στην ηλικιακή «κανονικότητα» στη φοίτηση των μαθητών/-τριών
ως προς τις επίσημα ορισμένες ηλικιακές ομάδες ανά
βαθμίδα εκπαίδευσης στα 33 συστήματα Ε&Κ στης ΕΕ28).

Στη διεθνή βιβλιογραφία για την εκπαίδευση (UNESCO
και UN) έχουν αξιοποιηθεί δύο σχετικοί δείκτες:
 ο δείκτης αναλογία καθαρής φοίτησης στη βαθμίδα
(net enrolment ratio - NER). Πρόκειται για την ποσοστιαία αναλογία του πλήθους των μαθητών που φοιτούν/ έχουν εγγραφεί με ηλικία εντός του προβλεπόμενου εύρους ηλικιών για τη συγκεκριμένη βαθμίδα, ως προς το πλήθος του συνολικού πληθυσμού
της χώρας/ κάτοικοι του προβλεπόμενου για τη βαθμίδα εύρους ηλικιακών ομάδων, και
 ο δείκτης «αναλογία μικτής φοίτησης» στη βαθμίδα
(gross enrolment ratio - GER). Πρόκειται για την ποσοστιαία αναλογία του συνολικού πλήθους των μαθητών που φοιτούν/ έχουν εγγραφεί στη συγκεκριμένη βαθμίδα (ασχέτως ηλικίας), ως προς το πλήθος του
συνολικού πληθυσμού της χώρας/ κάτοικοι του προβλεπόμενου για τη βαθμίδα εύρους ηλικιακών ομάδων.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνονται η ποσοστιαία
αναλογία της καθαρής και της μικτής φοίτησης του συνολικού βρεφικού-νηπιακού πληθυσμού που φοιτά
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

στην πρώιμη & προσχολική εκπαίδευση (ISCED01 &
ISCED02) ως προς το πλήθος του συνολικού πληθυσμού της χώρας/ κάτοικοι του προβλεπόμενου για τη
βαθμίδα εύρους ηλικιακών ομάδων στην ΕΕ-28 την πε-

ρίοδο αναφοράς 2001-2017. Σημειώνεται, ότι οι συγκεκριμένοι δείκτες της ΕΕ-28 αποδίδονται ως η μέση τιμή
των αντίστοιχων δεικτών της συγκεκριμένης βαθμίδας
στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ.

Γράφημα 2.82: Ποσοστιαία αναλογία της καθαρής και μικτής φοίτησης του συνολικού βρεφικού-νηπιακού πληθυσμού που φοιτά στην πρώιμη & προσχολική
εκπαίδευση (ISCED01 & ISCED02) ως προς το πλήθος του συνολικού πληθυσμού της χώρας/ κάτοικοι του προβλεπόμενου για τη βαθμίδα εύρους ηλικιακών
ομάδων στην ΕΕ-28 την περίοδο 2001-2017
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(*) Δεν διατίθενται στοιχεία για την Κροατία τα έτη 2001 & 2002.Στο Ηνωμένο Βασίλειο το πλήθος των μαθητών/-τριών στη βαθμίδα την περίοδο 2001-2005 έχει προσεγγισθεί (ως προς την
κατανομή του δείκτη την περίοδο 2006-2017). Η εκτίμηση του πλήθους αφορά στην προσέγγιση του πλήθους των μεταπτυχιακών φοιτητών/-τριών (Master's or equivalent level) που την
περίοδο 2001-2012 είχαν συμπεριληφθεί στο ISCED5A.Την ίδια περίοδο αναλογία των φοιτητών/-τριών του ISCED5b καταχωρήθηκε στο ISCED5 και η υπολειπόμενη αναλογία στο ISCED6.
Η διακοπή της χρονοσειράς μεταξύ των ετών 2012 & 2013 σημειώνεται με διακεκομμένη γραμμή.
Πηγή: Eurostat - Students by ISCED level the period 2001-2012 [educ_enrl1tl] & Pupils and students enrolled by education level the period 2013-2017 [educ_uoe_enra02] and Population on 1
January by age and sex [demo_pjan]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017) ο δείκτης
NER (αναλογία καθαρής φοίτησης) στην πρώιμη &
προσχολική εκπαίδευση (ISCED01 & ISCED02) διαφοροποιείται οριακά ως προς τον δείκτη GER (αναλογία
μικτής φοίτησης) στη βαθμίδα. Συγκεκριμένα, το 2017
ο δείκτης NER (58,6%) υπολείπεται κατά 2,4 ποσ. μονάδες του δείκτη GER (61,0%) την ίδια χρονιά.
Κατά την περίοδο αναφοράς 2001-2017, τόσο ο δείκτης NER στην πρώιμη & προσχολική εκπαίδευση
(ISCED01 & ISCED02), όσο και ο δείκτης GER στη βαθμίδα καταγράφουν σημαντική αύξηση (ο δείκτης NER
κατά 34,6% ή κατά 15,1 ποσ. μονάδες και ελαφρότερα
ο δείκτης GER κατά 27,3% ή κατά 13,1 ποσ. μονάδες),

με τη μέση απόκλιση περιόδου μεταξύ των δεικτών να
είναι 3,2 ποσ. μονάδες, τη μέγιστη τιμή της απόκλισης
να καταγράφεται το 2001 (κατά 4,4 ποσ. μονάδες) και
την ελάχιστη τιμή της απόκλισης να καταγράφεται το
2013 (κατά 2,2 ποσ. μονάδες).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνονται η ποσοστιαία
αναλογία της καθαρής και της μικτής φοίτησης του συνολικού βρεφικού-νηπιακού πληθυσμού που φοιτά
στην πρώιμη & προσχολική εκπαίδευση (ISCED01 &
ISCED02) ως προς το πλήθος του συνολικού πληθυσμού της χώρας/ κάτοικοι του προβλεπόμενου για τη
βαθμίδα εύρους ηλικιακών ομάδων στα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 το 2017.

Γράφημα 2.83: Ποσοστιαία αναλογία της καθαρής και μικτής φοίτησης του συνολικού βρεφικού-νηπιακού πληθυσμού που φοιτά στην πρώιμη & προσχολική
εκπαίδευση (ISCED01 & ISCED02) ως προς το πλήθος του συνολικού πληθυσμού της χώρας/ κάτοικοι του προβλεπόμενου για τη βαθμίδα εύρους ηλικιακών
ομάδων στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ το 2017
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Πηγή: Eurostat - Students by ISCED level the period 2001-2012 [educ_enrl1tl] & Pupils and students enrolled by education level the period 2013-2017 [educ_uoe_enra02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, ο μέσος δείκτης NER του συνολικού βρεφικού-νηπιακού πληθυσμού στην πρώιμη & προσχολική
εκπαίδευση (ISCED01 & ISCED02) στα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 είναι 58,6% τιμή υπολειπόμενη κατά 2,4 ποσ. μονάδες του αντίστοιχου μέσου δείκτη GER (61,0%).
Την ίδια χρονιά, ο δείκτης NER του συνολικού βρεφικού-νηπιακού πληθυσμού στην πρώιμη & προσχολική
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εκπαίδευση (ISCED01 & ISCED02) στην Ελλάδα είναι
36,8% τιμή υπολειπόμενη ελαφρά κατά 0,6 ποσ. μονάδες του αντίστοιχου δείκτη GER (37,3%). Στην κατανομή
ως προς το δείκτη NER, μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28, η Ελλάδα (9,2%) κατέχει την 1η χαμηλότερη θέση, τιμή υπολειπόμενη σημαντικά του μέσου δείκτη
NER στην ΕΕ-28 (58,6%) κατά 22,3 ποσ. μονάδες.
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να: η Ελλάδα (36,8%), το Λουξεμβούργο (43,7%), η
Ρουμανία (44,2%), η Πορτογαλία (46,6%), και η Βουλγαρία (47,7%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/
bottom είναι υψηλή (1,8 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ/ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη NER (top 5)
με μέση τιμή δείκτη 84,2% είναι: η Δανία (92,2%), η Λετονία (92,1%), η Σουηδία (86,2%), η Σλοβενία (78,7%),
και η Φινλανδία (72,0%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη NER
(bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 43,8%, και συγκεκριμέ-

Κεφάλαιο 2ο

2.2.2.4 ΔΕΙΚΤΗΣ-ΣΤΟΧΟΣ (EU-2020)
Ο δείκτης SDG4 επιδιώκει να διασφαλίσει όλοι θα έχουν
πρόσβαση σε ισότιμη και ποιοτική εκπαίδευση σε όλα τα
στάδια της ζωής τους, από την πρώιμη εκπαίδευση και
φροντίδα, στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση μέχρι την τεχνική, την επαγγελματική εκπαίδευση & κατάρτιση και την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την εκπαίδευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση (EU-2020) περιλαμβάνεται συγκεκριμένως ευρωπαϊκός (και εθνικός ανά κράτοςμέλος) στόχος για την προσχολική εκπαίδευση ο οποίος
συστήνει στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 ότι «Μέχρι το 2020
θα πρέπει τουλάχιστον το 95% των παιδιών ηλικίας μεταξύ 4ετών και της ηλικίας έναρξης της υποχρεωτικής
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης να συμμετέχει στην προσχολική εκπαίδευση» (Συμβούλιο, 2009).
Ο συγκεκριμένος δείκτης ανήκει στους δείκτες-στόχους
της ΕΕ για την αειφόρο ανάπτυξη (Sustainable Development Goals - SDG). Χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση της προόδου του δείκτη-στόχου SDG4 που αφορά
στη διασφάλιση της συμπεριληπτικής (inclusive) και
ποιοτικής εκπαίδευσης για όλους.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία αναλογία των νηπίων ηλικίας μεταξύ 4ετών και της ηλικίας έναρξης της υποχρεωτικής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που φοιτούν προσχολική εκπαίδευση (ISCED02)
ως προς τις αντίστοιχες ηλικιακές ομάδες στο συνολικό
πληθυσμό της χώρας/κάτοικοι στην ΕΕ-28 την περίοδο
αναφοράς 2001-2017.

Γράφημα 2.84: Ποσοστιαία αναλογία των νηπίων ηλικίας μεταξύ 4ετών και της ηλικίας έναρξης της υποχρεωτικής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που φοιτούν στην προσχολική εκπαίδευση (ISCED02) ως προς τις αντίστοιχες ηλικιακές ομάδες στο συνολικό πληθυσμό της χώρας/κάτοικοι στην ΕΕ-28 την περίοδο 2001-2017
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Πηγή: Eurostat - Pupils aged between 4 years old and the starting age of compulsory education, by sex - as % of the population of the corresponding age group [educ_uoe_enra10]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, το 95,4% των νηπίων ηλικίας μεταξύ 4ετών
και της ηλικίας έναρξης της υποχρεωτικής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην ΕΕ-28 φοιτούν προσχολική εκπαίδευση (ISCED02), τιμή που υπερέχουσα ελαφρά
(κατά 0,4 ποσ. μονάδες) του στόχου της ΕΕ-2020.
Κατά την περίοδο αναφοράς 2001-2017, καταγράφεται αύξηση του δείκτη κατά 11,6% (ή κατά 9,9 ποσ.
μονάδες) από 85,5% το 2001 (τιμή υπολειπόμενη κατά
9,5 ποσ. μονάδες του στόχου EU-2020), που αποτελεί
και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο α-

ναφοράς, σε 95,4% το 2017, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
αναλογία των νηπίων ηλικίας μεταξύ 4ετών και της ηλικίας έναρξης της υποχρεωτικής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που φοιτούν προσχολική εκπαίδευση
(ISCED02) ως προς τις αντίστοιχες ηλικιακές ομάδες στο
συνολικό πληθυσμό της χώρας/κάτοικοι στα κράτημέλη της ΕΕ-28 το 2017.

Γράφημα 2.85: Ποσοστιαία αναλογία των νηπίων ηλικίας μεταξύ 4ετών και της ηλικίας έναρξης της υποχρεωτικής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που φοιτούν στην προσχολική εκπαίδευση (ISCED02) ως προς τις αντίστοιχες ηλικιακές ομάδες στο συνολικό πληθυσμό της χώρας/κάτοικοι στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ το 2017
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

Το 2017, στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία και τη
Γαλλία το 100,0% των νηπίων ηλικίας μεταξύ 4ετών
και της ηλικίας έναρξης της υποχρεωτικής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης φοιτούν προσχολική εκπαίδευση
(ISCED02). Σημειώνεται ότι η υποχρεωτική εκπαίδευσης στην Ιρλανδία και στη Βόρειο Ιρλανδία (UK ) ξεκινά στην ηλικία των 4 ετών, στην Αγγλία (UK ), τη Σκωτία (UK ) και την Ουαλία (UK ) ξεκινά στην ηλικία των 5
ετών, ενώ στην Γαλλία ξεκινά στην ηλικία των 5 ετών.
Την ίδια χρονιά, σε 12 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ, ο
συγκεκριμένος δείκτης υπερέχει του δείκτη-στόχου της
EU-2020 (95,0%) και συγκεκριμένα: στο Βέλγιο (98,7%),
τη Δανία (98,0%), την Ολλανδία (97,6%), τη Ισπανία
(97,4%), το Λουξεμβούργο (98,0%), τη Μάλτα (96,5%),
τη Γερμανία (96,4%), τη Σουηδία (96,3%), τη Λετονία
(96,3%), την Αυστρία και την Ουγγαρία (95,6%), ενώ
στην Ιταλία ο συγκεκριμένος δείκτης ταυτίζεται οριακά
με τον δείκτη-στόχο της EU-2020.
2.2.3

Τέλος, τη συγκεκριμένη χρονιά σε 13 από τα 28 κράτημέλη της ΕΕ, ο συγκεκριμένος δείκτης υπολείπεται του
δείκτη-στόχου της EU-2020 (95,0%) με τη υψηλότερη
απόκλιση να καταγράφεται στη Σλοβακία (78,0% απόκλιση κατά 16,8 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης ακολουθούν: η Ελλάδα (81,5% απόκλιση
κατά 13,5 ποσ. μονάδες), η Κροατία (82,8% απόκλιση
κατά 12,2 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (83,9% απόκλιση κατά 11,1 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (87,8% απόκλιση κατά 7,2 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (89,6% απόκλιση κατά 5,4 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία και η Πολωνία (91,9% απόκλιση κατά 3,1 ποσ. μονάδες), η Τσεχία και η Κύπρος (92,0% απόκλιση κατά 3,0 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (92,1% απόκλιση κατά 2,1 ποσ. μονάδες), και ελαφρά η Πορτογαλία (94,2% απόκλιση κατά
0,8 ποσ. μονάδες).

ISCED1 – Πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Η πρωτοβάθμια εκπαίδευση (Primary education or
first stage of basic education - level 1) ιστορικά την
πρώτη βαθμίδα της εκπαίδευσης που η φοίτηση των
μαθητών/-τριών θεσμοθετήθηκε ως υποχρεωτική εκπαίδευση και ως εκ τούτου καθολική, γεγονός που την
καθόρισε ως βαθμίδα εισόδου των παιδιών στη «σχολική ηλικία» προσδίδοντάς τους την ιδιότητα του/της
«μαθητή/ μαθήτριας».

στο Ηνωμένο Βασίλειο-Αγγλία & Ουαλία (αφορά
σε ηλικίες από 5 έως& 10 ετών).
• σε 4 από τα 33 συστήματα Ε&Κ στην ΕΕ-28 η φοίτηση είναι 5ετής και συγκεκριμένα: στην Τσεχία,
τη Γαλλία, την Ιταλία και τη Ρουμανία και αφορά
σε ηλικίες από 6 έως& 10ετών,
• σε 8 από τα 33 συστήματα Ε&Κ στην ΕΕ-28 η φοίτηση είναι 4ετής και συγκεκριμένα: στη Βουλγαρία, την Κροατία, τη Λιθουανία, και τη Σλοβενία
(αφορά σε ηλικίες από 7 έως& 10ετών), και στη
Γερμανία, την Ουγγαρία, την Αυστρία και τη Σλοβακία (αφορά σε ηλικίες από 6 έως& 9ετών), και
τέλος
• στην Πολωνία η φοίτηση είναι 3ετής και αφορά
σε ηλικίες από 7 έως& 9ετών.

Αναλύοντας τα βασικά στοιχεία της δομής της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED1 στα 33 συστήματος
Ε&Κ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 αξίζει να σημειωθούν τα ακόλουθα:

 Στη συγκεκριμένη βαθμίδα ανήκει μια ευρεία ηλικι-

ακή ομάδα μαθητών/-τριών, αφού τα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 διαφοροποιούνται τόσο ως προς την ηλικία φοίτησης των παιδιών στην εισαγωγική τάξη,
όσο και στη διάρκεια φοίτησης (σε έτη) στη συγκεκριμένη βαθμίδα. Πιο συγκεκριμένα:
• στην Ιρλανδία η φοίτηση είναι 8ετής και αφορά
σε ηλικίες από 4 έως& 11ετών.
• σε 4 από τα 33 συστήματα Ε&Κ στην ΕΕ-28 η φοίτηση είναι 7ετής και συγκεκριμένα: στη Δανία (αφορά σε ηλικίες από 6 έως& 12ετών), στην Κύπρο
(αφορά σε ηλικίες από 5,5 έως& 11,5ετών), στο
Ηνωμένο Βασίλειο-Σκωτία (αφορά σε ηλικίες από
5 έως& 11 ετών), και στο Ηνωμένο ΒασίλειοΒόρεια Ιρλανδία (αφορά σε ηλικίες από 4 έως&
10 ετών).
• σε 15 από τα 33 συστήματα Ε&Κ στην ΕΕ-28 η φοίτηση είναι 6ετής και συγκεκριμένα: στη Σουηδία,
τη Φινλανδία, την Εσθονία και τη Λετονία (αφορά
σε ηλικίες από 7 έως& 12ετών), στο Βέλγιοφλαμανδική- γαλλική & γερμανόφωνη κοινότητα, την Ελλάδα, την Ισπανία, το Λουξεμβούργο,
την Ολλανδία, και την Πορτογαλία (αφορά σε ηλικίες από 6 έως& 11 ετών), και στη Μάλτα και
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 Από άποψη στρατηγικού σχεδιασμού της βαθμίδας

θα πρέπει να υπογραμμισθεί το γεγονός σε 21 από
τα 33 συστήματα Ε&Κ στην ΕΕ-28 η βαθμίδα διατηρεί μια –σχετική- αυτονομία με τις επόμενες που
υπογραμμίζεται και με τη χρωματική διαφοροποίηση τους ανά βαθμίδα στα γραφήματα των συστημά10
των Ε&Κ ανά κράτος-μέλος της Eurostat . Ωστόσο,
σε 12 από τα 33 συστήματα Ε&Κ στην ΕΕ-28 και συγκεκριμένα, στη Βουλγαρία, στην Τσεχία, στη Δανία, στην Εσθονία, στην Κροατία, στη Λετονία, στην
Ουγγαρία, στην Πολωνία, στη Σλοβενία, στη Σλοβακία, στη Φινλανδία και στη Σουηδία η βαθμίδα
αποδίδεται με ενιαία (μωβ) χρωματική απόδοση
των βαθμίδων ISCED1 & ISCED2 στα γραφήματα της
Eurostat. Στις περισσότερες περιπτώσεις η ενοποίηση αυτή συμπίπτει με τα αντίστοιχα ηλικιακά όρια
της υποχρεωτικής εκπαίδευσης στη συγκεκριμένη
χώρα.

10

Όπως περιλαμβάνονται στη ενότητα 2.1 του παρόντος κεφαλαίου.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020
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ότι σε 10 από τα 33 συστήματα Ε&Κ στην ΕΕ-28 η
συγκεκριμένη βαθμίδα επιμερίζεται σε επιμέρους
κύκλους/μέρη σπουδών. Συγκεκριμένα, στο Βέλγιο γαλλική & γερμανόφωνη κοινότητα (η 6ετής φοίτηση επιμερίζεται σε 3 2ετείς κύκλους σπουδών),
στην Ιρλανδία (η 6ετής φοίτηση επιμερίζεται σε έναν 2ετή και σε έναν 4ετή κύκλο σπουδών), στη
Γαλλία (η 5ετής φοίτηση επιμερίζεται σε έναν 2ετή
και σε έναν 3ετή κύκλο σπουδών), στο Λουξεμβούργο (η 6ετής φοίτηση επιμερίζεται σε 3 2ετείς κύκλους σπουδών), στην Πορτογαλία (η 6ετής φοίτηση
επιμερίζεται σε έναν 4ετή και σε έναν 2ετή κύκλο
σπουδών), στη Ρουμανία (η 5ετής φοίτηση επιμερίζεται σε έναν 1ετή και σε έναν 4ετή κύκλο σπουδών), στο Ηνωμένο Βασίλειο – Αγγλία & Ουαλία (η
6ετής φοίτηση επιμερίζεται σε έναν 2ετή και σε έναν
4ετή κύκλο σπουδών), και στο Ηνωμένο Βασίλειο –
Βόρεια Ιρλανδία (η 7ετής φοίτηση επιμερίζεται σε
δύο 2ετείς και σε έναν 3ετή κύκλο σπουδών).

ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ/ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Πορτογαλία λειτουργεί παράλληλα (από κάποια τάξη & μετά) και 2ος τύπος σχολείου. Συγκεκριμένα:
ης
• στην Ισπανία με το πέρας της 2 τάξης λειτουργεί
παράλληλα και το Enseñanzas Elementales de Musica y Danza με εξειδίκευση στη Μουσική και στο
Χορό όπου η φοίτηση είναι 4ετής και αφορά σε
ηλικίες από 8 έως& 11ετών. Η φοίτηση σε ειδικευμένα στα συγκεκριμένα αντικείμενα σχολεία
συνεχίζεται και στις 2 επόμενες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED2 & ISCED3).
ης
• στην Πορτογαλία με το πέρας της 4 τάξης λειτουργεί παράλληλα και το Cursos artisticos especializados με εξειδίκευση στην Τέχνη όπου η φοίτηση είναι 2ετής και αφορά σε ηλικίες από 10 έως& 11ετών. Η φοίτηση σε ειδικευμένα στα συγκεκριμένα αντικείμενα σχολεία συνεχίζεται και
στις 2 επόμενες βαθμίδες της εκπαίδευσης
(ISCED2 & ISCED3).

 Επίσης, θα πρέπει να υπογραμμισθεί και το γεγονός

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος του
συνολικού μαθητικού πληθυσμού που φοιτά στην
πρωτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED1) στην ΕΕ-28 την
περίοδο αναφοράς 2001-2017.

 Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί ότι σε 31 από τα 33 συστήματα Ε&Κ στην ΕΕ-28 η φοίτηση αφορά σε 1 τύπο σχολείου (βασικό), ενώ στην Ισπανία και στην

Γράφημα 2.86: Συνολικός μαθητικός πληθυσμός της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED1) στην ΕΕ-28 την περίοδο 2001-2017
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(*) Δεν διατίθενται στοιχεία για την Κροατία τα έτη 2001 & 2002.Στο Ηνωμένο Βασίλειο το πλήθος των μαθητών/-τριών στη βαθμίδα την περίοδο 2001-2005 έχει προσεγγισθεί (ως προς την
κατανομή του δείκτη την περίοδο 2006-2017). Η εκτίμηση του πλήθους αφορά στην προσέγγιση του πλήθους των μεταπτυχιακών φοιτητών/-τριών (Master's or equivalent level) που την
περίοδο 2001-2012 είχαν συμπεριληφθεί στο ISCED5A.Την ίδια περίοδο αναλογία των φοιτητών/-τριών του ISCED5b καταχωρήθηκε στο ISCED5 και η υπολειπόμενη αναλογία στο ISCED6.
Η διακοπή της χρονοσειράς μεταξύ των ετών 2012 & 2013 σημειώνεται με διακεκομμένη γραμμή.
Πηγή: Eurostat - Students by ISCED level the period 2001-2012 [educ_enrl1tl] & Pupils and students enrolled by education level the period 2013-2017 [educ_uoe_enra02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, το σύνολο του μαθητικού πληθυσμού της
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED1) στα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 είναι 29.306.096 μαθητές/-τριες, που αντιστοιχεί στο 26,5% του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού (που φοιτούν/ έχουν εγγραφεί στις
βαθμίδες ISCED0 έως& ISCED8 της εκπαίδευσης) της
ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά (110.693.145 μαθητέςφοιτητές/-τριες). Κατά την περίοδο αναφοράς (20012017) το πλήθος του μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED1) στην
ΕΕ-28 καταγράφει μικρή μείωση (κατά -2,1% ή κατά
642.262 μαθητές/-τριες), από 29.948.358 μαθητές /τριες το 2001, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του

δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 29.306.096
μαθητές/-τριες το 2017. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη
τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το
2011 (28.084.890 μαθητές /-τριες).

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το ποσοστό
του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που φοιτά
στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED1) ως προς το
συνολικό μαθητικό-φοιτητικό πληθυσμό (που φοιτά/
έχει εγγραφεί στις βαθμίδες ISCED0 έως& ISCED8 της
εκπαίδευσης) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2017.
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Γράφημα 2.87: Πλήθος & ποσοστό του συνολικού μαθητικού πληθυσμού της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED1) ως προς το συνολικό μαθητικό-φοιτητικό
πληθυσμό στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ το 2017
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Το 2017, το 26,5% (ή 29.306.096 μαθητές/-τριες) του
συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού (που
φοιτούν/ έχουν εγγραφεί στις βαθμίδες ISCED0 έως&
ISCED8 της εκπαίδευσης) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28
(110.693.145 φοιτητές - μαθητές/-τριες), αφορά στο
μαθητικό πληθυσμό της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
(ISCED1).
Την ίδια χρονιά, το 27,7% (ή 649.246 μαθητές/-τριες)
του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού
στην Ελλάδα (2.347.404 μαθητές- φοιτητές/-τριες), ανήκει στο μαθητικό πληθυσμό της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED1). Στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 η
Ελλάδα (27,7%) κατέχει την 16η υψηλότερη θέση, τιμή
υπερέχουσα ελαφρά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη
στην ΕΕ-28 (26,5%) κατά 1,2 ποσ. μονάδες.
Τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) με
μέση τιμή δείκτη 33,8% είναι: η Ιρλανδία (41,2%), το

Λουξεμβούργο (33,9%), η Μάλτα (32,1%), η Πορτογαλία (31,4%), και το Ηνωμένο Βασίλειο (30,4%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 19,0% και
συγκεκριμένα: η Γερμανία (17,4%), η Λιθουανία
(18,1%), η Αυστρία (18,8%), η Κροατία (20,1%) και η
Ουγγαρία (20,7%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom είναι υψηλή (1,8 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
ΑΝΑ ΦΥΛΟ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης που
αφορά στην ποσοστιαία κατανομή του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που φοιτά στην πρωτοβάθμια
εκπαίδευση (ISCED1) επί του συνολικού μαθητικούφοιτητικού πληθυσμού στην ΕΕ-28 ως προς το φύλο
των μαθητών/ -τριών την περίοδο 2001-2017.

Γράφημα 2.88: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που φοιτά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED1) επί του συνολικού μαθητικού- φοιτητικού πληθυσμού στην ΕΕ-28 ως προς το φύλο των μαθητών/ -τριών την περίοδο 2001-2017
28,8

27,5

2001

28,2

26,9

2002

27,8

26,4

2003

27,7

26,4

2004

27,4

26,0
2005

27,1

27,1

27,0

26,8

26,5

26,4

26,5

26,6

26,4

25,7

25,7

25,6

25,4

25,1

25,1

25,2

25,3

25,2

2006

2007

2008

2009

2011

2012

2013

2014

αγόρια

2010

26,7

27,0

27,1

25,6

25,8

25,9

2016

2017

2015

κορίτσια

Πηγή: Eurostat - Students by ISCED level the period 2001-2012 [educ_enrl1tl] & Pupils and students enrolled by education level the period 2013-2017 [educ_uoe_enra02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017) η κατανομή
του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που φοιτά
στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED1) (αγοριών/
κοριτσιών) επί του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού
πληθυσμού της ΕΕ-28 (ανδρών/ γυναικών αντίστοιχα)
διαφοροποιείται ελαφρά ως προς το φύλο των μαθητών/ -τριών. Συγκεκριμένα, το 2017 το ποσοστό των
αγοριών (27,1%) υπερέχει ελαφρά (κατά 1,2 ποσ. μονάδες) του αντίστοιχου ποσοστού των κοριτσιών
(25,9%).
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Κατά την περίοδο αναφοράς 2001-2017, τόσο το ποσοστό των αγοριών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση,
όσο και των κοριτσιών καταγράφουν μικρή μείωση
του δείκτη (στα αγόρια κατά -6,0% ή κατά 1,7 ποσ. μονάδες και στα κορίτσια κατά -5,7% ή κατά 1,6 ποσ. μονάδες), με το ποσοστό των αγοριών να υπερέχει σταθερά των κοριτσιών κατά την περίοδο αναφοράς, τη
μέση απόκλιση των φύλων να είναι 1,3 ποσ. μονάδες,
τη μέγιστη τιμή της απόκλισης των φύλων να καταγράφεται το 2018 (κατά 1,4 ποσ. μονάδες) και την ελάχιστη τιμή να καταγράφεται το 2016 (κατά 1, 1 ποσ.
μονάδες).
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εκπαίδευση (ISCED1) της ΕΕ-28 ανά φύλο στα κράτημέλη της ΕΕ-28 το 2017.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης που
αφορά στην ποσοστιαία κατανομή του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που φοιτά στην πρωτοβάθμια

Γράφημα 2.89: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που φοιτά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED1) της ΕΕ-28 ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2017
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Το 2017, και στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ το ποσοστό των
αγοριών στη βαθμίδα, υπερέχει του αντίστοιχου δείκτη των κοριτσιών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του
δείκτη μεταξύ αγοριών και κοριτσιών να καταγράφεται στην Ιταλία (κατά 4,4 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η
Πορτογαλία (κατά 3,8 ποσ. μονάδες), η Μάλτα (κατά
3,6 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά 3,4 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 3,1 ποσ. μονάδες), η Δανία, η
Αυστρία, η Εσθονία και η Ελλάδα (κατά 3,0 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία και η Γερμανία (κατά 2,9 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία και η Ολλανδία (κατά 2,8 ποσ.
μονάδες), η Σλοβακία (κατά 2,7 ποσ. μονάδα), η Πολωνία (κατά 2,6 ποσ. μονάδες), η Γαλλία, η Κροατία, η
Κύπρος και η Φινλανδία (κατά 2,5 ποσ. μονάδες), η
Ισπανία, η Ιρλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Τσεχία (κατά 2,4 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία, το Λουξεμ-

βούργο, και το Βέλγιο (κατά 2,3 ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά 2,2 ποσ. μονάδες), και η Σουηδία (κατά
2,1 ποσ. μονάδες), που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή
του εύρους της απόκλισης των φύλων μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια σταθμισμένη μέση ηλικία (σε έτη) του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που φοιτά/ έχει εγγραφεί στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED1) στην ΕΕ-28, αλλά και η
ποσοστιαία κατανομή τους ανά κατηγορία εύρους ηλικιακών ομάδων (εντός του προβλεπόμενου εύρους
ηλικιών για τη συγκεκριμένη βαθμίδα, και αντίστοιχα
μικρότερης και μεγαλύτερης του προβλεπόμενου εύρους ηλικίας) την περίοδο αναφοράς 2001-2017.

Γράφημα 2.90: Ετήσια σταθμισμένη μέση ηλικία (σε έτη) του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που φοιτά/ έχει εγγραφεί στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση
(ISCED1) στην ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2001-2017
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Το 2017, η ετήσια σταθμισμένη μέση ηλικία του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που φοιτά/ έχει εγγραφεί
στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED1) στην ΕΕ-28 είναι 8,7 έτη, με το 98,3% των μαθητών/ -τριών να ανήκουν στην κατηγορία «εντός του προβλεπόμενου εύρους ηλικιών για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση» στα
33 συστήματα Εκπαίδευσης & Κατάρτισης (Ε&Κ) της
ΕΕ-28, το 1,7% των μαθητών/ -τριών να είναι ηλικίας
μεγαλύτερης από το προβλεπόμενο εύρος ηλικιών,
ενώ οριακά μηδενικό ποσοστό των μαθητών/ -τριών

(0,001%) είναι ηλικίας μικρότερης από το προβλεπόμενο εύρος ηλικιών.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017) η ετήσια
σταθμισμένη μέση ηλικία του συνολικού μαθητικού
πληθυσμού της βαθμίδας στην ΕΕ-28 καταγράφει οριακά μηδενική μεταβολή. Σημειώνεται ότι η μέγιστη
τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2008 (8,7 έτη), ενώ η ελάχιστη τιμή του
δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2002 (8,5
έτη). Τη συγκεκριμένη περίοδο:
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 το ποσοστό των μαθητών/ -τριών που ανήκουν στην

κατηγορία «εντός του προβλεπόμενου εύρους ηλικιών για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση» καταγράφει ιδιαίτερα μικρή μείωση κατά -1,0% (ή κατά 1,0
ποσ. μονάδα), από 99,3% το 2001, σε 98,3% το 2017,
που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά
την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι η μέγιστη
τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το
2002 (99,3%), και
το ποσοστό των μαθητών/ -τριών που ανήκουν στην
κατηγορία «ηλικίας μεγαλύτερης από το προβλεπό-



μενο εύρος ηλικιών» καταγράφει οριακά μηδενική
μεταβολή. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το
2008 (8,7 έτη), ενώ η ελάχιστη τιμή του δείκτη την
ίδια περίοδο καταγράφεται το 2002 (8,5 έτη).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια σταθμισμένη μέση ηλικία (σε έτη) του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που φοιτά/ έχει εγγραφεί στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED1) στα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 το 2017.

Γράφημα 2.91: Ετήσια σταθμισμένη μέση ηλικία (σε έτη) του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που φοιτά/ έχει εγγραφεί στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση
(ISCED1) στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ το 2017
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Το 2017, η ετήσια σταθμισμένη μέση ηλικία του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που φοιτά/ έχει εγγραφεί
στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED1) στην ΕΕ-28 είναι 8,7 έτη. Την ίδια χρονιά, η ετήσια σταθμισμένη
μέση ηλικία του συνολικού μαθητικού πληθυσμού
στην Ελλάδα είναι 8,6 έτη. Στην κατανομή ως προς το
συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28 η Ελλάδα κατέχει την 13η υψηλότερη θέση, τιμή υπερέχουσα οριακά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (8,7 έτη) κατά 0,1 έτη.
Τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) με
μέση τιμή δείκτη 10,5 έτη είναι: η Σουηδία (14,7 έ11
τη) , η Ισπανία (9,6 έτη), η Εσθονία, η Φινλανδία και
11

Η διαφοροποιημένη -σε σχέση με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη- ετήσια σταθμισμένη μέση ηλικία του μαθητικού πληθυσμού της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED1) στη Σουηδία το 2017 οφείλεται
στο πλήθος των ενηλίκων με ηλικία μεγαλύτερη των 19 ετών &
άνω που καταγράφονται να φοιτούν στη συγκεκριμένη βαθμίδα
(158.769 μαθητές/-τριες) που αντιστοιχεί στο 18,4% του μαθητικού πληθυσμού της βαθμίδας. Σημειώνεται ότι κατά την περίοδο

η Σλοβακία (9,5 έτη). Στον αντίποδα καταγράφονται τα
5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με
μέση τιμή δείκτη 7,8 έτη, και συγκεκριμένα: το Ηνωμένο Βασίλειο και η Μάλτα (7,5 έτη), η Γερμανία (7,9 έτη), η Αυστρία (8,0 έτη), και η Γαλλία (8,1 έτη). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom είναι υψηλή (1,5 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια σταθμισμένη μέση ηλικία (σε έτη) του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που φοιτά/ έχει εγγραφεί στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED1) συνολικά και ανά φύλο
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2017.
αναφοράς η συγκεκριμένη κατηγορία μαθητών/-τριών στη βαθμίδα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 204,1% (ή κατά
111.114 μαθητές/-τριες) από 47.655 μαθητές/-τριες το 2001, που
αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 158.769 μαθητές/-τριες το 2017, που αντίστοιχα αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.

Γράφημα 2.92: Μέση ηλικία του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που φοιτά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED1) συνολικά και ανά φύλο στα κράτημέλη της ΕΕ-28 το 2017
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
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συγκεκριμένα στην Ισπανία (κατά 0,85 έτη) και στη
Σουηδία (κατά 0,64 έτη).
ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΔΗΜΟΣΙΟΣ-ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ)

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης που
αφορά στην ποσοστιαία κατανομή του μαθητικού πληθυσμού που φοιτά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση
(ISCED1) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 ανά τομέα εκπαίδευσης (δημόσιος-ιδιωτικός) των μονάδων της βαθμίδας το 2017.

Κεφάλαιο 2ο

ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ/ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Το 2017, στα 26 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ η ετήσια
σταθμισμένη μέση ηλικία των αγοριών μαθητών/ τριών που φοιτούν/ έχουν εγγραφεί στην πρωτοβάθμια
εκπαίδευση (ISCED1) οριακά ταυτίζεται με την αντίστοιχη μέση ηλικία των κοριτσιών μαθητών/ -τριών.
Την ίδια χρονιά, σε 2 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ η
ετήσια σταθμισμένη μέση ηλικία των αγοριών μαθητών/ -τριών που φοιτούν/ έχουν εγγραφεί στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED1) υπερέχει της αντίστοιχης
μέσης ηλικίας των κοριτσιών μαθητών/ -τριών, και

Γράφημα 2.93: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού μαθητικού πληθυσμού της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED1) ανά τομέα εκπαίδευσης (δημόσιος - ιδιωτικός) των μονάδων της βαθμίδας στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ το 2017
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Πηγή: Eurostat - Pupils and students enrolled by education level the period 2013-2017 [educ_uoe_enra02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, το 85,9% (ή 25.175.210 μαθητές/-τριες) του
μαθητικού πληθυσμού στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση
(ISCED1) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 (29.306.094 μαθητές/-τριες) φοιτά σε μονάδες του δημόσιου τομέα, ενώ
το 14,1% του πληθυσμού (ή 4.130.885 μαθητές/-τριες)
φοιτά αντίστοιχα σε μονάδες του ιδιωτικού τομέα της
συγκεκριμένης βαθμίδας. Την ίδια χρονιά, το 94,5% (ή
613.410 μαθητές/-τριες) του μαθητικού πληθυσμού
στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED1) στην Ελλάδα
(649.246 μαθητές/-τριες) φοιτά σε μονάδες του δημόσιου τομέα, ενώ το 5,5% του πληθυσμού (ή 35.836 μαθητές/-τριες) φοιτά αντίστοιχα σε μονάδες του ιδιωτικού τομέα της συγκεκριμένης βαθμίδας. Στην κατανομή
του δείκτη του δημόσιου τομέα της βαθμίδας μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28 η Ελλάδα (94,5%) κατέχει
την 13η υψηλότερη θέση, τιμή υπερέχουσα σημαντικά
της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (85,9%) κατά 8,6 ποσ. μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5), με μέση τιμή δείκτη για τη φοίτηση

σε μονάδα του δημόσιου τομέα 99,3%, είναι: η Ολλανδία (99,6%), η Κροατία (99,5%), η Ιρλανδία (99,4%), η
Σλοβενία (99,1%), και η Ρουμανία (98,9%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
δείκτη (bottom 5), με μέση τιμή δείκτη για τη φοίτηση σε
μονάδα του δημόσιου τομέα 34,2%, και συγκεκριμένα: η
Ιρλανδία (1,1%), η Γερμανία (33,0%), η Κύπρος (39,3%),
το Ηνωμένο Βασίλειο (44,8%), και η Πορτογαλία
(52,7%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom είναι ιδιαίτερα υψηλή (2,8 φορές), που υποδηλώνει
την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη
μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης που
αφορά στην ποσοστιαία κατανομή του μαθητικού πληθυσμού που φοιτά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση
(ISCED1) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 ανά κατηγορία του
ιδιωτικού τομέα εκπαίδευσης (κυβερνητικά εξαρτώμενος και μη-εξαρτώμενος) των μονάδων της βαθμίδας το
2017.

Γράφημα 2.94: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού μαθητικού πληθυσμού της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED1) ανά κατηγορία του ιδιωτικού τομέα εκπαίδευσης (κυβερνητικά εξαρτώμενος και μη-εξαρτώμενος) των μονάδων της βαθμίδας στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ (*) το 2017
0,7
13,5 3,6

53,7

4,2 0,2
0,4 2,5 2,6
30,3 27,8
20,0 16,4 14,5 14,2
10,9 10,5 7,7

9,4
3,5

2,4

1,8

ιδιωτικός - κυβερνητικά εξαρτώμενος φορέας

4,2
1,6

0,0 11,6 1,3
0,9 0,3

5,2

0,6

5,5

0,5

6,0

8,9

2,1

3,2

0,4

1,1

ιδιωτικός - κυβερνητικά μη-εξαρτώμενος φορέας

(*) Δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για τη Γερμανία και την Αυστρία
Πηγή: Eurostat - Pupils enrolled in primary education by sex, type of institution and intensity of participation [educ_uoe_enrp04]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

343

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

Το 2017, το 10,9% (ή 3.202.637 μαθητές/-τριες) του μαθητικού πληθυσμού στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση
(ISCED1) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 (29.306.094 μαθητές/-τριες) φοιτά σε μονάδες του ιδιωτικού (κυβερνητικά εξαρτώμενου) τομέα, το 2,6% του πληθυσμού (ή
760.077 μαθητές/-τριες) φοιτά αντίστοιχα σε μονάδες
του ιδιωτικού (κυβερνητικά μη-εξαρτώμενου) τομέα της
συγκεκριμένης βαθμίδας, ενώ το 0,6% του πληθυσμού
(ή 497.068 μαθητές/-τριες) στη Γερμανία και την Αυστρία, δεν επιμερίζουν ως προς τις δύο κατηγορίες τα
ιδρύματα του ιδιωτικού τομέα στη συγκεκριμένη βαθμίδα.
Την ίδια χρονιά, το ποσοστό του μαθητικού πληθυσμού
στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED1) στην Ελλάδα
(649.246 μαθητές/-τριες) που φοιτά σε μονάδες του ιδιωτικού (κυβερνητικά εξαρτώμενου) τομέα είναι μηδενικό, ενώ το 5,5% του πληθυσμού (ή 35.836 μαθητές/-τριες) φοιτά αντίστοιχα σε μονάδες ιδιωτικού (κυβερνητικά μη-εξαρτώμενου) τομέα της συγκεκριμένης
βαθμίδας. Στην κατανομή του δείκτη του ιδιωτικού (κυβερνητικά μη-εξαρτώμενου) τομέα της βαθμίδας μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 η Ελλάδα (18,7%) κατέχει την 6η υψηλότερη θέση, τιμή υπερέχουσα σημαντικά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (2,6%)
κατά 2,9 ποσ. μονάδες.

Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5), με μέση τιμή δείκτη για τη φοίτηση σε μονάδα του ιδιωτικού (κυβερνητικά μη- εξαρτώμενου) τομέα 9,9%, είναι: η Μάλτα (13,5%), το Λουξεμβούργο (11,6%), η Πορτογαλία (9,4%), η Κύπρος
(8,9%), και η Ιταλία (6,0%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο μη-μηδενικό δείκτη (bottom 5), με μέση
τιμή δείκτη για τη φοίτηση σε μονάδα του ιδιωτικού
(κυβερνητικά μη-εξαρτώμενου) τομέα 0,4%, και συγκεκριμένα: η Δανία (0,2%) όπου το ποσοστό φοίτησης σε
μονάδα του ιδιωτικού (κυβερνητικά εξαρτώμενου) τομέα είναι 16,4%, η Ολλανδία (0,4%) όπου το ποσοστό
φοίτησης σε μονάδα του ιδιωτικού (κυβερνητικά εξαρτώμενου) τομέα είναι 0,0%, η Γαλλία (0,4%) όπου το
ποσοστό φοίτησης σε μονάδα του ιδιωτικού (κυβερνητικά εξαρτώμενου) τομέα είναι 14,5%, η Κροατία (0,5%)
όπου το ποσοστό φοίτησης σε μονάδα του ιδιωτικού
(κυβερνητικά εξαρτώμενου) τομέα είναι 0,0%, και η Ιρλανδία (0,6%) όπου το ποσοστό φοίτησης σε μονάδα
του ιδιωτικού (κυβερνητικά εξαρτώμενου) τομέα είναι
0,0%. Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom
είναι ιδιαίτερα υψηλή (23,1 φορές), που υποδηλώνει
την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων
του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

2.2.3.1 ΔΕΙΚΤΕΣ ΗΛΙΚΙΑΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνονται η ποσοστιαία
αναλογία της καθαρής και της μικτής φοίτησης του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που φοιτά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED1) ως προς το πλήθος του
συνολικού πληθυσμού της χώρας/ κάτοικοι του προ-

βλεπόμενου για τη βαθμίδα εύρους ηλικιακών ομάδων
στην ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2001-2017. Σημειώνεται, ότι οι συγκεκριμένοι δείκτες της ΕΕ-28 αποδίδονται ως η μέση τιμή των αντίστοιχων δεικτών της συγκεκριμένης βαθμίδας στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ.

Γράφημα 2.95: Ποσοστιαία αναλογία της καθαρής και μικτής φοίτησης του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που φοιτά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση
(ISCED1) ως προς το πλήθος του συνολικού πληθυσμού της χώρας/ κάτοικοι του προβλεπόμενου για τη βαθμίδα εύρους ηλικιακών ομάδων στην ΕΕ-28 την
περίοδο 2001-2017
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(*) Δεν διατίθενται στοιχεία για την Κροατία τα έτη 2001 & 2002.Στο Ηνωμένο Βασίλειο το πλήθος των μαθητών/-τριών στη βαθμίδα την περίοδο 2001-2005 έχει προσεγγισθεί (ως προς την
κατανομή του δείκτη την περίοδο 2006-2017). Η εκτίμηση του πλήθους αφορά στην προσέγγιση του πλήθους των μεταπτυχιακών φοιτητών/-τριών (Master's or equivalent level) που την
περίοδο 2001-2012 είχαν συμπεριληφθεί στο ISCED5A.Την ίδια περίοδο αναλογία των φοιτητών/-τριών του ISCED5b καταχωρήθηκε στο ISCED5 και η υπολειπόμενη αναλογία στο ISCED6.
Η διακοπή της χρονοσειράς μεταξύ των ετών 2012 & 2013 σημειώνεται με διακεκομμένη γραμμή.
Πηγή: Eurostat - Students by ISCED level the period 2001-2012 [educ_enrl1tl] & Pupils and students enrolled by education level the period 2013-2017 [educ_uoe_enra02] and Population on 1
January by age and sex [demo_pjan]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017) ο δείκτης
NER (αναλογία καθαρής φοίτησης) στην πρωτοβάθμια
εκπαίδευση (ISCED1) διαφοροποιείται ελαφρά ως
προς τον δείκτη GER (αναλογία μικτής φοίτησης) στη
βαθμίδα. Tο 2017 ο δείκτης NER (94,1%) υπολείπεται
κατά 6,9 ποσ. μονάδες του δείκτη GER (101,1%) την ίδια χρονιά. Κατά την περίοδο αναφοράς 2001-2017, ο
δείκτης NER στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED1)
καταγράφει οριακή μείωση κατά -0,4% ή κατά 0,3
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ποσ. μονάδες, ενώ ο δείκτης GER στη βαθμίδα καταγράφει οριακή αύξηση κατά 0,2% ή κατά 0,2 ποσ. μονάδες, με τη μέση απόκλιση περιόδου μεταξύ των
δεικτών να είναι 7,1 ποσ. μονάδες, τη μέγιστη τιμή της
απόκλισης να καταγράφεται το 2004 (κατά 7,5 ποσ.
μονάδες) και την ελάχιστη τιμή της απόκλισης να καταγράφεται το 2001(κατά 6,4 ποσ. μονάδες).

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνονται η ποσοστιαία
αναλογία της καθαρής και της μικτής φοίτησης του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που φοιτά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED1) ως προς το πλήθος του

συνολικού πληθυσμού της χώρας/ κάτοικοι του προβλεπόμενου για τη βαθμίδα εύρους ηλικιακών ομάδων
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2017.
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Κεφάλαιο 2ο

115,3

ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ/ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Γράφημα 2.96: Ποσοστιαία αναλογία της καθαρής και μικτής φοίτησης του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που φοιτά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση
(ISCED1) ως προς το πλήθος του συνολικού πληθυσμού της χώρας/ κάτοικοι του προβλεπόμενου για τη βαθμίδα εύρους ηλικιακών ομάδων στα 28 κράτημέλη της ΕΕ το 2017
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Πηγή: Eurostat - Students by ISCED level the period 2001-2012 [educ_enrl1tl] & Pupils and students enrolled by education level the period 2013-2017 [educ_uoe_enra02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, ο μέσος δείκτης NER του συνολικού μαθητικού πληθυσμού στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση
(ISCED1) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 είναι 94,1% τιμή
υπολειπόμενη κατά 6,9 ποσ. μονάδες του αντίστοιχου
μέσου δείκτη GER (101,1%). Την ίδια χρονιά, ο δείκτης
NER του συνολικού μαθητικού πληθυσμού στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED1) στην Ελλάδα είναι
97,5% τιμή υπολειπόμενη ελαφρά κατά 1,3 ποσ. μονάδες του αντίστοιχου δείκτης GER (98,8%). Στην κατανομή ως προς το δείκτη NER, μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28, η Ελλάδα (97,5%) κατέχει την 10η
υψηλότερη θέση, τιμή υπερέχουσα του μέσου δείκτη
NER στην ΕΕ-28 (94,1%) κατά 3,4 ποσ. μονάδες.
2.2.4

Τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη NER (top 5)
με μέση τιμή δείκτη 100,0% είναι: η Λιθουανία
(101,9%), η Σλοβενία (99,9%), η Σουηδία, η Ολλανδία
και η Γαλλία (99,4%). Στον αντίποδα καταγράφονται
τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη NER (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 85,8%, και συγκεκριμένα: η
Ουγγαρία (79,3%), η Δανία (85,9%), η Τσεχία (87,0%),
η Αυστρία (87,5%), και η Σλοβακία (89,1%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom είναι υψηλή
(1,2 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών
διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.

ISCED2 – Κατώτερη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Η κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Lower secondary or second stage of basic education - level 2)
αποτελεί τη δεύτερη κύρια βαθμίδα της υποχρεωτικής
εκπαίδευσης στα συστήματα Ε&Κ της ΕΕ-28.
Αναλύοντας τα βασικά στοιχεία της δομής της κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED2 στα 33 συστήματος Ε&Κ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 αξίζει να
σημειωθούν τα ακόλουθα:
Η φοίτηση διακρίνεται σε 2 επιμέρους τύπους εκπαίδευσης:
(α) Γενικής εκπαίδευσης:

 Και στα 33 συστήματα Ε&Κ στην ΕΕ-28 λειτουργούν

μονάδες Γενικής εκπαίδευσης της συγκεκριμένης
βαθμίδας. Στη βαθμίδα ανήκει μια ευρεία ηλικιακή
ομάδα μαθητών/-τριών, αφού τα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 διαφοροποιούνται τόσο ως προς την ηλικία
φοίτησης των παιδιών στην εισαγωγική τάξη, όσο
και στη διάρκεια φοίτησης (σε έτη) στη συγκεκριμένη βαθμίδα. Πιο συγκεκριμένα:
• σε 3 από τα 33 συστήματα Ε&Κ στην ΕΕ-28 η φοίτηση είναι 6ετής και συγκεκριμένα: στη Λιθουανία

(αφορά σε ηλικίες από 11 έως& 16 ετών), και στην
Πολωνία (αφορά σε ηλικίες από 10 έως& 15ετών),
ενώ στη Γερμανία η φοίτηση είναι 6ετής ή 5ετής
και αφορά σε ηλικίες από 10 έως& 15ετών ή 14
ετών,
• στη Σλοβακία η φοίτηση είναι 5ετής και αφορά σε
ηλικίες από 10 έως& 14ετών,
• σε 9 από τα 33 συστήματα Ε&Κ στην ΕΕ-28 η φοίτηση είναι 4ετής και συγκεκριμένα: στη Δανία (αφορά σε ηλικίες από 13 έως& 16 ή 17ετών με επιπλέον έτος σπουδών), στην Κύπρο (αφορά σε ηλικίες από 11,5 έως& 14ετών), στην Τσεχία, στη Γαλλία, στην Κροατία, και στη Ρουμανία & στη Σλοβενία (αφορά σε ηλικίες από 11 έως& 14ετών), και
στην Αυστρία & στην Ουγγαρία (αφορά σε ηλικίες
από 10 έως& 13ετών),
• σε 17 από τα 33 συστήματα Ε&Κ στην ΕΕ-28 η φοίτηση είναι 3ετής και συγκεκριμένα: στην Εσθονία,
στη Φινλανδία & στη Σουηδία (αφορά σε ηλικίες
από 13 έως& 15ετών), στην Ολλανδία (αφορά σε
ηλικίες από 13 έως& 14,5ετών), στην Ιρλανδία,
στην Ελλάδα, στην Ισπανία, στην Πορτογαλία &

345

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

στο Ηνωμένο Βασίλειο-Σκωτία (αφορά σε ηλικίες
από 12 έως& 14ετών), και στη Βουλγαρία, στο Ηνωμένο Βασίλειο-Αγγλία, στο Ηνωμένο ΒασίλειοΒόρεια Ιρλανδία & στο Ηνωμένο Βασίλειο-Ουαλία
(αφορά σε ηλικίες από 12 έως& 14ετών), και τέλος
• σε 3 από τα 33 συστήματα Ε&Κ στην ΕΕ-28 η φοίτηση είναι 2ετής και συγκεκριμένα στο Βέλγιο –
φλαμανδική, γαλλική & γερμανόφωνη κοινότητα
και αφορά σε ηλικίες από 12 έως& 13ετών.

 Από άποψη κυρίως στρατηγικού σχεδιασμού της

βαθμίδας θα πρέπει να υπογραμμισθεί το γεγονός
σε 21 από τα 33 συστήματα Ε&Κ στην ΕΕ-28 η βαθμίδα διατηρεί μια –σχετική- αυτονομία με τις επόμενες που υπογραμμίζεται και με τη χρωματική διαφοροποίηση τους ανά βαθμίδα στα γραφήματα
των συστημάτων Ε&Κ ανά κράτος-μέλος της Euro12
stat . Ωστόσο, σε 12 από τα 33 συστήματα Ε&Κ
στην ΕΕ-28 και συγκεκριμένα, στη Βουλγαρία, στην
Τσεχία, στη Δανία, στην Εσθονία, στην Κροατία, στη
Λετονία, στην Ουγγαρία, στην Πολωνία, στη Σλοβενία, στη Σλοβακία, στη Φινλανδία και στη Σουηδία
η βαθμίδα αποδίδεται με ενιαία (μωβ) χρωματική
απόδοση των βαθμίδων ISCED1 & ISCED2 στα γραφήματα της Eurostat. Στις περισσότερες περιπτώσεις
η ενοποίηση αυτή συμπίπτει με τα αντίστοιχα ηλικιακά όρια της υποχρεωτικής εκπαίδευσης στη συγκεκριμένη χώρα.

•

•

•

•

•

 Επίσης από άποψη στρατηγικού σχεδιασμού της

βαθμίδας θα πρέπει να υπογραμμισθεί και το γεγονός ότι σε 5 από τα 33 συστήματα Ε&Κ στην ΕΕ-28 η
συγκεκριμένη βαθμίδα επιμερίζεται σε επιμέρους
κύκλους/μέρη σπουδών. Συγκεκριμένα, στην Τσεχία
(η 4ετής φοίτηση επιμερίζεται σε 2 2ετείς κύκλους
σπουδών), στη Γερμανία (η 6ετής ή 5ετής φοίτηση
επιμερίζεται σε έναν 2ετή και σε έναν 4ετή ή 3ετή
κύκλο σπουδών), στη Γαλλία (η 4ετής φοίτηση επιμερίζεται σε έναν 1ετή και σε έναν 3ετή κύκλο
σπουδών), στην Ουγγαρία (η 4ετής φοίτηση στο
Gimnázium επιμερίζεται σε 2 2ετείς κύκλους σπουδών), και στη Λιθουανία (η 6ετής φοίτηση επιμερίζεται σε έναν 2ετή και σε έναν 4ετή).

•

•

 Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί ότι σε 24 από τα 33 συ-

στήματα Ε&Κ στην ΕΕ-28 η φοίτηση αφορά σε 1 τύπο σχολείου Γενικής εκπαίδευσης, σε 9 από τα 33
συστήματα Ε&Κ στην ΕΕ-28 λειτουργούν παράλληλα
στη βαθμίδα (από κάποια τάξη & μετά) και περισσότεροι τύποι σχολείου Γενικής εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα:
• στη Γερμανία λειτουργούν στη βαθμίδα παράλληλα
5 τύποι σχολείου Γενικής εκπαίδευσης: (α) Gymnasium (η φοίτηση είναι 5ετής και αφορά σε ηλικίες από
10 έως& 14 ετών) , ενώ στους άλλους 4 τύπους σχολείων (Realschule, Schularten mit drei Bildungsgäng-

12

Όπως περιλαμβάνονται στη ενότητα 2.1 του παρόντος κεφαλαίου.
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•

en, Schularten mit swei Bildungsgängen και
Hauptschule) η φοίτηση είναι 6ετής. Οι 2 πρώτες τάξεις και των 5 τύπων σχολείων είναι τάξεις προετοιμασίας και προσανατολισμού σπουδών (orientierung
stufe).
στην Ελλάδα παράλληλα με το Ημερήσιο Γυμνάσιο λειτουργεί και το Εσπερινό Γυμνάσιο όπου η
φοίτηση είναι 3ετής και αφορά σε ηλικίες από 14
έως& 16ετών.
στην Τσεχία λειτουργεί παράλληλα & το Konzervatoř
με εξειδίκευση στις Τέχνες, όπου η φοίτηση είναι
4ετής και αφορά σε ηλικίες από 11 έως& 14ετών. Η
φοίτηση σε ειδικευμένα στο συγκεκριμένο αντικείμενο σχολεία συνεχίζεται και στις επόμενες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3 & ISCED5).
στη Λετονία λειτουργεί παράλληλα & το Gimnazija
όπου η φοίτηση είναι 3ετής και αφορά σε ηλικίες
από 13 έως& 15 ετών),
στη Λιθουανία λειτουργούν παράλληλα το Progimnazija (η φοίτηση είναι 4ετής και αφορά σε ηλικίες
από 11 έως& 14 ετών και συνεχίζεται στο Gimnazija όπου η φοίτηση είναι 2ετής και αφορά σε ηλικίες από 15 έως& 16 ετών), και στο Pagrindinė mokykla (η φοίτηση είναι 6ετής και αφορά σε ηλικίες
από 11 έως& 16 ετών),
στο Λουξεμβούργο λειτουργούν παράλληλα 2 τύποι
σχολείων Γενικής εκπαίδευσης: (α) Klassischer sekundarunterricht/ Enseignement secondaire classique
και (β) Allgemeiner sekunda-runterricht/ Enseignement secondaire général, στα οποία η φοίτηση είναι
3ετής & και αφορά σε ηλικίες από 12 έως& 14 ετών,
στην Ουγγαρία λειτουργεί παράλληλα & το Gimnázium όπου η φοίτηση είναι 4ετής και αφορά σε ηλικίες από 10 έως& 13 ετών),
στην Ολλανδία λειτουργούν παράλληλα 3 τύποι
σχολείων Γενικής εκπαίδευσης: (α) VWO PreUniversity Education (η φοίτηση είναι 3ετής και αφορά
σε ηλικίες από 12 έως& 14 ετών), (β) HAVO General
secondary education (η φοίτηση είναι 3ετής και
αφορά σε ηλικίες από 12 έως& 14 ετών), και (γ)
VMBO Pre-Vocational Secondary Education (η φοίτηση είναι 4ετής και αφορά σε ηλικίες από 12 έως& 15 ετών), και
στην Αυστρία λειτουργούν παράλληλα 2 τύποι
σχολείων Γενικής εκπαίδευσης (Allgemeinbildende
Hohere Schul και Neue Mittelsscule) όπου η φοίτηση είναι 4ετής και αφορά σε ηλικίες από 10 έως& 13 ετών,

και
(β) Επαγγελματικής εκπαίδευσης:

 Σε 7 από τα 33 συστήματα Ε&Κ στην ΕΕ-28 λειτουρ-

γούν μονάδες επαγγελματικής εκπαίδευσης της συγκεκριμένης βαθμίδας. Πιο συγκεκριμένα:
• σε 2 από τα 33 συστήματα Ε&Κ στην ΕΕ-28 η φοίτηση είναι 4ετής και συγκεκριμένα: στην Ολλανδία
(αφορά σε ηλικίες από 12 έως& 15,5 ετών), και
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στην Σλοβακία (αφορά σε ηλικίες από 11 έως&
14ετών),
• σε 2 από τα 33 συστήματα Ε&Κ στην ΕΕ-28 η φοίτηση είναι 3ετής και συγκεκριμένα: στη Λετονία (αφορά σε ηλικίες από 15 έως& 17ετών, και στην
Πορτογαλία (αφορά σε ηλικίες από 12 έως& 14
ετών, και
• σε 3 από τα 33 συστήματα Ε&Κ στην ΕΕ-28 η φοίτηση είναι 1ετής και συγκεκριμένα: στη Λιθουανία
(αφορά σε ηλικίες 14ετών), στην Ουγγαρία (αφορά σε ηλικίες 14ετών), και στη Μάλτα (αφορά σε
μαθητές/-τριες ηλικίας 16ετών).
λειτουργούν παράλληλα στη βαθμίδα και περισσότεροι τύποι σχολείου επαγγελματικής εκπαίδευσης.
Συγκεκριμένα:

Κεφάλαιο 2ο

 Τέλος, σε 9 από τα 33 συστήματα Ε&Κ στην ΕΕ-28

ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ/ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

• στη Μάλτα λειτουργούν παράλληλα 2 τύποι σχολείων επαγγελματικής εκπαίδευσης (Institute of
Tourism Studies-ITS και Malta College of Arts, Science
and Technologυ), όπου η φοίτηση είναι 1ετής σε μαθητές/-τριες ηλικίας 16 ετών,
• στην Ολλανδία λειτουργούν παράλληλα 2 τύποι
σχολείων επαγγελματικής εκπαίδευσης: (α) Praktijkondrwijs: η φοίτηση είναι 6ετής και αφορά σε
ηλικίες από 12 έως& 16 ετών, και (β) MBO Entreeopleiding: η φοίτηση είναι 1ετής υποχρεωτική και
αφορά σε αποφοίτους VMBO ηλικίας 16 ετών, με
εφαρμογή του μοντέλου παράλληλης εκπαίδευσης
στο σχολείο και σε χώρο εργασίας (dual system).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος του
συνολικού μαθητικού πληθυσμού που φοιτά στην κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ISCED2) στην ΕΕ28 την περίοδο αναφοράς 2001-2017.

Γράφημα 2.97: Συνολικός μαθητικός πληθυσμός της κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED2) στην ΕΕ-28 την περίοδο 2001-2017
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(*) Δεν διατίθενται στοιχεία για την Κροατία τα έτη 2001 & 2002.Στο Ηνωμένο Βασίλειο το πλήθος των μαθητών/-τριών στη βαθμίδα την περίοδο 2001-2005 έχει προσεγγισθεί (ως προς την
κατανομή του δείκτη την περίοδο 2006-2017). Η εκτίμηση του πλήθους αφορά στην προσέγγιση του πλήθους των μεταπτυχιακών φοιτητών/-τριών (Master's or equivalent level) που την
περίοδο 2001-2012 είχαν συμπεριληφθεί στο ISCED5A.Την ίδια περίοδο αναλογία των φοιτητών/-τριών του ISCED5b καταχωρήθηκε στο ISCED5 και η υπολειπόμενη αναλογία στο ISCED6.
Η διακοπή της χρονοσειράς μεταξύ των ετών 2012 & 2013 σημειώνεται με διακεκομμένη γραμμή.
Πηγή: Eurostat - Students by ISCED level the period 2001-2012 [educ_enrl1tl] & Pupils and students enrolled by education level the period 2013-2017 [educ_uoe_enra02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

20.837.393 μαθητές/-τριες το 2017. Σημειώνεται ότι η
μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2003 (24.015.111 μαθητές /-τριες), ενώ η
ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται
το 2016 (20.489.009 μαθητές/ -τριες).

Το 2017, το σύνολο του μαθητικού πληθυσμού της
κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED2) στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 είναι 20.837.393 μαθητές/τριες, που αντιστοιχεί στο 18,8% του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού (που φοιτούν/ έχουν
εγγραφεί στις βαθμίδες ISCED0 έως& ISCED8 της εκπαίδευσης) της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά
(110.693.145 μαθητές- φοιτητές/-τριες). Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017) το πλήθος του μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού της κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED2) στην ΕΕ-28 καταγράφει
μείωση (κατά -10,7% ή κατά 2.509.562 μαθητές/τριες), από 23.346.955 μαθητές /-τριες το 2001, σε

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το ποσοστό
του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που φοιτά στην
κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ISCED2) ως
προς το συνολικό μαθητικό-φοιτητικό πληθυσμό (που
φοιτά/ έχει εγγραφεί στις βαθμίδες ISCED0 έως&
ISCED8 της εκπαίδευσης) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το
2017.

Γράφημα 2.98: Πλήθος & ποσοστό του συνολικού μαθητικού πληθυσμού της κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED2) ως προς το συνολικό μαθητικόφοιτητικό πληθυσμό στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ το 2017
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Πηγή: Eurostat - Students by ISCED level the period 2001-2012 [educ_enrl1tl] & Pupils and students enrolled by education level the period 2013-2017 [educ_uoe_enra02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
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Το 2017, το 18,8% (ή 20.837.393 μαθητές/-τριες) του
συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού (που
φοιτούν/ έχουν εγγραφεί στις βαθμίδες ISCED0 έως&
ISCED8 της εκπαίδευσης) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28
(110.693.145 φοιτητές - μαθητές/-τριες), αφορά στο
μαθητικό πληθυσμό της κατώτερης δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης (ISCED2).
Την ίδια χρονιά, το 13,8% (ή 323.634 μαθητές/-τριες)
του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού στην
Ελλάδα (2.347.404 μαθητές- φοιτητές/-τριες), ανήκει
στο μαθητικό πληθυσμό της κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED2). Στην κατανομή ως προς το
συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28 η Ελλάδα (13,8%) κατέχει την 6η χαμηλότερη
θέση, τιμή υπολειπόμενη της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (18,8%) κατά 5,0 ποσ. μονάδες.
Τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) με
μέση τιμή δείκτη 24,4% είναι: η Λιθουανία (26,8%), η
Γερμανία (26,7%), η Σλοβακία (25,1%), η Γαλλία (21,6%),

και η Κροατία (21,5%). Στον αντίποδα καταγράφονται
τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5)
με μέση τιμή δείκτη 12,8%, και συγκεκριμένα: η Φινλανδία (12,0%), η Σλοβενία (12,3%), η Σουηδία (12,9%),
η Εσθονία (13,3%), και η Λετονία (13,4%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom είναι υψηλή
(1,9 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών
διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.
ΑΝΑ ΦΥΛΟ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης που
αφορά στην ποσοστιαία κατανομή του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που φοιτά στην κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ISCED2) επί του συνολικού
μαθητικού- φοιτητικού πληθυσμού στην ΕΕ-28 ως
προς το φύλο των μαθητών/ -τριών την περίοδο 20012017.

Γράφημα 2.99: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που φοιτά στην κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ISCED2) επί του συνολικού μαθητικού- φοιτητικού πληθυσμού στην ΕΕ-28 ως προς το φύλο των μαθητών/ -τριών την περίοδο 2001-2017
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Πηγή: Eurostat - Students by ISCED level the period 2001-2012 [educ_enrl1tl] & Pupils and students enrolled by education level the period 2013-2017 [educ_uoe_enra02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017) η κατανομή
του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που φοιτά
στην κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ISCED2)
(αγοριών/κοριτσιών) επί του συνολικού μαθητικού φοιτητικού πληθυσμού της ΕΕ-28 (ανδρών/ γυναικών
αντίστοιχα) διαφοροποιείται ελαφρά ως προς το φύλο
των μαθητών/ -τριών. Συγκεκριμένα, το 2017 το ποσοστό των αγοριών (19,4%) υπερέχει ελαφρά (κατά
1,2 ποσ. μονάδες) του αντίστοιχου ποσοστού των κοριτσιών (18,2%).
Κατά την περίοδο αναφοράς 2001-2017, τόσο το ποσοστό των αγοριών στην κατώτερη δευτεροβάθμια
εκπαίδευση (ISCED2), όσο και των κοριτσιών καταγράφουν μείωση του δείκτη (στα αγόρια κατά -13,2%

ή κατά 3,0 ποσ. μονάδες και στα κορίτσια κατά -15,1%
ή κατά 3,2 ποσ. μονάδες), με το ποσοστό των αγοριών
να υπερέχει σταθερά των κοριτσιών κατά την περίοδο
αναφοράς, τη μέση απόκλιση απόκλισης των φύλων
της περιόδου να είναι 1,2 ποσ. μονάδες, τη μέγιστη τιμή της απόκλισης να καταγράφεται το 2012 (κατά 1,3
ποσ. μονάδες) και την ελάχιστη τιμή της απόκλισης να
καταγράφεται το 2001 (κατά 1,0 ποσ. μονάδα).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης που
αφορά στην ποσοστιαία κατανομή του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που φοιτά στην κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ISCED2) της ΕΕ-28 ανά φύλο
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2017.

Γράφημα 2.100: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που φοιτά στην κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ISCED2) της ΕΕ-28 ανά
φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2017
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Πηγή: Eurostat - Students by ISCED level the period 2001-2012 [educ_enrl1tl] & Pupils and students enrolled by education level the period 2013-2017 [educ_uoe_enra02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
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Το 2017, και στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ το ποσοστό των
αγοριών στη βαθμίδα, υπερέχει του αντίστοιχου δείκτη των κοριτσιών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του
δείκτη μεταξύ αγοριών και κοριτσιών να καταγράφεται στη Γερμανία (κατά 5,2 ποσ. μονάδες), και κατά
φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν:
το Λουξεμβούργο (κατά 5,2 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 4,9 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία και η Ιταλία
(κατά 4,6 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα και η Λιθουανία
(κατά 4,5 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 4,0 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 3,9 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 3,6 ποσ. μονάδες), η Πολωνία, η Λετονία και η Ουγγαρία (κατά 3,4
ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 3,2 ποσ. μονάδες), η
Σλοβακία (κατά 3,0 ποσ. μονάδες), η Δανία και η Σλοβενία (κατά 2,9 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία και η Σουηδία (κατά 2,7 ποσ. μονάδες), η Γαλλία και η Εσθονία
(κατά 2,6 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 2,5 ποσ.
μονάδες), η Τσεχία (κατά 2,4 ποσ. μονάδες), η Κύπρος

Κεφάλαιο 2ο

ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ/ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

(κατά 2,3 ποσ. μονάδες), η Μάλτα (κατά 1,9 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 1,0ποσ. μονάδα), και η Κροατία
(κατά 0,4 ποσ. μονάδες) που αποτελεί και την ελάχιστη
τιμή του εύρους της απόκλισης των φύλων μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28 στη βαθμίδα τη συγκεκριμένη χρονιά.
ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια σταθμισμένη μέση ηλικία (σε έτη) του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που φοιτά/ έχει εγγραφεί στην κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ISCED2) στην ΕΕ28, αλλά και η ποσοστιαία κατανομή τους ανά κατηγορία εύρους ηλικιακών ομάδων (εντός του προβλεπόμενου εύρους ηλικιών για τη συγκεκριμένη βαθμίδα, και αντίστοιχα μικρότερης και μεγαλύτερης του
προβλεπόμενου εύρους ηλικίας) την περίοδο αναφοράς 2001-2017.

Γράφημα 2.101: Ετήσια σταθμισμένη μέση ηλικία (σε έτη) του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που φοιτά/ έχει εγγραφεί στην κατώτερη δευτεροβάθμια
εκπαίδευση (ISCED2) στην ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2001-2017
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Πηγή: Eurostat - Students by ISCED level the period 2001-2012 [educ_enrl1tl] & Pupils and students enrolled by education level the period 2013-2017 [educ_uoe_enra02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, η ετήσια σταθμισμένη μέση ηλικία του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που φοιτά/ έχει εγγραφεί
στην κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ISCED2)
στην ΕΕ-28 είναι 13,6 έτη, με το 91,5% των μαθητών/ τριών να ανήκουν στην κατηγορία «εντός του προβλεπόμενου εύρους ηλικιών για την κατώτερη δευτεροβάθμια
εκπαίδευση (ISCED2)» στα 33 συστήματα Εκπαίδευσης &
Κατάρτισης (Ε&Κ) της ΕΕ-28, το 5,5% των μαθητών/ τριών να είναι ηλικίας μεγαλύτερης από το προβλεπόμενο εύρος ηλικιών, ενώ το 3,0% των μαθητών/ -τριών είναι ηλικίας μικρότερης από το προβλεπόμενο εύρος ηλικιών.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017) η ετήσια σταθμισμένη μέση ηλικία του συνολικού μαθητικού πληθυσμού της βαθμίδας στην ΕΕ-28 καταγράφει οριακή αύξηση κατά 2,7% (ή κατά 0,4 ποσ. μονάδες). Σημειώνεται
ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2012 (13,7 έτη), ενώ η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2001
(13,3 έτη). Τη συγκεκριμένη περίοδο:
 το ποσοστό των μαθητών/ -τριών που ανήκουν στην
κατηγορία «εντός του προβλεπόμενου εύρους ηλικιών
για την κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση
(ISCED2)» καταγράφει ιδιαίτερα μικρή μείωση κατά -





3,5% (ή κατά 3,3 ποσ. μονάδα), από 94,8% το 2001, σε
91,5% το 2017.
το ποσοστό των μαθητών/ -τριών που ανήκουν στην
κατηγορία «ηλικίας μεγαλύτερης από το προβλεπόμενο εύρος ηλικιών» καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική
αύξηση κατά 97,3% (ή κατά 2,7 ποσ. μονάδες), από
2,8% το 2001, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του
δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 5,5% το 2017.
Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2011 (5,7 έτη), και
το ποσοστό των μαθητών/ -τριών που ανήκουν στην
κατηγορία «ηλικίας μικρότερης από το προβλεπόμενο
εύρος ηλικιών» καταγράφει αύξηση κατά 23,0% (ή κατά 0,6 ποσ. μονάδες), από 2,4% το 2001, σε 3,0% το
2017. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά
την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2016 (3,1%),
ενώ η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2002 (2,4%).

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια σταθμισμένη μέση ηλικία (σε έτη) του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που φοιτά/ έχει εγγραφεί στην κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ISCED2) στα 28
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2017.
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Γράφημα 2.102: Ετήσια σταθμισμένη μέση ηλικία (σε έτη) του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που φοιτά/ έχει εγγραφεί στην κατώτερη δευτεροβάθμια
εκπαίδευση (ISCED2) στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ το 2017
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Πηγή: Eurostat - Students by ISCED level the period 2001-2012 [educ_enrl1tl] & Pupils and students enrolled by education level the period 2013-2017 [educ_uoe_enra02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, η ετήσια σταθμισμένη μέση ηλικία του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που φοιτά/ έχει εγγραφεί
στην κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ISCED2)
στην ΕΕ-28 είναι 13,6 έτη. Την ίδια χρονιά, η ετήσια
σταθμισμένη μέση ηλικία του συνολικού μαθητικού
πληθυσμού στην Ελλάδα είναι 13,7 έτη. Στην κατανομή
ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28 η Ελλάδα κατέχει την 14η υψηλότερη
θέση, τιμή υπερέχουσα οριακά της αντίστοιχης τιμής
του δείκτη στην ΕΕ-28 (13,6 έτη) κατά 0,1 έτη.
Τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) με
13
μέση τιμή δείκτη 16,0 έτη είναι: το Βέλγιο (19,0 έτη) ,
13

Η διαφοροποιημένη -σε σχέση με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη- ετήσια σταθμισμένη μέση ηλικία του μαθητικού πληθυσμού της κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED2) στο Βέλγιο το
2017 οφείλεται στο πλήθος των ενηλίκων με ηλικία μεγαλύτερη
των 19 ετών & άνω που καταγράφονται να φοιτούν στη συγκεκριμένη βαθμίδα (86.914 μαθητές/-τριες) που αντιστοιχεί στο 20,4%
του μαθητικού πληθυσμού της βαθμίδας. Σημειώνεται ότι κατά
την περίοδο αναφοράς η συγκεκριμένη κατηγορία μαθητών/τριών στη βαθμίδα καταγράφει σημαντική μείωση κατά -26,9% (ή

η Σουηδία (16,2 έτη), η Πορτογαλία (15,2 έτη), η Εσθονία (14,9 έτη), και η Ισπανία (14,8 έτη). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 12,3 έτη, και
συγκεκριμένα: η Αυστρία και η Κροατία (12,1 έτη), η
Μάλτα (12,2 έτη), η Ιταλία και η Ρουμανία (12,5 έτη).
Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom είναι
υψηλή (1,3 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια σταθμισμένη μέση ηλικία (σε έτη) του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που φοιτά/ έχει εγγραφεί στην κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ISCED2) συνολικά και
ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2017.
κατά 32.000 μαθητές/-τριες) από 118.914 μαθητές/-τριες το 2001,
σε 86.914 μαθητές/-τριες το 2017. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή
του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2013
(146.599 μαθητές/-τριες), ενώ η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια
περίοδο καταγράφεται το 2010 (54.051 μαθητές/-τριες).

Γράφημα 2.103: Μέση ηλικία του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που φοιτά στην κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ISCED2) συνολικά και ανά φύλο
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2017
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Πηγή: Eurostat - Students by ISCED level the period 2001-2012 [educ_enrl1tl] & Pupils and students enrolled by education level the period 2013-2017 [educ_uoe_enra02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, σε 26 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ η ετήσια
σταθμισμένη μέση ηλικία των αγοριών που φοιτούν/
έχουν εγγραφεί στην κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ISCED2) οριακά ταυτίζεται με την αντίστοιχη
μέση ηλικία των κοριτσιών.
Την ίδια χρονιά, σε 2 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ η
ετήσια σταθμισμένη μέση ηλικία των αγοριών που
φοιτούν/ έχουν εγγραφεί στην κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ISCED2) υπολείπεται ελαφρά της αντίστοιχης μέσης ηλικίας των κοριτσιών και συγκεκρι-
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μένα στο Βέλγιο (κατά 1,4 έτη) και στη Σουηδία (κατά
0,9 έτη).
ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΔΗΜΟΣΙΟΣ-ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ)

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης που
αφορά στην ποσοστιαία κατανομή του μαθητικού πληθυσμού που φοιτά στην κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ISCED2) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 ανά τομέα εκπαίδευσης (δημόσιος-ιδιωτικός) των μονάδων
της βαθμίδας το 2017.
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Γράφημα 2.104: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού μαθητικού πληθυσμού της κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED2) ανά τομέα εκπαίδευσης
(δημόσιος-ιδιωτικός) των μονάδων της βαθμίδας στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ το 2017
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Πηγή: Eurostat - Pupils enrolled in lower-secondary education by programme orientation, sex, type of institution and intensity of participation [educ_uoe_enrs01]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, το 79,5% (ή 16.575.212 μαθητές/-τριες) του
μαθητικού πληθυσμού στην κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ISCED2) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28
(20.837.395 μαθητές/-τριες) φοιτά σε μονάδες του
δημόσιου τομέα, ενώ το 20,5% του πληθυσμού (ή
4.262.183 μαθητές/-τριες) φοιτά αντίστοιχα σε μονάδες του ιδιωτικού τομέα της συγκεκριμένης βαθμίδας.
Την ίδια χρονιά, το 95,4% (ή 308.791 μαθητές/-τριες)
του μαθητικού πληθυσμού στην κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ISCED2) στην Ελλάδα (323.634
μαθητές/-τριες) φοιτά σε μονάδες του δημόσιου τομέα, ενώ το 4,6% του πληθυσμού (ή 14.843 μαθητές/τριες) φοιτά αντίστοιχα σε μονάδες του ιδιωτικού τομέα της συγκεκριμένης βαθμίδας. Στην κατανομή του
δείκτη του δημόσιου τομέα της βαθμίδας μεταξύ των
κρατών- μελών της ΕΕ-28 η Ελλάδα (95,4%) κατέχει
την 12η υψηλότερη θέση, τιμή υπερέχουσα σημαντικά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (79,5%)
κατά 15,9 ποσ. μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5), με μέση τιμή δείκτη για τη φοί-

τηση σε μονάδα του δημόσιου τομέα 99,3%, είναι: η
Ιρλανδία (100,0%), και η Σλοβενία, η Ρουμανία, και η
Κροατία (99,4%), και η Ολλανδία (98,4%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5), με μέση τιμή δείκτη για τη
φοίτηση σε μονάδα του δημόσιου τομέα 53,3%, και
συγκεκριμένα: το Ηνωμένο Βασίλειο (33,6%), το Βέλγιο (41,9%), η Μάλτα (52,9%), η Ισπανία (67,7%), και
η Δανία (70,2%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom είναι υψηλή (1,9 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης που
αφορά στην ποσοστιαία κατανομή του μαθητικού πληθυσμού που φοιτά στην κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ISCED2) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 ανά κατηγορία του ιδιωτικού τομέα εκπαίδευσης (κυβερνητικά
εξαρτώμενος και μη εξαρτώμενος ) των μονάδων της
βαθμίδας το 2017.

Γράφημα 2.105: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού μαθητικού πληθυσμού της κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED2) ανά κατηγορία του ιδιωτικού τομέα εκπαίδευσης (κυβερνητικά εξαρτώμενος και μη-εξαρτώμενος) των μονάδων της βαθμίδας στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ (*) το 2017
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(*) Δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για τη Γερμανία και την Αυστρία
Πηγή: Eurostat - Pupils enrolled in lower-secondary education by programme orientation, sex, type of institution and intensity of participation [educ_uoe_enrs01]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, το 16,0% (ή 3.336.967 μαθητές/-τριες) του
μαθητικού πληθυσμού στην κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ISCED2) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28
(20.837.395 μαθητές/-τριες) φοιτά σε μονάδες του ιδιωτικού (κυβερνητικά εξαρτώμενου) τομέα, το 2,1%
του πληθυσμού (ή 428.148 μαθητές/-τριες) φοιτά αντίστοιχα σε μονάδες του ιδιωτικού (κυβερνητικά μηεξαρτώμενου) τομέα της συγκεκριμένης βαθμίδας,

ενώ το 2,4% του πληθυσμού (ή 497.068 μαθητές/τριες) στη Γερμανία και την Αυστρία, δεν επιμερίζουν
ως προς τις δύο κατηγορίες τα ιδρύματα του ιδιωτικού
τομέα στη συγκεκριμένη βαθμίδα.
Την ίδια χρονιά, το ποσοστό του μαθητικού πληθυσμού στην κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση
(ISCED2) στην Ελλάδα (323.634 μαθητές/-τριες) που
φοιτά σε μονάδες του ιδιωτικού (κυβερνητικά εξαρ-
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τώμενου) τομέα είναι μηδενικό, ενώ το 4,6% του πληθυσμού (ή 14.843 μαθητές/-τριες) φοιτά αντίστοιχα σε
μονάδες ιδιωτικού (κυβερνητικά μη- εξαρτώμενου)
τομέα της συγκεκριμένης βαθμίδας, ενώ το 1,1% του
πληθυσμού (ή 244.276 σπουδαστές/-στριες) στην Αυστρία και τη Γερμανία, δεν επιμερίζουν ως προς τις
δύο κατηγορίες τα ιδρύματα του ιδιωτικού τομέα στη
συγκεκριμένη βαθμίδα. Στην κατανομή του ιδιωτικού
(κυβερνητικά μη-εξαρτώμενου) τομέα της βαθμίδας
μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 η Ελλάδα (18,7%)
κατέχει την 7η υψηλότερη θέση, τιμή υπερέχουσα
σημαντικά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28
(2,1%) κατά 2,5 ποσ. μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5), με μέση τιμή δείκτη για τη φοίτηση σε μονάδα του ιδιωτικού (κυβερνητικά μη- εξαρτώμενου) τομέα 9,9%, είναι: η Κύπρος (17,0%), το
Λουξεμβούργο (11,9%), η Μάλτα (11,5%), η Πορτογαλία (7,6%), και το Ηνωμένο Βασίλειο (5,2%).

Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο μη-μηδενικό δείκτη (bottom 5), με μέση
τιμή δείκτη για τη φοίτηση σε μονάδα του ιδιωτικού
(κυβερνητικά μη-εξαρτώμενου) τομέα 0,5%, και συγκεκριμένα: η Γαλλία (0,4%) όπου το ποσοστό φοίτησης σε μονάδα του ιδιωτικού (κυβερνητικά εξαρτώμενου) τομέα είναι 21,7%, το Βέλγιο (0,5%) όπου το ποσοστό φοίτησης σε μονάδα του ιδιωτικού (κυβερνητικά εξαρτώμενου) τομέα είναι 57,6%, η Ρουμανία
(0,6%) όπου το ποσοστό φοίτησης σε μονάδα του ιδιωτικού (κυβερνητικά εξαρτώμενου) τομέα είναι 0,0%,
η Δανία (0,6%) όπου το ποσοστό φοίτησης σε μονάδα
του ιδιωτικού (κυβερνητικά εξαρτώμενου) τομέα είναι
29,2%, και η Κροατία (0,6%) όπου το ποσοστό φοίτησης σε μονάδα του ιδιωτικού (κυβερνητικά εξαρτώμενου) τομέα είναι 0,0%. Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom είναι ιδιαίτερα υψηλή (19,5 φορές),
που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών
διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.

2.2.4.1 ISCED3-GEN - ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΓΕΝΙΚΗ
θυσμό που φοιτά/έχει εγγραφεί στην κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ISCED2) στα κράτη-μέλη της ΕΕ28 το 2017.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και
το ποσοστό του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που
φοιτά στην κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση - γενική (ISCED2-Gen) ως προς το συνολικό μαθητικό πλη-

Γράφημα 2.106: Πλήθος & ποσοστό του συνολικού μαθητικού πληθυσμού της κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης - γενική (ISCED2-Gen) ως προς το συνολικό μαθητικό πληθυσμό που φοιτά/έχει εγγραφεί στην κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ISCED2) στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ το 2017
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Πηγή: Eurostat - Pupils enrolled in lower-secondary education by programme orientation, sex, type of institution and intensity of participation [educ_uoe_enrs01]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, σε 12 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ (στη Δανία,
την Ιρλανδία, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Κύπρο, το Λουξεμβούργο, την Αυστρία, την Πολωνία, τη Ρουμανία,
τη Σλοβενία, τη Φινλανδία, και τη Σουηδία) καταγράφεται μηδενικό ποσοστό του μαθητικού πληθυσμού
που φοιτά/έχει εγγραφεί στην κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση - επαγγελματική (ISCED2-Voc) και επομένως το 100,0% του μαθητικού πληθυσμού της κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED2) στα
συγκεκριμένα κράτη-μέλη ανήκει αποκλειστικά στην
κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση - γενική
(ISCED2-Gen).
Την ίδια χρονιά, το 95,7% (ή 19.936.241 μαθητές/τριες) του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που φοιτά/έχει εγγραφεί στην κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ISCED2) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28
(20.837.395 μαθητές/-τριες), αφορά στο μαθητικό
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πληθυσμό της κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης - γενική (ISCED2-Gen).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, το 98,5% (ή 318.833 μαθητές/-τριες) του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που
φοιτά/έχει εγγραφεί στην κατώτερη δευτεροβάθμια
εκπαίδευση (ISCED2) στην Ελλάδα (323.634 μαθητές/τριες), αφορά στο μαθητικό πληθυσμό της κατώτερης
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης - γενική (ISCED2-Gen).
Στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 η Ελλάδα (98,5%) κατέχει την 18η υψηλότερη θέση, τιμή υπερέχουσα ελαφρά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28
(95,7%) κατά 2,8 ποσ. μονάδες.
Εκτός των χωρών με τιμή δείκτη 100,0%, τα 5 κράτημέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 99,4% είναι: η Ουγγαρία (99,8%), η Μάλτα
(99,5%), η Λετονία και η Τσεχία (99,4%), και η Ισπανία
(98,7%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτημέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέ-

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Κεφάλαιο 2ο

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2013-2017
(για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία) το πλήθος
του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που φοιτά
στην κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση - γενική
(ISCED2-Gen) στην ΕΕ-28 καταγράφει μικρή αύξηση
κατά 1,7% (ή κατά 326.995 μαθητές/-τριες) από
19.609.246 μαθητές/-τριες το 2013, σε 19.936.241 μαθητές/-τριες το 2017.
Την ίδια περίοδο, σε 9 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ καταγράφεται αύξηση του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που φοιτά στην κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση - γενική (ISCED2-Gen) με την υψηλότερη να καταγράφεται στη Σουηδία (κατά 16,0%), και κατά φθίνουσα
σειρά του ρυθμού μεταβολής ακολουθούν: η Ιρλανδία
(κατά 8,1%), η Τσεχία (κατά 5,2%), το Ηνωμένο Βασίλειο
(κατά 3,3%), η Εσθονία (κατά 2,2%), η Λετονία (κατά

2,0%), το Λουξεμβούργο (κατά 1,3%), η Αυστρία (κατά
1,0%), και οριακά η Γαλλία (κατά 0,6%).
Στον αντίποδα, σε 18 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ καταγράφεται μείωση του συνολικού μαθητικού πληθυσμού
που φοιτά στην κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση γενική (ISCED2-Gen) με την υψηλότερη να καταγράφεται
στη Λιθουανία (κατά -17,2%), και κατά φθίνουσα σειρά
του ρυθμού μεταβολής ακολουθούν: η Κροατία (κατά 10,2%), η Πολωνία (κατά -8,1%), η Κύπρος (κατά -7,8%),
η Πορτογαλία (κατά -6,3%), η Γερμανία (κατά -5,9%), η
Ρουμανία (κατά -5,5%), η Μάλτα (κατά -4,2%), η Σλοβακία (κατά -3,9%), η Ισπανία (κατά -2,9%), η Ιταλία και η
Δανία (κατά -2,3%), η Βουλγαρία (κατά -2,1%), η Φινλανδία και η Ουγγαρία (κατά -1,8%), η Ελλάδα (κατά 1,6%), το Βέλγιο (κατά -1,0%), και η Σλοβενία (κατά 0,9%). Σημειώνεται ότι για την Ολλανδία δεν διατίθενται
στοιχεία για το 2013.

ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ/ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

ση τιμή δείκτη 87,7%, είναι: το Βέλγιο (80,0%), το Ηνωμένο Βασίλειο (82,5%), η Κροατία (89,7%), η Πορτογαλία (92,0%), και η Ολλανδία (94,1%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom είναι υψηλή
(1,1 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών
διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που
φοιτά/ έχει εγγραφεί στην κατώτερη δευτεροβάθμια
εκπαίδευση - γενική (ISCED2-Gen) ανά φύλο στα κράτημέλη της ΕΕ-28 το 2017.

Γράφημα 2.107: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που φοιτά στην κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση - γενική (ISCED2-Gen)
ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2017
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Πηγή: Eurostat - Pupils enrolled in lower-secondary education by programme orientation, sex, type of institution and intensity of participation [educ_uoe_enrs01]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, και στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ το ποσοστό των
αγοριών στη βαθμίδα, υπερέχει του αντίστοιχου δείκτη των κοριτσιών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του
δείκτη μεταξύ αγοριών και κοριτσιών να καταγράφεται στη Βουλγαρία (κατά 5,6 ποσ. μονάδες), και κατά
φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν:
το Λουξεμβούργο (κατά 5,2 ποσ. μονάδες), η Ιταλία
(κατά 4,6 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία και η Ελλάδα
(κατά 4,1 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 3,9 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 3,7 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά 3,6 ποσ. μονάδες), η Πολωνία και η Λιθουανία (κατά 3,4 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 3,3 ποσ.
μονάδες), η Αυστρία και η Λετονία (κατά 3,2 ποσ. μο-

νάδες), ελαφρότερα η Δανία και η Σλοβενία (κατά 2,9
ποσ. μονάδες), η Κροατία και η Σλοβακία (κατά 2,8
ποσ. μονάδες), , η Ιρλανδία και η Σουηδία (κατά 2,7
ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 2,6 ποσ. μονάδες), η
Φινλανδία (κατά 2,5 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο, η Πορτογαλία και η Εσθονία (κατά 2,4 ποσ. μονάδες), η Τσεχία και η Κύπρος (κατά 2,3 ποσ. μονάδες),
και οριακά η Μάλτα (κατά 1,8 ποσ. μονάδες), και το
Βέλγιο που καταγράφει την ελάχιστη τιμή του εύρους
της απόκλισης των φύλων μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28 στη βαθμίδα τη συγκεκριμένη χρονιά ,με οριακά μηδενική απόκλιση των φύλων (κατά 0,2 ποσ.
μονάδες).

2.2.4.2 ISCED2-VOC – ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
Το 2017, σε 12 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ (στη Δανία,
την Ιρλανδία, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Κύπρο, το Λουξεμβούργο, την Αυστρία, την Πολωνία, τη Ρουμανία,
τη Σλοβενία, τη Φινλανδία, και τη Σουηδία) καταγράφεται μηδενικό ποσοστό του μαθητικού πληθυσμού
που φοιτά/έχει εγγραφεί στην κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση - επαγγελματική (ISCED2-Voc) και ε-

πομένως το 100,0% του μαθητικού πληθυσμού της κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED2) στα
συγκεκριμένα κράτη-μέλη ανήκει αποκλειστικά στην
κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση - γενική
(ISCED2-Gen).
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θητικό πληθυσμό που φοιτά/έχει εγγραφεί στην κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ISCED2) στα κράτημέλη της ΕΕ-28 το 2017.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και
το ποσοστό του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που
φοιτά στην κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση - επαγγελματική (ISCED2-Voc) ως προς το συνολικό μα-

Γράφημα 2.108: Πλήθος & ποσοστό του συνολικού μαθητικού πληθυσμού της κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης - επαγγελματική (ISCED2-Voc) ως προς το
συνολικό μαθητικό πληθυσμό που φοιτά/έχει εγγραφεί στην κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ISCED2) στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ το 2017
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Πηγή: Eurostat - Pupils enrolled in lower-secondary education by programme orientation, sex, type of institution and intensity of participation [educ_uoe_enrs01]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, σε 12 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ (στη Δανία, την Ιρλανδία, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Κύπρο,
το Λουξεμβούργο, την Αυστρία, την Πολωνία, τη
Ρουμανία, τη Σλοβενία, τη Φινλανδία, και τη Σουηδία) καταγράφεται μηδενικό ποσοστό του μαθητικού
πληθυσμού που φοιτά/έχει εγγραφεί στη βαθμίδα της
κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης - επαγγελματική (ISCED2-Voc).
Την ίδια χρονιά, το 4,3% (ή 901.154 μαθητές/-τριες)
του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που φοιτά/έχει
εγγραφεί στην κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση
(ISCED2) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 (20.837.395 μαθητές/-τριες), αφορά στο μαθητικό πληθυσμό της κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης - επαγγελματική
(ISCED2-Voc).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, το 1,5% (ή 4.801 μαθητές/14
τριες) του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που
φοιτά/έχει εγγραφεί στην κατώτερη δευτεροβάθμια
εκπαίδευση (ISCED2) στην Ελλάδα (323.634 μαθητές/τριες), αφορά στο μαθητικό πληθυσμό της κατώτερης
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης - επαγγελματική (ISCED2Voc). Στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη
μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 η Ελλάδα (1,5%)
κατέχει την 6η χαμηλότερη θέση (μεταξύ των 16 κρατών-μελών που καταγράφουν μη-μηδενικές τιμές του
δείκτη), τιμή υπολειπόμενη ελαφρά της αντίστοιχης
τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (95,7%) κατά 2,8 ποσ. μονάδες.
Τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και
με μέση τιμή δείκτη 12,3% είναι: το Βέλγιο (20,0%), το
Ηνωμένο Βασίλειο (17,5%), η Κροατία (10,3%), η Πορτογαλία (8,0%), και η Ολλανδία (5,9%). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
(μη-μηδενικό) δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη 0,6%, είναι: η Ουγγαρία (0,2%), η Μάλτα (0,5%), η
Λετονία και η Τσεχία (0,6%), και η Ισπανία (1,3%). Ας
14

Πρόκειται για μαθητές/-τριες που φοιτούν σε Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια και σε Ειδικά Εργαστήρια Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ)
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σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom είναι ιδιαίτερα υψηλή (19,9 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2013-2017
(για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία) το πλήθος
του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που φοιτά στην
κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση - επαγγελματική (ISCED2-Voc) στην ΕΕ-28 καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 55,6% (ή κατά 321.996 μαθητές/τριες) από 579.158 μαθητές/-τριες το 2013, σε 901.154
μαθητές/-τριες το 2017.
Την ίδια περίοδο, σε 8 από 16 κράτη-μέλη της ΕΕ, για τα
οποία καταγράφονται μη-μηδενικές τιμές του δείκτη το
2017, καταγράφεται αύξηση του συνολικού μαθητικού
πληθυσμού που φοιτά στην κατώτερη δευτεροβάθμια
εκπαίδευση - επαγγελματική (ISCED2-Voc) με την υψηλότερη να καταγράφεται στην Ισπανία (κατά 21.427 μαθητές/-τριες από μηδενικό πλήθος το 2013), και κατά
φθίνουσα σειρά του ρυθμού μεταβολής ακολουθούν: η
Εσθονία (κατά 166,0% ή κατά 699 μαθητές/-τριες), η
Γερμανία (κατά 84,2% ή κατά 96.674 μαθητές/-τριες), η
Σλοβακία (κατά 64,7% ή κατά 2.537 μαθητές/-τριες), το
Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 63,3% ή κατά 177.907 μαθητές/-τριες), η Κροατία (κατά 9,3% ή κατά 1.527 μαθητές/τριες), η Λιθουανία (κατά 7,9% ή κατά 292 μαθητές/τριες), και η Τσεχία (κατά 7,1% ή κατά 141 μαθητές/τριες).
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 8 από 16 κράτη-μέλη της
ΕΕ, για τα οποία δεν καταγράφονται τιμές του δείκτη το
2013, καταγράφεται μείωση του συνολικού μαθητικού
πληθυσμού που φοιτά στην κατώτερη δευτεροβάθμια
εκπαίδευση - επαγγελματική (ISCED2-Voc) με την υψηλότερη να καταγράφεται στη Σουηδία (κατά 100,0% από
3.326 μαθητές/-τριες το 2013, σε μηδενικό πλήθος το
2017), και στην Πολωνία (κατά 100,0% από 10.723 μαθητές/-τριες το 2013, σε μηδενικό πλήθος το 2017), και
κατά φθίνουσα σειρά του ρυθμού μεταβολής ακολουθούν: η Ουγγαρία (κατά -50,4% ή κατά 668 μαθητές/τριες), η Μάλτα (κατά -49,6% ή κατά 64 μαθητές/-τριες),
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η Βουλγαρία (κατά -47,3% ή κατά 7.385 μαθητές/-τριες),
η Λετονία (κατά -30,8% ή κατά 138 μαθητές/-τριες), η
Πορτογαλία (κατά -19,8% ή κατά 7.359 μαθητές/-τριες),
και ελαφρά το Βέλγιο (κατά -2,9% ή κατά 2.542 μαθητές/-τριες).

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που
φοιτά/ έχει εγγραφεί στην κατώτερη δευτεροβάθμια
εκπαίδευση - επαγγελματική (ISCED2-Voc) ανά φύλο
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2017.

Κεφάλαιο 2ο

ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ/ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Γράφημα 2.109: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που φοιτά στην κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση - επαγγελματική (ISCED2Voc) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2017
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Πηγή: Eurostat - Pupils enrolled in lower-secondary education by programme orientation, sex, type of institution and intensity of participation [educ_uoe_enrs01]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, σε 2 από τα 16 κράτη-μέλη της ΕΕ, για τα οποία καταγράφονται μη-μηδενικές τιμές του δείκτη το
2017, το ποσοστό των αγοριών στη βαθμίδα, υπολείπεται του αντίστοιχου δείκτη των κοριτσιών, και συγκεκριμένα στην Κροατία (κατά 20,5 ποσ. μονάδες),
και τη Βουλγαρία (κατά 13,1 ποσ. μονάδες).
Την ίδια χρονιά σε 14 από τα 16 κράτη-μέλη της ΕΕ, για
τα οποία καταγράφονται μη-μηδενικές τιμές του δείκτη
το 2017, το ποσοστό των αγοριών στη βαθμίδα, υπερέχει του αντίστοιχου δείκτη των κοριτσιών, και συγκεκριμένα στη Λιθουανία (κατά 49,5 ποσ. μονάδες),
και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Λετονία (κατά 44,5 ποσ. μονάδες), η Γερ-

μανία (κατά 35,8 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 32,6
ποσ. μονάδες), η Μάλτα (κατά 23,1 ποσ. μονάδες), η
Πορτογαλία (κατά 20,1 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 15,7 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 14,2 ποσ. μονάδες), η Ισπανία και η Ολλανδία (κατά 12,89 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 11,5 ποσ. μονάδες), η Εσθονία
(κατά 10,4 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα το Ηνωμένο
Βασίλειο (κατά 9,0ποσ. μονάδες), και το Βέλγιο που
καταγράφει την ελάχιστη τιμή του εύρους της απόκλισης των φύλων μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28
στη βαθμίδα τη συγκεκριμένη χρονιά (κατά 4,5 ποσ.
μονάδες).

2.2.4.3 ΔΕΙΚΤΕΣ ΗΛΙΚΙΑΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
του προβλεπόμενου για τη βαθμίδα εύρους ηλικιακών
ομάδων στην ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2001-2017.
Σημειώνεται, ότι οι συγκεκριμένοι δείκτες της ΕΕ-28
αποδίδονται ως η μέση τιμή των αντίστοιχων δεικτών
της συγκεκριμένης βαθμίδας στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνονται η ποσοστιαία
αναλογία της καθαρής και της μικτής φοίτησης του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που φοιτά στην κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ISCED2) ως προς το
πλήθος του συνολικού πληθυσμού της χώρας/ κάτοικοι

Γράφημα 2.110: Ποσοστιαία αναλογία της καθαρής και μικτής φοίτησης του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που φοιτά στην κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ISCED2) ως προς το πλήθος του συνολικού πληθυσμού της χώρας/ κάτοικοι του προβλεπόμενου για τη βαθμίδα εύρους ηλικιακών ομάδων στην
ΕΕ-28 την περίοδο 2001-2017
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(*) Δεν διατίθενται στοιχεία για την Κροατία τα έτη 2001 & 2002.Στο Ηνωμένο Βασίλειο το πλήθος των μαθητών/-τριών στη βαθμίδα την περίοδο 2001-2005 έχει προσεγγισθεί (ως προς την
κατανομή του δείκτη την περίοδο 2006-2017). Η εκτίμηση του πλήθους αφορά στην προσέγγιση του πλήθους των μεταπτυχιακών φοιτητών/-τριών (Master's or equivalent level) που την
περίοδο 2001-2012 είχαν συμπεριληφθεί στο ISCED5A.Την ίδια περίοδο αναλογία των φοιτητών/-τριών του ISCED5b καταχωρήθηκε στο ISCED5 και η υπολειπόμενη αναλογία στο ISCED6.
Η διακοπή της χρονοσειράς μεταξύ των ετών 2012 & 2013 σημειώνεται με διακεκομμένη γραμμή.
Πηγή: Eurostat - Students by ISCED level the period 2001-2012 [educ_enrl1tl] & Pupils and students enrolled by education level the period 2013-2017 [educ_uoe_enra02] and Population on 1
January by age and sex [demo_pjan]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017) ο δείκτης
NER (αναλογία καθαρής φοίτησης) στην κατώτερη δευ-

τεροβάθμια εκπαίδευση (ISCED2) διαφοροποιείται
σημαντικά ως προς τον δείκτη GER (αναλογία μικτής
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

φοίτησης) στη βαθμίδα. Συγκεκριμένα, το 2017 ο δείκτης NER (93,1%) υπολείπεται κατά 15,4 ποσ. μονάδες
του δείκτη GER (108,4%) την ίδια χρονιά.
Κατά την περίοδο αναφοράς 2001-2017, ο δείκτης NER
στην κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ISCED2)
καταγράφει μικρή αύξηση (κατά 0,9% ή κατά 2,8 ποσ.
μονάδες, ενώ και ο δείκτης GER στη βαθμίδα καταγράφει ελαφρά ισχυρότερη αύξηση (κατά 2,0% ή κατά
2,1 ποσ. μονάδες), με τη μέση απόκλιση περιόδου μεταξύ των δεικτών να είναι 15,1 ποσ. μονάδες, τη μέγιστη τιμή της απόκλισης να καταγράφεται το 2012 (κα-

τά 16,4 ποσ. μονάδες) και την ελάχιστη τιμή της απόκλισης να καταγράφεται το 2002 (κατά 13,8 ποσ. μονάδες).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνονται η ποσοστιαία
αναλογία της καθαρής και της μικτής φοίτησης του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που φοιτά στην κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ISCED2) ως προς το
πλήθος του συνολικού πληθυσμού της χώρας/ κάτοικοι
του προβλεπόμενου για τη βαθμίδα εύρους ηλικιακών
ομάδων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2017.

Γράφημα 2.111: Ποσοστιαία αναλογία της καθαρής και μικτής φοίτησης του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που φοιτά στην κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ISCED2) ως προς το πλήθος του συνολικού πληθυσμού της χώρας/ κάτοικοι του προβλεπόμενου για τη βαθμίδα εύρους ηλικιακών ομάδων στα 28
κράτη-μέλη της ΕΕ το 2017
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Πηγή: Eurostat - Students by ISCED level the period 2001-2012 [educ_enrl1tl] & Pupils and students enrolled by education level the period 2013-2017 [educ_uoe_enra02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, ο μέσος δείκτης NER του συνολικού μαθητικού πληθυσμού στην κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ISCED2) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 είναι
93,1% τιμή σημαντικά υπολειπόμενη κατά 15,4 ποσ.
μονάδες του αντίστοιχου μέσου δείκτη GER (108,4%).
Την ίδια χρονιά, ο δείκτης NER του συνολικού μαθητικού πληθυσμού στην κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ISCED2) στην Ελλάδα είναι 93,7% τιμή υπολειπόμενη ελαφρά κατά 8,4 ποσ. μονάδες του αντίστοιχου δείκτη GER (102,1%). Στην κατανομή ως προς
το δείκτη NER, μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28, η
Ελλάδα (93,7%) κατέχει την 16η υψηλότερη θέση, τιμή υπερέχουσα οριακά του μέσου δείκτη NER στην
ΕΕ-28 (93,1%) κατά 0,6 ποσ. μονάδες.
2.2.5

ISCED3 – Ανώτερη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Η φοίτηση στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση
(Upper secondary or second stage of basic education - level 3)
είναι μη-υποχρεωτική και με δυνατότητα επιλογής
μεταξύ γενικής & επαγγελματικής εκπαίδευσης στην
πλειονότητα των συστημάτων Ε&Κ της ΕΕ-28.
Αναλύοντας τα βασικά στοιχεία της δομής της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED3 στα 33 συστήματος Ε&Κ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 αξίζει να
σημειωθούν τα ακόλουθα:
Η φοίτηση διακρίνεται σε 2 επιμέρους τύπους εκπαίδευσης:
(α) Γενικής εκπαίδευσης – ISCED3A:

 Και στα 33 συστήματα Ε&Κ στην ΕΕ-28 λειτουργούν
μονάδες Γενικής εκπαίδευσης της συγκεκριμένης
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Τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη NER (top 5)
και με μέση τιμή δείκτη 99,3% είναι: η Γαλλία
(100,0%), η Σουηδία (99,3%), η Λιθουανία, η Σλοβακία, και το Λουξεμβούργο (99,1%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη NER (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη 84,2%, και
συγκεκριμένα: η Ιρλανδία (78,0%), η Τσεχία (84,3%), η
Αυστρία (85,2%), το Βέλγιο (86,7%), και η Γερμανία
(87,1%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom είναι υψηλή (1,2 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

βαθμίδας. Αξίζει να σημειωθεί ότι η φοίτηση στη γενική εκπαίδευση της βαθμίδας είναι: (α) υποχρεωτική (στο σύνολό της) σε 6 από τα 33 συστήματα Ε&Κ
στην ΕΕ-28 (Βέλγιο - φλαμανδική/ γαλλική/ γερμανόφωνη κοινότητα, Γερμανία, Ολλανδία, και Πορτογαλία) (β) υποχρεωτική (μόνο για 1-2 πρώτα έτη)
σε 11 από τα 33 συστήματα Ε&Κ στην ΕΕ-28 (Βουλγαρία, Ιρλανδία, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Ουγγαρία, Μάλτα, Αυστρία, Ρουμανία, και
Σλοβακία), ενώ στα υπόλοιπα 16 από τα 33 συστήματα Ε&Κ στην ΕΕ-28 η φοίτηση στη γενική εκπαίδευση της βαθμίδας είναι μη-υποχρεωτική (στο σύνολό της).

 Στη γενική εκπαίδευση της βαθμίδας ανήκει μια ευρεία ηλικιακή ομάδα μαθητών/-τριών, αφού τα κρά-
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•

•

•

•

•

 Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί ότι σε 23 από τα 33 συ-

στήματα Ε&Κ στην ΕΕ-28 η φοίτηση αφορά σε 1 τύπο σχολείου Γενικής εκπαίδευσης, ενώ σε 10 από τα
33 συστήματα Ε&Κ στην ΕΕ-28 λειτουργούν παράλληλα στη βαθμίδα (από κάποια τάξη & μετά) και περισσότεροι τύποι σχολείου Γενικής εκπαίδευσης.
Συγκεκριμένα:
• στη Λετονία λειτουργούν παράλληλα 3 τύποι σχολείου Γενικής εκπαίδευσης της βαθμίδας (Vidusskola
& Gimnazija) όπου η φοίτηση είναι 3ετής και αφορά σε ηλικίες από 16 έως& 18 ετών), καθώς και 1
επιπλέον έτος Γενικής εκπαίδευσης της βαθμίδας
στο Profesionalas izglitibas iestade (φοίτηση 1ετής
ο
στο 4 έτος και αφορά σε μαθητές/-τριες ηλικίας
19 ετών).
• στην Ουγγαρία λειτουργούν παράλληλα 3 τύποι
σχολείου Γενικής εκπαίδευσης της βαθμίδας:
Gimnázium (η φοίτηση είναι 4ετής ή 5ετής και
αφορά σε ηλικίες από 14 έως& 17 ή 18 ετών),

•

Κεφάλαιο 2ο

•

Szakgimnázium (η φοίτηση 4ετής ή 5ετής και αφορά σε ηλικίες από 14 έως& 17 ή 18 ετών), και
Érettségire vizsgára felkészítő évfolyam (η φοίτηση
2ετής και αφορά σε ηλικίες από 10 έως& 13 ετών),
στην Αυστρία λειτουργούν παράλληλα 3 τύποι σχολείων Γενικής εκπαίδευσης της βαθμίδας: Allgemeinbildende Hohere Schule και Oberstufenrealgymnasium (η φοίτηση 4ετής και αφορά σε ηλικίες
από 14 έως& 17 ετών), και Polytechnische Schule
(η φοίτηση είναι 1ετής και αφορά σε μαθητές/τριες ηλικίας 14ετών),
στο Βέλγιο – φλαμανδική κοινότητα λειτουργούν
παράλληλα 2 τύποι σχολείου Γενικής εκπαίδευσης
της βαθμίδας (Algenmeen secundar ondewijs και
Kunstsecundar onderwijs) όπου η φοίτηση είναι
4ετής (σε 2 2ετείς κύκλους) και αφορά σε ηλικίες
από 14 έως& 17ετών,
στο Δανία λειτουργούν παράλληλα 2 τύποι σχολείου Γενικής εκπαίδευσης της βαθμίδας: VUC/
Gymnasium όπου η φοίτηση είναι 2ετής (αφορά σε
ηλικίες από 14 ή 15 έως& 17 ή 18ετών) και
Institutioner for erhvervsrettet uddannelse όπου η
φοίτηση 4ετής (αφορά σε ηλικίες από 14 ή 15 έως&
19 ή 20ετών),
στη Γερμανία λειτουργούν παράλληλα 3 τύποι σχολείου Γενικής εκπαίδευσης της βαθμίδας: Gymnasium (φοίτηση 1ετής και αφορά σε μαθητές/-τριες
ηλικίας 15ετών), Gymnasiale Oberstufe (φοίτηση
4ετής και αφορά σε ηλικίες από 15 έως& 18ετών),
και Fachoberschule (φοίτηση 2ετής και αφορά σε
ηλικίες από 16 έως& 17ετών),
στην Ελλάδα παράλληλα με το Ημερήσιο Λύκειο
λειτουργεί και το Εσπερινό Λύκειο όπου η φοίτηση
είναι 4ετής και αφορά σε ηλικίες από 15 έως&
18ετών.
στο Λουξεμβούργο λειτουργούν παράλληλα 2 τύποι σχολείου Γενικής εκπαίδευσης της βαθμίδας
(Klassischer sekundarunterricht/ Enseignement secondaire classique και Allgemeiner sekundrunterricht/ Enseignement secondaire general) όπου η
φοίτηση είναι 4ετής και αφορά σε ηλικίες από 15
έως& 18ετών, και
στην Ολλανδία λειτουργούν παράλληλα 2 τύποι
σχολείων Γενικής εκπαίδευσης: VWO PreUniversity
Education (η φοίτηση είναι 3ετής και αφορά σε
ηλικίες από 15 έως& 17 ετών), και (β) HAVO General secondary education (η φοίτηση είναι 2ετής
και αφορά σε ηλικίες από 15 έως& 16 ετών).

ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ/ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

τη-μέλη της ΕΕ-28 διαφοροποιούνται τόσο ως προς
την ηλικία φοίτησης των παιδιών στην εισαγωγική
τάξη, όσο και στη διάρκεια φοίτησης (σε έτη) στη
συγκεκριμένη βαθμίδα και στους 2 επιμέρους τύπους εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα:
• σε 3 από τα 33 συστήματα Ε&Κ στην ΕΕ-28 η φοίτηση είναι 5ετής και συγκεκριμένα: στη Σουηδία (αφορά σε ηλικίες από 16 έως& 20ετών, στην Ιταλία
& τη Βουλγαρία (αφορά σε ηλικίες από 14 έως&
18ετών με επιπλέον έτος σπουδών),
• σε 15 από τα 33 συστήματα Ε&Κ στην ΕΕ-28 η φοίτηση είναι 4ετής και συγκεκριμένα: στη Λετονία
(αφορά σε ηλικίες από 16 έως& 19ετών, στην Τσεχία, την Κροατία, το Λουξεμβούργο, τη Ρουμανία,
τη Σλοβενία (με επιπλέον έτος σπουδών), και τη
Σλοβακία (αφορά σε ηλικίες από 15 έως& 18ετών),
την Ουγγαρία (αφορά σε ηλικίες από 17 έως& 17
ή 18ετών), το Βέλγιο – φλαμανδική/ γαλλική/γερμανόφωνη κοινότητα, το Ηνωμένο Βασίλειο - Αγγλία/Βόρεια Ιρλανδία/ Ουαλία, και την
Αυστρία (αφορά σε ηλικίες από 14 έως& 17ή
18ετών με επιπλέον έτος σπουδών),
• σε 11 από τα 33 συστήματα Ε&Κ στην ΕΕ-28 η φοίτηση είναι 3ετής (ή 4ετής) και συγκεκριμένα: στη
Λετονία, την Εσθονία, την Πολωνία & την Φινλανδία (αφορά σε ηλικίες από 16 έως& 18ετών),
στην Ιρλανδία & την Κύπρο (αφορά σε ηλικίες
από 15 έως& 17 ή 18ετών), και στην Ελλάδα, την
Ισπανία, τη Γαλλία, την Πορτογαλία, & το Ηνωμένο Βασίλειο - Σκωτία (αφορά σε ηλικίες από 15
έως& 17 ή 18ετών με επιπλέον έτος σπουδών), και
• σε 4 από τα 33 συστήματα Ε&Κ στην ΕΕ-28 η φοίτηση είναι 2ετής και συγκεκριμένα: στη Λιθουανία
(αφορά σε ηλικίες από 17 έως& 18ετών), στη Γερμανία (αφορά σε ηλικίες από 16 έως& 17 ή
18ετών), στην Ολλανδία (αφορά σε ηλικίες από 15
έως& 16 ή 17ετών), και στη Μάλτα (αφορά σε ηλικίες από 14 έως& 15ετών).

και
(α) Επαγγελματικής εκπαίδευσης – ISCED3B:

 Σε 32 15 από τα 33 συστήματα Ε&Κ στην ΕΕ-28 λει-

τουργούν μονάδες επαγγελματικής εκπαίδευσης
της συγκεκριμένης βαθμίδας. Πιο συγκεκριμένα:

15

Στην Ιρλανδία οι επαγγελματικές σχολικές μονάδες (φοίτηση
3ετής για ηλικίες από 15 έως& 17 ή 18ετών) συμπεριλαμβάνονται
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• σε 2 από τα 32 συστήματα Ε&Κ στην ΕΕ-28 η φοίτηση είναι 7ετής και συγκεκριμένα: στο Βέλγιογαλλική κοινότητα, και στην Τσεχία και αφορά σε
ηλικίες από 14 έως& 20ετών,
• σε 4 από τα 32 συστήματα Ε&Κ στην ΕΕ-28 η φοίτηση είναι 6ετής και συγκεκριμένα: στην Φινλανδία
& τη Σουηδία (αφορά σε ηλικίες από 16 έως& 21
ετών), την Αυστρία (αφορά σε ηλικίες από 14 έως& 19ετών), και στην Ισπανία (αφορά σε ηλικίες
από 12 έως& 17ετών),
• σε 3 από τα 32 συστήματα Ε&Κ στην ΕΕ-28 η φοίτηση είναι 5ετής και συγκεκριμένα: στην Δανία (αφορά σε ηλικίες από 16 έως& 20ετών, και στο
Βέλγιο – φλαμανδική/ γερμανόφωνη κοινότητα
(αφορά σε ηλικίες από 14 έως& 18 ετών),
• σε 3 από τα 32 συστήματα Ε&Κ στην ΕΕ-28 η φοίτηση είναι 4ετής και συγκεκριμένα: στη Γερμανία &
την Κροατία (αφορά σε ηλικίες από 15 έως&
18ετών, και στην Ιταλία (αφορά σε ηλικίες από 14
έως& 17 ετών),
• σε 3 από τα 32 συστήματα Ε&Κ στην ΕΕ-28 η φοίτηση είναι 4ετής και συγκεκριμένα: στη Γερμανία &
την Κροατία (αφορά σε ηλικίες από 15 έως&
18ετών, και στην Ιταλία (αφορά σε ηλικίες από 14
έως& 17 ετών),
• σε 14 από τα 32 συστήματα Ε&Κ στην ΕΕ-28 η φοίτηση είναι 4ετής και συγκεκριμένα: στη Σλοβακία
(αφορά σε ηλικίες από 15 έως& 17-18 ή 19ετών, και
στην Ολλανδία & την Πολωνία (αφορά σε ηλικίες
από 16 έως& 18 ή 19ετών), στην Εσθονία, τη Λετονία & το Ηνωμένο Βασίλειο-Σκωτία (αφορά σε
ηλικίες από 16 έως& 18ετών), στην Κύπρο (αφορά
σε ηλικίες από 15 έως& 17ή 18ετών, στο Λουξεμβούργο, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία, την Ελλάδα, τη Γαλλία & τη Σλοβενία (αφορά σε ηλικίες
από 15 έως& 17ετών), και στη Βουλγαρία (αφορά
σε ηλικίες από 14 έως& 16ετών),
• σε 5 από τα 32 συστήματα Ε&Κ στην ΕΕ-28 η φοίτηση είναι 2ετής και συγκεκριμένα: στη Λιθουανία
(αφορά σε ηλικίες από 17 έως& 18ή 19ετών, το
Ηνωμένο Βασίλειο-Αγγλία/Βόρειο Ιρλανδία/ Ουαλία (αφορά σε ηλικίες από 16 έως& 17ετών), και
στην Ουγγαρία (αφορά σε ηλικίες από 14 έως& 15
ετών), και
• στη Μάλτα η φοίτηση είναι 1ετής και αφορά σε
μαθητές/-τριες ηλικίας 17ετών.

 Σε 13 από τα 32 συστήματα Ε&Κ στην ΕΕ-28 λειτουρ-

γούν παράλληλα στη βαθμίδα και περισσότεροι τύποι σχολείου επαγγελματικής εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα:
• στην Ισπανία λειτουργούν παράλληλα 5 τύποι σχολείων επαγγελματικής εκπαίδευσης: Formación
Profesional Básica (η φοίτηση είναι 2ετής και αφορά
σε ηλικίες από 16 έως& 17 ετών), Ciclos Formativos

στην γενική εκπαίδευση της βαθμίδας ISCED3 (στο γράφημα με κίτρινο χρώμα)
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•

•

•

•

•

•

de Grado Medio (η φοίτηση είναι 2ετής και αφορά
σε ηλικίες από 15 έως& 17 ετών), Enseñanzas
profesionales de música (η φοίτηση είναι 6ετής και
αφορά σε ηλικίες από 12 έως& 17 ετών), Grado
medio de artes plásticas y diseño (η φοίτηση είναι
2ετής και αφορά σε ηλικίες από 15 έως& 17 ετών),
και Grado medio de enseñanzas deportivas (η φοίτηση είναι 2ετής και αφορά σε ηλικίες από 15 έως& 17
ετών).
στην Τσεχία λειτουργούν παράλληλα 4 τύποι σχολείων επαγγελματικής εκπαίδευσης: Οdbor-né obory
(η φοίτηση είναι 2ετής, 3ετής, ή 4ετής και αφορά σε
ηλικίες από 15 έως& 18ετών), Nástavbové studium
(η φοίτηση είναι 2ετής και αφορά σε ηλικίες από 18
έως& 19 ετών), Zkrácené studium (η φοίτηση είναι
1ετής, ή 2ετής και αφορά σε ηλικίες από 19 έως& 20
ετών), και Konzervatoř (η φοίτηση είναι 4ετής και
αφορά σε ηλικίες από 15 έως& 18 ετών).
στην Αυστρία λειτουργούν παράλληλα 4 τύποι σχολείων επαγγελματικής εκπαίδευσης: Berufsscule und
Lehre (η φοίτηση είναι 2ετής, 3ετής, ή 4ετής και αφορά σε ηλικίες από 15 έως& 18ετών), Berfsbildende Mittlere Schule (η φοίτηση είναι 1ετής έως και
4ετής και αφορά σε ηλικίες από 14 έως& 17 ετών),
Berufsbildende Hohere Schule (η φοίτηση είναι 3ετής
και αφορά σε ηλικίες από 14 έως& 17 ετών), και
Ausbildungen des Gesundheitswesens (η φοίτηση είναι από 1 εξαμήνου έως και 5 εξαμήνων και αφορά
σε ηλικίες από 17 έως& 19 ετών).
στο Βέλγιο-φλαμανδική κοινότητα λειτουργούν παράλληλα 3 τύποι σχολείων επαγγελματικής εκπαίδευσης: Techisch secundar onderwijs (η φοίτηση είναι 4ετής και αφορά σε ηλικίες από 14 έως&
17ετών), Beroepssecundair onderwijs (η φοίτηση είναι 4ετής με επιπλέον έτος και αφορά σε ηλικίες από
14 έως& 18 ετών), και DBSO/Syntra leertijd (η φοίτηση είναι 3ετής και αφορά σε ηλικίες από 15 έως& 17
ετών).
στην Ελλάδα λειτουργούν παράλληλα 3 τύποι σχολείων επαγγελματικής εκπαίδευσης: Ημερήσιο
Επαγγελματικό Λύκειο (η φοίτηση είναι 3ετής και αφορά σε ηλικίες από 15 έως& 17ετών), Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο (η φοίτηση είναι 4ετής και αφορά σε ηλικίες από 15 έως& 18 ετών), και
Σχολή
Επαγγελματικής Κατάρτισης (η φοίτηση είναι 2ετής
και αφορά σε ηλικίες από 15 έως& 16 ετών).
στην Ολλανδία λειτουργούν παράλληλα 3 τύποι
σχολείων επαγγελματικής εκπαίδευσης: MBO
Middenkaderopleiding (η φοίτηση είναι 3ετής και
αφορά σε ηλικίες από 16 έως& 18 ή19ετών), MBO
Vakopleiding (η φοίτηση είναι 2ετής ή 3ετής και αφορά σε ηλικίες από 16 έως& 17 ή 18 ετών), και
MBO Basicberoepsopleiding (η φοίτηση είναι 1ετής ή
2ετής και αφορά σε μαθητές ηλικίας 16 ή 17 ετών).
στο Βέλγιο-γαλλική κοινότητα λειτουργούν παράλληλα 2 τύποι σχολείων επαγγελματικής εκπαίδευσης: Enseignemnt secondaire technique/ artistic de

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

•

•

•

•

 Τέλος, σε 23 από τα 32 συστήματα Ε&Κ στην ΕΕ-28

λειτουργούν μονάδες επαγγελματικής εκπαίδευσης
με εφαρμογή του μοντέλου παράλληλης εκπαίδευσης στο σχολείο και σε χώρο εργασίας (dual
system). Συγκεκριμένα το μοντέλο εφαρμόζεται σε
μαθητές/-τριες ηλικίας:
• από 14ετών στην Ουγγαρία (διάρκεια φοίτησης
3έτη),
• από 15ετών στο Βέλγιο - φλαμανδική κοινότητα
(διάρκεια φοίτησης 3ετής), στο Βέλγιο - γαλλική
κοινότητα (διάρκεια φοίτησης 6ετής), στο Βέλγιο γερμανόφωνη κοινότητα (διάρκεια φοίτησης 3έτη),
τη Γερμανία (διάρκεια φοίτησης 4ετής), τη Γαλλία
(διάρκεια φοίτησης 4ετής), την Κροατία (διάρκεια
φοίτησης 3ετής), την Κύπρο (διάρκεια φοίτησης
3ετής), το Λουξεμβούργο (διάρκεια φοίτησης 3ετής),
την Αυστρία (διάρκεια φοίτησης 3ετής), την Πορτογαλία (διάρκεια φοίτησης 3ετής), τη Ρουμανία, και
τη Σλοβενία (διάρκεια φοίτησης 3ετής),
• από 16ετών στην Ισπανία (διάρκεια φοίτησης 1 εξάμηνο), τη Μάλτα (διάρκεια φοίτησης 4ετής), την Ολλανδία (διάρκεια φοίτησης 3ετής), τη Φινλανδία
(διάρκεια φοίτησης 3ετής), τη Σουηδία (διάρκεια
φοίτησης 3ετής), και το Ηνωμένο Βασίλειο – Αγγλία
(διάρκεια φοίτησης 2ετής), το Ηνωμένο Βασίλειο –
Βόρειος Ιρλανδία (διάρκεια φοίτησης 2ετής), το Ηνωμένο Βασίλειο – Σκωτία (διάρκεια φοίτησης
2ετής), και το Ηνωμένο Βασίλειο – Ουαλία (διάρκεια φοίτησης 2ετής), και
• από 17ετών στη Βουλγαρία (διάρκεια φοίτησης
2ετής), και την Ελλάδα (διάρκεια φοίτησης 1ετής).

Κεφάλαιο 2ο

•

nen koulutus (η φοίτηση είναι 3ετής και αφορά σε
ηλικίες από 16 έως& 19ετών), και Ammattitutkinto
(η φοίτηση είναι 3ετής και αφορά σε ηλικίες από 19
έως& 21 ή22ετών).
ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ/ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

•

transition (η φοίτηση είναι 2ετής ή 4ετής και αφορά
σε ηλικίες από 14 έως& 17ετών), και Enseignemnt
secondaire professionel de qualification (η φοίτηση
είναι 2ετής ή 4ετής και αφορά σε ηλικίες από 14 έως& 17ετών).
στο Βέλγιο-γερμανόφωνη κοινότητα λειτουργούν
παράλληλα 2 τύποι σχολείων επαγγελματικής εκπαίδευσης: Technischer Befahigungsunterricht (η
φοίτηση είναι 2ετής ή 4ετής με επιπλέον έτος και
αφορά σε ηλικίες από 14 έως& 17 ή 18ετών), και
Berunfsbildender Untericht (η φοίτηση είναι 1ετής,
3ετής έως& 4ετής και αφορά σε ηλικίες από 14 έως&
18ετών).
στη Γαλλία λειτουργούν παράλληλα 2 τύποι σχολείων επαγγελματικής εκπαίδευσης: Enseignemnt secondaire technique/ artistic de transition (η φοίτηση
είναι 2ετής ή 4ετής και αφορά σε ηλικίες από 14 έως& 17ετών), και Enseignemnt secondaire professionel de qualification (η φοίτηση είναι 2ετής ή 4ετής
και αφορά σε ηλικίες από 14 έως& 17ετών).
στην Κύπρο λειτουργούν παράλληλα 2 τύποι σχολείων επαγγελματικής εκπαίδευσης: Τεχνική Σχολή
(η φοίτηση είναι 3ετής και αφορά σε ηλικίες από 15
έως& 17ετών),και Εσπερινή Τεχνική Σχολή (η φοίτηση είναι 4ετής και αφορά σε ηλικίες από 15 έως& 18
ετών).
στο Λουξεμβούργο λειτουργούν παράλληλα 2 τύποι
σχολείων επαγγελματικής εκπαίδευσης: Technkerdiplom/ Formation professionnelle menant au diplome
de technician (η φοίτηση είναι 4ετής και αφορά σε
ηλικίες από 15 έως& 18ετών),και Βerufsausbildung/
Formation professionnelle (η φοίτηση είναι 3ετής και
αφορά σε ηλικίες από 15 έως& 17 ετών).
στη Σλοβακία λειτουργούν παράλληλα 2 τύποι σχολείων επαγγελματικής εκπαίδευσης: Stredna odborna ŝkola (είναι 3ετής έως και 5ετής και αφορά σε ηλικίες από 15 έως& 17 ή 18 ή 19ετών), και
Konzervatórium (η φοίτηση είναι 3ετής ή 4ετής και αφορά σε ηλικίες από 15 έως& 17 ή 18 ετών), και
στη Φινλανδία λειτουργούν παράλληλα 2 τύποι
σχολείων επαγγελματικής εκπαίδευσης: Ammatilli-

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος του
συνολικού μαθητικού πληθυσμού που φοιτά στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ISCED3) στην ΕΕ-28
την περίοδο αναφοράς 2001-2017.

Γράφημα 2.112: Συνολικός μαθητικός πληθυσμός της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED3) στην ΕΕ-28 την περίοδο 2001-2017
22.399.932
22.277.676
22.190.922
22.093.976

22.118.115
21.991.174
21.989.943
21.988.298
21.952.238
21.898.622
21.807.758
21.702.793

21.712.750
21.513.749

21.688.522

21.400.903

21.236.520

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007
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2012

2013
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(*) Δεν διατίθενται στοιχεία για την Κροατία τα έτη 2001 & 2002.Στο Ηνωμένο Βασίλειο το πλήθος των μαθητών/-τριών στη βαθμίδα την περίοδο 2001-2005 έχει προσεγγισθεί (ως προς την
κατανομή του δείκτη την περίοδο 2006-2017). Η εκτίμηση του πλήθους αφορά στην προσέγγιση του πλήθους των μεταπτυχιακών φοιτητών/-τριών (Master's or equivalent level) που την
περίοδο 2001-2012 είχαν συμπεριληφθεί στο ISCED5A.Την ίδια περίοδο αναλογία των φοιτητών/-τριών του ISCED5b καταχωρήθηκε στο ISCED5 και η υπολειπόμενη αναλογία στο ISCED6.
Η διακοπή της χρονοσειράς μεταξύ των ετών 2012 & 2013 σημειώνεται με διακεκομμένη γραμμή.
Πηγή: Eurostat - Students by ISCED level the period 2001-2012 [educ_enrl1tl] & Pupils and students enrolled by education level the period 2013-2017 [educ_uoe_enra02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
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21.400.903 μαθητές/-τριες το 2017. Σημειώνεται ότι η
μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2006 (22.399.932 μαθητές /-τριες), ενώ η
ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται
το 2002 (21.236.520 μαθητές/ -τριες).

Το 2017, το σύνολο του μαθητικού πληθυσμού της
ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED3) στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 είναι 21.400.903 μαθητές/τριες, που αντιστοιχεί στο 19,6% του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού (που φοιτούν/ έχουν
εγγραφεί στις βαθμίδες ISCED0 έως& ISCED8 της εκπαίδευσης) της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά
(110.693.145 μαθητές- φοιτητές/-τριες). Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017) το πλήθος του μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED3) στην ΕΕ-28 καταγράφει
μικρή μείωση (κατά -1,3% ή κατά 287.619 μαθητές/τριες), από 21.688.522 μαθητές /-τριες το 2001, σε

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το ποσοστό
του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που φοιτά στην
ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ISCED3) ως προς
το συνολικό μαθητικό-φοιτητικό πληθυσμό (που φοιτά/ έχει εγγραφεί στις βαθμίδες ISCED0 έως& ISCED8
της εκπαίδευσης) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2017.

Γράφημα 2.113: Πλήθος & ποσοστό του συνολικού μαθητικού πληθυσμού της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED3) ως προς το συνολικό μαθητικόφοιτητικό πληθυσμό στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ το 2017
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Το 2017, το 19,3% (ή 21.400.903 μαθητές/-τριες) του
συνολικού μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού (που
που φοιτούν/ έχουν εγγραφεί στις βαθμίδες ISCED0
έως& ISCED8 της εκπαίδευσης) στα κράτη-μέλη της ΕΕ28 (110.693.145 φοιτητές - μαθητές/-τριες), αφορά στο
μαθητικό πληθυσμό της ανώτερης δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης (ISCED3).
Την ίδια χρονιά, το 14,7% (ή 344.163 μαθητές/-τριες)
του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού στην
Ελλάδα (2.347.404 μαθητές- φοιτητές/-τριες), ανήκει
στο μαθητικό πληθυσμό της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED3). Στην κατανομή ως προς το
συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28 η Ελλάδα (14,7%) κατέχει την 5η χαμηλότερη
θέση, τιμή υπολειπόμενη της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (19,3%) κατά 4,6 ποσ. μονάδες.
Τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) με
μέση τιμή δείκτη 24,6% είναι: η Ιταλία (26,0%), το Βέλγιο (24,9%), η Φινλανδία (24,6%), το Ηνωμένο Βασίλειο

(23,7%), και το Λουξεμβούργο (23,6%). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 13,0%, και συγκεκριμένα: η Λιθουανία (11,7%), η Ιρλανδία (13,8%), η
Λετονία (14,5%), η Γερμανία (14,6%), και η Ελλάδα
(13,4%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom είναι υψηλή (1,8 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
ΑΝΑ ΦΥΛΟ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης που
αφορά στην ποσοστιαία κατανομή του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που φοιτά στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ISCED3) επί του συνολικού
μαθητικού- φοιτητικού πληθυσμού στην ΕΕ-28 ως
προς το φύλο των μαθητών/ -τριών την περίοδο 20012017.

Γράφημα 2.114: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που φοιτά στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ISCED3) επί του συνολικού μαθητικού- φοιτητικού πληθυσμού στην ΕΕ-28 ως προς το φύλο των μαθητών/ -τριών την περίοδο 2001-2017

20,4
20,0

20,1

20,3
19,9

19,9

2002

2003

20,2

20,0

20,5

20,2

20,8

20,4

20,8

20,4

20,7

20,5

20,6

20,5

20,3

20,5

20,3

20,1

20,1
19,6

20,3
19,9

19,9

19,8

2009

2010

2011

20,0
19,6

19,8

19,6

19,7
19,1

2001

2004

2005

2006

2007

2008

αγόρια

2012

2013

2014

2015

κορίτσια

Πηγή: Eurostat - Students by ISCED level the period 2001-2012 [educ_enrl1tl] & Pupils and students enrolled by education level the period 2013-2017 [educ_uoe_enra02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

360

2016

2017

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Κεφάλαιο 2ο

Κατά την περίοδο αναφοράς 2001-2017, τόσο το ποσοστό των αγοριών μαθητών/ -τριών στην ανώτερη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ISCED3), όσο και των
κοριτσιών (μαθητριών) καταγράφουν μείωση του δεί-

κτη (στα αγόρια κατά -3,7% ή κατά 0,8 ποσ. μονάδες
και στα κορίτσια κατά -6,4% ή κατά 1,3 ποσ. μονάδες),
με το ποσοστό των αγοριών να υπερέχει σταθερά των
κοριτσιών κατά την περίοδο γυναικών, τη μέση απόκλιση της περιόδου να είναι 0,4 ποσ. μονάδες, τη μέγιστη τιμή της απόκλισης των φύλων να καταγράφεται
το 2010 (κατά 0,7 ποσ. μονάδες) και την ελάχιστη τιμή
της απόκλισης να καταγράφεται το 2001 (κατά 0,05
ποσ. μονάδες) με υπεροχή των κοριτσιών.

ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ/ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017) η κατανομή
του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που φοιτά
στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ISCED3)
(αγοριών/κοριτσιών) επί του συνολικού μαθητικού φοιτητικού πληθυσμού της ΕΕ-28 (ανδρών/ γυναικών
αντίστοιχα) διαφοροποιείται ελαφρά ως προς το φύλο
των μαθητών/ -τριών. Συγκεκριμένα, το 2017 το ποσοστό των αγοριών μαθητών/ -τριών (19,6%) υπερέχει
ελαφρά (κατά 0,50 ποσ. μονάδα) του αντίστοιχου ποσοστού των κοριτσιών (19,1%).

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης που
αφορά στην ποσοστιαία κατανομή του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που φοιτά στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ISCED3) της ΕΕ-28 ανά φύλο
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2017.

Γράφημα 2.115: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που φοιτά στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ISCED3) της ΕΕ-28 ανά
φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2017
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Το 2017, σε 18 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ το ποσοστό των αγοριών στη βαθμίδα, υπερέχει του αντίστοιχου δείκτη των κοριτσιών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση
του δείκτη μεταξύ αγοριών και κοριτσιών να καταγράφεται στη Γερμανία (κατά 8,9 ποσ. μονάδες), και
κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Αυστρία (κατά 6,1 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία
(κατά 5,8 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 5,4 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 4,2 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 3,9 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 3,6 ποσ.
μονάδες), η Μάλτα (κατά 3,1 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 2,9 ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά 2,7 ποσ.
μονάδες), η Λετονία (κατά 2,4 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 2,2 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 2,1 ποσ.
μονάδες), η Σλοβενία (κατά 1,9 ποσ. μονάδα), η Ρουμανία και η Πορτογαλία (κατά 1,7 ποσ. μονάδες), η
Γαλλία (κατά 1,5 ποσ. μονάδες), και η Δανία (κατά 1,4
ποσ. μονάδες).
Την ίδια χρονιά, σε 5 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ το
ποσοστό των αγοριών στη βαθμίδα, υπολείπεται του
αντίστοιχου δείκτη των κοριτσιών, με τη μεγαλύτερη
απόκλιση του δείκτη μεταξύ αγοριών και κοριτσιών να
καταγράφεται στο Βέλγιο (κατά 5,8 ποσ. μονάδες), και
κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολου-

θούν: η Φινλανδία (κατά 4,7 ποσ. μονάδες), η Σουηδία
(κατά 2,0 ποσ. μονάδες), και το Λουξεμβούργο και το
Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 1,2 ποσ. μονάδες).
Τέλος, το 2017 σε 5 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ το
ποσοστό των αγοριών στη βαθμίδα, είναι σε οριακή
ισορροπία προς τον αντίστοιχο δείκτη των κοριτσιών,
και συγκεκριμένα στην Ισπανία και την Κροατία (κατά
0,1 ποσ. μονάδες), την Εσθονία (κατά 0,3 ποσ. μονάδες), τη Σλοβακία (κατά 0,5 ποσ. μονάδες) και την Ολλανδία (κατά 0,6 ποσ. μονάδες).

ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια σταθμισμένη μέση ηλικία (σε έτη) του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που φοιτά/ έχει εγγραφεί στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ISCED3) στην ΕΕ28, αλλά και η ποσοστιαία κατανομή τους ανά κατηγορία εύρους ηλικιακών ομάδων (εντός του προβλεπόμενου εύρους ηλικιών για τη συγκεκριμένη βαθμίδα, και αντίστοιχα μικρότερης και μεγαλύτερης του
προβλεπόμενου εύρους ηλικίας) την περίοδο αναφοράς 2001-2017.
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Γράφημα 2.116: Ετήσια σταθμισμένη μέση ηλικία (σε έτη) του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που φοιτά/ έχει εγγραφεί στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ISCED3) στην ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2001-2017
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Το 2017, η ετήσια σταθμισμένη μέση ηλικία του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που φοιτά/ έχει εγγραφεί
στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ISCED3)
στην ΕΕ-28 είναι 18,8 έτη, με το 88,3% των μαθητών/ τριών να ανήκουν στην κατηγορία «εντός του προβλεπόμενου εύρους ηλικιών για την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ISCED3)» στα 33 συστήματα Εκπαίδευσης & Κατάρτισης (Ε&Κ) της ΕΕ-28, το 11,5%
των μαθητών/ -τριών να είναι ηλικίας μεγαλύτερης
από το προβλεπόμενο εύρος ηλικιών, ενώ το ποσοστό
των μαθητών/ -τριών (0,3%) είναι ηλικίας μικρότερης
από το προβλεπόμενο εύρος ηλικιών.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017) η ετήσια μέση ηλικία του συνολικού μαθητικού πληθυσμού της
βαθμίδας στην ΕΕ-28 καταγράφει μικρή αύξηση κατά
4,3% (ή κατά 0,8 έτη) από 18,0 έτη το 2001, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 18,8 έτη το 2017. Σημειώνεται ότι η
μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2016 (19,1 έτη). Τη συγκεκριμένη περίοδο:
 το ποσοστό των μαθητών/ -τριών που ανήκουν στην
κατηγορία «εντός του προβλεπόμενου εύρους ηλικιών για την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση
(ISCED3)» καταγράφει μικρή αύξηση κατά 1,5% (ή
κατά 1,3 ποσ. μονάδες), από 87,0% το 2001, που
αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την





περίοδο αναφοράς, σε 88,3% το 2017. Σημειώνεται
ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2003 (92,0%),
το ποσοστό των μαθητών/ -τριών που ανήκουν στην
κατηγορία «ηλικίας μεγαλύτερης από το προβλεπόμενο εύρος ηλικιών» καταγράφει μείωση κατά -10,7%
(ή κατά 1,4 ποσ. μονάδες), από 12,9% το 2001, σε
11,5% το 2017. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του
δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται
το 2006 (14,3%), ενώ η ελάχιστη τιμή του δείκτη την
ίδια περίοδο καταγράφεται το 2003 (7,8%),
ενώ το ποσοστό των μαθητών/ -τριών που ανήκουν
στην κατηγορία «ηλικίας μικρότερης από το προβλεπόμενο εύρος ηλικιών» καταγράφει οριακή αύξηση κατά 71,5% (ή κατά 0,1 ποσ. μονάδες), από
0,2% το 2001, σε 0,3% το 2017. Σημειώνεται ότι η
μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς
καταγράφεται το 2015 (0,3%), ενώ η ελάχιστη τιμή
του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2004
(0,1%).

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια σταθμισμένη μέση ηλικία (σε έτη) του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που φοιτά/ έχει εγγραφεί στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ISCED3) στα 28
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2017.

Γράφημα 2.117: Ετήσια σταθμισμένη μέση ηλικία (σε έτη) του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που φοιτά/ έχει εγγραφεί στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ISCED3) στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ το 2017
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Το 2017, η ετήσια σταθμισμένη μέση ηλικία του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που φοιτά/ έχει εγγραφεί
στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ISCED3)
στην ΕΕ-28 είναι 18,8 έτη. Την ίδια χρονιά, η ετήσια
σταθμισμένη μέση ηλικία του συνολικού μαθητικού
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πληθυσμού στην Ελλάδα είναι 16,5 έτη. Στην κατανομή
ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28 η Ελλάδα κατέχει την 5η χαμηλότερη
θέση, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (18,8 έτη) κατά 2,3 έτη.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) με
μέση τιμή δείκτη 22,7 έτη είναι: η Φιλανδία (26,2 έ16
τη) , το Βέλγιο (22,3 έτη), η Σουηδία (22,1 έτη) , η Δα16

Κεφάλαιο 2ο

ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ/ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Η διαφοροποιημένη -σε σχέση με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη- ετήσια σταθμισμένη μέση ηλικία του μαθητικού πληθυσμού της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED3) στην Φινλανδία το
2017 οφείλεται στο πλήθος των ενηλίκων με ηλικία μεγαλύτερη
των 25ετών & άνω που καταγράφονται να φοιτούν στη συγκεκριμένη βαθμίδα (128.108 μαθητές/-τριες) που αντιστοιχεί στο 35,1%
του μαθητικού πληθυσμού της βαθμίδας. Σημειώνεται ότι κατά
την περίοδο αναφοράς η συγκεκριμένη κατηγορία μαθητών/τριών στη βαθμίδα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά
113,6% (ή κατά 68.124 μαθητές/-τριες) από 59.984 μαθητές/-τριες
το 2001, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την
περίοδο αναφοράς, σε 128.108 μαθητές/-τριες το 2017, που αντίστοιχα αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.

νία και η Ολλανδία (21,6 έτη). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 16,4 έτη, περιλαμβάνονται: το Ηνωμένο Βασίλειο, η Μάλτα και η Κροατία
(16,3 έτη), η Κύπρος (16,4 έτη), η Ρουμανία (16,5 έτη),
και η Ελλάδα (16,5 έτη). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του
λόγου top5/ bottom είναι υψηλή (1,4 φορές), που
υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια σταθμισμένη μέση ηλικία (σε έτη) του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που φοιτά/ έχει εγγραφεί στην ανώτερη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ISCED3) συνολικά και ανά
φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2017.

Γράφημα 2.118: Μέση ηλικία του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που φοιτά στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ISCED3) συνολικά και ανά φύλο
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2017
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, σε 15 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ η ετήσια
σταθμισμένη μέση ηλικία των αγοριών μαθητών/ τριών που φοιτούν/ έχουν εγγραφεί στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ISCED3) οριακά ταυτίζεται με
την αντίστοιχη μέση ηλικία των κοριτσιών μαθητών/ τριών. Την ίδια χρονιά, σε 10 από τα 28 κράτη-μέλη της
ΕΕ η ετήσια σταθμισμένη μέση ηλικία των αγοριών μαθητών/ -τριών που φοιτούν/ έχουν εγγραφεί στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ISCED3) υπολείπεται της αντίστοιχης μέσης ηλικίας των κοριτσιών μαθητών/ -τριών, και συγκεκριμένα στη Σουηδία (κατά 3,18
έτη), στο Βέλγιο (κατά 2,91 έτη), στη Φινλανδία (κατά
2,28 έτη), στην Εσθονία (κατά 2,01 έτη), στο Ηνωμένο
Βασίλειο (κατά 1,63 έτη), στην Ολλανδία (κατά 1,28 έτη), στην Ισπανία (κατά 1,14 έτη) και στη Δανία (κατά
1,08 έτη), και ελαφρά στη Γαλλία (κατά 0,36 έτη) και
στην Ουγγαρία (κατά 0,33 έτη).

Τέλος, τη συγκεκριμένη χρονιά σε 3 από τα 28 κράτημέλη της ΕΕ η ετήσια σταθμισμένη μέση ηλικία των αγοριών μαθητών/ -τριών που φοιτούν/ έχουν εγγραφεί
στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ISCED3)
υπερέχει της αντίστοιχης μέσης ηλικίας των κοριτσιών
μαθητών/ -τριών, και συγκεκριμένα στην Ιρλανδία (κατά 0,83 έτη), στη Γερμανία (κατά 0,44 έτη), στη Λετονία
(κατά 0,33 έτη).
ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΔΗΜΟΣΙΟΣ-ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ)

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης που
αφορά στην ποσοστιαία κατανομή του μαθητικού πληθυσμού που φοιτά στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ISCED3) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 ανά τομέα εκπαίδευσης (δημόσιος-ιδιωτικός) των μονάδων
της βαθμίδας το 2017.

Γράφημα 2.119: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού μαθητικού πληθυσμού της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED3) ανά τομέα εκπαίδευσης
(δημόσιος-ιδιωτικός) των μονάδων της βαθμίδας στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ το 2017
4,8 4,1
17,0 16,0 15,5 14,5 12,6 10,9 8,8 8,3 6,2
29,0 28,1 27,3 27,3 26,4 21,3 19,6 19,2 18,3
79,4

20,6

4,1 3,4 3,3 2,6 2,2 1,7 0,6

59,0
95,2 95,9 95,9 96,6 96,7 97,4 97,8 98,3 99,4
83,0 84,0 84,5 85,5 87,4 89,1 91,2 91,7 93,8
71,0 71,9 72,7 72,7 73,6 78,7 80,4 80,8 81,7
41,0

δημόσιος τομέας

ιδιωτικός τομέας

Πηγή: Eurostat - Pupils enrolled in upper secondary education by programme orientation, sex, type of institution and intensity of participation [educ_uoe_enrs04]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

363

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

Το 2017, το 71,9% (ή 15.391.666 μαθητές/-τριες) του
μαθητικού πληθυσμού στην ανώτερη δευτεροβάθμια
εκπαίδευση (ISCED3) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28
(21.400.903 μαθητές/-τριες) φοιτά σε μονάδες του δημόσιου τομέα, ενώ το 28,1% του πληθυσμού (ή
6.009.236 μαθητές/-τριες) φοιτά αντίστοιχα σε μονάδες
του ιδιωτικού τομέα της συγκεκριμένης βαθμίδας.
Την ίδια χρονιά, το 95,9% (ή 330.213 μαθητές/-τριες)
του μαθητικού πληθυσμού στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ISCED3) στην Ελλάδα (344.163
μαθητές/-τριες) φοιτά σε μονάδες του δημόσιου τομέα,
ενώ το 4,1% του πληθυσμού (ή 13.950 μαθητές/-τριες)
φοιτά αντίστοιχα σε μονάδες του ιδιωτικού τομέα της
συγκεκριμένης βαθμίδας. Στην κατανομή του δείκτη του
δημόσιου τομέα της βαθμίδας μεταξύ των κρατών- μελών της ΕΕ-28 η Ελλάδα (95,4%) κατέχει την 7η υψηλότερη θέση, τιμή υπερέχουσα σημαντικά της αντίστοιχης
τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (71,9%) κατά 24,0 ποσ. μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5), και με μέση τιμή δείκτη για τη

φοίτηση σε μονάδα του δημόσιου τομέα 97,9%, είναι: η
Ιρλανδία (99,4%), η Ρουμανία (98,3%), η Λιθουανία
(97,8%), η Βουλγαρία (97,4%), και η Εσθονία (96,7%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5), και με μέση τιμή δείκτη
για τη φοίτηση σε μονάδα του δημόσιου τομέα 55,6%,
και συγκεκριμένα: το Ηνωμένο Βασίλειο (20,6%), το
Βέλγιο (41,0%), η Γαλλία (71,0%), η Ισπανία και η Μάλτα (72,7%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/
bottom είναι υψηλή (1,8 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης που
αφορά στην ποσοστιαία κατανομή του μαθητικού πληθυσμού που φοιτά στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ISCED3) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 ανά κατηγορία του ιδιωτικού τομέα εκπαίδευσης (κυβερνητικά
εξαρτώμενος και μη εξαρτώμενος ) των μονάδων της
βαθμίδας το 2017.

Γράφημα 2.120: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού μαθητικού πληθυσμού της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED3) ανά κατηγορία του ιδιωτικού τομέα εκπαίδευσης (κυβερνητικά εξαρτώμενος και μη-εξαρτώμενος) των μονάδων της βαθμίδας στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ (*) το 2017
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(*) Δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για τη Γερμανία και την Αυστρία
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Το 2017, το 16,0% (ή 3.336.967 μαθητές/-τριες) του μαθητικού πληθυσμού στην ανώτερη δευτεροβάθμια
εκπαίδευση (ISCED3) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28
(20.837.395 μαθητές/-τριες) φοιτά σε μονάδες του ιδιωτικού (κυβερνητικά εξαρτώμενου) τομέα, το 2,1% του
πληθυσμού (ή 428.148 μαθητές/-τριες) φοιτά αντίστοιχα σε μονάδες του ιδιωτικού (κυβερνητικά μη- εξαρτώμενου) τομέα της συγκεκριμένης βαθμίδας, ενώ το 1,1%
του πληθυσμού (ή 244.276 μαθητές/-τριες) στη Γερμανία και την Αυστρία, δεν επιμερίζουν ως προς τις δύο
κατηγορίες τα ιδρύματα του ιδιωτικού τομέα στη συγκεκριμένη βαθμίδα.
Την ίδια χρονιά, το ποσοστό του μαθητικού πληθυσμού
στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ISCED3)
στην Ελλάδα (323.634 μαθητές/-τριες) που φοιτά σε
μονάδες του ιδιωτικού (κυβερνητικά εξαρτώμενου) τομέα είναι μηδενικό, ενώ το 4,6% του πληθυσμού (ή
14.843 μαθητές/-τριες) φοιτά αντίστοιχα σε μονάδες ιδιωτικού (κυβερνητικά μη- εξαρτώμενου) τομέα της συγκεκριμένης βαθμίδας. Στην κατανομή του ιδιωτικού
(κυβερνητικά μη-εξαρτώμενου) τομέα της βαθμίδας μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 η Ελλάδα (18,7%)
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κατέχει την 7η υψηλότερη θέση, τιμή υπερέχουσα σημαντικά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28
(2,1%) κατά 2,5 ποσ. μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5), με μέση τιμή δείκτη για τη φοίτηση σε μονάδα του ιδιωτικού (κυβερνητικά μη- εξαρτώμενου) τομέα 9,9%, είναι: η Κύπρος (17,0%), το Λουξεμβούργο (11,9%), η Μάλτα (11,5%), η Πορτογαλία
(7,6%), και το Ηνωμένο Βασίλειο (5,2%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο μη-μηδενικό δείκτη (bottom 5), με μέση
τιμή δείκτη για τη φοίτηση σε μονάδα του ιδιωτικού
(κυβερνητικά μη-εξαρτώμενου) τομέα 0,5%, και συγκεκριμένα: η Γαλλία (0,4%) όπου το ποσοστό φοίτησης σε μονάδα του ιδιωτικού (κυβερνητικά εξαρτώμενου) τομέα είναι 21,7%, το Βέλγιο (0,5%) όπου το ποσοστό φοίτησης σε μονάδα του ιδιωτικού (κυβερνητικά εξαρτώμενου) τομέα είναι 57,6%, η Ρουμανία
(0,6%) όπου το ποσοστό φοίτησης σε μονάδα του ιδιωτικού (κυβερνητικά εξαρτώμενου) τομέα είναι 0,0%,
η Δανία (0,6%) όπου το ποσοστό φοίτησης σε μονάδα
του ιδιωτικού (κυβερνητικά εξαρτώμενου) τομέα είναι
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29,2%, και η Κροατία (0,6%) όπου το ποσοστό φοίτησης σε μονάδα του ιδιωτικού (κυβερνητικά εξαρτώμενου) τομέα είναι 0,0%. Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom είναι ιδιαίτερα υψηλή (19,5 φορές),

που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών
διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.

2.2.5.1 ISCED3-GEN - ΑΝΩΤΕΡΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΓΕΝΙΚΗ
ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ/ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΕ-28
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θυσμό που φοιτά/έχει εγγραφεί στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ISCED3) στα κράτη-μέλη της ΕΕ28 το 2017.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και
το ποσοστό του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που
φοιτά στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση - γενική (ISCED3-Gen) ως προς το συνολικό μαθητικό πλη-

Γράφημα 2.121: Πλήθος & ποσοστό του συνολικού μαθητικού πληθυσμού της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης - γενική (ISCED3-Gen) ως προς το συνολικό
μαθητικό πληθυσμό που φοιτά/έχει εγγραφεί στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ISCED3) στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ το 2017
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Το 2017, το 52,2% (ή 11.166.029 μαθητές/-τριες) του
συνολικού μαθητικού πληθυσμού που φοιτά/έχει εγγραφεί στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση
(ISCED3) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 (21.400.903 μαθητές/-τριες), αφορά στο μαθητικό πληθυσμό της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης - γενική (ISCED3Gen).
Την ίδια χρονιά, το 71,2% (ή 245.031 μαθητές/-τριες)
του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που φοιτά/έχει
εγγραφεί στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση
(ISCED3) στην Ελλάδα (344.163 μαθητές/-τριες), αφορά στο μαθητικό πληθυσμό της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης - γενική (ISCED3-Gen). Στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28 η Ελλάδα (98,5%) κατέχει την
6η υψηλότερη θέση, τιμή υπερέχουσα σημαντικά της
αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (52,2%) κατά
19,0 ποσ. μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 79,1%
είναι: η Ιρλανδία (89,7%), η Κύπρος (83,3%), η Ουγγαρία (77,0%), η Μάλτα (72,9%), και η Λιθουανία
(72,6%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτημέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη 29,3%, είναι: η Τσεχία (27,6%), η Φινλανδία (28,4%), η Σλοβενία (29,1%), η Κροατία (30,4%),
και η Σλοβακία (31,1%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του
λόγου top5/ bottom είναι σημαντικά υψηλή (2,7 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2013-2017
(για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία) το πλήθος
του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που φοιτά

στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση - γενική
(ISCED3-Gen) στην ΕΕ-28 καταγράφει ιδιαίτερα μικρή
αύξηση κατά 0,9% (ή κατά 101.796 μαθητές/-τριες)
από 11.064.233 μαθητές/-τριες το 2013, σε 11.166.029
μαθητές/-τριες το 2017.
Την ίδια περίοδο, σε 11 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ
καταγράφεται αύξηση του συνολικού μαθητικού
πληθυσμού που φοιτά στην ανώτερη δευτεροβάθμια
εκπαίδευση - γενική (ISCED3-Gen) με την υψηλότερη
να καταγράφεται στη Σουηδία (κατά 31,3%), και κατά
φθίνουσα σειρά του ρυθμού μεταβολής ακολουθούν:
η Ιταλία (κατά 12,1%), η Ιρλανδία (κατά 11,2%), η
Γαλλία (κατά 10,5%), η Πορτογαλία (κατά 9,8%), το
Βέλγιο (κατά 4,1%), και ελαφρότερα η Δανία και το
Λουξεμβούργο (κατά 2,3%), και οριακά η Ισπανία (κατά 1,0%), και η Γερμανία (κατά 0,2%), ενώ στην Ολλανδία καταγράφεται αύξηση (κατά 265.488 μαθητές/-τριες το 2017 από μη-διαθέσιμα στοιχεία το
2013).
Στον αντίποδα, σε 17 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ καταγράφεται μείωση του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που φοιτά στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση- γενική (ISCED3-Gen) με την υψηλότερη να καταγράφεται στην Πολωνία (κατά -21,4%), και κατά φθίνουσα σειρά του ρυθμού μεταβολής ακολουθούν: η
Λιθουανία (κατά -19,2%), η Σλοβακία (κατά -16,7%), η
Μάλτα (κατά -14,6%), η Λετονία (κατά -14,1%), η Σλοβενία (κατά -13,9%), η Κύπρος (κατά -13,7%), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά -13,3%), η Ουγγαρία (κατά -11,1%), η
Εσθονία (κατά -8,9%), η Κροατία (κατά -7,6%), η Τσεχία (κατά -6,6%), η Ρουμανία (κατά -5,4%), η Βουλγαρία
(κατά -4,3%), η Φινλανδία (κατά -3,6%), η Αυστρία (κατά -1,4%), και οριακά η Ελλάδα (κατά -0,4%).
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παίδευση - γενική (ISCED3-Gen) ανά φύλο στα κράτημέλη της ΕΕ-28 το 2017.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που
φοιτά/ έχει εγγραφεί στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκ-

Γράφημα 2.122: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που φοιτά στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση - γενική (ISCED3-Gen) ανά
φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2017
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Πηγή: Eurostat - Pupils enrolled in upper secondary education by programme orientation, sex, type of institution and intensity of participation [educ_uoe_enrs04]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, στα 27 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ το ποσοστό των αγοριών στη βαθμίδα, υπολείπεται του αντίστοιχου δείκτη των κοριτσιών, με τη μεγαλύτερη
απόκλιση του δείκτη μεταξύ αγοριών και κοριτσιών να
καταγράφεται στην Κροατία (κατά 24,0 ποσ. μονάδες),
και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Ιταλία (κατά 22,8 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 20,1 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 18,7
ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 18,1 ποσ. μονάδες), η
Πολωνία (κατά 15,6 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά
14,8 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 14,3 ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά 12,6 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία
(κατά 11,6 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 10,8 ποσ.
μονάδες), η Αυστρία (κατά 8,9 ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο (κατά 8,0 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 7,6
ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά 7,5 ποσ. μονάδες), η

Γαλλία και η Λετονία (κατά 7,2 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 7,1 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 6,1
ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 5,0 ποσ. μονάδες), η
Ολλανδία και η Ουγγαρία (κατά 4,0 ποσ. μονάδες), και
ελαφρότερα η Ισπανία (κατά 3,7 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 3,0 ποσ. μονάδες), η Μάλτα (κατά 2,1
ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 1,5 ποσ. μονάδες), και
οριακά η Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο, που καταγράφουν την ελάχιστη τιμή του εύρους της απόκλισης των φύλων (κατά 0,6 ποσ. μονάδες) μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28 στη βαθμίδα τη συγκεκριμένη χρονιά, με την τιμή του δείκτη στο Ηνωμένο Βασίλειο να είναι οριακά με υπεροχή των αγοριών στον
αντίποδα της τάσης υπεροχής των κοριτσιών στα υπόλοιπα 27 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ.

2.2.5.2 ISCED3-VOC – ΑΝΩΤΕΡΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
θητικό πληθυσμό που φοιτά/έχει εγγραφεί στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ISCED3) στα κράτημέλη της ΕΕ-28 το 2017.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και
το ποσοστό του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που
φοιτά στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση - επαγγελματική (ISCED3-Voc) ως προς το συνολικό μα-

Γράφημα 2.123: Πλήθος & ποσοστό του συνολικού μαθητικού πληθυσμού της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης - επαγγελματική (ISCED3-Voc) ως προς το
συνολικό μαθητικό πληθυσμό που φοιτά/έχει εγγραφεί στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ISCED3) στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ το 2017
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Πηγή: Eurostat - Pupils enrolled in upper secondary education by programme orientation, sex, type of institution and intensity of participation [educ_uoe_enrs04]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, το 47,8% (ή 10.234.874 μαθητές/-τριες) του
συνολικού μαθητικού πληθυσμού που φοιτά/έχει εγγραφεί στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση
(ISCED3) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 (21.400.903 μαθητές/-τριες), αφορά στο μαθητικό πληθυσμό της ανώ-
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τερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης - επαγγελματική
(ISCED3-Voc).
Την ίδια χρονιά, το 28,8% (ή 99.132 μαθητές/-τριες)
του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που φοιτά/έχει
εγγραφεί στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Κεφάλαιο 2ο

Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 70,7%
είναι: η Τσεχία (72,4%), η Φινλανδία (71,6%), η Σλοβενία (70,9%), η Κροατία (69,6%), και η Σλοβακία (68,9%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη
20,9%, είναι: η Ιρλανδία (10,3%), η Κύπρος (16,7%), η
Ουγγαρία (23,0%), η Μάλτα (27,1%), και η Λιθουανία
(27,4%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom είναι σημαντικά υψηλή (2,7 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2013-2017
(για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία) το πλήθος
του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που φοιτά στην
ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση - επαγγελματική
(ISCED3-Voc) στην ΕΕ-28 καταγράφει ιδιαίτερα μικρή
μείωση κατά -0,9% (ή κατά 91.998 μαθητές/-τριες) από
10.326.872 μαθητές/-τριες το 2013, σε 10.234.874 μαθητές/-τριες το 2017. Την ίδια περίοδο, σε 9 από τα 28
κράτη-μέλη της ΕΕ καταγράφεται αύξηση του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που φοιτά στην ανώτερη

δευτεροβάθμια εκπαίδευση - γενική (ISCED3-Voc) με
την υψηλότερη να καταγράφεται στην Ολλανδία (κατά 88,3%), και κατά φθίνουσα σειρά του ρυθμού μεταβολής ακολουθούν: η Αυστρία (κατά 15,9%), η
Βουλγαρία (κατά 9,5%), η Εσθονία (κατά 9,1%), το
Βέλγιο (κατά 8,8%), η Λιθουανία (κατά 7,9%), η Γαλλία (κατά 6,8%), και η Ουγγαρία (κατά 1,0%), ενώ στη
Δανία καταγράφεται αύξηση (κατά 570.592 μαθητές/τριες το 2017 από μη-διαθέσιμα στοιχεία το 2013).
Στον αντίποδα, σε 19 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ καταγράφεται μείωση του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που φοιτά στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση - γενική (ISCED3-Voc) με την υψηλότερη να
καταγράφεται στην Πορτογαλία (κατά -35,5%), και κατά φθίνουσα σειρά του ρυθμού μεταβολής ακολουθούν: η Κύπρος (κατά -30,1%), το Λουξεμβούργο (κατά -26,0%), η Γερμανία (κατά -24,9%), η Ελλάδα (κατά
-23,7%), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά -18,7%), η Κροατία (κατά -17,2%), η Ιταλία (κατά -16,4%), η Μάλτα
(κατά -15,8%), η Σλοβενία (κατά -14,4%), η Ισπανία
(κατά -13,1%), η Σουηδία (κατά -12,2%), η Φινλανδία
(κατά -12,1%), η Λετονία (κατά -9,0%), η Σλοβακία (κατά
-7,7%), η Τσεχία (κατά -6,0%), η Πολωνία (κατά -5,5%), η
Ρουμανία (κατά -2,9%), και η Ιρλανδία (κατά -2,8%).

ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ/ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

(ISCED3) στην Ελλάδα (344.163 μαθητές/-τριες), αφορά στο μαθητικό πληθυσμό της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης - επαγγελματική (ISCED3-Voc).
Στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 η Ελλάδα (28,8%) κατέχει την 6η χαμηλότερη θέση, τιμή υπολειπόμενη
σημαντικά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28
(47,8%) κατά 19,0 ποσ. μονάδες.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που
φοιτά/ έχει εγγραφεί στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση - επαγγελματική (ISCED3-Voc) ανά φύλο στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2017.

Γράφημα 2.124: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που φοιτά στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση - επαγγελματική (ISCED3Voc) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2017
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Πηγή: Eurostat - Pupils enrolled in upper secondary education by programme orientation, sex, type of institution and intensity of participation [educ_uoe_enrs04]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, σε 4 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ το ποσοστό
των αγοριών στη βαθμίδα, υπολείπεται ελαφρά έως
οριακά του αντίστοιχου δείκτη των κοριτσιών, με τη
μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ αγοριών και
κοριτσιών να καταγράφεται στο Ηνωμένο Βασίλειο
(κατά 3,2 ποσ. μονάδες) και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Σουηδία (κατά
2,9 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 2,2 ποσ. μονάδες),
και οριακά η Φινλανδία που καταγράφει την ελάχιστη
τιμή του εύρους της απόκλισης των φύλων (κατά 0,9
ποσ. μονάδες) με υπεροχή των κοριτσιών μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28 στη βαθμίδα τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, σε 24 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ το
ποσοστό των αγοριών στη βαθμίδα, υπερέχει του α-

ντίστοιχου δείκτη των κοριτσιών, με τη μεγαλύτερη
απόκλιση του δείκτη μεταξύ αγοριών και κοριτσιών να
καταγράφεται στην Κύπρο (κατά 53,3 ποσ. μονάδες),
και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Ιρλανδία (κατά 33,8 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 31,0 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά
29,2 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 26,9 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 24,9 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία
και η Πολωνία (κατά 22,8 ποσ. μονάδες), η Εσθονία
(κατά 19,1 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 19,0 ποσ.
μονάδες), η Λετονία (κατά 17,5 ποσ. μονάδες), η Μάλτα (κατά 17,2 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 15,5 ποσ.
μονάδες), η Ρουμανία (κατά 14,6 ποσ. μονάδες), η
Γαλλία (κατά 14,5 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά
14,4 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 13,0 ποσ. μονά-
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δες), η Σλοβενία (κατά 10,9 ποσ. μονάδες), η Κροατία
(κατά 10,6 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 9,8 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 9,2 ποσ. μονάδες), η Ισπανία
(κατά 7,1 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα το Λουξεμβούργο (κατά 3,0 ποσ. μονάδες), και οριακά η Ολλανδία που καταγράφει την ελάχιστη τιμή του εύρους της
απόκλισης των φύλων (κατά 0,9 ποσ. μονάδες) με υπεροχή των αγοριών μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28 στη βαθμίδα τη συγκεκριμένη χρονιά.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και
το ποσοστό του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που
φοιτά με εφαρμογή του μοντέλου παράλληλης εκπαίδευσης στο σχολείο και σε χώρο εργασίας (dual
system) στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση επαγγελματική (ISCED3-Voc) ως προς το συνολικό μαθητικό πληθυσμό που φοιτά/έχει εγγραφεί στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση - επαγγελματική
(ISCED3-Voc) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2017.

Γράφημα 2.125: Πλήθος & ποσοστό του συνολικού μαθητικού πληθυσμού της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης - επαγγελματική (ISCED3-Voc) που φοιτά με
εφαρμογή του μοντέλου παράλληλης εκπαίδευσης στο σχολείο και σε χώρο εργασίας (dual system) ως προς το συνολικό μαθητικό πληθυσμό που φοιτά/έχει εγγραφεί στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση - επαγγελματική (ISCED3-Voc) στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ το 2017
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Πηγή: Eurostat - Pupils enrolled in upper secondary education by programme orientation, sex, type of institution and intensity of participation [educ_uoe_enrs04]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, σε 7 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ (στην Κροατία, την Ιταλία, την Κύπρο, τη Λιθουανία, την Ολλανδία, την Πορτογαλία, και τη Σλοβενία) δεν διατίθενται
σχετικά στοιχεία για τον συνολικό μαθητικό πληθυσμό
που φοιτά με εφαρμογή του μοντέλου παράλληλης
εκπαίδευσης στο σχολείο και σε χώρο εργασίας (dual
system) στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση επαγγελματική (ISCED3-Voc) σε όλη την περίοδο αναφοράς (2013-2017), ενώ στην Ελλάδα δεν διατίθενται
σχετικά στοιχεία την περίοδο 2015-2017 (το 2014 στη
συγκεκριμένη κατηγορία καταγράφονται 11.660 μαθητές/-τριες), και στην Τσεχία το αναφερόμενο πλήθος
μαθητών/-τριών στην κατηγορία αφορά το 2016.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, το 26,8% (ή 2.747.366 μαθητές/-τριες) του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που
φοιτά/έχει εγγραφεί στην ανώτερη δευτεροβάθμια
εκπαίδευση - επαγγελματική (ISCED3-Voc) στα κράτημέλη της ΕΕ-28 (10.234.874 μαθητές/-τριες), αφορά
στο μαθητικό πληθυσμό που φοιτά με εφαρμογή του
μοντέλου παράλληλης εκπαίδευσης στο σχολείο και
σε χώρο εργασίας (dual system).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 97,4%
είναι: η Ουγγαρία, η Λετονία, και η Ιρλανδία (100,0%),
η Δανία (99,8%), και η Γερμανία (87,2%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη 3,9%, είναι: η Βουλγαρία (10,3%), η Ισπανία (2,7%), η Εσθονία (5,1%), η Σουηδία (5,2%), και το Βέλγιο (5,9%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom είναι ιδιαίτερα υψηλή (25,2 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
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Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2013-2017
(για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία) το πλήθος
του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που φοιτά με
εφαρμογή του μοντέλου παράλληλης εκπαίδευσης
στο σχολείο και σε χώρο εργασίας (dual system) στην
ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση - επαγγελματική
(ISCED3-Voc) στην ΕΕ-28 καταγράφει ιδιαίτερα μικρή
μείωση κατά -6,7% (ή κατά 181.756 μαθητές/-τριες)
από 2.904.092 μαθητές/-τριες το 2013, σε 2.747.366
μαθητές/-τριες το 2017.
Την ίδια περίοδο, σε 11 από τα 20 κράτη-μέλη της ΕΕ, για
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, καταγράφεται αύξηση του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που φοιτά
στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση - γενική
(ISCED3-Voc) που φοιτά με εφαρμογή του μοντέλου παράλληλης εκπαίδευσης στο σχολείο και σε χώρο εργασίας (dual system), με την υψηλότερη να καταγράφεται
στην Εσθονία (κατά 89,0%), και κατά φθίνουσα σειρά
του ρυθμού μεταβολής ακολουθούν: η Μάλτα (κατά
58,9%), η Σουηδία (κατά 36,6%), η Σλοβακία (κατά
31,8%), και ελαφρότερα το Λουξεμβούργο (κατά 3,3%),
και οριακά η Ουγγαρία (κατά 0,5%), ενώ αύξηση (από μη
διαθέσιμα στοιχεία το 2013) καταγράφεται στην Πολωνία (κατά 101.881 μαθητές/-τριες), τη Ρουμανία (κατά
42.604 μαθητές/ -τριες), την Ιρλανδία (κατά 42.604 μαθητές/-τριες), την Ισπανία (κατά 16.348 μαθητές/-τριες),
και τη Βουλγαρία (κατά 548 μαθητές/-τριες).
Στον αντίποδα, σε 9 από τα 20 κράτη-μέλη της ΕΕ, για
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, καταγράφεται
μείωση του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που
φοιτά στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση - γενική (ISCED3-Voc) που φοιτά με εφαρμογή του μοντέλου παράλληλης εκπαίδευσης στο σχολείο και σε χώρο εργασίας (dual system), με την υψηλότερη να κατα-
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γράφεται στο Ηνωμένο Βασίλειο (κατά -21,3%), και
κατά φθίνουσα σειρά του ρυθμού μεταβολής ακολουθούν: η Λετονία (κατά -18,7%), η Δανία (κατά -17,0%), η
Γαλλία (κατά -16,4%), η Αυστρία (κατά -14,7%), η Τσε-

χία (κατά -13,7%), η Φινλανδία (κατά -12,3%), και πολύ
ελαφρότερα η Γερμανία (κατά -6,4%), το Βέλγιο (κατά
-5,5%).

2.2.5.3 ΔΕΙΚΤΕΣ ΗΛΙΚΙΑΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ/ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Κεφάλαιο 2ο

ρους ηλικιακών ομάδων στην ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2001-2017.
Σημειώνεται, ότι οι συγκεκριμένοι δείκτες της ΕΕ-28
αποδίδονται ως η μέση τιμή των αντίστοιχων δεικτών
της συγκεκριμένης βαθμίδας στα 28 κράτη-μέλη της
ΕΕ, καθώς και ότι η συγκεκριμένη βαθμίδα.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνονται η ποσοστιαία
αναλογία της καθαρής και της μικτής φοίτησης του
συνολικού μαθητικού πληθυσμού που φοιτά στην
ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ISCED3) ως
προς το πλήθος του συνολικού πληθυσμού της χώρας/ κάτοικοι του προβλεπόμενου για τη βαθμίδα εύ-

Γράφημα 2.126: Ποσοστιαία αναλογία της καθαρής και μικτής φοίτησης του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που φοιτά στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ISCED3) ως προς το πλήθος του συνολικού πληθυσμού της χώρας/ κάτοικοι του προβλεπόμενου για τη βαθμίδα εύρους ηλικιακών ομάδων στην
ΕΕ-28 την περίοδο 2001-2017
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(*) Δεν διατίθενται στοιχεία για την Κροατία τα έτη 2001 & 2002.Στο Ηνωμένο Βασίλειο το πλήθος των μαθητών/-τριών στη βαθμίδα την περίοδο 2001-2005 έχει προσεγγισθεί (ως προς την
κατανομή του δείκτη την περίοδο 2006-2017). Η εκτίμηση του πλήθους αφορά στην προσέγγιση του πλήθους των μεταπτυχιακών φοιτητών/-τριών (Master's or equivalent level) που την
περίοδο 2001-2012 είχαν συμπεριληφθεί στο ISCED5A.Την ίδια περίοδο αναλογία των φοιτητών/-τριών του ISCED5b καταχωρήθηκε στο ISCED5 και η υπολειπόμενη αναλογία στο ISCED6.
Η διακοπή της χρονοσειράς μεταξύ των ετών 2012 & 2013 σημειώνεται με διακεκομμένη γραμμή.
Πηγή: Eurostat - Students by ISCED level the period 2001-2012 [educ_enrl1tl] & Pupils and students enrolled by education level the period 2013-2017 [educ_uoe_enra02] and Population on 1
January by age and sex [demo_pjan]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017) ο δείκτης NER
(αναλογία καθαρής φοίτησης) στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ISCED3) διαφοροποιείται σημαντικά ως προς τον δείκτη GER (αναλογία μικτής φοίτησης) στη βαθμίδα. Συγκεκριμένα, το 2017 ο δείκτης NER
(79,8%) υπολείπεται κατά 25,3 ποσ. μονάδες του δείκτη
GER (105,1%) την ίδια χρονιά.
Κατά την περίοδο αναφοράς 2001-2017, ο δείκτης NER
στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ISCED3)
καταγράφει αύξηση (κατά 13,5% ή κατά 9,5 ποσ. μονάδες, ενώ και ο δείκτης GER στη βαθμίδα καταγράφει
ελαφρά ισχυρότερη αύξηση (κατά 15,0% ή κατά 13,7

ποσ. μονάδες), με τη μέση απόκλιση περιόδου μεταξύ
των δεικτών να είναι 23,5 ποσ. μονάδες, τη μέγιστη τιμή
της απόκλισης να καταγράφεται το 2011 (κατά 25,6
ποσ. μονάδες) και την ελάχιστη τιμή της απόκλισης να
καταγράφεται το 2003 (κατά 20,4 ποσ. μονάδες).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνονται η ποσοστιαία
αναλογία της καθαρής και της μικτής φοίτησης του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που φοιτά στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ISCED3) ως προς το
πλήθος του συνολικού πληθυσμού της χώρας/ κάτοικοι
του προβλεπόμενου για τη βαθμίδα εύρους ηλικιακών
ομάδων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2017.

Γράφημα 2.127: Ποσοστιαία αναλογία της καθαρής και μικτής φοίτησης του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που φοιτά στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ISCED3) ως προς το πλήθος του συνολικού πληθυσμού της χώρας/ κάτοικοι του προβλεπόμενου για τη βαθμίδα εύρους ηλικιακών ομάδων στα 28
κράτη-μέλη της ΕΕ το 2017
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Πηγή: Eurostat - Students by ISCED level the period 2001-2012 [educ_enrl1tl] & Pupils and students enrolled by education level the period 2013-2017 [educ_uoe_enra02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, ο μέσος δείκτης NER του συνολικού μαθητικού πληθυσμού στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ISCED3) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 είναι

79,8% τιμή σημαντικά υπολειπόμενη κατά 25,3 ποσ.
μονάδες του αντίστοιχου μέσου δείκτη GER (105,1%).
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

Την ίδια χρονιά, ο δείκτης NER του συνολικού μαθητικού πληθυσμού στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ISCED3) στην Ελλάδα είναι 87,7% τιμή υπολειπόμενη σημαντικά κατά 18,6 ποσ. μονάδες του
αντίστοιχου δείκτη GER (106,3%). Στην κατανομή ως
προς το δείκτη NER, μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ28, η Ελλάδα (87,7%) κατέχει την 10η υψηλότερη θέση, τιμή υπερέχουσα ελαφρά του μέσου δείκτη NER
στην ΕΕ-28 (79,8%) κατά 7,9 ποσ. μονάδες.
Τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη NER (top 5)
και με μέση τιμή δείκτη 95,2% είναι: η Μάλτα (97,9%),
2.2.6

ISCED4 – Μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση

Η φοίτηση στη μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια
εκπαίδευση (Post-secondary non-tertiary education level 4) είναι μη-υποχρεωτική και με προγράμματα κυρίως επαγγελματικής εκπαίδευσης στην πλειονότητα
των συστημάτων Ε&Κ της ΕΕ-28. Σημειώνεται ότι, στα
γραφήματα των συστημάτων Ε&Κ του σχολικού/ ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 του δικτύου ΕΥΡΥΔΙΚΗ
(Eurydice, 2019) δεν περιγράφεται η συγκεκριμένη
βαθμίδα σε 9 από τα 33 συστήματα Ε&Κ στην ΕΕ-28 και
συγκεκριμένα: στην Τσεχία, την Ισπανία, την Κύπρο, τη
Δανία, τη Σλοβενία και στο Ηνωμένο Βασίλειο (& στα 4
κρατίδια: Αγγλία, Βόρειος Ιρλανδία, Σκωτία & Ουαλία).
Αξίζει να σημειωθεί, ωστόσο, ότι σε 8 από τα 28 κράτημέλη της ΕΕ δεν καταγράφεται στη βάση της Eurostat
μαθητικός πληθυσμός στη συγκεκριμένη βαθμίδα και
συγκεκριμένα: στην Κροατία (την περίοδο 2001-2017),
την Ολλανδία (την περίοδο 2015-2017), τη Δανία (την
περίοδο 2013-2017), τη Σλοβενία (την περίοδο 20132017), και στο Ηνωμένο Βασίλειο (& στα 4 κρατίδια:
Αγγλία, Βόρειος Ιρλανδία, Σκωτία & Ουαλία) την περίοδο 2011-2017).
Αναλύοντας τα βασικά στοιχεία της δομής της μεταδευτεροβάθμιας μη-τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED4
στα συστήματα Ε&Κ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 στα
οποία αυτή περιγράφεται να λειτουργεί (Eurydice,
2019), αξίζει να σημειωθούν τα ακόλουθα:

 Σε 24 από τα 33 συστήματα Ε&Κ στην ΕΕ-28 λειτουρ-

γούν μονάδες της συγκεκριμένης βαθμίδας. Πιο συγκεκριμένα:
• σε 6 από τα 24 συστήματα Ε&Κ στην ΕΕ-28 στα οποία αναφέρεται η συγκεκριμένη βαθμίδα η φοίτηση είναι 3ετής και συγκεκριμένα: στην Αυστρία
(αφορά σε ηλικίες από 16ετών), στη Λιθουανία (αφορά σε ηλικίες από 18ετών), στη Γερμανία (αφορά
σε ηλικίες από 18,5ετών), στη Σλοβακία (αφορά σε
ηλικίες από 18 ή 19ετών), στη Ρουμανία (αφορά σε
ηλικίες από 19ετών), και στο Λουξεμβούργο (αφορά σε ηλικίες από 21ετών),
• σε 4 από τα 24 συστήματα Ε&Κ στην ΕΕ-28 στα οποία αναφέρεται η συγκεκριμένη βαθμίδα η φοίτηση είναι 2ετής και συγκεκριμένα: στο Βέλγιογερμανόφωνη κοινότητα, & στην Ουγγαρία (αφορά σε ηλικίες από 18ετών), και στην Εσθονία &
στη Βουλγαρία (αφορά σε ηλικίες από 19ετών),
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η Γαλλία (96,7%), η Λετονία (96,5%), η Σλοβενία
(92,6%), και η Ιταλία (92,3%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
NER (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη 52,3%, και συγκεκριμένα: η Γερμανία (52,3%), η Φινλανδία (60,9%), η
Δανία (63,3%), η Τσεχία (63,5%), και η Σουηδία (68,3%).
Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom είναι
υψηλή (1,5 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28.

• στην Ιρλανδία η φοίτηση είναι από 1ετής έως&
4ετής και αφορά σε ηλικίες από 16ετών,
• στο Βέλγιο-γαλλική κοινότητα η φοίτηση είναι
από 1ετής έως& 3ετής και αφορά σε ηλικίες από
18ετών,
• στην Πολωνία η φοίτηση είναι από 1ετής έως&
2,5ετής και αφορά σε ηλικίες από 19ετών,
• σε 4 από τα 24 συστήματα Ε&Κ στην ΕΕ-28 στα οποία αναφέρεται η συγκεκριμένη βαθμίδα η φοίτηση είναι από 1ετής έως& 2ετής και συγκεκριμένα: στην Ελλάδα (αφορά σε ηλικίες από 18ετών),
στη Λετονία, την Ολλανδία & την Σουηδία (αφορά
σε ηλικίες από 19ετών), και τέλος
• σε 7 από τα 24 συστήματα Ε&Κ στην ΕΕ-28 στα οποία αναφέρεται η συγκεκριμένη βαθμίδα η φοίτηση είναι 1ετής και συγκεκριμένα: στη Μάλτα
(αφορά σε ηλικίες από 16ετών), στη Γαλλία, την
Κροατία, την Ιταλία, την Πορτογαλία & το Βέλγιοφλαμανδική κοινότητα (αφορά σε ηλικίες από
18ετών), και στη Φινλανδία (αφορά σε ηλικίες από
19ετών).

 Σε 7 από τα 24 συστήματα Ε&Κ στην ΕΕ-28 λειτουρ-

γούν παράλληλα στη βαθμίδα και περισσότεροι τύποι σχολείου/ιδρύματος επαγγελματικής εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα:
• στη Γερμανία λειτουργούν παράλληλα 4 τύποι σχολείου/ιδρύματος επαγγελματικής εκπαίδευσης: στο
Fachoberschule η φοίτηση είναι 1ετής (αφορά σε
ηλικίες 18ετών), στο Berfsoberschule η φοίτηση είναι 1ετής ή 2ετής (αφορά σε ηλικίες από 19ετών),
στο Abendgymnasium/Kolleg η φοίτηση είναι 3ετής
(αφορά σε ηλικίες από 19ετών), και στο Duale
Βerufsausbildung(αφορά σε ηλικίες από 19ετών),
• στο Βέλγιο-γαλλική κοινότητα λειτουργούν παράλληλα 3 τύποι σχολείου/ιδρύματος επαγγελματικής
εκπαίδευσης: στο Enseignemnt secondaire technique/ artistic de transition η φοίτηση είναι 1ετής (επιπλέον έτος - αφορά σε ηλικίες 18ετών), στο Enseignemnt secondaire technique/ artistic de qualification η φοίτηση είναι 1ετής (επιπλέον έτος - αφορά
σε ηλικίες από 19ετών), και στο Enseignemnt secondaire professionnel de qualification η φοίτηση είναι 3ετής είναι 1ετής (επιπλέον έτος - αφορά σε
ηλικίες από 19 ,η 20 ή 21ετών),
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• στη Σουηδία λειτουργούν παράλληλα 2 τύποι
σχολείου/ιδρύματος επαγγελματικής εκπαίδευσης: στο Kommunal vuxenutbildning/ folkhögskola
η φοίτηση είναι 1 εξαμήνου έως& 4εξαμήνων (αφορά σε ηλικίες από 19ετών), και στο Yrkeshögskolη φοίτηση είναι 1ετής (αφορά σε ηλικίες από
19ετών).

Κεφάλαιο 2ο

ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ/ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

• στην Ελλάδα λειτουργούν παράλληλα 3 τύποι σχολείου/ιδρύματος επαγγελματικής εκπαίδευσης: στο
Ημερήσιο Επαγγελματικό Λύκειο η φοίτηση είναι
1ετής (επιπλέον έτος - αφορά σε ηλικίες 18ετών),
στο Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο η φοίτηση είναι
1ετής (επιπλέον έτος - αφορά σε ηλικίες 18ετών),
και στο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (η
φοίτηση είναι 2,5ετής και αφορά σε ηλικίες από 18
ετών).
• στην Ολλανδία λειτουργούν παράλληλα 2 τύποι
σχολείου/ιδρύματος επαγγελματικής εκπαίδευσης: στο Specialistenopleiding η φοίτηση είναι
1ετής ή 2ετής (αφορά σε αποφοίτους VBMO &
ΜΒΟ Middenkaderopleiding ηλικίας 20ετών), και
στο Specialistenopleiding η φοίτηση είναι 1ετής
(αφορά σε αποφοίτους MBO Vakopleiding ηλικίας
19ετών),
• στη Σλοβακία λειτουργούν παράλληλα 2 τύποι
σχολείου/ιδρύματος επαγγελματικής εκπαίδευσης: στο Stredna odborna ŝkola η φοίτηση είναι
2ετής (αφορά σε αποφοίτους Gymnasium ηλικίας
από 19ετών), και στο Stredna odborna ŝkola η
φοίτηση είναι 2ετής (αφορά σε αποφοίτους του
Stredna odborna ŝkola 3ετούς φοίτησης ηλικίας
από 18ετών), και τέλος

 Τέλος, σε 6 από τα 24 συστήματα Ε&Κ στην ΕΕ-28

λειτουργούν μονάδες επαγγελματικής εκπαίδευσης
της συγκεκριμένης βαθμίδας με εφαρμογή του μοντέλου παράλληλης εκπαίδευσης στο σχολείο και
σε χώρο εργασίας (dual system). Συγκεκριμένα το
μοντέλο εφαρμόζεται σε μαθητές/-τριες ηλικίας:
• από 16ετών στην Ιρλανδία (διάρκεια φοίτησης
από 1 έως& 5έτη) και στη Μάλτα (διάρκεια φοίτησης 1έτος),
• από 18ετών στην Ελλάδα και στην Πορτογαλία
(διάρκεια φοίτησης 1έτος), και τέλος
• από 19ετών στη Γερμανία (διάρκεια φοίτησης
3έτη) και στην Εσθονία (διάρκεια φοίτησης 2έτη).

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος του
συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού που φοιτά στην
μεταδευτεροβάθμια
μη-τριτοβάθμια
εκπαίδευση
(ISCED4) στην ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2001-2017.

Γράφημα 2.128: Συνολικός σπουδαστικός πληθυσμός της μεταδευτεροβάθμιας μη-τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED4) στην ΕΕ-28 την περίοδο 2001-2017
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(*) Δεν διατίθενται στοιχεία για την Κροατία τα έτη 2001 & 2002.Στο Ηνωμένο Βασίλειο το πλήθος των μαθητών/-τριών στη βαθμίδα την περίοδο 2001-2005 έχει προσεγγισθεί (ως προς την
κατανομή του δείκτη την περίοδο 2006-2017). Η εκτίμηση του πλήθους αφορά στην προσέγγιση του πλήθους των μεταπτυχιακών φοιτητών/-τριών (Master's or equivalent level) που την
περίοδο 2001-2012 είχαν συμπεριληφθεί στο ISCED5A.Την ίδια περίοδο αναλογία των φοιτητών/-τριών του ISCED5b καταχωρήθηκε στο ISCED5 και η υπολειπόμενη αναλογία στο ISCED6.
Η διακοπή της χρονοσειράς μεταξύ των ετών 2012 & 2013 σημειώνεται με διακεκομμένη γραμμή.
Πηγή: Eurostat - Students by ISCED level the period 2001-2012 [educ_enrl1tl] & Pupils and students enrolled by education level the period 2013-2017 [educ_uoe_enra02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, το σύνολο του σπουδαστικού πληθυσμού
της μεταδευτεροβάθμιας μη-τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED4) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 είναι
1.616.803 σπουδαστές/-στριες, που αντιστοιχεί στο
1,5% του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού (φοιτούν /έχουν εγγραφεί σε κάποια από τις
βαθμίδες -ISCED0 έως& ISCED8- της εκπαίδευσης) της
ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά (110.693.145 μαθητέςφοιτητές/-τριες). Κατά την περίοδο αναφοράς (20012017) το πλήθος του σπουδαστικού πληθυσμού της
μεταδευτεροβάθμιας μη-τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
(ISCED4) στην ΕΕ-28 καταγράφει ισχυρή αύξηση (κατά
25,8% ή κατά 331.472 σπουδαστές/-στριες), από
1.285.331 σπουδαστές/-στριες το 2001, σε 1.616.803

σπουδαστές/-στριες το 2017. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2013 (1.681.537 σπουδαστές/-στριες),
ενώ η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2002 (1.211.943 σπουδαστές/-στριες).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το ποσοστό
του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού που φοιτά
στην μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4) ως προς το συνολικό μαθητικό-φοιτητικό
πληθυσμό (που φοιτά/ έχει εγγραφεί στις βαθμίδες
ISCED0 έως& ISCED8 της εκπαίδευσης) στα κράτημέλη της ΕΕ-28 το 2017.
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Γράφημα 2.129: Πλήθος & ποσοστό του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού της μεταδευτεροβάθμιας μη-τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED4) ως προς το συνολικό μαθητικό-φοιτητικό πληθυσμό στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ το 2017
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Πηγή: Eurostat - Students by ISCED level the period 2001-2012 [educ_enrl1tl] & Pupils and students enrolled by education level the period 2013-2017 [educ_uoe_enra02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, το 1,46% (ή 1.616.803 σπουδαστές/-τριες) του
συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού (που
φοιτούν/ έχουν εγγραφεί στις βαθμίδες ISCED0 έως&
ISCED8 της εκπαίδευσης) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28
(110.693.145 φοιτητές - μαθητές/-τριες), αφορά στο
σπουδαστικό πληθυσμό της μεταδευτεροβάθμιας μητριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED4).
Την ίδια χρονιά, το 3,34% (ή 78.443 σπουδαστές/-τριες)
του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού στην
Ελλάδα (2.347.404 μαθητές- φοιτητές/-τριες), ανήκει
στο σπουδαστικό πληθυσμό της μεταδευτεροβάθμιας
μη- τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED4). Στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 η Ελλάδα (3,34%) κατέχει την 5η
υψηλότερη θέση, τιμή υπερέχουσα της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (1,46%) κατά 1,88 ποσ. μονάδες.
Τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) με
μέση τιμή δείκτη 3,88% είναι: η Γερμανία (4,50%), η

Ουγγαρία (4,24%), η Ιρλανδία (3,82%), η Λιθουανία
(3,49%), και η Ελλάδα (3,34%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο μημηδενικό δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 0,16%,
και συγκεκριμένα: η Βουλγαρία & η Μάλτα (0,11%), η
Κύπρος (0,14%), η Γαλλία (0,22%), και η Πορτογαλία
(0,24%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom είναι ιδιαίτερα υψηλή (23,7 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
ΑΝΑ ΦΥΛΟ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης που
αφορά στην ποσοστιαία κατανομή του συνολικού
σπουδαστικού πληθυσμού που φοιτά στην μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4) επί
του συνολικού μαθητικού- φοιτητικού πληθυσμού
στην ΕΕ-28 ως προς το φύλο των σπουδαστών/ -τριών
την περίοδο 2001-2017.

Γράφημα 2.130: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού που φοιτά στην μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4)
επί του συνολικού μαθητικού- φοιτητικού πληθυσμού στην ΕΕ-28 ως προς το φύλο των σπουδαστών/ -τριών την περίοδο 2001-2017
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Πηγή: Eurostat - Students by ISCED level the period 2001-2012 [educ_enrl1tl] & Pupils and students enrolled by education level the period 2013-2017 [educ_uoe_enra02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017) η κατανομή
του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού που φοιτά
στην μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4) (ανδρών/γυναικών) επί του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού της ΕΕ-28 (ανδρών/
γυναικών αντίστοιχα) διαφοροποιείται ελαφρά ως
προς το φύλο των σπουδαστών/ -τριών. Συγκεκριμένα, το 2017 το ποσοστό των ανδρών σπουδαστών/ τριών (1,18%) υπολείπεται ελαφρά (κατά 0,57 ποσ.
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μονάδες) του αντίστοιχου ποσοστού των γυναικών
(1,75%).
Κατά την περίοδο αναφοράς 2001-2017, τόσο το ποσοστό των ανδρών σπουδαστών/ -τριών στην μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4), όσο
και των γυναικών (μαθητριών) καταγράφουν αύξηση
του δείκτη (οριακή στους άνδρες κατά 5,0% ή κατά 0,1
ποσ. μονάδες ) και στις γυναίκες (μικρή κατά 35,2% ή
κατά 0,5 ποσ. μονάδες), με το ποσοστό των ανδρών να
υπολείπεται σταθερά των γυναικών κατά την περίοδο

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

αναφοράς, με τη μέση απόκλιση των φύλων κατά την
περίοδο να είναι 0,26 ποσ. μονάδες, τη μέγιστη τιμή
της απόκλισης των φύλων να καταγράφεται το 2013
(κατά 0,60 ποσ. μονάδες) και την ελάχιστη τιμή της
απόκλισης να καταγράφεται το 2009 (κατά 0,0 ποσ.
μονάδες).

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης που
αφορά στην ποσοστιαία κατανομή του συνολικού
σπουδαστικού πληθυσμού που φοιτά στην μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4) της
ΕΕ-28 ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2017.
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Γράφημα 2.131: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού που φοιτά στην μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4)
της ΕΕ-28 ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2017
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Πηγή: Eurostat - Students by ISCED level the period 2001-2012 [educ_enrl1tl] & Pupils and students enrolled by education level the period 2013-2017 [educ_uoe_enra02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, σε 5 από τα 22 κράτη-μέλη της ΕΕ (για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία) το ποσοστό των
ανδρών στη βαθμίδα, υπερέχει του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του
δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται
στο Λουξεμβούργο (κατά 57,6 ποσ. μονάδες), και κατά
φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η
Κύπρος (κατά 53,3 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά
33,8 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 7,9 ποσ. μονάδες) και η Μάλτα (κατά 6,8 ποσ. μονάδες).
Την ίδια χρονιά, σε 17 από τα 22 κράτη-μέλη της ΕΕ
(για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία) το ποσοστό των ανδρών στη βαθμίδα, υπολείπεται του αντίστοιχου δείκτη των αντρών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στην Αυστρία (κατά 58,6 ποσ. μονάδες), και
κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Πολωνία (κατά 41,6 ποσ. μονάδες), η Εσθονία
(κατά 34,3 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά 34,1 ποσ.
μονάδες), η Τσεχία (κατά 32,2 ποσ. μονάδες), η Γαλλία
(κατά 29,1 ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά 20,0 ποσ.

μονάδες), η Ισπανία (κατά 14,1 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 13,0 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά
12,9 ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 12,5 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 9,8 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία
(κατά 9,5 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 9,0 ποσ.
μονάδες), η Σλοβακία (κατά 4,3 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 2,6 ποσ. μονάδες) και το Βέλγιο (κατά
1,7 ποσ. μονάδες) .
ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια σταθμισμένη μέση ηλικία (σε έτη) του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού που φοιτά/ έχει εγγραφεί στην μεταδευτεροβάθμια
μη-τριτοβάθμια
εκπαίδευση
(ISCED4) στην ΕΕ-28, αλλά και η ποσοστιαία κατανομή
τους ανά κατηγορία εύρους ηλικιακών ομάδων (εντός
του προβλεπόμενου εύρους ηλικιών για τη συγκεκριμένη βαθμίδα, και αντίστοιχα μικρότερης και μεγαλύτερης του προβλεπόμενου εύρους ηλικίας) την περίοδο αναφοράς 2001-2017.

Γράφημα 2.132: Ετήσια σταθμισμένη μέση ηλικία (σε έτη) του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού που φοιτά/ έχει εγγραφεί στην μεταδευτεροβάθμια μητριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4) στην ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2001-2017
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Πηγή: Eurostat - Students by ISCED level the period 2001-2012 [educ_enrl1tl] & Pupils and students enrolled by education level the period 2013-2017 [educ_uoe_enra02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, η ετήσια σταθμισμένη μέση ηλικία του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού που φοιτά/ έχει

εγγραφεί στη μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια
εκπαίδευση (ISCED4) στην ΕΕ-28 είναι 25,7 έτη, με το
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62,0% των σπουδαστών/ -τριών να ανήκουν στην κατηγορία «εντός του προβλεπόμενου εύρους ηλικιών
για τη μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4)» στα 33 συστήματα Εκπαίδευσης &
Κατάρτισης (Ε&Κ) της ΕΕ-28, το 37,9% των σπουδαστών/ -τριών να είναι ηλικίας μεγαλύτερης από το
προβλεπόμενο εύρος ηλικιών, ενώ το ποσοστό των
σπουδαστών/ -τριών (0, 1%) είναι ηλικίας μικρότερης
από το προβλεπόμενο εύρος ηλικιών.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017) η ετήσια
σταθμισμένη μέση ηλικία του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού της βαθμίδας στην ΕΕ-28 καταγράφει
αύξηση κατά 20,6% (ή κατά 4,4 έτη). Σημειώνεται ότι η
μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς
καταγράφεται το 2016 (25,8 έτη), ενώ η ελάχιστη τιμή
του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2001
(21,3 έτη).
Τη συγκεκριμένη περίοδο:
 το ποσοστό των σπουδαστών/ -τριών που ανήκουν
στην κατηγορία «εντός του προβλεπόμενου εύρους
ηλικιών για τη μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια
εκπαίδευση (ISCED4)» καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική μείωση κατά -27,9% (ή κατά 24,0 ποσ. μονάδες), από 86,0% το 2001, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε
62,0% το 2017. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή του

δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2016
(61,3%),

 το ποσοστό των σπουδαστών/ -τριών που ανήκουν

στην κατηγορία «ηλικίας μεγαλύτερης από το προβλεπόμενο εύρος ηλικιών» καταγράφει σημαντική
αύξηση κατά 174,7% (ή κατά 24,1 ποσ. μονάδες),
από 13,8% το 2001, που αποτελεί και την ελάχιστη
τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε
37,9% το 2017. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του
δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται
το 2016 (38,7 έτη), και

 το ποσοστό των σπουδαστών/ -τριών που ανήκουν

στην κατηγορία «ηλικίας μικρότερης από το προβλεπόμενο εύρος ηλικιών» καταγράφει οριακή μείωση (κατά -64,7% ή κατά 0,2 ποσ. μονάδες), από
0,2% το 2001, σε 0,1% το 2017. Σημειώνεται ότι η
μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς
καταγράφεται το 2004 (0,3%), ενώ η ελάχιστη τιμή
του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2006
(οριακά 0,0%).

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια σταθμισμένη μέση ηλικία (σε έτη) του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού που φοιτά/ έχει εγγραφεί στην μεταδευτεροβάθμια
μη-τριτοβάθμια
εκπαίδευση
(ISCED4) στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2017.

Γράφημα 2.133: Ετήσια σταθμισμένη μέση ηλικία (σε έτη) του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού που φοιτά/ έχει εγγραφεί στην μεταδευτεροβάθμια μητριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4) στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ το 2017
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Πηγή: Eurostat - Students by ISCED level the period 2001-2012 [educ_enrl1tl] & Pupils and students enrolled by education level the period 2013-2017 [educ_uoe_enra02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, η ετήσια σταθμισμένη μέση ηλικία του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού που φοιτά/ έχει
εγγραφεί στην μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια
εκπαίδευση (ISCED4) στην ΕΕ-28 είναι 25,7 έτη. Την ίδια χρονιά, η ετήσια σταθμισμένη μέση ηλικία του
συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού στην Ελλάδα
είναι 24,6 έτη. Στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 η Ελλάδα κατέχει την 4η χαμηλότερη θέση, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην
ΕΕ-28 (25,7 έτη) κατά 1,1 έτη.
Τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) με
μέση τιμή δείκτη 37,0 έτη είναι: η Φινλανδία (45,9 έτη), η Ισπανία (41,8 έτη), η Σουηδία (33,1 έτη), το
Βέλγιο (32,8 έτη) και η Εσθονία (31,3 έτη). Στον αντί-
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ποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 23,6 έτη,
περιλαμβάνονται: η Μάλτα (20,8 έτη), η Γερμανία
(22,4 έτη), η Γαλλία (24,4 έτη), η Ελλάδα (24,6 έτη),
και η Ουγγαρία (25,7 έτη). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του
λόγου top5/ bottom είναι υψηλή (1,6 φορές), που
υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια σταθμισμένη μέση ηλικία (σε έτη) του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού που φοιτά/ έχει εγγραφεί στην μεταδευτεροβάθμια
μη-τριτοβάθμια
εκπαίδευση
(ISCED4) συνολικά και ανά φύλο στα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 το 2017.
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Γράφημα 2.134: Μέση ηλικία του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού που φοιτά στην μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4) συνολικά
και ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2017
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Πηγή: Eurostat - Students by ISCED level the period 2001-2012 [educ_enrl1tl] & Pupils and students enrolled by education level the period 2013-2017 [educ_uoe_enra02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, σε 6 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ (και συγκεκριμένα στην Ισπανία, την Πολωνία, την Πορτογαλία,
τη Γερμανία, τη Μάλτα, και τη Γαλλία) η ετήσια σταθμισμένη μέση ηλικία των ανδρών που φοιτούν/ έχουν
εγγραφεί στην μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκ17
παίδευση (ISCED4) οριακά ταυτίζεται με την αντίστοιχη μέση ηλικία των γυναικών.
Την ίδια χρονιά, σε 12 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ η
ετήσια σταθμισμένη μέση ηλικία των ανδρών σπουδαστών/ -τριών που φοιτούν/ έχουν εγγραφεί στην μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4)
υπολείπεται της αντίστοιχης μέσης ηλικίας των γυναικών σπουδαστών/ -τριών, και συγκεκριμένα στην Κύπρο (κατά 7,53 έτη), στη Σλοβακία (κατά 6,98 έτη),
στην Ιρλανδία (κατά 4,71 έτη), στη Λιθουανία (κατά
3,82 έτη), στη Σουηδία (κατά 3,53 έτη), στη Φινλανδία
17

Εύρος διαφοράς της μέσης ηλικίας των φύλων μικρότερη του 1
έτους

(κατά 3,16 έτη), στην Ουγγαρία (κατά 2,53 έτη), στη
Λετονία (κατά 1,84 έτη), στην Εσθονία (κατά 1,63 έτη),
στην Ελλάδα (κατά 1,59 έτη), στη Βουλγαρία (κατά
1,47 έτη) και στο Λουξεμβούργο (κατά 1,29 έτη).
Τέλος, τη συγκεκριμένη χρονιά σε 3 από τα 28 κράτημέλη της ΕΕ η ετήσια σταθμισμένη μέση ηλικία των
ανδρών που φοιτούν/ έχουν εγγραφεί στην μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4) υπερέχει της αντίστοιχης μέσης ηλικίας των γυναικών, και
συγκεκριμένα στο Βέλγιο (κατά 1,41 έτη), στην Αυστρία (κατά 1,28 έτη), και στη Ρουμανία (κατά 1,07
έτη).
ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΔΗΜΟΣΙΟΣ-ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ)

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης που
αφορά στην ποσοστιαία κατανομή του σπουδαστικού
πληθυσμού που φοιτά στην μεταδευτεροβάθμια μητριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4) στα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 ανά τομέα εκπαίδευσης (δημόσιος-ιδιωτικός)
των μονάδων της βαθμίδας το 2017.

Γράφημα 2.135: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού της μεταδευτεροβάθμιας μη-τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED4) ανά τομέα
εκπαίδευσης (δημόσιος-ιδιωτικός) των μονάδων της βαθμίδας στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ το 2017
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, σε 5 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ (και συγκεκριμένα στη Δανία, την Κροατία, την Ιταλία, την Ολλανδία, τη Σλοβενία, και το Ηνωμένο Βασίλειο) δεν
καταγράφεται πλήθος σπουδαστικού πληθυσμού που
φοιτά στην μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4) σε όλη τη διάρκεια της περιόδου
αναφοράς.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, το 61,0% (ή 986.895 σπουδαστές/-στριες) του σπουδαστικού πληθυσμού στη
μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση

(ISCED4) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 (1.616.803 σπουδαστές/-στριες) φοιτά σε μονάδες του δημόσιου τομέα, ενώ το 39,0% του πληθυσμού (ή 629.909 σπουδαστές/-στριες) φοιτά αντίστοιχα σε μονάδες του ιδιωτικού τομέα της συγκεκριμένης βαθμίδας.
Την ίδια χρονιά, το 51,5% (ή 40.401 σπουδαστές/στριες) του σπουδαστικού πληθυσμού στην μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4)
στην Ελλάδα (78.443 σπουδαστές/-στριες) φοιτά σε
μονάδες του δημόσιου τομέα, ενώ το 48,5% του πλη-
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

θυσμού (ή 38.042 σπουδαστές/-στριες) φοιτά αντίστοιχα σε μονάδες του ιδιωτικού τομέα της συγκεκριμένης βαθμίδας. Στην κατανομή του δείκτη του δημόσιου τομέα της βαθμίδας μεταξύ των κρατών- μελών
της ΕΕ-28 η Ελλάδα (51,5%) κατέχει την 6η χαμηλότερη θέση, τιμή υπολειπόμενη της αντίστοιχης τιμής του
δείκτη στην ΕΕ-28 (61,0%) κατά 9,5 ποσ. μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5), και με μέση τιμή δείκτη για τη
φοίτηση σε μονάδα του δημόσιου τομέα 99,8%, είναι:
η Πορτογαλία, το Λουξεμβούργο, και η Κύπρος
(100,0%), η Ιρλανδία (99,8%), και η Λιθουανία
(99,1%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτημέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5), και με μέση τιμή δείκτη για τη φοίτηση σε μονάδα του δημόσι-

ου τομέα 23,3%, και συγκεκριμένα: η Ισπανία (5,0%),
η Πολωνία (13,6%), το Βέλγιο (23,7%), η Βουλγαρία
(32,2%), και η Σουηδία (41,5%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom είναι ιδιαίτερα υψηλή
(4,3 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών
διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης που
αφορά στην ποσοστιαία κατανομή του σπουδαστικού
πληθυσμού που φοιτά στην μεταδευτεροβάθμια μητριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4) στα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 ανά κατηγορία του ιδιωτικού τομέα εκπαίδευσης
(κυβερνητικά εξαρτώμενος και μη εξαρτώμενος ) των
μονάδων της βαθμίδας το 2017.

Γράφημα 2.136: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού της μεταδευτεροβάθμιας μη-τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED4) ανά κατηγορία του ιδιωτικού τομέα εκπαίδευσης (κυβερνητικά εξαρτώμενος και μη-εξαρτώμενος) των μονάδων της βαθμίδας στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ (*) το 2017
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(*) Δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για τη Γερμανία και την Αυστρία
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Το 2017, το 6,9% (ή 112.353 σπουδαστές/-στριες) του
σπουδαστικού πληθυσμού στην μεταδευτεροβάθμια
μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4) στα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 (1.616.803 σπουδαστές/-στριες) φοιτά σε
μονάδες του ιδιωτικού (κυβερνητικά εξαρτώμενου)
τομέα, το 19,3% του πληθυσμού (ή 312.797 σπουδαστές/-στριες) φοιτά αντίστοιχα σε μονάδες του ιδιωτικού (κυβερνητικά μη- εξαρτώμενου) τομέα της συγκεκριμένης βαθμίδας, ενώ το 12,7% του πληθυσμού (ή
204.759 σπουδαστές/-στριες) στη Γερμανία και την
Αυστρία, δεν επιμερίζουν ως προς τις δύο κατηγορίες
τα ιδρύματα του ιδιωτικού τομέα στη συγκεκριμένη
βαθμίδα.
Την ίδια χρονιά, το ποσοστό του σπουδαστικού πληθυσμού στην μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια
εκπαίδευση (ISCED4) στην Ελλάδα (78.443 σπουδαστές/-στριες) που φοιτά σε μονάδες του ιδιωτικού
(κυβερνητικά εξαρτώμενου) τομέα είναι μηδενικό,
ενώ το 48,5% του πληθυσμού (ή 38.042 σπουδαστές/στριες) φοιτά αντίστοιχα σε μονάδες ιδιωτικού (κυβερνητικά μη- εξαρτώμενου) τομέα της συγκεκριμένης
βαθμίδας. Στην κατανομή του ιδιωτικού (κυβερνητικά
μη-εξαρτώμενου) τομέα της βαθμίδας μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28 η Ελλάδα (48,5%) κατέχει την
3η υψηλότερη θέση, τιμή υπερέχουσα σημαντικά της
αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (19,3%) κατά
29,2 ποσ. μονάδες.
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Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5), με μέση τιμή δείκτη για τη φοίτηση σε μονάδα του ιδιωτικού (κυβερνητικά μη- εξαρτώμενου) τομέα 53,8%, είναι: η Πολωνία (84,8%), η
Βουλγαρία (67,8%), η Ελλάδα (48,5%), η Ρουμανία
(41,7%), και η Γαλλία (26,5%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο μη-μηδενικό δείκτη (bottom 5), με μέση
τιμή δείκτη για τη φοίτηση σε μονάδα του ιδιωτικού
(κυβερνητικά μη-εξαρτώμενου) τομέα 2,5%, και συγκεκριμένα: η Ιρλανδία (0,2%) όπου το ποσοστό φοίτησης σε μονάδα του ιδιωτικού (κυβερνητικά εξαρτώμενου) τομέα είναι 0,0%, η Λιθουανία (0,9%) όπου το
ποσοστό φοίτησης σε μονάδα του ιδιωτικού (κυβερνητικά εξαρτώμενου) τομέα είναι 0,0%, η Λετονία
(3,0%) όπου το ποσοστό φοίτησης σε μονάδα του ιδιωτικού (κυβερνητικά εξαρτώμενου) τομέα είναι 0,0%,
η Τσεχία (3,4%) όπου το ποσοστό φοίτησης σε μονάδα
του ιδιωτικού (κυβερνητικά εξαρτώμενου) τομέα είναι
5,1%, και η Εσθονία (5,0%) όπου το ποσοστό φοίτησης
σε μονάδα του ιδιωτικού (κυβερνητικά εξαρτώμενου)
τομέα είναι 0,0%. Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom είναι ιδιαίτερα υψηλή (21,7 φορές),
που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών
διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.
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2.2.6.1 ISCED4-GEN - ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΜΗ-ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΓΕΝΙΚΗ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και
το ποσοστό του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού που φοιτά στην μεταδευτεροβάθμια μητριτοβάθμια εκπαίδευση - γενική (ISCED4-Gen) ως

προς το συνολικό σπουδαστικό πληθυσμό που φοιτά/έχει εγγραφεί στην μεταδευτεροβάθμια μητριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4) στα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 το 2017.

Κεφάλαιο 2ο

ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ/ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Γράφημα 2.137: Πλήθος & ποσοστό του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού της μεταδευτεροβάθμιας μη-τριτοβάθμιας εκπαίδευσης - γενική (ISCED4-Gen) ως
προς το συνολικό σπουδαστικό πληθυσμό που φοιτά/έχει εγγραφεί στην μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4) στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ
το 2017
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Το 2017, το 8,0% (ή 129.988 σπουδαστές/-στριες) του
συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού που φοιτά/έχει
εγγραφεί στην μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια
εκπαίδευση (ISCED4) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28
(1.616.803 σπουδαστές/-στριες), αφορά στο σπουδαστικό πληθυσμό της μεταδευτεροβάθμιας μη- τριτοβάθμιας εκπαίδευσης - γενική (ISCED4-Gen).
Σημειώνεται ότι, την περίοδο αναφοράς (2013-2017),
μόνο 5 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ καταγράφουν μημηδενικό σπουδαστικό πληθυσμό της μεταδευτεροβάθμιας μη-τριτοβάθμιας εκπαίδευσης - γενική
(ISCED4-Gen) και συγκεκριμένα η Γερμανία (με 57.158
σπουδαστές/-τριες που αντιστοιχεί στο 7,5% του σπουδαστικού πληθυσμού της βαθμίδας), η Τσεχία (με
46.472 σπουδαστές/-τριες που αντιστοιχεί στο 88,7%
του σπουδαστικού πληθυσμού της βαθμίδας), η Γαλλία
(με 14.864 σπουδαστές/-τριες που αντιστοιχεί στο
42,9% του σπουδαστικού πληθυσμού της βαθμίδας), η
Σουηδία (με 6.961 σπουδαστές/-τριες που αντιστοιχεί
στο 28,6% του σπουδαστικού πληθυσμού της βαθμίδας), το Βέλγιο (με 4.445 σπουδαστές/-τριες που αντιστοιχεί στο 6,9% του σπουδαστικού πληθυσμού της
βαθμίδας), και η Μάλτα (με 88 σπουδαστές/-τριες που
αντιστοιχεί στο 100% του σπουδαστικού πληθυσμού
της βαθμίδας).

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2013-2017
(για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία) το πλήθος
του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού που φοιτά
στην μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση
- γενική (ISCED4-Gen) στην ΕΕ-28 καταγράφει μείωση
κατά -15,4% (ή κατά 23.628 σπουδαστές/-στριες) από
153.616 σπουδαστές/-στριες το 2013, σε 129.988
σπουδαστές/ -στριες το 2017. Την ίδια περίοδο, καταγράφεται μείωση του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού που φοιτά στην μεταδευτεροβάθμια μητριτοβάθμια εκπαίδευση - γενική (ISCED4-Gen) στη
Γερμανία (κατά -27,5%), και κατά φθίνουσα σειρά του
ρυθμού μεταβολής ακολουθούν: η Γαλλία (κατά 12,3%), και το Βέλγιο (κατά -10,3%). Στον αντίποδα, καταγράφεται αύξηση του συνολικού σπουδαστικού
πληθυσμού που φοιτά στην μεταδευτεροβάθμια μητριτοβάθμια εκπαίδευση - γενική (ISCED4-Gen) στη
Μάλτα (κατά 44,3%), και κατά φθίνουσα σειρά του
ρυθμού μεταβολής ακολουθούν: η Σουηδία (κατά
6,3%), και οριακά η Τσεχία (κατά 0,4%).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού
που φοιτά/ έχει εγγραφεί στην μεταδευτεροβάθμια μητριτοβάθμια εκπαίδευση - γενική (ISCED4-Gen) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2017.

Γράφημα 2.138: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού που φοιτά στην μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση - γενική
(ISCED4-Gen) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2017
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Το 2017, το ποσοστό των ανδρών στη βαθμίδα, υπολείπεται του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη
μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και
γυναικών να καταγράφεται στο Βέλγιο (κατά 37,6 ποσ.
μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των
φύλων ακολουθούν: η Τσεχία (κατά 37,5 ποσ. μονάδες), ελαφρότερα η Γαλλία (κατά 14,3 ποσ. μονάδες),

και η Σουηδία (κατά 5,0 ποσ. μονάδες). Την ίδια χρονιά, το ποσοστό των ανδρών στη βαθμίδα, υπερέχει
του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών
να καταγράφεται στη Γερμανία (κατά 13,8 ποσ. μονάδες), και τη Μάλτα (κατά 6,8 ποσ. μονάδες).

2.2.6.2 ISCED4-VOC – ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΜΗ-ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
συνολικό σπουδαστικό πληθυσμό που φοιτά/έχει εγγραφεί στην μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2017.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και
το ποσοστό του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού
που φοιτά στην μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια
εκπαίδευση - επαγγελματική (ISCED4-Voc) ως προς το

Γράφημα 2.139: Πλήθος & ποσοστό του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού της μεταδευτεροβάθμιας μη-τριτοβάθμιας εκπαίδευσης - επαγγελματική (ISCED4Voc) ως προς το συνολικό σπουδαστικό πληθυσμό που φοιτά/έχει εγγραφεί στην μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4) στα 28 κράτημέλη της ΕΕ το 2017
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Το 2017, το 92,0% (ή 1.486.815 σπουδαστές/-στριες)
του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού που φοιτά/έχει εγγραφεί στην μεταδευτεροβάθμια μητριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4) στα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 (1.616.803 σπουδαστές/-στριες), αφορά στο
σπουδαστικό πληθυσμό της μεταδευτεροβάθμιας μητριτοβάθμιας εκπαίδευσης - επαγγελματική (ISCED4Voc).
Την ίδια χρονιά, το 100,0% (ή 78.443 σπουδαστές/στριες) του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού που
φοιτά/έχει εγγραφεί στην μεταδευτεροβάθμια μη- τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4) στην Ελλάδα (78.443
σπουδαστές/-στριες), αφορά στο σπουδαστικό πληθυσμό της μεταδευτεροβάθμιας μη-τριτοβάθμιας εκπαίδευσης - επαγγελματική (ISCED4-Voc). Στην κατανομή
ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28 η Ελλάδα (100,0%) ισοβαθμεί στην 1η
υψηλότερη θέση με 15 κράτη-μέλη της ΕΕ, τιμή υπερέχουσα της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28
(92,0%) κατά 8,0 ποσ. μονάδες.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2013-2017
(για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία) το πλήθος
του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού που φοιτά
στην μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση
- επαγγελματική (ISCED4-Voc) στην ΕΕ-28 καταγράφει
ιδιαίτερα μικρή μείωση κατά -1,9% (ή κατά 27.838
σπουδαστές/-στριες) από 1.514.653 σπουδαστές/στριες το 2013, σε 1.486.815 σπουδαστές/-στριες το
2017.
Την ίδια περίοδο, σε 9 από τα 19 κράτη-μέλη της ΕΕ
(για τα οποία διατίθενται μη-μηδενικά στοιχεία για το
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σπουδαστικό πληθυσμό της βαθμίδας τα έτη 2013 και
2017), καταγράφεται αύξηση του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού που φοιτά στην μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση - γενική (ISCED4Voc) με την υψηλότερη να καταγράφεται στην Κύπρο
(κατά 32,6%), και κατά φθίνουσα σειρά του ρυθμού
μεταβολής ακολουθούν: η Λετονία (κατά 30,9%), η Λιθουανία (κατά 30,1%), η Γαλλία (κατά 9,9%), η Ουγγαρία (κατά 7,3%), η Σουηδία (κατά 7,2%), και ελαφρότερα το Βέλγιο (κατά 4,8%), η Φινλανδία (κατά 4,3%), και οριακά η Ρουμανία (κατά 0,9%).
Στον αντίποδα, σε 10 από τα 19 κράτη-μέλη της ΕΕ (για
τα οποία διατίθενται μη-μηδενικά στοιχεία για το
σπουδαστικό πληθυσμό της βαθμίδας τα έτη 2013 και
2017), καταγράφεται μείωση του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού που φοιτά στην μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση - γενική (ISCED4-Voc)
με την υψηλότερη να καταγράφεται στην Πορτογαλία
(κατά -114,9%), και κατά φθίνουσα σειρά του ρυθμού
μεταβολής ακολουθούν: η Τσεχία (κατά -106,3%), η
Βουλγαρία (κατά -90,0%), η Εσθονία (κατά -78,1%), το
Λουξεμβούργο (κατά -37,9%), η Πολωνία (κατά -30,5%),
η Σλοβακία (κατά -30,4%), και ελαφρότερα η Ιρλανδία
(κατά -7,3%), η Γερμανία (κατά -5,8%), και η Αυστρία
(κατά -3,0%).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού
που φοιτά/ έχει εγγραφεί στην μεταδευτεροβάθμια μητριτοβάθμια εκπαίδευση - επαγγελματική (ISCED4-Voc)
ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2017.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Γράφημα 2.140: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού που φοιτά στην μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση - επαγγελματική (ISCED4-Voc) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2017
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Το 2017, σε 15 από τα 21 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των ανδρών στη βαθμίδα, υπολείπεται σημαντικά έως ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στην Αυστρία (κατά 58,6 ποσ.
μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Πολωνία (κατά 41,6 ποσ. μονάδες),
η Γαλλία (κατά 40,3 ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά
34,2 ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά 20,0 ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 15,5 ποσ. μονάδες), η Γερμανία
(κατά 15,1 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 14,1 ποσ.
μονάδες), η Φινλανδία (κατά 12,9 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 9,8 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 9,5
ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 9,0 ποσ. μονάδες),
και ελαφρότερα η Σλοβακία (κατά 4,3 ποσ. μονάδες),
και η Ιρλανδία (κατά 2,6 ποσ. μονάδες).
Στον αντίποδα, την ίδια χρονιά, σε 6 από τα 21 κράτημέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία,
το ποσοστό των ανδρών στη βαθμίδα, υπερέχει σημαντικά έως ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναι-

κών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στο Λουξεμβούργο (κατά 57,6 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά
απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Κύπρος (κατά
53,3 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 33,8 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Τσεχία (κατά 9,4 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 7,9 ποσ. μονάδες), και οριακά
το Βέλγιο που καταγράφει την ελάχιστη τιμή του εύρους της απόκλισης των φύλων (κατά 0,9 ποσ. μονάδες)
μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 στη βαθμίδα τη
συγκεκριμένη χρονιά.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και
το ποσοστό του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού
που φοιτά με εφαρμογή του μοντέλου παράλληλης
εκπαίδευσης στο σχολείο και σε χώρο εργασίας (dual
system) στην μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση - επαγγελματική (ISCED4-Voc) ως προς το
συνολικό σπουδαστικό πληθυσμό που φοιτά/έχει εγγραφεί στην μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση - επαγγελματική (ISCED4-Voc) στα κράτημέλη της ΕΕ-28 το 2017.

Γράφημα 2.141: Πλήθος & ποσοστό του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού της μεταδευτεροβάθμιας μη-τριτοβάθμιας εκπαίδευσης - επαγγελματική (ISCED4Voc) που φοιτά με εφαρμογή του μοντέλου παράλληλης εκπαίδευσης στο σχολείο και σε χώρο εργασίας (dual system) ως προς το συνολικό σπουδαστικό πληθυσμό
που φοιτά/έχει εγγραφεί στην μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση - επαγγελματική (ISCED4-Voc) στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ το 2017
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Το 2017, σε 16 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για τον συνολικό σπουδαστικό
πληθυσμό που φοιτά με εφαρμογή του μοντέλου παράλληλης εκπαίδευσης στο σχολείο και σε χώρο εργασίας (dual system) στην μεταδευτεροβάθμια μη- τριτοβάθμια εκπαίδευση - επαγγελματική (ISCED4-Voc)
σε όλη την περίοδο αναφοράς (2013-2017).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, το 26,8% (ή 2.747.366 σπουδαστές/-στριες) του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού που φοιτά/έχει εγγραφεί στην μεταδευτεροβάθ-

μια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση - επαγγελματική
(ISCED4-Voc) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 (10.234.874
σπουδαστές/-στριες), αφορά στο σπουδαστικό πληθυσμό που φοιτά με εφαρμογή του μοντέλου παράλληλης εκπαίδευσης στο σχολείο και σε χώρο εργασίας
(dual system).
Σημειώνεται ότι, την περίοδο αναφοράς (2013-2017),
σε 12 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ καταγράφεται μημηδενικός σπουδαστικός πληθυσμός που φοιτά με εφαρμογή του μοντέλου παράλληλης εκπαίδευσης στο
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με εφαρμογή του μοντέλου παράλληλης εκπαίδευσης
στο σχολείο και σε χώρο εργασίας (dual system) στην
μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση επαγγελματική (ISCED4-Voc) στην ΕΕ-28 καταγράφει
οριακή μείωση κατά -0,8% (ή κατά 4.229 σπουδαστές/στριες) από 537.339 σπουδαστές/-στριες το 2013, σε
533.110 σπουδαστές/-στριες το 2017.
Την ίδια περίοδο, σε 6 από τα 9 κράτη-μέλη της ΕΕ (για
τα οποία διατίθενται μη-μηδενικά στοιχεία για το
σπουδαστικό πληθυσμό της βαθμίδας τα έτη 2013 και
2017), καταγράφεται μείωση του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού που φοιτά στην μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση - γενική (ISCED4Voc) που φοιτά με εφαρμογή του μοντέλου παράλληλης εκπαίδευσης στο σχολείο και σε χώρο εργασίας
(dual system), με την υψηλότερη να καταγράφεται
στην Εσθονία (κατά -175,9%), και κατά φθίνουσα σειρά του ρυθμού μεταβολής ακολουθούν: η Σλοβακία
(κατά -56,9%), το Λουξεμβούργο (κατά -37,9%), η Αυστρία (κατά -10,5%), και ελαφρότερα η Γερμανία (κατά
-8,1%), και η Φινλανδία (κατά -3,3%).
Στον αντίποδα, σε 3 από τα 9 κράτη-μέλη της ΕΕ (για τα
οποία διατίθενται μη-μηδενικά στοιχεία για το σπουδαστικό πληθυσμό της βαθμίδας τα έτη 2013 και
2017), καταγράφεται αύξηση του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού που φοιτά στην μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση - γενική (ISCED4-Voc)
που φοιτά με εφαρμογή του μοντέλου παράλληλης εκπαίδευσης στο σχολείο και σε χώρο εργασίας (dual
system), με την υψηλότερη να καταγράφεται στη Λετονία (κατά 30,9%), και κατά φθίνουσα σειρά του ρυθμού
μεταβολής ακολουθούν: η Σουηδία (κατά 27,8%), και
ελαφρότερα στην Ουγγαρία (κατά 7,3%).

σχολείο και σε χώρο εργασίας (dual system) στην μεταδευτεροβάθμια μη- τριτοβάθμια εκπαίδευση - επαγγελματική (ISCED4-Voc) και συγκεκριμένα: στην
Ουγγαρία (με 80.1238 σπουδαστές/-τριες που αντιστοιχεί στο 100,0% του σπουδαστικού πληθυσμού της
βαθμίδας), τη Λετονία (με 5.049 σπουδαστές/-τριες
που αντιστοιχεί στο 100,0% του σπουδαστικού πληθυσμού της βαθμίδας), το Λουξεμβούργο (με 609 σπουδαστές/-τριες που αντιστοιχεί στο 100,0% του σπουδαστικού πληθυσμού της βαθμίδας), τη Σουηδία (με
13.725 σπουδαστές/-τριες που αντιστοιχεί στο 78,9%
του σπουδαστικού πληθυσμού της βαθμίδας), τη Φινλανδία (με 16.411 σπουδαστές/-τριες που αντιστοιχεί
στο 64,9% του σπουδαστικού πληθυσμού της βαθμίδας), την Αυστρία (με 11.025 σπουδαστές/-τριες που
αντιστοιχεί στο 57,3% του σπουδαστικού πληθυσμού
της βαθμίδας), τη Γερμανία (με 377.584 σπουδαστές/τριες που αντιστοιχεί στο 53,3% του σπουδαστικού
πληθυσμού της βαθμίδας), την Ισπανία (με 5.640
σπουδαστές/-τριες που αντιστοιχεί στο 22,9% του
σπουδαστικού πληθυσμού της βαθμίδας), την Ιρλανδία
(με 7.910 σπουδαστές/-τριες που αντιστοιχεί στο 15,3%
του σπουδαστικού πληθυσμού της βαθμίδας), τη Ρουμανία (με 13.375 σπουδαστές/-τριες που αντιστοιχεί
στο 14,3% του σπουδαστικού πληθυσμού της βαθμίδας), τη Σλοβακία (με 1.497 σπουδαστές/-τριες που αντιστοιχεί στο 10,6% του σπουδαστικού πληθυσμού της
βαθμίδας), κα την Εσθονία (με 162 σπουδαστές/-τριες
που αντιστοιχεί στο 2,7% του σπουδαστικού πληθυσμού της βαθμίδας).
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2013-2017
(για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία) το πλήθος
του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού που φοιτά
2.2.6.3 ΔΕΙΚΤΕΣ ΗΛΙΚΙΑΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

βαθμίδα εύρους ηλικιακών ομάδων στην ΕΕ-28 την
περίοδο αναφοράς 2001-2017.
Σημειώνεται, ότι οι συγκεκριμένοι δείκτες της ΕΕ-28
αποδίδονται ως η μέση τιμή των αντίστοιχων δεικτών
της συγκεκριμένης βαθμίδας στα 28 κράτη-μέλη της
ΕΕ, καθώς και ότι η συγκεκριμένη βαθμίδα.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνονται η ποσοστιαία
αναλογία της καθαρής και της μικτής φοίτησης του
συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού που φοιτά στην
μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση
(ISCED4) ως προς το πλήθος του συνολικού πληθυσμού της χώρας/ κάτοικοι του προβλεπόμενου για τη

Γράφημα 2.142: Ποσοστιαία αναλογία της καθαρής και μικτής φοίτησης του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού που φοιτά στην μεταδευτεροβάθμια μητριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4) ως προς το πλήθος του συνολικού πληθυσμού της χώρας/ κάτοικοι του προβλεπόμενου για τη βαθμίδα εύρους ηλικιακών
ομάδων στην ΕΕ-28 την περίοδο 2001-2017
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(*) Δεν διατίθενται στοιχεία για την Κροατία τα έτη 2001 & 2002.Στο Ηνωμένο Βασίλειο το πλήθος των σπουδαστών/-στριών στη βαθμίδα την περίοδο 2001-2005 έχει προσεγγισθεί (ως
προς την κατανομή του δείκτη την περίοδο 2006-2017). Η εκτίμηση του πλήθους αφορά στην προσέγγιση του πλήθους των μεταπτυχιακών φοιτητών/-τριών (Master's or equivalent level)
που την περίοδο 2001-2012 είχαν συμπεριληφθεί στο ISCED5A.Την ίδια περίοδο αναλογία των φοιτητών/-τριών του ISCED5b καταχωρήθηκε στο ISCED5 και η υπολειπόμενη αναλογία στο
ISCED6. Η διακοπή της χρονοσειράς μεταξύ των ετών 2012 & 2013 σημειώνεται με διακεκομμένη γραμμή.
Πηγή: Eurostat - Students by ISCED level the period 2001-2012 [educ_enrl1tl] & Pupils and students enrolled by education level the period 2013-2017 [educ_uoe_enra02] and Population on 1
January by age and sex [demo_pjan]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
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των δεικτών να είναι 7,4 ποσ. μονάδες, τη μέγιστη τιμή
της απόκλισης να καταγράφεται το 2015 (κατά 11,4
ποσ. μονάδες) και την ελάχιστη τιμή της απόκλισης να
καταγράφεται το 2001 (κατά 4,0 ποσ. μονάδες).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνονται η ποσοστιαία
αναλογία της καθαρής και της μικτής φοίτησης του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού που φοιτά στην
μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση
(ISCED4) ως προς το πλήθος του συνολικού πληθυσμού
της χώρας/ κάτοικοι του προβλεπόμενου για τη βαθμίδα εύρους ηλικιακών ομάδων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28
το 2017.

Κεφάλαιο 2ο

ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ/ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017) ο δείκτης NER
(αναλογία καθαρής φοίτησης) στην μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4) διαφοροποιείται σημαντικά ως προς τον δείκτη GER (αναλογία μικτής φοίτησης) στη βαθμίδα. Συγκεκριμένα, το 2017 ο
δείκτης NER (6,9%) υπολείπεται κατά 11,3 ποσ. μονάδες του δείκτη GER (18,2%) την ίδια χρονιά.
Κατά την περίοδο αναφοράς 2001-2017, ο δείκτης NER
στην μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση
(ISCED4) καταγράφει μικρή μείωση (κατά -11,6% ή κατά
0,9 ποσ. μονάδες, ενώ ο δείκτης GER στη βαθμίδα καταγράφει σημαντική αύξηση (κατά 54,2% ή κατά 6,4
ποσ. μονάδες), με τη μέση απόκλιση περιόδου μεταξύ

Γράφημα 2.143: Ποσοστιαία αναλογία της καθαρής και μικτής φοίτησης του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού που φοιτά στην μεταδευτεροβάθμια μητριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4) ως προς το πλήθος του συνολικού πληθυσμού της χώρας/ κάτοικοι του προβλεπόμενου για τη βαθμίδα εύρους ηλικιακών
ομάδων στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ (*) το 2017
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(*) Δεν διατίθενται στοιχεία ηλικιακών ομάδων για τον δείκτη NER στην Τσεχία την περίοδο 2013-2017. Η αναφερόμενη τιμή του δείκτη αφορά στην τελευταία χρονιά ανάλυσης των ηλικιακών ομάδων (2012).
Πηγή: Eurostat - Students by ISCED level the period 2001-2012 [educ_enrl1tl] & Pupils and students enrolled by education level the period 2013-2017 [educ_uoe_enra02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, ο μέσος δείκτης NER του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού στην μεταδευτεροβάθμια μητριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4) στα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία είναι
6,9% τιμή σημαντικά υπολειπόμενη κατά 11,3 ποσ.
μονάδες του αντίστοιχου μέσου δείκτη GER (18,2%).
Την ίδια χρονιά, ο δείκτης NER του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού στην μεταδευτεροβάθμια μητριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4) στην Ελλάδα είναι
20,8% τιμή υπολειπόμενη σημαντικά κατά 15,5 ποσ.
μονάδες του αντίστοιχου δείκτη GER (36,3%). Στην κατανομή ως προς το δείκτη NER, μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28, η Ελλάδα (20,8%) κατέχει την 3η
υψηλότερη θέση, τιμή υπερέχουσα σημαντικά του

μέσου δείκτη NER στην ΕΕ-28 (6,9%) κατά 13,9 ποσ.
μονάδες.
Τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη NER (top 5)
και με μέση τιμή δείκτη 18,9% είναι: η Ουγγαρία
(21,6%), η Γερμανία (21,4%), η Ελλάδα (20,8%), η Ιρλανδία (18,9%), και η Πολωνία (11,7%). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
δείκτη NER (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη 0,3%,
και συγκεκριμένα: η Ισπανία (0,1%), η Φινλανδία και η
Βουλγαρία (0,2%), η Κύπρος (0,4%), και η Μάλτα (0,5%).
Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom είναι
ιδιαίτερα υψηλή (65,4 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη σημαντικότατων διαφοροποιήσεων του δείκτη
μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

2.2.7 ISCED5 – Τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών
Η φοίτηση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (Short-cycle tertiary education - level 5)
αποτελεί την νεότερη βαθμίδα της εκπαίδευσης που έχει
ενταχθεί στην ταξινόμηση των βαθμίδων της εκπαίδευ18
σης (UNESCO ISCED2011) και με προγράμματα και/αν
18

Στην αρχική ανακοίνωση (UNESCO ISCED-76) η ταξινόμηση του
περιεχομένου των εκπαιδευτικών προγραμμάτων περιλάμβανε 2
κύριους άξονες: βαθμίδες (levels) εκπαίδευσης και πεδία (fields)
εκπαίδευσης. Οι μεταβλητές συνδυαστικής ταξινόμησης (crossclassification variables) διατηρήθηκαν στην αναθεωρημένη ταξινόμηση του 1997 (UNESCO ISCED-97). Έκτοτε τα κριτήρια και οι

όχι κυρίως επαγγελματικής εκπαίδευσης στην πλειονότητα των συστημάτων Ε&Κ της ΕΕ-28 και κατά κύριο λόγο
αφορά σε αποφοίτους της ανώτερης δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης (ISCED3), ή σε αποφοίτους της μεταδευτεροβάθμιας μη-τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED4).
κανόνες κατανομής των προγραμμάτων σε βαθμίδες εκπαίδευσης
αποσαφηνίστηκαν και έγιναν αυστηρότεροι με αποτέλεσμα το
πλήθος των βαθμίδων να αυξηθεί περαιτέρω. Το 2011 δημοσιοποιείται πλέον η νέα ταξινόμηση (UNESCO ISCED-11). Ωστόσο, επίσημες αναφορές με βάση τη συγκεκριμένη ταξινόμηση ξεκίνησαν από το 2014 και μετά.
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

Σημειώνεται ότι, στα γραφήματα των συστημάτων Ε&Κ
του σχολικού/ ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 του δικτύου ΕΥΡΥΔΙΚΗ (Eurydice, 2019) δεν περιγράφεται η συγκεκριμένη βαθμίδα σε 12 από τα 33 συστήματα Ε&Κ στην
ΕΕ-28 και συγκεκριμένα: στο Βέλγιο-γαλλική & γερμανόφωνη κοινότητα, τη Βουλγαρία, την Τσεχία, τη Γερ19
μανία, την Εσθονία, την Ελλάδα , την Κροατία, τη Λιθουανία, τη Ρουμανία, τη Φινλανδία, και τη Σουηδία.
Αξίζει να σημειωθεί, ωστόσο, ότι την περίοδο 2013-2017
(για την οποία καταγράφονται τα πρώτα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία) σε 6 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ δεν
καταγράφεται στη βάση της Eurostat σπουδαστικός πληθυσμός στη συγκεκριμένη βαθμίδα και συγκεκριμένα:
στη Βουλγαρία, την Εσθονία , την Ελλάδα, τη Λιθουανία, τη Ρουμανία , και την Φινλανδία (για την περίοδο
2015-2017). Παρότι, όπως θα φανεί και στη συνέχεια και
ιδιαίτερα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση καταγράφονται
αναντιστοιχίες στις χρονοσειρές του φοιτητικού πληθυσμού κατά τις περιόδους 2001-2012 και 2013-2017. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση η περίοδος αναφοράς (20012017) επιλέχθηκε να παραμείνει ενιαία (για ιστορικούς
λόγους) και η αναντιστοιχία επισημαίνεται με διακοπή
της συνεχούς γραμμής μεταξύ των 2 προαναφερθεισών
περιόδων. Η συγκεκριμένη βαθμίδα της τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης (ΙISCED5) για την περίοδο αναφοράς 20012012 εκτιμήθηκε αναλογικά επί του φοιτητικού πληθυσμού της βαθμίδας ISCED5b στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28.
Αναλύοντας τα βασικά στοιχεία της δομής της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5)
στα συστήματα Ε&Κ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 στα
οποία αυτή περιγράφεται να λειτουργεί (Eurydice, 2019),
αξίζει να σημειωθούν τα ακόλουθα:
 Σε 21 από τα 33 συστήματα Ε&Κ στην ΕΕ-28 λειτουργούν μονάδες της συγκεκριμένης βαθμίδας. Πιο συγκεκριμένα:
• στην Πολωνία η φοίτηση είναι 3ετής, στην Ιρλανδία
η φοίτηση είναι από 2ετής έως& 3ετής, και στην Ισπανία η φοίτηση είναι από 3εξαμήνων έως&
3ετής,
• σε 10 από τα 21 συστήματα Ε&Κ στην ΕΕ-28 στα οποία αναφέρεται η συγκεκριμένη βαθμίδα η φοίτηση είναι 2ετής και συγκεκριμένα: στο Βέλγιο- φλαμανδική κοινότητα, τη Δανία, τη Γαλλία, την Ιταλία,
τη Λετονία, το Λουξεμβούργο, την Ουγγαρία, την
19

Με το Νόμο 4521/2018 (άρθρο 8) προβλέπεται πλέον ότι «Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία
εκδίδεται ύστερα από πρόταση της Συγκλήτου του οικείου Ιδρύματος,
γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού (Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ.) και γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Κ.) του άρθρου 79,
μπορεί να ιδρύονται στα Α.Ε.Ι. Κέντρα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
(Κ.Ε.Ε.), που παρέχουν διετή προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης για αποφοίτους των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.). Τα προγράμματα μπορεί να υλοποιούνται και σε συνεργασία με ερευνητικά
κέντρα της ημεδαπής. Το Κ.Ε.Ε. αποτελεί ακαδημαϊκή μονάδα του Ιδρύματος». Ωστόσο μέχρι σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί η εισαγωγή
νεοεισερχομένων στα τμήματα των ΚΕΕ στα ΑΕΙ για τα οποία ολοκληρώθηκε η διοικητική διαδικασία.
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Ολλανδία, την Πορτογαλία, τη Σλοβενία, και το Ηνωμένο Βασίλειο - Σκωτία,
• στην Κύπρο και στην Σλοβενία η φοίτηση είναι από
1ετής έως& 3ετής,
• στην Ηνωμένο Βασίλειο – Αγγλία – Βόρειος Ιρλανδία - Ουαλία η φοίτηση είναι από 1ετής έως& 2ετής,
και τέλος
• στη Μάλτα και στην Αυστρία η φοίτηση είναι 1ετής.

 Σε 6 από τα 21 συστήματα Ε&Κ στην ΕΕ-28 λειτουρ•

•

•

•

•

•

γούν παράλληλα στη βαθμίδα και περισσότεροι τύποι ιδρύματος. Συγκεκριμένα:
στην Αυστρία λειτουργούν παράλληλα 4 τύποι ιδρύματος: στο Berufsbildende Hohere Schule η φοίτηση
είναι 2ετής, στο Bauhandwererschulen η φοίτηση είναι 2ετής, στο Kollegs η φοίτηση είναι 2ετής, και στο
Lehrgangan (tertiarer ) Bildungseinrichtung η φοίτηση είναι 1ετής ή 2ετής.
στην Ισπανία λειτουργούν παράλληλα 3 τύποι ιδρύματος: στο Ciclos Formativos de Grado Superior η
φοίτηση είναι 2ετής με εφαρμογή (κατά το τελευταίο εξάμηνο) του μοντέλου παράλληλης εκπαίδευσης στο σχολείο και σε χώρο εργασίας dual system),
στο Grado medio de artes plásticas y diseño Superior
η φοίτηση είναι 2ετής με εφαρμογή (κατά το τελευταίο εξάμηνο) του μοντέλου παράλληλης εκπαίδευσης στο σχολείο και σε χώρο εργασίας dual system),
και στο Grado medio de enseñanzas deportivas η
φοίτηση είναι 2ετής.
στη Μάλτα λειτουργούν παράλληλα 2 τύποι ιδρύματος: στο Institute of Tourism Studies - ITS η φοίτηση
είναι 1ετής (με επιπλέον 1 έτος εργασιακής εμπειρίας), ή 2ετής με εφαρμογή (για 1 εξάμηνο) του μοντέλου παράλληλης εκπαίδευσης στο σχολείο και σε
χώρο εργασίας (dual system), και στο Malta College
of Arts, Science and Technology – MCAST η φοίτηση
είναι 2ετής.
στη Γαλλία λειτουργούν παράλληλα 2 τύποι ιδρύματος: στο Sections de techniciens supérieurs η φοίτηση είναι 3ετής, και Malta College of Arts, στο Instituts
universitaires de technologie η φοίτηση είναι 3ετής.
στην Κύπρο λειτουργούν παράλληλα 2 τύποι ιδρύματος: οι Δημόσιες σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης η φοίτηση είναι από 1ετής έως& 3ετής, και στο
Μεταλυκειακό ιστιντούτο επαγγελματικής εκπαίδευσης & κατάρτισης η φοίτηση είναι 2ετής.
στη Σλοβακία λειτουργούν παράλληλα 2 τύποι ιδρύματος: στο Konzervatórium η φοίτηση είναι από
2ετής και αφορά σε αποφοίτους του ISCED2 (από
τον ίδιο τύπο ιδρύματος/σχολείου), και στο Stredna
odborna ŝkola η φοίτηση είναι 2ετής έως και 3ετής
και αφορά (σε αποφοίτους του ISCED3).

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος του
συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού που φοιτά στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών
(ISCED5) στην ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2013-2017.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Γράφημα 2.144: Συνολικός σπουδαστικός πληθυσμός της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) στην ΕΕ-28 την περίοδο 2013-2017
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1.293.348

1.433.802

2017

(*) Δεν διατίθενται στοιχεία για την Κροατία τα έτη 2001 & 2002.Στο Ηνωμένο Βασίλειο το πλήθος των μαθητών/-τριών στη βαθμίδα την περίοδο 2001-2005 έχει προσεγγισθεί (ως προς την
κατανομή του δείκτη την περίοδο 2006-2017). Η εκτίμηση του πλήθους αφορά στην προσέγγιση του πλήθους των μεταπτυχιακών φοιτητών/-τριών (Master's or equivalent level) που την
περίοδο 2001-2012 είχαν συμπεριληφθεί στο ISCED5A.Την ίδια περίοδο αναλογία των φοιτητών/-τριών του ISCED5b καταχωρήθηκε στο ISCED5 και η υπολειπόμενη αναλογία στο ISCED6.
Η διακοπή της χρονοσειράς μεταξύ των ετών 2012 & 2013 σημειώνεται με διακεκομμένη γραμμή.
Πηγή: Eurostat - Students by ISCED level the period 2001-2012 [educ_enrl1tl] & Pupils and students enrolled by education level the period 2013-2017 [educ_uoe_enra02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, το σύνολο του σπουδαστικού πληθυσμού της
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μικρού κύκλου σπουδών
(ISCED5) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 είναι 1.456.735
σπουδαστές/-στριες, που αντιστοιχεί στο 1,32% του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού (που φοιτούν/έχουν εγγραφεί σε κάποια από τις βαθμίδες ISCED0 έως& ISCED8- της εκπαίδευσης) της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά (110.693.145 μαθητές- φοιτητές/τριες). Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017) το πλήθος του μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μικρού κύκλου σπουδών
(ISCED5) στην ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση (κατά 12,6% ή
κατά 163.387 σπουδαστές/-στριες), από 1.433.802
σπουδαστές/-στριες το 2001, σε 1.456.735 σπουδαστές/-

στριες το 2017. Σημειώνεται ότι η η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2011
(1.471.676 σπουδαστές/-στριες), ενώ η ελάχιστη τιμή του
δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2004
(1.253.605 σπουδαστές/-στριες).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το ποσοστό του
συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού που φοιτά στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών
(ISCED5) ως προς το συνολικό μαθητικό-φοιτητικό
πληθυσμό (που φοιτά/ έχει εγγραφεί στις βαθμίδες
ISCED0 έως& ISCED8 της εκπαίδευσης) στα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 το 2017.

Γράφημα 2.145: Πλήθος & ποσοστό του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) ως προς το συνολικό μαθητικό-φοιτητικό πληθυσμό στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ το 2017
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Πηγή: Eurostat - Students by ISCED level the period 2001-2012 [educ_enrl1tl] & Pupils and students enrolled by education level the period 2013-2017 [educ_uoe_enra02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, το 1,32% (ή 1.456.735 σπουδαστές/-στριες)
του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού
(που φοιτούν/ έχουν εγγραφεί στις βαθμίδες ISCED0
έως& ISCED8 της εκπαίδευσης) στα κράτη-μέλη της ΕΕ28 (110.693.145 φοιτητές - μαθητές/-τριες), αφορά στο
σπουδαστικό πληθυσμό της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5). Τα 5 κράτημέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) με μέση τιμή
δείκτη 3,47% είναι: η Αυστρία (4,27%), η Ισπανία
(3,85%), η Λετονία (3,46%), η Γαλλία (3,24%), και η Σλοβενία (2,51%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο μη-μηδενικό δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 0,03%, και συγκεκριμένα: η
Γερμανία & η Πολωνία (οριακά 0,00%), η Κροατία

(0,01%), η Τσεχία (0,05%), και η Ιταλία (0,10%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom είναι ιδιαίτερα υψηλή (105,7 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
ΑΝΑ ΦΥΛΟ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης που
αφορά στην ποσοστιαία κατανομή του συνολικού
σπουδαστικού πληθυσμού που φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5)
επί του συνολικού μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού
στην ΕΕ-28 ως προς το φύλο των σπουδαστών/ -τριών
(την περίοδο 2013-2017.
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Γράφημα 2.146: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού που φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5)
επί του συνολικού μαθητικού- φοιτητικού πληθυσμού στην ΕΕ-28 ως προς το φύλο των σπουδαστών/ -τριών την περίοδο 2013-2017
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Πηγή: Eurostat - Students by ISCED level the period 2001-2012 [educ_enrl1tl] & Pupils and students enrolled by education level the period 2013-2017 [educ_uoe_enra02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Κατά την περίοδο αναφοράς (2013-2017) η κατανομή
του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού που φοιτά
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) (ανδρών/γυναικώνν) επί του συνολικού
μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού της ΕΕ-28 (ανδρών/
γυναικών αντίστοιχα) διαφοροποιείται ελαφρά ως
προς το φύλο των σπουδαστών/ -τριών. Συγκεκριμένα, το 2017 το ποσοστό των ανδρών σπουδαστών/ τριών (1,3%) υπολείπεται οριακά (κατά 0,1 ποσ. μονάδες) του αντίστοιχου ποσοστού των γυναικών (1,4%).
Κατά την περίοδο αναφοράς 2001-2017, τόσο το ποσοστό των ανδρών που φοιτούν στην τριτοβάθμια εκ-

παίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5), όσο και
των γυναικών καταγράφουν οριακά μηδενική μεταβολή του δείκτη με το ποσοστό των ανδρών να υπολείπεται σταθερά των γυναικών κατά την περίοδο αναφοράς, και τη μέση απόκλιση, τη μέγιστη και την ελάχιστη τιμή της περιόδου να είναι οριακά μηδενική.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης που
αφορά στην ποσοστιαία κατανομή του συνολικού
σπουδαστικού πληθυσμού που φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5)
της ΕΕ-28 ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2017.

Γράφημα 2.147: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού που φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5)
της ΕΕ-28 ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2017
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Πηγή: Eurostat - Students by ISCED level the period 2001-2012 [educ_enrl1tl] & Pupils and students enrolled by education level the period 2013-2017 [educ_uoe_enra02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, σε 9 από τα 22 κράτη-μέλη της ΕΕ (για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία) το ποσοστό των
ανδρών στη βαθμίδα, υπερέχει του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του
δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται
στην Ιταλία (κατά 45,9 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η
Κύπρος (κατά 35,5 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά
24,6 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 18,8 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 6,2 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά
4,6 ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 3,4 ποσ. μονάδες),
και η Γαλλία (κατά 2,4 ποσ. μονάδες).
Την ίδια χρονιά, σε 13 από τα 22 κράτη-μέλη της ΕΕ
(για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία) το ποσοστό των ανδρών στη βαθμίδα, υπολείπεται του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στην Πολωνία (κατά 63,0 ποσ. μονάδες),
και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Μάλτα (κατά 34,0 ποσ. μονάδες), η Γερμα-
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νία (κατά 32,5 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 27,5
ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 26,5 ποσ. μονάδες),
το Βέλγιο (κατά 25,1 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά
24,9 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 20,9
ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά 16,0 ποσ. μονάδες), το
Λουξεμβούργο (κατά 12,1 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία
(κατά 9,7 ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά 7,3 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 6,8 ποσ. μονάδες), και η Ιρλανδία (κατά 5,9 ποσ. μονάδες).
ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια σταθμισμένη μέση ηλικία (σε έτη) του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού που φοιτά/ έχει εγγραφεί στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών
(ISCED5) στην ΕΕ-28, αλλά και η ποσοστιαία κατανομή
τους ανά κατηγορία εύρους ηλικιακών ομάδων (εντός
του προβλεπόμενου εύρους ηλικιών για τη συγκεκριμένη βαθμίδα, και αντίστοιχα μικρότερης και μεγαλύ-
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τερης του προβλεπόμενου εύρους ηλικίας) την περίο20
δο αναφοράς 2013-2017 .
20

προκύπτει σε ετήσια βάση από το υψηλότερο πλήθος ανά ηλικιακό έτος των φοιτητών/-τριών και για ηλικίες μετά τις προβλεπόμενες για την αποφοίτηση από την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευσης (ISCED3) στα 33 συστήματα Ε&Κ στην ΕΕ-28

Το προβλεπόμενο εύρος ηλικιών για τη συγκεκριμένη βαθμίδα
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Γράφημα 2.148: Ετήσια σταθμισμένη μέση ηλικία (σε έτη) του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού που φοιτά/ έχει εγγραφεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) στην ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2013-2017
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Πηγή: Eurostat - Students by ISCED level the period 2001-2012 [educ_enrl1tl] & Pupils and students enrolled by education level the period 2013-2017 [educ_uoe_enra02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, η ετήσια σταθμισμένη μέση ηλικία του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού που φοιτά/ έχει εγγραφεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου
σπουδών (ISCED5) στην ΕΕ-28 είναι 25,9 έτη, με το
52,1% των σπουδαστών/ -τριών να ανήκουν στην κατηγορία «εντός του προβλεπόμενου εύρους ηλικιών
για την τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5)» στα 33 συστήματα Εκπαίδευσης & Κατάρτισης (Ε&Κ) της ΕΕ-28, το 46,3% των σπουδαστών/
-τριών να είναι ηλικίας μεγαλύτερης από το προβλεπόμενο εύρος ηλικιών, ενώ το 1,6% των σπουδαστών/
-τριών να είναι ηλικίας μικρότερης από το προβλεπόμενο εύρος ηλικιών.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017) η ετήσια
σταθμισμένη μέση ηλικία του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού της βαθμίδας στην ΕΕ-28 καταγράφει
οριακή αύξηση κατά 1,8% (ή κατά 0,5 έτη). Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο
αναφοράς καταγράφεται το 2003 (26,2 έτη), ενώ η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2012 (25,2 έτη).
Τη συγκεκριμένη περίοδο:
 το ποσοστό των σπουδαστών/ -τριών που ανήκουν
στην κατηγορία «εντός του προβλεπόμενου εύρους
ηλικιών για την τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5)» καταγράφει αύξηση κατά
5,6% (ή κατά 0,5 ποσ. μονάδες), από 49,4% το 2001,





σε 52,1% το 2017, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή
του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο
καταγράφεται το 2007 (46,2%).
το ποσοστό των σπουδαστών/ -τριών που ανήκουν
στην κατηγορία «ηλικίας μεγαλύτερης από το προβλεπόμενο εύρος ηλικιών» καταγράφει οριακή αύξηση κατά 0,8% (ή κατά 0,3 ποσ. μονάδες), από
45,9% το 2001, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή
του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς σε 46,3% το
2017. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη την
ίδια περίοδο καταγράφεται το 2011 (51,5%).
ενώ το ποσοστό των σπουδαστών/ -τριών που ανήκουν στην κατηγορία «ηλικίας μικρότερης από το
προβλεπόμενο εύρος ηλικιών» καταγράφει μικρή
αύξηση κατά 129,2% (ή κατά 0,9 ποσ. μονάδες), από
0,7% το 2001, σε 1,6% το 2017. Σημειώνεται ότι η
μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς
καταγράφεται το 2010 (2,1%), ενώ η ελάχιστη τιμή
του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2004
(0,7%).

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια σταθμισμένη μέση ηλικία (σε έτη) του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού που φοιτά/ έχει εγγραφεί στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών
(ISCED5) στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2017.

Γράφημα 2.149: Ετήσια σταθμισμένη μέση ηλικία (σε έτη) του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού που φοιτά/ έχει εγγραφεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ το 2017
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Πηγή: Eurostat - Students by ISCED level the period 2001-2012 [educ_enrl1tl] & Pupils and students enrolled by education level the period 2013-2017 [educ_uoe_enra02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
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Το 2017, η ετήσια σταθμισμένη μέση ηλικία του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού που φοιτά/ έχει εγγραφεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου
σπουδών (ISCED5) στην ΕΕ-28 είναι 25,9 έτη.
Τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) με
μέση τιμή δείκτη 35,7 έτη είναι: η Πολωνία και η Ολλανδία (39,0 έτη), η Ιρλανδία (35,9 έτη), το Ηνωμένο
Βασίλειο (33,5 έτη), και η Σουηδία (31,1 έτη). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 22,4 έτη, περιλαμβάνονται: η Γαλλία (20,6 έτη), η Πορτογαλία (22,1 έτη), το Λουξεμβούργο (22,8 έτη), η Αυστρία

(23,0 έτη), και η Κύπρος (23,5 έτη). Ας σημειωθεί ότι η
τιμή του λόγου top5/ bottom είναι υψηλή (1,6 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια σταθμισμένη μέση ηλικία (σε έτη) του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού που φοιτά/ έχει εγγραφεί στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών
(ISCED5) συνολικά και ανά φύλο στα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 το 2017.

Γράφημα 2.150: Μέση ηλικία του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού που φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) συνολικά
και ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2017
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Το 2017, στα 6 από τα 22 κράτη-μέλη της ΕΕ και συγκεκριμένα στην Αυστρία, την Πορτογαλία, τη Σλοβενία, το
Λουξεμβούργο, την Ουγγαρία και το Βέλγιο η ετήσια
σταθμισμένη μέση ηλικία των ανδρών σπουδαστών/ τριών που φοιτούν/ έχουν εγγραφεί στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) οριακά
ταυτίζεται με την αντίστοιχη μέση ηλικία των γυναικών
σπουδαστών/ -τριών. Την ίδια χρονιά, σε 3 από τα 22
κράτη-μέλη της ΕΕ η ετήσια σταθμισμένη μέση ηλικία
των ανδρών που φοιτούν/ έχουν εγγραφεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5)
υπερέχει της αντίστοιχης μέσης ηλικίας των γυναικών,
με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών
και γυναικών να καταγράφεται στην Κροατία (κατά 7,9
ποσ. μονάδες), και ακολουθούν: η Τσεχία (κατά 2,2 έτη),
και η Κύπρος (κατά 2,1 έτη).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, σε 13 από τα 22 κράτη-μέλη της
ΕΕ η ετήσια σταθμισμένη μέση ηλικία των ανδρών που
φοιτούν/ έχουν εγγραφεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) υπολείπεται της αντίστοιχης μέσης ηλικίας των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να
καταγράφεται στο Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 5,2 ποσ. μονάδες), και ακολουθούν: η Ιρλανδία (κατά 3,3 έτη), η
Γερμανία (κατά 3,1 έτη), η Ολλανδία (κατά 3,0 έτη), η
Σουηδία (κατά 2,8 έτη), η Πολωνία (κατά 1,8 έτη), η Ιταλία (κατά 1,7 έτη), η Λετονία και η Μάλτα (κατά 1,5 έτη),
η Δανία (κατά 1,3 έτη), η Ισπανία (κατά 1,2 έτη), και η
Γαλλία και η Σλοβακία (κατά 1,0 έτη).
ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΔΗΜΟΣΙΟΣ-ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ)

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης που
αφορά στην ποσοστιαία κατανομή του σπουδαστικού
πληθυσμού που φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) στα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 ανά τομέα εκπαίδευσης (δημόσιος-ιδιωτικός)
των μονάδων της βαθμίδας το 2017.

Γράφημα 2.151: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) ανά τομέα
εκπαίδευσης (δημόσιος-ιδιωτικός) των μονάδων της βαθμίδας στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ το 2017
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Πολωνία, και το Λουξεμβούργο (100,0%), η Ιρλανδία
(99,6%), η Δανία (97,7%), και η Μάλτα (93,2%). Στον
αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο μη-μηδενικό δείκτη (bottom 5), και με μέση τιμή
δείκτη για τη φοίτηση σε ίδρυμα του δημόσιου τομέα
32,4%, και συγκεκριμένα: η Κύπρος (5,8%), η Ολλανδία
(30,6%), η Σουηδία (39,3%), το Βέλγιο (41,4%), και η
Λετονία (45,0%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom είναι ιδιαίτερα υψηλή (3,0 φορές), που
υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων
του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης που
αφορά στην ποσοστιαία κατανομή του σπουδαστικού
πληθυσμού που φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) στα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 ανά κατηγορία του ιδιωτικού τομέα εκπαίδευσης
(κυβερνητικά εξαρτώμενος και μη εξαρτώμενος ) των
μονάδων της βαθμίδας το 2017.

Κεφάλαιο 2ο

ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ/ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Το 2017, σε 6 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ (και συγκεκριμένα στη Βουλγαρία, την Εσθονία, την Ελλάδα τη
Λιθουανία, τη Ρουμανία, και τη Φινλανδία) δεν καταγράφεται πλήθος σπουδαστικού πληθυσμού που φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου
σπουδών (ISCED5) σε όλη τη διάρκεια της περιόδου
αναφοράς.
Την ίδια χρονιά, το 56,0% (ή 815.275 σπουδαστές/στριες) του σπουδαστικού πληθυσμού στη τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 (1.456.735 σπουδαστές/-στριες)
φοιτά σε ιδρύματα του δημόσιου τομέα, ενώ το 44,0%
του πληθυσμού (ή 641.461 σπουδαστές/-στριες) φοιτά
αντίστοιχα σε ιδρύματα του ιδιωτικού τομέα της συγκεκριμένης βαθμίδας.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5), και με μέση τιμή δείκτη για τη
φοίτηση σε ίδρυμα του δημόσιου τομέα 98,1%, είναι: η

Γράφημα 2.152: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) ανά κατηγορία του ιδιωτικού τομέα εκπαίδευσης (κυβερνητικά εξαρτώμενος και μη-εξαρτώμενος) των μονάδων της βαθμίδας στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ (*) το 2017
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(*) Δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για τη Γερμανία και την Αυστρία
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Το 2017, το 29,6% (ή 431.594 σπουδαστές/-στριες) του
σπουδαστικού πληθυσμού στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) στα κράτημέλη της ΕΕ-28 (1.456.735 σπουδαστές/-στριες) φοιτά
σε ιδρύματα του ιδιωτικού (κυβερνητικά εξαρτώμενου) τομέα, το 13,5% του πληθυσμού (ή 196.089
σπουδαστές/-στριες) φοιτά αντίστοιχα σε ιδρύματα
του ιδιωτικού (κυβερνητικά μη-εξαρτώμενου) τομέα
της συγκεκριμένης βαθμίδας, ενώ το 0,9% του πληθυσμού (ή 13.778 σπουδαστές/-στριες) στη Γερμανία και
την Αυστρία, δεν επιμερίζουν ως προς τις δύο κατηγορίες τα ιδρύματα του ιδιωτικού τομέα στη συγκεκριμένη βαθμίδα.
Την ίδια χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο
δείκτη (top 5), με μέση τιμή δείκτη για τη φοίτηση σε
ίδρυμα του ιδιωτικού (κυβερνητικά μη- εξαρτώμενου)
τομέα 68,1%, είναι: η Ιταλία (100,0%), η Κύπρος
(94,2%), η Ολλανδία (69,4%), η Κροατία (45,1%), και η
Λετονία (31,5%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5

κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο μη-μηδενικό δείκτη
(bottom 5), με μέση τιμή δείκτη για τη φοίτηση σε ίδρυμα του ιδιωτικού (κυβερνητικά μη-εξαρτώμενου)
τομέα 5,8%, και συγκεκριμένα: η Δανία (0,4%) όπου το
ποσοστό φοίτησης σε ίδρυμα του ιδιωτικού (κυβερνητικά εξαρτώμενου) τομέα είναι 1,9%, η Ιρλανδία
(0,4%) όπου το ποσοστό φοίτησης σε ίδρυμα του ιδιωτικού (κυβερνητικά εξαρτώμενου) τομέα είναι 0,0%, η
Μάλτα (6,8%) όπου το ποσοστό φοίτησης σε ίδρυμα
του ιδιωτικού (κυβερνητικά εξαρτώμενου) τομέα είναι
0,0%, η Ουγγαρία (7,3%) όπου το ποσοστό φοίτησης
σε ίδρυμα του ιδιωτικού (κυβερνητικά εξαρτώμενου)
τομέα είναι 7,1%, και η Ισπανία (13,9%) όπου το ποσοστό φοίτησης σε ίδρυμα του ιδιωτικού (κυβερνητικά εξαρτώμενου) τομέα είναι 11,4%. Ας σημειωθεί ότι
η τιμή του λόγου top5/ bottom είναι ιδιαίτερα υψηλή
(11,8 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα
σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28.

2.2.7.1 ISCED5-GEN - ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΙΚΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΓΕΝΙΚΗ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού
που φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών – γενική/ακαδημαϊκή (ISCED5-General/

academic) ως προς το συνολικό σπουδαστικό πληθυσμό που φοιτά/έχει εγγραφεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) στα κράτημέλη της ΕΕ-28 το 2017.
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Γράφημα 2.153: Πλήθος & ποσοστό του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μικρού κύκλου σπουδών – γενική/ ακαδημαϊκή
(*)
(ISCED5- General/academic ) ως προς το συνολικό σπουδαστικό πληθυσμό που φοιτά/έχει εγγραφεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών
(ISCED5) στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ το 2017
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(*) At tertiary education levels, the terms ‘academic’ and ‘professional’ will be used in place of general and vocational respectively. ISCED 2011 does not yet define academic and professional
more precisely for higher ISCED levels, but opens up the possibility of distinguishing academic and professional orientations in the future based, for example, on fields of education (UNESCO,
International Standard Classification of Education ISCED 2011, 2012).
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Το 2017, το 11,0% (ή 160.556 σπουδαστές/-στριες) του
συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού που φοιτά/έχει
εγγραφεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28
(1.456.735 σπουδαστές/-στριες), αφορά στο σπουδαστικό πληθυσμό της μεταδευτεροβάθμιας μη- τριτοβάθμιας εκπαίδευσης - γενική (ISCED5-Gen). Σημειώνεται ότι, την περίοδο αναφοράς (2013-2017), μόνο 3
από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ καταγράφουν μη- μηδενικό σπουδαστικό πληθυσμό της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μικρού κύκλου σπουδών - γενική (ISCED5-Gen)
και συγκεκριμένα το Ηνωμένο Βασίλειο (με 156.044
σπουδαστές/-τριες που αντιστοιχεί στο 54,3% του
σπουδαστικού πληθυσμού της βαθμίδας), η Σουηδία
(με 3.593 σπουδαστές/-τριες που αντιστοιχεί στο 14,5%
του σπουδαστικού πληθυσμού της βαθμίδας), και η
Μάλτα (με 919 σπουδαστές/-τριες που αντιστοιχεί στο
54,6% του σπουδαστικού πληθυσμού της βαθμίδας).
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2013-2017
(για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία) το πλήθος
του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού που φοιτά
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπου-

δών - γενική (ISCED5-Gen) στην ΕΕ-28 καταγράφει σημαντική αύξηση κατά 225,1% (ή κατά 111.171 σπουδαστές/-στριες) από 49.385 σπουδαστές/-στριες το 2013,
σε 160.556 σπουδαστές/-στριες το 2017.
Την ίδια περίοδο, καταγράφεται μείωση του συνολικού
σπουδαστικού πληθυσμού που φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών - γενική
(ISCED5-Gen) στη Σουηδία (κατά -45,8% ή κατά 3.032
σπουδαστές/-στριες), και τη Μάλτα (κατά -19,5% ή κατά 223 σπουδαστές/-στριες). Στον αντίποδα, καταγράφεται σημαντική αύξηση του συνολικού σπουδαστικού
πληθυσμού που φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
μικρού κύκλου σπουδών - γενική (ISCED5-Gen) στο
Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 274,9% ή κατά 114.426 σπουδαστές/-στριες) από 41.618 σπουδαστές/-στριες το
2013, σε 156.044 σπουδαστές/-στριες το 2017.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού
που φοιτά/ έχει εγγραφεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών - γενική (ISCED5-Gen)
ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2017.

Γράφημα 2.154: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού που φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών - γενική
(ISCED5-Gen) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2017
59,4 58,2 62,3 62,8

40,6 41,8 37,7 37,2
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Πηγή: Eurostat - Students enrolled in tertiary education by education level, programme orientation, sex, type of institution and intensity of participation [educ_uoe_enrt01]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, το ποσοστό των ανδρών στη βαθμίδα, υπολείπεται σημαντικά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ
ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στο Ηνωμένο
Βασίλειο (κατά 25,0 ποσ. μονάδες), και ακολουθεί η
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Μάλτα (κατά 16,4 ποσ. μονάδες), ενώ την ίδια χρονιά
στη Σουηδία το ποσοστό των ανδρών στη βαθμίδα,
υπερέχει του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών (κατά
18,8 ποσ. μονάδες).
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2.2.7.2 ISCED5-VOC – ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΙΚΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
professional) ως προς το συνολικό σπουδαστικό πληθυσμό που φοιτά/έχει εγγραφεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) στα κράτημέλη της ΕΕ-28 το 2017.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και
το ποσοστό του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού
που φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών - επαγγελματική (ISCED5-Vocational/

Κεφάλαιο 2ο

87,6

ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ/ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Γράφημα 2.155: Πλήθος & ποσοστό του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μικρού κύκλου σπουδών - επαγγελματική (ISCED5(*)
Vocational/professional ) ως προς το συνολικό σπουδαστικό πληθυσμό που φοιτά/έχει εγγραφεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών
(ISCED5) στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ το 2017
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(*) At tertiary education levels, the terms ‘academic’ and ‘professional’ will be used in place of general and vocational respectively. ISCED 2011 does not yet define academic and professional
more precisely for higher ISCED levels, but opens up the possibility of distinguishing academic and professional orientations in the future based, for example, on fields of education (UNESCO,
International Standard Classification of Education ISCED 2011, 2012).
Πηγή: Eurostat - Students enrolled in tertiary education by education level, programme orientation, sex, type of institution and intensity of participation [educ_uoe_enrt01]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, το 87,6% (ή 1.276.630 σπουδαστές/-στριες)
του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού που φοιτά/έχει εγγραφεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού
κύκλου σπουδών (ISCED5) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28
(1.456.735 σπουδαστές/-στριες), αφορά στο σπουδαστικό πληθυσμό της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μικρού κύκλου σπουδών - επαγγελματική (ISCED5-Voc).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, σε 18 από τα 21 κράτη-μέλη
της ΕΕ (για τα οποία διατίθενται μη-μηδενικά στοιχεία
για το σπουδαστικό πληθυσμό της βαθμίδας) και συγκεκριμένα στη Σλοβακία, τη Σλοβενία, την Πορτογαλία, την Πολωνία, την Αυστρία, την Ολλανδία, την
Ουγγαρία, το Λουξεμβούργο, τη Λετονία, την Κύπρο,
την Ιταλία την Κροατία, τη Γαλλία, την Ισπανία, τη Γερμανία, τη Δανία, τη Τσεχία, και το Βέλγιο, ο σπουδαστικός πληθυσμός που φοιτά/έχει εγγραφεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών - επαγγελματική (ISCED5-Voc) αντιστοιχεί στο 100,0% του
συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού της βαθμίδας.
Την ίδια χρονιά, το αντίστοιχο ποσοστό στη Σουηδία είναι 85,5%, στο Ηνωμένο Βασίλειο 45,7% και στη Μάλτα 45,4%.
Κατά την περίοδο αναφοράς 2013-2017 (για την οποία
διατίθενται σχετικά στοιχεία) το πλήθος του συνολικού
σπουδαστικού πληθυσμού που φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών - επαγγελματική (ISCED5-Voc) στην ΕΕ-28 καταγράφει μείωση
κατά -11,3% (ή κατά -44.067 σπουδαστές/-στριες) από
1.420.697 σπουδαστές/-στριες το 2013, σε 1.276.630
σπουδαστές/-στριες το 2017.
Την ίδια περίοδο, σε 9 από τα 19 κράτη-μέλη της ΕΕ (για
τα οποία διατίθενται μη-μηδενικά στοιχεία για το

σπουδαστικό πληθυσμό της βαθμίδας τα έτη 2013 και
2017), καταγράφεται αύξηση του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού που φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών - γενική (ISCED5Voc) με την υψηλότερη να καταγράφεται στην Ιταλία
(κατά 77,4%), και κατά φθίνουσα σειρά του ρυθμού μεταβολής ακολουθούν: το Λουξεμβούργο (κατά -56,8%),
η Κύπρος (κατά 28,3%), η Ισπανία (κατά 11,7%), η Δανία (κατά 11,0%), η Σουηδία (κατά 8,1%), και ελαφρότερα η Τσεχία (κατά 2,3%).
Στον αντίποδα, σε 10 από τα 19 κράτη-μέλη της ΕΕ (για
τα οποία διατίθενται μη-μηδενικά στοιχεία για το
σπουδαστικό πληθυσμό της βαθμίδας τα έτη 2013 και
2017), καταγράφεται μείωση του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού που φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών - γενική (ISCED5Voc) με την υψηλότερη να καταγράφεται στην Πολωνία (κατά -4949,5%), και κατά φθίνουσα σειρά του ρυθμού μεταβολής ακολουθούν: η Ουγγαρία (κατά -178,0%),
το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά -148,7%), η Μάλτα (κατά 73,5%), η Γερμανία (κατά -64,1%), η Σλοβενία (κατά 21,9%), η Λετονία (κατά -18,9%), και ελαφρότερα το
Βέλγιο (κατά -2,7%), η Σλοβακία (κατά -2,4%), η Αυστρία
(κατά -1,1%), και οριακά η Γαλλία (κατά -1,1%).

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού
που φοιτά/ έχει εγγραφεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
μικρού κύκλου σπουδών - επαγγελματική (ISCED5-Voc)
ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2017.
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Γράφημα 2.156: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού που φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών - επαγγελματική (ISCED5-Voc) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2017
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Πηγή: Eurostat - Students enrolled in tertiary education by education level, programme orientation, sex, type of institution and intensity of participation [educ_uoe_enrt01]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, σε 9 από τα 21 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία
διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των ανδρών
στη βαθμίδα, υπολείπεται σημαντικά έως ελαφρά του
αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη
απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να
καταγράφεται στην Ιταλία (κατά 45,9 ποσ. μονάδες),
και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Κύπρος (κατά 35,5 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 24,6 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 18,8
ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Κροατία (κατά 7,3
ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 6,2 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 4,6 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 2,4
ποσ. μονάδες), και οριακά η Σουηδία που καταγράφει
την ελάχιστη τιμή του εύρους της απόκλισης των φύλων
(κατά 0,7 ποσ. μονάδες μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28 στη βαθμίδα τη συγκεκριμένη χρονιά.
Στον αντίποδα, την ίδια χρονιά, σε 12 από τα 21 κράτημέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία,
το ποσοστό των ανδρών στη βαθμίδα, υπερέχει σημαντικά έως ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ αν-

δρών και γυναικών να καταγράφεται στην Πολωνία
(κατά 63,0 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά
απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Μάλτα (κατά
55,2 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 32,5 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 27,5 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία
(κατά 26,5 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 25,1 ποσ.
μονάδες), η Τσεχία (κατά 24,9 ποσ. μονάδες), η Λετονία
(κατά 16,0 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά
15,3 ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο (κατά 12,1 ποσ.
μονάδες), η Ολλανδία (κατά 9,7 ποσ. μονάδες), και η
Αυστρία (κατά 6,8 ποσ. μονάδες).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και
το ποσοστό του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού
που φοιτά με εφαρμογή του μοντέλου παράλληλης
εκπαίδευσης στο σχολείο και σε χώρο εργασίας (dual
system) στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου
σπουδών - επαγγελματική (ISCED5-Voc) ως προς το
συνολικό σπουδαστικό πληθυσμό που φοιτά/έχει εγγραφεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου
σπουδών - επαγγελματική (ISCED5-Voc) στα κράτημέλη της ΕΕ-28 το 2017.

Γράφημα 2.157: Πλήθος & ποσοστό του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μικρού κύκλου σπουδών - επαγγελματική (ISCED5Voc) που φοιτά με εφαρμογή του μοντέλου παράλληλης εκπαίδευσης στο σχολείο και σε χώρο εργασίας (dual system) ως προς το συνολικό σπουδαστικό πληθυσμό
που φοιτά/έχει εγγραφεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών - επαγγελματική (ISCED5-Voc) στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ το 2017
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Πηγή: Eurostat - Students enrolled in tertiary education by education level, programme orientation, sex, type of institution and intensity of participation [educ_uoe_enrt01]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, σε 20 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για τον συνολικό σπουδαστικό
πληθυσμό που φοιτά με εφαρμογή του μοντέλου παράλληλης εκπαίδευσης στο σχολείο και σε χώρο εργασίας (dual system) στην μεταδευτεροβάθμια μη- τριτοβάθμια εκπαίδευση - επαγγελματική (ISCED5-Voc)
σε όλη την περίοδο αναφοράς (2013-2017).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, το 15,7% (ή 200.542 σπουδαστές/-στριες) του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού που φοιτά/έχει εγγραφεί στην τριτοβάθμια εκ-
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παίδευση μικρού κύκλου σπουδών - επαγγελματική
(ISCED5-Voc) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 (1.276.630
σπουδαστές/-στριες), αφορά στο σπουδαστικό πληθυσμό που φοιτά με εφαρμογή του μοντέλου παράλληλης εκπαίδευσης στο σχολείο και σε χώρο εργασίας
(dual system).
Σημειώνεται ότι, την περίοδο αναφοράς (2013-2017),
σε 7 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ καταγράφεται μημηδενικός σπουδαστικός πληθυσμός που φοιτά με εφαρμογή του μοντέλου παράλληλης εκπαίδευσης στο
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Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2013-2017
(για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία) το πλήθος
του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού που φοιτά
με εφαρμογή του μοντέλου παράλληλης εκπαίδευσης
στο σχολείο και σε χώρο εργασίας (dual system) στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών επαγγελματική (ISCED5-Voc) στην ΕΕ-28 καταγράφει
αύξηση κατά 16,9% (ή κατά 33.975 σπουδαστές/-

ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ/ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

στριες) από 166.567 σπουδαστές/-στριες το 2013, σε
200.542 σπουδαστές/-στριες το 2017.
Την ίδια περίοδο, σε 2 από τα 7 κράτη-μέλη της ΕΕ (για
τα οποία διατίθενται μη-μηδενικά στοιχεία για το
σπουδαστικό πληθυσμό της βαθμίδας τα έτη 2013 και
2017), καταγράφεται μείωση του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού που φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών - γενική (ISCED5Voc) που φοιτά με εφαρμογή του μοντέλου παράλληλης εκπαίδευσης στο σχολείο και σε χώρο εργασίας
(dual system), και συγκεκριμένα στην Ουγγαρία (κατά
-178,0%), και την η Σλοβενία (κατά -18,9%).
Στον αντίποδα, σε 4 από τα 7 κράτη-μέλη της ΕΕ (για τα
οποία διατίθενται μη-μηδενικά στοιχεία για το σπουδαστικό πληθυσμό της βαθμίδας τα έτη 2013 και
2017), καταγράφεται αύξηση του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού που φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών - γενική (ISCED5Voc) που φοιτά με εφαρμογή του μοντέλου παράλληλης εκπαίδευσης στο σχολείο και σε χώρο εργασίας
(dual system), με την υψηλότερη να καταγράφεται στη
Μάλτα (κατά 100,0%), και κατά φθίνουσα σειρά του
ρυθμού μεταβολής ακολουθούν: το Ηνωμένο Βασίλειο
(κατά 75,3%), η Κύπρος (κατά 45,2%), και ελαφρότερα
η Σουηδία (κατά 8,1%), και η Γαλλία (κατά 1,9%).

σχολείο και σε χώρο εργασίας (dual system) στην μεταδευτεροβάθμια μη- τριτοβάθμια εκπαίδευση - επαγγελματική (ISCED5-Voc) και συγκεκριμένα: στην
Ουγγαρία (με 13.317 σπουδαστές/-τριες που αντιστοιχεί στο 100,0% του σπουδαστικού πληθυσμού της βαθμίδας), τη Λετονία (με 14.589 σπουδαστές/-τριες που
αντιστοιχεί στο 100,0% του σπουδαστικού πληθυσμού
της βαθμίδας), τη Σουηδία (με 21.112 σπουδαστές/τριες που αντιστοιχεί στο 100,0% του σπουδαστικού
πληθυσμού της βαθμίδας), το Ηνωμένο Βασίλειο (με
61.910 σπουδαστές/-τριες που αντιστοιχεί στο 47,1%
του σπουδαστικού πληθυσμού της βαθμίδας), η Γαλλία
(με 76.326 σπουδαστές/-τριες που αντιστοιχεί στο
15,2% του σπουδαστικού πληθυσμού της βαθμίδας), η
Κύπρος (με 261 σπουδαστές/-τριες που αντιστοιχεί στο
5,8% του σπουδαστικού πληθυσμού της βαθμίδας), και
η Μάλτα (με 34 σπουδαστές/-τριες που αντιστοιχεί στο
4,5% του σπουδαστικού πληθυσμού της βαθμίδας).

2.2.7.3 ΔΕΙΚΤΕΣ ΗΛΙΚΙΑΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
βαθμίδα εύρους ηλικιακών ομάδων στην ΕΕ-28 την
περίοδο αναφοράς 2013-2017.
Σημειώνεται, ότι οι συγκεκριμένοι δείκτες της ΕΕ-28
αποδίδονται ως η μέση τιμή των αντίστοιχων δεικτών
της συγκεκριμένης βαθμίδας στα 28 κράτη-μέλη της
ΕΕ, καθώς και ότι η συγκεκριμένη βαθμίδα.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνονται η ποσοστιαία
αναλογία της καθαρής και της μικτής φοίτησης του
συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού που φοιτά στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών
(ISCED5) ως προς το πλήθος του συνολικού πληθυσμού της χώρας/κάτοικοι του προβλεπόμενου για τη

Γράφημα 2.158: Ποσοστιαία αναλογία της καθαρής και μικτής φοίτησης του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού που φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) ως προς το πλήθος του συνολικού πληθυσμού της χώρας/ κάτοικοι του προβλεπόμενου για τη βαθμίδα εύρους ηλικιακών
ομάδων στην ΕΕ-28 την περίοδο 2013-2017
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(*) Δεν διατίθενται στοιχεία για την Κροατία τα έτη 2001& 2002.Στο Ηνωμένο Βασίλειο το πλήθος των σπουδαστών/-στριών στη βαθμίδα την περίοδο 2001-2005 έχει προσεγγισθεί (ως προς
την κατανομή του δείκτη την περίοδο 2006-2017). Η εκτίμηση του πλήθους αφορά στην προσέγγιση του πλήθους των μεταπτυχιακών φοιτητών/-τριών (Master's or equivalent level) που
την περίοδο 2013-2012 είχαν συμπεριληφθεί στο ISCED5A.Την ίδια περίοδο αναλογία των φοιτητών/-τριών του ISCED5b καταχωρήθηκε στο ISCED5 και η υπολειπόμενη αναλογία στο
ISCED6. Η διακοπή της χρονοσειράς μεταξύ των ετών 2012 & 2013 σημειώνεται με διακεκομμένη γραμμή.
Πηγή: Eurostat - Students by ISCED level the period 2001-2012 [educ_enrl1tl] & Pupils and students enrolled by education level the period 2013-2017 [educ_uoe_enra02] and Population on 1
January by age and sex [demo_pjan]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Κατά την περίοδο αναφοράς (2013-2017) ο δείκτης
NER (αναλογία καθαρής φοίτησης) στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) διαφοροποιείται σημαντικά ως προς τον δείκτη GER (αναλογία μικτής φοίτησης) στη βαθμίδα. Συγκεκριμένα,
το 2017 ο δείκτης NER (7,6%) υπολείπεται κατά 8,6
ποσ. μονάδες του δείκτη GER (16,2%) την ίδια χρονιά.

Κατά την περίοδο αναφοράς 2013-2017, ο δείκτης
NER στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου
σπουδών (ISCED5) καταγράφει μικρή αύξηση (κατά
7,6% ή κατά 0,5 ποσ. μονάδες, και ο δείκτης GER στη
βαθμίδα καταγράφει αύξηση (κατά 5,7% ή κατά 0,9
ποσ. μονάδες), με τη μέση απόκλιση περιόδου μεταξύ
των δεικτών να είναι 8,2 ποσ. μονάδες, τη μέγιστη τιμή της απόκλισης να καταγράφεται το 2017 (κατά 8,6
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ποσ. μονάδες) και την ελάχιστη τιμή της απόκλισης να
καταγράφεται το 2015 (κατά 7,9 ποσ. μονάδες).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνονται η ποσοστιαία
αναλογία της καθαρής και της μικτής φοίτησης του
συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού που φοιτά στην

τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών
(ISCED5) ως προς το πλήθος του συνολικού πληθυσμού της χώρας/ κάτοικοι του προβλεπόμενου για τη
βαθμίδα εύρους ηλικιακών ομάδων στα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 το 2017.

Γράφημα 2.159: Ποσοστιαία αναλογία της καθαρής και μικτής φοίτησης του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού που φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) ως προς το πλήθος του συνολικού πληθυσμού της χώρας/ κάτοικοι του προβλεπόμενου για τη βαθμίδα εύρους ηλικιακών
ομάδων στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ (*) το 2017
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(*) Δεν διατίθενται στοιχεία ηλικιακών ομάδων για τον δείκτη NER στην Τσεχία την περίοδο 2013-2017. Η αναφερόμενη τιμή του δείκτη αφορά στην τελευταία χρονιά ανάλυσης των ηλικιακών ομάδων (2012).
Πηγή: Eurostat - Students by ISCED level the period 2001-2012 [educ_enrl1tl] & Pupils and students enrolled by education level the period 2001-2017 [educ_uoe_enra02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, ο μέσος δείκτης NER του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) στα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία είναι
7,6% τιμή σημαντικά υπολειπόμενη κατά 8,6 ποσ. μονάδες του αντίστοιχου μέσου δείκτη GER (16,2%).
Τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη NER (top 5)
και με μέση τιμή δείκτη 19,6% είναι: η Γαλλία (26,7%),
η Αυστρία (26,4%), η Ισπανία (19,7%), η Σλοβενία
2.2.8

ISCED6 – Τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακές σπουδές

Η φοίτηση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακές σπουδές (Bachelor's or equivalent level - level 6)
αποτελεί τη βαθμίδα της εκπαίδευσης που καταγράφει τις σημαντικότερες αλλαγές στην ταξινόμηση των
βαθμίδων της εκπαίδευσης (UNESCO ISCED2011) και
κατά κύριο λόγο αφορά σε αποφοίτους της ανώτερης
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED3).
Αναλύοντας τα βασικά στοιχεία της δομής της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης προπτυχιακές σπουδές (ISCED6) στα
συστήματα Ε&Κ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 στα οποία αυτή περιγράφεται να λειτουργεί (Eurydice,
2019), αξίζει να σημειωθεί ότι στα 33 συστήματα Ε&Κ
στην ΕΕ-28 η φοίτηση σε προπτυχιακά προγράμματα
σπουδών είναι κατά μέσο όρο από 3 έως& 4 έτη, ενώ
σε αρκετά κράτη-μέλη υπάρχουν προγράμματα/ τμήματα στα οποία η φοίτηση επεκτείνεται σε 5ετή ή
6ετή. Πιο συγκεκριμένα:
 στο Βέλγιο η φοίτηση είναι σχετικά διαφοροποιημένη
ως προς τις κοινότητες. Συγκεκριμένα, στη φλαμανδική
κοινότητα η φοίτηση είναι 3ετής (Universiteit,
Hogeschool), στη γαλλική κοινότητα η φοίτηση είναι
3ετής έως& 6ετής (Université, Haute école, École supérieure des arts) και 3ετής ή 4ετής (Haute école, École
supérieure des arts), και στη γερμανόφωνη κοινότητα η
φοίτηση είναι 3ετής ή 4ετής (Hochschule).
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(12,9%), και η Λετονία (12,2%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
NER (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη 0,6%, και συγκεκριμένα: η Κροατία (0,04%), η Τσεχία (0,3%), η Ιταλία (0,5%), η Ολλανδία (0,8%), και η Σλοβακία (1,8%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom είναι ιδιαίτερα υψηλή (32,2 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη σημαντικότατων διαφοροποιήσεων του δείκτη
μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

 στη Βουλγαρία η φοίτηση είναι 4ετής (Universi-teti,










Specializirani utchilishta).
στην Τσεχία η φοίτηση στη συγκεκριμένη βαθμίδα
(Konzervator) είναι 2ετής.
στη Δανία η φοίτηση είναι 3ετής (Universitet &
Professionshøjskole), ή 4ετής (Professionshøj-skole).
στη Γερμανία η φοίτηση είναι 3ετής (Universitat, Fachhochschule, και Verwoltungsfachhoschule), έως& 3ετής
(Berufsakakdemie), 4ετής (Kunsthoch-schule/ Musikhochschule), ή 1ετής έως& 3ετής (Fachschule/ Fachakademie).
στην Εσθονία η φοίτηση είναι 3ετής, έως& 5ετής
(Ülikool, Κutseõppeasutus, Rakenduskõrgkoo).
στην Ιρλανδία η φοίτηση είναι 3ετής ή 4ετής (Universities, Teacher traininig Colleges).
στην Ελλάδα η φοίτηση είναι 4ετής (Πανεπιστήμιο, και
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα) και αναλόγως Σχολής/ τμήματος/ ή προγράμματος σπουδών η φοίτηση
επιμηκύνεται σε 5ετή (Πολυτεχνείο, Γεωπονική) ή σε
6ετή (Ιατρική).
στην Ισπανία η φοίτηση είναι από 3ετής ή 4ετής (Grados universitarios) και 4ετής (Enseñanzas artísticas superiores).

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

 στη Γαλλία η φοίτηση είναι 3ετής (Universités), από

















Κεφάλαιο 2ο






sino Universitario, Ensino Politecnico).
στη Ρουμανία η φοίτηση είναι 3ετής ή 4ετής (Universitate).
στη Σλοβενία η φοίτηση είναι 3ετής ή 4ετής (Univerza),
και 4ετής ή 5ετής (Visokosolski savod).
στη Σλοβακία η φοίτηση είναι 3ετής ή 4ετής (Univerzita, Vysoké škola).
στη Φινλανδία η φοίτηση είναι 3ετής ή 4ετής
(Yliopisto/ Korkeakoulou – Universitet/ Högskola, Ammattikorkeakoulou – Yrkeshögskola). Σημειώνεται ότι
στο Ammattikorkeakoulu προβλέπεται και υποχρεωτική εργασιακή εμπειρία κατά τη διάρκεια των σπουδών.
στη Σουηδία η φοίτηση είναι 3ετής (Universitet/ Högskola, Yrkeshögskola).
στο Ηνωμένο Βασίλειο η φοίτηση είναι σχετικά διαφοροποιημένη στα κρατίδια. Στην Αγγλία, στη Βόρεια
Ιρλανδία και στην Ουαλία η φοίτηση είναι 3ετής ή
4ετής (Higher/ Further education institutions). στη Σκωτία η φοίτηση είναι από 3ετής (Honours Degree/ Ordinary degree) έως& 5ετής (Honours Degree).

ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ/ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΕ-28



 στην Πολωνία η φοίτηση είναι 3ετής ή 4ετής (Uczelnia)
 στην Πορτογαλία η φοίτηση είναι 3ετής ή 4ετής (En-

2ετής έως& 3ετής (CPGE και Grandes Ecoles) με επιπλέον έτος.
στην Κροατία η φοίτηση είναι 3ετής ή 4ετής
(Sveučilišni studij) και από 2ετής έως& 5ετής (Stručni
studij).
στην Ιταλία η φοίτηση είναι 3ετής (Università, Alta
formazione artistica/musicale/coreutica, Scuola superiore per mediatori linguistici).
στην Κύπρο η φοίτηση είναι 4ετής (Πανεπιστήμιο).
στη Λετονία η φοίτηση είναι 3ετής έως& 4ετής (Augstskola).
στη Λιθουανία η φοίτηση είναι 3ετής έως& 4ετής
(Augstskola).
στο Λουξεμβούργο η φοίτηση είναι 3ετής έως& 5ετής
(Universität/Université).
στην Ουγγαρία η φοίτηση είναι 3ετής ή 3,5ετής
(Egyetem/Fölskola).
στη Μάλτα η φοίτηση είναι 3ετής έως& 5ετής (University), 5 εξαμήνων με επιπλέον 1 εξάμηνο με εφαρμογή
του μοντέλου παράλληλης εκπαίδευσης στο σχολείο
και σε χώρο εργασίας - dual system (Institute of Tourism Studies - ITS), και 1ετής ή 2ετής (Malta College of
arts, Science and Technology – MCAST).
στην Ολλανδία η φοίτηση είναι 3ετής έως& 5ετής (WO
bachelor), και 4ετής έως& 5ετής (HBO bachelor).
στην Αυστρία η φοίτηση είναι 3ετής ή 5ετής (Universitat), 3ετής ή 4ετής Fachhochschule), και 4ετής
(Padagogische Hochscule).

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το εκτιμώμενο(*) πλήθος του συνολικού προπτυχιακού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED6) στην ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς
2001-2017.

Γράφημα 2.160: Συνολικός προπτυχιακός φοιτητικός πληθυσμός της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED6) στην ΕΕ-28 την περίοδο 2001-2017
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(*) Δεν διατίθενται στοιχεία για την Κροατία τα έτη 2001 & 2002.Στο Ηνωμένο Βασίλειο το πλήθος των μαθητών/-τριών στη βαθμίδα την περίοδο 2001-2005 έχει προσεγγισθεί (ως προς την
κατανομή του δείκτη την περίοδο 2006-2017). Η εκτίμηση του πλήθους αφορά στην προσέγγιση του πλήθους των μεταπτυχιακών φοιτητών/-τριών (Master's or equivalent level) που την
περίοδο 2001-2012 είχαν συμπεριληφθεί στο ISCED5A.Την ίδια περίοδο αναλογία των φοιτητών/-τριών του ISCED5b καταχωρήθηκε στο ISCED5 και η υπολειπόμενη αναλογία στο ISCED6.
Η διακοπή της χρονοσειράς μεταξύ των ετών 2012 & 2013 σημειώνεται με διακεκομμένη γραμμή.
Πηγή: Eurostat - Students by ISCED level the period 2001-2012 [educ_enrl1tl] & Pupils and students enrolled by education level the period 2013-2017 [educ_uoe_enra02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, το σύνολο του προπτυχιακού φοιτητικού
πληθυσμού της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED6)
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 είναι 12.071.551 φοιτητές/τριες, που αντιστοιχεί στο 10,9% του συνολικού μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού (φοιτούν /έχουν εγγραφεί σε κάποια από τις βαθμίδες -ISCED0 έως&
ISCED8- της εκπαίδευσης) της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη
χρονιά (110.693.145 μαθητές- φοιτητές/-τριες). Κατά
την περίοδο αναφοράς (2001-2017) το πλήθος του
προπτυχιακού φοιτητικού πληθυσμού της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED6) στην ΕΕ-28 καταγράφει ισχυρή αύξηση (κατά 11,8% ή κατά 1.270.118 φοιτητές/-τριες), από 10.801.433 φοιτητές/-τριες το 2001,

που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά
την περίοδο αναφοράς, σε 12.071.551 φοιτητές/-τριες
το 2017. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη την
ίδια περίοδο καταγράφεται το 2010 (12.913.819 φοιτητές/-τριες).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το ποσοστό
του συνολικού προπτυχιακού φοιτητικού πληθυσμού
που φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED6) ως
προς το συνολικό μαθητικό-φοιτητικό πληθυσμό (που
φοιτά/ έχει εγγραφεί στις βαθμίδες ISCED0 έως&
ISCED8 της εκπαίδευσης) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το
2017.
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Γράφημα 2.161: Πλήθος & ποσοστό του συνολικού προπτυχιακού φοιτητικού πληθυσμού της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED6) ως προς το συνολικό μαθητικό-φοιτητικό πληθυσμό στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ το 2017
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Πηγή: Eurostat - Students by ISCED level the period 2001-2012 [educ_enrl1tl] & Pupils and students enrolled by education level the period 2013-2017 [educ_uoe_enra02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, το 10,9% (ή 12.071.551 φοιτητές/-τριες) του
συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού (που
φοιτούν/ έχουν εγγραφεί στις βαθμίδες ISCED0 έως&
ISCED8 της εκπαίδευσης) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28
(110.693.145 φοιτητές - μαθητές/-τριες), αφορά στο
προπτυχιακό φοιτητικό πληθυσμό της τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης (ISCED6).
Την ίδια χρονιά, το 27,0% (ή 634.024 φοιτητές/-τριες)
του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού στην
Ελλάδα (2.347.404 μαθητές- φοιτητές/-τριες), ανήκει
στον προπτυχιακό φοιτητικό πληθυσμό της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED6). Στην κατανομή ως
προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28 η Ελλάδα (27,0%) κατέχει την 1η υ21
ψηλότερη θέση , τιμή υπερέχουσα ιδιαίτερα σημα-

ντικά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28
(10,9%) κατά 16,1 ποσ. μονάδες.
Τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) με
μέση τιμή δείκτη 17,1% είναι: η Ελλάδα (27,0%), η Ολλανδία (15,7%), η Λιθουανία (15,1%), η Φιλανδία
(14,2%), και η Βουλγαρία (13,5%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 7,2%, και συγκεκριμένα:
το Λουξεμβούργο (2,9%), η Γαλλία (6,7%), η Σουηδία
(8,4%), η Σλοβακία (8,5%), και η Ρουμανία (9,2%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom είναι ιδιαίτερα υψηλή (2,4 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
ΑΝΑ ΦΥΛΟ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης που
αφορά στην ποσοστιαία κατανομή του συνολικού
φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση προπτυχιακές σπουδές (ISCED6) επί του
συνολικού μαθητικού- φοιτητικού πληθυσμού στην
ΕΕ-28 ως προς το φύλο των φοιτητών/ -τριών την περίοδο 2001-2017.
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Το σημαντικά διαφοροποιημένο -σε σχέση με τα υπόλοιπα κράτημέλη- ποσοστό του φοιτητικού πληθυσμού της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED6) στην Ελλάδα το 2017 οφείλεται στο πλήθος
των ενηλίκων με ηλικία μεγαλύτερη των 29 ετών & άνω που καταγράφονται να φοιτούν στη συγκεκριμένη βαθμίδα (156.790 φοιτητές/-τριες) που αντιστοιχεί στο 24,7% του φοιτητικού πληθυσμού
της βαθμίδας, οι οποίοι παρότι έχουν ολοκληρώσει τη φοίτηση
στα έτη δεν έχουν πάρει πτυχίο. Κατά την περίοδο αναφοράς η
συγκεκριμένη κατηγορία φοιτητών/-τριών στη βαθμίδα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 148.808 φοιτητές/-τριες)
από 7.982 φοιτητές/-τριες το 2001, σε 148.808 φοιτητές/-τριες/τριες το 2017. Σημειώνεται , ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη τη συ-

γκεκριμένη περίοδο καταγράφεται το 2012 (203.879 φοιτητές/τριες).

Γράφημα 2.162: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακές σπουδές (ISCED6) επί
του συνολικού μαθητικού- φοιτητικού πληθυσμού στην ΕΕ-28 ως προς το φύλο των φοιτητών/ -τριών την περίοδο 2001-2017
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Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017) η κατανομή
του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακές σπου-
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δές (ISCED6) (ανδρών/γυναικώνν) επί του συνολικού
μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού της ΕΕ-28 (ανδρών/ γυναικών αντίστοιχα) διαφοροποιείται ελαφρά
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ναικών κατά την περίοδο αναφοράς, με τη μέση απόκλιση των φύλων στην περίοδο να είναι 1,7 ποσ. μονάδες, τη μέγιστη τιμή της απόκλισης των φύλων να
καταγράφεται το 2010 (κατά 2,2 ποσ. μονάδες) και την
ελάχιστη τιμή της απόκλισης να καταγράφεται το 2001
(κατά 1,4 ποσ. μονάδες).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης που
αφορά στην ποσοστιαία κατανομή του συνολικού
φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση προπτυχιακές σπουδές (ISCED6) της ΕΕ28 ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2017.

Κεφάλαιο 2ο

ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ/ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

ως προς το φύλο των φοιτητών/ -τριών. Συγκεκριμένα, το 2017 το ποσοστό των ανδρών φοιτητών/-τριών
(10,1%) υπολείπεται ελαφρά (κατά 1,6 ποσ. μονάδες)
του αντίστοιχου ποσοστού των γυναικών (11,7%).
Κατά την περίοδο αναφοράς 2001-2017, τόσο το ποσοστό των ανδρών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
προπτυχιακές σπουδές (ISCED6), όσο και των γυναικών, καταγράφουν μικρή αύξηση του δείκτη (στους
άνδρες κατά 7,0% ή κατά 0,7 ποσ. μονάδα και στις γυναίκες κατά 8,0% ή κατά 0,9 ποσ. μονάδα), με το ποσοστό των ανδρών να υπολείπεται σταθερά των γυ-

Γράφημα 2.163: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακές σπουδές (ISCED6) της
ΕΕ-28 ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2017
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Την ίδια χρονιά σε 3 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ το
ποσοστό των ανδρών (φοιτητών/ -τριών), υπερέχει του
αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη
απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να
καταγράφεται στην Κύπρο (κατά -2,7 ποσ. μονάδες),
και ακολουθούν η Ελλάδα (κατά -5,3 ποσ. μονάδες) και
η Γερμανία (κατά -7,2 ποσ. μονάδες).
Το 2017, σε 25 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ το ποσοστό
των ανδρών στη βαθμίδα, υπολείπεται του αντίστοιχου
δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του
δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται
στην Σουηδία (κατά 26,9 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η
Σλοβενία (κατά 17,7 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 17,2
ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 17,1 ποσ. μονάδες), η
Σλοβακία (κατά 16,7 ποσ. μονάδες), , η Εσθονία (κατά
14,8 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 14,4 ποσ. μονάδες),
η Πολωνία (κατά 12,7 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά
12,0 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 11,5
ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά 11,2 ποσ. μονάδες), η
Λιθουανία (κατά 9,0 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κα-

τά 8,8 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 8,3 ποσ. μονάδες), η Μάλτα (κατά 8,0 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά
7,6 ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά 6,6 ποσ. μονάδες),
η Ουγγαρία και η Αυστρία (κατά 5,2 ποσ. μονάδες), η
Βουλγαρία (κατά 4,0 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά
3,5 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά 3,1 ποσ. μονάδες),
η Ολλανδία (κατά 3,0 ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο
(κατά 1,9 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 1,4 ποσ. μονάδες).
ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια σταθμισμένη μέση ηλικία (σε έτη) του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά/ έχει εγγραφεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακές σπουδές (ISCED6)
στην ΕΕ-28, αλλά και η ποσοστιαία κατανομή τους ανά
κατηγορία εύρους ηλικιακών ομάδων (εντός του προβλεπόμενου εύρους ηλικιών για τη συγκεκριμένη
βαθμίδα, και αντίστοιχα μικρότερης και μεγαλύτερης
του προβλεπόμενου εύρους ηλικίας) την περίοδο αναφοράς 2001-2017.

Γράφημα 2.164: Ετήσια σταθμισμένη μέση ηλικία (σε έτη) του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά/ έχει εγγραφεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
προπτυχιακές σπουδές (ISCED6) στην ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2001-2017
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

Το 2017, η ετήσια σταθμισμένη μέση ηλικία του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά/ έχει εγγραφεί
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακές σπουδές
(ISCED6) στην ΕΕ-28 είναι 24,4 έτη, με το 73,2% των
φοιτητών/ -τριών να ανήκουν στην κατηγορία «εντός
του προβλεπόμενου εύρους ηλικιών για την τριτοβάθ22
μια εκπαίδευση προπτυχιακές σπουδές (ISCED6) » στα
33 συστήματα Εκπαίδευσης & Κατάρτισης (Ε&Κ) της
ΕΕ-28, το 26,3% των φοιτητών/ -τριών να είναι ηλικίας
μεγαλύτερης από το προβλεπόμενο εύρος ηλικιών,
ενώ το 0,5% των φοιτητών/ -τριών να είναι ηλικίας μικρότερης από το προβλεπόμενο εύρος ηλικιών.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017) η ετήσια σταθμισμένη μέση ηλικία του συνολικού προπτυχιακού φοιτητικού πληθυσμού στην ΕΕ-28 καταγράφει μικρή αύξηση κατά 5,5% (ή κατά 1,3 έτη), από 23,1 έτη το 2001, που
αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 24,4 έτη το 2017. Σημειώνεται ότι η
μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται
το 2011 (14,2 έτη). Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του
δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2013 (24,5 έτη).
Τη συγκεκριμένη περίοδο:
 το ποσοστό των φοιτητών/ -τριών που ανήκουν στην
κατηγορία «εντός του προβλεπόμενου εύρους ηλι22

Το προβλεπόμενο εύρος ηλικιών για τη συγκεκριμένη βαθμίδα
προκύπτει σε ετήσια βάση από το υψηλότερο πλήθος ανά ηλικιακό έτος των φοιτητών/-τριών και για ηλικίες μετά τις προβλεπόμενες για την αποφοίτηση από την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευσης (ISCED3) στα 33 συστήματα Ε&Κ στην ΕΕ-28





κιών για την τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακές
σπουδές (ISCED6)» καταγράφει μείωση (κατά -3,9%
ή κατά 2,9 ποσ. μονάδες), από 76,1% το 2001, που
αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την
περίοδο αναφοράς, σε 73,2% το 2017. Σημειώνεται
ότι η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2013 (71,9%),
το ποσοστό των φοιτητών/ -τριών που ανήκουν στην
κατηγορία «ηλικίας μεγαλύτερης από το προβλεπόμενο εύρος ηλικιών» καταγράφει σημαντική αύξηση
(κατά 12,3% ή κατά 2,9 ποσ. μονάδες), από 23,5% το
2001, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη
κατά την περίοδο αναφοράς, σε 26,3% το 2017. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια
περίοδο καταγράφεται το 2013 (27,7%), και
το ποσοστό των φοιτητών/ -τριών που ανήκουν στην
κατηγορία «ηλικίας μικρότερης από το προβλεπόμενο εύρος ηλικιών» καταγράφει οριακή αύξηση (κατά
15,9% ή κατά 0,1 ποσ. μονάδες), από 0,4% το 2001,
σε 0,5% το 2017, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή
του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο
καταγράφεται το 2014 (0,35%).

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια σταθμισμένη μέση ηλικία (σε έτη) του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά/ έχει εγγραφεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακές σπουδές (ISCED6)
στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2017.

Γράφημα 2.165: Ετήσια σταθμισμένη μέση ηλικία (σε έτη) του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά/ έχει εγγραφεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
προπτυχιακές σπουδές (ISCED6) στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ το 2017
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Το 2017, η ετήσια σταθμισμένη μέση ηλικία του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά/ έχει εγγραφεί
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακές σπουδές
(ISCED6) στην ΕΕ-28 είναι 24,4 έτη. Την ίδια χρονιά, η
ετήσια σταθμισμένη μέση ηλικία του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού στην Ελλάδα είναι 27,7 έτη. Στην
κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28 η Ελλάδα κατέχει την 4η υψηλότερη θέση, τιμή υπερέχουσα της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (24,4 έτη) κατά 3,3 έτη.
Τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) με
μέση τιμή δείκτη 27,8 έτη είναι: η Σουηδία (29,8 έτη),
η Δανία (27,8 έτη), η Φινλανδία και η Ελλάδα (27,7 έτη), και η Εσθονία (26,0 έτη). Στον αντίποδα καταγρά-
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φονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 22,2 έτη, περιλαμβάνονται: το Βέλγιο και η Γαλλία (21,7 έτη), η Μάλτα
(22,2 έτη), η Κροατία (22,5 έτη), και η Σλοβενία (22,8
έτη). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom
είναι υψηλή (1,3 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη
σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια σταθμισμένη μέση ηλικία (σε έτη) του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά/ έχει εγγραφεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακές σπουδές (ISCED6)
συνολικά και ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το
2017.
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Γράφημα 2.166: Μέση ηλικία του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακές σπουδές (ISCED6) συνολικά και
ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2017
26,0 26,8 26,7
24,6 24,1 24,2 24,6 24,4 24,4 24,8 25,0 25,1 25,1 25,3 25,6
23,2 23,4 23,4 23,6 23,7
22,8
22,5
22,5
21,9
21,8

γυναίκες

28,8

Κεφάλαιο 2ο

άνδρες

26,9 27,1 26,8

ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ/ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

25,1 25,0 24,9 24,9 25,0 25,1
24,0 23,7 24,0 24,3 24,1 24,2 24,7
22,7 22,4 23,0 23,1 23,2 23,5 22,9 23,2
21,4 21,4 21,9 22,5

28,4 28,3 28,5 30,3

σύνολο φοιτητών/-τριών

Πηγή: Eurostat - Students by ISCED level the period 2001-2012 [educ_enrl1tl] & Pupils and students enrolled by education level the period 2013-2017 [educ_uoe_enra02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, στα 20 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ (και συγκεκριμένα στη Βουλγαρία, την Κροατία, τη Σλοβενία,
το Λουξεμβούργο, την Ιταλία, την Ιρλανδία, τη Λετονία, την Ολλανδία, το Βέλγιο, τη Ρουμανία, τη Γερμανία, τη Ρουμανία, τη Λιθουανία, τη Γαλλία, τη Μάλτα,
την Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Τσεχία, η Πολωνία, η Σλοβακία, και η Κύπρος) η ετήσια σταθμισμένη
μέση ηλικία των ανδρών που φοιτούν/ έχουν εγγραφεί
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακές σπουδές
(ISCED6) οριακά ταυτίζεται (εύρος απόκλισης φύλων
μικρότερο του 1 έτους) με την αντίστοιχη μέση ηλικία
των γυναικών.
Την ίδια χρονιά, σε 5 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ η
ετήσια σταθμισμένη μέση ηλικία των ανδρών που φοιτούν/ έχουν εγγραφεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
προπτυχιακές σπουδές (ISCED6) υπολείπεται της αντίστοιχης μέσης ηλικίας των γυναικών, και συγκεκριμένα στην Ουγγαρία (κατά 1,8 έτη) και κατά φθίνουσα
σειρά ακολουθούν: η Δανία (κατά 1,7 έτη), η Εσθονία

(κατά 1,6 έτη), η Σουηδία (κατά 1,5 έτη), η Φινλανδία
(κατά 1,1 έτη), η Ισπανία (κατά 0,7 έτη), η Μάλτα (κατά 0,6 έτη).
Τέλος, σε 3 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ η ετήσια
σταθμισμένη μέση ηλικία των ανδρών που φοιτούν/
έχουν εγγραφεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακές σπουδές (ISCED6) υπερέχει της αντίστοιχης μέσης ηλικίας των γυναικών, και συγκεκριμένα στη Γερμανία και την Ελλάδα (κατά 1,6 έτη), και την Αυστρία
(κατά 1,1 έτη).
ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΔΗΜΟΣΙΟΣ-ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ)

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης που
αφορά στην ποσοστιαία κατανομή του φοιτητικού
πληθυσμού που φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
προπτυχιακές σπουδές (ISCED6) στα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 ανά τομέα εκπαίδευσης (δημόσιος-ιδιωτικός)
των μονάδων της βαθμίδας το 2017.

Γράφημα 2.167: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης προπτυχιακές σπουδές (ISCED6) ανά τομέα εκπαίδευσης (δημόσιος-ιδιωτικός) των μονάδων της βαθμίδας στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ το 2017
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Πηγή: Eurostat - Students enrolled in tertiary education by education level, programme orientation, sex, type of institution and intensity of participation [educ_uoe_enrt01]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, το 71,6% (ή 8.640.076 φοιτητές/-τριες) του
φοιτητικού πληθυσμού στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
προπτυχιακές σπουδές (ISCED6) στα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 (21.400.903 φοιτητές/-τριες) φοιτά σε μονάδες
του δημόσιου τομέα, ενώ το 28,4% του πληθυσμού (ή
3.431.475 φοιτητές/-τριες) φοιτά αντίστοιχα σε μονάδες του ιδιωτικού τομέα της συγκεκριμένης βαθμίδας.
Την ίδια χρονιά, το 100,0% (ή 634.024 φοιτητές/-τριες)
του φοιτητικού πληθυσμού στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακές σπουδές (ISCED6) στην Ελλάδα
(634.024 φοιτητές/-τριες) φοιτά σε μονάδες του δημόσιου τομέα της συγκεκριμένης βαθμίδας. Στην κατανο-

μή του δείκτη του δημόσιου τομέα της βαθμίδας μεταξύ των κρατών- μελών της ΕΕ-28 η Ελλάδα (100,0%) κατέχει την 1η υψηλότερη θέση, τιμή υπερέχουσα σημαντικά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28
(71,6%) κατά 28,4 ποσ. μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5), και με μέση τιμή δείκτη για τη
φοίτηση σε μονάδα του δημόσιου τομέα 97,3%, είναι: η
Ελλάδα (100,0%), η Δανία (98,8%), η Μάλτα (96,7%), η
Ιρλανδία (96,4%), και η Σουηδία (94,6%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
μη-μηδενικό δείκτη (bottom 5), και με μέση τιμή δείκτη
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για τη φοίτηση σε μονάδα του δημόσιου τομέα 42,3%,
και συγκεκριμένα: η Εσθονία (22,2%), η Κύπρος
(38,7%), η Φινλανδία και το Βέλγιο (39,0%), και η Πολωνία (72,7%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/
bottom είναι ιδιαίτερα υψηλή (2,3 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης που
αφορά στην ποσοστιαία κατανομή του φοιτητικού
πληθυσμού που φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
προπτυχιακές σπουδές (ISCED6) στα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 ανά κατηγορία του ιδιωτικού τομέα εκπαίδευσης
(κυβερνητικά εξαρτώμενος και μη εξαρτώμενος ) των
μονάδων της βαθμίδας το 2017.

Γράφημα 2.168: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης προπτυχιακές σπουδές (ISCED6) ανά κατηγορία
του ιδιωτικού τομέα εκπαίδευσης (κυβερνητικά εξαρτώμενος και μη-εξαρτώμενος) των μονάδων της βαθμίδας στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ (*) το 2017
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(*) Δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για τη Γερμανία και την Αυστρία
Πηγή: Eurostat - Students enrolled in tertiary education by education level, programme orientation, sex, type of institution and intensity of participation [educ_uoe_enrt01]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, το 17,1% (ή 2.069.378 φοιτητές/-τριες) του
φοιτητικού πληθυσμού στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
προπτυχιακές σπουδές (ISCED6) στα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 (20.837.395 φοιτητές/-τριες) φοιτά σε μονάδες
του ιδιωτικού (κυβερνητικά εξαρτώμενου) τομέα, το
8,7% του πληθυσμού (ή 1.055.632 φοιτητές/-τριες) φοιτά αντίστοιχα σε μονάδες του ιδιωτικού (κυβερνητικά
μη- εξαρτώμενου) τομέα της συγκεκριμένης βαθμίδας,
ενώ το 2,5% του πληθυσμού (ή 306.465 φοιτητές/τριες) στη Γερμανία και την Αυστρία, δεν επιμερίζουν
ως προς τις δύο κατηγορίες τα ιδρύματα του ιδιωτικού
τομέα στη συγκεκριμένη βαθμίδα.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5), με μέση τιμή δείκτη για τη φοίτηση σε μονάδα του ιδιωτικού (κυβερνητικά μη- εξαρτώμενου) τομέα 30,2%, είναι: η Κύπρος (61,3%), η Πολωνία (27,3%), η Λετονία (25,5%), η Πορτογαλία (19,7%),
και η Ισπανία (17,3%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο μη-μηδενικό δείκτη (bottom 5), με μέση

τιμή δείκτη για τη φοίτηση σε μονάδα του ιδιωτικού
(κυβερνητικά μη-εξαρτώμενου) τομέα 4,3%, και συγκεκριμένα: το Βέλγιο (0,1%) όπου το ποσοστό φοίτησης σε μονάδα του ιδιωτικού (κυβερνητικά εξαρτώμενου) τομέα είναι 60,9%, η Μάλτα (3,3%) όπου το ποσοστό φοίτησης σε μονάδα του ιδιωτικού (κυβερνητικά εξαρτώμενου) τομέα είναι 0,0%, η Ιρλανδία (3,6%)
όπου το ποσοστό φοίτησης σε μονάδα του ιδιωτικού
(κυβερνητικά εξαρτώμενου) τομέα είναι 0,0%, η Ουγγαρία (7,1%) όπου το ποσοστό φοίτησης σε μονάδα
του ιδιωτικού (κυβερνητικά εξαρτώμενου) τομέα είναι
6,6%, και το Λουξεμβούργο (7,4%) όπου το ποσοστό
φοίτησης σε μονάδα του ιδιωτικού (κυβερνητικά εξαρτώμενου) τομέα είναι 0,0%. Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom είναι ιδιαίτερα υψηλή
(7,0 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα
σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28.

2.2.8.1 ISCED6-ACAD - ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ – ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
Για τη κατεύθυνση των προγραμμάτων προπτυχιακών
σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED6) στην
ταξινόμηση των βαθμίδων της εκπαίδευσης της UNESCO (ISCED 2011) διευκρινίζεται ότι: «Η κατεύθυνση ενός προγράμματος σπουδών διακρίνεται στις βαθμίδες
ISCED2 έως ISCED5, με δυνατότητα χρήσης και στις
βαθμίδες ISCED6 έως ISCED8, και προβλέπει δύο βασικές κατευθύνσεις προγραμμάτων σπουδών: ακαδημαϊκή/general, και επαγγελματική/ vocational εκπαίδευση.
Στην τριτοβάθμια εκπαίδευση οι όροι της «general» και
«vocational» εκπαίδευσης αντικαθιστώνται αντίστοιχα
από του όρους «academic/ ακαδημαϊκή» και «professional/επαγγελματική», αντίστοιχα. Ωστόσο, στο ISCED
2011 δεν προσδιορίστηκαν περαιτέρω οι όροι «academic» και «professional» για υψηλότερα επίπεδα ISCED,
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αλλά στο μέλλον η δυνατότητα διάκρισης της ακαδημαϊκής και επαγγελματικής κατεύθυνσης ενός προγράμματος θα διευρυνθεί, για παράδειγμα, με βάση τα αντίστοιχα πεδία σπουδών (fields of education). Στη βαθμίδα ISCED5, ωστόσο, οι ορισμοί ακαδημαϊκής/general,
και επαγγελματικής/ vocational εκπαίδευσης θα χρησιμοποιηθούν, έως ότου αναπτυχθούν συγκεκριμένοι ορισμοί για τους όρους «academic» και «professional».
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που
φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακές
σπουδές - ακαδημαϊκή κατεύθυνση (ISCED6-Acad) ως
προς το συνολικό φοιτητικό πληθυσμό που φοιτά/έχει

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

εγγραφεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακές

σπουδές (ISCED6) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2017.

Γράφημα 2.169: Πλήθος & ποσοστό του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης προπτυχιακές σπουδές - ακαδημαϊκή κατεύθυνση
(ISCED6-Acad) ως προς το συνολικό φοιτητικό πληθυσμό που φοιτά/έχει εγγραφεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακές σπουδές (ISCED6) στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ το 2017
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Πηγή: Eurostat - Students enrolled in tertiary education by education level, programme orientation, sex, type of institution and intensity of participation [educ_uoe_enrt01]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, σε 17 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ δεν υιοθέτησαν τη διάκριση των κατευθύνσεων των προγραμμάτων σπουδών σε ακαδημαϊκή & επαγγελματική εκπαίδευση, παρέχοντας στην Eurostat σχετικά στοιχεία για
την περίοδο αναφοράς (2013-2017). Συγκεκριμένα, σε
15 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ δεν γίνεται διάκριση
στο συνολικό φοιτητικό πληθυσμό της προπτυχιακής
βαθμίδας (στην Εσθονία, την Ιρλανδία, την Ισπανία, τη
Γαλλία, την Κροατία, την Ιταλία, την Κύπρο, την Ουγγαρία, τη Μάλτα, την Ολλανδία, την Αυστρία, την Πολωνία, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία, τη Σλοβακία, τη
Φινλανδία, και τη Σουηδία), ενώ το 2017 στο Ηνωμένο
Βασίλειο ο συνολικός φοιτητικός πληθυσμός της προπτυχιακής βαθμίδας (1.597.284 φοιτητές/-τριες) καταχωρήθηκε στην ακαδημαϊκή κατεύθυνση σπουδών, και
στη Βουλγαρία τη συγκεκριμένη χρονιά από το συνολικό φοιτητικό πληθυσμό της προπτυχιακής βαθμίδας
(165.572 φοιτητές/-τριες) μόνο 10.335 φοιτητές/-τριες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά και στο συνολικό φοιτητικό
πληθυσμό που φοιτά/έχει εγγραφεί στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση προπτυχιακές σπουδές (ISCED6) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 (21.400.903 φοιτητές/-τριες) το
48,5% (ή 5.851.841 φοιτητές/-τριες) δεν προβαίνουν σε
διάκριση του φοιτητικού πληθυσμού τους ως προς την
κατεύθυνση των προπτυχιακών προγραμμάτων στο οποίο φοιτά/ έχει εγγραφεί.
Τούτων δοθέντων, τη συγκεκριμένη χρονιά το 41,3%
(ή 4.991.536 φοιτητές/-τριες) του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά/έχει εγγραφεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακές σπουδές (ISCED6)
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 (12.071.551 φοιτητές/τριες), αφορά στο φοιτητικό πληθυσμό της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης προπτυχιακές σπουδές - ακαδημαϊκή κατεύθυνση (ISCED6-Acad).
Την ίδια χρονιά, το 64,6% (ή 409.413 φοιτητές/-τριες)
του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά/έχει εγγραφεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακές σπουδές (ISCED6) στην Ελλάδα (634.024
φοιτητές/-τριες), αφορά στο φοιτητικό πληθυσμό της
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης προπτυχιακές σπουδές ακαδημαϊκή κατεύθυνση (ISCED6-Acad). Στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρα-

τών-μελών της ΕΕ-28 η Ελλάδα (64,6%) κατέχει την 5η
υψηλότερη θέση, τιμή υπερέχουσα σημαντικά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (41,3%) κατά
23,3 ποσ. μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 83,2%
είναι: το Ηνωμένο Βασίλειο (100,0%), η Γερμανία
(90,0%), η Τσεχία (89,3%), η Γαλλία (72,2%), και η Ελλάδα (64,6%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5
κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και
με μέση τιμή δείκτη 43,6%, είναι: η Λετονία (34,9%),
το Βέλγιο (35,8%), η Δανία (40,4%), το Λουξεμβούργο
(52,2%), και η Σλοβενία (54,8%). Ας σημειωθεί ότι η
τιμή του λόγου top5/ bottom είναι υψηλή (1,9 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2013-2017 το
πλήθος του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακές σπουδές - ακαδημαϊκή κατεύθυνση (ISCED6-Acad) στην ΕΕ-28
καταγράφει αύξηση κατά 7,2% (ή κατά 334.800 φοιτητές/-τριες) από 4.656.736 φοιτητές/-τριες το 2013, σε
4.991.536 φοιτητές/-τριες το 2017.
Την ίδια περίοδο, σε 5 από τα 11 κράτη-μέλη της ΕΕ για
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία τα έτη 2013 και
2017, καταγράφεται αύξηση του συνολικού φοιτητικού
πληθυσμού που φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
προπτυχιακές σπουδές - ακαδημαϊκή κατεύθυνση
(ISCED6-Acad) με την υψηλότερη να καταγράφεται στη
Γερμανία (κατά 14,8%), και κατά φθίνουσα σειρά του
ρυθμού μεταβολής ακολουθούν: η Γαλλία (κατά 13,2%),
η Ελλάδα (κατά 11,7%), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά
4,6%), και η Δανία (κατά 4,6%). Στον αντίποδα, σε 5 από
τα 11 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά
στοιχεία τα έτη 2013 και 2017, καταγράφεται μείωση του
συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακές σπουδές- ακαδημαϊκή κατεύθυνση (ISCED6-Acad) με την υψηλότερη να
καταγράφεται στη Λιθουανία (κατά -26,5%), και κατά
φθίνουσα σειρά του ρυθμού μεταβολής ακολουθούν: η
Τσεχία (κατά -22,9%), η Σλοβενία (κατά -20,5%), η Λετο-
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νία (κατά -11,7%), και οριακά η Κροατία (κατά -0,8%), και
το Βέλγιο (κατά -0,6%).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που

φοιτά/ έχει εγγραφεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
προπτυχιακές σπουδές - ακαδημαϊκή κατεύθυνση
(ISCED6-Acad) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το
2017.

Γράφημα 2.170: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακές σπουδές - ακαδημαϊκή
κατεύθυνση (ISCED6-Acad) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2017
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Πηγή: Eurostat - Students enrolled in tertiary education by education level, programme orientation, sex, type of institution and intensity of participation [educ_uoe_enrt01]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, στα 11 από τα 12 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το ποσοστό των
ανδρών στη βαθμίδα, υπολείπεται του αντίστοιχου
δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του
δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται
στη Σλοβενία (κατά 22,1 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η
Γαλλία (κατά 12,2 ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο
(κατά 11,9 ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά 11,6 ποσ.
μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 11,5 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 10,8 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 9,6 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 6,2 ποσ.

μονάδες), η Λετονία και το Βέλγιο (κατά 4,8 ποσ. μονάδες), και η Ελλάδα (κατά 3,0 ποσ. μονάδες), που καταγράφει την ελάχιστη τιμή του εύρους της απόκλισης
των φύλων μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 στη
βαθμίδα τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, και στον αντίποδα της τάσης με υπεροχή των γυναικών στα υπόλοιπα 11 από τα 12 κράτημέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία,
στη Γερμανία το ποσοστό των ανδρών στη βαθμίδα,
υπερέχει του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών κατά
9,1 ποσ. μονάδες.

2.2.8.2 ISCED6-PROF – ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και
το ποσοστό του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που
φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακές
σπουδές - επαγγελματική κατεύθυνση (ISCED6-Prof) ως

προς το συνολικό φοιτητικό πληθυσμό που φοιτά/έχει
εγγραφεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακές
σπουδές (ISCED6) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2017.

Γράφημα 2.171: Πλήθος & ποσοστό του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης προπτυχιακές σπουδές - επαγγελματική κατεύθυνση
(ISCED6-Prof) ως προς το συνολικό φοιτητικό πληθυσμό που φοιτά/έχει εγγραφεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακές σπουδές (ISCED6) στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ το 2017
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Πηγή: Eurostat - Pupils enrolled in upper secondary education by programme orientation, sex, type of institution and intensity of participation [educ_uoe_enrs04]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, το 10,2% (ή 1.228.174 φοιτητές/-τριες) του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά/έχει εγγραφεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακές σπουδές (ISCED6) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 (12.071.551 φοιτητές/-τριες), αφορά στο φοιτητικό πληθυσμό της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης προπτυχιακές σπουδές - επαγγελματική κατεύθυνση (ISCED6-Prof).
Την ίδια χρονιά, το 35,4% (ή 224.611 φοιτητές/-τριες)
του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά/έχει εγγραφεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προ-

400

πτυχιακές σπουδές (ISCED6) στην Ελλάδα (634.024
φοιτητές/-τριες), αφορά στο φοιτητικό πληθυσμό της
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης προπτυχιακές σπουδές επαγγελματική κατεύθυνση (ISCED6-Prof). Στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 η Ελλάδα (35,4%) κατέχει την 5η
χαμηλότερη θέση, τιμή υπερέχουσα σημαντικά της
αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (10,2%) κατά
25,2 ποσ. μονάδες.
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Κεφάλαιο 2ο

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2013-2017,
το πλήθος του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που
φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακές
σπουδές - επαγγελματική κατεύθυνση (ISCED6-Prof)
στην ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση κατά 7,2% (ή κατά
334.800 φοιτητές/-τριες) από 1.200.195 φοιτητές/-τριες
το 2013, σε 1.228.174 φοιτητές/-τριες το 2017.
Την ίδια περίοδο, σε 5 από τα 10 κράτη-μέλη της ΕΕ
για τα οποία διατίθενται μη-μηδενικά στοιχεία για τα
έτη 2013 και 2017, καταγράφεται αύξηση του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακές σπουδές - γενική

(ISCED6-Prof) με την υψηλότερη να καταγράφεται στ η
Δανία (κατά 10,1%), και κατά φθίνουσα σειρά του
ρυθμού μεταβολής ακολουθούν: το Βέλγιο (κατά
8,4%), η Γαλλία (κατά 7,7%), η Γερμανία (κατά 4,7%),
και ελαφρά η Ελλάδα (κατά 1,4%).
Στον αντίποδα, τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 5 από τα
10 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται μημηδενικά στοιχεία για τα έτη 2013 και 2017, καταγράφεται μείωση του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού
που φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακές σπουδές - γενική (ISCED6-Prof) με την υψηλότερη
να καταγράφεται στη Βουλγαρία (κατά -42,1%), και
κατά φθίνουσα σειρά του ρυθμού μεταβολής ακολουθούν: η Λετονία (κατά -40,4%), η Τσεχία (κατά -31,7%), η
Σλοβενία (κατά -22,7%), η Λιθουανία (κατά -21,7%),
και η Κροατία (κατά -8,0%).

ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ/ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 56,4% είναι: η
Λετονία (65,1%), το Βέλγιο (64,2%), η Δανία (59,6%), το
Λουξεμβούργο (47,8%), και η Σλοβενία (45,2%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο μη-μηδενικό δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή
δείκτη 18,0%, είναι: η Βουλγαρία (6,2%), η Γερμανία
(10,0%), η Τσεχία (10,7%), η Γαλλία (27,8%), και η Ελλάδα (35,4%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/
bottom είναι σημαντικά υψηλή (3,1 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που
φοιτά/ έχει εγγραφεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
προπτυχιακές σπουδές - επαγγελματική κατεύθυνση
(ISCED6-Prof) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το
2017.

Γράφημα 2.172: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακές σπουδές - επαγγελματική κατεύθυνση (ISCED6-Prof) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2017
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Πηγή: Eurostat - Students enrolled in tertiary education by education level, programme orientation, sex, type of institution and intensity of participation [educ_uoe_enrt01]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, σε 9 από τα 12 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των
ανδρών στη βαθμίδα, υπολείπεται σημαντικά έως ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη
μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και
γυναικών να καταγράφεται στην Τσεχία (κατά 44,8
ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης
των φύλων ακολουθούν: η Γαλλία (κατά 29,8 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 24,6 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο
(κατά 16,1 ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά 14,6 ποσ.
μονάδες), η Σλοβενία (κατά 12,5 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 10,0 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Λιθουανία (κατά 8,3 ποσ. μονάδες), και η Βουλγαρία
(κατά 4,8 ποσ. μονάδες).

Την ίδια χρονιά, σε 3 από τα 12 κράτη-μέλη της ΕΕ για
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των
ανδρών στη βαθμίδα, υπερέχει σημαντικά έως οριακά
του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών
να καταγράφεται στην Ελλάδα (κατά 20,4 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων
ακολουθούν: το Λουξεμβούργο (κατά 8,9 ποσ. μονάδες), και οριακά η Κροατία που καταγράφει την ελάχιστη τιμή του εύρους της απόκλισης των φύλων (κατά
0,5 ποσ. μονάδες) μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28
στη βαθμίδα τη συγκεκριμένη χρονιά.

2.2.8.3 ΔΕΙΚΤΕΣ ΗΛΙΚΙΑΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνονται η ποσοστιαία
αναλογία της καθαρής και της μικτής φοίτησης του
συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά στην

τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακές σπουδές
(ISCED6) ως προς το πλήθος του συνολικού πληθυσμού της χώρας/ κάτοικοι του προβλεπόμενου για τη
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

βαθμίδα εύρους ηλικιακών ομάδων στην ΕΕ-28 την
περίοδο αναφοράς 2001-2017.
Σημειώνεται, ότι οι συγκεκριμένοι δείκτες της ΕΕ-28
αποδίδονται ως η μέση τιμή των αντίστοιχων δεικτών

της συγκεκριμένης βαθμίδας στα 28 κράτη-μέλη της
ΕΕ, καθώς και ότι η συγκεκριμένη βαθμίδα.

Γράφημα 2.173: Ποσοστιαία αναλογία της καθαρής και μικτής φοίτησης του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
προπτυχιακές σπουδές (ISCED6) ως προς το πλήθος του συνολικού πληθυσμού της χώρας/ κάτοικοι του προβλεπόμενου για τη βαθμίδα εύρους ηλικιακών
ομάδων στην ΕΕ-28 την περίοδο 2001-2017
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(*) Δεν διατίθενται στοιχεία για την Κροατία τα έτη 2001 & 2002.Στο Ηνωμένο Βασίλειο το πλήθος των φοιτητών/-τριών στη βαθμίδα την περίοδο 2001-2005 έχει προσεγγισθεί (ως προς την
κατανομή του δείκτη την περίοδο 2006-2017). Η εκτίμηση του πλήθους αφορά στην προσέγγιση του πλήθους των μεταπτυχιακών φοιτητών/-τριών (Master's or equivalent level) που την
περίοδο 2001-2012 είχαν συμπεριληφθεί στο ISCED5A.Την ίδια περίοδο αναλογία των φοιτητών/-τριών του ISCED5b καταχωρήθηκε στο ISCED5 και η υπολειπόμενη αναλογία στο ISCED6.
Η διακοπή της χρονοσειράς μεταξύ των ετών 2012 & 2013 σημειώνεται με διακεκομμένη γραμμή.
Πηγή: Eurostat - Students by ISCED level the period 2001-2012 [educ_enrl1tl] & Pupils and students enrolled by education level the period 2013-2017 [educ_uoe_enra02] and Population on 1
January by age and sex [demo_pjan]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017) ο δείκτης NER
(αναλογία καθαρής φοίτησης) στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακές σπουδές (ISCED6) διαφοροποιείται σημαντικά ως προς τον δείκτη GER (αναλογία
μικτής φοίτησης) στη βαθμίδα. Συγκεκριμένα, το 2017 ο
δείκτης NER (27,0%) υπολείπεται κατά 16,7 ποσ. μονάδες του δείκτη GER (43,7%) την ίδια χρονιά.
Κατά την περίοδο αναφοράς 2001-2017, ο δείκτης NER
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακές σπουδές
(ISCED6) καταγράφει οριακή αύξηση (κατά 1,2% ή κατά
0,3 ποσ. μονάδες, ενώ και ο δείκτης GER στη βαθμίδα
καταγράφει μικρή μείωση (κατά -8,8% ή κατά 4,5 ποσ.
μονάδες), με τη μέση απόκλιση περιόδου μεταξύ των

δεικτών να είναι 23,5 ποσ. μονάδες, τη μέγιστη τιμή της
απόκλισης να καταγράφεται το 2010 (κατά 29,6 ποσ.
μονάδες) και την ελάχιστη τιμή της απόκλισης να καταγράφεται το 2013 (κατά 16,2 ποσ. μονάδες).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνονται η ποσοστιαία
αναλογία της καθαρής και της μικτής φοίτησης του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακές σπουδές (ISCED6)
ως προς το πλήθος του συνολικού πληθυσμού της χώρας/ κάτοικοι του προβλεπόμενου για τη βαθμίδα εύρους ηλικιακών ομάδων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το
2017.

Γράφημα 2.174: Ποσοστιαία αναλογία της καθαρής και μικτής φοίτησης του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
προπτυχιακές σπουδές (ISCED6) ως προς το πλήθος του συνολικού πληθυσμού της χώρας/ κάτοικοι του προβλεπόμενου για τη βαθμίδα εύρους ηλικιακών
ομάδων στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ το 2017
97,4

8,9

64,8
55,4 57,7 58,9 63,2
46,4 46,8 48,3 50,1 50,4 51,3
43,7
41,2
40,7
39,5
38,6
37,7
37,1
37,0
36,7
36,3
26,9 27,0 27,4 30,6 32,6 33,8

48,1
42,1 42,3 37,0
34,4 30,9
32,5 30,2 32,6
30,3 25,3 23,3 25,3 27,2 28,9
29,3
23,3 24,2
21,5 27,0
20,3 21,5 20,8 24,1 19,3 13,1 22,3 19,7
5,9

αναλογία καθαρής φοίτησης (NER)

αναλογία μικτής φοίτησης (GER)

Πηγή: Eurostat - Students by ISCED level the period 2001-2012 [educ_enrl1tl] & Pupils and students enrolled by education level the period 2013-2017 [educ_uoe_enra02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, ο μέσος δείκτης NER του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακές σπουδές (ISCED6) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28
είναι 27,0% τιμή σημαντικά υπολειπόμενη κατά 16,7
ποσ. μονάδες του αντίστοιχου μέσου δείκτη GER
(43,7%).
Την ίδια χρονιά, ο δείκτης NER του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακές σπουδές (ISCED6) στην Ελλάδα είναι 48,1%
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τιμή υπολειπόμενη ιδιαίτερα σημαντικά κατά 49,3 ποσ.
μονάδες του αντίστοιχου δείκτη GER (106,3%). Στην κατανομή ως προς το δείκτη NER, μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28, η Ελλάδα (48,1%) κατέχει την 1η υψηλότερη θέση, τιμή υπερέχουσα σημαντικά του μέσου δείκτη NER στην ΕΕ-28 (27,0%) κατά 21,1 ποσ. μονάδες.
Τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη NER (top 5)
και με μέση τιμή δείκτη 40,8% είναι: η Ελλάδα (48,1%),
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(13,1%), η Ουγγαρία (19,3%), η Αυστρία (19,7%), και η
Σλοβακία (20,3%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom είναι ιδιαίτερα υψηλή (2,6 φορές), που
υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων
του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

το Βέλγιο (42,3%), η Ιρλανδία (42,1%), η Ολλανδία
(37,0%), και η Λιθουανία (34,4%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
NER (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη 15,6%, και συγκεκριμένα: το Λουξεμβούργο (5,9%), η Σουηδία

ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ/ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

ISCED7 – Τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακές σπουδές

Η φοίτηση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακές σπουδές (Master's or equivalent level - level 7)
αποτελεί μια νέα αυτόνομη βαθμίδα της εκπαίδευσης
στην ταξινόμηση των βαθμίδων της εκπαίδευσης
(UNESCO ISCED2011) και κατά κύριο λόγο αφορά σε
πτυχιούχους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης προπτυχιακές σπουδές (ISCED6).

στην ΕΕ-28 η φοίτηση σε μεταπτυχιακά προγράμματα
σπουδών κατά μέσο όρο είναι από 1 έως 2 έτη. Θα
πρέπει να σημειωθεί ότι στη συγκεκριμένη βαθμίδα
εντάσσονται και ορισμένα προγράμματα σπουδών/
τμήματα των ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με διάρκεια προπτυχιακού προγράμματος σπουδών μεγαλύτερη των 4 ετών.

Αναλύοντας τα βασικά στοιχεία της δομής της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μεταπτυχιακές σπουδές (ISCED7) στα
συστήματα Ε&Κ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 στα οποία αυτή περιγράφεται να λειτουργεί (Eurydice,
2019), αξίζει να σημειωθεί ότι στα 33 συστήματα Ε&Κ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το εκτιμώμενο(*) πλήθος του συνολικού μεταπτυχιακού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED7) στην ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς
2001-2017.

Κεφάλαιο 2ο

2.2.9

Γράφημα 2.175: Συνολικός μεταπτυχιακός φοιτητικός πληθυσμός της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED7) στην ΕΕ-28 την περίοδο 2001-2017
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(*) Δεν διατίθενται στοιχεία για την Κροατία τα έτη 2001 & 2002.Στο Ηνωμένο Βασίλειο το πλήθος των μαθητών/-τριών στη βαθμίδα την περίοδο 2001-2005 έχει προσεγγισθεί (ως προς την
κατανομή του δείκτη την περίοδο 2006-2017). Η εκτίμηση του πλήθους αφορά στην προσέγγιση του πλήθους των μεταπτυχιακών φοιτητών/-τριών (Master's or equivalent level) που την
περίοδο 2001-2012 είχαν συμπεριληφθεί στο ISCED5A.Την ίδια περίοδο αναλογία των φοιτητών/-τριών του ISCED5b καταχωρήθηκε στο ISCED5 και η υπολειπόμενη αναλογία στο ISCED6.
Η διακοπή της χρονοσειράς μεταξύ των ετών 2012 & 2013 σημειώνεται με διακεκομμένη γραμμή.
Πηγή: Eurostat - Students by ISCED level the period 2001-2012 [educ_enrl1tl] & Pupils and students enrolled by education level the period 2013-2017 [educ_uoe_enra02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

από 3.993.460 φοιτητές/-τριες το 2001, που αποτελεί
και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 5.484.757 φοιτητές/-τριες το 2017, που
αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την
ίδια περίοδο.

Το 2017, το σύνολο του μεταπτυχιακού φοιτητικού
πληθυσμού της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED7)
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 είναι 5.484.757 φοιτητές/τριες, που αντιστοιχεί στο 5,0% του συνολικού μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού (φοιτούν /έχουν εγγραφεί
σε κάποια από τις βαθμίδες -ISCED0 έως& ISCED8- της
εκπαίδευσης) της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά
(110.693.145 μαθητές- φοιτητές/-τριες). Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017) το πλήθος του μεταπτυχιακού φοιτητικού πληθυσμού της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED7) στην ΕΕ-28 καταγράφει σημαντική αύξηση (κατά 37,3% ή κατά 1.491.297 φοιτητές/-τριες),

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το ποσοστό του
συνολικού μεταπτυχιακού φοιτητικού πληθυσμού που
φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED7) ως προς
το συνολικό μαθητικό-φοιτητικό πληθυσμό (που φοιτά/ έχει εγγραφεί στις βαθμίδες ISCED0 έως& ISCED8
της εκπαίδευσης) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2017.

Γράφημα 2.176: Πλήθος & ποσοστό του συνολικού μεταπτυχιακού φοιτητικού πληθυσμού της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED7) ως προς το συνολικό μαθητικό-φοιτητικό πληθυσμό στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ το 2017
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Το 2017, το 5,0% (ή 5.484.757 φοιτητές/-τριες) του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού (που φοιτούν/ έχουν εγγραφεί στις βαθμίδες ISCED0 έως&
ISCED8 της εκπαίδευσης) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28
(110.693.145 φοιτητές - μαθητές/-τριες), αφορά στο
μεταπτυχιακό φοιτητικό πληθυσμό της τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης (ISCED7).
Την ίδια χρονιά, το 3,1% (ή 72.321 φοιτητές/-τριες) του
συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού στην Ελλάδα (2.347.404 μαθητές-φοιτητές/-τριες), ανήκει στο
μεταπτυχιακό φοιτητικό πληθυσμό της τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης (ISCED7). Στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ28 η Ελλάδα (3,1%) κατέχει την 4η χαμηλότερη θέση,
τιμή υπολειπόμενη της αντίστοιχης τιμής του δείκτη
στην ΕΕ-28 (5,0%) κατά 1,9 ποσ. μονάδες.
Τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) με
μέση τιμή δείκτη 7,5% είναι: η Κύπρος (9,4%), η Κροατία (7,7%), η Αυστρία (7,6%), η Ιταλία (6,4%), και η

Βουλγαρία (6,5%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5
κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με
μέση τιμή δείκτη 2,7%, και συγκεκριμένα: το Λουξεμβούργο και η Ιρλανδία (2,2%), το Ηνωμένο Βασίλειο
(2,7%), η Ελλάδα (3,1%), και η Ισπανία (3,3%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom είναι ιδιαίτερα υψηλή (2,8 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
ΑΝΑ ΦΥΛΟ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης που
αφορά στην ποσοστιαία κατανομή του συνολικού
φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση μεταπτυχιακές σπουδές (ISCED7) επί του
συνολικού μαθητικού- φοιτητικού πληθυσμού στην
ΕΕ-28 ως προς το φύλο των φοιτητών/ -τριών την περίοδο 2001-2017.

Γράφημα 2.177: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακές σπουδές (ISCED7) επί
του συνολικού μαθητικού- φοιτητικού πληθυσμού στην ΕΕ-28 ως προς το φύλο των φοιτητών/ -τριών την περίοδο 2001-2017
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Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017) η κατανομή
του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακές σπουδές (ISCED7) (ανδρών/γυναικώνν) επί του συνολικού
μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού της ΕΕ-28 (ανδρών/ γυναικών αντίστοιχα) διαφοροποιείται ελαφρά
ως προς το φύλο των φοιτητών/ -τριών. Συγκεκριμένα, το 2017 το ποσοστό των ανδρών φοιτητών/ -τριών
(4,2%) υπολείπεται (κατά 1,5 ποσ. μονάδες) του αντίστοιχου ποσοστού των γυναικών (5,7%). Την ίδια περίοδο, τόσο το ποσοστό των ανδρών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακές σπουδές (ISCED7),
όσο και των γυναικών καταγράφει σημαντική αύξηση
του δείκτη (στους άνδρες κατά 31,4% ή κατά 1,0 ποσ.

μονάδα και στις γυναίκες κατά 32,7% ή κατά 1,4 ποσ.
μονάδες), με το ποσοστό των ανδρών να υπολείπεται
σταθερά των γυναικών κατά την περίοδο αναφοράς,
τη μέση απόκλιση των φύλων στην περίοδο να είναι
1,4 ποσ. μονάδες, τη μέγιστη τιμή της απόκλισης των
φύλων να καταγράφεται το 2011 (κατά 1,6 ποσ. μονάδες) και την ελάχιστη τιμή της απόκλισης να καταγράφεται το 2001 (κατά 1, 1 ποσ. μονάδες).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης που
αφορά στην ποσοστιαία κατανομή του συνολικού
φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση μεταπτυχιακές σπουδές (ISCED7) της ΕΕ28 ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2017.

Γράφημα 2.178: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακές σπουδές (ISCED7) της
ΕΕ-28 ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2017
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Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Το 2017, και στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ το ποσοστό των
ανδρών στη βαθμίδα υπολείπεται του αντίστοιχου
δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του
δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται
στην Κύπρο (κατά 31,3 ποσ. μονάδες) και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η
Πολωνία (κατά 3,6 ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά
27,6 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 27,5 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 26,7 ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά 24,6 ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά 24,2
ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 23,6 ποσ. μονάδα), η
Τσεχία (κατά 20,2 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 19,8 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 19,3
ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά 19,1 ποσ. μονάδες),
η Ιταλία (κατά 18,4 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά
15,3 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 15,2 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 15,1 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 14,2 ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 13,1
ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 11,9 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 11,3 ποσ. μονάδες), η Μάλτα (κατά 10,9
ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά 10,2 ποσ. μονάδες),
το Βέλγιο (κατά 8,3 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 8,2
ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 6,9 ποσ. μονάδες), η

Γερμανία (κατά 6,3 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά
5,7 ποσ. μονάδες) και το Λουξεμβούργο (κατά 2,7 ποσ.
μονάδες), που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του εύρους της απόκλισης των φύλων μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.

Κεφάλαιο 2ο

ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ/ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια σταθμισμένη μέση ηλικία (σε έτη) του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά/ έχει εγγραφεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακές σπουδές (ISCED7)
στην ΕΕ-28, αλλά και η ποσοστιαία κατανομή τους ανά
κατηγορία εύρους ηλικιακών ομάδων (εντός του προ23
βλεπόμενου εύρους ηλικιών για τη συγκεκριμένη
βαθμίδα, και αντίστοιχα μικρότερης και μεγαλύτερης
του προβλεπόμενου εύρους ηλικίας) την περίοδο αναφοράς 2001-2017.
23

Το προβλεπόμενο εύρος ηλικιών για τη συγκεκριμένη βαθμίδα
προκύπτει σε ετήσια βάση από το υψηλότερο πλήθος ανά ηλικιακό έτος των φοιτητών/-τριών και για ηλικίες μετά τις προβλεπόμενες για την αποφοίτηση από την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευσης (ISCED3) στα 33 συστήματα Ε&Κ στην ΕΕ-28 και αφορά σε
ηλικίες από 23 έως& 34 ετών

Γράφημα 2.179: Ετήσια σταθμισμένη μέση ηλικία (σε έτη) του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά/ έχει εγγραφεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακές σπουδές (ISCED7) στην ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2001-2017
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Το 2017, η ετήσια σταθμισμένη μέση ηλικία του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά/ έχει εγγραφεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακές
σπουδές (ISCED7) στην ΕΕ-28 είναι 27,2 έτη, με το
69,7% των φοιτητών/-τριών να ανήκουν στην κατηγορία «εντός του προβλεπόμενου εύρους ηλικιών για
την τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακές σπουδές
(ISCED7)» στα 33 συστήματα Εκπαίδευσης & Κατάρτισης (Ε&Κ) της ΕΕ-28, το 11,6% των φοιτητών/ -τριών
να είναι ηλικίας μεγαλύτερης από το προβλεπόμενο
εύρος ηλικιών, ενώ το 27,3% φοιτητών/-τριών είναι
ηλικίας μικρότερης από το προβλεπόμενο εύρος ηλικιών.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017) η ετήσια
σταθμισμένη μέση ηλικία του συνολικού μεταπτυχιακού φοιτητικού πληθυσμού στην ΕΕ-28 καταγράφει
μικρή μείωση κατά -1,3% (ή κατά 0,4 έτη), από 27,6
έτη το 2001, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 27,2 έτη το 2017.

Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια
περίοδο καταγράφεται το 2016 (27,2 έτη).
Τη συγκεκριμένη περίοδο:
 το ποσοστό των φοιτητών/ -τριών που ανήκουν στην
κατηγορία «εντός του προβλεπόμενου εύρους ηλικιών για την τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακές σπουδές (ISCED7)» καταγράφει μείωση κατά 2,3% (ή κατά 1,6 ποσ. μονάδες), από 71,3% το 2001,
σε 69,7% το 2017. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή
του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2015 (71,3%), ενώ η ελάχιστη τιμή του δείκτη
την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2006 (67,9%),
 το ποσοστό των φοιτητών/ -τριών που ανήκουν στην
κατηγορία «ηλικίας μεγαλύτερης από το προβλεπόμενο εύρος ηλικιών» καταγράφει μικρή αύξηση κατά 5,8% (ή κατά 0,6 ποσ. μονάδες), από 11,0% το
2001, σε 11,6% το 2017. Σημειώνεται ότι η μέγιστη
τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2009 (12,0%), ενώ η ελάχιστη τιμή του
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δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2010
(10,6%), και
το ποσοστό των φοιτητών/ -τριών που ανήκουν στην
κατηγορία «ηλικίας μικρότερης από το προβλεπόμενο εύρος ηλικιών» καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική
αύξηση (κατά 54,3% ή κατά 9,6 ποσ. μονάδες), από
17,7% το 2001, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή
του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 27,3% το

2017, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή
του δείκτη την ίδια περίοδο.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια σταθμισμένη μέση ηλικία (σε έτη) του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά/ έχει εγγραφεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακές σπουδές (ISCED7)
στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2017.

Γράφημα 2.180: Ετήσια σταθμισμένη μέση ηλικία (σε έτη) του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά/ έχει εγγραφεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακές σπουδές (ISCED7) στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ το 2017
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Πηγή: Eurostat - Students by ISCED level the period 2001-2012 [educ_enrl1tl] & Pupils and students enrolled by education level the period 2013-2017 [educ_uoe_enra02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, η ετήσια σταθμισμένη μέση ηλικία του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά/ έχει εγγραφεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακές
σπουδές (ISCED7) στην ΕΕ-28 είναι 27,2 έτη. Την ίδια
χρονιά, η ετήσια σταθμισμένη μέση ηλικία του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού στην Ελλάδα είναι 36,6
έτη. Στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη
μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 η Ελλάδα κατέχει
την κατέχει την 1η υψηλότερη θέση, τιμή υπερέχουσας της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (27,2
έτη) κατά 9,4 έτη.
Τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) με
μέση τιμή δείκτη 33,8 έτη είναι: η Ιρλανδία (33,6 έτη),
η Φιλανδία (33,2 έτη), η Κύπρος (33,1 έτη) και το Ηνωμένο Βασίλειο (32,2 έτη). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη

(bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 25,4 έτη, περιλαμβάνονται: η Γαλλία (24,7 έτη), η Κροατία (25,1 έτη), η
Πολωνία (25,4 έτη) και το Βέλγιο (25,7 έτη). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,3 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια σταθμισμένη μέση ηλικία (σε έτη) του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά/ έχει εγγραφεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακές σπουδές (ISCED7)
συνολικά και ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το
2017.

Γράφημα 2.181: Μέση ηλικία του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακές σπουδές (ISCED7) συνολικά και
ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2017
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Το 2017, σε 21 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ (και συγκεκριμένα στην Ολλανδία, τη Σλοβακία, την Τσεχία,
το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Λετονία, τη Μάλτα, την Ιρλανδία, την Πορτογαλία, τη Λιθουανία, την Ουγγαρία, τη Σλοβενία, τη Βουλγαρία, την Κροατία, το Λουξεμβούργο, την Πολωνία, τη Γαλλία, την Ιταλία, την
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Ελλάδα, το Βέλγιο, τη Δανία, και τη Ρουμανία) η ετήσια σταθμισμένη μέση ηλικία των ανδρών που φοιτούν/ έχουν εγγραφεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
μεταπτυχιακές σπουδές (ISCED7) οριακά ταυτίζεται
με την αντίστοιχη μέση ηλικία των γυναικών.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Τέλος, σε 3 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ η ετήσια
σταθμισμένη μέση ηλικία των ανδρών που φοιτούν/
έχουν εγγραφεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακές σπουδές (ISCED7) υπολείπεται της αντίστοιχης μέσης ηλικίας των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών
να καταγράφεται στη Σουηδία (κατά 3,9 έτη), και ακολουθούν: η Εσθονία και η Φιλανδία (κατά 1,7 έτη).

Κεφάλαιο 2ο

ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ/ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Την ίδια χρονιά, σε 4 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ η
ετήσια σταθμισμένη μέση ηλικία των ανδρών που
φοιτούν/ έχουν εγγραφεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακές σπουδές (ISCED7) υπερέχει της
αντίστοιχης μέσης ηλικίας των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στην Κύπρο (κατά 2,1 έτη),
και ακολουθούν: η Ισπανία (κατά 1,8 έτη), η Αυστρία
(κατά 1,7 έτη) και η Γερμανία (κατά 1,3 έτη).

2.2.10 ISCED8 – Τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικές σπουδές
φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED8) στην
ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2001-2017.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το εκτιμώμενο(*) πλήθος του συνολικού διδακτορικού φοιτητικού πληθυσμού (Doctoral or equivalent level) που

Γράφημα 2.182: Συνολικός διδακτορικός φοιτητικός πληθυσμός της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED8) στην ΕΕ-28 την περίοδο 2001-2017
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(*) Δεν διατίθενται στοιχεία για την Κροατία τα έτη 2001 & 2002.Στο Ηνωμένο Βασίλειο το πλήθος των μαθητών/-τριών στη βαθμίδα την περίοδο 2001-2005 έχει προσεγγισθεί (ως προς την
κατανομή του δείκτη την περίοδο 2006-2017). Η εκτίμηση του πλήθους αφορά στην προσέγγιση του πλήθους των μεταπτυχιακών φοιτητών/-τριών (Master's or equivalent level) που την
περίοδο 2001-2012 είχαν συμπεριληφθεί στο ISCED5A.Την ίδια περίοδο αναλογία των φοιτητών/-τριών του ISCED5b καταχωρήθηκε στο ISCED5 και η υπολειπόμενη αναλογία στο ISCED6.
Η διακοπή της χρονοσειράς μεταξύ των ετών 2012 & 2013 σημειώνεται με διακεκομμένη γραμμή.
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φοιτητές/-τριες), από 429.082 φοιτητές/-τριες το
2001, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη
κατά την περίοδο αναφοράς, σε 760.196 φοιτητές/τριες το 2017, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη
τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το ποσοστό
του συνολικού διδακτορικού φοιτητικού πληθυσμού
που φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED8) ως
προς το συνολικό μαθητικό-φοιτητικό πληθυσμό (που
φοιτά/ έχει εγγραφεί στις βαθμίδες ISCED0 έως&
ISCED8 της εκπαίδευσης) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το
2017.

Το 2017, το σύνολο του διδακτορικού φοιτητικού
πληθυσμού της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED8)
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 είναι 760.196 φοιτητές/τριες, που αντιστοιχεί στο 0,69% του συνολικού μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού (φοιτούν /έχουν εγγραφεί σε κάποια από τις βαθμίδες -ISCED0 έως&
ISCED8- της εκπαίδευσης) της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη
χρονιά (110.693.145 μαθητές- φοιτητές/-τριες). Κατά
την περίοδο αναφοράς (2001-2017) το πλήθος του διδακτορικού φοιτητικού πληθυσμού της τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης (ISCED8) στην ΕΕ-28 καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση (κατά 77,2% ή κατά 331.114

Γράφημα 2.183: Πλήθος & ποσοστό του συνολικού διδακτορικού φοιτητικού πληθυσμού της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED8) ως προς το συνολικό μαθητικόφοιτητικό πληθυσμό στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ το 2017
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Το 2017, το 0,7% (ή 760.196 φοιτητές/-τριες) του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού (που φοι-

τούν/ έχουν εγγραφεί στις βαθμίδες ISCED0 έως&
ISCED8 της εκπαίδευσης) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28
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(110.693.145 φοιτητές - μαθητές/-τριες), αφορά στο
διδακτορικό φοιτητικό πληθυσμό της τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης (ISCED8).
Την ίδια χρονιά, το 1,22% (ή 28.682 φοιτητές/-τριες)
του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού στην
Ελλάδα (2.347.404 μαθητές-φοιτητές/-τριες), ανήκει
στο διδακτορικό φοιτητικό πληθυσμό της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED8). Στην κατανομή ως προς το
συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28 η Ελλάδα (1,22%) κατέχει την 3η υψηλότερη
θέση, τιμή υπερέχουσα της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (0,69%) κατά 0,53 ποσ. μονάδες.
Τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) με
μέση τιμή δείκτη 1,21% είναι: η Αυστρία (1,28%), η
Φινλανδία (1,27%), η Ελλάδα (1,22%), η Γερμανία
(1,17%), και η Τσεχία (1,11%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη

(bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 0,32%, και συγκεκριμένα: η Μάλτα (0,19%), η Ιταλία (0,25%), η Ολλανδία
(0,36%), η Ουγγαρία (0,39%), και η Κροατία (0,41%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom είναι ιδιαίτερα υψηλή (3,8 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
ΑΝΑ ΦΥΛΟ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης που
αφορά στην ποσοστιαία κατανομή του συνολικού
φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση διδακτορικές σπουδές (ISCED8) επί του
συνολικού μαθητικού- φοιτητικού πληθυσμού στην
ΕΕ-28 ως προς το φύλο των φοιτητών/ -τριών την περίοδο 2001-2017.

Γράφημα 2.184: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικές σπουδές (ISCED8) επί
του συνολικού μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού στην ΕΕ-28 ως προς το φύλο των φοιτητών/ -τριών την περίοδο 2001-2017
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Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017) η κατανομή
του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικές σπουδές
(ISCED8) (ανδρών/γυναικώνν) επί του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού της ΕΕ-28 (ανδρών/ γυναικών αντίστοιχα) διαφοροποιείται οριακά ως προς
το φύλο των φοιτητών/ -τριών. Συγκεκριμένα, το 2017
το ποσοστό των ανδρών φοιτητών/ -τριών (0,71%) υπερέχει οριακά (κατά 0,05 ποσ. μονάδες) του αντίστοιχου ποσοστού των γυναικών (0,66%).
Κατά την περίοδο αναφοράς 2001-2017, τόσο το ποσοστό των ανδρών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικές σπουδές (ISCED8), όσο και των γυναικών
καταγράφουν οριακή αύξηση του δείκτη (στους άνδρες κατά 58,2% ή κατά 0,3 ποσ. μονάδες και στις γυ-

ναίκες κατά 86,1% ή κατά 0,3 ποσ. μονάδες), με το
ποσοστό των ανδρών να υπερέχει οριακά και σταθερά
των γυναικών κατά την περίοδο αναφοράς, τη μέση
απόκλιση των φύλων στην περίοδο να είναι 0,06 ποσ.
μονάδες, τη μέγιστη τιμή της απόκλισης των φύλων να
καταγράφεται το 2001 (κατά 0,09 ποσ. μονάδες) και
την ελάχιστη τιμή της απόκλισης να καταγράφεται το
2009 (κατά 0,02 ποσ. μονάδες).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης που
αφορά στην ποσοστιαία κατανομή του συνολικού
φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση διδακτορικές σπουδές (ISCED8) της ΕΕ-28
ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2017.

Γράφημα 2.185: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικές σπουδές (ISCED8) της
ΕΕ-28 ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2017
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Το 2017, σε 15 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ το ποσοστό των ανδρών στη βαθμίδα υπερέχει του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση
του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στο Λουξεμβούργο (κατά 15,4 ποσ. μονάδες),
και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Γερμανία (κατά 11,4 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 11,2 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 3,4
ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 7,0 ποσ. μονάδες), η
Γαλλία (κατά 6,5 ποσ. μονάδες), η Μάλτα (κατά 6,0
ποσ. μονάδες), η Ελλάδα και η Σλοβακία (κατά 5,1
ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 4,8 ποσ. μονάδες), το
Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 3,4 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά 3,0 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά 2,2
ποσ. μονάδες) και η Ουγγαρία (κατά 1,8 ποσ. μονάδες), και η Ισπανία (κατά 0,7 ποσ. μονάδες).
Την ίδια χρονιά, σε 13 από τα 28 κράτη-μέλη το ποσοστό των ανδρών υπολείπεται του αντίστοιχου δείκτη
των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη
μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στη
Λετονία (κατά 21,0 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα
σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Κύπρος
(κατά 18,0 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 16,2
ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά 15,7 ποσ. μονάδες), η
Πολωνία (κατά 10,1 ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά
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9,2 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 6,9 ποσ. μονάδες), η Φιλανδία (κατά 6,1 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 4,9 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 3,9
ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 3,2 ποσ. μονάδες), η
Δανία (κατά 2,8 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Ιταλία (κατά 0,8 ποσ. μονάδες).
ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια σταθμισμένη μέση ηλικία (σε έτη) του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά/ έχει εγγραφεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικές σπουδές (ISCED8)
στην ΕΕ-28, αλλά και η ποσοστιαία κατανομή τους ανά
κατηγορία εύρους ηλικιακών ομάδων (εντός του προ24
βλεπόμενου εύρους ηλικιών για τη συγκεκριμένη
βαθμίδα, και αντίστοιχα μικρότερης και μεγαλύτερης
του προβλεπόμενου εύρους ηλικίας) την περίοδο αναφοράς 2001-2017.
24

Το προβλεπόμενο εύρος ηλικιών για τη συγκεκριμένη βαθμίδα
προκύπτει σε ετήσια βάση από το υψηλότερο πλήθος ανά ηλικιακό έτος των φοιτητών/-τριών και για ηλικίες μετά τις προβλεπόμενες για την αποφοίτηση από την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευσης (ISCED3) στα 33 συστήματα Ε&Κ στην ΕΕ-28 και αφορά σε
ηλικίες από 26 έως& 34 ετών

Γράφημα 2.186: Ετήσια σταθμισμένη μέση ηλικία (σε έτη) του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά/ έχει εγγραφεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικές σπουδές (ISCED8) στην ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2001-2017
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Πηγή: Eurostat - Students by ISCED level the period 2001-2012 [educ_enrl1tl] & Pupils and students enrolled by education level the period 2013-2017 [educ_uoe_enra02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, η ετήσια σταθμισμένη μέση ηλικία του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά/έχει εγγραφεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικές
σπουδές (ISCED8) στην ΕΕ-28 είναι 33,7 έτη, με το
85,5% των φοιτητών/ -τριών να ανήκουν στην κατηγορία «εντός του προβλεπόμενου εύρους ηλικιών για
την τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικές σπουδές
(ISCED8)» στα 33 συστήματα Εκπαίδευσης & Κατάρτισης (Ε&Κ) της ΕΕ-28, το 26,6% των φοιτητών/ -τριών
να είναι ηλικίας μεγαλύτερης από το προβλεπόμενο
εύρος ηλικιών, ενώ το 13,5% των φοιτητών/ -τριών είναι ηλικίας μικρότερης από το προβλεπόμενο εύρος
ηλικιών.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017) η ετήσια
σταθμισμένη μέση ηλικία του συνολικού διδακτορικού φοιτητικού πληθυσμού στην ΕΕ-28 καταγράφει
μικρή αύξηση κατά 4,8% (ή κατά 1,5 έτη), από 32,2
έτη το 2001, σε 33,7 έτη το 2017, που αποτελεί και τη
μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς.

Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια
περίοδο καταγράφεται το 2003 (32,1 έτη). Τη συγκεκριμένη περίοδο:
 το ποσοστό των φοιτητών/ -τριών που ανήκουν στην
κατηγορία «εντός του προβλεπόμενου εύρους ηλικιών για την τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικές
σπουδές (ISCED8)» καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική
αύξηση κατά 59,9% (ή κατά 32,0 ποσ. μονάδες), από
53,5% το 2001, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή
του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς σε 85,5% το
2017. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη καταγράφεται το 2012 (91,2%),
 το ποσοστό των φοιτητών/-τριών που ανήκουν στην
κατηγορία «ηλικίας μεγαλύτερης από το προβλεπόμενο εύρος ηλικιών» καταγράφει αύξηση (κατά
24,5% ή κατά 5,2 ποσ. μονάδες), από 21,3% το 2001,
σε 26,6% το 2017. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή
του δείκτη την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το
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2010 (28,4%), ενώ η ελάχιστη τιμή κατά την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2003 (21,0%), και
το ποσοστό των φοιτητών/-τριών που ανήκουν στην
κατηγορία «ηλικίας μικρότερης από το προβλεπόμενο εύρος ηλικιών» καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική
μείωση κατά -46,6% (ή κατά 11,7 ποσ. μονάδες),
από 25,2% το 2001, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε
13,5% το 2017. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή του

δείκτη κατά την ίδιο περίοδο καταγράφεται το 2015
(13,3%).

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια σταθμισμένη μέση ηλικία (σε έτη) του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά/ έχει εγγραφεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικές σπουδές (ISCED8)
στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2017.

Γράφημα 2.187: Ετήσια σταθμισμένη μέση ηλικία (σε έτη) του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά/ έχει εγγραφεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικές σπουδές (ISCED8) στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ το 2017
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Πηγή: Eurostat - Students by ISCED level the period 2001-2012 [educ_enrl1tl] & Pupils and students enrolled by education level the period 2013-2017 [educ_uoe_enra02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, η ετήσια σταθμισμένη μέση ηλικία του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά/ έχει εγγραφεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικές
σπουδές (ISCED8) στην ΕΕ-28 είναι 33,7 έτη. Την ίδια
χρονιά, η ετήσια σταθμισμένη μέση ηλικία του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού στην Ελλάδα είναι 40,4
έτη. Στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη
μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 η Ελλάδα κατέχει
την 2η υψηλότερη θέση, τιμή υπερέχουσα της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (33,7 έτη) κατά
6,7 έτη.
Τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) με
μέση τιμή δείκτη 40,2 έτη είναι: η Φινλανδία (41,8 έτη), η Ελλάδα (40,4 έτη), η Μάλτα (40,1 έτη), η Πορτογαλία (39,9 έτη) και η Βουλγαρία (39,1 έτη). Στον

αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 30,9
έτη, περιλαμβάνονται: η Ιταλία (30,1 έτη), η Ολλανδία
και Πολωνία (30,2 έτη), η Γαλλία (31,3 έτη) και το
Λουξεμβούργο (8,1 έτη). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του
λόγου top5/ bottom είναι υψηλή (1,3 φορές), που
υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια σταθμισμένη μέση ηλικία (σε έτη) του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά/ έχει εγγραφεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικές σπουδές (ISCED8) συνολικά και ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το
2017.

Γράφημα 2.188: Μέση ηλικία (σε έτη) του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικές σπουδές (ISCED8) συνολικά και ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2017
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Πηγή: Eurostat - Students by ISCED level the period 2001-2012 [educ_enrl1tl] & Pupils and students enrolled by education level the period 2013-2017 [educ_uoe_enra02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, σε 10 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ (και συγκεκριμένα στη Γερμανία, την Ολλανδία, τη Γαλλία,
την Ιταλία, την Εσθονία, το Λουξεμβούργο, την Κροατία, την Αυστρία, την Ιρλανδία, και την Ουγγαρία) η
ετήσια σταθμισμένη μέση ηλικία των ανδρών που
φοιτούν/ έχουν εγγραφεί στην τριτοβάθμια εκπαί-
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δευση διδακτορικές σπουδές (ISCED8) οριακά ταυτίζεται με την αντίστοιχη μέση ηλικία των γυναικών.
Την ίδια χρονιά, σε 11 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ η
ετήσια σταθμισμένη μέση ηλικία των ανδρών που
φοιτούν/ έχουν εγγραφεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικές σπουδές (ISCED8) υπερέχει της

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

των ανδρών που φοιτούν/ έχουν εγγραφεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικές σπουδές (ISCED8)
υπολείπεται της αντίστοιχης μέσης ηλικίας των γυναικών, και συγκεκριμένα στη Σουηδία (κατά 2,6 έτη), τη
Δανία (κατά 2,5 έτη), τη Λιθουανία (κατά 1,8 έτη), τη
Λετονία (κατά 1,4 έτη), τη Σλοβενία και τη Φιλανδία
(κατά 1,2 έτη), και το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 1,1 έτη).

Κεφάλαιο 2ο

ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ/ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

αντίστοιχης μέσης ηλικίας των γυναικών, και συγκεκριμένα στη Μάλτα (κατά 4,5 έτη), στην Κύπρο (κατά
3,3 έτη), στην Ισπανία (κατά 2,2 έτη), στη Βουλγαρία
και τη Σλοβακία (κατά 1,7 έτη), στο Βέλγιο (κατά 1,5
έτη), στη Ρουμανία (κατά 1,4 έτη), στην Πολωνία και
την Ελλάδα (κατά 1,2 έτη), και στην Τσεχία (κατά 1,0
έτη). Τη συγκεκριμένη χρονιά, τέλος, σε 7 από τα 28
κράτη-μέλη της ΕΕ η ετήσια σταθμισμένη μέση ηλικία

2.2.11 Συμμετοχή στην εκπαίδευση ανά ηλικία - Δείκτης ASER
Ο δείκτης-ASER (age-specific enrolment ratio UNESCO) μιας χώρας αποδίδει την ποσοστιαία αναλογία των μαθητών-φοιτητών μιας συγκεκριμένης ηλικίας (που φοιτούν/ έχουν εγγραφεί στις βαθμίδες
ISCED0 έως& ISCED8 της εκπαίδευσης) ως προς το συνολικό πληθυσμό/κατοίκους της αντίστοιχης ηλικίας
στη χώρα.
Εξ ορισμού, μια υψηλή τιμή του δείκτη-ASER υποδηλώνει υψηλό βαθμό συμμετοχής του πληθυσμού της
συγκεκριμένης ηλικίας στην εκπαίδευση. Θεωρητικά η
μέγιστη τιμή του δείκτη είναι 100%. Αυξανόμενες τάσεις του δείκτη υποδηλώνουν αύξηση της συμμετοχής
της συγκεκριμένης ηλικίας στην εκπαίδευση. Αν η τιμή

του δείκτη είναι μικρότερη του 100%, τότε το υπολειπόμενο ποσοστό, αποτελεί και ένα μέτρο του ποσοστού του πληθυσμού της συγκεκριμένης ηλικίας που
δεν φοιτά/ έχει εγγραφεί σε κάποια βαθμίδα της εκπαίδευσης.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το ποσοστό
ανά ηλικία του συνολικού μαθητικού πληθυσμού
(που φοιτούν/ έχουν εγγραφεί σε κάποια βαθμίδα της
εκπαίδευσης) ως προς το πλήθος του συνολικού πληθυσμού/κατοίκους αντίστοιχης ηλικίας (δείκτηςASER) στην ΕΕ-28 το 2017.

Γράφημα 2.189: Πλήθος & ποσοστό ανά ηλικία του συνολικού μαθητικού πληθυσμού (που φοιτούν/ έχουν εγγραφεί σε κάποια βαθμίδα της εκπαίδευσης) ως
προς το πλήθος του συνολικού πληθυσμού/κατοίκους αντίστοιχης ηλικίας (δείκτης-ASER) στην ΕΕ-28 το 2017
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(*) Δεν διατίθενται στοιχεία για την Κροατία τα έτη 2001 & 2002.Στο Ηνωμένο Βασίλειο το πλήθος των μαθητών/-τριών στη βαθμίδα την περίοδο 2001-2005 έχει προσεγγισθεί (ως προς την
κατανομή του δείκτη την περίοδο 2006-2017). Η εκτίμηση του πλήθους αφορά στην προσέγγιση του πλήθους των μεταπτυχιακών φοιτητών/-τριών (Master's or equivalent level) που την
περίοδο 2001-2012 είχαν συμπεριληφθεί στο ISCED5A.Την ίδια περίοδο αναλογία των φοιτητών/-τριών του ISCED5b καταχωρήθηκε στο ISCED5 και η υπολειπόμενη αναλογία στο ISCED6.
Η διακοπή της χρονοσειράς μεταξύ των ετών 2012 & 2013 σημειώνεται με διακεκομμένη γραμμή.
Πηγή: Eurostat - Students by ISCED level the period 2001-2012 [educ_enrl1tl] & Pupils and students enrolled by education level the period 2013-2017 [educ_uoe_enra02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Από την κατανομή του δείκτη-ASER της ΕΕ-28 το 2017,
προκύπτει ότι η μέση τιμή του δείκτη στις ηλικιακές
ομάδες από 4 έως& 17 ετών (73.270.800 μαθητές/τριες) είναι ιδιαίτερα υψηλή (97,4%), τιμή που υποδηλώνει ότι το εύρος των ηλικιών που περιλαμβάνονται
στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα βρίσκονται στην
εκπαίδευση (ασχέτως βαθμίδας της εκπαίδευσης)
σχεδόν στο σύνολο του πληθυσμού τους.
Σημειώνεται, ότι τη συγκεκριμένη χρονιά η υψηλότερη
πυκνότητα ανά ηλικία του δείκτη-ASER της ΕΕ-28
(98,3%) καταγράφεται στις ηλικίες 12ετών και 14ετών,
ενώ οι χαμηλότερες πυκνότητες ανά ηλικία καταγράφεται στις ηλικίες 16ετών (96,3%) και 17ετών (96,5%).

Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017) ο δείκτηςASER στην ηλικιακή ομάδα από 4 έως& 17 ετών στην
ΕΕ-28 καταγράφει μικρή αύξηση κατά 2,7% (ή κατά 2,5
ποσ. μονάδες) από 94,9% το 2001, σε 97,4% το 2017,
που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την
περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται, ότι η ελάχιστη τιμή
του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2002
(94,7%).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το ποσοστό
ανά ηλικία του συνολικού μαθητικού πληθυσμού
(που φοιτούν/ έχουν εγγραφεί σε κάποια βαθμίδα της
εκπαίδευσης) ως προς το πλήθος του συνολικού πληθυσμού/κατοίκους αντίστοιχης ηλικίας (δείκτηςASER) στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ το 2017.
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Γράφημα 2.190: Ποσοστό του συνολικού μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού (που φοιτούν/ έχουν εγγραφεί σε κάποια βαθμίδα της εκπαίδευσης) ηλικίας από
4 έως& 17 ετών ως προς το πλήθος του συνολικού πληθυσμού/κατοίκους αντίστοιχης ηλικίας (δείκτης-ASER) στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ το 2017
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(*) Δεν διατίθενται στοιχεία για την Κροατία τα έτη 2001 & 2002.Στο Ηνωμένο Βασίλειο το πλήθος των μαθητών/-τριών στη βαθμίδα την περίοδο 2001-2005 έχει προσεγγισθεί (ως προς την
κατανομή του δείκτη την περίοδο 2006-2017). Η εκτίμηση του πλήθους αφορά στην προσέγγιση του πλήθους των μεταπτυχιακών φοιτητών/-τριών (Master's or equivalent level) που την
περίοδο 2001-2012 είχαν συμπεριληφθεί στο ISCED5A.Την ίδια περίοδο αναλογία των φοιτητών/-τριών του ISCED5b καταχωρήθηκε στο ISCED5 και η υπολειπόμενη αναλογία στο ISCED6.
Η διακοπή της χρονοσειράς μεταξύ των ετών 2012 & 2013 σημειώνεται με διακεκομμένη γραμμή.
Πηγή: Eurostat - Students by ISCED level the period 2001-2012 [educ_enrl1tl] & Pupils and students enrolled by education level the period 2013-2017 [educ_uoe_enra02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, ο δείκτης-ASER στην ηλικιακή ομάδα από 4
έως& 17 ετών στην ΕΕ-28 είναι 97,4%. Την ίδια χρονιά,
ο δείκτης-ASER στην ηλικιακή ομάδα από 4 έως& 17
ετών στην Ελλάδα (1.417.706 μαθητές/-τριες) είναι
94,3% έτη. Στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 η Ελλάδα
κατέχει την 4η χαμηλότερη θέση, τιμή υπολειπόμενη
της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (97,4%) κατά 3,1 ποσ. μονάδες.
Τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτης-ASER (top
5) με μέση τιμή δείκτη 100,0% είναι: η Ιρλανδία
(101,2%), η Σουηδία (100,2% έτη), η Λιθουανία
(99,7%), το Ηνωμένο Βασίλειο (99,6%) και η Ολλανδία
(99,2%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη
με τον χαμηλότερο δείκτης-ASER (bottom 5) με μέση

τιμή δείκτη 91,6%, περιλαμβάνονται: η Ρουμανία
(88,0%), η Βουλγαρία (89,2%), η Σλοβακία (91,9%), η
Ελλάδα (94,3%), και η Πολωνία (94,5%). Ας σημειωθεί
ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom είναι υψηλή (1,1
φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το ποσοστό του
συνολικού μαθητικού πληθυσμού (που φοιτούν/ έχουν
εγγραφεί σε κάποια βαθμίδα της εκπαίδευσης) ηλικίας
από 4 έως& 17 ετών ως προς το πλήθος του συνολικού
πληθυσμού/ κατοίκους αντίστοιχης ηλικίας (δείκτηςASER), συνολικά και ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ28 το 2017.

Γράφημα 2.191: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού μαθητικού πληθυσμού (που φοιτούν/ έχουν εγγραφεί σε κάποια βαθμίδα της εκπαίδευσης) ηλικίας από 4 έως&
17 ετών ως προς το πλήθος του συνολικού πληθυσμού/ κατοίκους αντίστοιχης ηλικίας (δείκτης-ASER), συνολικά και ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2017
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Πηγή: Eurostat - Students by ISCED level the period 2001-2012 [educ_enrl1tl] & Pupils and students enrolled by education level the period 2013-2017 [educ_uoe_enra02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, και στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ η παρατηρούμενες αποκλίσεις των τιμών του δείκτη- ASER είναι
κυρίως οριακές, με ελαφρά απόκλιση να καταγράφεται στη Σουηδία (κατά 2,5 ποσ. μονάδες) με υπεροχή

των ανδρών, και την Κροατία (κατά 2,2 ποσ. μονάδες)
και το Λουξεμβούργο (κατά 1,7 ποσ. μονάδες) με υπεροχή των γυναικών.

2.2.12 Πρόωρη εγκατάλειψη από την Εκπαίδευση & Κατάρτιση – Δείκτης EU-2020
«Η εκπαίδευση και η κατάρτιση βρίσκονται στο επίκεντρο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και θεωρούνται
βασικοί μοχλοί ανάπτυξης και απασχόλησης. Η ΕΕ έχει
ορίσει την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ως το
ελάχιστο επιθυμητό επίπεδο εκπαίδευσης για τους
πολίτες της ΕΕ. Οι δεξιότητες και οι ικανότητες που
αποκτήθηκαν στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαί-
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δευση θεωρούνται απαραίτητες για την επιτυχή είσοδο στην αγορά εργασίας και ως βάση για τη διά βίου
μάθηση. Επομένως, όλα τα κορίτσια και τα αγόρια
πρέπει να έχουν πρόσβαση όχι μόνο στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση αλλά και να έχουν
τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν τη σχολική φοίτησή
τους, επειδή η πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου έ-

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Κεφάλαιο 2ο

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την μέτρηση της σχολικής
διαρροής χρησιμοποιείται ο δείκτης πρόωρης εγκατάλειψης από την Εκπαίδευση και Κατάρτιση (Ε&Κ),
ο οποίος αποδίδει το ποσοστό των νέων (ηλικιακή ομάδα: 18 έως& 24ετών) με μορφωτικό επίπεδο μέχρι
και την κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (απόφοιτοι επιπέδου ISCED1, ή ISCED2, ή τάξεων του
ISCED3, αλλά χωρίς αποφοίτηση από τη συγκειμένη
βαθμίδα. Συγκεκριμένα στοιχεία για τη μέτρηση του
δείκτη συλλέγονται στο πλαίσιο της έρευνας «Εργατι-

κού Δυναμικού» της Eurostat (LFS). Στη συγκεκριμένη
έρευνα ως πρόωρη εγκατάλειψη από την Ε&Κ ορίζεται το πλήθος των νέων της ηλικιακής ομάδας 18 έως& 24ετών που έχουν εγκαταλείψει την εκπαίδευση
χωρίς να έχουν ολοκληρώσει την ανώτερη δευτεροβάθμια βαθμίδα και επιπλέον δεν συμμετέχουν τις
τελευταίες 4 εβδομάδες από τη στιγμή διεξαγωγής της
έρευνας σε κάποιο πρόγραμμα εκπαίδευσης ή κατάρτισης. Ο στόχος για τη μείωση του ποσοστού σε επίπεδα χαμηλότερα του 10,0%, που είχε τεθεί για το
2010, διατηρείται και στους στόχους για το 2020 (ΕΕ2020), αφού την περίοδο 2000-2010 τα περισσότερα
κράτη-μέλη της ΕΕ αντιμετώπισαν σοβαρές δυσκολίες
κατά την προσπάθεια μείωσης του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού δείκτη.

ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ/ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

χει μεγάλη επίδραση στη ζωή των ανθρώπων. Τα άτομα με χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης μπορεί όχι μόνο
να αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες δυσκολίες στην αγορά
εργασίας αλλά και να διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο
φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Ταυτόχρονα, η
εκπαίδευση και η κατάρτιση συμβάλλουν στην αύξηση
της παραγωγικότητας, της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας» (European Commission, 2014).

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή
του δείκτη πρόωρης εγκατάλειψης από την Ε&Κ στην
ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2001-2018.

Γράφημα 2.192: Κατανομή του δείκτη πρόωρης εγκατάλειψης από την Ε&Κ στην ΕΕ-28 την περίοδο 2001-2018
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Πηγή: Eurostat - Early leavers from education and training by sex [t2020_40]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Για ιστορικούς λόγους, αξίζει να σημειωθεί ότι η μέση
τιμή του δείκτη το 1992 στην ΕΕ-28 (για τα 9 από τα
τελικά 28 κράτη μέλη της ΕΕ) είναι 32,3% με την υψηλότερη τιμή να καταγράφεται στην Πορτογαλία
(50,0%) και κατά φθίνουσα τιμή του δείκτη ακολουθούν τα κράτη-μέλη: το Λουξεμβούργο (42,2%), η Ισπανία (40,3%), η Ιταλία (37,5%),το Ηνωμένο Βασίλειο (34,7%), η Ιρλανδία (27,1%), η Ελλάδα (25,2%),
το Βέλγιο (42,2%), και η Δανία (15,2%).

Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) το ποσοστό
των νέων (ηλικίας από 18 έως& 24ετών) που πρόωρα
εγκατέλειψαν την εκπαίδευση & κατάρτιση στην ΕΕ28 καταγράφει σημαντική μείωση κατά -37,3% (ή κατά
6,3 ποσοστιαίες μονάδες) από 18,2% το 2001, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 10,5% το 2018, που αποτελεί αντίστοιχα και την ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.

Το 2018, το ποσοστό των νέων (ηλικίας από 18 έως&
24ετών) που πρόωρα εγκατέλειψαν την εκπαίδευση &
κατάρτιση στην ΕΕ-28 είναι 10,5%, τιμή υπερέχουσα
ελαφρά του στόχου ΕΕ-2020 κατά 0,5 ποσ. μονάδες.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το ποσοστό
των νέων (ηλικίας από 18 έως& 24ετών) που πρόωρα
εγκατέλειψαν την εκπαίδευση & κατάρτιση στα 28
κράτη-μέλη της ΕΕ τα έτη 2002 και 2018.

Γράφημα 2.193: Ποσοστό των νέων (ηλικίας από 18 έως& 24ετών) που πρόωρα εγκατέλειψαν την εκπαίδευση & κατάρτιση στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ τα έτη
2002 και 2018
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Πηγή: Eurostat - Early leavers from education and training by sex [t2020_40]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
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Το 2002, το ποσοστό των νέων (ηλικίας από 18 έως&
24ετών) που πρόωρα εγκατέλειψαν την εκπαίδευση &
κατάρτιση στην ΕΕ-28 είναι 17,0%, τιμή υπερέχουσα
του στόχου ΕΕ-2020 κατά 7,0 ποσ. μονάδες. Τη συγκεκριμένη χρονιά σε 9 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ το
ποσοστό των νέων (ηλικίας από 18 έως& 24ετών) που
πρόωρα εγκατέλειψαν την εκπαίδευση & κατάρτιση
έχει ήδη υπερκαλύψει το στόχο ΕΕ-2020 με την χαμηλότερη τιμή του δείκτη να καταγράφεται στη Σλοβενία
(5,1%), και κατά αύξουσα τιμή του δείκτη ακολουθούν:
η Τσεχία (5,7%), η Σλοβακία (6,7%), η Πολωνία (7,2%),
η Κροατία (8,0%), η Δανία (9,0%), η Αυστρία (9,5%), η
Φινλανδία (9,7%), και η Σουηδία (10,0%). Στον αντίποδα, την ίδια χρονιά, σε 19 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ
το ποσοστό των νέων (ηλικίας από 18 έως& 24ετών)
που πρόωρα εγκατέλειψαν την εκπαίδευση & κατάρτιση δεν έχει υπερκαλύψει το στόχο ΕΕ-2020 με την
υψηλότερη τιμή του δείκτη να καταγράφεται στη Μάλτα (53,2%), και κατά φθίνουσα τιμή του δείκτη ακολουθούν: η Πορτογαλία (45,0%), η Ισπανία (30,9%), η Ιταλία (24,2%), η Ρουμανία (23,0%), η Βουλγαρία (20,7%),
το Ηνωμένο Βασίλειο (17,6%), το Λουξεμβούργο
(17,0%), και εγγύτερα στο στόχο η Λετονία (16,5%), η
Ελλάδα (16,2%), η Κύπρος (15,9%), η Ολλανδία
(15,3%), η Ιρλανδία (14,6%), το Βέλγιο (14,1%), η Εσθονία (13,6%), η Γαλλία η Λιθουανία και (13,4%), και ελαφρά στο στόχο η Γερμανία (12,5%), και η Ουγγαρία
(12,2%).
Το 2018, το ποσοστό των νέων (ηλικίας από 18 έως&
24ετών) που πρόωρα εγκατέλειψαν την εκπαίδευση &
κατάρτιση στην ΕΕ-28 είναι 10,5%, τιμή υπερέχουσα οριακά του στόχου ΕΕ-2020 κατά 0,5 ποσ. μονάδες. Τη
συγκεκριμένη χρονιά σε 17 από τα 28 κράτη-μέλη της
ΕΕ το ποσοστό των νέων (ηλικίας από 18 έως& 24ετών)
που πρόωρα εγκατέλειψαν την εκπαίδευση & κατάρτιση έχει ήδη υπερκαλύψει το στόχο ΕΕ-2020 με την
χαμηλότερη τιμή του δείκτη να καταγράφεται στην
Κροατία (3,3%), και κατά αύξουσα τιμή του δείκτη ακολουθούν: η Σλοβενία (4,2%), η Λιθουανία (4,6%), η Ελλάδα (4,7%), η Πολωνία (4,8%), η Ιρλανδία (5,0%), η
Τσεχία (6,2%), το Λουξεμβούργο (6,3%), η Αυστρία και
η Ολλανδία (7,3%), η Σουηδία (7,5%), η Κύπρος (7,8%),
η Φινλανδία και η Λετονία (8,3%), και ελαφρά η Σλοβακία και το Βέλγιο (8,6%), και η Γαλλία (8,9%). Στον
αντίποδα, την ίδια χρονιά, σε 11 από τα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ το ποσοστό των νέων (ηλικίας από 18 έως&
24ετών) που πρόωρα εγκατέλειψαν την εκπαίδευση &
κατάρτιση δεν έχει υπερκαλύψει το στόχο ΕΕ-2020 με
την υψηλότερη τιμή του δείκτη να καταγράφεται στην
Ισπανία (17,9%), και κατά φθίνουσα τιμή του δείκτη
ακολουθούν: η Μάλτα (17,4%), η Ρουμανία (16,4%), η
Ιταλία (14,5%), και εγγύτερα στο στόχο η Βουλγαρία
(12,7%), η Ουγγαρία (12,5%), η Πορτογαλία (11,8%), η
Εσθονία (11,3%), και οριακά το Ηνωμένο Βασίλειο
(10,7%), η Δανία (10,4%) και η Γερμανία (10,3%).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2002-2018) καταγράφεται
μείωση του ποσοστού των νέων (ηλικίας από 18 έως&

414

24ετών) που πρόωρα εγκατέλειψαν την εκπαίδευση &
κατάρτιση σε 24 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ με την
υψηλότερη να καταγράφεται στη Μάλτα (κατά 35,8
ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά μείωσης ακολουθούν: η Πορτογαλία (κατά 33,2 ποσ. μονάδες), η
Ισπανία (κατά 13,0 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 11,5
ποσ. μονάδες), και το Λουξεμβούργο (κατά 10,7 ποσ.
μονάδες), ενώ οι χαμηλότερες μειώσεις καταγράφονται: στην Σλοβενία (κατά 0,9 ποσ. μονάδες), τη Φινλανδία (κατά 1,4 ποσ. μονάδες), τη Γερμανία και την
Αυστρία (κατά 2,2 ποσ. μονάδες), την Εσθονία (κατά
2,3 ποσ. μονάδες), την Πολωνία (κατά 2,4 ποσ. μονάδες), και τη Σουηδία (κατά 2,5 ποσ. μονάδες). Στον αντίποδα, την ίδια χρονιά, σε 4 από τα 28 κράτη-μέλη της
ΕΕ καταγράφεται αύξηση του ποσοστού των νέων (ηλικίας από 18 έως& 24ετών) που πρόωρα εγκατέλειψαν
την εκπαίδευση & κατάρτιση με την υψηλότερη να καταγράφεται στη Σλοβακία (κατά 1,9 ποσ. μονάδες), και
κατά φθίνουσα σειρά αύξησης ακολουθούν: η Δανία
(κατά 1,4 ποσ. μονάδες), και οριακά η Τσεχία (κατά 0,5
ποσ. μονάδες), και η Ουγγαρία (κατά 0,3 ποσ. μονάδες).
Στη συνέχεια της ενότητας η κατανομή του δείκτη των
νέων που πρόωρα εγκατέλειψαν την εκπαίδευση &
κατάρτιση επιμερίζεται ως προς βασικές μεταβλητές
ταυτότητας των νέων, αναδεικνύοντας χαρακτηριστικά
των συστημάτων Ε&Κ στην ΕΕ-28 που διαφοροποιούν
τον πληθυσμό των νέων ως προς την πρόσβαση στην
εκπαίδευση και κυρίως στην ολοκλήρωση των σπουδών, που κρίνονται κρίσιμα για την μελλοντική κοινωνική και επαγγελματική τους εξέλιξη στα κράτη-μέλη της
ΕΕ.
ΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (NUTS2)

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή
της μέγιστης, της ελάχιστης και της μέσης τιμής του
δείκτη πρόωρης εγκατάλειψης από την Ε&Κ στις διοικητικές περιφέρειες (NUTS2 regions) της ΕΕ-28 για
τις οποίες διατίθενται τιμές του δείκτη την περίοδο
αναφοράς 2001-2018.
Το 2018, η μέση τιμή του ποσοστού των νέων (ηλικίας
από 18 έως& 24ετών) που πρόωρα εγκατέλειψαν την
εκπαίδευση & κατάρτιση στις 253 διοικητικές περιφέρειες της ΕΕ-28 (για τις οποίες διατίθενται σχετικά
25
στοιχεία ) είναι 10,7%, τιμή υπερέχουσα ελαφρά του
στόχου ΕΕ-2020 κατά 0,5 ποσ. μονάδες. Την ίδια χρονιά το εύρος της διαφοράς της μέγιστης τιμής του δείκτη (31,0%) στις διοικητικές περιφέρειες της ΕΕ-28
από την αντίστοιχη ελάχιστη τιμή του δείκτη (1,9%) είναι 29,1 ποσ. μονάδες.
25

Στην παρούσα ανάλυση κατά NUTS2 regions δεν μετέχουν τα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 στα οποία η διοικητικής τους διαίρεση περιλαμβάνει είτε 2 διοικητικές περιφέρειες (Λιθουανία, και Σλοβενία), είτε 1 διοικητική περιφέρεια (Εσθονία, Κύπρος, Λετονία, Λουξεμβούργο και Μάλτα).

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Γράφημα 2.194: Κατανομή της μέγιστης, της ελάχιστης και της μέσης τιμής του δείκτη πρόωρης εγκατάλειψης από την Ε&Κ στις διοικητικές περιφέρειες (NUTS2 regions)
της ΕΕ-28 για τις οποίες διατίθενται τιμές του δείκτη την περίοδο αναφοράς 2001-2018
54,4

57,0

56,0

55,2

56,5

49,5

53,3

46,8

45,8

43,8

35,8

33,7

35,5

36,7

35,8

12,7

11,8

11,2

11,2

10,9

10,7

31,0

17,6

17,1

16,3

15,8

5,3

1,4

2,5

3,8

3,0

1,8

2,4

2,1

2,6

2,3

2,0

2,4

2,3

2,2

0,9

1,0

1,6

1,9

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

15,3

15,2

15,1

14,9

14,3

13,9

13,4

10,7

Κεφάλαιο 2ο

38,5
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ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΕ-28
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Πηγή: Eurostat - Early leavers from education and training by sex and NUTS 2 regions [edat_lfse_16]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018):
 η μέγιστη τιμή του δείκτη στις διοικητικές περιφέρειες της ΕΕ-28 καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική
μείωση κατά -43,0% (ή κατά 23,3 ποσοστιαίες μονάδες), από 54,4% το 2001, σε 31,0% το 2018, που
αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την
περίοδο αναφοράς (που καταγράφεται στην περιφέρεια Guyane της Γαλλίας). Σημειώνεται, ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2002 (58,8% που σημειώνεται στην περιφέρεια Região Autónoma dos Açores (PT) της Πορτογαλίας),
 η ελάχιστη τιμή του δείκτη στις διοικητικές περιφέρειες της ΕΕ-28 καταγράφει μείωση κατά -64,2% (ή
κατά 3,4 ποσοστιαίες μονάδες), από 5,3% το 2001,
που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά
την περίοδο αναφοράς (που καταγράφεται στην περιφέρεια Opolskie της Πολωνίας), σε 1,9% το 2018.
Σημειώνεται, ότι η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια
περίοδο καταγράφεται το 2015 (0,9% που σημειώ-



νεται στην περιφέρεια Jadranska Hrvatska της Κροατίας),
ενώ το εύρος της διαφοράς της μέγιστης από την
αντίστοιχη ελάχιστη τιμή του δείκτη στις διοικητικές
περιφέρειες της ΕΕ-28 του δείκτη καταγράφει σημαντική μείωση κατά -43,7% (ή κατά 15,8 ποσοστιαίες μονάδες), από 36,2 ποσ. μονάδες το 2001,
σε 20,4 ποσ. μονάδες το 2018, που αποτελεί και την
ελάχιστη τιμή του εύρους της διαφοράς κατά την
περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται, ότι η μέγιστη τιμή
του εύρους της διαφοράς της μέγιστης από την ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2002 (41,8 ποσ. μονάδες).

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή
της μέγιστης, της ελάχιστης και της μέσης τιμής του
δείκτη πρόωρης εγκατάλειψης από την Ε&Κ στις διοικητικές περιφέρειες (NUTS2 regions) στα 28 κράτημέλη της ΕΕ το 2018.

Γράφημα 2.195: : Κατανομή της μέγιστης, της ελάχιστης και της μέσης τιμής του δείκτη πρόωρης εγκατάλειψης από την Ε&Κ στις διοικητικές περιφέρειες (NUTS2 regions) στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ τα έτη 2002 και 2018
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Πηγή: Eurostat - Early leavers from education and training by sex and NUTS 2 regions [edat_lfse_16]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, σε 4 από τα 21 κράτη-μέλη της ΕΕ το εύρος της
διαφοράς της μέγιστης από την αντίστοιχη ελάχιστη
τιμή του ποσοστού των νέων (ηλικίας από 18 έως&
24ετών) που πρόωρα εγκατέλειψαν την εκπαίδευση &
κατάρτιση στις διοικητικές περιφέρειες τους είναι
σημαντικά χαμηλό με το χαμηλότερο να καταγράφεται στην Κροατία (κατά 1,3 ποσ. μονάδες), και κατά αύξουσα τιμή του εύρους ακολουθούν: η Ιρλανδία (κατά
1,4 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 2,9 ποσ. μονάδες), και η Δανία (κατά 4,3 ποσ. μονάδες).
Την ίδια χρονιά, σε 17 από τα 21 κράτη-μέλη της ΕΕ το
εύρος της διαφοράς της μέγιστης από την αντίστοιχη

ελάχιστη τιμή του ποσοστού των νέων (ηλικίας από 18
έως& 24ετών) που πρόωρα εγκατέλειψαν την εκπαίδευση & κατάρτιση στις διοικητικές περιφέρειες τους
είναι σημαντικά υψηλό έως ελαφρό με το υψηλότερο
να καταγράφεται στη Γαλλία (κατά 25,8 ποσ. μονάδες),
και κατά φθίνουσα τιμή του εύρους ακολουθούν: η Ισπανία (κατά 22,6 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία και η
Ουγγαρία (κατά 18,2 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 17,9 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 16,3 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 15,0 ποσ. μονάδες), η
Τσεχία (κατά 14,4 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά
13,3 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Γερμανία (κατά
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

9,4 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 9,0 ποσ. μονάδες), η
Σλοβακία (κατά 7,7 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 7,2
ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 6,7 ποσ. μονάδες), η
Ολλανδία (κατά 6,5 ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 6,0
ποσ. μονάδες), και η Αυστρία (κατά 5,83 ποσ. μονάδες).

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή των νέων (ηλικίας από 18 έως& 24ετών)
που πρόωρα εγκατέλειψαν την εκπαίδευση & κατάρτιση στην ΕΕ-28 ως προς το φύλο των νέων την περίοδο 2001-2018.

ΑΝΑ ΦΥΛΟ
Γράφημα 2.196: Ποσοστιαία κατανομή των νέων (ηλικίας από 18 έως& 24ετών) που πρόωρα εγκατέλειψαν την εκπαίδευση & κατάρτιση στην ΕΕ-28 ως προς
το φύλο την περίοδο 2001-2018
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Πηγή: Eurostat - Early leavers from education and training by sex [t2020_40]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) η κατανομή
των νέων (ηλικίας από 18 έως& 24ετών) που πρόωρα
εγκατέλειψαν την εκπαίδευση & κατάρτιση στην ΕΕ28 διαφοροποιείται ελαφρά ως προς το φύλο των νέων. Συγκεκριμένα, το 2018 το ποσοστό των ανδρών
(12,2%) υπερέχει ελαφρά (κατά 3,4 ποσ. μονάδες) του
αντίστοιχου ποσοστού των γυναικών (8,8%).

ποσ. μονάδες), με το ποσοστό των ανδρών να υπερέχει σταθερά των γυναικών κατά την περίοδο 20012018, τη μέση απόκλιση της περιόδου να είναι 3,8
ποσ. μονάδες, τη μέγιστη τιμή της απόκλισης των φύλων να καταγράφεται το 2004 (κατά 4,5 ποσ. μονάδες)
και την ελάχιστη τιμή της απόκλισης να καταγράφεται
το 2015 (κατά 2,9 ποσ. μονάδες).

Κατά την περίοδο αναφοράς 2001-2018, τόσο το ποσοστό των ανδρών που πρόωρα εγκατέλειψαν την εκπαίδευση & κατάρτιση στην ΕΕ-28, όσο και των γυναικών καταγράφουν σημαντική μείωση του δείκτη
(στους άνδρες κατά -40,1% ή κατά 8,2 ποσ. μονάδες
και ελαφρότερα στις γυναίκες κατά -45,0% ή κατά 7,2

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης που
αφορά στην ποσοστιαία κατανομή των νέων (ηλικίας
από 18 έως& 24ετών) που πρόωρα εγκατέλειψαν την
εκπαίδευση & κατάρτιση ανά φύλο στα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 2.197: Ποσοστιαία κατανομή των νέων (ηλικίας από 18 έως& 24ετών) που πρόωρα εγκατέλειψαν την εκπαίδευση & κατάρτιση ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Early leavers from education and training by sex [t2020_40]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, σε 21 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ το ποσοστό των ανδρών νέων στην ΕΕ-28 που πρόωρα εγκατέλειψαν την εκπαίδευση & κατάρτιση υπερέχει του
αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη
απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να
καταγράφεται στην Εσθονία (κατά 9,7 ποσ. μονάδες),
και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Ισπανία (κατά 7,7 ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά 6,4 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 6,0
ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 4,6 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 4,2 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 4,1
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ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά 4,0 ποσ. μονάδες), η
Γαλλία και η Κύπρος (κατά 3,9 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Αυστρία (κατά 3,2 ποσ. μονάδες), η
Μάλτα, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Λιθουανία (κατά
3,1 ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 2,8 ποσ. μονάδες),
η Γερμανία (κατά 2,4ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά
2,3 ποσ. μονάδα), η Ιρλανδία (κατά 2,2 ποσ. μονάδες),
η Ελλάδα και η Πολωνία (κατά 2,1 ποσ. μονάδες), και
οριακά η Φινλανδία (κατά 1,8 ποσ. μονάδες).
Την ίδια χρονιά, σε 7 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ το
ποσοστό των νέων ανδρών στην ΕΕ-28 που πρόωρα

Less than

10,0%
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ΑΝΑ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης που
αφορά στην ποσοστιαία κατανομή των νέων (ηλικίας
από 18 έως& 24ετών) που πρόωρα εγκατέλειψαν την
εκπαίδευση & κατάρτιση στην ΕΕ-28 ως προς την υπηκοότητα (ημεδαποί-αλλοδαποί) των νέων την περίοδο
2004-2018.

Κεφάλαιο 2ο

ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ/ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

εγκατέλειψαν την εκπαίδευση & κατάρτιση είναι σε
οριακή ισορροπία προς τον αντίστοιχο δείκτη των γυναικών, και συγκεκριμένα στο Λουξεμβούργο (κατά
0,9 ποσ. μονάδες), τη Ρουμανία (κατά 0,6 ποσ. μονάδες), τη Σλοβακία (κατά 0,5 ποσ. μονάδες με υπεροχή
των γυναικών), την Κροατία (κατά 0,4 ποσ. μονάδες),
την Τσεχία και η Ουγγαρία (κατά 0,3 ποσ. μονάδες),
και η Βουλγαρία (κατά 0,2 ποσ. μονάδες με υπεροχή
των γυναικών).

Γράφημα 2.198: Ποσοστιαία κατανομή των νέων (ηλικίας από 18 έως& 24ετών) που πρόωρα εγκατέλειψαν την εκπαίδευση & κατάρτιση στην ΕΕ-28 ως προς
την υπηκοότητα (ημεδαποί-αλλοδαποί) των νέων την περίοδο 2004-2018
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Πηγή: Eurostat - Early leavers from education and training by sex and citizenship [edat_lfse_01]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Κατά την περίοδο αναφοράς (2004-2018) η κατανομή
των νέων (ηλικίας από 18 έως& 24ετών) που πρόωρα
εγκατέλειψαν την εκπαίδευση & κατάρτιση στην ΕΕ28 διαφοροποιείται σημαντικά ως προς την υπηκοότητα των νέων. Συγκεκριμένα, το 2018 το ποσοστό των
ημεδαπών νέων (9,5%) υπολείπεται σημαντικά (κατά
13,3 ποσ. μονάδες) του αντίστοιχου ποσοστού των αλλοδαπών (22,8%).
Κατά την περίοδο αναφοράς 2004-2018, τόσο το ποσοστό των ημεδαπών που πρόωρα εγκατέλειψαν την
εκπαίδευση & κατάρτιση στην ΕΕ-28, όσο και των αλλοδαπών καταγράφουν σημαντική μείωση του δείκτη
(στους ημεδαπούς κατά -34,5% ή κατά 5,0 ποσ. μονάδες και εντονότερα στους αλλοδαπούς κατά -21,6% ή
κατά 6,2 ποσ. μονάδες), με το ποσοστό των ημεδαπών

να υπολείπεται σταθερά των αλλοδαπών κατά την περίοδο 2004-2018, τη μέση απόκλιση της περιόδου να
είναι 5,1 ποσ. μονάδες, τη μέγιστη τιμή της απόκλισης
των νέων ως προς την υπηκοότητα να καταγράφεται
το 2018 (κατά 17,6 ποσ. μονάδες) και την ελάχιστη τιμή της απόκλισης να καταγράφεται το 2015 (κατά 12,1
ποσ. μονάδες).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης που
αφορά στην ποσοστιαία κατανομή των νέων (ηλικίας
από 18 έως& 24ετών) που πρόωρα εγκατέλειψαν την
εκπαίδευση & κατάρτιση ως προς την υπηκοότητα
(ημεδαποί-αλλοδαποί) των νέων στα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 (*) το 2018.

Γράφημα 2.199: Ποσοστιαία κατανομή των νέων (ηλικίας από 18 έως& 24ετών) που πρόωρα εγκατέλειψαν την εκπαίδευση & κατάρτιση ως προς την υπηκοότητα (ημεδαποί-αλλοδαποί) των νέων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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(*) Δεν διατίθενται στοιχεία για τους αλλοδαπούς νέους στη Βουλγαρία, την Εσθονία, την Ιρλανδία, την Κροατία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, την Ουγγαρία, την Πολωνία, την Πορτογαλία, τη
Ρουμανία, τη Σλοβακία, και τη Φινλανδία
Πηγή: Eurostat - Early leavers from education and training by sex and citizenship [edat_lfse_01]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, και στα 16 κράτη-μέλη της ΕΕ, για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των ημεδαπών
νέων στην ΕΕ-28 που πρόωρα εγκατέλειψαν την εκπαίδευση & κατάρτιση υπολείπεται του αντίστοιχου

δείκτη των αλλοδαπών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του
δείκτη μεταξύ ημεδαπών και αλλοδαπών νέων να καταγράφεται στην Ιταλία (κατά 25,3 ποσ. μονάδες), και
κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης ημεδαπών & αλλοδα-
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πών ακολουθούν: η Ισπανία (κατά 19,8 ποσ. μονάδες),
η Γερμανία (κατά 16,7 ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά
15,3 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 14,9 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 13,6 ποσ. μονάδες), η Αυστρία
(κατά 12,2 ποσ. μονάδες), η Μάλτα (κατά 11,9 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 10,0 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Κύπρος (κατά 9,3 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία
(κατά 7,3 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 6,5 ποσ. μονάδα), και οριακά η Δανία (κατά 1,9 ποσ. μονάδες), το
Λουξεμβούργο (κατά 1,7 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά
1,2 ποσ. μονάδες), και το Ηνωμένο Βασίλειο στο οποίο
καταγράφεται το χαμηλότερο εύρος απόκλισης του δείκτη (κατά 0,5 ποσ. μονάδες) μεταξύ ημεδαπών & αλλοδαπών νέων στα κράτη-μέλη της ΕΕ.
ΑΝΑ ΒΑΘΜΟ ΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης που
αφορά στην ποσοστιαία κατανομή των νέων (ηλικίας
από 18 έως& 24ετών) που πρόωρα εγκατέλειψαν την
εκπαίδευση & κατάρτιση στην ΕΕ-28 συνολικά και ως
προς το βαθμό αστικότητας του τόπου κατοικίας των
νέων την περίοδο 2001-2018.
Συγκεκριμένα, το ποσοστό των νέων (ηλικίας από 18
έως& 24ετών) που πρόωρα εγκατέλειψαν την εκπαίδευση & κατάρτιση στην ΕΕ-28 υπολογίζεται διακριτά
σε 3 διακριτούς βαθμούς αστικότητας του τόπου κατοικίας των νέων: (α) στις μεγαλουπόλεις (cities – αστικά κέντρα με πληθυσμό μεγαλύτερο των 50.000 κατοίκων), (β) στις πόλεις&προάστια (towns & suburbs/
urban clusters – αστικές περιοχές με πληθυσμό μεγαλύτερο των 5.000 κατοίκων), και (γ) στις αγροτικές
περιοχές (rural areas/rural grid cells).

Γράφημα 2.200: Ποσοστιαία κατανομή των νέων (ηλικίας από 18 έως& 24ετών) που πρόωρα εγκατέλειψαν την εκπαίδευση & κατάρτιση στην ΕΕ-28 συνολικά
και ως προς το βαθμό αστικότητας του τόπου κατοικίας των νέων την περίοδο 2001-2018
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Πηγή: Eurostat - Early leavers from education and training by sex and degree of urbanisation [edat_lfse_30]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) η κατανομή
των νέων (ηλικίας από 18 έως& 24ετών) που πρόωρα
εγκατέλειψαν την εκπαίδευση & κατάρτιση στην ΕΕ28 διαφοροποιείται σημαντικά ως προς τους 3 διακριτούς βαθμούς αστικότητας του τόπου κατοικίας των
νέων.
Συγκεκριμένα το 2018, ο δείκτης των νέων της ΕΕ-28
που πρόωρα εγκατέλειψαν την εκπαίδευση & κατάρτιση και κατοικούν:
 σε μεγαλουπόλεις είναι 9,8% υπερκαλύπτοντας ελαφρά (κατά 0,2 ποσ. μονάδες) του αντίστοιχου ΕΕ2020 στόχου (10,0%), τιμή που υπολείπεται (κατά
0,8 ποσ. μονάδες) της τιμής του δείκτη στο σύνολο
της επικράτειας (10,6%),
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 σε πόλεις & προάστια είναι 11,3% απέχοντας ελα-



φρά (κατά 1,3 ποσ. μονάδες) του αντίστοιχου ΕΕ2020 στόχου (10,0%), τιμή που υπερέχει (κατά 0,7
ποσ. μονάδες) της τιμής του δείκτη στο σύνολο της
επικράτειας (10,6%), και
σε αγροτικές περιοχές είναι 11,0% απέχοντας ελαφρά (κατά 1,0 ποσ. μονάδα) του αντίστοιχου ΕΕ2020 στόχου (10,0%), τιμή που υπερέχει (κατά 0,4
ποσ. μονάδες) της τιμής του δείκτη στο σύνολο της
επικράτειας (10,6%).

Κατά την περίοδο αναφοράς 2001-2018, το εύρος της
απόκλισης του ποσοστού των νέων (ηλικίας από 18 έως& 24ετών) που πρόωρα εγκατέλειψαν την εκπαίδευση & κατάρτιση στην ΕΕ-28 από τον αντίστοιχο ΕΕ-

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Κεφάλαιο 2ο

Τη συγκεκριμένη περίοδο το εύρος της απόκλισης από
το σχετικό ΕΕ-2020 στόχο του ποσοστού των νέων (ηλικίας από 18 έως& 24ετών) στην ΕΕ-28 που πρόωρα
εγκατέλειψαν την εκπαίδευση & κατάρτιση και κατοικούν:
 σε μεγαλουπόλεις καταγράφει σημαντική μείωση
κατά -96,3% (ή κατά 5,2 ποσ. μονάδες) από 5,4 ποσ.
μονάδες το 2001, σε 0,2 ποσ. μονάδες το 2018. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή της απόκλισης του δείκτη από τον στόχο κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2002 (6,9 ποσ. μονάδες), ενώ η ελάχιστη τιμή της απόκλισης του δείκτη την ίδια περίοδο, καταγράφεται το 2014 (0,0 ποσ. μονάδες),
 σε πόλεις & προάστια καταγράφει σημαντική μείωση κατά -86,1% (ή κατά 8,1 ποσ. μονάδες) από 9,4



ποσ. μονάδες το 2001, που αποτελεί και τη μέγιστη
τιμή της απόκλισης του δείκτη από τον στόχο κατά
την περίοδο αναφοράς, σε 1,3 ποσ. μονάδες το
2018, που αποτελεί αντίστοιχα και την ελάχιστη τιμή
της απόκλισης του δείκτη από τον στόχο την ίδια
περίοδο, και
σε αγροτικές περιοχές καταγράφει σημαντική μείωση κατά -88,9% (ή κατά 8,0 ποσ. μονάδες) από 9,0
ποσ. μονάδες το 2001, που αποτελεί και τη μέγιστη
τιμή της απόκλισης του δείκτη από τον στόχο κατά
την περίοδο αναφοράς, σε 1,3 ποσ. μονάδες το
2018. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή της απόκλισης του δείκτη από τον στόχο την ίδια περίοδο, καταγράφεται το 2017 (0,9 ποσ. μονάδες).

ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ/ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

2020 στόχο (10,0%) καταγράφει σημαντική μείωση
κατά -92,6% (ή κατά 7,6 ποσ. μονάδες) από 8,2 ποσ.
μονάδες το 2001, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή της
απόκλισης του δείκτη από τον στόχο δείκτη κατά την
περίοδο αναφοράς, σε 0,6 ποσ. μονάδες το 2018, που
αποτελεί αντίστοιχα και την ελάχιστη τιμή της απόκλισης του δείκτη από τον στόχο την ίδια περίοδο.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης που
αφορά στην ποσοστιαία κατανομή των νέων (ηλικίας
από 18 έως& 24ετών) που πρόωρα εγκατέλειψαν την
εκπαίδευση & κατάρτιση στην ΕΕ-28 και κατοικούν σε
μεγαλουπόλεις και σε πόλεις&προάστια στα κράτημέλη της ΕΕ-28 (*) το 2018.

Γράφημα 2.201: Ποσοστιαία κατανομή των νέων (ηλικίας από 18 έως& 24ετών) που πρόωρα εγκατέλειψαν την εκπαίδευση & κατάρτιση και κατοικούν σε μεγαλουπόλεις και σε πόλεις&προάστια στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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(*) Τα στοιχεία για τις μεγαλουπόλεις στην Λετονία αφορούν το 2016 και στο Λουξεμβούργο το 2015
Πηγή: Eurostat - Early leavers from education and training by sex and degree of urbanisation [edat_lfse_30]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, σε 23 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ, για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των νέων
που κατοικούν σε μεγαλουπόλεις στην ΕΕ-28 και πρόωρα εγκατέλειψαν την εκπαίδευση & κατάρτιση υπολείπεται του αντίστοιχου δείκτη των νέων που κατοικούν σε πόλεις & προάστια, με τη μεγαλύτερη απόκλιση
του δείκτη μεταξύ των δύο αστικών περιοχών να καταγράφεται στη Ρουμανία (κατά 10,7 ποσ. μονάδες), και
κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των δύο περιοχών ακολουθούν: η Λετονία (κατά 6,6 ποσ. μονάδες), η
Βουλγαρία (κατά 6,3 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά
5,9 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 5,5 ποσ. μονάδες), η
Δανία (κατά 3,6 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 3,0
ποσ. μονάδες), η Σουηδία και η Φινλανδία (κατά 2,8
ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Τσεχία (κατά 2,2 ποσ.
μονάδες), η Κύπρος και η Ελλάδα (κατά 2,0 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία και η Κροατία (κατά 1,9 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 1,8 ποσ. μονάδες), και οριακά η
Ιρλανδία (κατά 1,1 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 1,0
ποσ. μονάδα), η Ολλανδία (κατά 0,9 ποσ. μονάδες), η
Γερμανία (κατά 0,8 ποσ. μονάδες), η Γαλλία και το Λουξεμβούργο (κατά 0,4 ποσ. μονάδες), και το Ηνωμένο

Βασίλειο στο οποίο καταγράφεται το χαμηλότερο εύρος απόκλισης του δείκτη (κατά 0,1 ποσ. μονάδες), μεταξύ των δύο αστικών περιοχών στα κράτη-μέλη της ΕΕ.
Την ίδια χρονιά, σε 23 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ, για
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των
νέων που κατοικούν σε μεγαλουπόλεις στην ΕΕ-28 και
πρόωρα εγκατέλειψαν την εκπαίδευση & κατάρτιση
υπερέχει του αντίστοιχου δείκτη των νέων που κατοικούν σε πόλεις & προάστια, με τη μεγαλύτερη απόκλιση
του δείκτη μεταξύ των δύο αστικών περιοχών να καταγράφεται στ η Μάλτα (κατά 6,8 ποσ. μονάδες), και κατά
φθίνουσα σειρά απόκλισης των δύο περιοχών ακολουθούν: το Βέλγιο (κατά 4,4 ποσ. μονάδες), ελαφρότερα η
Αυστρία (κατά 2,4 ποσ. μονάδες), και οριακά η Ιταλία
(κατά 1,5 ποσ. μονάδες), και η Πορτογαλία (κατά 1,3
ποσ. μονάδες).
ΑΝΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης που
αφορά στην ποσοστιαία κατανομή των νέων (ηλικίας
από 18 έως& 24ετών) που πρόωρα εγκατέλειψαν την
εκπαίδευση & κατάρτιση στην ΕΕ-28 ως προς την τρέ-
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χουσα κατάσταση απασχόλησης–labour status (εργαζόμενοι & μη-εργαζόμενοι που επιθυμούν να εργαστούν) των νέων την περίοδο 2005-2018.
Σημειώνεται, ότι ο συνολικός δείκτης των νέων που
πρόωρα εγκατέλειψαν την εκπαίδευση & κατάρτιση

στην ΕΕ-28 (100,0%) έχει επιμεριστεί σε 3 κατηγορίες
(εργαζόμενοι, μη-εργαζόμενοι που επιθυμούν να εργαστούν και μη-εργαζόμενοι που δεν-επιθυμούν να εργαστούν).

Γράφημα 2.202: Ποσοστιαία κατανομή των νέων (ηλικίας από 18 έως& 24ετών) που πρόωρα εγκατέλειψαν την εκπαίδευση & κατάρτιση στην ΕΕ-28 ως προς
την τρέχουσα κατάσταση απασχόλησης (εργαζόμενοι & μη-εργαζόμενοι που επιθυμούν να εργαστούν) των νέων την περίοδο 2005-2018
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Πηγή: Eurostat - Early leavers from education and training by sex and labour status [edat_lfse_14]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Κατά την περίοδο αναφοράς (2005-2018) η κατανομή
των νέων (ηλικίας από 18 έως& 24ετών) που πρόωρα
εγκατέλειψαν την εκπαίδευση & κατάρτιση στην ΕΕ-28
διαφοροποιείται σημαντικά ως προς την τρέχουσα κατάσταση απασχόλησης των νέων. Συγκεκριμένα, το
2018 το ποσοστό των εργαζόμενων νέων (46,7%) που
πρόωρα εγκατέλειψαν την εκπαίδευση & κατάρτιση
υπολείπεται σημαντικά (κατά 13,3 ποσ. μονάδες) του
αντίστοιχου ποσοστού των μη-εργαζόμενων που επιθυμούν να εργαστούν νέων (22,8%).
Κατά την περίοδο αναφοράς 2005-2018, το ποσοστό
των εργαζόμενων νέων που πρόωρα εγκατέλειψαν την
εκπαίδευση & κατάρτιση στην ΕΕ-28 καταγράφει μείωση κατά -12,8% (ή κατά 6,8 ποσ. μονάδες), ενώ το ποσοστό των μη-εργαζόμενων που επιθυμούν να εργαστούν νέων καταγράφει αύξηση κατά 9,0% (ή κατά 2,8
ποσ. μονάδες), με το ποσοστό των εργαζόμενων νέων
να υπερέχει σταθερά κατά την περίοδο 2005-2018 (με
εξαίρεση τα έτη 2013 και 2014 όπου υπολείπεται ελα-

φρά) των μη- εργαζόμενων νέων που επιθυμούν να εργαστούν. Τη συγκεκριμένη περίοδο, η μέση απόκλιση
του εύρους μεταξύ εργαζομένων και μη-εργαζομένων
νέων που πρόωρα εγκατέλειψαν την εκπαίδευση &
κατάρτιση στην ΕΕ-28 κατά την περίοδο αναφοράς να
είναι 11,4 ποσ. μονάδες, η μέγιστη τιμή της απόκλισης
του εύρους μεταξύ εργαζομένων και μη- εργαζομένων
καταγράφεται το 2007 (κατά 26,8 ποσ. μονάδες), ενώ η
ελάχιστη τιμή της απόκλισης να καταγράφεται το 2012
(κατά 0,8 ποσ. μονάδες).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης που
αφορά στην ποσοστιαία κατανομή των νέων (ηλικίας
από 18 έως& 24ετών) που πρόωρα εγκατέλειψαν την
εκπαίδευση & κατάρτιση προς την τρέχουσα κατάσταση απασχόλησης (εργαζόμενοι & μη-εργαζόμενοι
που επιθυμούν να εργαστούν) τους στα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 2.203: Ποσοστιαία κατανομή των νέων (ηλικίας από 18 έως& 24ετών) που πρόωρα εγκατέλειψαν την εκπαίδευση & κατάρτιση ως προς την τρέχουσα κατάσταση απασχόλησης τους (εργαζόμενοι & μη-εργαζόμενοι που επιθυμούν να εργαστούν) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Early leavers from education and training by sex and labour status [edat_lfse_14]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, σε 6 κράτη-μέλη της ΕΕ, το ποσοστό των εργαζόμενων νέων στην ΕΕ-28 που πρόωρα εγκατέλειψαν
την εκπαίδευση & κατάρτιση, υπολείπεται του αντίστοιχου δείκτη των μη-εργαζόμενων νέων που επιθυμούν να
εργαστούν, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ εργαζόμενων και μη-εργαζόμενων νέων που πρόωρα
εγκατέλειψαν την εκπαίδευση & κατάρτιση να κατα-
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γράφεται στην Ιταλία (κατά 15,2 ποσ. μονάδες), και κατά
φθίνουσα σειρά απόκλισης των νέων ακολουθούν: η Ελλάδα (κατά 12,8 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 8,0
ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά 6,1 ποσ. μονάδες), η
Σλοβακία (κατά 5,8 ποσ. μονάδες), και η Γαλλία στην
οποία καταγράφεται το χαμηλότερο εύρος απόκλισης

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

τογαλία (κατά 37,3 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 35,5 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά 34,8
ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 32,6 ποσ. μονάδες),
η Τσεχία (κατά 30,6 ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά
29,5 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 26,0 ποσ. μονάδες),
η Αυστρία (κατά 24,7 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά
20,4 ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο (κατά 17,5 ποσ.
μονάδες), το Βέλγιο (κατά 17,4 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 16,8 ποσ. μονάδες), ελαφρότερα η Σλοβενία (κατά 16,7 ποσ. μονάδα), η Φινλανδία (κατά
15,7 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 14,6 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 8,7 ποσ. μονάδες), και η Ισπανία (κατά 6,7 ποσ. μονάδες).

Κεφάλαιο 2ο

ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ/ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

του δείκτη εργαζόμενων & μη-εργαζόμενων νέων (κατά
4,5 ποσ. μονάδες) στα κράτη-μέλη της ΕΕ.
Την ίδια χρονιά, σε 22 κράτη-μέλη της ΕΕ, το ποσοστό
των εργαζόμενων νέων στην ΕΕ-28 που πρόωρα εγκατέλειψαν την εκπαίδευση & κατάρτιση, υπερέχει του
αντίστοιχου δείκτη των μη-εργαζόμενων νέων που επιθυμούν να εργαστούν, με τη μεγαλύτερη απόκλιση
του δείκτη μεταξύ εργαζόμενων και μη-εργαζόμενων
νέων που πρόωρα εγκατέλειψαν την εκπαίδευση &
κατάρτιση να καταγράφεται στη Μάλτα (κατά 59,2
ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης
των νέων ακολουθούν: η Ολλανδία (κατά 42,5 ποσ.
μονάδες), η Εσθονία (κατά 40,7 ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά 39,8 ποσ. μονάδες), η Σουηδία και η Πορ-
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2.3 Συνολικός μαθητικός-φοιτητικός πληθυσμός στην Ελλάδα
την περίοδο αναφοράς 2001-2017. Σημειώνεται ότι η
κατανομή της περιόδου 2001-2012 ακολουθεί την ταξινόμηση UNESCO ISCED-97, ενώ την περίοδο 20132017 την ταξινόμηση UNESCO ISCED-11.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος του
(*)
εκτιμώμενου συνολικού μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού (που φοιτούν/έχουν εγγραφεί στις βαθμίδες
ISCED0 έως& ISCED8 της εκπαίδευσης) στην Ελλάδα

Γράφημα 2.204: Συνολικός εκτιμώμενος(*) μαθητικός/φοιτητικός πληθυσμός (ISCED0 έως& ISCED8) στην ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 2001-2017
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(*) Το 2009 δεν διατίθενται στοιχεία για την Ελλάδα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης (στη χρονοσειρά έχουν επαναληφθεί τα στοιχεία του 2008). Κατά την περίοδο 2001-2012 δεν υπήρχε συστηματική αποτύπωση των βρεφών/νηπίων της ηλικιακής ομάδας βρεφών/νηπίων ηλικίας έως& 3 ετών και προσεγγίστηκε βάσει της αναλογίας του 2013. Επιπλέον, η προσέγγιση
του πλήθους των μεταπτυχιακών φοιτητών/-τριών (Master's or equivalent level) που κατά την περίοδο 2001-2012 είχαν συμπεριληφθεί στο ISCED5A. Η διακοπή της χρονοσειράς μεταξύ
των ετών 2012 & 2013 σημειώνεται με διακεκομμένη γραμμή.
Πηγή: Eurostat - Students by ISCED level the period 2001-2012 [educ_enrl1tl] & Pupils and students enrolled by education level the period 2013-2017 [educ_uoe_enra02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, το σύνολο του μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού στην Ελλάδα είναι 2.347.404 μαθητές- φοιτητές/-τριες, που αντιστοιχεί στο 21,8% του συνολικού
πληθυσμού/ κατοίκων της Ελλάδας τη συγκεκριμένη
χρονιά (10.768.193 κάτοικοι). Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017) το πλήθος του μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού στην Ελλάδα καταγράφει αύξηση
κατά 11,6% (ή κατά 243.582 μαθητές-φοιτητές/-τριες),
από 2.103.822 μαθητές-φοιτητές/-τριες το 2001, που
αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την

περίοδο αναφοράς, σε 2.347.404 μαθητές-φοιτητές/τριες το 2017, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη
τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια ποσοστιαία κατανομή του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού (που φοιτούν/έχουν εγγραφεί σε
κάποια από τις βαθμίδες της εκπαίδευσης ISCED0 έως& ISCED8) επί του συνολικού πληθυσμού/ κατοίκων στην Ελλάδα και στην ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2001-2017.

Γράφημα 2.205: Ποσοστιαία αναλογία του συνολικού μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού (ISCED0 έως& ISCED8) επί του συνολικού πληθυσμού στην ΕΛΛΑΔΑ
και την ΕΕ-28 την περίοδο 2001-2017
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Πηγή: Eurostat - Students by ISCED level the period 2001-2012 [educ_enrl1tl] & Pupils and students enrolled by education level the period 2013-2017 [educ_uoe_enra02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, το ποσοστό του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού επί του συνολικού πληθυσμού/
κατοίκων είναι 21,8%, τιμή υπερέχουσα οριακά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (21,6%) κατά 0,2
ποσ. μονάδες.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017) το ποσοστό
του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού
επί του συνολικού πληθυσμού/κατοίκων της Ελλάδας
καταγράφει αύξηση κατά 12,3% (ή κατά 2,4 ποσ. μονάδες), από 19,4 ποσ. μονάδες το 2001, που αποτελεί
και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 21,8 ποσ. μονάδες το 2017, που αποτελεί
αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια πε-
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ρίοδο. Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά την περίοδο αναφοράς το εύρος της απόκλισης μεταξύ των τιμών του
δείκτη Ελλάδας και ΕΕ-28 καταγράφει σημαντική μείωση κατά -106,9% (ή κατά 2,4 ποσ. μονάδες), από 2,2
ποσ. μονάδες με υπεροχή της ΕΕ-28 το 2001, σε 0,2
ποσ.μονάδες με οριακή υπεροχή της Ελλάδας το 2017.
ΑΝΑ ΦΥΛΟ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης που
αφορά στην ποσοστιαία κατανομή του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού (που φοιτούν/έχουν
εγγραφεί σε κάποια από τις βαθμίδες της εκπαίδευσης ISCED0 έως& ISCED8) επί του συνολικού πληθυσμού

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

/κατοίκων στην Ελλάδα ως προς το φύλο των μαθητώνφοιτητριών/τριών (και αντίστοιχα των κατοίκων) την
περίοδο 2001-2017. Σημειώνεται, ότι ο συγκεκριμένος
δείκτης αποδίδει την ετήσια σχέση κατανομής των φύ-

λων στο συνολικό μαθητικό - φοιτητικό πληθυσμό της
χώρας μια συγκεκριμένη χρονιά, ως προς την αντίστοιχη κατατομή των φύλων στο σύνολο του πληθυσμού/κατοίκων (όλων των ηλικιών) την ίδια χρονιά.

Γράφημα 2.206: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού επί του συνολικού πληθυσμού/ κατοίκων στην ΕΛΛΑΔΑ ως προς το
φύλο την περίοδο 2001-2017
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Πηγή: Eurostat - Students by ISCED level the period 2001-2012 [educ_enrl1tl] & Pupils and students enrolled by education level the period 2013-2017 [educ_uoe_enra02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017 στην κατανομή του συνολικού μαθητικού φοιτητικού πληθυσμού (ανδρών/ γυναικών) επί του
συνολικού πληθυσμού της Ελλάδας (ανδρών/ γυναικών αντίστοιχα), το ποσοστό των ανδρών μαθητώνφοιτητών/-τριών (που αντιστοιχεί στο 23,1% των ανδρών κατοίκων) υπερέχει κατά 2,6 ποσ. μονάδες του
αντίστοιχου ποσοστού των γυναικών (που αντιστοιχεί
20,5% των γυναικών κατοίκων).
Κατά την περίοδο αναφοράς 2001-2017, τόσο το ποσοστό των ανδρών (μαθητών- φοιτητών), όσο και αντίστοιχα των γυναικών (μαθητριών -φοιτητριών) καταγράφουν αύξηση του δείκτη (στους άνδρες κατά
15,9% ή κατά 3,2 ποσ. μονάδες και ελαφρότερα στις
γυναίκες κατά 8,8% ή κατά 1,7 ποσ. μονάδες), με το
ποσοστό των ανδρών (μαθητών -φοιτητών) να υπερέχει σταθερά των γυναικών κατά την περίοδο αναφοράς, με τη μέση απόκλιση των φύλων να είναι 1,7
ποσ. μονάδες, τη μέγιστη τιμή του εύρους της απόκλισης των φύλων κατά την περίοδο αναφοράς να κατα-

γράφεται το 2007 (κατά 2,7 ποσ. μονάδες), και την ελάχιστη τιμή του εύρους της απόκλισης την ίδια περίοδο να καταγράφεται το 2004 (κατά 1,0 ποσ. μονάδα).
ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια σταθ26
μισμένη μέση ηλικία (σε έτη) του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού (που φοιτούν/ έχουν εγγραφεί στις βαθμίδες ISCED0 έως& ISCED8 της εκπαίδευσης) στην Ελλάδα, αλλά και η ποσοστιαία κατανομή τους ανά κατηγορία ηλικιακών ομάδων (ηλικίες
έως& 3 ετών, από 4 έως& 39 ετών και από 40 ετών
&άνω) την περίοδο αναφοράς 2001-2017.
26

Σημειώνεται, ότι η μέση ηλικία σταθμίστηκε ανά έτος ως προς το
πλήθος του συνολικού μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού ανά ηλικιακό έτος (για τις ηλικίες έως& 39 ετών) και συνολικά για την
ηλικιακή ομάδα από 40ετών &άνω).

Γράφημα 2207: Ετήσια σταθμισμένη μέση ηλικία (σε έτη) του συνολικού μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού στην ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο αναφοράς 2001-2017
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Πηγή: Eurostat - Students by ISCED level the period 2001-2012 [educ_enrl1tl] & Pupils and students enrolled by education level the period 2013-2017 [educ_uoe_enra02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, η ετήσια σταθμισμένη μέση ηλικία του συνολικού μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού (από
ISCED0 έως ISCED8) στην Ελλάδα είναι 16,7 έτη, με το
93,4% των μαθητών-φοιτητών/-τριών να ανήκουν
στην κατηγορία «ηλικίες από 4 έως&39 ετών», το 4,5%
των μαθητών-φοιτητών/-τριών να είναι ηλικίας
40ετών &άνω, και το 2,0% των μαθητών-φοιτητών/-

τριών να είναι βρέφη/ νήπια ηλικίας έως& 3 ετών. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017) η ετήσια σταθμισμένη μέση ηλικία του συνολικού μαθητικού- φοιτητικού πληθυσμού στην Ελλάδα καταγράφει σημαντική αύξηση κατά 22,7% (ή κατά 3,1 έτη), από 13,6
έτη το 2001, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του
δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς περίοδο, σε 16,7
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έτη το 2017, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη
τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.
Τη συγκεκριμένη περίοδο:
 το ποσοστό των μαθητών-φοιτητών/-τριών που ανήκουν στην κατηγορία «ηλικίες από 4 έως& 39 ετών» καταγράφει μικρή μείωση κατά -4,2% (ή κατά
4,1 ποσ. μονάδες), από 97,5% το 2001, σε 93,4% το
2017, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη
κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2005 (97,9%).
 το ποσοστό των μαθητών-φοιτητών/-τριών που ανήκουν στην κατηγορία «ηλικίες από 40 ετών &άνω»
2.3.1



καταγράφει σημαντική αύξηση κατά 4,5 ποσ. μονάδες, από 0,01% το 2001, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς,
σε 4,5%, το 2017, που αποτελεί αντίστοιχα και τη
μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.
το ποσοστό των μαθητών-φοιτητών/-τριών που ανήκουν στην κατηγορία «ηλικίες έως& 3 ετών» καταγράφει οριακή μείωση κατά -16,6% (ή κατά 0,4 ποσ.
μονάδες), από 2,0% το 2001, σε 2,4%, το 2017. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2014 (4,2%), ενώ η
ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2016 (1,8%).

Υποχρεωτική εκπαίδευση
χρεωτική εκπαίδευση (ηλικιακή ομάδα από 4 έως& 14
ετών) στην Ελλάδα την περίοδο αναφοράς 2001-2017.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος του
συνολικού μαθητικού πληθυσμού που φοιτά στην υπο-

Γράφημα 2.208: Συνολικός μαθητικός πληθυσμός που φοιτά στην υποχρεωτική εκπαίδευση στην ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 2001-2017(*)
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(*) Το 2009 δεν διατίθενται στοιχεία για την Ελλάδα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης (στη χρονοσειρά έχουν επαναληφθεί τα στοιχεία του 2008)
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Το 2017, το σύνολο του μαθητικού πληθυσμού που
φοιτά στην υποχρεωτική εκπαίδευση στην Ελλάδα είναι 1.116.806 μαθητές/-τριες, που αντιστοιχεί στο
47,6% του συνολικού μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού (που φοιτούν/ έχουν εγγραφεί στις βαθμίδες
ISCED0 έως& ISCED8 της εκπαίδευσης) της Ελλάδας τη
συγκεκριμένη χρονιά (2.347.404 μαθητές-φοιτητές/τριες). Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017) το
πλήθος του μαθητικού πληθυσμού που φοιτά στην
υποχρεωτική εκπαίδευση στην Ελλάδα καταγράφει
μικρή μείωση κατά -1,6% (ή κατά 17.996 μαθητές/τριες), από 1.134.802 μαθητές/-τριες το 2001, που α-

ποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 1.116.806 μαθητές/-τριες το 2017.
Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια
περίοδο καταγράφεται το 2007 (1.095.748 μαθητές /τριες).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το ποσοστό
του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που φοιτά στην
υποχρεωτική εκπαίδευση ως προς το συνολικό μαθητικό-φοιτητικό πληθυσμό (που φοιτά/ έχει εγγραφεί στις
βαθμίδες ISCED0 έως& ISCED8 της εκπαίδευσης) στην
Ελλάδα και την ΕΕ-28 την περίοδο 2001-2017.

Γράφημα 2.209: Ποσοστιαία αναλογία του συνολικού μαθητικού πληθυσμού της υποχρεωτικής εκπαίδευσης επί του συνολικού μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού (ISCED0 έως& ISCED8) στην ΕΛΛΑΔΑ και την ΕΕ-28 την περίοδο 2001-2017
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Το 2017, το ποσοστό του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που φοιτά στην υποχρεωτική εκπαίδευση επί
του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού

424

(ISCED0 έως& ISCED8) στην Ελλάδα είναι 47,6%, τιμή
υπολειπόμενη της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ28 (54,0%) κατά 6,2 ποσ. μονάδες. Σημειώνεται ότι κα-
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Κεφάλαιο 2ο

ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ/ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

μεταξύ Ελλάδας και ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση κατά
32,9% (ή κατά 1,5 ποσ. μονάδες), από 4,7 ποσ. μονάδες το 2001, σε 6,2 ποσ.μονάδες το 2017. Σημειώνεται
ότι η μέγιστη τιμή του εύρους της απόκλισης κατά την
περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2005 (6,9%), ενώ η
ελάχιστη τιμή του εύρους της απόκλισης την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2011 (2,9%).

τά την περίοδο αναφοράς (2001-2017) η τιμή του δείκτη στην ΕΕ-28 υπερέχει σταθερά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην Ελλάδα.
Κατά την περίοδο αναφοράς το ποσοστό του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που φοιτά στην υποχρεωτική εκπαίδευση επί του συνολικού μαθητικού- φοιτητικού πληθυσμού (στις βαθμίδες ISCED0 έως&
ISCED8) της Ελλάδας καταγράφει μείωση κατά -13,9%
(ή κατά 7,7 ποσ. μονάδες), από 55,3 ποσ. μονάδες το
2001, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 47,6 ποσ. μονάδες το
2017. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή του δείκτη την
ίδια περίοδο καταγράφεται το 2014 (47,5%).
Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί ότι κατά την περίοδο αναφοράς το εύρος της απόκλισης της τιμής του δείκτη

ΑΝΑ ΦΥΛΟ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης που
αφορά στην ποσοστιαία κατανομή του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που φοιτά στην υποχρεωτική εκπαίδευση στην Ελλάδα ως προς το φύλο των μαθητών/-τριών την περίοδο 2001-2017.

Γράφημα 2.210: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που φοιτά στην υποχρεωτική εκπαίδευση στην ΕΛΛΑΔΑ ως προς το φύλο των
μαθητών/-τριών την περίοδο 2001-2017
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φύλων να καταγράφεται το 2007 (κατά 3,2 ποσ. μονάδες) και την ελάχιστη τιμή της απόκλισης να καταγράφεται το 2017 (κατά 2,3 ποσ. μονάδες).

Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017) η κατανομή
του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που φοιτά
στην υποχρεωτική εκπαίδευση στην Ελλάδα διαφοροποιείται ελαφρά ως προς το φύλο των μαθητών/τριών. Συγκεκριμένα, το 2017 το ποσοστό των αγοριών (51,2%) υπερέχει κατά 2,4 ποσ. μονάδες του αντίστοιχου ποσοστού των κοριτσιών (48,8%).
Κατά την περίοδο αναφοράς 2001-2017, το ποσοστό
των αγοριών στην υποχρεωτική εκπαίδευση καταγράφει οριακή μείωση (κατά -0,4% ή κατά 0,2 ποσ.
μονάδες), ενώ το ποσοστό των κοριτσιών καταγράφει
οριακή αύξηση (κατά 0,4% ή κατά 0,2 ποσ. μονάδες),
με το ποσοστό των αγοριών να υπερέχει σταθερά των
κοριτσιών κατά την περίοδο αναφοράς, τη μέση απόκλιση του εύρους των φύλων στην περίοδο να είναι
2,7 ποσ. μονάδες, τη μέγιστη τιμή της απόκλισης των

ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια σταθμισμένη μέση ηλικία (σε έτη) του συνολικού μαθητικού
πληθυσμού που φοιτά/ έχει εγγραφεί στην υποχρεωτική
εκπαίδευση στην Ελλάδα, αλλά και η ποσοστιαία κατανομή τους ανά κατηγορία εύρους ηλικιακών ομάδων (εντός του προβλεπόμενου από τις επιμέρους βαθμίδες της υποχρεωτικής εκπαίδευσης εύρους ηλικιών,
και αντίστοιχα μικρότερης και μεγαλύτερης του προβλεπόμενου εύρους ηλικίας) την περίοδο αναφοράς 20012017.

Γράφημα 2.211: Ετήσια σταθμισμένη μέση ηλικία (σε έτη) του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που φοιτά/ έχει εγγραφεί στην υποχρεωτική εκπαίδευση
στην ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο αναφοράς 2001-2017
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Το 2017, η ετήσια σταθμισμένη μέση ηλικία του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που φοιτά/ έχει εγγραφεί

στην υποχρεωτική εκπαίδευση στην Ελλάδα είναι 9,4
έτη, με το 96,1% των μαθητών/-τριών να ανήκουν
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

στην κατηγορία «εντός του προβλεπόμενου εύρους
ηλικιών για τις βαθμίδες της υποχρεωτικής εκπαίδευσης» στην Ελλάδα, και το 3,9% των μαθητών/-τριών
να είναι ηλικίας μεγαλύτερης από το προβλεπόμενο
εύρος ηλικιών, ενώ μηδενικό είναι το ποσοστό των
μαθητών/-τριών ηλικίας μικρότερης από το προβλεπόμενο εύρος ηλικιών.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017) η ετήσια
σταθμισμένη μέση ηλικία του συνολικού μαθητικού
πληθυσμού που φοιτά/ έχει εγγραφεί στην υποχρεωτική
εκπαίδευση στην Ελλάδα καταγράφει μικρή μείωση
κατά -2,7% (ή κατά 0,5 έτη), από 9,6 έτη το 2001, που
αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 9,4 έτη το 2017. Σημειώνεται ότι
η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2014 (9,3 έτη). Τη συγκεκριμένη περίοδο:
 το ποσοστό των μαθητών/-τριών που ανήκουν στην
κατηγορία «εντός του προβλεπόμενου εύρους ηλικιών για τις επιμέρους βαθμίδες της υποχρεωτικής
εκπαίδευσης» καταγράφει οριακή αύξηση κατά
2.3.2





0,6% (ή κατά 0,5 ποσ. μονάδες), από 95,5% το 2001,
σε 96,1% το 2017. Σημειώνεται ότι η τη μέγιστη τιμή
του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2016 (96,1%), ενώ η ελάχιστη τιμή του δείκτη
την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2002 (95,5%),
το ποσοστό των μαθητών/-τριών που ανήκουν στην
κατηγορία «ηλικίας μεγαλύτερης από το προβλεπόμενο εύρος ηλικιών» καταγράφει μείωση κατά -12,2%
(ή κατά 0,6 ποσ. μονάδες), από 4,5% το 2001, σε
3,9% το 2017. Σημειώνεται ότι η τη μέγιστη τιμή του
δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται
το 2002 (4,5%), ενώ η ελάχιστη τιμή του δείκτη την
ίδια περίοδο καταγράφεται το 2015 (3,8%), και
το ποσοστό των μαθητών/-τριών που ανήκουν στην
κατηγορία «ηλικίας μικρότερης από το προβλεπόμενο εύρος ηλικιών» (εξ ορισμού της ηλικιακής προσέγγισης της έννοιας υποχρεωτικότητα της φοίτησης) είναι μηδενικό σε όλη την περίοδο αναφοράς
(2001-2017).

ISCED01 & ISCED02 – Πρώιμη & προσχολική εκπαίδευση

Στο εύρος της πρώιμης & προσχολικής ηλικίας περιλαμβάνεται το σύνολο των παιδιών βρεφικής και νηπιακής ηλικίας και η πρώιμη εκπαίδευση & φροντίδα
τους στην κοινότητα (Early childhood Education &
Care), καθώς και η προσχολική βαθμίδα του συστήματος Ε&Κ (Pre-primary education - ISCED01 & ISCED02)
των κρατών. Η υποχρεωτικότητα της φοίτησης στην
προσχολική εκπαίδευση στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε
το 2006 με τον Νόμο 3518/2006 με τον οποίο καθίσταται υποχρεωτική η φοίτηση των νηπίων ηλικίας 5
ετών (τμήματα νηπίων) και ορίζεται ως προαιρετική η
φοίτηση και των νηπίων ηλικίας 4 ετών (τμήματα προνηπίων) σε μονάδες ευθύνης του Υπουργείου Παιδείας. Για τις μικρότερες ηλικίες βρεφών/νηπίων ηλικίας
έως& 3 ετών λειτουργούν μονάδες βρεφικής & νηπιακής εκπαίδευσης & φροντίδας τόσο του δημόσιου τομέα (των Δήμων), όσο και του ιδιωτικού τομέα της εκπαίδευσης, αλλά εκτός της ευθύνης του Υπουργείου
Παιδείας.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το εκτιμώμε(*)
νο πλήθος του συνολικού βρεφικού-νηπιακού πληθυσμού (ηλικίας έως& 5 ετών) που φοιτά στην πρώιμη
& προσχολική εκπαίδευση (ISCED01 & ISCED02) στην
Ελλάδα την περίοδο αναφοράς 2001-2017. Σημειώνεται ότι η τιμή του δείκτη το 2014 (310.118 βρέφη/νήπια) καταγράφεται ισχυρά αποκλίνουσα της κατανομής της χρονοσειράς (απόκλιση κατά 66.910 βρέφη/ νήπια έναντι του προηγούμενου έτους 2013). Η
παρατηρούμενη απόκλιση αφορά κυρίως σε βρέφη/νήπια ηλικίας έως& 3ετών (απόκλιση κατά 45.518
βρέφη/ νήπια), όσο και σε νήπια ηλικίας 4 & 5ετών
(απόκλιση κατά 21.392 βρέφη/ νήπια). Στο γράφημα η
ακραία τιμή του 2014 αντικαταστάθηκε από τη μέση
τιμή των ετών 2013 και 2015. Τέλος, στη χρονοσειρά
με κόκκινο χρόνο διακρίνεται το έτος εφαρμογής της
υποχρεωτικότητα στη φοίτηση για τα νήπια ηλικίας 5
ετών και η προαιρετική φοίτηση των νηπίων ηλικίας 4
ετών .

Γράφημα 2.212: Συνολικός εκτιμώμενος βρεφικός-νηπιακός πληθυσμός που φοιτά στην πρώιμη & προσχολική εκπαίδευση (ISCED01 & ISCED02) στην ΕΛΛΑΔΑ
την περίοδο 2001-2017(*)
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(*) Το 2009 δεν διατίθενται στοιχεία για την Ελλάδα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης (στη χρονοσειρά έχουν επαναληφθεί τα στοιχεία του 2008). Κατά την περίοδο 2001-2012 δεν υπήρχε συστηματική αποτύπωση των βρεφών/νηπίων της ηλικιακής ομάδας βρεφών/νηπίων ηλικίας έως& 3 ετών και προσεγγίστηκε βάσει της αναλογίας του 2013.
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Το 2017, το σύνολο του βρεφικού-νηπιακού πληθυσμού που φοιτά στην πρώιμη & προσχολική εκπαίδευση (ISCED01 & ISCED02) στην Ελλάδα είναι
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216.891 βρέφη/ νήπια, που αντιστοιχεί στο 9,2% του
συνολικού μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού (που φοιτούν/ έχουν εγγραφεί στις βαθμίδες ISCED0 έως& ISCED8

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

της εκπαίδευσης) στην Ελλάδα τη συγκεκριμένη χρονιά
(2.347.404 μαθητές-φοιτητές/-τριες).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017) το πλήθος
του βρεφικού-νηπιακού πληθυσμού που φοιτά στην
πρώιμη & προσχολική εκπαίδευση (ISCED01 &
ISCED02) στην Ελλάδα καταγράφει μικρή αύξηση κατά
9,5% (ή κατά 18.766 βρέφη/ νήπια), από 198.125 βρέφη/ νήπια το 2001, σε 216.891 βρέφη/νήπια το 2017.
Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την
περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2015 (225.596

Κεφάλαιο 2ο

ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ/ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

μαθητές /-τριες), ενώ η ελάχιστη τιμή του δείκτη την
ίδια περίοδο καταγράφεται το 2005 (187.351 μαθητές
/-τριες).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το ποσοστό
του συνολικού βρεφικού-νηπιακού πληθυσμού που
φοιτά στην πρώιμη & προσχολική εκπαίδευση (ISCED01
& ISCED02) ως προς το συνολικό μαθητικό-φοιτητικό
πληθυσμό (που φοιτά/έχει εγγραφεί στις βαθμίδες
ISCED0 έως& ISCED8 της εκπαίδευσης) στην Ελλάδα
και την ΕΕ-28 την περίοδο 2001-2017.

Γράφημα 2.213: Ποσοστιαία αναλογία του συνολικού βρεφικού-νηπιακού πληθυσμού της πρώιμης & προσχολικής εκπαίδευσης (ISCED01 & ISCED02) επί του
συνολικού μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού (ISCED0 έως& ISCED8) στην ΕΛΛΑΔΑ και την ΕΕ-28 την περίοδο 2001-2017
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, το ποσοστό του συνολικού βρεφικού- νηπιακού πληθυσμού που φοιτά στην πρώιμη & προσχολική
εκπαίδευση (ISCED01 & ISCED02) επί του συνολικού
μαθητικού- φοιτητικού πληθυσμού (ISCED0 έως&
ISCED8) στην Ελλάδα είναι 9,2%, τιμή υπολειπόμενη
της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (16,0%) κατά 6,8 ποσ. μονάδες. Σημειώνεται ότι κατά την περίοδο
αναφοράς (2001-2017) η τιμή του δείκτη στην ΕΕ-28
υπερέχει σταθερά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην
Ελλάδα.
Κατά την περίοδο αναφοράς το ποσοστό του συνολικού
βρεφικού-νηπιακού πληθυσμού που φοιτά στην πρώιμη & προσχολική εκπαίδευση (ISCED01 & ISCED02)
επί του συνολικού μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού
(στις βαθμίδες ISCED0 έως& ISCED8) της Ελλάδας καταγράφει οριακή μείωση κατά -1,9% (ή κατά 0,2 ποσ. μονάδες), από 9,4 ποσ. μονάδες το 2001, σε 9,2 ποσ. μονάδες το 2017. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2015

(9,9%), ενώ η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο
καταγράφεται το 2005 (8,4%).
Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί ότι κατά την περίοδο αναφοράς το εύρος της απόκλισης της τιμής του δείκτη μεταξύ Ελλάδας και ΕΕ-28 καταγράφει σημαντική αύξηση
κατά 96,5% (ή κατά 3,3 ποσ. μονάδες), από 3,5 ποσ. μονάδες το 2001, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του
εύρους της απόκλισης κατά την περίοδο αναφοράς, σε
6,8 ποσ.μονάδες το 2017, που αποτελεί αντίστοιχα και
τη μέγιστη τιμή του εύρους της απόκλισης την ίδια περίοδο.
ΑΝΑ ΦΥΛΟ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης που
αφορά στην ποσοστιαία κατανομή του συνολικού
βρεφικού-νηπιακού πληθυσμού που φοιτά στην πρώιμη & προσχολική εκπαίδευση (ISCED01 & ISCED02)
στην Ελλάδα ως προς το φύλο των βρεφών/ νηπίων
την περίοδο 2001-2017.

Γράφημα 2.214: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού βρεφικού-νηπιακού πληθυσμού που φοιτά στην πρώιμη & προσχολική εκπαίδευση (ISCED01 &
ISCED02) στην ΕΛΛΑΔΑ ως προς το φύλο των βρεφών/ νηπίων την περίοδο 2001-2017
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Πηγή: Eurostat - Students by ISCED level the period 2001-2012 [educ_enrl1tl] & Pupils and students enrolled by education level the period 2013-2017 [educ_uoe_enra02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017) η κατανομή
του συνολικού βρεφικού-νηπιακού πληθυσμού που
φοιτά στην πρώιμη & προσχολική εκπαίδευση (ISCED01
& ISCED02) στην Ελλάδα διαφοροποιείται ελαφρά ως

προς το φύλο των βρεφών/ νηπίων. Πιο συγκεκριμένα,
το 2017 καταγράφεται πλήρης ισορροπία των φύλων
στη συγκεκριμένη βαθμίδα.
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Κατά την περίοδο αναφοράς 2001-2017, το ποσοστό
των αγοριών στην πρώιμη & προσχολική εκπαίδευση
(ISCED01 & ISCED02) καταγράφει μείωση κατά -2,6%
(ή κατά 1,4 ποσ. μονάδες), και αντίστοιχα το ποσοστό
των κοριτσιών καταγράφει αύξηση κατά 1,4% (ή κατά
1,4 ποσ. μονάδες), με το ποσοστό των αγοριών ωστόσο, να υπερέχει σταθερά των κοριτσιών κατά την περίοδο αναφοράς, με τη μέση απόκλιση του εύρους
των φύλων στην περίοδο να είναι 2,7 ποσ. μονάδες, τη
μέγιστη τιμή του εύρους της απόκλισης των φύλων να
καταγράφεται τα έτη 2010 και 2011 (κατά 2,8 ποσ. μονάδες) και την ελάχιστη τιμή της απόκλισης να καταγράφεται τα έτη 2016 και 2017 (κατά 0,0 ποσ. μονάδες).

ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια σταθμισμένη μέση ηλικία (σε έτη) του συνολικού βρεφικούνηπιακού πληθυσμού που φοιτά/ έχει εγγραφεί στην
πρώιμη & προσχολική εκπαίδευση (ISCED01 & ISCED02)
στην Ελλάδα, αλλά και η ποσοστιαία κατανομή τους
ανά κατηγορία εύρους ηλικιακών ομάδων (εντός του
προβλεπόμενου από τις επιμέρους βαθμίδες της πρώιμης & προσχολικής εκπαίδευσης (ISCED01 & ISCED02)
εύρους ηλικιών, και αντίστοιχα μικρότερης και μεγαλύτερης του προβλεπόμενου εύρους ηλικίας) την περίοδο
αναφοράς 2001-2017.

Γράφημα 2.215: Ετήσια σταθμισμένη μέση ηλικία (σε έτη) του συνολικού βρεφικού-νηπιακού πληθυσμού που φοιτά/ έχει εγγραφεί στην πρώιμη & προσχολική εκπαίδευση (ISCED01 & ISCED02) στην ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο αναφοράς 2001-2017
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Πηγή: Eurostat - Students by ISCED level the period 2001-2012 [educ_enrl1tl] & Pupils and students enrolled by education level the period 2013-2017 [educ_uoe_enra02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, η ετήσια σταθμισμένη μέση ηλικία του συνολικού βρεφικού-νηπιακού πληθυσμού που φοιτά/ έχει
εγγραφεί στην πρώιμη & προσχολική εκπαίδευση
(ISCED01 & ISCED02) στην Ελλάδα είναι 4,2 έτη, με το
98,4% των βρεφών/ νηπίων να ανήκουν στην κατηγορία «εντός του προβλεπόμενου εύρους ηλικιών για τις
βαθμίδες της πρώιμης & προσχολικής εκπαίδευσης
(ISCED01 & ISCED02)» στην Ελλάδα, το 4,2% των βρεφών/ νηπίων να είναι ηλικίας μεγαλύτερης από το
προβλεπόμενο εύρος ηλικιών, και το ποσοστό των
βρεφών/ νηπίων ηλικίας μικρότερης από το προβλεπόμενο εύρος ηλικιών να είναι μηδενικό.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017) η ετήσια
σταθμισμένη μέση ηλικία του συνολικού βρεφικούνηπιακού πληθυσμού που φοιτά/ έχει εγγραφεί στην
πρώιμη & προσχολική εκπαίδευση (ISCED01 & ISCED02)
στην Ελλάδα καταγράφει οριακή αύξηση κατά 4,2% (ή
κατά 0,2 έτη), από 4,0 έτη το 2001, σε 4,2 έτη το 2017.
Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την
περίοδο αναφοράς περίοδο καταγράφεται το 2016
(4,2 έτη), ενώ η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2004 (3,9 έτη).
Τη συγκεκριμένη περίοδο:
 το ποσοστό των βρεφών/ νηπίων που ανήκουν στην
κατηγορία «εντός του προβλεπόμενου εύρους ηλικιών για τη βαθμίδα της πρώιμης & προσχολικής
εκπαίδευσης (ISCED01 & ISCED02)» καταγράφει οριακή μείωση κατά -1,6% (ή κατά 1,6 ποσ. μονάδες),
από 110,0% το 2001, που αποτελεί και μέγιστη τιμή
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του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς (και την οποία διατηρεί την περίοδο 2001-2006), σε 98,4% το
2017. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή του δείκτη
την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2016 (98,4%),
το ποσοστό των βρεφών/ νηπίων που ανήκουν στην
κατηγορία «ηλικίας μεγαλύτερης από το προβλεπόμενο εύρος ηλικιών» καταγράφει μηδενικές τιμές την περίοδο 2001-2006, ενώ την περίοδο 2007-2017 καταγράφει οριακή αύξηση 1,0 ποσ. μονάδα, από 0,6% το
2007, σε 1,6% το 2017. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2016 (1,6%), και
το ποσοστό των βρεφών/ νηπίων που ανήκουν στην
κατηγορία «ηλικίας μικρότερης από το προβλεπόμενο εύρος ηλικιών» καταγράφει μηδενικές τιμές σε
όλη τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς.

ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΔΗΜΟΣΙΟΣ-ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ)

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το ποσοστό
του βρεφικού-νηπιακού πληθυσμού της πρώιμης &
προσχολικής εκπαίδευσης (ISCED01 & ISCED02) που
φοιτά σε μονάδες του δημόσιου τομέα της εκπαίδευσης στη βαθμίδα στην Ελλάδα και την ΕΕ-28(*) την
περίοδο 2001-2017.
Σημειώνεται ότι η ακραία τιμή του βρεφικού-νηπιακού
πληθυσμού στην Ελλάδα το 2014 (και κατά συνέπεια
στην ΕΕ-28) έχει αντικατασταθεί με την μέση τιμή των
ετών 2013 και 2015.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Γράφημα 2.216: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού βρεφικού-νηπιακού πληθυσμού της πρώιμης & προσχολικής εκπαίδευσης (ISCED01 & ISCED02) που
φοιτά σε μονάδες του δημόσιου τομέα της εκπαίδευσης στην Ελλάδα και την ΕΕ-28 (*) την περίοδο 2001-2017
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Πηγή: Eurostat - Students by ISCED level, type of institution and study intensity the period 2001-2012 [educ_enrl1at] & Pupils enrolled in early childhood education by sex, type of institution
and intensity of participation the period 2013-2017 [educ_uoe_enrp01]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, το 81,3% (ή 176.413 βρέφη/ νήπια), του συνολικού βρεφικού- νηπιακού πληθυσμού της πρώιμης
& προσχολικής εκπαίδευσης (ISCED01 & ISCED02) στην
Ελλάδα φοιτά σε μονάδες του δημόσιου τομέα της εκπαίδευσης στη βαθμίδα, τιμή υπερέχουσα του αντίστοιχου ποσοστού στην ΕΕ-28 (65,5%) κατά 15,8 ποσ.
μονάδες. Σημειώνεται ότι κατά την περίοδο αναφοράς
(2001-2017) η τιμή του δείκτη στην ΕΕ-28 υπολείπεται
σταθερά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην Ελλάδα.
Κατά την περίοδο αναφοράς το ποσοστό του συνολικού
βρεφικού-νηπιακού πληθυσμού της πρώιμης & προσχολικής εκπαίδευσης (ISCED01 & ISCED02) στην Ελλάδα που φοιτά σε μονάδες του δημόσιου τομέα της
εκπαίδευσης στη βαθμίδα καταγράφει σημαντική μείωση κατά -15,7% (ή κατά 15,1 ποσ. μονάδες), από
96,4% το 2001, σε 81,3% το 2017, που αποτελεί και την
ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς.
Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2007 (96,9%).

2001, σε 65,5% το 2017. Σημειώνεται η μέγιστη τιμή του
δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το
2002 (75,3%), ενώ η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια
περίοδο καταγράφεται το 2013 (65,3%).
Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί ότι κατά την περίοδο αναφοράς το εύρος της απόκλισης της τιμής του δείκτη μεταξύ Ελλάδας και ΕΕ-28 καταγράφει σημαντική μείωση
κατά -27,4% (ή κατά 6,0 ποσ. μονάδες), από 21,9 ποσ.
μονάδες το 2001, σε 15,9 ποσ.μονάδες το 2017. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του εύρους της απόκλισης
κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2007
(26,0 ποσ. μονάδες), ενώ η ελάχιστη τιμή του εύρους
της απόκλισης την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2014
(15,8 ποσ. μονάδες).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το ποσοστό
του βρεφικού-νηπιακού πληθυσμού της πρώιμης &
προσχολικής εκπαίδευσης (ISCED01 & ISCED02) που
φοιτά σε μονάδες του ιδιωτικού κυβερνητικά μη- εξαρτώμενου τομέα της εκπαίδευσης στη βαθμίδα στην Ελλάδα και την ΕΕ-28(*) την περίοδο 2001-2017. Υπενθυμίζεται ότι η αποτύπωση των βρεφών/νηπίων που
φοιτούν στην προσχολική εκπαίδευση από το 2012 και
μετά είναι συστηματικότερη και πιο αναλυτική σε επιμέρους ηλικιακές ομάδες.

Τη συγκεκριμένη περίοδο, το ποσοστό του συνολικού
βρεφικού-νηπιακού πληθυσμού της πρώιμης & προσχολικής εκπαίδευσης (ISCED01 & ISCED02) στην ΕΕ-28
που φοιτά σε μονάδες του δημόσιου τομέα της εκπαίδευσης στη βαθμίδα καταγράφει ελαφρότερη μείωση
κατά -12,2% (ή κατά 9,1 ποσ. μονάδες), από 74,6% το

Γράφημα 2.217: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού βρεφικού-νηπιακού πληθυσμού της πρώιμης & προσχολικής εκπαίδευσης (ISCED01 & ISCED02) που
φοιτά σε μονάδες του ιδιωτικού κυβερνητικά μη- εξαρτώμενου τομέα της εκπαίδευσης στην Ελλάδα και την ΕΕ-28 (*) την περίοδο 2001-2017
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(*) Δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για το Βέλγιο, τη Γερμανία και την Αυστρία την περίοδο (2001-2017)
Πηγή: Eurostat - Pupils enrolled in early childhood education by sex, type of institution and intensity of participation the period 2013-2017 [educ_uoe_enrp01]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, το 18,7% (ή 40.478 βρέφη/νήπια) του συνολικού βρεφικού- νηπιακού πληθυσμού της πρώιμης &
προσχολικής εκπαίδευσης (ISCED01 & ISCED02) στην
Ελλάδα φοιτά σε μονάδες του ιδιωτικού κυβερνητικά
μη-εξαρτώμενου τομέα της εκπαίδευσης στη βαθμίδα,
τιμή υπερέχουσα σημαντικά του αντίστοιχου ποσοστού

στην ΕΕ-28 (9,6%) κατά 9,1 ποσ. μονάδες. Σημειώνεται
ότι κατά την περίοδο 2001-2017 η τιμή του δείκτη στην
ΕΕ-28 υπολείπεται σταθερά και με διακυμαινόμενο εύρος απόκλισης της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην
Ελλάδα.
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Κατά την περίοδο 2001-2017 το ποσοστό του συνολικού βρεφικού-νηπιακού πληθυσμού της πρώιμης &
προσχολικής εκπαίδευσης (ISCED01 & ISCED02) στην
Ελλάδα που φοιτά σε μονάδες του ιδιωτικού κυβερνητικά μη- εξαρτώμενου τομέα της εκπαίδευσης στη
βαθμίδα καταγράφει σημαντική αύξηση κατά 425,3%
(ή κατά 15,1 ποσ. μονάδες), από 3,6% το 2001, σε
18,7% το 2017, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη
τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2006 (3,1%).
Τη συγκεκριμένη περίοδο, το ποσοστό του συνολικού
βρεφικού-νηπιακού πληθυσμού της πρώιμης & προσχολικής εκπαίδευσης (ISCED01 & ISCED02) στην ΕΕ-28
που φοιτά σε μονάδες του ιδιωτικού κυβερνητικά μηεξαρτώμενου τομέα της εκπαίδευσης στη βαθμίδα κα-

ταγράφει σημαντικά ελαφρότερη αύξηση κατά 45,1%
(ή κατά 3,0 ποσ. μονάδες), από 6,6% το 2001, σε 9,6%
το 2017. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά
την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2015 (9,6%),
ενώ η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2002 (5,7%).
Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί ότι κατά την περίοδο αναφοράς το εύρος της απόκλισης της τιμής του δείκτη μεταξύ Ελλάδας και ΕΕ-28 καταγράφει σημαντική αύξηση
κατά 196,4% (ή κατά 6,0 ποσ. μονάδες), από 3,1 ποσ.
μονάδες το 2001, σε 9,3 ποσ. μονάδες το 2017. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο
αναφοράς καταγράφεται το 2014 (10,2%), ενώ η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το
2010 (1,0%).

2.3.2.1 ISCED01 - ΠΡΩΙΜΗ ΝΗΠΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
νηπιακό πληθυσμό που φοιτά/έχει εγγραφεί στην
πρώιμη & προσχολική εκπαίδευση (ISCED01 & ISCED02)
στην Ελλάδα και στην ΕΕ-28 την περίοδο 2013-2017.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και
το ποσοστό του συνολικού βρεφικού-νηπιακού πληθυσμού που φοιτά στην πρώιμη νηπιακή εκπαιδευτική
ανάπτυξη (ISCED01) ως προς το συνολικό βρεφικό-

Γράφημα 2.218: Πλήθος & ποσοστό του συνολικού βρεφικού-νηπιακού πληθυσμού της πρώιμης νηπιακής εκπαιδευτικής ανάπτυξης (ISCED01) ως προς το συνολικό βρεφικό-νηπιακό πληθυσμό που φοιτά/έχει εγγραφεί στην πρώιμη & προσχολική εκπαίδευση (ISCED01 & ISCED02) στην Ελλάδα την περίοδο 2013-2017
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(*) Δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για το Βέλγιο την περίοδο (2013-2017)
Πηγή: Eurostat - Pupils enrolled in early childhood education by sex, type of institution and intensity of participation the period 2013-2017 [educ_uoe_enrp01]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, το 29,7% (ή 64.429 βρέφη/νήπια) του συνολικού βρεφικού-νηπιακού πληθυσμού που φοιτά/έχει
εγγραφεί στην πρώιμη & προσχολική εκπαίδευση
(ISCED01 & ISCED02) στην Ελλάδα (216.891 βρέφη/νήπια), αφορά στο βρεφικό-νηπιακό πληθυσμό
της πρώιμης νηπιακής εκπαιδευτικής ανάπτυξης
(ISCED01). Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς
2013-2017, για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος του συνολικού βρεφικού-νηπιακού πληθυσμού που φοιτά στην πρώιμη νηπιακή εκπαιδευτική
ανάπτυξη (ISCED01) στην Ελλάδα καταγράφει σημαντική αύξηση του πλήθους κατά 30,3% (ή κατά 14.971
βρέφη/νήπια) από 49.458 βρέφη/νήπια το 2013, σε
64.429 βρέφη/νήπια το 2017.
Την ίδια χρονιά, το 13,5% (ή 2.328.261 βρέφη/νήπια)
του συνολικού βρεφικού-νηπιακού πληθυσμού που
φοιτά/έχει εγγραφεί στην πρώιμη & προσχολική εκ-
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παίδευση (ISCED01 & ISCED02) στην ΕΕ-28 (17.303.137
βρέφη/νήπια), αφορά στο βρεφικό-νηπιακό πληθυσμό της πρώιμης νηπιακής εκπαιδευτικής ανάπτυξης
(ISCED01). Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς
2013-2017, για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος του συνολικού βρεφικού-νηπιακού πληθυσμού που φοιτά στην πρώιμη νηπιακή εκπαιδευτική
ανάπτυξη (ISCED01) στην ΕΕ-28 καταγράφει σημαντική
αύξηση του πλήθους κατά 25,0% (ή κατά 465.844
βρέφη/νήπια) από 1.862.417 βρέφη/νήπια το 2013, σε
2.328.261 βρέφη/νήπια το 2017.
Αξίζει να σημειωθεί ότι, το 2017 το ποσοστό της Ελλάδας (29,7%) υπερέχει σημαντικά του αντίστοιχου ποσοστού στην ΕΕ-28 (13,5%) κατά 16,2 ποσ. μονάδες. Σημειώνεται ότι κατά την περίοδο 2013-2017 η τιμή του
ποσοστού στην ΕΕ-28 υπολείπεται σταθερά της αντίστοιχης τιμής του ποσοστού στην Ελλάδα, με το εύρος
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της απόκλισης της τιμής του ποσοστού μεταξύ Ελλάδας
και ΕΕ-28 να καταγράφει σημαντική αύξηση κατά 50,2%
(ή κατά 5,4 ποσ. μονάδες), από 12,0 ποσ. μονάδες το
2013, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη

κατά την περίοδο αναφοράς, σε 16,2 ποσ. μονάδες το
2017, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του
δείκτη την ίδια περίοδο.

2.3.2.2 ISCED02 – ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ/ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

θυσμό που φοιτά/έχει εγγραφεί στην πρώιμη & προσχολική εκπαίδευση (ISCED01 & ISCED02) στην Ελλάδα
και στην ΕΕ-28 την περίοδο 2013-2017.

Κεφάλαιο 2ο

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού βρεφικού-νηπιακού πληθυσμού που φοιτά στην προσχολική εκπαίδευση
(ISCED02) ως προς το συνολικό βρεφικό-νηπιακό πλη-

ΕΕ-28 - ISCED02

94,2

14.601.795

14.781.814

14.961.832

14.977.679

14.974.877

Γράφημα 2.219: Πλήθος & ποσοστό του συνολικού βρεφικού-νηπιακού πληθυσμού της προσχολικής εκπαίδευσης (ISCED02) ως προς το συνολικό βρεφικόνηπιακό πληθυσμό που φοιτά/έχει εγγραφεί στην πρώιμη & προσχολική εκπαίδευση (ISCED01 & ISCED02) στην Ελλάδα την περίοδο 2013-2017
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(*) Δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για το Βέλγιο την περίοδο (2013-2017)
Πηγή: Eurostat - Pupils enrolled in early childhood education by sex, type of institution and intensity of participation the period 2013-2017 [educ_uoe_enrp01]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, το 70,3% (ή 152.462 βρέφη/νήπια) του συνολικού βρεφικού-νηπιακού πληθυσμού που φοιτά/έχει
εγγραφεί στην πρώιμη & προσχολική εκπαίδευση
(ISCED01 & ISCED02) στην Ελλάδα (216.891 βρέφη/νήπια), αφορά στο βρεφικό-νηπιακό πληθυσμό
της προσχολικής εκπαίδευσης (ISCED02). Κατά τη
διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2013-2017, για την
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος του συνολικού βρεφικού-νηπιακού πληθυσμού που φοιτά
στην προσχολική εκπαίδευση (ISCED02) στην Ελλάδα
καταγράφει μικρή μείωση του πλήθους κατά -8,7% (ή
κατά 14.611 βρέφη/νήπια) από 167.073 βρέφη/νήπια το
2013, σε 152.462 βρέφη/νήπια το 2017.
Την ίδια χρονιά, το 86,5% (ή 14.974.877 βρέφη/νήπια)
του συνολικού βρεφικού-νηπιακού πληθυσμού που
φοιτά/έχει εγγραφεί στην πρώιμη & προσχολική εκπαίδευση (ISCED01 & ISCED02) στην ΕΕ-28 (17.303.137
βρέφη/νήπια), αφορά στο βρεφικό-νηπιακό πληθυσμό της προσχολικής εκπαίδευσης (ISCED02). Κατά τη
διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2013-2017, για την

οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος του συνολικού βρεφικού-νηπιακού πληθυσμού που φοιτά
στην προσχολική εκπαίδευση (ISCED02) στην ΕΕ-28 καταγράφει μικρή αύξηση του πλήθους κατά 2,6% (ή κατά 373.082 βρέφη/νήπια) από 14.601.795 βρέφη/νήπια
το 2013, σε 14.974.877 βρέφη/νήπια το 2017.
Αξίζει να σημειωθεί ότι, το 2017 το ποσοστό της Ελλάδας (70,3%) υπολείπεται σημαντικά του αντίστοιχου
ποσοστού στην ΕΕ-28 (86,5%) κατά 16,2 ποσ. μονάδες.
Σημειώνεται ότι κατά την περίοδο 2013-2017 η τιμή του
ποσοστού στην ΕΕ-28 υπολείπεται σταθερά της αντίστοιχης τιμής του ποσοστού στην Ελλάδα, με το εύρος
της απόκλισης της τιμής του ποσοστού μεταξύ Ελλάδας
και ΕΕ-28 να καταγράφει μικρή μείωση κατά -4,9% (ή
κατά 0,8 ποσ. μονάδες), από 17,1 ποσ. μονάδες το
2013, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά
την περίοδο αναφοράς, σε 16,2 ποσ. μονάδες το 2017.
Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2016 (14,7 ποσ. μονάδες).

2.3.2.3 ΔΕΙΚΤΕΣ ΗΛΙΚΙΑΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνονται η ποσοστιαία
αναλογία της καθαρής και της μικτής φοίτησης του συνολικού βρεφικού-νηπιακού πληθυσμού που φοιτά
στην πρώιμη & προσχολική εκπαίδευση (ISCED01 &

ISCED02) ως προς το πλήθος του συνολικού πληθυσμού της χώρας/ κάτοικοι του προβλεπόμενου για τη
βαθμίδα εύρους ηλικιακών ομάδων στην Ελλάδα την
περίοδο αναφοράς 2001-2017.
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

Γράφημα 2.220: Ποσοστιαία αναλογία της καθαρής και μικτής φοίτησης του συνολικού βρεφικού-νηπιακού πληθυσμού που φοιτά στην πρώιμη & προσχολική εκπαίδευση (ISCED01 & ISCED02) ως προς το πλήθος του συνολικού πληθυσμού της χώρας/ κάτοικοι του προβλεπόμενου για τη βαθμίδα εύρους ηλικιακών ομάδων στην ΕΕ-28 την περίοδο 2001-2017
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Πηγή: Eurostat - Students by ISCED level the period 2001-2012 [educ_enrl1tl] & Pupils and students enrolled by education level the period 2013-2017 [educ_uoe_enra02] and Population on 1
January by age and sex [demo_pjan]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017) ο δείκτης
NER (αναλογία καθαρής φοίτησης) στην πρώιμη &
προσχολική εκπαίδευση (ISCED01 & ISCED02) διαφοροποιείται σημαντικά ως προς τον δείκτη GER (αναλογία μικτής φοίτησης) στη βαθμίδα. Συγκεκριμένα, το
2017 ο δείκτης NER (81,5%) υπολείπεται κατά 24,1 ποσ.
μονάδες του δείκτη GER (105,0%) την ίδια χρονιά.
Κατά την περίοδο αναφοράς 2001-2017, τόσο ο δείκτης NER στην πρώιμη & προσχολική εκπαίδευση

(ISCED01 & ISCED02), όσο και ο δείκτης GER στη βαθμίδα καταγράφουν μικρή αύξηση (ο δείκτης NER κατά
11,4% ή κατά 8,4 ποσ. μονάδες και ελαφρότερα ο δείκτης GER κατά 7,1% ή κατά 7,0 ποσ. μονάδες), με τη
μέση απόκλιση περιόδου μεταξύ των δεικτών να είναι
22,3 ποσ. μονάδες, τη μέγιστη τιμή της απόκλισης να
καταγράφεται το 2001 (κατά 25,4 ποσ. μονάδες) και
την ελάχιστη τιμή της απόκλισης να καταγράφεται το
2016 (κατά 20,5 ποσ. μονάδες).

2.3.2.4 ΔΕΙΚΤΗΣ-ΣΤΟΧΟΣ (EU-2020)
ως προς τις αντίστοιχες ηλικιακές ομάδες στο συνολικό
πληθυσμό της χώρας/κάτοικοι στην Ελλάδα και την ΕΕ28 την περίοδο αναφοράς 2001-2017.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία αναλογία των νηπίων ηλικίας μεταξύ 4ετών και της ηλικίας έναρξης της υποχρεωτικής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που φοιτούν προσχολική εκπαίδευση (ISCED02)

Γράφημα 2.221: Ποσοστιαία αναλογία των νηπίων ηλικίας μεταξύ 4ετών και της ηλικίας έναρξης της υποχρεωτικής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που φοιτούν
προσχολική εκπαίδευση (ISCED02) ως προς τις αντίστοιχες ηλικιακές ομάδες στο συνολικό πληθυσμό της χώρας/κάτοικοι στην ΕΕ-28 την περίοδο 2001-2017
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Πηγή: Eurostat - Pupils aged between 4 years old and the starting age of compulsory education, by sex - as % of the population of the corresponding age group [educ_uoe_enra10]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, το 81,5% των νηπίων ηλικίας μεταξύ 4ετών
και της ηλικίας έναρξης της υποχρεωτικής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα φοιτούν στην
προσχολική εκπαίδευση (ISCED02), τιμή που υπολείπεται σημαντικά (κατά 13,5 ποσ. μονάδες) του στόχου
της ΕΕ-2020, και κατά 13,9 ποσ. μονάδες της τιμής του
δείκτη στην ΕΕ-28 (95,4%). Κατά την περίοδο αναφοράς 2001-2017, καταγράφεται αύξηση του δείκτη κατά 11,6% (ή κατά 9,9 ποσ. μονάδες) από 85,5% το
2001 (τιμή υπολειπόμενη κατά 9,5 ποσ. μονάδες του
στόχου EU-2020), που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή
του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 95,4% το
2017, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την
ίδια περίοδο.
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Σημειώνεται ότι κατά την περίοδο αναφοράς 20012017 η τιμή του δείκτη στην ΕΕ-28 υπερέχει σταθερά
της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην Ελλάδα (με εξαίρεση το 2013), με το εύρος της απόκλισης της τιμής
του ποσοστού μεταξύ Ελλάδας και ΕΕ-28 να καταγράφει μικρή μείωση κατά -9,2% (ή κατά 1,4 ποσ. μονάδες), από 15,3 ποσ. μονάδες το 2013, σε 13,9 ποσ. μονάδες το 2017. Σημειώνεται, τέλος, ότι η μέγιστη τιμή
του εύρους της απόκλισης των δεικτών της Ελλάδας
και της ΕΕ-28 κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2007 (24,6 ποσ. μονάδες), ενώ η ελάχιστη τιμή
του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2013
(5,9 ποσ. μονάδες).
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2.3.3

ISCED1 – Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
τοβάθμια εκπαίδευση (ISCED1) στην Ελλάδα την περίοδο αναφοράς 2001-2017.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος του
συνολικού μαθητικού πληθυσμού που φοιτά στην πρω-

Γράφημα 2.222: Συνολικός μαθητικός πληθυσμός που φοιτά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED1) στην ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 2001-2017(*)
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(*) Το 2009 δεν διατίθενται στοιχεία για την Ελλάδα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης (στη χρονοσειρά έχουν επαναληφθεί τα στοιχεία του 2008)
Πηγή: Eurostat - Students by ISCED level the period 2001-2012 [educ_enrl1tl] & Pupils and students enrolled by education level the period 2013-2017 [educ_uoe_enra02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, το σύνολο του μαθητικού πληθυσμού που
φοιτά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED1) στην
Ελλάδα είναι 649.246 μαθητές/-τριες, που αντιστοιχεί
στο 27,7% του συνολικού μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού (που φοιτούν/ έχουν εγγραφεί στις βαθμίδες
ISCED0 έως& ISCED8 της εκπαίδευσης) της Ελλάδας τη
συγκεκριμένη χρονιά (2.347.404 μαθητές-φοιτητές/τριες).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017) το πλήθος του
μαθητικού πληθυσμού που φοιτά στην πρωτοβάθμια
εκπαίδευση (ISCED1) στην Ελλάδα καταγράφει μικρή
αύξηση κατά 2,0% (ή κατά 12.786 μαθητές/-τριες), από
636.460 μαθητές/-τριες το 2001, σε 649.246 μαθητές/-

τριες το 2017. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2007
(657.492 μαθητές /-τριες), ενώ η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2007
(628.753μαθητές /-τριες).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το ποσοστό
του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που φοιτά στην
πρωτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED1) ως προς το συνολικό μαθητικό-φοιτητικό πληθυσμό (που φοιτά/ έχει εγγραφεί στις βαθμίδες ISCED0 έως& ISCED8 της εκπαίδευσης) στην Ελλάδα και την ΕΕ-28 την περίοδο 20012017.

Γράφημα 2.223: Ποσοστιαία αναλογία του συνολικού μαθητικού πληθυσμού της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED1) επί του συνολικού μαθητικού/ φοιτητικού πληθυσμού (ISCED0 έως& ISCED8) στην ΕΛΛΑΔΑ και την ΕΕ-28 την περίοδο 2001-2017
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Το 2017, το ποσοστό του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που φοιτά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση
(ISCED1) επί του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού
πληθυσμού (ISCED0 έως& ISCED8) στην Ελλάδα είναι
27,7%, τιμή υπερέχουσα της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (26,5%) κατά 1,2 ποσ. μονάδες. Σημειώνεται ότι κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017) η τιμή του δείκτη στην ΕΕ-28 υπολείπεται σταθερά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην Ελλάδα.
Κατά την περίοδο αναφοράς το ποσοστό του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που φοιτά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED1) επί του συνολικού μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού (στις βαθμίδες ISCED0
έως& ISCED8) της Ελλάδας καταγράφει μικρή μείωση
κατά -8,6% (ή κατά 2,6 ποσ. μονάδες), από 30,3 ποσ.
μονάδες το 2001, σε 27,7 ποσ. μονάδες το 2017. Ση-

μειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2004 (30,3%), ενώ η
ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2014 (26,8%).
Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί ότι κατά την περίοδο αναφοράς το εύρος της απόκλισης της τιμής του δείκτη
μεταξύ Ελλάδας και ΕΕ-28 καταγράφει μικρή μείωση
κατά -44,5% (ή κατά 0,9 ποσ. μονάδες), από 2,1 ποσ.
μονάδες το 2001, σε 1,2 ποσ.μονάδες το 2017.
ΑΝΑ ΦΥΛΟ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης που
αφορά στην ποσοστιαία κατανομή του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που φοιτά στην πρωτοβάθμια
εκπαίδευση (ISCED1) στην Ελλάδα ως προς το φύλο
των μαθητών/-τριών την περίοδο 2001-2017.
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Γράφημα 2.224: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που φοιτά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED1) στην ΕΛΛΑΔΑ ως προς το
φύλο των μαθητών/-τριών την περίοδο 2001-2017
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

2,7 ποσ. μονάδες, τη μέγιστη τιμή της απόκλισης των
φύλων να καταγράφεται το 2007 (κατά 3,0 ποσ. μονάδες) και την ελάχιστη τιμή της απόκλισης να καταγράφεται το 2017 (κατά 2,7 ποσ. μονάδες).

Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017) η κατανομή
του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που φοιτά
στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED1) στην Ελλάδα
διαφοροποιείται ελαφρά ως προς το φύλο των μαθητών/-τριών. Συγκεκριμένα, το 2017 το ποσοστό των
αγοριών (51,5%) υπερέχει κατά 3,0 ποσ. μονάδες του
αντίστοιχου ποσοστού των κοριτσιών (48,5%).

ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια σταθμισμένη μέση ηλικία (σε έτη) του συνολικού μαθητικού
πληθυσμού που φοιτά/ έχει εγγραφεί στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED1) στην Ελλάδα, αλλά και η ποσοστιαία κατανομή τους ανά κατηγορία εύρους ηλικιακών ομάδων (εντός του προβλεπόμενου από τις επιμέρους βαθμίδες της υποχρεωτικής εκπαίδευσης εύρους ηλικιών, και αντίστοιχα μικρότερης και μεγαλύτερης του προβλεπόμενου εύρους ηλικίας) την περίοδο
αναφοράς 2001-2017.

Κατά την περίοδο αναφοράς 2001-2017, το ποσοστό
των αγοριών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED1)
καταγράφει οριακή μείωση κατά -0,2% (ή κατά 0,1
ποσ. μονάδες, ενώ το ποσοστό των κοριτσιών καταγράφει οριακή αύξηση κατά 0,2% (ή κατά 0,1 ποσ. μονάδες), με το ποσοστό των αγοριών να υπερέχει σταθερά των κοριτσιών κατά την περίοδο αναφοράς (με
εξαίρεση το 2009 που υπολείπεται οριακά των κοριτσιών), με μέση απόκλιση των φύλων στην περίοδο

Γράφημα 2.225: Ετήσια σταθμισμένη μέση ηλικία (σε έτη) του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που φοιτά/ έχει εγγραφεί στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση
(ISCED1) στην ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο αναφοράς 2001-2017
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Το 2017, η ετήσια σταθμισμένη μέση ηλικία του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που φοιτά/ έχει εγγραφεί
στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED1) στην Ελλάδα
είναι 8,6 έτη, με το 98,7% των μαθητών/-τριών να ανήκουν στην κατηγορία «εντός του προβλεπόμενου
εύρους ηλικιών για τη βαθμίδα της πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης - ISCED1» στην Ελλάδα, το ποσοστό των
μαθητών/-τριών ηλικίας μεγαλύτερης από το προβλεπόμενο εύρος ηλικιών να είναι οριακά μηδενικό, και
το 1,3% των μαθητών/-τριών να είναι ηλικίας μικρότερης από το προβλεπόμενο εύρος ηλικιών.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017) η ετήσια
σταθμισμένη μέση ηλικία του συνολικού μαθητικού
πληθυσμού που φοιτά/ έχει εγγραφεί στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED1) στην Ελλάδα καταγράφει ο-
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ριακή αύξηση κατά 0,4% (ή κατά 0,1 έτη), από 8,5 έτη
το 2001, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 8,6 έτη το 2017.
Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2006 (8,6 έτη).
Τη συγκεκριμένη περίοδο:
 το ποσοστό των μαθητών/-τριών που ανήκουν στην
κατηγορία «εντός του προβλεπόμενου εύρους ηλικιών για τη βαθμίδα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης - ISCED1» καταγράφει μικρή μείωση κατά -0,8%
(ή κατά 0,8 ποσ. μονάδες), από 97,9% το 2001, σε
98,7% το 2017, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του
δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι
η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2002 (97,7%),

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

εύρος ηλικιών» μετά το 2006 καταγράφει μηδενικές
τιμές.

 το ποσοστό των μαθητών/-τριών που ανήκουν στην

ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΔΗΜΟΣΙΟΣ-ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ)

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το ποσοστό
του μαθητικού πληθυσμού της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED1) που φοιτά σε μονάδες του δημόσιου
τομέα της εκπαίδευσης στη βαθμίδα στην Ελλάδα και
την ΕΕ-28 την περίοδο 2001-2017.

Κεφάλαιο 2ο

ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ/ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΕ-28



κατηγορία «ηλικίας μεγαλύτερης από το προβλεπόμενο εύρος ηλικιών» καταγράφει μικρή μείωση κατά
-0,6% (ή κατά 0,6 ποσ. μονάδες), από 1,9% το 2001,
σε 1,3% το 2017, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή
του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται
ότι η τη μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2002 (2,1%), και
το ποσοστό των μαθητών/-τριών που ανήκουν στην
κατηγορία «ηλικίας μικρότερης από το προβλεπόμενο

Γράφημα 2.226: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού μαθητικού πληθυσμού της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED1) που φοιτά σε μονάδες του δημόσιου τομέα της εκπαίδευσης στην Ελλάδα και την ΕΕ-28 (*) την περίοδο 2001-2017
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Το 2017, το 94,5% (ή 613.410 μαθητές/-τριες), του συνολικού μαθητικού πληθυσμού της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED1) στην Ελλάδα φοιτά σε μονάδες
του δημόσιου τομέα της εκπαίδευσης στη βαθμίδα, τιμή υπερέχουσα του αντίστοιχου ποσοστού στην ΕΕ-28
(85,9%) κατά 8,6 ποσ. μονάδες. Σημειώνεται ότι κατά
την περίοδο αναφοράς (2001-2017) η τιμή του δείκτη
στην ΕΕ-28 υπολείπεται ελαφρά και με κυμαινόμενο
εύρος της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην Ελλάδα.
Κατά την περίοδο αναφοράς το ποσοστό του συνολικού
μαθητικού πληθυσμού της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED1) στην Ελλάδα που φοιτά σε μονάδες του
δημόσιου τομέα της εκπαίδευσης στη βαθμίδα καταγράφει μικρή αύξηση κατά 0,8% (ή κατά 0,8 ποσ. μονάδες), από 93,7% το 2001, σε 94,5% το 2017. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2015 (94,8%), ενώ η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το
2003 (92,4%).

δημόσιου τομέα της εκπαίδευσης στη βαθμίδα καταγράφει μικρή μείωση κατά -2,7% (ή κατά 2,4 ποσ. μονάδες), από 88,3% το 2001, σε 85,9% το 2017, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο
αναφοράς. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη
την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2005 (90,1%).
Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί ότι κατά την περίοδο αναφοράς το εύρος της απόκλισης της τιμής του δείκτη μεταξύ Ελλάδας και ΕΕ-28 καταγράφει σημαντική αύξηση
κατά 59,8% (ή κατά 3,2 ποσ. μονάδες), από 5,4 ποσ. μονάδες το 2001, σε 8,6 ποσ.μονάδες το 2017, που αποτελεί και τη η μέγιστη τιμή του εύρους της απόκλισης κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη
τιμή του εύρους της απόκλισης την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2005 (2,6 ποσ. μονάδες).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το ποσοστό
του μαθητικού πληθυσμού της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED1) που φοιτά σε μονάδες του ιδιωτικού
κυβερνητικά μη- εξαρτώμενου τομέα της εκπαίδευσης
στη βαθμίδα στην Ελλάδα και την ΕΕ-28 την περίοδο
2001-2017.

Τη συγκεκριμένη περίοδο, το ποσοστό του συνολικού
μαθητικού πληθυσμού της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED1) στην ΕΕ-28 που φοιτά σε μονάδες του

Γράφημα 2.227: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού μαθητικού πληθυσμού της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED1) που φοιτά σε μονάδες του ιδιωτικού κυβερνητικά μη- εξαρτώμενου τομέα της εκπαίδευσης στην Ελλάδα και την ΕΕ-28 (*) την περίοδο 2001-2017
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Το 2017, το 5,5% (ή 35.836 μαθητές/-τριες) του συνολικού μαθητικού πληθυσμού της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED1) στην Ελλάδα φοιτά σε μονάδες
του ιδιωτικού κυβερνητικά μη- εξαρτώμενου τομέα της
εκπαίδευσης στη βαθμίδα, τιμή υπερέχουσα σημαντικά του αντίστοιχου ποσοστού στην ΕΕ-28 (2,6%) κατά
2,9 ποσ. μονάδες. Σημειώνεται ότι κατά την περίοδο
2001-2017 η τιμή του δείκτη στην ΕΕ-28 υπολείπεται
σταθερά και με διακυμαινόμενο εύρος απόκλισης της
αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην Ελλάδα.
Κατά την περίοδο 2001-2017 το ποσοστό του συνολικού μαθητικού πληθυσμού της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED1) στην Ελλάδα που φοιτά σε μονάδες
του ιδιωτικού κυβερνητικά μη- εξαρτώμενου τομέα της
εκπαίδευσης στη βαθμίδα καταγράφει μικρή μείωση
κατά -12,5% (ή κατά 0,8 ποσ. μονάδες), από 6,3% το
2001, σε 5,5% το 2017. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή
του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται
το 2003 (7,6%), ενώ η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια
περίοδο καταγράφεται το 2015 (5,2%).

Τη συγκεκριμένη περίοδο, το ποσοστό του συνολικού
μαθητικού πληθυσμού της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED1) στην ΕΕ-28 που φοιτά σε μονάδες του ιδιωτικού κυβερνητικά μη- εξαρτώμενου τομέα της εκπαίδευσης στη βαθμίδα καταγράφει μικρή αύξηση κατά 21,9% (ή κατά 0,5 ποσ. μονάδες), από 2,1% το 2001,
που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την
περίοδο αναφοράς, σε 2,6% το 2017, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.
Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί ότι κατά την περίοδο αναφοράς το εύρος της απόκλισης της τιμής του δείκτη μεταξύ Ελλάδας και ΕΕ-28 καταγράφει σημαντική μείωση
κατά -30,2% (ή κατά 1,3 ποσ. μονάδες), από 4,2 ποσ.
μονάδες το 2001, σε 2,9 ποσ. μονάδες το 2017. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο
αναφοράς καταγράφεται το 2003 (5,6%), ενώ η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το
2015 (2,6%).

2.3.3.1 ΔΕΙΚΤΕΣ ΗΛΙΚΙΑΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
συνολικού πληθυσμού της χώρας/ κάτοικοι του προβλεπόμενου για τη βαθμίδα εύρους ηλικιακών ομάδων
στην Ελλάδα την περίοδο αναφοράς 2001-2017.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνονται η ποσοστιαία
αναλογία της καθαρής και της μικτής φοίτησης του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που φοιτά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED1) ως προς το πλήθος του

Γράφημα 2.228: Ποσοστιαία αναλογία της καθαρής και μικτής φοίτησης του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που φοιτά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση
(ISCED1) ως προς το πλήθος του συνολικού πληθυσμού της χώρας/ κάτοικοι του προβλεπόμενου για τη βαθμίδα εύρους ηλικιακών ομάδων στην Ελλάδα την
περίοδο 2001-2017
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κατανομή του δείκτη την περίοδο 2006-2017). Η εκτίμηση του πλήθους αφορά στην προσέγγιση του πλήθους των μεταπτυχιακών φοιτητών/-τριών (Master's or equivalent level) που την
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Η διακοπή της χρονοσειράς μεταξύ των ετών 2012 & 2013 σημειώνεται με διακεκομμένη γραμμή.
Πηγή: Eurostat - Students by ISCED level the period 2001-2012 [educ_enrl1tl] & Pupils and students enrolled by education level the period 2013-2017 [educ_uoe_enra02] and Population on 1
January by age and sex [demo_pjan]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017) ο δείκτης
NER (αναλογία καθαρής φοίτησης) στην πρωτοβάθμια
εκπαίδευση (ISCED1) διαφοροποιείται ελαφρά ως
προς τον δείκτη GER (αναλογία μικτής φοίτησης) στη
βαθμίδα. Tο 2017 ο δείκτης NER (97,5%) υπολείπεται
κατά 1,3 ποσ. μονάδες του δείκτη GER (98,8%) την ίδια χρονιά. Κατά την περίοδο αναφοράς 2001-2017, ο
δείκτης NER στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED1)
2.3.4

ISCED2 – Κατώτερη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος του
συνολικού μαθητικού πληθυσμού που φοιτά στην κα-
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καταγράφει μικρή μείωση κατά -1,9% ή κατά 1,9 ποσ.
μονάδες, ενώ ο δείκτης GER στη βαθμίδα καταγράφει
εντονότερη μείωση κατά -2,6% ή κατά 2,7 ποσ. μονάδες, με τη μέση απόκλιση περιόδου μεταξύ των δεικτών να είναι 1,7 ποσ. μονάδες, τη μέγιστη τιμή της
απόκλισης να καταγράφεται το 2003 (κατά 2,2 ποσ.
μονάδες) και την ελάχιστη τιμή της απόκλισης να καταγράφεται το 2014 (κατά 1,3 ποσ. μονάδες).

τώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ISCED2) στην
Ελλάδα την περίοδο αναφοράς 2001-2017.
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Γράφημα 2.229: Συνολικός μαθητικός πληθυσμός που φοιτά στην κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ISCED2) στην ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 2001-2017(*)
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ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ/ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΕ-28
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(*) Το 2009 δεν διατίθενται στοιχεία για την Ελλάδα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης (στη χρονοσειρά έχουν επαναληφθεί τα στοιχεία του 2008)
Πηγή: Eurostat - Students by ISCED level the period 2001-2012 [educ_enrl1tl] & Pupils and students enrolled by education level the period 2013-2017 [educ_uoe_enra02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, το σύνολο του μαθητικού πληθυσμού που
φοιτά στην κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση
(ISCED2) στην Ελλάδα είναι 323.634 μαθητές/-τριες,
που αντιστοιχεί στο 13,8% του συνολικού μαθητικούφοιτητικού πληθυσμού (που φοιτούν/ έχουν εγγραφεί
στις βαθμίδες ISCED0 έως& ISCED8 της εκπαίδευσης) της
Ελλάδας τη συγκεκριμένη χρονιά (2.347.404 μαθητέςφοιτητές/-τριες).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017) το πλήθος
του μαθητικού πληθυσμού που φοιτά στην κατώτερη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ISCED2) στην Ελλάδα
καταγράφει μείωση κατά -10,4% (ή κατά 37.478 μαθητές/-τριες), από 361.112 μαθητές/-τριες το 2001,

που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την
περίοδο αναφοράς, σε 323.634 μαθητές/-τριες το
2017. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή του δείκτη την
ίδια περίοδο καταγράφεται το 2014 (314.664 μαθητές
/-τριες).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το ποσοστό
του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που φοιτά στην
κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ISCED2) ως
προς το συνολικό μαθητικό-φοιτητικό πληθυσμό (που
φοιτά/ έχει εγγραφεί στις βαθμίδες ISCED0 έως&
ISCED8 της εκπαίδευσης) στην Ελλάδα και την ΕΕ-28
την περίοδο 2001-2017.

Γράφημα 2.230: Ποσοστιαία αναλογία του συνολικού μαθητικού πληθυσμού της κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED2) επί του συνολικού μαθητικού/ φοιτητικού πληθυσμού (ISCED0 έως& ISCED8) στην ΕΛΛΑΔΑ και την ΕΕ-28 την περίοδο 2001-2017
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Πηγή: Eurostat - Students by ISCED level the period 2001-2012 [educ_enrl1tl] & Pupils and students enrolled by education level the period 2013-2017 [educ_uoe_enra02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, το ποσοστό του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που φοιτά στην κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ISCED2) επί του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού (ISCED0 έως& ISCED8) στην Ελλάδα είναι 13,8 %, τιμή υπολειπόμενη της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (18,8%) κατά 5,0 ποσ. μονάδες. Σημειώνεται ότι κατά την περίοδο αναφοράς
(2001-2017) η τιμή του δείκτη στην ΕΕ-28 υπερέχει
σταθερά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην Ελλάδα.
Κατά την περίοδο αναφοράς το ποσοστό του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που φοιτά στην κατώτερη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ISCED2) επί του συνολικού μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού (στις βαθμίδες
ISCED0 έως& ISCED8) της Ελλάδας καταγράφει μείωση
κατά -19,7% (ή κατά 3,4 ποσ. μονάδες), από 17,2% το

2001, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 13,8% το 2017. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο
καταγράφεται το 2014 (13,4%).
Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί ότι κατά την περίοδο αναφοράς το εύρος της απόκλισης της τιμής του δείκτη
μεταξύ Ελλάδας και ΕΕ-28 καταγράφει μικρή αύξηση
κατά 5,9% (ή κατά 0,3 ποσ. μονάδες), από 4,8 ποσ. μονάδες το 2001, σε 5,0 ποσ.μονάδες το 2017.
ΑΝΑ ΦΥΛΟ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης που
αφορά στην ποσοστιαία κατανομή του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που φοιτά στην κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ISCED2) στην Ελλάδα ως προς
το φύλο των μαθητών/-τριών την περίοδο 2001-2017.
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

Γράφημα 2.231: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που φοιτά στην κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ISCED2) στην ΕΛΛΑΔΑ
ως προς το φύλο των μαθητών/-τριών την περίοδο 2001-2017
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Πηγή: Eurostat - Students by ISCED level the period 2001-2012 [educ_enrl1tl] & Pupils and students enrolled by education level the period 2013-2017 [educ_uoe_enra02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

να είναι 4,7 ποσ. μονάδες, τη μέγιστη τιμή της απόκλισης των φύλων να καταγράφεται το 2007 (κατά 6,8
ποσ. μονάδες) και την ελάχιστη τιμή της απόκλισης να
καταγράφεται το 2003 (κατά 4,4 ποσ. μονάδες).

Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017) η κατανομή
του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που φοιτά
στην κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ISCED2)
στην Ελλάδα διαφοροποιείται ελαφρά ως προς το φύλο των μαθητών/-τριών. Συγκεκριμένα, το 2017 το
ποσοστό των αγοριών (52,2%) υπερέχει κατά 4,5 ποσ.
μονάδες του αντίστοιχου ποσοστού των κοριτσιών
(47,8%).

ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια σταθμισμένη μέση ηλικία (σε έτη) του συνολικού μαθητικού
πληθυσμού που φοιτά/ έχει εγγραφεί στην κατώτερη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ISCED2) στην Ελλάδα, αλλά και η ποσοστιαία κατανομή τους ανά κατηγορία
εύρους ηλικιακών ομάδων (εντός του προβλεπόμενου
από τις επιμέρους βαθμίδες της υποχρεωτικής εκπαίδευσης εύρους ηλικιών, και αντίστοιχα μικρότερης και
μεγαλύτερης του προβλεπόμενου εύρους ηλικίας) την
περίοδο αναφοράς 2001-2017.

Κατά την περίοδο αναφοράς 2001-2017, το ποσοστό
των αγοριών στην κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ISCED2) καταγράφει οριακή μείωση κατά -0,2%
(ή κατά 0,1 ποσ. μονάδες, ενώ το ποσοστό των κοριτσιών καταγράφει οριακή αύξηση κατά 0,2% (ή κατά
0,1 ποσ. μονάδες), με το ποσοστό των αγοριών να υπερέχει σταθερά των κοριτσιών κατά την περίοδο αναφοράς, τη μέση απόκλιση των φύλων στην περίοδο

Γράφημα 2.232: Ετήσια σταθμισμένη μέση ηλικία (σε έτη) του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που φοιτά/ έχει εγγραφεί στην κατώτερη δευτεροβάθμια
εκπαίδευση (ISCED2) στην ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο αναφοράς 2001-2017
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, η ετήσια σταθμισμένη μέση ηλικία του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που φοιτά/ έχει εγγραφεί
στην κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ISCED2)
στην Ελλάδα είναι 13,7 έτη, με το 92,7% των μαθητών/-τριών να ανήκουν στην κατηγορία «εντός του
προβλεπόμενου εύρους ηλικιών για τη βαθμίδα της
κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης - ISCED2»
στην Ελλάδα, το 7,3% των μαθητών/-τριών να είναι
ηλικίας μεγαλύτερης από το προβλεπόμενο εύρος ηλικιών, και το ποσοστό των μαθητών/-τριών ηλικίας μικρότερης από το προβλεπόμενο εύρος ηλικιών να είναι μηδενικό.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017) η ετήσια
σταθμισμένη μέση ηλικία του συνολικού μαθητικού
πληθυσμού που φοιτά/ έχει εγγραφεί στην κατώτερη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ISCED2) στην Ελλάδα καταγράφει μικρή αύξηση κατά 4,8% (ή κατά 0,6 έτη),
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από 13,1 έτη το 2001, που αποτελεί και την ελάχιστη
τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 13,7
έτη το 2017, που αποτελεί αντίστοιχα και την μέγιστη
τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.
Τη συγκεκριμένη περίοδο:
 το ποσοστό των μαθητών/-τριών που ανήκουν στην
κατηγορία «εντός του προβλεπόμενου εύρους ηλικιών
για τη βαθμίδα της κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης - ISCED2» καταγράφει αύξηση κατά 8,6% (ή
κατά 7,4 ποσ. μονάδες), από 85,4% το 2001, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 92,7% το 2017. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται
το 2015 (94,3%).
 το ποσοστό των μαθητών/-τριών που ανήκουν στην
κατηγορία «ηλικίας μεγαλύτερης από το προβλεπόμε-
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κατά 6,2 ποσ. μονάδες), από 6,17% το 2001 που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή, σε μηδενικό ποσοστό το
2017.
ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΔΗΜΟΣΙΟΣ-ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ)

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το ποσοστό
του μαθητικού πληθυσμού της κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED2) που φοιτά σε μονάδες
του δημόσιου τομέα της εκπαίδευσης στη βαθμίδα
στην Ελλάδα και την ΕΕ-28 την περίοδο 2001-2017.

Κεφάλαιο 2ο

ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ/ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΕ-28



νο εύρος ηλικιών» καταγράφει μείωση κατά -13,7% (ή
κατά 1,16 ποσ. μονάδες), από 8,49% το 2001, σε 7,33%
το 2017. που αποτελεί και την ατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη την
ίδια περίοδο καταγράφεται το 2010 (10,2%), ενώ η ελάχιστη τιμή του δείκτη καταγράφεται το 2015
(5,66%).
το ποσοστό των μαθητών/-τριών που ανήκουν στην
κατηγορία «ηλικίας μικρότερης από το προβλεπόμενο
εύρος ηλικιών» καταγράφει μείωση κατά -100,0% (ή

Γράφημα 2.233: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού μαθητικού πληθυσμού της κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED2) που φοιτά σε μονάδες του
δημόσιου τομέα της εκπαίδευσης στην Ελλάδα και την ΕΕ-28 (*) την περίοδο 2001-2017
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Πηγή: Eurostat - Students by ISCED level, type of institution and study intensity the period 2001-2012 [educ_enrl1at] & Pupils enrolled in lower-secondary education by programme orientation, sex, type of institution and intensity of participation the period 2013-2017 [educ_uoe_enrs01]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, το 95,4% (ή 308.791 μαθητές/-τριες), του συνολικού μαθητικού πληθυσμού της κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED2) στην Ελλάδα φοιτά
σε μονάδες του δημόσιου τομέα της εκπαίδευσης στη
βαθμίδα, τιμή υπερέχουσα του αντίστοιχου ποσοστού
στην ΕΕ-28 (79,5%) κατά 15,9 ποσ. μονάδες. Σημειώνεται ότι κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017) η τιμή
του δείκτη στην ΕΕ-28 υπολείπεται σταθερά και με αυξανόμενο εύρος της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην
Ελλάδα.
Κατά την περίοδο αναφοράς το ποσοστό του συνολικού
μαθητικού πληθυσμού της κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED2) στην Ελλάδα που φοιτά σε
μονάδες του δημόσιου τομέα της εκπαίδευσης στη
βαθμίδα καταγράφει μικρή αύξηση κατά 0,8% (ή κατά
0,7 ποσ. μονάδες), από 94,7% το 2001, σε 95,4% το
2017. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά
την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2016 (95,6%),
ενώ η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2008 (94,4%).
Τη συγκεκριμένη περίοδο, το ποσοστό του συνολικού
μαθητικού πληθυσμού της κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED2) στην ΕΕ-28 που φοιτά σε μο-

νάδες του δημόσιου τομέα της εκπαίδευσης στη βαθμίδα καταγράφει σημαντική μείωση κατά -8,8% (ή κατά
7,6 ποσ. μονάδες), από 87,2% το 2001, σε 79,5% το
2017, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη
κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι η μέγιστη
τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2005
(88,8%).
Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί ότι κατά την περίοδο αναφοράς το εύρος της απόκλισης της τιμής του δείκτη μεταξύ Ελλάδας και ΕΕ-28 καταγράφει σημαντική αύξηση
κατά 111,0% (ή κατά 8,3 ποσ. μονάδες), από 7,5 ποσ.
μονάδες το 2001, σε 15,9 ποσ.μονάδες το 2017, που
αποτελεί και τη η μέγιστη τιμή του εύρους της απόκλισης κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή του εύρους της απόκλισης την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2005 (5,9 ποσ. μονάδες).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το ποσοστό
του μαθητικού πληθυσμού της κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED2) που φοιτά σε μονάδες
του ιδιωτικού κυβερνητικά μη- εξαρτώμενου τομέα της
εκπαίδευσης στη βαθμίδα στην Ελλάδα και την ΕΕ-28
την περίοδο 2001-2017.

Γράφημα 2.234: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού μαθητικού πληθυσμού της κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED2) που φοιτά σε μονάδες του
ιδιωτικού κυβερνητικά μη- εξαρτώμενου τομέα της εκπαίδευσης στην Ελλάδα και την ΕΕ-28 (*) την περίοδο 2001-2017
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Πηγή: Eurostat - Students by ISCED level, type of institution and study intensity the period 2001-2012 [educ_enrl1at] & Pupils enrolled in lower-secondary education by programme orientation, sex, type of institution and intensity of participation the period 2013-2017 [educ_uoe_enrs01]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
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Το 2017, το 4,6% (ή 14.843 μαθητές/-τριες) του συνολικού μαθητικού πληθυσμού της κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED2) στην Ελλάδα φοιτά σε
μονάδες του ιδιωτικού κυβερνητικά μη- εξαρτώμενου
τομέα της εκπαίδευσης στη βαθμίδα, τιμή υπερέχουσα
σημαντικά του αντίστοιχου ποσοστού στην ΕΕ-28 (2,1%)
κατά 2,5 ποσ. μονάδες. Σημειώνεται ότι κατά την περίοδο 2001-2017 η τιμή του δείκτη στην ΕΕ-28 υπολείπεται σταθερά και με μειούμενο εύρος απόκλισης της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην Ελλάδα.
Κατά την περίοδο 2001-2017 το ποσοστό του συνολικού μαθητικού πληθυσμού της κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED2) στην Ελλάδα που φοιτά
σε μονάδες του ιδιωτικού κυβερνητικά μη- εξαρτώμενου τομέα της εκπαίδευσης στη βαθμίδα καταγράφει
μικρή μείωση κατά -13,5% (ή κατά 0,7 ποσ. μονάδες),
από 5,3% το 2001, σε 4,6% το 2017. Σημειώνεται ότι η
μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς
καταγράφεται το 2008 (5,6%), ενώ η ελάχιστη τιμή του
δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2016 (4,4%).

Τη συγκεκριμένη περίοδο, το ποσοστό του συνολικού
μαθητικού πληθυσμού της κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED2) στην ΕΕ-28 που φοιτά σε μονάδες του ιδιωτικού κυβερνητικά μη- εξαρτώμενου τομέα της εκπαίδευσης στη βαθμίδα καταγράφει μικρή
αύξηση κατά 40,2% (ή κατά 0,6 ποσ. μονάδες), από
1,5% το 2001, σε 2,1% το 2017. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2009 (2,1%), ενώ η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2003 (1,4%).
Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί ότι κατά την περίοδο αναφοράς το εύρος της απόκλισης της τιμής του δείκτη μεταξύ Ελλάδας και ΕΕ-28 καταγράφει σημαντική μείωση
κατά -34,7% (ή κατά 1,3 ποσ. μονάδες), από 3,8 ποσ.
μονάδες το 2001, σε 2,5 ποσ. μονάδες το 2017. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο
αναφοράς καταγράφεται το 2003 (4,1%), ενώ η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το
2016 (2,4%).

2.3.4.1 ISCED2-GEN - ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΓΕΝΙΚΗ
θυσμό που φοιτά/έχει εγγραφεί στην κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ISCED2) στην Ελλάδα και στην
ΕΕ-28 την περίοδο 2001-2017.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και
το ποσοστό του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που
φοιτά στην κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση - γενική (ISCED2-Gen) ως προς το συνολικό μαθητικό πλη-

Γράφημα 2.235: Πλήθος & ποσοστό του συνολικού μαθητικού πληθυσμού της κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης - γενική (ISCED2-Gen) ως προς το συνολικό μαθητικό πληθυσμό που φοιτά/έχει εγγραφεί στην κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ISCED2) στην Ελλάδα την περίοδο 2001-2017
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Πηγή: Eurostat - Students by ISCED level, type of institution and study intensity the period 2001-2012 [educ_enrl1at] & Pupils enrolled in lower-secondary education by programme orientation, sex, type of institution and intensity of participation the period 2013-2017 [educ_uoe_enrs01]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, το 98,5% (ή 318.833μαθητές/-τριες) του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που φοιτά/έχει εγγραφεί
στην κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ISCED2)
στην Ελλάδα (323.634 μαθητές/-τριες), αφορά στο μαθητικό πληθυσμό της κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης - γενική (ISCED2-Gen). Κατά τη διάρκεια της
περιόδου αναφοράς 2001-2017, για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που φοιτά στην κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση - γενική (ISCED2-Gen) στην Ελλάδα καταγράφει μείωση κατά -11,7% (ή κατά 42.279
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μαθητές/-τριες) από 361.112 μαθητές/-τριες το 2001, σε
318.833 μαθητές/-τριες το 2017.
Την ίδια χρονιά, το 95,7% (ή 19.936.241 μαθητές/τριες) του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που φοιτά/έχει εγγραφεί στην κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ISCED2) στην ΕΕ-28 (20.837.395 μαθητές/τριες), αφορά στο μαθητικό πληθυσμό της κατώτερης
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης - γενική (ISCED2-Gen).
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2001-2017,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που φοιτά στην

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

στοιχης τιμής του ποσοστού στην Ελλάδα, με το εύρος
της απόκλισης της τιμής του ποσοστού μεταξύ Ελλάδας
και ΕΕ-28 να καταγράφει ελαφρά αύξηση κατά 16,3% (ή
κατά 0,4 ποσ. μονάδες), από 2,4 ποσ. μονάδες το 2001,
σε 2,8 ποσ. μονάδες το 2017. Σημειώνεται ότι η μέγιστη
τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2005 (3,0%), ενώ η ελάχιστη τιμή του δείκτη
την ίδια περίοδο, καταγράφεται το 2015 (1,7%).

Κεφάλαιο 2ο

ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ/ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση - γενική (ISCED2Gen) στην ΕΕ-28 καταγράφει μείωση κατά -12,6% (ή
κατά 2.883.150 μαθητές/-τριες) από 22.819.391 μαθητές/-τριες το 2001, σε 19.936.241 μαθητές/-τριες το
2017. Αξίζει να σημειωθεί ότι, το 2017 το ποσοστό της
Ελλάδας (98,5%) υπερέχει ελαφρά του αντίστοιχου ποσοστού στην ΕΕ-28 (95,7%) κατά 2,8 ποσ. μονάδες. Σημειώνεται ότι κατά την περίοδο 2001-2017 η τιμή του
ποσοστού στην ΕΕ-28 υπολείπεται σταθερά της αντί-

2.3.4.2 ISCED2-VOC – ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
θητικό πληθυσμό που φοιτά/έχει εγγραφεί στην κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ISCED2) στην Ελλάδα και στην ΕΕ-28 την περίοδο 2001-2017.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που
φοιτά στην κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση επαγγελματική (ISCED2-Voc) ως προς το συνολικό μα-
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Γράφημα 2.236: Πλήθος & ποσοστό του συνολικού μαθητικού πληθυσμού της κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης - επαγγελματική (ISCED2-VOC) ως προς το
συνολικό μαθητικό πληθυσμό που φοιτά/έχει εγγραφεί στην κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ISCED2) στην Ελλάδα την περίοδο 2001-2017
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Κατά την περίοδο 2001-2013, στην Ελλάδα καταγράφεται μηδενικό πλήθος του συνολικού μαθητικού
πληθυσμού που φοιτά/έχει εγγραφεί στην κατώτερη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση - επαγγελματική (ISCED2Voc).
27
Το 2017, το 1,5% (ή 4.801 μαθητές/-τριες) του συνολικού μαθητικού πληθυσμού στην κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ISCED2) στην Ελλάδα (323.634
μαθητές/-τριες), αφορά στο μαθητικό πληθυσμό της
κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης - επαγγελματική (ISCED2-Voc). Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2013-2017, για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που φοιτά στην κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση - επαγγελματική (ISCED2-Voc) στην Ελλάδα
καταγράφει αύξηση κατά 16,8% (ή κατά 692 μαθητές/τριες) από 4.109 μαθητές/-τριες το 2013, σε 4.801 μαθητές/-τριες το 2017.
27

Πρόκειται για μαθητές/-τριες που φοιτούν σε Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια και σε Ειδικά Εργαστήρια Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ)

Την ίδια χρονιά, το 4,3% (ή 901.153 μαθητές/-τριες)
του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που φοιτά/έχει
εγγραφεί στην κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση
(ISCED2) στην ΕΕ-28 (20.837.395 μαθητές/-τριες), αφορά στο μαθητικό πληθυσμό της κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης - επαγγελματική (ISCED2-Voc).
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2001-2017,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που φοιτά στην
κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση - επαγγελματική
(ISCED2-Voc) στην ΕΕ-28 καταγράφει σημαντική αύξηση κατά 286,7% (ή κατά 668.097 μαθητές/-τριες) από
233.056 μαθητές/-τριες το 2001, σε 901.153 μαθητές/τριες το 2017.
Αξίζει να σημειωθεί ότι, το 2017 το ποσοστό της Ελλάδας (1,5%) υπολείπεται του αντίστοιχου ποσοστού στην
ΕΕ-28 (4,3%) κατά 2,8 ποσ. μονάδες. Σημειώνεται ότι
κατά την περίοδο 2013-2017 για την οποία διατίθενται
μη-μηδενικά στοιχεία στην Ελλάδα, η τιμή του ποσοστού στην ΕΕ-28 υπερέχει σταθερά της αντίστοιχης τιμής του ποσοστού στην Ελλάδα, με το εύρος της απόκλισης της τιμής του ποσοστού μεταξύ Ελλάδας και ΕΕ-
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28 να καταγράφει αύξηση κατά 66,2% (ή κατά 1,1 ποσ.
μονάδες), από 1,7 ποσ. μονάδες το 2013, σε 2,8 ποσ.
μονάδες το 2017, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του
δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι η

ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2014 (1,7 ποσ. μονάδες).

2.3.4.3 ΔΕΙΚΤΕΣ ΗΛΙΚΙΑΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
πλήθος του συνολικού πληθυσμού της χώρας/ κάτοικοι
του προβλεπόμενου για τη βαθμίδα εύρους ηλικιακών
ομάδων στην Ελλάδα την περίοδο αναφοράς 20012017.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνονται η ποσοστιαία
αναλογία της καθαρής και της μικτής φοίτησης του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που φοιτά στην κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ISCED2) ως προς το

Γράφημα 2.237: Ποσοστιαία αναλογία της καθαρής και μικτής φοίτησης του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που φοιτά στην κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ISCED2) ως προς το πλήθος του συνολικού πληθυσμού της χώρας/ κάτοικοι του προβλεπόμενου για τη βαθμίδα εύρους ηλικιακών ομάδων στην
Ελλάδα την περίοδο 2001-2017
107,0
93,8

91,2

89,0

92,9

91,4

2001

81,3

79,8

80,1

2002

2003

2004

83,6
2005

96,7

87,3
2006

101,8

91,8

2007

104,0

104,3

95,2

95,4

2008

2009

108,4

97,4

2010

αναλογία καθαρής φοίτησης (NER)

103,3

95,8

2011

101,4

100,6

93,9

93,5

2012

2013

97,9

91,3

2014

100,3

101,4

102,1

93,8

93,3

93,7

2015

2016

2017

αναλογία μικτής φοίτησης (GER)
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Η διακοπή της χρονοσειράς μεταξύ των ετών 2012 & 2013 σημειώνεται με διακεκομμένη γραμμή.
Πηγή: Eurostat - Students by ISCED level the period 2001-2012 [educ_enrl1tl] & Pupils and students enrolled by education level the period 2013-2017 [educ_uoe_enra02] and Population on 1
January by age and sex [demo_pjan]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017) ο δείκτης
NER (αναλογία καθαρής φοίτησης) στην κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ISCED2) διαφοροποιείται
ελαφρά και με κυμαινόμενο εύρος απόκλισης ως προς
τον δείκτη GER (αναλογία μικτής φοίτησης) στη βαθμίδα. Tο 2017 ο δείκτης NER (93,7%) υπολείπεται κατά
8,4 ποσ. μονάδες του δείκτη GER (102,1%) την ίδια
χρονιά. Κατά την περίοδο αναφοράς 2001-2017, ο δείκτης NER στην κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση
2.3.5

(ISCED2) καταγράφει μικρή αύξηση κατά 2,6% ή κατά
2,3 ποσ. μονάδες, ενώ ο δείκτης GER στη βαθμίδα καταγράφει σημαντική μείωση κατά -4,6% ή κατά 5,0
ποσ. μονάδες, με τη μέση απόκλιση περιόδου μεταξύ
των δεικτών να είναι 9,3 ποσ. μονάδες, τη μέγιστη τιμή της απόκλισης να καταγράφεται το 2001 (κατά 15,7
ποσ. μονάδες) και την ελάχιστη τιμή της απόκλισης να
καταγράφεται το 2015 (κατά 6,5 ποσ. μονάδες).

ISCED3 – Ανώτερη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
τερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ISCED3) στην Ελλάδα την περίοδο αναφοράς 2001-2017.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος του
συνολικού μαθητικού πληθυσμού που φοιτά στην ανώ-

Γράφημα 2.238: Συνολικός μαθητικός πληθυσμός που φοιτά στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ISCED3) στην ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 2001-2017(*)
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(*) Το 2009 δεν διατίθενται στοιχεία για την Ελλάδα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης (στη χρονοσειρά έχουν επαναληφθεί τα στοιχεία του 2008)
Πηγή: Eurostat - Students by ISCED level the period 2001-2012 [educ_enrl1tl] & Pupils and students enrolled by education level the period 2013-2017 [educ_uoe_enra02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, το σύνολο του μαθητικού πληθυσμού που
φοιτά στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση
(ISCED3) στην Ελλάδα είναι 344.163 μαθητές/-τριες,
που αντιστοιχεί στο 14,7% του συνολικού μαθητικούφοιτητικού πληθυσμού (που φοιτούν/ έχουν εγγραφεί
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στις βαθμίδες ISCED0 έως& ISCED8 της εκπαίδευσης) της
Ελλάδας τη συγκεκριμένη χρονιά (2.347.404 μαθητέςφοιτητές/-τριες).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017) το πλήθος
του μαθητικού πληθυσμού που φοιτά στην ανώτερη

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ISCED3) στην Ελλάδα
καταγράφει μικρή μείωση κατά 10,0% (ή κατά 38.187
μαθητές/-τριες), από 382.350 μαθητές/-τριες το 2001,
σε 344.163μαθητές/-τριες το 2017. Σημειώνεται ότι η
μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς
καταγράφεται το 2002 (406.346μαθητές /-τριες), ενώ
η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2007 (338.313 μαθητές /-τριες).

Κεφάλαιο 2ο

ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ/ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το ποσοστό
του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που φοιτά στην
ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ISCED3) ως προς
το συνολικό μαθητικό-φοιτητικό πληθυσμό (που φοιτά/ έχει εγγραφεί στις βαθμίδες ISCED0 έως& ISCED8
της εκπαίδευσης) στην Ελλάδα και την ΕΕ-28 την περίοδο 2001-2017.

Γράφημα 2.239: Ποσοστιαία αναλογία του συνολικού μαθητικού πληθυσμού της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED3) επί του συνολικού μαθητικού/ φοιτητικού πληθυσμού (ISCED0 έως& ISCED8) στην ΕΛΛΑΔΑ και την ΕΕ-28 την περίοδο 2001-2017
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Πηγή: Eurostat - Students by ISCED level the period 2001-2012 [educ_enrl1tl] & Pupils and students enrolled by education level the period 2013-2017 [educ_uoe_enra02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, το ποσοστό του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που φοιτά στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ISCED3) επί του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού (ISCED0 έως& ISCED8) στην Ελλάδα είναι 14,7%, τιμή υπολειπόμενη της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (19,3%) κατά 4,7 ποσ. μονάδες. Σημειώνεται ότι κατά την περίοδο αναφοράς
(2001-2017) η τιμή του δείκτη στην ΕΕ-28 υπερέχει
σταθερά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην Ελλάδα.
Κατά την περίοδο αναφοράς το ποσοστό του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που φοιτά στην ανώτερη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ISCED3) επί του συνολικού μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού (στις βαθμίδες
ISCED0 έως& ISCED8) της Ελλάδας καταγράφει μείωση
κατά -19,3% (ή κατά 3,5 ποσ. μονάδες), από 18,2% το

2001, σε 14,7% το 2017, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2002 (18,7%).
Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί ότι κατά την περίοδο αναφοράς το εύρος της απόκλισης της τιμής του δείκτη
μεταξύ Ελλάδας και ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση κατά
113,4% (ή κατά 2,5 ποσ. μονάδες), από 2,2 ποσ. μονάδες το 2001, σε 4,7 ποσ.μονάδες το 2017.
ΑΝΑ ΦΥΛΟ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης που
αφορά στην ποσοστιαία κατανομή του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που φοιτά στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ISCED3) στην Ελλάδα ως προς
το φύλο των μαθητών/-τριών την περίοδο 2001-2017.

Γράφημα 2.240: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που φοιτά στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ISCED3) στην ΕΛΛΑΔΑ ως
προς το φύλο των μαθητών/-τριών την περίοδο 2001-2017
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Πηγή: Eurostat - Students by ISCED level the period 2001-2012 [educ_enrl1tl] & Pupils and students enrolled by education level the period 2013-2017 [educ_uoe_enra02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017) η κατανομή
του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που φοιτά
στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ISCED3)
στην Ελλάδα διαφοροποιείται ελαφρά ως προς το φύλο των μαθητών/-τριών. Συγκεκριμένα, το 2017 το
ποσοστό των αγοριών (52,7%) υπερέχει κατά 5,4 ποσ.
μονάδες του αντίστοιχου ποσοστού των κοριτσιών
(47,3%).
Τη συγκεκριμένη περίοδο, το ποσοστό των αγοριών
στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ISCED3)

καταγράφει αύξηση κατά 6,4% (ή κατά 3,2 ποσ. μονάδες, ενώ το ποσοστό των κοριτσιών καταγράφει μείωση κατά -6,3% (ή κατά 3,2 ποσ. μονάδες), με το ποσοστό των αγοριών να υπερέχει σταθερά των κοριτσιών
κατά την περίοδο αναφοράς, τη μέση απόκλιση των
φύλων στην περίοδο να είναι 3,9 ποσ. μονάδες, τη μέγιστη τιμή της απόκλισης των φύλων να καταγράφεται
το 2015 (κατά 6,5 ποσ. μονάδες) και την ελάχιστη τιμή
της απόκλισης να καταγράφεται το 2001 (κατά 1,0
ποσ. μονάδες).
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

εύρους ηλικιακών ομάδων (εντός του προβλεπόμενου
από τις επιμέρους βαθμίδες της υποχρεωτικής εκπαίδευσης εύρους ηλικιών, και αντίστοιχα μικρότερης και
μεγαλύτερης του προβλεπόμενου εύρους ηλικίας) την
περίοδο αναφοράς 2001-2017.

ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια σταθμισμένη μέση ηλικία (σε έτη) του συνολικού μαθητικού
πληθυσμού που φοιτά/ έχει εγγραφεί στην ανώτερη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ISCED3) στην Ελλάδα, αλλά και η ποσοστιαία κατανομή τους ανά κατηγορία

Γράφημα 2.241: Ετήσια σταθμισμένη μέση ηλικία (σε έτη) του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που φοιτά/ έχει εγγραφεί στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ISCED3) στην ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο αναφοράς 2001-2017
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Πηγή: Eurostat - Students by ISCED level the period 2001-2012 [educ_enrl1tl] & Pupils and students enrolled by education level the period 2013-2017 [educ_uoe_enra02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, η ετήσια σταθμισμένη μέση ηλικία του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που φοιτά/ έχει εγγραφεί
στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ISCED3)
στην Ελλάδα είναι 16,5 έτη, με το 91,8% των μαθητών/-τριών να ανήκουν στην κατηγορία «εντός του
προβλεπόμενου εύρους ηλικιών για τη βαθμίδα της
ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης - ISCED3»
στην Ελλάδα, το 8,2% των μαθητών/-τριών είναι ηλικίας μεγαλύτερης από το προβλεπόμενο εύρος ηλικιών και το ποσοστό των μαθητών/-τριών ηλικίας μικρότερης από το προβλεπόμενο εύρος ηλικιών να είναι μηδενικό.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017) η ετήσια
σταθμισμένη μέση ηλικία του συνολικού μαθητικού
πληθυσμού που φοιτά/ έχει εγγραφεί στην ανώτερη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ISCED3) στην Ελλάδα καταγράφει μικρή αύξηση κατά 1,4% (ή κατά 0,2 έτη),
από 16,3 έτη το 2001, που αποτελεί και την ελάχιστη
τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 16,5
έτη το 2017. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη
την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2012 (16,9 έτη).
Τη συγκεκριμένη περίοδο:
 το ποσοστό των μαθητών/-τριών που ανήκουν στην
κατηγορία «εντός του προβλεπόμενου εύρους ηλικιών
για τη βαθμίδα της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης - ISCED3» καταγράφει μικρή αύξηση κατά 6,2%
(ή κατά 5,4 ποσ. μονάδες), από 86,43% το 2001, σε





91,8% το 2017. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το
2016 (91,9%), ενώ η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια
περίοδο καταγράφεται το 2003 (81,5%).
το ποσοστό των μαθητών/-τριών που ανήκουν στην
κατηγορία «ηλικίας μεγαλύτερης από το προβλεπόμενο εύρος ηλικιών» καταγράφει μικρή αύξηση κατά
0,8% (ή κατά 0,06 ποσ. μονάδες), από 8,1% το 2001, σε
8,2% το 2017. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το
2005 (14,1%), ενώ η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια
περίοδο καταγράφεται το 2016 (8,1%).
το ποσοστό των μαθητών/-τριών που ανήκουν στην
κατηγορία «ηλικίας μικρότερης από το προβλεπόμενο
εύρος ηλικιών» καταγράφει μείωση κατά -100% (ή κατά 5,5 ποσ. μονάδες), από 5,5% το 2001, σε μηδενικό
ποσοστό το 2010, τιμή που διατηρεί μέχρι και το 2017.
Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη την περίοδο
2001-2009 καταγράφεται το 2003 (5,7%).

ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΔΗΜΟΣΙΟΣ-ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ)

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το ποσοστό
του μαθητικού πληθυσμού της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED3) που φοιτά σε μονάδες του
δημόσιου τομέα της εκπαίδευσης στη βαθμίδα στην
Ελλάδα και την ΕΕ-28 την περίοδο 2001-2017.

Γράφημα 2.242: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού μαθητικού πληθυσμού της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED3) που φοιτά σε μονάδες του
δημόσιου τομέα της εκπαίδευσης στην Ελλάδα και την ΕΕ-28 (*) την περίοδο 2001-2017
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444

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

δες του δημόσιου τομέα της εκπαίδευσης στη βαθμίδα
καταγράφει σημαντική μείωση κατά -8,9% (ή κατά 11,0
ποσ. μονάδες), από 80,8% το 2001, σε 71,9% το 2017.
Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2005 (81,7%), ενώ η
ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2016 (70,5%).
Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί ότι κατά την περίοδο αναφοράς το εύρος της απόκλισης της τιμής του δείκτη μεταξύ Ελλάδας και ΕΕ-28 καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 86,0% (ή κατά 11,1 ποσ. μονάδες), από
12,9 ποσ. μονάδες το 2001, σε 24,0 ποσ.μονάδες το
2017. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του εύρους της
απόκλισης κατά την περίοδο αναφοράς περίοδο καταγράφεται το 2016 (25,5 ποσ. μονάδες), ενώ η ελάχιστη
τιμή του εύρους της απόκλισης την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2005 (12,6 ποσ. μονάδες).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το ποσοστό
του μαθητικού πληθυσμού της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED3) που φοιτά σε μονάδες του
ιδιωτικού κυβερνητικά μη- εξαρτώμενου τομέα της εκπαίδευσης στη βαθμίδα στην Ελλάδα και την ΕΕ-28
την περίοδο 2001-2017.

Κεφάλαιο 2ο

ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ/ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Το 2017, το 95,9% (ή 330.213 μαθητές/-τριες), του συνολικού μαθητικού πληθυσμού της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED3) στην Ελλάδα
(344.163 μαθητές/-τριες) φοιτά σε μονάδες του δημόσιου τομέα της εκπαίδευσης στη βαθμίδα, τιμή υπερέχουσα σημαντικά του αντίστοιχου ποσοστού στην ΕΕ-28
(71,9%) κατά 24,0 ποσ. μονάδες. Σημειώνεται ότι κατά
την περίοδο αναφοράς (2001-2017) η τιμή του δείκτη
στην ΕΕ-28 υπολείπεται σταθερά και με αυξανόμενο
εύρος της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην Ελλάδα.
Κατά την περίοδο αναφοράς το ποσοστό του συνολικού
μαθητικού πληθυσμού της ανώτερης δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης (ISCED3) στην Ελλάδα που φοιτά σε μονάδες του δημόσιου τομέα της εκπαίδευσης στη βαθμίδα καταγράφει μικρή αύξηση κατά 2,4% (ή κατά 2,3
ποσ. μονάδες), από 93,7% το 2001, που αποτελεί και
την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 95,9% το 2017. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή
του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2016
(96,0%).
Τη συγκεκριμένη περίοδο, το ποσοστό του συνολικού
μαθητικού πληθυσμού της ανώτερης δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης (ISCED3) στην ΕΕ-28 που φοιτά σε μονά-

Γράφημα 2.243: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού μαθητικού πληθυσμού της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED3) που φοιτά σε μονάδες του
ιδιωτικού κυβερνητικά μη- εξαρτώμενου τομέα της εκπαίδευσης στην Ελλάδα και την ΕΕ-28 (*) την περίοδο 2001-2017
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(*) Δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για το Βέλγιο, τη Γερμανία και την Αυστρία την περίοδο (2001-2017)
Πηγή: Eurostat - Students by ISCED level, type of institution and study intensity the period 2001-2012 [educ_enrl1at] & Pupils enrolled in upper secondary education by programme orientation, sex, type of institution and intensity of participation the period 2013-2017 [educ_uoe_enrs04]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, το 4,1% (ή 13.950 μαθητές/-τριες) του συνολικού μαθητικού πληθυσμού της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED3) στην Ελλάδα φοιτά σε
μονάδες του ιδιωτικού κυβερνητικά μη- εξαρτώμενου
τομέα της εκπαίδευσης στη βαθμίδα, τιμή υπολειπόμενη οριακά του αντίστοιχου ποσοστού στην ΕΕ-28
(4,4%) κατά 0,3 ποσ. μονάδες. Σημειώνεται ότι κατά την
περίοδο 2001-2014 η τιμή του δείκτη στην ΕΕ-28 υπολείπεται σταθερά και με μειούμενο εύρος απόκλισης
της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην Ελλάδα, ενώ την
περίοδο 2015-2015, η τιμή του δείκτη στην ΕΕ-28 υπερέχει οριακά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην Ελλάδα.
Κατά την περίοδο 2001-2017 το ποσοστό του συνολικού μαθητικού πληθυσμού της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED3) στην Ελλάδα που φοιτά
σε μονάδες του ιδιωτικού κυβερνητικά μη- εξαρτώμενου τομέα της εκπαίδευσης στη βαθμίδα καταγράφει
σημαντική μείωση κατά -35,8% (ή κατά 2,2 ποσ. μονάδες), από 6,3% το 2001, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 4,1% το

2017. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2016 (4,0%).
Τη συγκεκριμένη περίοδο, το ποσοστό του συνολικού
μαθητικού πληθυσμού της ανώτερης δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης (ISCED3) στην ΕΕ-28 που φοιτά σε μονάδες του ιδιωτικού κυβερνητικά μη- εξαρτώμενου τομέα
της εκπαίδευσης στη βαθμίδα καταγράφει οριακή αύξηση κατά 8,1% (ή κατά 0,3 ποσ. μονάδες), από 4,0% το
2001, σε 4,4% το 2017, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2003 (3,2%).
Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί ότι κατά την περίοδο αναφοράς το εύρος της απόκλισης της τιμής του δείκτη μεταξύ Ελλάδας και ΕΕ-28 καταγράφει σημαντική μείωση
κατά -87,0% (ή κατά 2,0 ποσ. μονάδες), από 2,3 ποσ.
μονάδες το 2001, σε 0,3 ποσ. μονάδες το 2017. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο
αναφοράς καταγράφεται το 2003 (4,1%), ενώ η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το
2014 (0,0%).
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2.3.5.1 ISCED3-GEN - ΑΝΩΤΕΡΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΓΕΝΙΚΗ
θυσμό που φοιτά/έχει εγγραφεί στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ISCED3) στην Ελλάδα και στην
ΕΕ-28 την περίοδο 2001-2017.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και
το ποσοστό του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που
φοιτά στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση - γενική (ISCED3-Gen) ως προς το συνολικό μαθητικό πλη-

Γράφημα 2.244: Πλήθος & ποσοστό του συνολικού μαθητικού πληθυσμού της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης - γενική (ISCED3-Gen) ως προς το συνολικό
μαθητικό πληθυσμό που φοιτά/έχει εγγραφεί στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ISCED3) στην Ελλάδα την περίοδο 2001-2017
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, το 71,2% (ή 245.031μαθητές/-τριες) του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που φοιτά/έχει εγγραφεί
στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ISCED3)
στην Ελλάδα (344.163 μαθητές/-τριες), αφορά στο μαθητικό πληθυσμό της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης - γενική (ISCED3-Gen). Κατά τη διάρκεια της
περιόδου αναφοράς 2001-2017, για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που φοιτά στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση - γενική (ISCED3-Gen) στην Ελλάδα καταγράφει μικρή μείωση κατά -1,1% (ή κατά 2.804
μαθητές/-τριες) από 247.835 μαθητές/-τριες το 2001,
σε 245.031 μαθητές/-τριες το 2017.
Την ίδια χρονιά, το 52,2% (ή 11.166.029 μαθητές/-τριες)
του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που φοιτά/έχει
εγγραφεί στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση
(ISCED3) στην ΕΕ-28 (21.400.902 μαθητές/-τριες), αφορά στο μαθητικό πληθυσμό της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης - γενική (ISCED3-Gen). Κατά τη
διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2001-2017, για την
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που φοιτά στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση - γενική (ISCED3Gen) στην ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση κατά 15,6% (ή κα-

τά 1.506.640 μαθητές/-τριες) από 9.659.389 μαθητές/τριες το 2001, σε 11.166.029 μαθητές/-τριες το 2017.
Αξίζει να σημειωθεί ότι, το 2017 το ποσοστό της Ελλάδας (71,2%) υπερέχει σημαντικά του αντίστοιχου ποσοστού στην ΕΕ-28 (52,2%) κατά 19,0 ποσ. μονάδες. Σημειώνεται ότι κατά την περίοδο 2001-2017 η τιμή του
ποσοστού στην ΕΕ-28 υπολείπεται σταθερά του αντίστοιχου ποσοστού στην Ελλάδα, με το εύρος της απόκλισης της τιμής του ποσοστού μεταξύ Ελλάδας και ΕΕ28 να καταγράφει αύξηση κατά 8,8% (ή κατά 1,5 ποσ.
μονάδες), από 17,5 ποσ. μονάδες το 2001, σε 19,0 ποσ.
μονάδες το 2017. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του
δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το
2016 (20,2 ποσ. μονάδες), ενώ η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2005 (14,6 ποσ.
μονάδες).
ΑΝΑ ΦΥΛΟ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης που
αφορά στην ποσοστιαία κατανομή του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που φοιτά στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση - γενική (ISCED3-Gen) στην Ελλάδα ως προς το φύλο των μαθητών/-τριών την περίοδο 2013-2017.

Γράφημα 2.245: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που φοιτά στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση - γενική (ISCED3-Gen)
στην ΕΛΛΑΔΑ ως προς το φύλο των μαθητών/-τριών την περίοδο 2013-2017
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Κεφάλαιο 2ο

ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ/ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

(ISCED3-Gen) καταγράφει μικρή αύξηση κατά 0,9% (ή
κατά 0,4 ποσ. μονάδες, ενώ το ποσοστό των κοριτσιών
καταγράφει μικρή μείωση κατά -0,8% (ή κατά 0,4 ποσ.
μονάδες), με το ποσοστό των αγοριών να υπερέχει
σταθερά των κοριτσιών κατά την περίοδο αναφοράς,
τη μέση απόκλιση των φύλων στην περίοδο να είναι
6,0 ποσ. μονάδες, τη μέγιστη τιμή της απόκλισης των
φύλων να καταγράφεται το 2015 (κατά 6,7 ποσ. μονάδες) και την ελάχιστη τιμή της απόκλισης να καταγράφεται το 2017 (κατά 5,0 ποσ. μονάδες).

Κατά την περίοδο 2013-2017, για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, η κατανομή του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που φοιτά στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση - γενική (ISCED3-Gen) στην Ελλάδα διαφοροποιείται ελαφρά ως προς το φύλο των
μαθητών/-τριών.
Συγκεκριμένα, το 2017 το ποσοστό των αγοριών
(47,5%) υπολείπεται ελαφρά κατά 5,0 ποσ. μονάδες
του αντίστοιχου ποσοστού των κοριτσιών (52,5%).
Κατά την περίοδο 2013-2017, το ποσοστό των αγοριών
στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση - γενική

2.3.5.2 ISCED3-VOC – ΑΝΩΤΕΡΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
θητικό πληθυσμό που φοιτά/έχει εγγραφεί στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ISCED3) στην Ελλάδα και στην ΕΕ-28 την περίοδο 2001-2017.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που
φοιτά στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση - επαγγελματική (ISCED3-Voc) ως προς το συνολικό μα-

Γράφημα 2.246: Πλήθος & ποσοστό του συνολικού μαθητικού πληθυσμού της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης - επαγγελματική (ISCED3-VOC) ως προς το
συνολικό μαθητικό πληθυσμό που φοιτά/έχει εγγραφεί στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ISCED3) στην Ελλάδα την περίοδο 2001-2017
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Πηγή: Eurostat - Students by ISCED level, type of institution and study intensity the period 2001-2012 [educ_enrl1at] & Pupils enrolled in lower-secondary education by programme orientation, sex, type of institution and intensity of participation the period 2013-2017 [educ_uoe_enrs01]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, το 28,8% (ή 99.132 μαθητές/-τριες) του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που φοιτά/έχει εγγραφεί στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση
(ISCED3) στην Ελλάδα (344.163 μαθητές/-τριες), αφορά στο μαθητικό πληθυσμό της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης - επαγγελματική (ISCED3-Voc).
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2001-2017,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που φοιτά
στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση - επαγγελματική (ISCED3-Voc) στην Ελλάδα καταγράφει σημαντική μείωση κατά -25,6% (ή κατά 35.383 μαθητές/-τριες) από 134.515 μαθητές/-τριες το 2001, σε
99.132 μαθητές/-τριες το 2017.
Την ίδια χρονιά, το 47,8% (ή 10.234.873 μαθητές/τριες) του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που φοιτά/έχει εγγραφεί στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ISCED3) στην ΕΕ-28 (21.400.902 μαθητές/τριες), αφορά στο μαθητικό πληθυσμό της ανώτερης
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης - επαγγελματική
(ISCED3-Voc). Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφο-

ράς 2001-2017, για την οποία διατίθενται σχετικά
στοιχεία, το πλήθος του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που φοιτά στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση - επαγγελματική (ISCED3-Voc) στην ΕΕ-28
καταγράφει μικρή μείωση κατά -4,7% (ή κατά
509.344 μαθητές/-τριες) από 10.744.217 μαθητές/τριες το 2001, σε 10.234.873 μαθητές/-τριες το 2017.
Αξίζει να σημειωθεί ότι, το 2017 το ποσοστό της Ελλάδας (28,8%) υπολείπεται σημαντικά του αντίστοιχου
ποσοστού στην ΕΕ-28 (47,8%) κατά 19,0 ποσ. μονάδες.
Σημειώνεται ότι κατά την περίοδο 2001-2017 η τιμή
του ποσοστού στην ΕΕ-28 υπερέχει σταθερά της αντίστοιχης τιμής του ποσοστού στην Ελλάδα, με το εύρος
της απόκλισης της τιμής του ποσοστού μεταξύ Ελλάδας και ΕΕ-28 να καταγράφει αύξηση κατά 8,8% (ή κατά 1,5 ποσ. μονάδες), από 17,5 ποσ. μονάδες το 2001,
σε 19,0 ποσ. μονάδες το 2017. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2016 (20,2 ποσ. μονάδες), ενώ η ελάχιστη
τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το
2002 (12,4 ποσ. μονάδες).
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ροβάθμια εκπαίδευση - επαγγελματική (ISCED3-Voc)
στην Ελλάδα ως προς το φύλο των μαθητών/-τριών
την περίοδο 2013-2017.

ΑΝΑ ΦΥΛΟ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης που
αφορά στην ποσοστιαία κατανομή του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που φοιτά στην ανώτερη δευτε-

Γράφημα 2.247: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που φοιτά στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση - επαγγελματική (ISCED3Voc) στην ΕΛΛΑΔΑ ως προς το φύλο των μαθητών/-τριών την περίοδο 2001-2017
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Πηγή: Eurostat - Pupils enrolled in upper secondary education by programme orientation, sex, type of institution and intensity of participation [educ_uoe_enrs04]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Κατά την περίοδο 2013-2017 για την οποία διατίθενται
σχετικά στοιχεία η κατανομή του συνολικού μαθητικού
πληθυσμού που φοιτά στην ανώτερη δευτεροβάθμια
εκπαίδευση - επαγγελματική (ISCED3-Voc) στην Ελλάδα διαφοροποιείται σημαντικά ως προς το φύλο των
μαθητών/-τριών. Συγκεκριμένα, το 2017 το ποσοστό
των αγοριών (65,5%) υπερέχει κατά 4,5 ποσ. μονάδες
του αντίστοιχου ποσοστού των κοριτσιών (34,5%).
Κατά την περίοδο 2013-2017, το ποσοστό των αγοριών
στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση - επαγγελματική (ISCED3-Voc) καταγράφει αύξηση κατά 7,1% (ή

κατά 4,4 ποσ. μονάδες, ενώ το ποσοστό των κοριτσιών
καταγράφει μείωση κατά -11,2% (ή κατά 4,4 ποσ. μονάδες), με το ποσοστό των αγοριών να υπερέχει σταθερά των κοριτσιών κατά την περίοδο αναφοράς, τη μέση
απόκλιση των φύλων στην περίοδο να είναι 31,1 ποσ.
μονάδες, τη μέγιστη τιμή της απόκλισης των φύλων να
καταγράφεται το 2007 (κατά 37,2 ποσ. μονάδες) και την
ελάχιστη τιμή της απόκλισης να καταγράφεται το 2003
(κατά 4,4 ποσ. μονάδες).

2.3.5.3 ΔΕΙΚΤΕΣ ΗΛΙΚΙΑΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
πλήθος του συνολικού πληθυσμού της χώρας/ κάτοικοι
του προβλεπόμενου για τη βαθμίδα εύρους ηλικιακών
ομάδων στην Ελλάδα την περίοδο αναφοράς 20012017.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνονται η ποσοστιαία
αναλογία της καθαρής και της μικτής φοίτησης του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που φοιτά στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ISCED3) ως προς το

Γράφημα 2.248: Ποσοστιαία αναλογία της καθαρής και μικτής φοίτησης του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που φοιτά στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ISCED3) ως προς το πλήθος του συνολικού πληθυσμού της χώρας/ κάτοικοι του προβλεπόμενου για τη βαθμίδα εύρους ηλικιακών ομάδων στην
Ελλάδα την περίοδο 2001-2017
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(*) Δεν διατίθενται στοιχεία για την Κροατία τα έτη 2001 & 2002.Στο Ηνωμένο Βασίλειο το πλήθος των μαθητών/-τριών στη βαθμίδα την περίοδο 2001-2005 έχει προσεγγισθεί (ως προς την
κατανομή του δείκτη την περίοδο 2006-2017). Η εκτίμηση του πλήθους αφορά στην προσέγγιση του πλήθους των μεταπτυχιακών φοιτητών/-τριών (Master's or equivalent level) που την
περίοδο 2001-2012 είχαν συμπεριληφθεί στο ISCED5A.Την ίδια περίοδο αναλογία των φοιτητών/-τριών του ISCED5b καταχωρήθηκε στο ISCED5 και η υπολειπόμενη αναλογία στο ISCED6.
Η διακοπή της χρονοσειράς μεταξύ των ετών 2012 & 2013 σημειώνεται με διακεκομμένη γραμμή.
Πηγή: Eurostat - Students by ISCED level the period 2001-2012 [educ_enrl1tl] & Pupils and students enrolled by education level the period 2013-2017 [educ_uoe_enra02] and Population on 1
January by age and sex [demo_pjan]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017) ο δείκτης
NER (αναλογία καθαρής φοίτησης) στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ISCED3) διαφοροποιείται
σημαντικά ως προς τον δείκτη GER (αναλογία μικτής
φοίτησης) στη βαθμίδα. Tο 2017 ο δείκτης NER
(87,7%) υπολείπεται κατά 14,4 ποσ. μονάδες του δείκτη GER (102,1%) την ίδια χρονιά. Κατά την περίοδο
αναφοράς 2001-2017, ο δείκτης NER στην ανώτερη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ISCED3) καταγράφει ση-
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μαντική αύξηση κατά 14,3% ή κατά 11,0 ποσ. μονάδες, ενώ ο δείκτης GER στη βαθμίδα καταγράφει μείωση κατά -4,6% ή κατά 5,5 ποσ. μονάδες, με τη μέση
απόκλιση περιόδου μεταξύ των δεικτών να είναι 17,6
ποσ. μονάδες, τη μέγιστη τιμή της απόκλισης να καταγράφεται το 2001 (κατά 30,3 ποσ. μονάδες) και την
ελάχιστη τιμή της απόκλισης να καταγράφεται το 2014
(κατά 9,4 ποσ. μονάδες).

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

2.3.6

ISCED4 – Μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση

Κεφάλαιο 2ο

ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ/ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

μίδας περιλαμβάνονται μόνο όσοι φοιτούν σε μονάδες του δημόσιου τομέα της βαθμίδας (στο γράφημα
με γκρι χρώμα). Το γράφημα συμπληρώθηκε με εκτίμηση του πλήθους του σπουδαστικού πληθυσμού που
φοιτά στον ιδιωτικό τομέα της βαθμίδας τα έτη 2009
& 2015.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος του
συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού που φοιτά στην
μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση
(ISCED4) στην Ελλάδα την περίοδο αναφοράς 20012017. Σημειώνεται ότι στη βάση της Eurostat την περίοδο 2010-2014 στο σπουδαστικό πληθυσμό της βαθ-

Γράφημα 2.249: Συνολικός μαθητικός πληθυσμός που φοιτά στην μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4) στην ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 20012017(*)

47.570

2001

42.915

2002

32.919

2003

32.554

2004

36.599

2005

35.560

2006

38.874

2007

44.254

44.254

2008

2009

55.945

42.503

38.619

37.973

37.515

41.337

21.971

16.849

14.964

13.268

15.852

2011

2012

2013

2014

2010

2015

68.076

2016

78.443

2017

(*) Το 2009 δεν διατίθενται στοιχεία για την Ελλάδα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης (στη χρονοσειρά έχουν επαναληφθεί τα στοιχεία του 2008)
Πηγή: Eurostat - Students by ISCED level the period 2001-2012 [educ_enrl1tl] & Pupils and students enrolled by education level the period 2013-2017 [educ_uoe_enra02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, το σύνολο του σπουδαστικού πληθυσμού
που φοιτά στην μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια
εκπαίδευση (ISCED4) στην Ελλάδα είναι 78.443 σπουδαστές/-στριες, που αντιστοιχεί στο 3,3% του συνολικού σπουδαστικού-φοιτητικού πληθυσμού (που φοιτούν/ έχουν εγγραφεί στις βαθμίδες ISCED0 έως& ISCED8
της εκπαίδευσης) της Ελλάδας τη συγκεκριμένη χρονιά
(2.347.404 μαθητές-φοιτητές/-τριες).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017) το πλήθος
του σπουδαστικού πληθυσμού που φοιτά στην μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4)
στην Ελλάδα καταγράφει σημαντική αύξηση κατά
64,9% (ή κατά 30.873 σπουδαστές/-στριες), από
47.570 σπουδαστές/-στριες το 2001, σε 78.443 σπου-

δαστές/-στριες το 2017, που αποτελεί και τη μέγιστη
τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο
καταγράφεται το 2013 (37.515 μαθητές /-τριες).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το ποσοστό
του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού που φοιτά
στην μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση
(ISCED4) ως προς το συνολικό μαθητικό-φοιτητικό
πληθυσμό (που φοιτά/ έχει εγγραφεί στις βαθμίδες
ISCED0 έως& ISCED8 της εκπαίδευσης) στην Ελλάδα
και την ΕΕ-28 την περίοδο 2001-2017. Σημειώνεται ότι
και οι δύο χρονοσειρές έχουν λάβει υπόψη την διορθωτική συμπλήρωση για την περίοδο 2010-2014.

Γράφημα 2.250: Ποσοστιαία αναλογία του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού της μεταδευτεροβάθμιας μη-τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED4) επί του συνολικού σπουδαστικού/ φοιτητικού πληθυσμού (ISCED0 έως& ISCED8) στην ΕΛΛΑΔΑ και την ΕΕ-28 την περίοδο 2001-2017
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Πηγή: Eurostat - Students by ISCED level the period 2001-2012 [educ_enrl1tl] & Pupils and students enrolled by education level the period 2013-2017 [educ_uoe_enra02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, το ποσοστό του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού που φοιτά στην μεταδευτεροβάθμια μητριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4) επί του συνολικού
σπουδαστικού - φοιτητικού πληθυσμού (ISCED0 έως&
ISCED8) στην Ελλάδα είναι 3,3%, τιμή υπερέχουσα ιδιαίτερα σημαντικά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ28 (1,5%) κατά 1,9 ποσ. μονάδες. Σημειώνεται ότι κατά
την περίοδο αναφοράς (2001-2017) η τιμή του δείκτη
στην ΕΕ-28 υπολείπεται (από οριακά έως σημαντικά) της
αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην Ελλάδα.

Κατά την περίοδο αναφοράς το ποσοστό του συνολικού
σπουδαστικού πληθυσμού που φοιτά στην μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4) επί του
συνολικού μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού (στις
βαθμίδες ISCED0 έως& ISCED8) της Ελλάδας καταγράφει
μικρή αύξηση κατά 47,8% (ή κατά 1,1 ποσ. μονάδες),
από 2,3% το 2001, σε 3,3% το 2017, που αποτελεί και τη
μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2013 (0,6%).
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Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί ότι κατά την περίοδο αναφοράς το εύρος της απόκλισης της τιμής του δείκτη μεταξύ
Ελλάδας και ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση κατά 78,4% (ή
κατά 0,8 ποσ. μονάδες), με τη μέση τιμή του εύρους της
απόκλισης να είναι 0,6 ποσ. μονάδες, τη μέγιστη τιμή της
απόκλισης να καταγράφεται το 2017 (κατά 1,9 ποσ. μονάδες) και την ελάχιστη τιμή της απόκλισης να καταγράφεται το 2013 (κατά 0,1 ποσ. μονάδες).

ΑΝΑ ΦΥΛΟ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης που
αφορά στην ποσοστιαία κατανομή του συνολικού
σπουδαστικού πληθυσμού που φοιτά στην μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4)
στην Ελλάδα ως προς το φύλο των σπουδαστών/στριών την περίοδο 2001-2017.

Γράφημα 2.251: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού που φοιτά στην μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4)
στην ΕΛΛΑΔΑ ως προς το φύλο των σπουδαστών/-στριών την περίοδο 2001-2017
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Πηγή: Eurostat - Students by ISCED level the period 2001-2012 [educ_enrl1tl] & Pupils and students enrolled by education level the period 2013-2017 [educ_uoe_enra02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017) η κατανομή
του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού που φοιτά
στην μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση
(ISCED4) στην Ελλάδα διαφοροποιείται ως προς το φύλο των σπουδαστών/-στριών. Συγκεκριμένα, το 2017 το
ποσοστό των ανδρών (45,1%) υπολείπεται κατά 9,8
ποσ. μονάδες του αντίστοιχου ποσοστού των γυναικών
(54,9%).
Κατά την περίοδο αναφοράς 2001-2017, το ποσοστό
των ανδρών στην μεταδευτεροβάθμια μη- τριτοβάθμια
εκπαίδευση (ISCED4) καταγράφει αύξηση κατά 4,5% (ή
κατά 1,9 ποσ. μονάδες, ενώ το ποσοστό των γυναικών
καταγράφει μείωση κατά -3,4% (ή κατά 1,9 ποσ. μονάδες), με το ποσοστό των ανδρών να υπολείπεται σταθερά των γυναικών κατά την περίοδο αναφοράς, με τη
μέση απόκλιση των φύλων στην περίοδο να είναι 9,1

ποσ. μονάδες, τη μέγιστη τιμή της απόκλισης των φύλων να καταγράφεται το 2014 (κατά 17,7 ποσ. μονάδες)
και την ελάχιστη τιμή της απόκλισης να καταγράφεται
το 2006 (κατά 1,8 ποσ. μονάδες).
ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια σταθμισμένη μέση ηλικία (σε έτη) του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού που φοιτά/ έχει εγγραφεί στην μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4)
στην Ελλάδα, αλλά και η ποσοστιαία κατανομή τους
ανά κατηγορία εύρους ηλικιακών ομάδων (εντός του
προβλεπόμενου από τις επιμέρους βαθμίδες της υποχρεωτικής εκπαίδευσης εύρους ηλικιών, και αντίστοιχα
μικρότερης και μεγαλύτερης του προβλεπόμενου εύρους
ηλικίας) την περίοδο αναφοράς 2001-2017.

Γράφημα 2.252: Ετήσια σταθμισμένη μέση ηλικία (σε έτη) του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού που φοιτά/ έχει εγγραφεί στην μεταδευτεροβάθμια μητριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4) στην ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο αναφοράς 2001-2017
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Πηγή: Eurostat - Students by ISCED level the period 2001-2012 [educ_enrl1tl] & Pupils and students enrolled by education level the period 2013-2017 [educ_uoe_enra02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, η ετήσια σταθμισμένη μέση ηλικία του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού που φοιτά/ έχει
εγγραφεί στην μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια
εκπαίδευση (ISCED4) στην Ελλάδα είναι 24,5 έτη, με
το 49,0% των σπουδαστών/-στριών να ανήκουν στην
κατηγορία «εντός του προβλεπόμενου εύρους ηλικιών
για τη βαθμίδα της μεταδευτεροβάθμιας μη- τριτοβάθμιας εκπαίδευσης - ISCED4» στην Ελλάδα, το
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50,9% των σπουδαστών/-στριών ηλικίας να ανήκουν
στην κατηγορία «μεγαλύτερης από το προβλεπόμενο
εύρος ηλικιών» και το ποσοστό των σπουδαστών/στριών που ανήκουν στην κατηγορία «μικρότερης από
το προβλεπόμενο εύρος ηλικιών» να είναι οριακά μηδενικό.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017) η ετήσια
σταθμισμένη μέση ηλικία του συνολικού σπουδαστι-
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κού πληθυσμού που φοιτά/ έχει εγγραφεί στην μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4)
στην Ελλάδα καταγράφει οριακή αύξηση κατά 17,1%
(ή κατά 3,6 έτη), από 21,0 έτη το 2001, σε 24,6 έτη το
2017. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά
την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2014 (24,9
έτη), ενώ η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο
καταγράφεται το 2002 (20,9 έτη).

 το ποσοστό των σπουδαστών/-στριών που ανήκουν
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Τη συγκεκριμένη περίοδο:
 το ποσοστό των σπουδαστών/-στριών που ανήκουν
στην κατηγορία «εντός του προβλεπόμενου εύρους ηλικιών για τη βαθμίδα της μεταδευτεροβάθμιας μητριτοβάθμιας εκπαίδευσης - ISCED4» καταγράφει αύξηση κατά 7,2% (ή κατά 3,3 ποσ. μονάδες), από 45,7%
το 2001, σε 49,0% το 2017. Σημειώνεται ότι η μέγιστη
τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2013 (62,1%) ενώ η ελάχιστη τιμή του δείκτη
την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2011 (35,8%).

στην κατηγορία «ηλικίας μεγαλύτερης από το προβλεπόμενο εύρος ηλικιών» καταγράφει μείωση κατά 6,1% (ή κατά 3,3 ποσ. μονάδες), από 54,3% το 2001, σε
50,9% το 2017. Σημειώνεται ότι η τη μέγιστη τιμή του
δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το
2005 (58,9%) ενώ η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια
περίοδο καταγράφεται το 2010 (30,5%), και
το ποσοστό των σπουδαστών/-στριών που ανήκουν
στην κατηγορία «ηλικίας μικρότερης από το προβλεπόμενο εύρος ηλικιών» καταγράφει οριακά μηδενική
μεταβολή.

ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΔΗΜΟΣΙΟΣ-ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ)

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το ποσοστό
του σπουδαστικού πληθυσμού της μεταδευτεροβάθμιας μη-τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED4) που φοιτά
σε μονάδες του δημόσιου τομέα της εκπαίδευσης στη
βαθμίδα στην Ελλάδα και την ΕΕ-28 την περίοδο 20012007.

Γράφημα 2.253: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού της μεταδευτεροβάθμιας μη-τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED4) που φοιτά
σε μονάδες του δημόσιου τομέα της εκπαίδευσης στην Ελλάδα και την ΕΕ-28 (*) την περίοδο 2001-2017
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Πηγή: Eurostat - Students by ISCED level, type of institution and study intensity the period 2001-2012 [educ_enrl1at] & Pupils enrolled in upper secondary education by programme orientation, sex, type of institution and intensity of participation the period 2013-2017 [educ_uoe_enrs04]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, το 51,5% (ή 40,401 σπουδαστές/-τριες), του
συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού της μεταδευτεροβάθμιας μη-τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED4)
στην Ελλάδα (78.443 σπουδαστές/-τριες) φοιτά σε μονάδες του δημόσιου τομέα της εκπαίδευσης στη βαθμίδα, τιμή υπολειπόμενη του αντίστοιχου ποσοστού
στην ΕΕ-28 (61,0%) κατά 9,5 ποσ. μονάδες. Σημειώνεται ότι κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017) η τιμή
του δείκτη στην ΕΕ-28 υπολείπεται με διακυμαινόμενο
εύρος της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην Ελλάδα,
με εξαίρεση τα έτη 2001 και 2007 όπου υπερέχει οριακά.
Κατά την περίοδο αναφοράς το ποσοστό του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού της μεταδευτεροβάθμιας μη-τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED4) στην
Ελλάδα που φοιτά σε μονάδες του δημόσιου τομέα
της εκπαίδευσης στη βαθμίδα καταγράφει σημαντική
μείωση κατά -32,9% (ή κατά 25,2 ποσ. μονάδες), από
76,7% το 2001, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του
δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 51,5% το 2017.
Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια
περίοδο καταγράφεται το 2014 (32,0%).
Τη συγκεκριμένη περίοδο, το ποσοστό του συνολικού
σπουδαστικού πληθυσμού της μεταδευτεροβάθμιας

μη-τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED4) στην ΕΕ-28
που φοιτά σε μονάδες του δημόσιου τομέα της εκπαίδευσης στη βαθμίδα καταγράφει μείωση κατά -19,8%
(ή κατά 15,1 ποσ. μονάδες), από 76,1% το 2001, που
αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 61,0% το 2017. Σημειώνεται ότι η
ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς
καταγράφεται το 2013 (59,5%). Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί ότι κατά την περίοδο αναφοράς το εύρος της
απόκλισης της τιμής του δείκτη μεταξύ Ελλάδας και
ΕΕ-28 καταγράφει σημαντική αύξηση κατά 1460,3% (ή
κατά 8,9 ποσ. μονάδες), από 0,6 ποσ. μονάδες το
2001, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του εύρους
κατά την περίοδο αναφοράς, σε 9,5 ποσ.μονάδες το
2017. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του εύρους της
απόκλισης κατά την περίοδο αναφοράς περίοδο καταγράφεται το 2014 (27,9 ποσ. μονάδες).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το ποσοστό
του σπουδαστικού πληθυσμού της μεταδευτεροβάθμιας μη-τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED4) που
φοιτά σε μονάδες του ιδιωτικού κυβερνητικά μη- εξαρτώμενου τομέα της εκπαίδευσης στη βαθμίδα
στην Ελλάδα και την ΕΕ-28 την περίοδο 2001-2017.
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Γράφημα 2.254: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού της μεταδευτεροβάθμιας μη-τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED4) που φοιτά
σε μονάδες του ιδιωτικού κυβερνητικά μη- εξαρτώμενου τομέα της εκπαίδευσης στην Ελλάδα και την ΕΕ-28 (*) την περίοδο 2001-2017

23,3

5,1
2001

37,6

31,8

28,3

11,0

10,9

13,3

15,3

16,0

16,0

2002

2003

2004

2005

2006

2007

27,8

60,6

64,6

46,8

48,3

17,4

20,5

19,1

21,0

23,4

23,6

2008

2009

2010

2011

2012

2013

40,8

35,9

56,4

68,0
47,8

46,8

48,5

24,8

21,4

20,7

20,0

2014

2015

2016

2017

28,0

Ελλάδα

ΕΕ-28

(*) Δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για τη Γερμανία την περίοδο (2001-2017) και την Αυστρία την περίοδο 2013-2017
Πηγή: Eurostat - Students by ISCED level, type of institution and study intensity the period 2001-2012 [educ_enrl1at] & Pupils enrolled in upper secondary education by programme orientation, sex, type of institution and intensity of participation the period 2013-2017 [educ_uoe_enrs04]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, το 48,5% (ή 38.042 σπουδαστές/-τριες) του
συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού της μεταδευτεροβάθμιας μη-τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED4)
στην Ελλάδα φοιτά σε μονάδες του ιδιωτικού κυβερνητικά μη-εξαρτώμενου τομέα της εκπαίδευσης στη
βαθμίδα, τιμή υπερέχουσα σημαντικά του αντίστοιχου
ποσοστού στην ΕΕ-28 (20,0%) κατά 28,5 ποσ. μονάδες.
Σημειώνεται ότι κατά την περίοδο αναφοράς (20012017) η τιμή του δείκτη στην ΕΕ-28 υπολείπεται σταθερά και με αυξανόμενο εύρος απόκλισης της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην Ελλάδα.
Κατά την περίοδο 2001-2017 το ποσοστό του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού της μεταδευτεροβάθμιας μη-τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED4) στην
Ελλάδα που φοιτά σε μονάδες του ιδιωτικού κυβερνητικά μη- εξαρτώμενου τομέα της εκπαίδευσης στη
βαθμίδα καταγράφει σημαντική αύξηση κατά 108,2%
(ή κατά 25,2 ποσ. μονάδες), από 23,3% το 2001, που
αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την
περίοδο αναφοράς, σε 48,5% το 2017. Σημειώνεται ότι
η μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2014 (68,0%).

Τη συγκεκριμένη περίοδο, το ποσοστό του συνολικού
σπουδαστικού πληθυσμού της μεταδευτεροβάθμιας
μη-τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED4) στην ΕΕ-28
που φοιτά σε μονάδες του ιδιωτικού κυβερνητικά μηεξαρτώμενου τομέα της εκπαίδευσης στη βαθμίδα
καταγράφει σημαντική αύξηση κατά 290,0% (ή κατά
14,9 ποσ. μονάδες), από 5,1% το 2001, που αποτελεί
και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 20,0% το 2017. Σημειώνεται ότι η μέγιστη
τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το
2014 (24,8%).
Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί ότι κατά την περίοδο αναφοράς το εύρος της απόκλισης της τιμής του δείκτη
μεταξύ Ελλάδας και ΕΕ-28 καταγράφει σημαντική αύξηση κατά 56,8% (ή κατά 10,3 ποσ. μονάδες), από 18,2
ποσ. μονάδες το 2001, σε 28,5 ποσ. μονάδες το 2017.
Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την
περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2014 (43,2%),
ενώ η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2007 (12,0%).

2.3.6.1 ΔΕΙΚΤΕΣ ΗΛΙΚΙΑΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
(ISCED4) ως προς το πλήθος του συνολικού πληθυσμού
της χώρας/ κάτοικοι του προβλεπόμενου για τη βαθμίδα εύρους ηλικιακών ομάδων στην Ελλάδα την περίοδο
αναφοράς 2001-2017.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνονται η ποσοστιαία
αναλογία της καθαρής και της μικτής φοίτησης του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού που φοιτά στην
μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση

Γράφημα 2.255: Ποσοστιαία αναλογία της καθαρής και μικτής φοίτησης του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού που φοιτά στην μεταδευτεροβάθμια μητριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4) ως προς το πλήθος του συνολικού πληθυσμού της χώρας/ κάτοικοι του προβλεπόμενου για τη βαθμίδα εύρους ηλικιακών
ομάδων στην Ελλάδα την περίοδο 2001-2017
31,6

15,1

13,6

9,2

9,4

2001

2002

10,8

11,2

13,3

13,3

15,1

17,4

7,3

6,5

7,1

8,2

9,8

11,2

2003

2004

2005

2006

2007

2008

17,3

17,0

10,1

10,7

2009

2010

αναλογία καθαρής φοίτησης (NER)

22,4
15,6

15,6

5,7

6,6

2011

2012

36,3

25,5

16,5

11,3

12,1

2013

2014

15,5

2015

19,0

20,8

2016

2017

αναλογία μικτής φοίτησης (GER)

(*) Δεν διατίθενται στοιχεία για την Κροατία τα έτη 2001 & 2002.Στο Ηνωμένο Βασίλειο το πλήθος των μαθητών/-τριών στη βαθμίδα την περίοδο 2001-2005 έχει προσεγγισθεί (ως προς την
κατανομή του δείκτη την περίοδο 2006-2017). Η εκτίμηση του πλήθους αφορά στην προσέγγιση του πλήθους των μεταπτυχιακών φοιτητών/-τριών (Master's or equivalent level) που την
περίοδο 2001-2012 είχαν συμπεριληφθεί στο ISCED5A.Την ίδια περίοδο αναλογία των φοιτητών/-τριών του ISCED5b καταχωρήθηκε στο ISCED5 και η υπολειπόμενη αναλογία στο ISCED6.
Η διακοπή της χρονοσειράς μεταξύ των ετών 2012 & 2013 σημειώνεται με διακεκομμένη γραμμή.
Πηγή: Eurostat - Students by ISCED level the period 2001-2012 [educ_enrl1tl] & Pupils and students enrolled by education level the period 2013-2017 [educ_uoe_enra02] and Population on 1
January by age and sex [demo_pjan]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
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Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017) ο δείκτης
NER (αναλογία καθαρής φοίτησης) στην μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4) διαφοροποιείται σημαντικά ως προς τον δείκτη GER (αναλογία μικτής φοίτησης) στη βαθμίδα. Tο 2017 ο δείκτης
NER (20,8%) υπολείπεται κατά 15,4 ποσ. μονάδες του
δείκτη GER (36,3%) την ίδια χρονιά. Κατά την περίοδο
αναφοράς 2001-2017, ο δείκτης NER στην μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4) κα-
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2.3.7

ταγράφει σημαντική αύξηση κατά 126,4% ή κατά 11,6
ποσ. μονάδες, ενώ εντονότερη αύξηση καταγράφει ο
δείκτης GER στη βαθμίδα κατά 140,4% ή κατά 21,2
ποσ. μονάδες, με τη μέση απόκλιση περιόδου μεταξύ
των δεικτών να είναι 7,5 ποσ. μονάδες, τη μέγιστη τιμή της απόκλισης να καταγράφεται το 2017 (κατά 15,4
ποσ. μονάδες) και την ελάχιστη τιμή της απόκλισης να
καταγράφεται το 2003 (κατά 3,4 ποσ. μονάδες).

ISCED6 – Τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακές σπουδές
τοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακές σπουδές (ISCED6)
στην Ελλάδα την περίοδο αναφοράς 2001-2017.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος του
συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά στην τρι-

Γράφημα 2.256: Συνολικός φοιτητικός πληθυσμός που φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακές σπουδές (ISCED6) στην ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 20012017(*)
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(*) Το 2009 δεν διατίθενται στοιχεία για την Ελλάδα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης (στη χρονοσειρά έχουν επαναληφθεί τα στοιχεία του 2008)
Πηγή: Eurostat - Students by ISCED level the period 2001-2012 [educ_enrl1tl] & Pupils and students enrolled by education level the period 2013-2017 [educ_uoe_enra02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, το σύνολο του φοιτητικού πληθυσμού που
φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακές
σπουδές (ISCED6) στην Ελλάδα είναι 634.024 φοιτητές/-τριες, που αντιστοιχεί στο 27,0% του συνολικού
μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού (που φοιτούν/ έχουν
εγγραφεί στις βαθμίδες ISCED0 έως& ISCED8 της εκπαίδευσης) της Ελλάδας τη συγκεκριμένη χρονιά
(2.347.404 μαθητές-φοιτητές/-τριες).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017) το πλήθος
του φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακές σπουδές (ISCED6) στην
Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά
39,2% (ή κατά 178.486 φοιτητές/-τριες), από 455.538

φοιτητές/-τριες το 2001, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε
634.024 φοιτητές/-τριες το 2017. Σημειώνεται ότι η
μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς
καταγράφεται το 2014 (646.542 μαθητές /-τριες).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το ποσοστό
του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακές σπουδές
(ISCED6) ως προς το συνολικό μαθητικό-φοιτητικό
πληθυσμό (που φοιτά/ έχει εγγραφεί στις βαθμίδες
ISCED0 έως& ISCED8 της εκπαίδευσης) στην Ελλάδα
και την ΕΕ-28 την περίοδο 2001-2007.

Γράφημα 2.257: Ποσοστιαία αναλογία του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης προπτυχιακές σπουδές (ISCED6) επί του συνολικού φοιτητικού/ φοιτητικού πληθυσμού (ISCED0 έως& ISCED8) στην ΕΛΛΑΔΑ και την ΕΕ-28 την περίοδο 2001-2017
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Πηγή: Eurostat - Students by ISCED level the period 2001-2012 [educ_enrl1tl] & Pupils and students enrolled by education level the period 2013-2017 [educ_uoe_enra02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, το ποσοστό του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακές σπουδές (ISCED6) επί του συνολικού μαθητι-

κού - φοιτητικού πληθυσμού (ISCED0 έως& ISCED8)
στην Ελλάδα είναι 27,0%, τιμή υπερέχουσα της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (10,9%) κατά 16,1
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ται το 2014 (27,5%). Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί ότι
κατά την περίοδο αναφοράς το εύρος της απόκλισης
της τιμής του δείκτη μεταξύ Ελλάδας και ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση κατά 39,9% (ή κατά 4,6 ποσ. μονάδες),
από 11,5 ποσ. μονάδες το 2001, σε 16,1 ποσ. μονάδες
το 2017.

ποσ. μονάδες. Σημειώνεται ότι κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017) η τιμή του δείκτη στην ΕΕ-28 υπολείπεται σταθερά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη
στην Ελλάδα.
Κατά την περίοδο αναφοράς το ποσοστό του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακές σπουδές (ISCED6)
επί του συνολικού μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού
(στις βαθμίδες ISCED0 έως& ISCED8) της Ελλάδας καταγράφει αύξηση κατά 24,7% (ή κατά 5,3 ποσ. μονάδες), από 21,7 ποσ. μονάδες το 2001, που αποτελεί και
την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 27,0 ποσ. μονάδες το 2017. Σημειώνεται ότι η
μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφε-

ΑΝΑ ΦΥΛΟ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης που
αφορά στην ποσοστιαία κατανομή του συνολικού
φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση προπτυχιακές σπουδές (ISCED6) στην Ελλάδα ως προς το φύλο των φοιτητών/-τριών την περίοδο 2001-2017.

Γράφημα 2.258: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακές σπουδές (ISCED6) στην
ΕΛΛΑΔΑ ως προς το φύλο των φοιτητών/-τριών την περίοδο 2001-2017
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

απόκλιση των φύλων στην περίοδο να είναι οριακή
0,9 ποσ. μονάδες, τη μέγιστη τιμή της απόκλισης των
φύλων να καταγράφεται το 2014 (κατά 6,0 ποσ. μονάδες) και την ελάχιστη τιμή της απόκλισης να καταγράφεται το 2007 (κατά 0,1 ποσ. μονάδες).

Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017) η κατανομή
του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακές σπουδές (ISCED6) στην Ελλάδα διαφοροποιείται σημαντικά
ως προς το φύλο των φοιτητών/-τριών. Συγκεκριμένα,
το 2017 το ποσοστό των ανδρών (52,7%) υπερέχει κατά 5,4 ποσ. μονάδες του αντίστοιχου ποσοστού των
γυναικών (47,3%).

ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια σταθμισμένη μέση ηλικία (σε έτη) του συνολικού φοιτητικού
πληθυσμού που φοιτά/ έχει εγγραφεί στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση προπτυχιακές σπουδές (ISCED6) στην Ελλάδα, αλλά και η ποσοστιαία κατανομή τους ανά κατηγορία εύρους ηλικιακών ομάδων (εντός του προβλεπόμενου από τις επιμέρους βαθμίδες της υποχρεωτικής εκπαίδευσης εύρους ηλικιών, και αντίστοιχα μικρότερης και μεγαλύτερης του προβλεπόμενου εύρους ηλικίας) την περίοδο αναφοράς 2001-2017.

Κατά την περίοδο αναφοράς 2001-2017, το ποσοστό
των ανδρών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακές σπουδές (ISCED6) καταγράφει αύξηση κατά
7,8% (ή κατά 3,8 ποσ. μονάδες, ενώ το ποσοστό των
γυναικών καταγράφει μείωση κατά -7,5% (ή κατά 3,8
ποσ. μονάδες), με το ποσοστό των ανδρών να υπολείπεται μέχρι και το 2008, ενώ την περίοδο 2009-2017
υπερέχει των γυναικών στη βαθμίδα, και με τη μέση

Γράφημα 2.259: Ετήσια σταθμισμένη μέση ηλικία (σε έτη) του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά/ έχει εγγραφεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
προπτυχιακές σπουδές (ISCED6) στην ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο αναφοράς 2001-2017
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, η ετήσια σταθμισμένη μέση ηλικία του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά/ έχει εγγραφεί
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακές σπουδές
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(ISCED6) στην Ελλάδα είναι 27,7 έτη, με το 63,1% των
φοιτητών/-τριών να ανήκουν στην κατηγορία «εντός
του προβλεπόμενου εύρους ηλικιών για τη βαθμίδα

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020





Κεφάλαιο 2ο

Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017) η ετήσια
σταθμισμένη μέση ηλικία του συνολικού φοιτητικού
πληθυσμού που φοιτά/ έχει εγγραφεί στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση προπτυχιακές σπουδές (ISCED6) στην Ελλάδα καταγράφει σημαντική αύξηση κατά 28,5% (ή
κατά 6,1 έτη), από 21,5 έτη το 2001, σε 27,7 έτη το
2017, που αποτελεί και την μέγιστη τιμή του δείκτη
κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το
2005 (20,8 έτη).
Τη συγκεκριμένη περίοδο:
 το ποσοστό των φοιτητών/-τριών που ανήκουν στην
κατηγορία «εντός του προβλεπόμενου εύρους ηλικιών για τη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
προπτυχιακές σπουδές - ISCED6» καταγράφει σημαντική μείωση κατά -28,2% (ή κατά 24,8 ποσ. μονά-

δες), από 87,9% το 2001, σε 63,1% το 2017. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο
αναφοράς καταγράφεται το 2005 (88,7%), ενώ η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται
το 2012 (56,1%),
το ποσοστό των φοιτητών/-τριών που ανήκουν στην
κατηγορία «ηλικίας μεγαλύτερης από το προβλεπόμενο εύρος ηλικιών» καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 203,5% (ή κατά 24,6 ποσ. μονάδες),
από 12,1% το 2001, σε 36,7% το 2017. Σημειώνεται
ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2012 (43,7%), ενώ η ελάχιστη
τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το
2005 (7,7%), και
το ποσοστό των φοιτητών/-τριών που ανήκουν στην
κατηγορία «ηλικίας μικρότερης από το προβλεπόμενο
εύρος ηλικιών» καταγράφει οριακή αύξηση κατά 0,1
ποσ. μονάδες), από 0,0% το 2001, σε 0,2% το 2017.
Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την
περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2005 (3,6%),
ενώ η ελάχιστη μη-μηδενική τιμή του δείκτη την ίδια
περίοδο καταγράφεται το 2017 (0,2%).

ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ/ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης προπτυχιακές σπουδές - ISCED6» στην Ελλάδα, το 36,7% των φοιτητών/τριών να ανήκουν στην κατηγορία ηλικίας μεγαλύτερης από το προβλεπόμενο εύρος ηλικιών, και το 0,2%
των φοιτητών/-τριών να είναι ηλικίας μικρότερης από
το προβλεπόμενο εύρος ηλικιών.

2.3.7.1 ΔΕΙΚΤΕΣ ΗΛΙΚΙΑΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
ως προς το πλήθος του συνολικού πληθυσμού της χώρας/ κάτοικοι του προβλεπόμενου για τη βαθμίδα εύρους ηλικιακών ομάδων στην Ελλάδα την περίοδο αναφοράς 2001-2017.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνονται η ποσοστιαία
αναλογία της καθαρής και της μικτής φοίτησης του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακές σπουδές (ISECD6)

Γράφημα 2.260: Ποσοστιαία αναλογία της καθαρής και μικτής φοίτησης του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
προπτυχιακές σπουδές (ISECD6) ως προς το πλήθος του συνολικού πληθυσμού της χώρας/ κάτοικοι του προβλεπόμενου για τη βαθμίδα εύρους ηλικιακών
ομάδων στην Ελλάδα την περίοδο 2001-2017
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(*) Δεν διατίθενται στοιχεία για την Κροατία τα έτη 2001 & 2002.Στο Ηνωμένο Βασίλειο το πλήθος των μαθητών/-τριών στη βαθμίδα την περίοδο 2001-2005 έχει προσεγγισθεί (ως προς την
κατανομή του δείκτη την περίοδο 2006-2017). Η εκτίμηση του πλήθους αφορά στην προσέγγιση του πλήθους των μεταπτυχιακών φοιτητών/-τριών (Master's or equivalent level) που την
περίοδο 2001-2012 είχαν συμπεριληφθεί στο ISCED5A.Την ίδια περίοδο αναλογία των φοιτητών/-τριών του ISCED5b καταχωρήθηκε στο ISCED5 και η υπολειπόμενη αναλογία στο ISCED6.
Η διακοπή της χρονοσειράς μεταξύ των ετών 2012 & 2013 σημειώνεται με διακεκομμένη γραμμή.
Πηγή: Eurostat - Students by ISCED level the period 2001-2012 [educ_enrl1tl] & Pupils and students enrolled by education level the period 2013-2017 [educ_uoe_enra02] and Population on 1
January by age and sex [demo_pjan]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017) ο δείκτης
NER (αναλογία καθαρής φοίτησης) στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση προπτυχιακές σπουδές (ISECD6) διαφοροποιείται σημαντικά ως προς τον δείκτη GER (αναλογία μικτής φοίτησης) στη βαθμίδα. Tο 2017 ο δείκτης
NER (48,1%) υπολείπεται ιδιαίτερα σημαντικά κατά
49,3 ποσ. μονάδες του δείκτη GER (97,4%) την ίδια
χρονιά. Κατά την περίοδο αναφοράς 2001-2017, ο δείκτης NER στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχια2.3.8

κές σπουδές (ISECD6) καταγράφει σημαντική αύξηση
κατά 33,5% ή κατά 12,1 ποσ. μονάδες, ενώ πολύ εντονότερη αύξηση καταγράφει ο δείκτης GER στη βαθμίδα κατά 106,2% ή κατά 50,2 ποσ. μονάδες, με τη μέση
απόκλιση περιόδου μεταξύ των δεικτών να είναι 29,1
ποσ. μονάδες, τη μέγιστη τιμή της απόκλισης να καταγράφεται το 2017 (κατά 49,3 ποσ. μονάδες) και την
ελάχιστη τιμή της απόκλισης να καταγράφεται το 2001
(κατά 11,2 ποσ. μονάδες).

ISCED7 – Τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακές σπουδές

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος του
συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά στην τρι-

τοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακές σπουδές (ISCED7)
στην Ελλάδα την περίοδο αναφοράς 2001-2017.
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Γράφημα 2.261: Συνολικός μαθητικός πληθυσμός που φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακές σπουδές (ISCED7) στην ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 20012017(*)
72.321
48.072

11.487

12.689

14.872

2001

2002

2003

17.062

2004

22.080

24.949

27.217

28.380

31.011

32.316

33.140

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

33.320

2012

2013

55.364

53.277

2014

2015

57.492

2016

2017

(*) Το 2009 δεν διατίθενται στοιχεία για την Ελλάδα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης (στη χρονοσειρά έχουν επαναληφθεί τα στοιχεία του 2008)
Πηγή: Eurostat - Students by ISCED level the period 2001-2012 [educ_enrl1tl] & Pupils and students enrolled by education level the period 2013-2017 [educ_uoe_enra02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, το σύνολο του φοιτητικού πληθυσμού που
φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακές
σπουδές (ISCED7) στην Ελλάδα είναι 72.321 φοιτητές/-τριες, που αντιστοιχεί στο 3,1% του συνολικού
μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού (που φοιτούν/ έχουν
εγγραφεί στις βαθμίδες ISCED0 έως& ISCED8 της εκπαίδευσης) της Ελλάδας τη συγκεκριμένη χρονιά
(2.347.404 μαθητές-φοιτητές/-τριες).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017) το πλήθος
του φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακές σπουδές (ISCED7)
στην Ελλάδα καταγράφει ισχυρή αύξηση κατά 529,6%
(ή κατά 60.834 φοιτητές/-τριες), από 11.487 φοιτη-

τές/-τριες το 2001, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή
του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 72.321 φοιτητές/-τριες το 2017. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή
του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2017
(72.321 μαθητές /-τριες).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το ποσοστό
του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακές σπουδές
(ISCED7) ως προς το συνολικό μαθητικό-φοιτητικό
πληθυσμό (που φοιτά/ έχει εγγραφεί στις βαθμίδες
ISCED0 έως& ISCED8 της εκπαίδευσης) στην Ελλάδα
και την ΕΕ-28 την περίοδο 2001-2007.

Γράφημα 2.262: Ποσοστιαία αναλογία του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μεταπτυχιακές σπουδές (ISCED7) επί του συνολικού φοιτητικού/ φοιτητικού πληθυσμού (ISCED0 έως& ISCED8) στην ΕΛΛΑΔΑ και την ΕΕ-28 την περίοδο 2001-2017
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Το 2017, το ποσοστό του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακές σπουδές (ISCED7) επί του συνολικού μαθητικού - φοιτητικού πληθυσμού (ISCED0 έως&
ISCED8) στην Ελλάδα είναι 3,1%, τιμή υπολειπόμενη
της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (5,0%) κατά
1,9 ποσ. μονάδες. Σημειώνεται ότι κατά την περίοδο
αναφοράς (2001-2017) η τιμή του δείκτη στην ΕΕ-28
υπερέχει σταθερά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη
στην Ελλάδα.
Κατά την περίοδο αναφοράς το ποσοστό του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακές σπουδές (ISCED7)
επί του συνολικού φοιτητικού-φοιτητικού πληθυσμού
(στις βαθμίδες ISCED0 έως& ISCED8) της Ελλάδας καταγράφει αύξηση κατά 464,3% (ή κατά 2,5 ποσ. μονάδες), από 0,5 ποσ. μονάδες το 2001, που αποτελεί και
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την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 3,1 ποσ. μονάδες το 2017, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.
Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί ότι κατά την περίοδο αναφοράς το εύρος της απόκλισης της τιμής του δείκτη
μεταξύ Ελλάδας και ΕΕ-28 καταγράφει μικρή μείωση
κατά -41,5% (ή κατά 1,3 ποσ. μονάδες), από 3,2 ποσ.
μονάδες το 2001, σε 1,9 ποσ. μονάδες το 2017.
ΑΝΑ ΦΥΛΟ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης που
αφορά στην ποσοστιαία κατανομή του συνολικού
φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση μεταπτυχιακές σπουδές (ISCED7) στην
Ελλάδα ως προς το φύλο των φοιτητών/-τριών την
περίοδο 2001-2017.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Γράφημα 2.263: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακές σπουδές (ISCED7) στην
ΕΛΛΑΔΑ ως προς το φύλο των φοιτητών/-τριών την περίοδο 2001-2017

56,4

47,3

46,2

45,5

2002

2003

2004

58,8

60,5

41,2

39,5

2005

2006

64,2

35,8
2007

61,2

62,5

61,7

38,8

37,5

38,3

2008

2009

2010

άνδρες

59,1

57,1

58,0

58,0

57,6

57,8

59,6

40,9

42,9

42,0

42,0

42,4

42,2

40,4

2012

2013

2014

2015

2016

2011

Κεφάλαιο 2ο

2001

54,5

ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ/ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

43,6

52,7

53,8

2017

γυναίκες

Πηγή: Eurostat - Students by ISCED level the period 2001-2012 [educ_enrl1tl] & Pupils and students enrolled by education level the period 2013-2017 [educ_uoe_enra02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

16,9 ποσ. μονάδες, τη μέγιστη τιμή της απόκλισης των
φύλων να καταγράφεται το 2007 (κατά 28,4 ποσ. μονάδες) και την ελάχιστη τιμή της απόκλισης να καταγράφεται το 2002 (κατά 5,4 ποσ. μονάδες).

Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017) η κατανομή
του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακές σπουδές
(ISCED7) στην Ελλάδα διαφοροποιείται ελαφρά ως
προς το φύλο των φοιτητών/-τριών. Συγκεκριμένα, το
2017 το ποσοστό των ανδρών (40,4%) υπολείπεται σημαντικά κατά 19,2 ποσ. μονάδες του αντίστοιχου ποσοστού των γυναικών (59,6%).

ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια σταθμισμένη μέση ηλικία (σε έτη) του συνολικού φοιτητικού
πληθυσμού που φοιτά/ έχει εγγραφεί στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση μεταπτυχιακές σπουδές (ISCED7) στην Ελλάδα, αλλά και η ποσοστιαία κατανομή τους ανά κατηγορία εύρους ηλικιακών ομάδων (εντός του προβλεπόμενου από τις επιμέρους βαθμίδες της υποχρεωτικής εκπαίδευσης εύρους ηλικιών, και αντίστοιχα μικρότερης και μεγαλύτερης του προβλεπόμενου εύρους ηλικίας) την περίοδο αναφοράς 2001-2017.

Κατά την περίοδο αναφοράς 2001-2017, το ποσοστό
των ανδρών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακές σπουδές (ISCED1) καταγράφει μικρή μείωση κατά
-7,4% (ή κατά 3,2 ποσ. μονάδες, ενώ το ποσοστό των
γυναικών καταγράφει μικρή αύξηση κατά 5,7% (ή κατά
3,2 ποσ. μονάδες), με το ποσοστό των ανδρών να υπολείπεται σταθερά των γυναικών κατά την περίοδο αναφοράς, με μέση απόκλιση των φύλων στην περίοδο

Γράφημα 2.264: Ετήσια σταθμισμένη μέση ηλικία (σε έτη) του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά/ έχει εγγραφεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακές σπουδές (ISCED7) στην ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο αναφοράς 2001-2017
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Το 2017, η ετήσια σταθμισμένη μέση ηλικία του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά/ έχει εγγραφεί
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακές σπουδές
(ISCED7) στην Ελλάδα είναι 36,6 έτη, με το 26,3% των
φοιτητών/-τριών να ανήκουν στην κατηγορία «εντός
του προβλεπόμενου εύρους ηλικιών για τη βαθμίδα
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μεταπτυχιακές σπουδές - ISCED7» στην Ελλάδα, το 61,1% των φοιτητών/τριών να ανήκουν στην κατηγορία ηλικίας μεγαλύτερης από το προβλεπόμενο εύρος ηλικιών, και το 12,5%
των φοιτητών/-τριών να ανήκουν στην κατηγορία ηλικίας μικρότερης από το προβλεπόμενο εύρος ηλικιών.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017) η ετήσια
σταθμισμένη μέση ηλικία του συνολικού φοιτητικού

πληθυσμού που φοιτά/ έχει εγγραφεί στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση μεταπτυχιακές σπουδές (ISCED7) στην Ελλάδα καταγράφει αύξηση κατά 19,8% (ή κατά 6,0 έτη), από 30,6 έτη το 2001, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε
36,6 έτη το 2017, που αποτελεί αντίστοιχα και την μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.
Τη συγκεκριμένη περίοδο:
 το ποσοστό των φοιτητών/-τριών που ανήκουν στην
κατηγορία «εντός του προβλεπόμενου εύρους ηλικιών για τη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
μεταπτυχιακές σπουδές - ISCED7» καταγράφει σημαντική μείωση κατά 35,9% (ή κατά 14,8 ποσ. μονάδες),
από 41,1% το 2001, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ



του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 26,3% το
2017, που αποτελεί αντίστοιχα και την ελάχιστη τιμή
του δείκτη την ίδια περίοδο,
το ποσοστό των φοιτητών/-τριών που ανήκουν στην
κατηγορία «ηλικίας μεγαλύτερης από το προβλεπόμενο εύρος ηλικιών» καταγράφει αύξηση κατά 10,9%
(ή κατά 6,0 ποσ. μονάδες), από 55,1% το 2001, που
αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την
περίοδο αναφοράς, σε 61,1% το 2017. Σημειώνεται

2.3.9



ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2009 (64,8%), και
το ποσοστό των φοιτητών/-τριών που ανήκουν στην
κατηγορία «ηλικίας μικρότερης από το προβλεπόμενο
εύρος ηλικιών» καταγράφει ισχυρή αύξηση κατά
229,1% (ή κατά 8,7 ποσ. μονάδες), από 3,8% το 2001,
που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά
την περίοδο αναφοράς, σε 12,5% το 2017. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2015 (13,6%).

ISCED8 – Τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικές σπουδές
τοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικές σπουδές (ISCED8)
στην Ελλάδα την περίοδο αναφοράς 2001-2017.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος του
συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά στην τρι-

Γράφημα 2.265: Συνολικός μαθητικός πληθυσμός που φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικές σπουδές (ISCED8) στην ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 20012017(*)
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Το 2017, το σύνολο του φοιτητικού πληθυσμού που
φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικές
σπουδές (ISCED8) στην Ελλάδα είναι 28.682 φοιτητές/-τριες, που αντιστοιχεί στο 1,2% του συνολικού
μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού (που φοιτούν/ έχουν εγγραφεί στις βαθμίδες ISCED0 έως& ISCED8 της
εκπαίδευσης) της Ελλάδας τη συγκεκριμένη χρονιά
(2.347.404 μαθητές-φοιτητές/-τριες).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017) το πλήθος
του φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικές σπουδές (ISCED8)
στην Ελλάδα καταγράφει μεγάλη αύξηση κατά 156,5%
(ή κατά 17.502 φοιτητές/-τριες), από 11.180 φοιτητές/-τριες το 2001, σε 28.682 φοιτητές/-τριες το 2017.

Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την
περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2016 (33.452 μαθητές /-τριες), ενώ η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια
περίοδο καταγράφεται το 2001 (11.180 μαθητές /τριες).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το ποσοστό
του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικές σπουδές
(ISCED8) ως προς το συνολικό μαθητικό-φοιτητικό
πληθυσμό (που φοιτά/ έχει εγγραφεί στις βαθμίδες
ISCED0 έως& ISCED8 της εκπαίδευσης) στην Ελλάδα
και την ΕΕ-28 την περίοδο 2001-2007.

Γράφημα 2.266: Ποσοστιαία αναλογία του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης διδακτορικές σπουδές (ISCED8) επί του συνολικού φοιτητικού/ φοιτητικού πληθυσμού (ISCED0 έως& ISCED8) στην ΕΛΛΑΔΑ και την ΕΕ-28 την περίοδο 2001-2017
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Το 2017, το ποσοστό του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικές σπουδές (ISCED8) επί του συνολικού μαθητι-
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κού - φοιτητικού πληθυσμού (ISCED0 έως& ISCED8)
στην Ελλάδα είναι 1,2%, τιμή υπερέχουσα της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (0,7%) κατά 0,5

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί ότι κατά την περίοδο αναφοράς το εύρος της απόκλισης της τιμής του δείκτη
μεταξύ Ελλάδας και ΕΕ-28 καταγράφει μικρή αύξηση
κατά 316,3% (ή κατά 0,4 ποσ. μονάδες), από 0,1 ποσ.
μονάδες το 2001, σε 0,5 ποσ. μονάδες το 2017.

Κεφάλαιο 2ο

ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ/ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

ποσ. μονάδες. Σημειώνεται ότι κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017) η τιμή του δείκτη στην ΕΕ-28 υπολείπεται σταθερά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη
στην Ελλάδα.
Κατά την περίοδο αναφοράς το ποσοστό του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικές σπουδές (ISCED8)
επί του συνολικού φοιτητικού-φοιτητικού πληθυσμού
(στις βαθμίδες ISCED0 έως& ISCED8) της Ελλάδας καταγράφει αύξηση κατά 129,9% (ή κατά 0,7 ποσ. μονάδες), από 0,5 ποσ. μονάδες το 2001, που αποτελεί και
την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 1,2 ποσ. μονάδες το 2017. Σημειώνεται η
μέγιστη τιμή του δείκτη καταγράφεται το 2016 (1,5%).

ΑΝΑ ΦΥΛΟ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης που
αφορά στην ποσοστιαία κατανομή του συνολικού
φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση διδακτορικές σπουδές (ISCED8) στην Ελλάδα ως προς το φύλο των φοιτητών/-τριών την περίοδο 2001-2017.

Γράφημα 2.267: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικές σπουδές (ISCED8) στην
ΕΛΛΑΔΑ ως προς το φύλο των φοιτητών/-τριών την περίοδο 2001-2017
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είναι 10,9 ποσ. μονάδες, τη μέγιστη τιμή της απόκλισης
των φύλων να καταγράφεται το 2004 (κατά 16,2 ποσ.
μονάδες) και την ελάχιστη τιμή της απόκλισης να καταγράφεται το 2013 (κατά 5,0 ποσ. μονάδες).

Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017) η κατανομή
του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικές σπουδές
(ISCED8) στην Ελλάδα διαφοροποιείται ελαφρά ως
προς το φύλο των φοιτητών/-τριών. Συγκεκριμένα, το
2017 το ποσοστό των ανδρών (52,5%) υπερέχει κατά
5,1 ποσ. μονάδες του αντίστοιχου ποσοστού των γυναικών (47,4%).

ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια σταθμισμένη μέση ηλικία (σε έτη) του συνολικού φοιτητικού
πληθυσμού που φοιτά/ έχει εγγραφεί στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση διδακτορικές σπουδές (ISCED8) στην Ελλάδα, αλλά και η ποσοστιαία κατανομή τους ανά κατηγορία εύρους ηλικιακών ομάδων (εντός του προβλεπόμενου από τις επιμέρους βαθμίδες της υποχρεωτικής
εκπαίδευσης εύρους ηλικιών, και αντίστοιχα μικρότερης
και μεγαλύτερης του προβλεπόμενου εύρους ηλικίας)
την περίοδο αναφοράς 2001-2017.

Κατά την περίοδο αναφοράς 2001-2017, το ποσοστό
των ανδρών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικές σπουδές (ISCED 1) καταγράφει μικρή μείωση κατά 7,9% (ή κατά 4,4 ποσ. μονάδες, ενώ το ποσοστό των γυναικών καταγράφει μικρή αύξηση κατά 10,4% (ή κατά
4,4 ποσ. μονάδες), με το ποσοστό των ανδρών να υπερέχει σταθερά των γυναικών κατά την περίοδο αναφοράς, με τη μέση απόκλιση των φύλων στην περίοδο να

Γράφημα 2.268: Ετήσια σταθμισμένη μέση ηλικία (σε έτη) του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά/ έχει εγγραφεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικές σπουδές (ISCED8) στην ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο αναφοράς 2001-2017
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Το 2017, η ετήσια σταθμισμένη μέση ηλικία του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά/ έχει εγγραφεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικές σπου-

δές (ISCED8) στην Ελλάδα είναι 40,4 έτη, με το 43,2%
των φοιτητών/-τριών να ανήκουν στην κατηγορία «εντός του προβλεπόμενου εύρους ηλικιών για τη βαθμί-
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δα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης διδακτορικές σπουδές - ISCED8» στην Ελλάδα, το 61,0% των φοιτητών/τριών να είναι ηλικίας μεγαλύτερης από το προβλεπόμενο εύρος ηλικιών, και το 17,3% των φοιτητών/-τριών
να είναι ηλικίας μικρότερης από το προβλεπόμενο εύρος ηλικιών.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017) η ετήσια
σταθμισμένη μέση ηλικία του συνολικού φοιτητικού
πληθυσμού που φοιτά/ έχει εγγραφεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικές σπουδές (ISCED8) στην
Ελλάδα καταγράφει αύξηση κατά 39,0% (ή κατά 11,3
έτη), από 29,0 έτη το 2001, σε 40,3 έτη το 2017, που
αποτελεί και την μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή του
δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2004 (29,0 έτη).
Τη συγκεκριμένη περίοδο:
 το ποσοστό των φοιτητών/-τριών που ανήκουν στην
κατηγορία «εντός του προβλεπόμενου εύρους ηλικιών για τη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
διδακτορικές σπουδές - ISCED8» καταγράφει μείωση κατά -22,7% (ή κατά 12,7 ποσ. μονάδες), από



56,0% το 2001, σε 43,3% το 2017. Σημειώνεται ότι η
μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς
καταγράφεται το 2012 (84,3%), ενώ η ελάχιστη τιμή
του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2016
(37,0%).
το ποσοστό των φοιτητών/-τριών που ανήκουν στην
κατηγορία «ηλικίας μεγαλύτερης από το προβλεπόμενο εύρος ηλικιών» καταγράφει πολύ ισχυρή αύξηση κατά 1405,5% (ή κατά 56,9 ποσ. μονάδες), από
4,1% το 2001, σε 61,0% το 2017. Σημειώνεται ότι η
μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς
καταγράφεται το 2016 (66,7%) ενώ η ελάχιστη μημηδενική τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2012 (0,2%), και
το ποσοστό των φοιτητών/-τριών που ανήκουν στην
κατηγορία «ηλικίας μικρότερης από το προβλεπόμενο εύρος ηλικιών» καταγράφει μείωση κατά -56,6%
(ή κατά 22,6 ποσ. μονάδες), από 40,0% το 2001, σε
17,4% το 2017. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του
δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται
το 2002 (40,0%), ενώ η ελάχιστη τιμή του δείκτη την
ίδια περίοδο καταγράφεται το 2016 (14,7%).

2.3.10 Συμμετοχή στην εκπαίδευση ανά ηλικία - Δείκτης ASER
Ο δείκτης-ASER (age-specific enrolment ratio - UNESCO)
μιας χώρας αποδίδει την ποσοστιαία αναλογία των
μαθητών-φοιτητών μιας συγκεκριμένης ηλικίας (που
φοιτούν/ έχουν εγγραφεί στις βαθμίδες ISCED0 έως&
ISCED8 της εκπαίδευσης) ως προς το συνολικό πληθυσμό/κατοίκους της αντίστοιχης ηλικίας στη χώρα.
Εξ ορισμού, μια υψηλή τιμή του δείκτη-ASER υποδηλώνει υψηλό βαθμό συμμετοχής του πληθυσμού της
συγκεκριμένης ηλικίας στην εκπαίδευση. Θεωρητικά η
μέγιστη τιμή του δείκτη είναι 100%. Αυξανόμενες τάσεις του δείκτη υποδηλώνουν αύξηση της συμμετοχής
της συγκεκριμένης ηλικίας στην εκπαίδευση. Αν η τιμή

του δείκτη είναι μικρότερη του 100%, τότε το υπολειπόμενο ποσοστό, αποτελεί και ένα μέτρο του ποσοστού του πληθυσμού της συγκεκριμένης ηλικίας που
δεν φοιτά/ έχει εγγραφεί σε κάποια βαθμίδα της εκπαίδευσης.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το ποσοστό ανά
ηλικία του συνολικού μαθητικού πληθυσμού (που
φοιτούν/ έχουν εγγραφεί σε κάποια βαθμίδα της εκπαίδευσης) ως προς το πλήθος του συνολικού πληθυσμού/κατοίκους αντίστοιχης ηλικίας (δείκτης-ASER)
στην Ελλάδα το 2017.

Γράφημα 2.269: Πλήθος & ποσοστό ανά ηλικία του συνολικού μαθητικού πληθυσμού (που φοιτούν/ έχουν εγγραφεί σε κάποια βαθμίδα της εκπαίδευσης) ως
προς το πλήθος του συνολικού πληθυσμού/κατοίκους αντίστοιχης ηλικίας (δείκτης-ASER) στην ΕΛΛΑΔΑ το 2017
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Η διακοπή της χρονοσειράς μεταξύ των ετών 2012 & 2013 σημειώνεται με διακεκομμένη γραμμή.
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Από την κατανομή του δείκτη-ASER το 2017, προκύπτει ότι η μέση τιμή του δείκτη στις ηλικιακές ομάδες
από 4 έως& 17 ετών (1.417.706 μαθητές/-τριες) στην
Ελλάδα είναι ιδιαίτερα υψηλή (94,3%), τιμή που υπο-
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δηλώνει ότι το εύρος των ηλικιών που περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα βρίσκονται
στην εκπαίδευση (ασχέτως βαθμίδας της εκπαίδευσης) σχεδόν στο σύνολο του πληθυσμού τους. Ση-

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2017-2018

δείκτης-ASER στην ηλικιακή ομάδα από 4 έως& 17
ετών στην Ελλάδα καταγράφει οριακή αύξηση κατά
0,2% (ή κατά 0,1 ποσ. μονάδα) από 94,2% το 2001, σε
94,3% το 2017. Σημειώνεται, ότι μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το
2010 (95,2%), ενώ η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια
περίοδο καταγράφεται το 2003 (87,1%).

Κεφάλαιο 2ο

ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ
ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

μειώνεται, ότι τη συγκεκριμένη χρονιά η υψηλότερη
πυκνότητα ανά ηλικία του δείκτη-ASER στις ηλικιακές
ομάδες από 4 έως& 17 ετών στην Ελλάδα καταγράφεται στην ηλικία των 8ετών (99,6%) και ακολουθεί η ηλικία των 9ετών (99,4%), ενώ η χαμηλότερη πυκνότητα ανά ηλικία καταγράφεται στην ηλικία των 4ετών
(70,5%). Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017) ο

2.3.11 Πρόωρη εγκατάλειψη από την Εκπαίδευση & Κατάρτιση – Δείκτης EU-2020
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή
του δείκτη πρόωρης εγκατάλειψης από την Ε&Κ στην

Ελλάδα και στην ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 20012018.

Γράφημα 2.270: Κατανομή του δείκτη πρόωρης εγκατάλειψης από την Ε&Κ στην ΕΛΛΑΔΑ και στην ΕΕ-28 την περίοδο 2001-2018
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Για ιστορικούς λόγους, αξίζει να σημειωθεί ότι η τιμή
του δείκτη το 1992 στην Ελλάδα είναι 25,2%, τιμή υπολειπόμενη κατά 7,1 ποσ. μονάδες της μέσης τιμής
του δείκτη στα 9 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία
28
έχουν δημοσιοποιηθεί στοιχεία .
Κατά την περίοδο 1992-2000 το ποσοστό των νέων (ηλικίας από 18 έως& 24ετών) που πρόωρα εγκατέλειψαν την εκπαίδευση & κατάρτιση στην Ελλάδα καταγράφει σημαντική μείωση κατά -27,8% (ή κατά 7,1
ποσ. μονάδες) από 25,2% το 1992, που αποτελεί και
τη μέγιστη τιμή του δείκτη την περίοδο 1992-2000, σε
18,2% το 2000, που αποτελεί αντίστοιχα και την ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.
Το 2018, το ποσοστό των νέων (ηλικίας από 18 έως&
24ετών) που πρόωρα εγκατέλειψαν την εκπαίδευση &
κατάρτιση στην Ελλάδα είναι 4,7%, τιμή υπολειπόμενη της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (10,5%)
κατά 5,8 ποσ. μονάδες. Σημειώνεται ότι κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) η τιμή του δείκτη στην
ΕΕ-28 υπερέχει σταθερά (από οριακά έως και σημαντικά) της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην Ελλάδα.
28

Πορτογαλία (50,0%), Λουξεμβούργο (42,2%), Ισπανία (40,3%), Ιταλία (37,5%), Ηνωμένο Βασίλειο (34,7%), Ιρλανδία (27,1%), Ελλάδα (25,2%), Βέλγιο (42,2%), και Δανία (15,2%).

Κατά την περίοδο αναφοράς το ποσοστό των νέων (ηλικίας από 18 έως& 24ετών) που πρόωρα εγκατέλειψαν την εκπαίδευση & κατάρτιση στην Ελλάδα καταγράφει σημαντική μείωση κατά -72,2% (ή κατά 12,2
ποσ. μονάδες), από 16,9 ποσ. μονάδες το 2001, που
αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 4,7 ποσ. μονάδες το 2018, που
αποτελεί αντίστοιχα και την ελάχιστη τιμή του δείκτη
την ίδια περίοδο. Τη συγκεκριμένη περίοδο το εύρος
της απόκλισης της τιμής του δείκτη μεταξύ Ελλάδας
και ΕΕ-28 καταγράφει σημαντική αύξηση κατά 363,2%
(ή κατά 4,5 ποσ. μονάδες), από 1,3 ποσ. μονάδες το
2001, σε 5,8 ποσ. μονάδες το 2018, με τη μέση τιμή
του εύρους μεταξύ Ελλάδας και ΕΕ-28 να είναι 1,87
ποσ. μονάδες, τη μέγιστη τιμή του εύρους να καταγράφεται το 2018 (5,8 ποσ. μονάδες) και αντίστοιχα
την ελάχιστη τιμή του εύρους να καταγράφεται το
2009 (0,0 ποσ. μονάδες).
ΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (NUTS2)

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή
της μέγιστης, της ελάχιστης και της μέσης τιμής του
δείκτη πρόωρης εγκατάλειψης από την Ε&Κ στις 13
διοικητικές περιφέρειες (NUTS2 regions) της Ελλάδας
για τις οποίες διατίθενται τιμές του δείκτη (*) την περίοδο αναφοράς 2001-2018.
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Γράφημα 2.271: Κατανομή της μέγιστης, της ελάχιστης και της μέσης τιμής του δείκτη πρόωρης εγκατάλειψης από την Ε&Κ στις διοικητικές περιφέρειες (NUTS2 regions)
της ΕΛΛΑΔΑΣ για τις οποίες διατίθενται τιμές του δείκτη (*) την περίοδο αναφοράς 2001-2018
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(*) Την περίοδο 2014-2018 οι τιμές του δείκτη στις διοικητικές περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ιονίων νήσων, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου
όταν δεν ήταν διαθέσιμες προσεγγίστηκαν με στατιστική πρόβλεψη της χρονοσειράς τους και την ετήσιας τιμής της χώρας.
Πηγή: Eurostat - Early leavers from education and training by sex and NUTS 2 regions [edat_lfse_16]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, η μέση τιμή του ποσοστού των νέων (ηλικίας
από 18 έως& 24ετών) που πρόωρα εγκατέλειψαν την
εκπαίδευση & κατάρτιση στις 13 διοικητικές περιφέρειες της Ελλάδας είναι 6,9%, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά του στόχου ΕΕ-2020 κατά 3,1 ποσ. μονάδες.
Την ίδια χρονιά το εύρος της διαφοράς της μέγιστης
τιμής του δείκτη (11,8% που καταγράφεται στη διοικητική περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου) στις διοικητικές περιφέρειες της Ελλάδας από την αντίστοιχη ελάχιστη
τιμή του δείκτη (3,3% που καταγράφεται στη διοικητική περιφέρεια Αττικής) είναι 7,1 ποσ. μονάδες.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018):
 η μέγιστη τιμή του δείκτη στις διοικητικές περιφέρειες της Ελλάδας καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική
μείωση κατά -66,6% (ή κατά 23,5 ποσοστιαίες μονάδες), από 35,3% το 2001, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς,
σε 11,8% το 2018, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.
 η ελάχιστη τιμή του δείκτη στις διοικητικές περιφέρειες της Ελλάδας καταγράφει μείωση κατά -67,3%



(ή κατά 6,8 ποσοστιαίες μονάδες), από 10,1% το
2001, σε 3,3% το 2018, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς.
Σημειώνεται, ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια
περίοδο καταγράφεται το 2002 (11,4%).
ενώ το εύρος της διαφοράς της μέγιστης από την
αντίστοιχη ελάχιστη τιμή του δείκτη στις διοικητικές
περιφέρειες της Ελλάδας καταγράφει σημαντική
μείωση κατά -61,4% (ή κατά 11,3 ποσοστιαίες μονάδες), από 18,4 ποσ. μονάδες το 2001, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του εύρους της διαφοράς κατά την περίοδο αναφοράς, σε 7,1 ποσ. μονάδες το
2018, που αποτελεί αντίστοιχα και την ελάχιστη τιμή
του εύρους της διαφοράς την ίδια περίοδο.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η μέση τιμή
του ποσοστού των νέων (ηλικίας από 18 έως& 24ετών)
που πρόωρα εγκατέλειψαν την εκπαίδευση & κατάρτιση στις 13 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της Ελλάδας, τα έτη 2002 και 2018.

Γράφημα 2.272: Μέση τιμή του ποσοστού των νέων (ηλικίας από 18 έως& 24ετών) που πρόωρα εγκατέλειψαν την εκπαίδευση & κατάρτιση ανά διοικητική
περιφέρεια (NUTS2) στην ΕΛΛΑΔΑ τα έτη 2002 και 2019
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Πηγή: Eurostat - Early leavers from education and training by sex and NUTS 2 regions [edat_lfse_16]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018 η χαμηλότερη τιμή του ποσοστού των νέων (ηλικίας από 18 έως& 24ετών) που πρόωρα εγκατέλειψαν την εκπαίδευση & κατάρτιση στις 13 διοικητικές
περιφέρειες της Ελλάδας καταγράφεται στις περιφέρειες
Αττικής και Δυτικής Μακεδονίας (3,3% υπολειπόμενη
κατά 6,7 ποσ. μονάδες του στόχου) και κατά αύξουσα
σειρά της τιμής του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες:
Θεσσαλίας (3,4% υπολειπόμενη κατά 6,6 ποσ.μονάδες
του στόχου), Κεντρικής Μακεδονίας (4,1% υπολειπόμενη κατά 5,9 ποσ.μονάδες του στόχου), Δυτικής Ελλάδας
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(6,0% υπολειπόμενη κατά 4,0 ποσ. μονάδες του στόχου),
Ιονίων νήσων (6,5% υπολειπόμενη κατά 3,5 ποσ. μονάδες του στόχου), Ηπείρου (6,7% υπολειπόμενη κατά 3,3
ποσ. μονάδες του στόχου), Κρήτης (7,2% υπολειπόμενη
κατά 2,8 ποσ.μονάδες του στόχου), Πελοποννήσου (7,3%
υπολειπόμενη κατά 2,7 ποσ. μονάδες του στόχου), Βορείου Αιγαίου (7,9% υπολειπόμενη κατά 2,1 ποσ. μονάδες του στόχου), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
(8,5% υπολειπόμενη κατά 1,5 ποσ.μονάδες του στόχου),
Στερεάς Ελλάδας (10,1% υπερέχουσα κατά 0,1 ποσ. μο-

Στόχος EU-2020

Less than

10,0%

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2017-2018

Πελοποννήσου (κατά 14,3 ποσ. μονάδες), Δυτικής Ελλάδας (κατά 13,2 ποσ. μονάδες), Στερεάς Ελλάδας (κατά
12,6 ποσ. μονάδες), Κεντρικής Μακεδονίας (κατά 9,6
ποσ. μονάδες), Αττικής (κατά 8,7 ποσ. μονάδες), Δυτικής
Μακεδονίας (κατά 6,8 ποσ. μονάδες), και Ηπείρου (κατά
4,4 ποσ. μονάδες).

Κεφάλαιο 2ο

ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ
ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

νάδες του στόχου), και Νοτίου Αιγαίου (11,8% υπερέχουσα κατά 1,8 ποσ. μονάδες του στόχου).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2002-2019) καταγράφεται
μείωση του ποσοστού των νέων (ηλικίας από 18 έως&
24ετών) που πρόωρα εγκατέλειψαν την εκπαίδευση &
κατάρτιση και στις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας, με την υψηλότερη να καταγράφεται στην διοικητική
περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (κατά
26,8 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες: Νοτίου Αιγαίου (κατά 23,2 ποσ.
μονάδες), Ιονίων νήσων (κατά 19,2 ποσ. μονάδες), Κρήτης (κατά 18,3 ποσ. μονάδες), Θεσσαλίας (κατά 17,8 ποσ.
μονάδες), Βορείου Αιγαίου (κατά 14,4 ποσ. μονάδες),

ΑΝΑ ΦΥΛΟ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή των νέων (ηλικίας από 18 έως& 24ετών)
που πρόωρα εγκατέλειψαν την εκπαίδευση & κατάρτιση στην Ελλάδα ως προς το φύλο των νέων την περίοδο 2001-2018.

Γράφημα 2.273: Ποσοστιαία κατανομή των νέων (ηλικίας από 18 έως& 24ετών) που πρόωρα εγκατέλειψαν την εκπαίδευση & κατάρτιση στην ΕΛΛΑΔΑ ως
προς το φύλο την περίοδο 2001-2018
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Πηγή: Eurostat - Early leavers from education and training by sex [t2020_40]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) η κατανομή
των νέων (ηλικίας από 18 έως& 24ετών) που πρόωρα
εγκατέλειψαν την εκπαίδευση & κατάρτιση στην Ελλάδα διαφοροποιείται σημαντικά έως και ελαφρά ως
προς το φύλο των νέων. Συγκεκριμένα, το 2018 το ποσοστό των ανδρών (5,7%) υπερέχει ελαφρά (κατά 2,1
ποσ. μονάδες) του αντίστοιχου ποσοστού των γυναικών
(3,6%). Κατά την περίοδο αναφοράς 2001-2018, τόσο το
ποσοστό των ανδρών που πρόωρα εγκατέλειψαν την
εκπαίδευση & κατάρτιση στην Ελλάδα, όσο και των
γυναικών καταγράφουν σημαντική μείωση του δείκτη
(στους άνδρες κατά -72,6% ή κατά 15,1 ποσ. μονάδες
και ελαφρότερα στις γυναίκες κατά -72,5% ή κατά 9,5
ποσ. μονάδες), με το ποσοστό των ανδρών να υπερέχει

σταθερά των γυναικών κατά την περίοδο 2001-2018, τη
μέση απόκλιση της περιόδου μεταξύ των φύλων να είναι 5,8 ποσ. μονάδες, τη μέγιστη τιμή της απόκλισης
των φύλων να καταγράφεται το 2006 (κατά 9,0 ποσ.
μονάδες) και την ελάχιστη τιμή της απόκλισης να καταγράφεται το 2016 (κατά 1,8 ποσ. μονάδες).
ΑΝΑ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης που
αφορά στην ποσοστιαία κατανομή των νέων (ηλικίας
από 18 έως& 24ετών) που πρόωρα εγκατέλειψαν την
εκπαίδευση & κατάρτιση στην Ελλάδα ως προς την
υπηκοότητα (ημεδαποί-αλλοδαποί) των νέων την περίοδο 2004-2018.

Γράφημα 2.274: Ποσοστιαία κατανομή των νέων (ηλικίας από 18 έως& 24ετών) που πρόωρα εγκατέλειψαν την εκπαίδευση & κατάρτιση στην ΕΛΛΑΔΑ ως
προς την υπηκοότητα (ημεδαποί-αλλοδαποί) των νέων την περίοδο 2004-2018
48,1

42,2

44,2

41,8

46,3

48,4

46,9

45,2

39,6

34,1
26,1

21,6

15,9

15,7

17,5

Στόχος EU-2020

Less than

10,0%
2001

2002

2003

11,7

11,0

12,9

11,8

11,0

9,9

9,5

9,3

8,4

7,6

7,5

6,9

5,5

5,4

3,9

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

ημεδαποί

αλλοδαποί

Πηγή: Eurostat - Early leavers from education and training by sex and citizenship [edat_lfse_01]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Κατά την περίοδο αναφοράς (2004-2018) η κατανομή
των νέων (ηλικίας από 18 έως& 24ετών) που πρόωρα
εγκατέλειψαν την εκπαίδευση & κατάρτιση στην Ελλάδα διαφοροποιείται ιδιαίτερα σημαντικά ως προς την
υπηκοότητα των νέων. Συγκεκριμένα, το 2018 το ποσοστό των ημεδαπών νέων (3,9%) υπολείπεται σημαντικά

(κατά 13,6 ποσ. μονάδες) του αντίστοιχου ποσοστού των
αλλοδαπών (17,5%).
Κατά την περίοδο αναφοράς 2004-2018, τόσο το ποσοστό των ημεδαπών που πρόωρα εγκατέλειψαν την εκπαίδευση & κατάρτιση στην Ελλάδα, όσο και των αλλοδαπών καταγράφουν σημαντική μείωση του δείκτη
(στους ημεδαπούς κατά -66,7% ή κατά 7,8 ποσ. μονάδες
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

και ιδιαίτερα σημαντική μείωση στους αλλοδαπούς κατά
-63,6% ή κατά 30,6 ποσ. μονάδες), με το ποσοστό των
ημεδαπών να υπολείπεται σταθερά των αλλοδαπών κατά την περίοδο 2004-2018, τη μέση απόκλιση της περιόδου μεταξύ ημεδαπών και αλλοδαπών να είναι 26,8 ποσ.
μονάδες, τη μέγιστη τιμή της απόκλισης των νέων ως
προς την υπηκοότητα να καταγράφεται το 2009 (κατά
38,5 ποσ. μονάδες) και την ελάχιστη τιμή της απόκλισης
να καταγράφεται το 2017 (κατά 10,3 ποσ. μονάδες).
ΑΝΑ ΒΑΘΜΟ ΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης που
αφορά στην ποσοστιαία κατανομή των νέων (ηλικίας
από 18 έως& 24ετών) που πρόωρα εγκατέλειψαν την

εκπαίδευση & κατάρτιση στην Ελλάδα συνολικά και
ως προς το βαθμό αστικότητας του τόπου κατοικίας
των νέων την περίοδο 2001-2018.
Συγκεκριμένα, το ποσοστό των νέων (ηλικίας από 18
έως& 24ετών) που πρόωρα εγκατέλειψαν την εκπαίδευση & κατάρτιση στην Ελλάδα υπολογίζεται διακριτά σε 3 διακριτούς βαθμούς αστικότητας του τόπου
κατοικίας των νέων: (α) στις μεγαλουπόλεις (cities –
αστικά κέντρα με πληθυσμό μεγαλύτερο των 50.000
κατοίκων), (β) στις πόλεις&προάστια (towns & suburbs/ urban clusters – αστικές περιοχές με πληθυσμό
μεγαλύτερο των 5.000 κατοίκων), και (γ) στις αγροτικές περιοχές (rural areas/rural grid cells).

Γράφημα 2.275: Ποσοστιαία κατανομή των νέων (ηλικίας από 18 έως& 24ετών) που πρόωρα εγκατέλειψαν την εκπαίδευση & κατάρτιση στην ΕΛΛΑΔΑ συνολικά και ως προς το βαθμό αστικότητας του τόπου κατοικίας των νέων την περίοδο 2001-2018
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Πηγή: Eurostat - Early leavers from education and training by sex and degree of urbanisation [edat_lfse_30]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) η κατανομή
των νέων (ηλικίας από 18 έως& 24ετών) που πρόωρα
εγκατέλειψαν την εκπαίδευση & κατάρτιση στην Ελλάδα διαφοροποιείται σημαντικά ως προς τους 3 διακριτούς βαθμούς αστικότητας του τόπου κατοικίας
των νέων. Συγκεκριμένα το 2018, ο δείκτης των νέων
της Ελλάδας που πρόωρα εγκατέλειψαν την εκπαίδευση & κατάρτιση και κατοικούν:
 σε μεγαλουπόλεις είναι 3,0% υπερκαλύπτοντας σημαντικά (κατά 7,0 ποσ. μονάδες) του αντίστοιχου ΕΕ2020 στόχου (10,0%), τιμή που υπολείπεται (κατά 1,7
ποσ. μονάδες) της τιμής του δείκτη στο σύνολο της
επικράτειας (4,7%),

464

 σε πόλεις & προάστια είναι 5,0% υπερκαλύπτοντας



σημαντικά (κατά 5,0 ποσ. μονάδες) του αντίστοιχου
ΕΕ-2020 στόχου (10,0%), τιμή που υπερέχει οριακά
(κατά 0,3 ποσ. μονάδες) της τιμής του δείκτη στο σύνολο της επικράτειας (4,7%), και
σε αγροτικές περιοχές είναι 8,0% υπερκαλύπτοντας
ελαφρά (κατά 2,0ποσ. μονάδα) του αντίστοιχου ΕΕ2020 στόχου (10,0%), τιμή που υπερέχει (κατά 3,3
ποσ. μονάδες) της τιμής του δείκτη στο σύνολο της
επικράτειας (4,7%).

Κατά την περίοδο αναφοράς 2001-2018, το εύρος της
απόκλισης του ποσοστού των νέων (ηλικίας από 18
έως& 24ετών) που πρόωρα εγκατέλειψαν την εκπαί-

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2017-2018



μειώνεται, ότι η μέγιστη τιμή της απόκλισης του δείκτη από τον στόχο καταγράφεται το 2002 (15,2 ποσ.
μονάδες), ενώ η ελάχιστη τιμή της απόκλισης του δείκτη από τον στόχο καταγράφεται το 2011 (0,1 ποσ.
μονάδες), και
σε αγροτικές περιοχές καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική μείωση κατά -91,2% (ή κατά 20,7 ποσ. μονάδες)
από 22,7 ποσ. μονάδες το 2001, σε 2,0 ποσ. μονάδες
το 2018. Σημειώνεται, ότι η μέγιστη τιμή της απόκλισης του δείκτη από τον στόχο καταγράφεται το 2002
(15,2 ποσ. μονάδες), ενώ η ελάχιστη τιμή της απόκλισης του δείκτη από τον στόχο καταγράφεται το 2011
(0,1 ποσ. μονάδες).

Κεφάλαιο 2ο

ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ
ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

δευση & κατάρτιση στην Ελλάδα από τον αντίστοιχο
ΕΕ-2020 στόχο (10,0%) καταγράφει ελαφρά μείωση
κατά -23,2% (ή κατά 1,6 ποσ. μονάδες) από 6,9 ποσ.
μονάδες το 2001, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή της
απόκλισης του δείκτη από τον στόχο κατά την περίοδο
αναφοράς, σε 5,3 ποσ. μονάδες το 2018. Σημειώνεται,
ότι η ελάχιστη τιμή της απόκλισης του δείκτη από τον
στόχο την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2013 (0,1
ποσ. μονάδες). Τη συγκεκριμένη περίοδο το εύρος της
απόκλισης από το σχετικό ΕΕ-2020 στόχο του ποσοστού των νέων (ηλικίας από 18 έως& 24ετών) στην Ελλάδα που πρόωρα εγκατέλειψαν την εκπαίδευση &
κατάρτιση και κατοικούν:
 σε μεγαλουπόλεις καταγράφει σημαντική αύξηση
κατά 204,3% (ή κατά 4,7 ποσ. μονάδες) από 2,3 ποσ.
μονάδες το 2001, σε 7,0 ποσ. μονάδες το 2018, ακριβώς επειδή η χώρα υπερκαλύπτοντας το στόχο έγκαιρα συνέχισε να μειώνει το σχετικό δείκτη. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή της απόκλισης του δείκτη από
τον στόχο κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται
το 2017 (7,0 ποσ. μονάδες), ακριβώς επειδή η χώρα
υπερκαλύπτοντας το στόχο έγκαιρα συνέχισε να μειώνει το σχετικό δείκτη, ενώ η ελάχιστη τιμή της απόκλισης του δείκτη από τον στόχο την ίδια περίοδο,
καταγράφεται το 2005 (0,2 ποσ. μονάδες),
 σε πόλεις & προάστια καταγράφει σημαντική μείωση
κατά -66,4% (ή κατά 9,9 ποσ. μονάδες) από 14,9 ποσ.
μονάδες το 2001, σε 5,0 ποσ. μονάδες το 2018. Ση-

ΑΝΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης που
αφορά στην ποσοστιαία κατανομή των νέων (ηλικίας
από 18 έως& 24ετών) που πρόωρα εγκατέλειψαν την
εκπαίδευση & κατάρτιση στην Ελλάδα ως προς την τρέχουσα κατάσταση απασχόλησης–labour status (εργαζόμενοι & μη-εργαζόμενοι που επιθυμούν να εργαστούν)
των νέων την περίοδο 2005-2018.
Σημειώνεται, ότι ο συνολικός δείκτης των νέων που πρόωρα εγκατέλειψαν την εκπαίδευση & κατάρτιση στην ΕΕ28 (100,0%) έχει επιμεριστεί σε 3 κατηγορίες (εργαζόμενοι, μη-εργαζόμενοι που επιθυμούν να εργαστούν και
μη-εργαζόμενοι που δεν-επιθυμούν να εργαστούν).

Γράφημα 2.276: Ποσοστιαία κατανομή των νέων (ηλικίας από 18 έως& 24ετών) που πρόωρα εγκατέλειψαν την εκπαίδευση & κατάρτιση στην ΕΛΛΑΔΑ ως
προς την τρέχουσα κατάσταση απασχόλησης (εργαζόμενοι & μη-εργαζόμενοι που επιθυμούν να εργαστούν) των νέων την περίοδο 2005-2018
62,4

15,8
2001

2002

2003

2004

2005

65,6

66,4

64,6

19,9

16,8

18,1

2006

2007

2008

60,6

52,6

27,4

21,8
2009

εργαζόμενοι (%)

2010

44,2

43,4

37,2

38,1

2011

2012

50,5

46,7

43,0

40,3

40,0

32,7

36,7

38,0

38,7

38,3

2014

2015

2016

2017

2013

46,8

34,0

2018

μη-εργαζόμενοι (που επιθυμούν να εργαστούν) %

Πηγή: Eurostat - Early leavers from education and training by sex and labour status [edat_lfse_14]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Κατά την περίοδο αναφοράς (2005-2018) η κατανομή
των νέων (ηλικίας από 18 έως& 24ετών) που πρόωρα
εγκατέλειψαν την εκπαίδευση & κατάρτιση στην Ελλάδα διαφοροποιείται σημαντικά ως προς την τρέχουσα κατάσταση απασχόλησης των νέων.
Συγκεκριμένα, το 2018 το ποσοστό των εργαζόμενων
νέων (46,8%) που πρόωρα εγκατέλειψαν την εκπαίδευση & κατάρτιση υπολείπεται σημαντικά του αντίστοιχου ποσοστού των μη-εργαζόμενων που επιθυμούν
να εργαστούν νέων (34,0%) κατά 12,8 ποσ. μονάδες.
Κατά την περίοδο αναφοράς 2005-2018, το ποσοστό
των εργαζόμενων νέων που πρόωρα εγκατέλειψαν την
εκπαίδευση & κατάρτιση στην Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική μείωση κατά -45,4% (ή κατά 28,4
ποσ. μονάδες), ενώ αντίθετα το ποσοστό των μη-

εργαζόμενων που επιθυμούν να εργαστούν νέων καταγράφει εντονότερη αύξηση κατά 196,5% (ή κατά 31,0
ποσ. μονάδες), με το ποσοστό των εργαζόμενων νέων
να υπερέχει σταθερά κατά την περίοδο 2005-2011, ενώ
την περίοδο 2011-2018 υπολείπεται σημαντικά των μηεργαζόμενων νέων που επιθυμούν να εργαστούν.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, η μέση απόκλιση του εύρους μεταξύ εργαζομένων και μη-εργαζομένων νέων
που πρόωρα εγκατέλειψαν την εκπαίδευση & κατάρτιση στην Ελλάδα κατά την περίοδο αναφοράς είναι
σημαντική (22,4 ποσ. μονάδες), η μέγιστη τιμή της απόκλισης του εύρους μεταξύ εργαζομένων και μη- εργαζομένων καταγράφεται το 2007 (κατά 49,7 ποσ. μονάδες), ενώ η ελάχιστη τιμή της απόκλισης καταγράφεται το 2016(κατά 1,6 ποσ. μονάδες).
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3.1

Κινητικότητα φοιτητικού πληθυσμού στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED5-8)

1

Council conclusions on a benchmark for learning mobility (2011/C
372/08)

Κεφάλαιο 3ο

Το κριτήριο αναφοράς εστιάζεται στην εξωτερική κινητικότητα (outward mobility) δηλαδή στο βαθμό στον
οποίο τα άτομα μεταβαίνουν στο εξωτερικό προκειμένου να αποκτήσουν μαθησιακές εμπειρίες και επαγγελματικά προσόντα. Στο εσωτερικό της ΕΕ, ο στόχος
αυτός συνδέεται με τις βασικές αρχές της ΕΕ όσον αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων και
την εργασία εντός της εσωτερικής αγοράς.
Με το κριτήριο αναφοράς της ΕΕ μετράται ο αριθμός
των πτυχιούχων που συμμετείχαν σε κινητικότητα κα-

τά τη διάρκεια των σπουδών τους και απέκτησαν επίσης επιτυχώς τους τίτλους επαγγελματικών προσόντων
τους. Σε αυτό δεν προσδιορίζεται άμεσα η γεωγραφική
περιοχή, αλλά στα συμπεράσματα του 2011 υπογραμμίζεται ότι: «η μαθησιακή κινητικότητα ορίζεται ως
φυσική κινητικότητα και λαμβάνει υπόψη την παγκόσμια κινητικότητα».
Η μέτρηση του δείκτη αναφοράς για την κινητικότητα
στο πλαίσιο της αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης
και κατάρτισης (ΑΕΕΚ) περιορίζεται στην πράξη από το
εργαλείο που αναφέρεται στα συμπεράσματα (δηλαδή, η εκπόνηση έρευνας σε νοικοκυριά που απευθύνε2
ται σε καθορισμένη ευρεία ηλικιακή ομάδα) , ενώ δεν
προσδιορίζεται η πηγή του δείκτη αναφοράς για την
τριτοβάθμια εκπαίδευση.[..]

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

«Στην πρόσφατη ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο
Επένδυση στη νεολαία της Ευρώπης επισημαίνεται ο
θετικός αντίκτυπος της μαθησιακής κινητικότητας στην
απασχολησιμότητα και την ενεργό συμμετοχή του πολίτη στα κοινά.
Η μάθηση, οι σπουδές και η επαγγελματική κατάρτιση
σε άλλη χώρα αποτελούν μοναδική εμπειρία και μπορούν να ανοίξουν νέους ορίζοντες. Οι δεξιότητες που
αποκτώνται κατά τη διάρκεια μιας εμπειρίας κινητικότητας, όπως η επίλυση προβλημάτων, η προσαρμοστικότητα, η ανεκτικότητα και η αυτοπεποίθηση, εκτιμώνται από τους εργοδότες και είναι ουσιώδεις για τη
σημερινή κοινωνία.
Η Επιτροπή ενθαρρύνει τη μαθησιακή κινητικότητα
των νέων μέσω των πολιτικών και των προγραμμάτων
της, συμπεριλαμβανομένου ενός ειδικού προς τον
σκοπό αυτό κριτηρίου αναφοράς και της παρεχόμενης
στήριξης από το πρόγραμμα Erasmus+.[..]
Το κριτήριο αναφοράς (benchmark) για τη μαθησιακή
1
κινητικότητα περιλαμβάνει δύο δείκτες αναφοράς/
στόχους (indicators/benchmarks) που ορίζονται στο παράρτημα των συμπερασμάτων του 2011 ως εξής:
 Μέχρι το 2020 τουλάχιστον το 20% κατά μέσο όρο
στην ΕΕ των αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
πρέπει να έχουν αποκτήσει την εμπειρία μιας περιόδου σπουδών σχετικών με την τριτοβάθμια εκπαίδευση, ή μιας περιόδου κατάρτισης (συμπεριλαμβανομένης της τοποθέτησης σε θέση εργασίας) στο
εξωτερικό, που αντιστοιχεί σε ελάχιστο όριο 15 ακαδημαϊκών μονάδων (ECTS) ή διαρκεί τουλάχιστον
τρεις μήνες.
 Μέχρι το 2020 τουλάχιστον το 6% κατά μέσο όρο
στην ΕΕ των νέων ηλικίας 18-34 με τίτλο αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης πρέπει
να έχουν αποκτήσει την εμπειρία μιας περιόδου
σπουδών σχετικών με την αρχική Επαγγελματική Εκπαίδευση & Κατάρτιση (ΕΕΚ), ή μιας περιόδου κατάρτισης (συμπεριλαμβανομένης της τοποθέτησης
σε θέσεις εργασίας) στο εξωτερικό με ελάχιστη
διάρκεια δύο εβδομάδων (ή λιγότερο αν τεκμηριώνεται με το Europass) δηλαδή 10 εργάσιμες ημέρες.

Τα δεδομένα του δείκτη αναφοράς για την τριτοβάθμια εκπαίδευση περιλαμβάνουν δύο τύπους κινητικότητας: την κινητικότητα που αφορά σε ακαδημαϊκές
μονάδες (credit mobility) και την κινητικότητα που
αφορά στην απόκτηση τίτλου σπουδών (degree mobil3
ity).»
Στη μελέτη «Learning Mobility II - An estimation of the
benchmark» που δημοσιοποίησε το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (European Com4
mission - Joint Research Centre - JRC) το 2018 διευκρινίζεται ότι:
«Το 2015 η Επιτροπή για να ποσοτικοποιήσει και να
μετρήσει το δείκτη αναφοράς για τη μαθησιακή κινητικότητα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ανέπτυξε ένα
μεθοδολογικό εγχειρίδιο στο οποίο περιλαμβάνεται ο
επίσημος στατιστικός ορισμός για τη μαθησιακή κινητικότητα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, προσδιορίζοντας την «ως τη φυσική διέλευση των εθνικών συνόρων μεταξύ μιας χώρας προέλευσης και μιας χώρας
προορισμού και τη μετέπειτα συμμετοχή σε δραστηριότητες σχετικές με την τριτοβάθμια εκπαίδευση
(στη χώρα προορισμού). Ως χώρα προέλευσης ορίζεται η χώρα προηγούμενης εκπαίδευσης, δηλαδή η χώρα όπου αποκτήθηκε το δίπλωμα ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.»
Επιπλέον, στο συγκεκριμένο εγχειρίδιο προσδιορίζονται και οι δύο τύποι κινητικότητας στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση: κινητικότητα πτυχίου (degree mobility)
και κινητικότητα πιστωτικών μονάδων (credit mobility).
Πιο συγκεκριμένα:
2

Ως εκ τούτου δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για την αποτίμηση
του δείκτη κινητικότητας για την αρχική επαγγελματική εκπαίδευση & κατάρτιση.
3
European Commission, Progress report on a Learning Mobility
Benchmark, Brussels 30-3-2017 - COM(2017) 148 final
4
JRC Science for Policy Report (Flisi Sara & Sánchez-Barrioluengo
Mabel, Luxembourg, 2018)
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 ως κινητικότητα πτυχίου ορίζεται η φυσική διέλευ-



ση ενός εθνικού συνόρου προκειμένου να εγγραφεί κάποιος/-α σε πρόγραμμα σπουδών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη χώρα προορισμού. Το
πρόγραμμα σπουδών θα απαιτεί τη φυσική παρουσία των φοιτητών για την πλειονότητα των μαθημάτων που διδάσκονται.
ως κινητικότητα πιστωτικών μονάδων ορίζεται η
προσωρινή φοίτηση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
ή/και η πρακτική εξάσκηση στο εξωτερικό στο
πλαίσιο εγγραφής σε πρόγραμμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε ένα «ίδρυμα προορισμού» (συνήθως)
με σκοπό την απόκτηση ακαδημαϊκών πιστωτικών
μονάδων (δηλαδή πίστωση που θα αναγνωρίζεται
από το ίδρυμα προέλευσης).

Στη συγκεκριμένη μελέτη διευκρινίζεται ότι, τα πρώτα
στοιχεία σχετικά με την κινητικότητα πτυχίου των
πτυχιούχων προοδευτικά είναι διαθέσιμα από το
2015, ενώ τα αντίστοιχα στοιχεία σχετικά με την κινητικότητα πιστωτικών μονάδων των πτυχιούχων που
παρέμειναν σε όλη τη διάρκεια του κύκλου σπουδών
δημοσιοποιήθηκαν στα μέσα του 2018, και αναφέρονται στο ακαδημαϊκό έτος 2015/2016.
Ως εκ τούτου, το 2018 σηματοδοτεί τον χρόνο κατά τον
οποίο είναι τελικά διαθέσιμα στοιχεία τόσο για την κινητικότητα πτυχίου όσο και για την κινητικότητα πιστωτικών μονάδων (αν και με περιορισμούς και επιφυλάξεις λόγω ελλιπούς κάλυψης δεδομένων, λόγω
παρεκκλίσεων ή έλλειψης δεδομένων σε ορισμένες
χώρες) και σημείο αναφοράς όπου πλέον μπορεί να
υπολογιστεί ο δείκτης για την μαθησιακή κινητικότη5
τα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Επομένως η διαχρονική μελέτη του δείκτη με το συγκεκριμένο εννοιολογικό περιεχόμενο, που καθιστά
σαφές και συγκεκριμένο τον πληθυσμό στόχο, δεν είναι εφικτή. Ωστόσο, ήδη από το 2001, το φαινόμενο
της κινητικότητας του φοιτητικού πληθυσμού αφορούσε αποκλειστικά σε αλλοδαπούς φοιτητές (με υπηκοότητα διαφορετική της χώρας φοίτησης). Στη συγκριμένη διαφοροποίηση δεν ήταν σαφές αν πράγματι
πρόκειται για μετακινούμενο προς τη χώρα φοιτητή, ή
ήδη κάτοικο της χώρας (μη-μετακινούμενο) αλλά με
διαφορετική υπηκοότητα.
Τον Αύγουστο του 2013, το ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ δημοσιοποίησε την Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 20122013 που αφορούσε στο ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για την ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση, στο
πλαίσιο της οποίας υπήρχε συγκεκριμένη ενότητα για
την κινητικότητα του φοιτητικού πληθυσμού στην ΕΕ5
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Η συγκεκριμένη μελέτη παρέχει τις πρώτες εκτιμήσεις του κριτηρίου αναφοράς για την κινητικότητα των νέων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και των συνιστωσών δεικτών του (πτυχίου και πιστωτικών μονάδων στην ΕΕ συνολικά και για κάθε κράτος μέλος, χρησιμοποιώντας δεδομένα από τη συλλογή στοιχείων της UNESCO, του
ΟΟΣΑ και της Eurostat, για το ακαδημαϊκό έτος 2015/2016

27 και στην Ελλάδα κατά την περίοδο αναφοράς 20012010. Στη συγκεκριμένη έκθεση και σχετικά με την
ταυτότητα του μετακινούμενου φοιτητή/-τριας αναφέρονται τα εξής:
«Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι ως μετακινούμενοι
φοιτητές (mobile students) νοούνται οι φοιτητές, οι
οποίοι έχουν μετακινηθεί σε μια άλλη χώρα προκειμένου να σπουδάσουν. Με άλλα λόγια, ο φοιτητής έχει
μεταβεί από τη χώρα προέλευσης (country of origin)
στη χώρα προορισμού (country of destination), όπου
και καταγράφεται ως φοιτητής. Επομένως, ο χαρακτηρισμός ενός φοιτητή ως μετακινούμενου αναφέρεται
στο γεγονός ότι ο λόγος της μετακίνησης σε άλλη χώρα
είναι οι σπουδές. Με τον τρόπο αυτό οι μετακινούμενοι φοιτητές δεν ταυτίζονται με τους αλλοδαπούς φοιτητές (οι οποίοι περιλαμβάνουν και τους μόνιμους κατοίκους άλλης υπηκοότητας/ ιθαγένειας από τη χώρα
παραμονής, ενώ η διαμονή τους στη χώρα φοίτησης
δεν συνδέεται άμεσα με τη φοιτητική τους ιδιότητα),
αλλά αποτελούν υποσύνολο των αλλοδαπών φοιτητών. Επομένως, η ταξινόμηση του φοιτητικού πληθυσμού σε υποομάδες βασίζεται σε δύο βασικά κριτήρια:
α) στη χώρα ιθαγένειας/ υπηκοότητας και β) στη χώρα
μόνιμης κατοικίας (βλ ακόλουθο διάγραμμα). Ωστόσο,
σε πολλά κράτη-μέλη δεν διατίθενται στοιχεία για
τους μετακινούμενους φοιτητές σύμφωνα με τον παραπάνω ορισμό, και για το λόγο αυτό ως πλήθος μετακινούμενων φοιτητών δηλώνεται το σύνολο των αλλοδαπών φοιτητών.
Διάγραμμα 3.1: Διάκριση του φοιτητικού πληθυσμού σε υπο-πληθυσμούς με
βάση την ιθαγένεια και τη χώρα μόνιμης κατοικίας

Μετακινούμενοι
Αλλοδαποί
Φοιτητικός
πληθυσμός

Μόνιμοι κάτοικοι
Ημεδαποί

Πηγή: Eurostat – UOE

Επιπλέον ζητήματα/προβλήματα που οφείλονται στον
τρόπο συλλογής δεδομένων σχετικών με την κινητικότητα των φοιτητών αφορούν στις ακόλουθες περιπτώσεις:
 Οι φοιτητές από την χώρα Α που παρακολουθούν εξ
αποστάσεως προγράμματα σπουδών ενός ιδρύματος
της χώρας Β, αλλά ο τόπος διαμονής τους παραμένει
στη χώρα Α, καταγράφονται στα στατιστικά στοιχεία
της χώρας Β και όχι της Α.
 Οι φοιτητές που διασχίζουν τα εθνικά σύνορα σε καθημερινό επίπεδο (commuting students) για να φοιτήσουν σε εκπαιδευτικό ίδρυμα άλλης χώρας καταγράφονται στα στατιστικά της χώρας στην οποία ανήκει το εκπαιδευτικό ίδρυμα.
 Οι φοιτητές που συμμετέχουν σε προγράμματα ανταλλαγής και διεκπεραιώνουν ένα μέρος των σπουδών τους σε εκπαιδευτικό ίδρυμα άλλης χώρας, δεν
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καταγράφονται ως μετακινούμενοι, διότι δηλώνονται
ως φοιτητές από το εκπαιδευτικό ίδρυμα της χώρας
προέλευσης στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι.»

αναφοράς 2001-2017, παρά τη διαφορετικότητα της
εννοιολογικής προσέγγισης συνολικά κατά την περίοδο 2001-2007 και εν μέρει την περίοδο 2008-2012,
προκειμένου ο αναγνώστης να έχει μια σαφέστερη διαχρονική εικόνα του σημαντικού φαινομένου της διεθνούς κινητικότητας του φοιτητικού πληθυσμού στα
συστήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Στην παρούσα ετήσια έκθεση επιχειρείται μια καταγραφή της κινητικότητας του φοιτητικού πληθυσμού
στα συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε παγκόσμιο επίπεδο με βάση τα δημοσιοποιημένα στοιχεία
της UNESCO, του ΟΟΣΑ και της Eurostat την περίοδο
3.1.1

Εισερχόμενη κινητικότητα φοιτητικού πληθυσμού

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

αναφοράς 2001-2017 αναλύονται σε 3 επίπεδα γεωγραφικά επίπεδα: (α) σε διεθνές/ παγκόσμιο επίπεδο
(καταχώρηση: world), (β) στην ΕΕ-28 (ευρωπαϊκό επίπεδο) και (γ) στην Ελλάδα (εθνικό επίπεδο).

Στην παρούσα ενότητα τα στοιχεία για την εισερχόμενη κινητικότητα του φοιτητικού πληθυσμού που εισέρχεται στις χώρες προορισμού και φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED5-8) κατά την περίοδο
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συνολικός φοιτητικός πληθυσμός που φοιτά/έχει εγγραφεί στα συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) σε παγκόσμιο επίπεδο κατά την περίοδο αναφοράς 2001-2017.

Κεφάλαιο 3ο

3.1.1.1 ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
Διευκρινίζεται ότι στο συγκεκριμένο επίπεδο αναφοράς
(παγκόσμιο – world) οι έννοιες της εισερχόμενης και εξερχόμενης κινητικότητας του φοιτητικού πληθυσμού
πληθυσμιακά ταυτίζονται.

Γράφημα 3.1: Συνολικός φοιτητικός πληθυσμός που φοιτά/έχει εγγραφεί στα συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) σε παγκόσμιο επίπεδο κατά
την περίοδο αναφοράς 2001-2017
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Πηγή: UNESCO – Enrolment in tertiary education, all programmes, both sexes (number)
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, το σύνολο του φοιτητικού πληθυσμού που
φοιτά/έχει εγγραφεί στα συστήματα τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης (ISCED5-8) σε παγκόσμιο επίπεδο είναι
222.657.154 φοιτητές/-τριες. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017) το σύνολο του φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά/έχει εγγραφεί στα συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) σε παγκόσμιο επίπεδο καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά
107,7% (ή κατά 115.445.005 φοιτητές/-τριες), από
107.212.149 φοιτητές /-τριες το 2001, που αποτελεί
και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 222.657.154 φοιτητές/-τριες το 2017,

που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συνολικός
φοιτητικός πληθυσμός που εισέρχεται και φοιτά σε συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) άλλης
χώρας σε παγκόσμιο επίπεδο κατά την περίοδο αναφοράς 2001-2017. Σημειώνεται ότι η διαφορετική
προσέγγιση της έννοιας της κινητικότητας του φοιτητικού πληθυσμού κατά την περίοδο αναφοράς (20012017) σημειώνεται με διακεκομμένη γραμμή στην απόδοση της χρονοσειράς του δείκτη.

Γράφημα 3.2: Συνολικός φοιτητικός πληθυσμός που εισέρχεται και φοιτά σε συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) άλλης χώρας σε παγκόσμιο
επίπεδο κατά την περίοδο αναφοράς 2001-2017
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Πηγή: UNESCO – Inbound internationally mobile students by country of origin την περίοδο 2001-2017
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
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Το 2017, ο συνολικός φοιτητικός πληθυσμός που εισέρχεται και φοιτά σε συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) άλλης χώρας σε παγκόσμιο επίπεδο είναι 5.309.240 φοιτητές/-τριες, που αντιστοιχεί στο 2,4% του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού
που φοιτά/έχει εγγραφεί στα συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) σε παγκόσμιο επίπεδο τη
συγκεκριμένη χρονιά (222.657.154 φοιτητές/-τριες).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017) ο συνολικός
φοιτητικός πληθυσμός που εισέρχεται και φοιτά σε
συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) άλλης χώρας σε παγκόσμιο επίπεδο καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 143,6% (ή κατά 3.129.787

φοιτητές/-τριες), από 2.179.453 φοιτητές /-τριες το
2001, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη
κατά την περίοδο αναφοράς, σε 5.309.240 φοιτητές/τριες το 2017, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη
τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
αναλογία του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που
εισέρχεται και φοιτά σε συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) άλλης χώρας σε παγκόσμιο επίπεδο ως προς το συνολικό φοιτητικό πληθυσμό που
φοιτά/έχει εγγραφεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
(ISCED5-8) σε παγκόσμιο επίπεδο κατά την περίοδο
αναφοράς 2001-2017.

Γράφημα 3.3: Ποσοστιαία αναλογία του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εισέρχεται και φοιτά σε συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) άλλης χώρας σε παγκόσμιο επίπεδο ως προς το συνολικό φοιτητικό πληθυσμό που φοιτά/έχει εγγραφεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED5-8) σε παγκόσμιο
επίπεδο την περίοδο αναφοράς 2001-2017
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Το 2017, το 2,4% (ή 5.309.240 φοιτητές/-τριες) του
συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά/έχει εγγραφεί τη συγκεκριμένη χρονιά στα συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) σε παγκόσμιο επίπεδο (222.657.154 φοιτητές/-τριες) καταγράφεται να
εισέρχεται και φοιτά σε συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) άλλης χώρας.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017) το ποσοστό
του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εισέρχεται και φοιτά σε συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) άλλης χώρας σε παγκόσμιο επίπεδο
καταγράφει αύξηση κατά 17,3% (ή κατά 0,4 ποσ. μονάδες), από 2,0% το 2001, σε 2,4% το 2017, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο
αναφοράς. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή του δείκτη
την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2006 (1,97%).
Από τη σύγκριση της μεταβολής των δεικτών των
τριών ανωτέρω γραφημάτων κατά την περίοδο αναφοράς 2001-2017 συμπεραίνεται ότι η σημαντική αύξηση του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοι-

τά/έχει εγγραφεί τη συγκεκριμένη χρονιά στα συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) σε παγκόσμιο επίπεδο απεικονίζεται και στην αύξηση του
συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εισέρχεται
και φοιτά σε συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
(ISCED5-8) άλλης χώρας σε παγκόσμιο επίπεδο, που
όμως διατηρεί ελαφρά σταθερή την αναλογία του ως
προς το συνολικό φοιτητικό πληθυσμό που φοιτά/έχει εγγραφεί τη συγκεκριμένη χρονιά στα συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) σε παγκόσμιο επίπεδο.
ΑΝΑ ΦΥΛΟ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης που
αφορά στην ποσοστιαία κατανομή του συνολικού
φοιτητικού πληθυσμού που εισέρχεται και φοιτά σε
συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) άλλης χώρας σε παγκόσμιο επίπεδο ως προς το φύλο
των φοιτητών/ -τριών την περίοδο 2001-2017.

Γράφημα 3.4: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εισέρχεται και φοιτά σε συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8)
άλλης χώρας σε παγκόσμιο επίπεδο ως προς το φύλο των φοιτητών/-τριών την περίοδο 2001-2017
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Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017) η κατανομή
του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εισέρχεται
και φοιτά σε συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
(ISCED5-8) άλλης χώρας σε παγκόσμιο επίπεδο διαφοροποιείται ελαφρά ως προς το φύλο των φοιτητών/
-τριών. Συγκεκριμένα, το 2017 το ποσοστό των ανδρών φοιτητών/-τριών (53,0%) υπερέχει ελαφρά (κατά
6,0 ποσ. μονάδες) του αντίστοιχου ποσοστού των γυναικών (47,0%).
Τη συγκεκριμένη περίοδο αναφοράς, το ποσοστό των
ανδρών που εισέρχεται και φοιτά σε συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) άλλης χώρας σε παγκόσμιο επίπεδο καταγράφει μικρή μείωση του δείκτη
κατά -3,4% ή κατά 1,9 ποσ. μονάδες, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των γυναικών καταγράφει μικρή αύξηση
του δείκτη κατά 4,1% ή κατά 1,9 ποσ. μονάδες, με το

ποσοστό των ανδρών να υπερέχει σταθερά των γυναικών κατά την περίοδο αναφοράς, με τη μέση απόκλιση των φύλων στην περίοδο να είναι 6,5 ποσ. μονάδες, τη μέγιστη τιμή της απόκλισης των φύλων να καταγράφεται το 2001 (κατά 9,8 ποσ. μονάδες) και την
ελάχιστη τιμή της απόκλισης να καταγράφεται το 2012
(κατά 4,9 ποσ. μονάδες).
ΑΝΑ ΗΠΕΙΡΟ

Κεφάλαιο 3ο

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης που
αφορά στην ποσοστιαία κατανομή του συνολικού
φοιτητικού πληθυσμού που εισέρχεται και φοιτά σε
συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) άλλης χώρας σε παγκόσμιο επίπεδο ανά ήπειρο την περίοδο 2001-2017.

Γράφημα 3.5: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εισέρχεται και φοιτά σε συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8)
άλλης χώρας σε παγκόσμιο επίπεδο ανά ήπειρο την περίοδο 2001-2017
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Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017) η κατανομή
του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εισέρχεται
και φοιτά σε συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
(ISCED5-8) άλλης χώρας σε παγκόσμιο επίπεδο διαφοροποιείται ελαφρά ως προς τις 5 ηπείρους.
Συγκεκριμένα το 2017, το υψηλότερο ποσοστό του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εισέρχεται και
φοιτά σε συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
(ISCED5-8) άλλης χώρας σε παγκόσμιο επίπεδο καταγράφεται στην Ευρώπη (39,7% του συνολικά εισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού ή 2.107.299 φοιτητές/τριες) και κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν: η Αμερική

(26,5% του συνολικά εισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού ή 1.404.553 φοιτητές/-τριες), η Ασία (21,3% του
συνολικά εισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού ή
1.131.500 φοιτητές/-τριες), η Ωκεανία (8,3% του συνολικά εισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού ή 441.798
φοιτητές/-τριες), και η Αφρική (4,2% του συνολικά εισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού ή 224.091 φοιτητές/-τριες).
Κατά την περίοδο αναφοράς 2001-2017, σε 2 από τις 5
ηπείρους καταγράφεται μείωση του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εισέρχεται και φοιτά σε συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) άλλης χώ-
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

ρας σε παγκόσμιο επίπεδο, με την υψηλότερη (απόλυτη μεταβολή) να καταγράφεται στην Ευρώπη (κατά 13,0% ή κατά 5,9 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα στην
Αφρική (κατά -28,4% ή κατά 1,7 ποσ. μονάδες). Την ίδια
περίοδο, σε 2 από τις 5 ηπείρους καταγράφεται αύξηση
του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εισέρχεται
και φοιτά σε συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
(ISCED5-8) άλλης χώρας σε παγκόσμιο επίπεδο, με την
υψηλότερη (απόλυτη μεταβολή) να καταγράφεται στην
Ασία (κατά 35,4% ή κατά 5,6 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα στην Ωκεανία (κατά 32,6% ή κατά 2,0 ποσ.
μονάδες). Τέλος, τη συγκεκριμένη περίοδο στην Αμερική το ποσοστό του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού
που εισέρχεται και φοιτά σε συστήματα τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης (ISCED5-8) άλλης χώρας σε παγκόσμιο επίπεδο καταγράφει οριακά μηδενική μεταβολή.
Αξίζει να σημειωθεί ότι, το 2017 ποσοστό του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εισέρχεται και φοιτά
σε συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8)
άλλης χώρας σε παγκόσμιο επίπεδο που καταγράφεται
στην Ευρώπη, στην Αμερική και στην Ασία είναι 93,9%,
καταγράφοντας οριακά μηδενική μεταβολή (κατά 0,4
ποσ. μονάδες κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017),
με τη μέση τιμή του αθροιστικού δείκτη την ίδια περίοδο αναφοράς να είναι 87,1%.
Από τα παραπάνω είναι σαφές ότι το χαρακτηριστικό
γνώρισμα του εισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού
σε συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8)
άλλης χώρας σε παγκόσμιο επίπεδο είναι το ότι κατά

κύριο λόγο μεταβαίνει στην Ευρώπη και στην Αμερική
και δευτερογενώς στην Ασία.
ΑΝΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης που
αφορά στην ποσοστιαία κατανομή του συνολικού
φοιτητικού πληθυσμού που εισέρχεται και φοιτά σε
συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) άλλης χώρας σε παγκόσμιο επίπεδο ως προς το κατά κεφαλήν ακαθάριστο εγχώριο εισόδημα (Gross Νational
6
Ιncome per capita – GNI per capita) της χώρας προορισμού την περίοδο 2001-2017.
Σύμφωνα με την ταξινόμηση της Παγκόσμιας Τράπεζας ως προς το κατά κεφαλήν ακαθάριστο εγχώριο εισόδημα των χωρών, οι χώρες διακρίνονται σε 4 κατηγορίες: (α) χώρες με χαμηλό κατά κεφαλήν ΑΕΕ (έως&
1.026$), χώρες με κατώτερο-μέσο κατά κεφαλήν ΑΕΕ
(από 1.026$ έως 3.995$), χώρες με μέσο-ανώτερο κατά κεφαλήν ΑΕΕ (από 3.995$ έως 12.376$), και χώρες
με υψηλό κατά κεφαλήν ΑΕΕ (από 12.376$ και άνω).
6

Το Ακαθάριστο Εθνικό Εισόδημα (GNI/ΑΕΕ) είναι το άθροισμα της
προστιθέμενης αξίας από όλους τους παραγωγούς-κάτοικους συν
τους φόρους επί των προϊόντων (μείον τις επιδοτήσεις) που δεν
περιλαμβάνονται στην αποτίμηση της παραγωγής, συν τις καθαρές εισπράξεις πρωτογενούς εισοδήματος στο εξωτερικό. Το κατά
κεφαλήν ΑΕΕ (GNI per capita) είναι το ακαθάριστο εθνικό εισόδημα διαιρούμενο από το μέσο όρο του πληθυσμού. Το κατά κεφαλή
ΑΕΠ σε δολάρια ΗΠΑ μετατρέπεται με τη μέθοδο Atlas της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Γράφημα 3.6: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εισέρχεται και φοιτά σε συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8)
άλλης χώρας σε παγκόσμιο επίπεδο ως προς το κατά κεφαλήν ακαθάριστο εγχώριο εισόδημα της χώρας προορισμού την περίοδο 2001-2017
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Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017) η κατανομή
του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εισέρχεται και φοιτά σε συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) άλλης χώρας σε παγκόσμιο επίπεδο
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διαφοροποιείται ιδιαίτερα σημαντικά ως προς τις 4
κατηγορίες ως προς το κατά κεφαλήν ακαθάριστο εγχώριο εισόδημα των χωρών.
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74,8 ποσ. μονάδες το 2001, σε 68,2 ποσ. μονάδες το
2018. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή της απόκλισης
των δεικτών στις συγκεκριμένες κατηγορίες χωρών
καταγράφεται το 2003 (76,7 ποσ. μονάδες), ενώ η ελάχιστη τιμή της απόκλισης των δεικτών την ίδια περίοδο, καταγράφεται το 2015 (67,9 ποσ. μονάδες),
και
με μέσο-ανώτερο κατά κεφαλήν ΑΕΕ καταγράφει
μείωση κατά -18,5% (ή κατά 11,9 ποσ. μονάδες) από
64,4 ποσ. μονάδες το 2001, σε 52,5 ποσ. μονάδες το
2018, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη
κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι την ίδια
περίοδο η μέγιστη τιμή της απόκλισης των δεικτών
στις συγκεκριμένες κατηγορίες χωρών καταγράφεται
το 2003 (67,3 ποσ. μονάδες).

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Αξίζει να σημειωθεί ότι, το 2017 ποσοστό του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εισέρχεται και φοιτά
σε συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8)
άλλης χώρας σε παγκόσμιο επίπεδο που καταγράφεται στις χώρες με υψηλό και μέσο-ανώτερο κατά κεφαλήν ΑΕΕ είναι 93,9%, καταγράφοντας μηδενική μεταβολή κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017), με
τη μέση τιμή του αθροιστικού δείκτη την ίδια περίοδο
αναφοράς να είναι 93,8%.
Από τα παραπάνω είναι σαφές ότι το χαρακτηριστικό
γνώρισμα του εισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού
που εισέρχεται και φοιτά σε συστήματα τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης (ISCED5-8) άλλης χώρας σε παγκόσμιο
επίπεδο αποτελεί το ότι μεταβαίνει κατά κύριο λόγο
σε χώρες με υψηλό κατά κεφαλήν ΑΕΕ.

Κεφάλαιο 3ο

Συγκεκριμένα το 2017, το υψηλότερο ποσοστό του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εισέρχεται και
φοιτά σε συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
(ISCED5-8) άλλης χώρας σε παγκόσμιο επίπεδο καταγράφεται στις χώρες με υψηλό κατά κεφαλήν ΑΕΕ
(73,2% του συνολικά εισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού ή 3.886.512 φοιτητές/-τριες) και κατά φθίνουσα
σειρά ακολουθούν: οι χώρες με μέσο-ανώτερο κατά
κεφαλήν ΑΕΕ (20,7% του συνολικά εισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού ή 1.098.834 φοιτητές/-τριες), οι χώρες με κατώτερο-μέσο κατά κεφαλήν ΑΕΕ (5,0% του
συνολικά εισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού ή
266.152 φοιτητές/-τριες), και τέλος οι χώρες με χαμηλό
κατά κεφαλήν ΑΕΕ (1,1% του συνολικά εισερχόμενου
φοιτητικού πληθυσμού ή 57.742 φοιτητές/-τριες).
Κατά την περίοδο αναφοράς 2001-2017, σε 2 από τις 4
κατηγορίες χωρών ως προς το κατά κεφαλήν ακαθάριστο εγχώριο εισόδημα καταγράφεται μείωση του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εισέρχεται και
φοιτά σε συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
(ISCED5-8) άλλης χώρας σε παγκόσμιο επίπεδο, με την
υψηλότερη (απόλυτη μεταβολή) να καταγράφεται στην
κατηγορία χωρών με υψηλό κατά κεφαλήν ΑΕΕ (κατά 7,6% ή κατά 6,0 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα στην
κατηγορία χωρών με χαμηλό κατά κεφαλήν ΑΕΕ (κατά 34,1% ή κατά 0,6 ποσ. μονάδες). Την ίδια περίοδο, σε 2
από τις 4 κατηγορίες χωρών ως προς το κατά κεφαλήν
ακαθάριστο εγχώριο εισόδημα καταγράφεται αύξηση
του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εισέρχεται
και φοιτά σε συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
(ISCED5-8) άλλης χώρας σε παγκόσμιο επίπεδο, με την
υψηλότερη (απόλυτη μεταβολή) να καταγράφεται στην
κατηγορία χωρών με μέσο-ανώτερο κατά κεφαλήν ΑΕΕ
(κατά 40,3% ή κατά 5,9 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα
στην κατηγορία χωρών με κατώτερο-μέσο κατά κεφαλήν ΑΕΕ (κατά -13,5% ή κατά 0,6 ποσ. μονάδες).
Τη συγκεκριμένη περίοδο το εύρος της απόκλισης του
ποσοστού του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που
εισέρχεται και φοιτά σε συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) άλλης χώρας σε παγκόσμιο επίπεδο της κατηγορίας των χωρών με υψηλό κατά κεφαλήν ΑΕΕ από το αντίστοιχο ποσοστό που καταγράφεται στις κατηγορίες χωρών:
 με χαμηλό κατά κεφαλήν ΑΕΕ καταγράφει μείωση
κατά -7,0% (ή κατά 5,4 ποσ. μονάδες) από 77,5 ποσ.
μονάδες το 2001, σε 72,1 ποσ. μονάδες το 2018. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή της απόκλισης των δεικτών στις συγκεκριμένες κατηγορίες χωρών καταγράφεται το 2003 (79,5 ποσ. μονάδες), ενώ η ελάχιστη τιμή της απόκλισης των δεικτών την ίδια περίοδο,
καταγράφεται το 2016 (72,0 ποσ. μονάδες),
 με κατώτερο-μέσο κατά κεφαλήν ΑΕΕ καταγράφει
μείωση κατά -8,8% (ή κατά 6,6 ποσ. μονάδες) από

ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

Το 2017 στη βάση της UNESCO, και επί 241 χωρών
προορισμού, εισερχόμενη κινητικότητα φοιτητικού
πληθυσμού και φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
(ISCED5-8) καταγράφεται σε 108 χώρες προορισμού
(το 44,8%). Την ίδια χρονιά, από το συνολικό φοιτητικό πληθυσμό που εισέρχεται και φοιτά σε συστήματα
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) άλλης χώρας
(5.309.240 φοιτητές/-τριες) δεν διατίθενται στοιχεία
ως προς την χώρα προορισμού συνολικά για 251.277
εισερχόμενους φοιτητές/-τριες, που αντιστοιχεί στο
4,7% της συνολικής εισερχόμενης κινητικότητας σε
παγκόσμιο επίπεδο.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που
εισέρχεται και φοιτά σε συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) άλλης χώρας σε παγκόσμιο επίπεδο στις χώρες που καταγράφουν τις υψηλότερες
ροές εισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού το 2017.
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Γράφημα 3.7: Πλήθος & ποσοστό του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εισέρχεται και φοιτά σε συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) άλλης
χώρας σε παγκόσμιο επίπεδο στις χώρες που καταγράφουν τις υψηλότερες ροές εισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού το 2017
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Πηγή: UNESCO – Inbound internationally mobile students by country of origin την περίοδο 2001-2017
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, σε 24 από τις 108 χώρες για τις οποίες διατίθενται στοιχεία για τον φοιτητικό πληθυσμό που εισέρχεται σε αυτές και φοιτά σε συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8), η εισερχομένη φοιτητική κινητικότητα προς αυτές υπερβαίνει σε πλήθος τις
46.000 φοιτητές/-τριες. Συνολικά και στις 24 αυτές
χώρες η εισερχομένη φοιτητική κινητικότητα τη συγκεκριμένη χρονιά είναι 4.203.414 φοιτητές/-τριες, που
αντιστοιχεί στο 83,1% της συνολικής εισερχόμενης κινητικότητας σε παγκόσμιο επίπεδο.
Το 2017 ως ελκυστικότερη χώρα προορισμού για τον
φοιτητικό πληθυσμό και φοιτά σε συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) άλλης χώρας αναδεικνύονται οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (με
984.898 εισερχόμενους φοιτητές/-τριες που αντιστοιχεί στο 19,5% της συνολικής εισερχόμενης κινητικότη7
τας σε παγκόσμιο επίπεδο) και κατά φθίνουσα σειρά
πλήθους ακολουθούν: το Ηνωμένο Βασίλειο (με
435.734 εισερχόμενους φοιτητές/-τριες που αντιστοιχεί στο 8,6% της συνολικής εισερχόμενης κινητικότητας σε παγκόσμιο επίπεδο), η Αυστραλία (με 381.202
εισερχόμενους φοιτητές/-τριες που αντιστοιχεί στο
7,5% της συνολικής εισερχόμενης κινητικότητας σε
παγκόσμιο επίπεδο), η Γερμανία (με 258.873 εισερχόμενους φοιτητές/-τριες που αντιστοιχεί στο 5,1% της
συνολικής εισερχόμενης κινητικότητας σε παγκόσμιο
επίπεδο), η Γαλλία (με 258.380 εισερχόμενους φοιτητές/-τριες που αντιστοιχεί στο 5,1% της συνολικής εισερχόμενης κινητικότητας σε παγκόσμιο επίπεδο), η
Ρωσική Ομοσπονδία (με 250.658 εισερχόμενους φοιτητές/-τριες που αντιστοιχεί στο 5,0% της συνολικής
εισερχόμενης κινητικότητας σε παγκόσμιο επίπεδο), ο
Καναδάς (με 209.979 εισερχόμενους φοιτητές/-τριες
που αντιστοιχεί στο 4,2% της συνολικής εισερχόμενης
κινητικότητας σε παγκόσμιο επίπεδο), η Ιαπωνία (με
164.338 εισερχόμενους φοιτητές/-τριες που αντιστοι7
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Σημειώνεται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής καταγράφουν την
1η θέση ως χώρα προορισμού του εισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού σε όλα τα έτη της περιόδου αναφοράς 2001-2017 για τα
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία για τη συγκεκριμένη χώρα.

χεί στο 3,2% της συνολικής εισερχόμενης κινητικότητας σε παγκόσμιο επίπεδο), η Κίνα (με 157.108 εισερχόμενους φοιτητές/-τριες που αντιστοιχεί στο 3,1%
της συνολικής εισερχόμενης κινητικότητας σε παγκόσμιο επίπεδο), η Τουρκία (με 108.076 εισερχόμενους
φοιτητές/-τριες που αντιστοιχεί στο 2,1% της συνολικής εισερχόμενης κινητικότητας σε παγκόσμιο επίπεδο), η Μαλαισία (με 100.765 εισερχόμενους φοιτητές/τριες που αντιστοιχεί στο 2,0% της συνολικής εισερχόμενης κινητικότητας σε παγκόσμιο επίπεδο), η Ιταλία
(με 97.563 εισερχόμενους φοιτητές/-τριες που αντιστοιχεί στο 1,9% της συνολικής εισερχόμενης κινητικότητας σε παγκόσμιο επίπεδο), η Ολλανδία (με 96.289
εισερχόμενους φοιτητές/-τριες που αντιστοιχεί στο
1,9% της συνολικής εισερχόμενης κινητικότητας σε παγκόσμιο επίπεδο), η Αργεντινή (με 88.873 εισερχόμενους φοιτητές/-τριες που αντιστοιχεί στο 1,8% της συνολικής εισερχόμενης κινητικότητας σε παγκόσμιο επίπεδο), η Σαουδική Αραβία (με 78.344 εισερχόμενους
φοιτητές/-τριες που αντιστοιχεί στο 1,5% της συνολικής
εισερχόμενης κινητικότητας σε παγκόσμιο επίπεδο), η
Αυστραλία (με 73.965 εισερχόμενους φοιτητές/-τριες
που αντιστοιχεί στο 1,5% της συνολικής εισερχόμενης
κινητικότητας σε παγκόσμιο επίπεδο), η Δημοκρατία
της Κορέας (με 70.796 εισερχόμενους φοιτητές/-τριες
που αντιστοιχεί στο 1,4% της συνολικής εισερχόμενης
κινητικότητας σε παγκόσμιο επίπεδο), η Ισπανία (με
64.927 εισερχόμενους φοιτητές/-τριες που αντιστοιχεί
στο 1,3% της συνολικής εισερχόμενης κινητικότητας σε
παγκόσμιο επίπεδο), η Πολωνία (με 63.925 εισερχόμενους φοιτητές/-τριες που αντιστοιχεί στο 1,3% της συνολικής εισερχόμενης κινητικότητας σε παγκόσμιο επίπεδο), η Ελβετία (με 53.368 εισερχόμενους φοιτητές/τριες που αντιστοιχεί στο 1,1% της συνολικής εισερχόμενης κινητικότητας σε παγκόσμιο επίπεδο), η Σιγκαπούρη (με 53.201 εισερχόμενους φοιτητές/-τριες που
αντιστοιχεί στο 1,1% της συνολικής εισερχόμενης κινητικότητας σε παγκόσμιο επίπεδο), η Ουκρανία (με
52.678 εισερχόμενους φοιτητές/-τριες που αντιστοιχεί
στο 1,0% της συνολικής εισερχόμενης κινητικότητας σε
παγκόσμιο επίπεδο), η Νέα Ζηλανδία (με 52.768 εισερ-
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η

χόμενους φοιτητές/-τριες που αντιστοιχεί στο 1,0% της
συνολικής εισερχόμενης κινητικότητας σε παγκόσμιο
επίπεδο), και η Ινδία (με 46.703 εισερχόμενους φοιτητές/-τριες που αντιστοιχεί στο 0,9% της συνολικής εισερχόμενης κινητικότητας σε παγκόσμιο επίπεδο).
Σημειώνεται ότι, το 2017 μεταξύ των 24 χωρών με την
υψηλότερη εισερχόμενη φοιτητική κινητικότητα σε παγκόσμιο επίπεδο περιλαμβάνονται και 7 κράτη-μέλη της

ΕΕ-28 (το Ηνωμένο Βασίλειο στη 2 θέση, η Γερμανία
η
η
η
στην 4 θέση, η Γαλλία στην 5 θέση, η Ιταλία στη 12
η
η
θέση, η Ολλανδία στην 13 θέση, η Ισπανία στην 18 θέη
ση, και η Πολωνία στην 19 θέση) με τη συνολική εισερχόμενη φοιτητική κινητικότητα σε αυτές να είναι
1.275.691 εισερχόμενους φοιτητές/-τριες που αντιστοιχεί στο 25,2% της συνολικής εισερχόμενης κινητικότητας σε παγκόσμιο επίπεδο.

3.1.1.2 ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΕ-28
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συνολικός φοιτητικός πληθυσμός που φοιτά/έχει εγγραφεί στα συστή-

ματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) της ΕΕ-28
κατά την περίοδο αναφοράς 2001-2017.

Γράφημα 3.8: Συνολικός φοιτητικός πληθυσμός που φοιτά στα συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) της ΕΕ-28 κατά την περίοδο αναφοράς 20012017
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Πηγή: Eurostat - Students by ISCED level, age and sex 2001-2012 [educ_enrl1tl] & Pupils and students enrolled by education level, sex and age 2013-2017 [educ_uoe_enra02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, το σύνολο του φοιτητικού πληθυσμού που
φοιτά/έχει εγγραφεί στα συστήματα τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης (ISCED5-8) της ΕΕ-28 είναι 19.773.239
φοιτητές/-τριες. Κατά την περίοδο αναφοράς (20012017) το σύνολο του φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά/έχει εγγραφεί στα συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) της ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση
κατά 13,8% (ή κατά 2.394.422φοιτητές/-τριες), από
17.378.817 φοιτητές /-τριες το 2001, που αποτελεί και
την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 19.773.239 φοιτητές/-τριες το 2017. Ση-

μειώνεται ότι μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο
καταγράφεται το 2011 (21.000.412 φοιτητές/-τριες.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συνολικός
φοιτητικός πληθυσμός που εισέρχεται και φοιτά σε συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) άλλης
χώρας της ΕΕ-28 κατά την περίοδο αναφοράς 20012017. Σημειώνεται ότι η διαφορετική προσέγγιση της
έννοιας της κινητικότητας του φοιτητικού πληθυσμού
κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017) σημειώνεται
με διακεκομμένη γραμμή στην απόδοση της χρονοσειράς του δείκτη.

Γράφημα 3.9: Συνολικός φοιτητικός πληθυσμός που εισέρχεται και φοιτά σε συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) άλλης χώρας της ΕΕ-28 κατά
την περίοδο αναφοράς 2001-2017
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Πηγή: UNESCO – Inbound internationally mobile students by country of origin and sex την περίοδο 2001-2017, Eurostat – Students from abroad by level of education and origin –Inward mobile students την περίοδο 2008-2012 [educ_momo_orig], and Mobile students from abroad enrolled by education level, sex and country of origin την περίοδο 2013-2017 [educ_uoe_mobs02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, ο συνολικός φοιτητικός πληθυσμός που εισέρχεται και φοιτά σε συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) άλλης χώρας στην ΕΕ-28, είναι
1.711.972 φοιτητές/-τριες, που αντιστοιχεί στο 8,7%
του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά/έχει εγγραφεί στα συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά (19.773.239 φοιτητές/-τριες).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017) ο συνολικός
φοιτητικός πληθυσμός που εισέρχεται και φοιτά σε

συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) άλλης χώρας στην ΕΕ-28 καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 108,7% (ή κατά 891.675 φοιτητές/τριες), από 820.297 φοιτητές/-τριες το 2001, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 1.711.972 φοιτητές/-τριες το 2017,
που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
αναλογία του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που
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εισέρχεται και φοιτά σε συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) άλλης χώρας στην ΕΕ-28 ως
προς το συνολικό φοιτητικό πληθυσμό που φοι-

τά/έχει εγγραφεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
(ISCED5-8) άλλης χώρας σε παγκόσμιο επίπεδο κατά
την περίοδο αναφοράς 2001-2017.

Γράφημα 3.10: Ποσοστιαία αναλογία του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εισέρχεται και φοιτά σε συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8)
άλλης χώρας στην ΕΕ-28 ως προς το συνολικό φοιτητικό πληθυσμό που φοιτά/έχει εγγραφεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED5-8) άλλης χώρας σε παγκόσμιο επίπεδο την περίοδο αναφοράς 2001-2017
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level, sex and country of origin την περίοδο 2013-2017 [educ_uoe_mobs02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

2001, σε 32,2% το 2017, που αποτελεί και την ελάχιστη
τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο, καταγράφεται το 2004 (38,6%).

Το 2017, το 32,2% (ή 1.711.972 φοιτητές/-τριες) του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά/έχει εγγραφεί τη συγκεκριμένη χρονιά στα συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) άλλης χώρας σε παγκόσμιο επίπεδο (5.309.240 φοιτητές/-τριες) καταγράφεται να εισέρχεται και να φοιτά σε συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) άλλης χώρας στην ΕΕ28.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017) το ποσοστό
του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εισέρχεται
και φοιτά σε συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
(ISCED5-8) άλλης χώρας της ΕΕ-28 καταγράφει μείωση
κατά -14,3% (ή κατά 5,4 ποσ. μονάδες), από 37,6% το

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
αναλογία του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που
εισέρχεται και φοιτά σε συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) άλλης χώρας στην ΕΕ-28 ως
προς το συνολικό φοιτητικό πληθυσμό που φοιτά/έχει εγγραφεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
(ISCED5-8) στην ΕΕ-28 κατά την περίοδο αναφοράς
2001-2017.

Γράφημα 3.11: Ποσοστιαία αναλογία του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εισέρχεται και φοιτά σε συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8)
άλλης χώρας στην ΕΕ-28 ως προς το συνολικό φοιτητικό πληθυσμό που φοιτά/έχει εγγραφεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED5-8) στην ΕΕ-28 την περίοδο
αναφοράς 2001-2017
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, το 8,7% (ή 1.711.972 φοιτητές/-τριες) του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά/έχει εγγραφεί τη συγκεκριμένη χρονιά στα συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) της ΕΕ-28 (19.773.239
φοιτητές/-τριες) καταγράφεται να εισέρχεται και να
φοιτά σε συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
(ISCED5-8) άλλης χώρας στην ΕΕ-28.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017) το ποσοστό
του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εισέρχεται
και φοιτά σε συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
(ISCED5-8) άλλης χώρας της ΕΕ-28 καταγράφει σημαντική αύξηση κατά 83,4% (ή κατά 4,0 ποσ. μονάδες), από
4,7% το 2001, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του
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δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 8,7% το 2017,
που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη
την ίδια περίοδο.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και
η ποσοστιαία αναλογία του συνολικού φοιτητικού
πληθυσμού που εισέρχεται και φοιτά σε συστήματα
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) άλλης χώρας
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 ως προς τον αντίστοιχο συνολικό φοιτητικό πληθυσμό που φοιτά/ έχει εγγραφεί
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED5-8) των κρατών-μελών της ΕΕ-28 κατά την περίοδο αναφοράς
2001-2017.
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Γράφημα 3.12: Πλήθος και ποσοστιαία αναλογία του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εισέρχεται και φοιτά σε συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
(ISCED5-8) άλλης χώρας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 ως προς τον αντίστοιχο συνολικό φοιτητικό πληθυσμό που φοιτά/έχει εγγραφεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED5-8) των κρατών-μελών της ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2001-2017
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) με
μέση τιμή δείκτη 23,5% είναι: το Λουξεμβούργο
(46,7%), η Κύπρος (23,1%), το Ηνωμένο Βασίλειο
(17,9%), η Αυστρία (17,2%), και η Τσεχία (12,5%). Στον
αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom5) με μέση τιμή δείκτη 3,5%,
και συγκεκριμένα: η Κροατία (2,9%), η Ισπανία (3,2%),
η Ελλάδα (3,4%), η Σλοβενία (3,9%), και η Πολωνία
(4,1%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (6,7 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

Κεφάλαιο 3ο

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Το 2017, το 8,7% (ή 1.711.972 φοιτητές/-τριες) του
συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά/έχει εγγραφεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED5-8) των
κρατών-μελών της ΕΕ-28 (19.773.239 φοιτητές/-τριες),
αποτελεί τον φοιτητικό πληθυσμό που εισέρχεται και
φοιτά σε συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
(ISCED5-8) άλλης χώρας στα κράτη-μέλη ΕΕ-28.
Την ίδια χρονιά, το 3,4% (ή 25.067 φοιτητές/-τριες) του
συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά/έχει εγγραφεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED5-8) στην
Ελλάδα (735.027 φοιτητές/-τριες), αποτελεί τον φοιτητικό πληθυσμό που εισέρχεται και φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED5-8) της Ελλάδας προερχόμενος από άλλη χώρα σε παγκόσμιο επίπεδο. Στην
κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28 η Ελλάδα (3,4%) κατέχει την
3η χαμηλότερη θέση τιμή υπολειπόμενη της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (8,7%) κατά 5,3 ποσ.
μονάδες.

ΑΝΑ ΦΥΛΟ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης που
αφορά στην ποσοστιαία κατανομή του συνολικού
φοιτητικού πληθυσμού που εισέρχεται και φοιτά σε
συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) άλλης χώρας στην ΕΕ-28 ως προς το φύλο των φοιτητών/
-τριών την περίοδο 2001-2017.

Γράφημα 3.13: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εισέρχεται και φοιτά σε συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8)
άλλης χώρας στην ΕΕ-28 ως προς το φύλο των φοιτητών/-τριών την περίοδο 2001-2017
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Πηγή: UNESCO – Inbound internationally mobile students by country of origin and sex την περίοδο 2001-2017, Eurostat – Students from abroad by level of education and origin –Inward mobile students την περίοδο 2008-2012 [educ_momo_orig], and Mobile students from abroad enrolled by education level, sex and country of origin την περίοδο 2013-2017 [educ_uoe_mobs02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017) η κατανομή
του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εισέρχεται
και φοιτά σε συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
(ISCED5-8) άλλης χώρας στην ΕΕ-28 διαφοροποιείται
ελαφρά ως προς το φύλο των φοιτητών/ -τριών. Συγκεκριμένα, το 2017 το ποσοστό των ανδρών φοιτητών/-τριών (48,2%) υπολείπεται ελαφρά (κατά 3,6
ποσ. μονάδες) του αντίστοιχου ποσοστού των γυναικών (51,8%). Τη συγκεκριμένη περίοδο αναφοράς, το
ποσοστό των ανδρών που εισέρχεται και φοιτά σε συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) άλλης

χώρας στην ΕΕ-28 καταγράφει μείωση κατά -10,0% ή
κατά 5,3 ποσ. μονάδες, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό
των γυναικών καταγράφει αύξηση κατά 11,5% ή κατά
5,3 ποσ. μονάδες, με το ποσοστό των ανδρών να υπερέχει των γυναικών τη διετία 2001 & 2002, ενώ κατά
την περίοδο 2003-2017 υπολείπεται σταθερά των γυναικών, με τη μέση απόκλιση των φύλων στην περίοδο να είναι 4,4 ποσ. μονάδες, τη μέγιστη τιμή της απόκλισης των φύλων να καταγράφεται το 2001 (κατά 7,1
ποσ. μονάδες) και την ελάχιστη τιμή της απόκλισης να
καταγράφεται το 2014 (κατά 3,0 ποσ. μονάδες).
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στήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) άλλης
χώρας στην ΕΕ-28 ως προς το φύλο των φοιτητών/ τριών στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2017.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης που
αφορά στην ποσοστιαία κατανομή του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εισέρχεται και φοιτά σε συ-

Γράφημα 3.14: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εισέρχεται και φοιτά σε συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8)
της ΕΕ-28 ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2017
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, σε 15 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ το ποσοστό
των ανδρών στη βαθμίδα, υπολείπεται του αντίστοιχου
δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του
δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται
στη Σλοβακία (κατά 15,4 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: το
Βέλγιο (κατά 15,2 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 14,9
ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά 11,0 ποσ. μονάδες), η
Σλοβενία (κατά 9,0 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 8,9
ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά 8,6 ποσ. μονάδες), η
Τσεχία (κατά 7,1 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο
(κατά 7,0 ποσ. μονάδες), η Μάλτα (κατά 6,8 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 6,5 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Γαλλία (κατά 3,8 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά
3,5 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 3,4 ποσ. μονάδες),
και η Δανία (κατά 2,8 ποσ. μονάδες).
Την ίδια χρονιά σε 9 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ το
ποσοστό των ανδρών (φοιτητών/ -τριών), υπερέχει του
αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη
απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να
καταγράφεται στην Κύπρο (κατά 39,2 ποσ. μονάδες),
και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακο-

λουθούν: η Λετονία (κατά 24,2 ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά 14,2 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 14,1
ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά 13,3 ποσ. μονάδες), η
Φινλανδία (κατά 10,4 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 10,3 ποσ. μονάδες), η Σουηδία η Γερμανία και (κατά
4,0 ποσ. μονάδες). Τέλος, σε 4 από τα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ και συγκεκριμένα στην Ουγγαρία, το Λουξεμβούργο, την Πολωνία, και την Πορτογαλία, το ποσοστό
των ανδρών στη βαθμίδα οριακά καταγράφει μηδενική
απόκλιση του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών (απόκλιση μικρότερη των 2,0 ποσ. μονάδων).
ΑΝΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ISCED5

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και
η ποσοστιαία κατανομή του συνολικού σπουδαστικού
πληθυσμού που εισέρχεται και φοιτά στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) άλλης
χώρας στην ΕΕ-28 ως προς το συνολικό φοιτητικό
πληθυσμό που εισέρχεται και φοιτά σε συστήματα
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) άλλης χώρας
στην ΕΕ-28 την περίοδο 2013-2017 για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία.

Γράφημα 3.15: Πλήθος και ποσοστιαία αναλογία κατανομή του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού που εισέρχεται και φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) άλλης χώρας ως προς το συνολικό φοιτητικό πληθυσμό που εισέρχεται και φοιτά σε συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
(ISCED5-8) άλλης χώρας στην ΕΕ-28 την περίοδο 2013-2017
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, το 3,1% (ή 53.701 σπουδαστές/-στριες) του
συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εισέρχεται και
φοιτά σε συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
(ISCED5-8) άλλης χώρας στην ΕΕ-28 (1.711.972 σπουδαστές/-στριες), αφορά στο σπουδαστικό πληθυσμό
που εισέρχεται και φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) άλλης χώρας
στην ΕΕ-28.

482

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς (2013-2017),
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού που εισέρχεται και φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού
κύκλου σπουδών (ISCED5) άλλης χώρας στην ΕΕ-28 καταγράφει μείωση κατά -17,3% (ή κατά 11.255 σπουδαστές /-στριες) από 64.956 σπουδαστές/-στριες το 2013,
σε 53.701 σπουδαστές/-στριες το 2017, που αποτελεί
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και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη την
ίδια περίοδο καταγράφεται το 2015 (67.376 σπουδαστές/-στριες).
Την ίδια περίοδο, το ποσοστό του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού που εισέρχεται και φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών
(ISCED5) άλλης χώρας στην ΕΕ-28 ως προς το συνολικό
φοιτητικό πληθυσμό που εισέρχεται και φοιτά σε συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) άλλης
χώρας στην ΕΕ-28 καταγράφει μείωση κατά -30,3% (ή
κατά 1,4 ποσ. μονάδες), από 4,5% το 2013, που αποτε-

λεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 3,1 το 2017, που αποτελεί αντίστοιχα και
την ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και
η ποσοστιαία αναλογία του συνολικού σπουδαστικού
πληθυσμού που εισέρχεται και φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) άλλης χώρας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 ως προς τον αντίστοιχο συνολικό φοιτητικό πληθυσμό που εισέρχεται και φοιτά/έχει εγγραφεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED5-8) των κρατών-μελών της ΕΕ-28 το
2017.

Γράφημα 3.16: Πλήθος και ποσοστιαία αναλογία του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού που εισέρχεται και φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού
κύκλου σπουδών (ISCED5) άλλης χώρας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 ως προς τον αντίστοιχο συνολικό φοιτητικό πληθυσμό που εισέρχεται και φοιτά/έχει εγγραφεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED5-8) των κρατών-μελών της ΕΕ-28 το 2017
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Το 2017, το 3,1% (ή 53.701 φοιτητές/-τριες) του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εισέρχεται και
φοιτά/έχει εγγραφεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
(ISCED5-8) των κρατών-μελών της ΕΕ-28 (1.711.972
φοιτητές/-τριες), αποτελεί τον σπουδαστικό πληθυσμό που εισέρχεται και φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) άλλης χώρας στα κράτη-μέλη ΕΕ-28. Τα 5 κράτη-μέλη με τον
υψηλότερο δείκτη (top 5) με μέση τιμή δείκτη 12,6%
είναι: η Κύπρος (21,2%), η Δανία (15,5%), η Γαλλία
(10,2%), η Μάλτα (8,5%), και η Σλοβενία (7,7%). Στον
αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 0,3%,

και συγκεκριμένα: η Τσεχία (0,1%), η Σουηδία (0,2%), η
Σλοβακία (0,2%), η Ουγγαρία (0,4%), και η Ιταλία
(0,8%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (36,6 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης που
αφορά στην ποσοστιαία κατανομή του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού που εισέρχεται και φοιτά στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών
(ISCED5) άλλης χώρας στην ΕΕ-28 ως προς το φύλο των
σπουδαστών/-στριών στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2017.

Γράφημα 3.17: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού που εισέρχεται και φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου
σπουδών (ISCED5) άλλης χώρας της ΕΕ-28 ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2017
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Το 2017, σε 8 από τα 19 κράτη-μέλη της ΕΕ, για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των ανδρών στη βαθμίδα, υπολείπεται του αντίστοιχου δείκτη
των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη
μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στην
Πολωνία (κατά 22,3 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα
σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Αυστρία
(κατά 19,1 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 14,7 ποσ.

μονάδες), η Τσεχία (κατά 14,3 ποσ. μονάδες), η Γαλλία
(κατά 12,9 ποσ. μονάδες), η Μάλτα (κατά 12,5 ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά 12,1 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Ουγγαρία (κατά 6,1 ποσ. μονάδες).
Την ίδια χρονιά σε 7 από τα 19 κράτη-μέλη της ΕΕ, για
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των
ανδρών (φοιτητών/ -τριών), υπερέχει του αντίστοιχου
δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του
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δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται
στη Λετονία (κατά 73,1 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Λιθουανία (κατά 47,8 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 27,7
ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 27,2 ποσ. μονάδες), η
Ρουμανία (κατά 12,0 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα το
Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 4,3 ποσ. μονάδες), και η Δανία (κατά 4,0 ποσ. μονάδες).
Τέλος, σε 4 από τα 19 κράτη-μέλη της ΕΕ, για τα οποία
διατίθενται σχετικά στοιχεία, και συγκεκριμένα στο
Βέλγιο, στην Ολλανδία, στην Ιρλανδία, και στη Φινλανδία το ποσοστό των ανδρών στη βαθμίδα οριακά
καταγράφει μηδενική απόκλιση του αντίστοιχου δείκτη

των γυναικών (απόκλιση μικρότερη των 2,0 ποσ. μονάδων).
ΑΝΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ISCED6

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και
η ποσοστιαία κατανομή του συνολικού φοιτητικού
πληθυσμού που εισέρχεται και φοιτά στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση προπτυχιακές σπουδές (ISCED6) άλλης χώρας στην ΕΕ-28 ως προς το συνολικό φοιτητικό πληθυσμό που εισέρχεται και φοιτά σε συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) άλλης χώρας στην ΕΕ28 την περίοδο 2013-2017 για την οποία διατίθενται
σχετικά στοιχεία.

Γράφημα 3.18: Πλήθος και ποσοστιαία αναλογία κατανομή του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εισέρχεται και φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
προπτυχιακές σπουδές (ISCED6) άλλης χώρας στην ΕΕ-28 ως προς το συνολικό φοιτητικό πληθυσμό που εισέρχεται και φοιτά σε συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) άλλης χώρας στην ΕΕ-28 την περίοδο 2013-2017
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Το 2017, το 3,1% (ή 780.504 φοιτητές/-τριες) του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εισέρχεται και
φοιτά σε συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
(ISCED5-8) άλλης χώρας στην ΕΕ-28 (1.711.972 φοιτητές/-τριες), αφορά στο φοιτητικό πληθυσμό που εισέρχεται και φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
προπτυχιακές σπουδές (ISCED6) άλλης χώρας στην
ΕΕ-28. Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς
(2013-2017), για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εισέρχεται και φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακές σπουδές (ISCED6) άλλης χώρας στην ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση κατά 19,2% (ή κατά 125.698 φοιτητές/-τριες) από 654.806 φοιτητές/τριες το 2013, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του
δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς σε 780.504 φοιτητές/-τριες το 2017, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.
Την ίδια περίοδο, το ποσοστό του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εισέρχεται και φοιτά στην τριτο-

βάθμια εκπαίδευση προπτυχιακές σπουδές (ISCED6)
άλλης χώρας στην ΕΕ-28 ως προς το συνολικό φοιτητικό πληθυσμό που εισέρχεται και φοιτά σε συστήματα
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) άλλης χώρας
στην ΕΕ-28 καταγράφει οριακή αύξηση κατά 0,6% (ή
κατά 0,3 ποσ. μονάδες), από 45,3% το 2013, σε 45,6 το
2017. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά
την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2014 (45,7%),
ενώ η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2015 (45,1%).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και
η ποσοστιαία αναλογία του συνολικού φοιτητικού
πληθυσμού που εισέρχεται και φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακές σπουδές (ISCED6) άλλης χώρας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 ως προς τον αντίστοιχο συνολικό φοιτητικό πληθυσμό που εισέρχεται και φοιτά/έχει εγγραφεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED5-8) των κρατών-μελών της ΕΕ-28 το
2017.

Γράφημα 3.19: Πλήθος και ποσοστιαία αναλογία του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εισέρχεται και φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακές σπουδές (ISCED6) άλλης χώρας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 ως προς τον αντίστοιχο συνολικό φοιτητικό πληθυσμό που εισέρχεται και φοιτά/έχει εγγραφεί
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED5-8) των κρατών-μελών της ΕΕ-28 το 2017
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Τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) με μέση τιμή δείκτη 66,8% είναι: η Ελλάδα (95,8%), η Πολωνία
(61,9%), η Ολλανδία (60,7%), η Κύπρος (57,9%), και η Ιταλία (57,9%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτημέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή
δείκτη 25,5%, και συγκεκριμένα: η Σουηδία (21,6%), η
Ισπανία (21,7%), το Λουξεμβούργο (25,0%), η Μάλτα
(29,5%), και η Γαλλία (29,6%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή
του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,6 φορές), που
υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων
του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης που
αφορά στην ποσοστιαία κατανομή του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εισέρχεται και φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακές σπουδές (ISCED6)
άλλης χώρας στην ΕΕ-28 ως προς το φύλο των φοιτητών/-τριών στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2017.

Κεφάλαιο 3ο

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Το 2017, το 45,6% (ή 780.504 φοιτητές/-τριες) του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εισέρχεται και φοιτά/έχει εγγραφεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED58) των κρατών-μελών της ΕΕ-28 (1.711.972 φοιτητές/τριες), αποτελεί τον φοιτητικό πληθυσμό που εισέρχεται
και φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακές
σπουδές (ISCED6) άλλης χώρας στα κράτη-μέλη ΕΕ-28.
Την ίδια χρονιά, το 95,8% (ή 24.014 φοιτητές/-τριες) του
συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εισέρχεται και
φοιτά/έχει εγγραφεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
(ISCED5-8) στην Ελλάδα (25.067 φοιτητές/-τριες), αποτελεί τον φοιτητικό πληθυσμό που εισέρχεται και φοιτά
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακές σπουδές
(ISCED6) στην Ελλάδα. Στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 η
Ελλάδα (95,8%) κατέχει την 1η υψηλότερη θέση, τιμή
υπερέχουσα ιδιαίτερα σημαντικά της αντίστοιχης τιμής
του δείκτη στην ΕΕ-28 (45,6%) κατά 50,2 ποσ. μονάδες.

Γράφημα 3.20: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακές σπουδές (ISCED6) της ΕΕ28 ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2017
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Το 2017, σε 18 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ, το ποσοστό των ανδρών στη βαθμίδα, υπολείπεται του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στο Βέλγιο (κατά 26,1 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν:
η Σλοβακία (κατά 25,5 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά
19,9 ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 18,6 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 12,3 ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο (κατά 10,8 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά
10,3 ποσ. μονάδες), η Μάλτα (κατά 10,2 ποσ. μονάδες),
η Πορτογαλία (κατά 10,0 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία
(κατά 9,6 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 9,2 ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά 8,3 ποσ. μονάδες), η Τσεχία
(κατά 6,6 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 6,3 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 6,0 ποσ. μονάδες),
η Δανία (κατά 5,9 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η
Αυστρία (κατά 4,4 ποσ. μονάδες), και η Ελλάδα (κατά
4,4 ποσ. μονάδες).
Την ίδια χρονιά σε 8 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ, το
ποσοστό των ανδρών (φοιτητών/ -τριών), υπερέχει του
αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη
απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να
καταγράφεται στη Λετονία (κατά 38,7 ποσ. μονάδες),

και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Κύπρος (κατά 38,1 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 22,9 ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά 10,9
ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 8,4 ποσ. μονάδες), η
Λιθουανία (κατά 7,2 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η
Ρουμανία (κατά 6,7 ποσ. μονάδες), και η Γερμανία και
(κατά 5,1 ποσ. μονάδες).
Τέλος, σε 2 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ, και συγκεκριμένα στην Ουγγαρία, και στην Πολωνία το ποσοστό
των ανδρών στη βαθμίδα οριακά καταγράφει μηδενική
απόκλιση του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών (απόκλιση μικρότερη των 2,0 ποσ. μονάδων).
ΑΝΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ISCED7

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και
η ποσοστιαία κατανομή του συνολικού φοιτητικού
πληθυσμού που εισέρχεται και φοιτά στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση μεταπτυχιακές σπουδές (ISCED7) άλλης
χώρας στην ΕΕ-28 ως προς το συνολικό φοιτητικό
πληθυσμό που εισέρχεται και φοιτά σε συστήματα
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) άλλης χώρας
στην ΕΕ-28 την περίοδο 2013-2017 για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία.
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Γράφημα 3.21: Πλήθος και ποσοστιαία αναλογία κατανομή του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εισέρχεται και φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
μεταπτυχιακές σπουδές (ISCED7) άλλης χώρας ως προς το συνολικό φοιτητικό πληθυσμό που εισέρχεται και φοιτά σε συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
(ISCED5-8) άλλης χώρας στην ΕΕ-28 την περίοδο 2013-2017
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Το 2017, το 41,9% (ή 717.903 φοιτητές/-τριες) του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εισέρχεται και
φοιτά σε συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
(ISCED5-8) άλλης χώρας στην ΕΕ-28 (1.711.972 φοιτητές/-τριες), αφορά στο φοιτητικό πληθυσμό που εισέρχεται και φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακές σπουδές (ISCED7) άλλης χώρας στην ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς (20132017), για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το
πλήθος του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που
εισέρχεται και φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
μεταπτυχιακές σπουδές (ISCED7) άλλης χώρας στην
ΕΕ-28 καταγράφει σημαντική αύξηση κατά 22,6% (ή
κατά 132.359 φοιτητές/-τριες) από 585.544 φοιτητές/τριες το 2013, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του
δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς σε 717.903 φοιτητές/-τριες το 2017, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.
Την ίδια περίοδο, το ποσοστό του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εισέρχεται και φοιτά στην τριτο-

βάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακές σπουδές (ISCED7)
άλλης χώρας στην ΕΕ-28 ως προς το συνολικό φοιτητικό πληθυσμό που εισέρχεται και φοιτά σε συστήματα
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) άλλης χώρας
στην ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση κατά 3,4% (ή κατά 1,4
ποσ. μονάδες), από 40,5% το 2013, σε 41,9 το 2017,
που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την
περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή
του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2014
(40,5%).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και
η ποσοστιαία αναλογία του συνολικού φοιτητικού
πληθυσμού που εισέρχεται και φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακές σπουδές (ISCED7) άλλης
χώρας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 ως προς τον αντίστοιχο συνολικό φοιτητικό πληθυσμό που εισέρχεται
και φοιτά/έχει εγγραφεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED5-8) των κρατών-μελών της ΕΕ-28 το
2017.

Γράφημα 3.22: Πλήθος και ποσοστιαία αναλογία του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εισέρχεται και φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακές σπουδές (ISCED7) άλλης χώρας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 ως προς τον αντίστοιχο συνολικό φοιτητικό πληθυσμό που εισέρχεται και φοιτά/έχει εγγραφεί
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED5-8) των κρατών-μελών της ΕΕ-28 το 2017
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Το 2017, το 41,9% (ή 717.903 φοιτητές/-τριες) του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εισέρχεται και
φοιτά/έχει εγγραφεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
(ISCED5-8) των κρατών-μελών της ΕΕ-28 (1.711.972
φοιτητές/-τριες), αποτελεί τον φοιτητικό πληθυσμό
που εισέρχεται και φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακές σπουδές (ISCED7) άλλης χώρας στα
κράτη-μέλη ΕΕ-28.
Την ίδια χρονιά, το 2,6% (ή 654 φοιτητές/-τριες) του
συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εισέρχεται και
φοιτά/έχει εγγραφεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
(ISCED5-8) στην Ελλάδα (25.067 φοιτητές/-τριες), απο-
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τελεί τον φοιτητικό πληθυσμό που εισέρχεται και
φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακές
σπουδές (ISCED7) στην Ελλάδα. Στην κατανομή ως
προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28 η Ελλάδα (95,8%) κατέχει την 1η χαμηλότερη θέση, τιμή υπολειπόμενη ιδιαίτερα σημαντικά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28
(41,9%) κατά 39,3 ποσ. μονάδες.
Τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) με
μέση τιμή δείκτη 59,4% είναι: η Βουλγαρία (64,2%), η
Ρουμανία (61,1%), η Μάλτα (60,1%), το Λουξεμβούργο
(56,6%), και η Γερμανία (54,9%). Στον αντίποδα κατα-

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

γράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 23,3%, και συγκεκριμένα: η Ελλάδα (2,6%), η Κύπρος (18,9%), η Ιρλανδία
(29,3%), η Ολλανδία (31,6%), και το Ηνωμένο Βασίλειο
(33,8%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,6 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης που
αφορά στην ποσοστιαία κατανομή του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εισέρχεται και φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακές σπουδές (ISCED7)
άλλης χώρας στην ΕΕ-28 ως προς το φύλο των φοιτητών/-τριών στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2017.

Γράφημα 3.23: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακές σπουδές (ISCED7) της
ΕΕ-28 ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2017
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Το 2017, σε 17 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ, το ποσοστό των ανδρών στη βαθμίδα, υπολείπεται του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στη Σλοβενία (κατά 20,1 ποσ. μονάδες), και
κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Κροατία (κατά 15,5 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία
(κατά 14,9 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 13,9 ποσ.
μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 12,9 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 11,9 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά
11,6 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 10,9 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά 8,7 ποσ. μονάδες), η Μάλτα
(κατά 6,7 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 6,6 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 6,2 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Ισπανία (κατά 4,8 ποσ. μονάδες), η Πολωνία
(κατά 3,8 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 3,2 ποσ.
μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 2,7 ποσ. μονάδες), και
το Λουξεμβούργο (κατά 1,8 ποσ. μονάδες).
Την ίδια χρονιά σε 10 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ, το
ποσοστό των ανδρών (φοιτητών/ -τριών), υπερέχει του
αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη
απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να
καταγράφεται στη Ρουμανία (κατά 16,1 ποσ. μονάδες),

και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Εσθονία (κατά 13,9 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 13,4 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά
12,5 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 10,9 ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά 10,4 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία
(κατά 9,5 ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά 8,7 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Σουηδία (κατά 5,9 ποσ. μονάδες), και η Γερμανία και (κατά 5,1 ποσ. μονάδες).
Τέλος, στη Γαλλία το ποσοστό των ανδρών στη βαθμίδα
οριακά καταγράφει μηδενική απόκλιση του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών (απόκλιση μικρότερη των 2,0
ποσ. μονάδων).
ΑΝΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ISCED8

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και
η ποσοστιαία κατανομή του συνολικού φοιτητικού
πληθυσμού που εισέρχεται και φοιτά στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση διδακτορικές σπουδές (ISCED8) άλλης χώρας στην ΕΕ-28 ως προς το συνολικό φοιτητικό πληθυσμό που εισέρχεται και φοιτά σε συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) άλλης χώρας στην ΕΕ28 την περίοδο 2013-2017 για την οποία διατίθενται
σχετικά στοιχεία.

Γράφημα 3.24: Πλήθος και ποσοστιαία αναλογία κατανομή του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εισέρχεται και φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
διδακτορικές σπουδές (ISCED8) άλλης χώρας ως προς το συνολικό φοιτητικό πληθυσμό που εισέρχεται και φοιτά σε συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
(ISCED5-8) άλλης χώρας στην ΕΕ-28 την περίοδο 2013-2017
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Το 2017, το 9,3% (ή 159.864 φοιτητές/-τριες) του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εισέρχεται και φοιτά

σε συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8)
άλλης χώρας στην ΕΕ-28 (1.711.972 φοιτητές/-τριες),
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αφορά στο φοιτητικό πληθυσμό που εισέρχεται και
φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικές
σπουδές (ISCED8) άλλης χώρας στην ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς (20132017), για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το
πλήθος του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που
εισέρχεται και φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
διδακτορικές σπουδές (ISCED8) άλλης χώρας στην ΕΕ28 καταγράφει αύξηση κατά 22,6% (ή κατά 20.816
φοιτητές/-τριες) από 139.048 φοιτητές/-τριες το 2013,
που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά
την περίοδο αναφοράς σε 159.864 φοιτητές/-τριες το
2017, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του
δείκτη την ίδια περίοδο.
Την ίδια περίοδο, το ποσοστό του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εισέρχεται και φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικές σπουδές (ISCED8) άλλης χώρας στην ΕΕ-28 ως προς το συνολικό φοιτητικό

πληθυσμό που εισέρχεται και φοιτά σε συστήματα
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) άλλης χώρας
στην ΕΕ-28 καταγράφει οριακή μείωση κατά -3,0% (ή
κατά 0,3 ποσ. μονάδες), από 9,6% το 2013, σε 9,3 το
2017, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη
κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι η μέγιστη
τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2016
(9,7%).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και
η ποσοστιαία αναλογία του συνολικού φοιτητικού
πληθυσμού που εισέρχεται και φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικές σπουδές (ISCED8) άλλης
χώρας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 ως προς τον αντίστοιχο συνολικό φοιτητικό πληθυσμό που εισέρχεται
και φοιτά/έχει εγγραφεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED5-8) των κρατών-μελών της ΕΕ-28 το
2017.

Γράφημα 3.25: Πλήθος και ποσοστιαία αναλογία του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εισέρχεται και φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικές
σπουδές (ISCED8) άλλης χώρας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 ως προς τον αντίστοιχο συνολικό φοιτητικό πληθυσμό που εισέρχεται και φοιτά/έχει εγγραφεί στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED5-8) των κρατών-μελών της ΕΕ-28 το 2017
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Το 2017, το 9,3% (ή 159.864 φοιτητές/-τριες) του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εισέρχεται και
φοιτά/έχει εγγραφεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
(ISCED5-8) των κρατών-μελών της ΕΕ-28 (1.711.972
φοιτητές/-τριες), αποτελεί τον φοιτητικό πληθυσμό
που εισέρχεται και φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικές σπουδές (ISCED8) άλλης χώρας στα
κράτη-μέλη ΕΕ-28.
Την ίδια χρονιά, το 1,6% (ή 399 φοιτητές/-τριες) του
συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εισέρχεται και
φοιτά/έχει εγγραφεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
(ISCED5-8) στην Ελλάδα (25.067 φοιτητές/-τριες), αποτελεί τον φοιτητικό πληθυσμό που εισέρχεται και
φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικές
σπουδές (ISCED8) στην Ελλάδα. Στην κατανομή ως
προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28 η Ελλάδα (1,6%) κατέχει την 2η χαμηλότερη θέση, τιμή υπολειπόμενη σημαντικά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (9,3%) κατά 7,7
ποσ. μονάδες.
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Τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) με
μέση τιμή δείκτη 20,5% είναι: η Σουηδία (24,8%), η
Πορτογαλία (24,1%), η Ισπανία (19,8%), η Φινλανδία
(17,3%), και το Λουξεμβούργο (16,6%). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 1,8%, και συγκεκριμένα: η Πολωνία (1,5%), η Ελλάδα (1,6%), η Κύπρος
(2,0%), η Μάλτα (2,0%), και η Λιθουανία (2,1%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (11,2 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης που
αφορά στην ποσοστιαία κατανομή του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εισέρχεται και φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικές σπουδές (ISCED8)
άλλης χώρας στην ΕΕ-28 ως προς το φύλο των φοιτητών/-τριών στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2017.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Γράφημα 3.26: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικές σπουδές (ISCED8) της ΕΕ28 ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2017
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Πηγή: Eurostat - Mobile students from abroad enrolled by education level, sex and country of origin την περίοδο 2013-2017 [educ_uoe_mobs02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, σε 26 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ, το ποσοστό των ανδρών στη βαθμίδα, υπολείπεται του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στη Σλοβακία (κατά 38,4 ποσ. μονάδες), και
κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Ρουμανία (κατά 36,2 ποσ. μονάδες), η Εσθονία
(κατά 30,7 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 25,8 ποσ.
μονάδες), η Λιθουανία (κατά 25,0 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 21,1 ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 19,7
ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο (κατά 18,7 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 15,1 ποσ. μονάδες), η Ιταλία
(κατά 14,9 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 14,7 ποσ.
μονάδες), η Φινλανδία (κατά 14,6 ποσ. μονάδες), το
Βέλγιο (κατά 14,5 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 11,6
ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 10,7 ποσ. μονάδες),
η Δανία και η Σλοβενία (κατά 10,5 ποσ. μονάδες), η
Γερμανία (κατά 10,4 ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά 8,4

Κεφάλαιο 3ο

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

ποσ. μονάδες), η Μάλτα και η Ολλανδία (κατά 8,3 ποσ.
μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 7,9 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 6,9 ποσ. μονάδες), η Ισπανία
(κατά 6,6 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 6,3 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Αυστρία (κατά 3,0 ποσ. μονάδες). Την ίδια χρονιά σε 2 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ,
και συγκεκριμένα στην Κύπρο και την Κροατία το ποσοστό των ανδρών στη βαθμίδα οριακά καταγράφει
μηδενική απόκλιση του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών (απόκλιση μικρότερη των 2,0 ποσ. μονάδων).
ΑΝΑ ΗΠΕΙΡΟ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης που
αφορά στην ποσοστιαία κατανομή του συνολικού
φοιτητικού πληθυσμού που εισέρχεται και φοιτά σε
συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) άλλης χώρας στην ΕΕ-28 ανά ήπειρο την περίοδο 20012017.

Γράφημα 3.27: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εισέρχεται και φοιτά σε συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8)
άλλης χώρας στην ΕΕ-28 ανά ήπειρο την περίοδο 2001-2017
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Πηγή: Eurostat – Mobile students from abroad enrolled by education level, sex and country of origin την περίοδο 2001-2017 [educ_uoe_mobs02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
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συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) άλλης χώρας στην ΕΕ-28, με την υψηλότερη (απόλυτη
μεταβολή) να καταγράφεται στην Ασία (κατά 3,1% ή
κατά 1,0 ποσ. μονάδα), και με μικρότερες αυξήσεις
ακολουθούν: η Αμερική κατά 5,2% ή κατά 0,5 ποσ.
μονάδες), και η Αφρική (κατά 1,7% ή κατά 0,2 ποσ.
μονάδες), Την ίδια περίοδο, στην Ευρώπη καταγράφεται ελαφρά μείωση (κατά -3,9% ή κατά 1,7 ποσ. μονάδες) του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εισέρχεται και φοιτά σε συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) άλλης χώρας στην ΕΕ-28, ενώ
στην Ωκεανία καταγράφεται οριακά μηδενική μεταβολή του συγκεκριμένου πληθυσμού.

Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017) η κατανομή
του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εισέρχεται και φοιτά σε συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) άλλης χώρας στην ΕΕ-28 διαφοροποιείται σημαντικά ως προς τις 5 ηπείρους της χώρας
προέλευσης τους.
Συγκεκριμένα το 2017, το υψηλότερο ποσοστό του
συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εισέρχεται
και φοιτά σε συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
(ISCED5-8) άλλης χώρας στην ΕΕ-28 προέρχεται από
την Ευρώπη (42,4% του συνολικά εισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού για τον οποίο διατίθενται σχετικά
στοιχεία ή 726.719 φοιτητές/-τριες), και κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν: η Ασία (33,3% του συνολικά
εισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού για τον οποίο
διατίθενται σχετικά στοιχεία ή 569.275 φοιτητές/τριες), η Αφρική (14,3% του συνολικά εισερχόμενου
φοιτητικού πληθυσμού για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία ή 245.247 φοιτητές/-τριες), η Αμερική
(9,6% του συνολικά εισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία ή
164.309 φοιτητές/-τριες), και η Ωκεανία (0,4% του συνολικά εισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού για τον
οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία ή 6.241 φοιτητές/τριες).
Κατά την περίοδο αναφοράς 2013-2017, σε 3 από τις 5
ηπείρους καταγράφεται μικρή αύξηση του συνολικού
φοιτητικού πληθυσμού που εισέρχεται και φοιτά σε

Πρέπει να σημειωθεί ότι το 2017 το 70,7% του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εισέρχεται και φοιτά σε συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED58) άλλης χώρας στην ΕΕ-28 (514.000 φοιτητές/-τριες)
προέρχεται από τα κράτη-μέλη της ΕΕ-28. Κατά την
περίοδο αναφοράς, η μέση τιμή του συγκεκριμένου
ποσοστού είναι 72,4%.
ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και
η ποσοστιαία αναλογία του συνολικού φοιτητικού
πληθυσμού που εξέρχεται από κράτος-μέλος της ΕΕ-28
και εισέρχεται και φοιτά σε συστήματα τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης (ISCED5-8) άλλης χώρας στην ΕΕ-28 ως
προς τη χώρα προορισμού το 2017.

Γράφημα 3.28: Πλήθος και ποσοστιαία αναλογία του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εξέρχεται από κράτος-μέλος της ΕΕ-28 και εισέρχεται και φοιτά
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED5-8) άλλης χώρας στην ΕΕ-28 ως προς τη χώρα προορισμού το 2017
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Πηγή: UNESCO – Total inbound internationally mobile tertiary students studying abroad, all countries, both sexes την περίοδο 2001-2017
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, το υψηλότερο ποσοστό του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εξέρχεται από κράτος-μέλος
της ΕΕ-28 (χώρα προέλευσης) και εισέρχεται και φοιτά/έχει εγγραφεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
(ISCED5-8) άλλης χώρας στην ΕΕ-28 (χώρα προορισμού) μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 (558.937
φοιτητές/-τριες), καταγράφεται στο Ηνωμένο Βασίλειο
(23,7% ή 132.508 φοιτητές/-τριες), και κατά φθίνουσα
σειρά ποσοστού ακολουθούν: η Γερμανία (11,8% ή
66.190 φοιτητές/-τριες), η Ολλανδία (9,4% ή 52.284
φοιτητές/-τριες), η Αυστρία (9,2% ή 51.227 φοιτητές/τριες), η Γαλλία (7,8% ή 43.358 φοιτητές/-τριες), το
Βέλγιο (4,8% ή 26.811 φοιτητές/-τριες), η Τσεχία (4,7%
ή 26.429 φοιτητές/-τριες), η Δανία (4,1% ή 22.960 φοιτητές/-τριες), η Ισπανία (4,0% ή 22.334 φοιτητές/τριες), η Ιταλία (3,7% ή 20.705 φοιτητές/-τριες), η Ελ-
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λάδα (2,7% ή 14.965 φοιτητές/-τριες), η Ουγγαρία
(2,1% ή 11.591 φοιτητές/-τριες), η Σουηδία (1,8% ή
9.981 φοιτητές/-τριες), η Πολωνία (1,5% ή 8.408 φοιτητές/-τριες), η Ρουμανία (1,4% ή 8.014 φοιτητές/-τριες),
η Βουλγαρία (1,4% ή 7.648 φοιτητές/-τριες), η Σλοβακία (1,2% ή 6.946 φοιτητές/-τριες), η Ιρλανδία (0,8% ή
4.645 φοιτητές/-τριες), η Φινλανδία (0,7% ή 4.059 φοιτητές/-τριες), η Κύπρος (0,7% ή 3.842 φοιτητές/-τριες),
η Πορτογαλία (0,6% ή 3.406 φοιτητές/-τριες), το Λουξεμβούργο (0,5% ή 2.547 φοιτητές/-τριες), η Λετονία
(0,4% ή 2.145 φοιτητές/-τριες), η Εσθονία (0,3% ή 1.782
φοιτητές/-τριες), η Κροατία (0,3% ή 1.432 φοιτητές/τριες), η Σλοβενία (0,2% ή 1.095 φοιτητές/-τριες), η Λιθουανία (0,2% ή 1.005 φοιτητές/-τριες), και η Μάλτα
(0,1% ή 620 φοιτητές/-τριες).

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Στον ακόλουθο πίνακα αποτυπώνεται ο δείκτης που
αφορά στην ποσοστιαία κατανομή του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εξέρχεται από κράτος-μέλος
της ΕΕ-28 και εισέρχεται και φοιτά σε συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) άλλης χώρας της ΕΕ28 ως προς τις 5 υψηλότερες σε ποσοστό (top5) χώρες

προέλευσης το 2017. Σημειώνεται ότι με κόκκινο χρωματισμό υποδηλώνονται για κάθε κράτος-μέλος οι
χώρες προέλευσης που γειτνιάζουν με αυτό (γεωγραφικά, ιστορικά, και πολιτιστικά), ενώ η Ελλάδα ως χώρα προέλευσης σημειώνεται στον πίνακα με γαλάζιο
χρωματισμό.

Πίνακας 3.1: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εξέρχεται από κράτος-μέλος της ΕΕ-28 και εισέρχεται και φοιτά σε συστήματα
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) άλλης χώρας της ΕΕ-28 ως προς τις 5 υψηλότερες σε ποσοστό (top5) χώρες προέλευσης το 2017
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65,2

Σουηδία

14,7

Ισπανία

14,3

Τσεχία

13,7

Γερμανία

13,2

Λιθουανία

9,3

Πορτογαλία

3.406

78,1

Ισπανία

28,3

Γαλλία

19,8

Ιταλία

15,9

Γερμανία

9,6

Βέλγιο

4,4

Ρουμανία

8.014

81,9

Γαλλία

26,3

Ιταλία

21,3

Γερμανία

14,8

Ελλάδα

Ουγγαρία

7,5

Σλοβενία

1.095

90,3

Κροατία

63,9

Ιταλία

19,8

Αυστρία

2,4

Γερμανία

2,3

Γαλλία

1,9

Σλοβακία

6.946

85,6

Τσεχία

56,9

Γερμανία

9,1

Ελλάδα

7,5

Πολωνία

7,1

Ουγγαρία

4,9

Φινλανδία

4.059

48,5

Γερμανία

14,4

Εσθονία

10,3

Ιταλία

8,1

Σουηδία

7,9

Ισπανία

7,7

Σουηδία

9.981

63,9

Φιλανδία

24,8

Γερμανία

18,9

Ιταλία

7,5

Ελλάδα

6,8

Ισπανία

6,0

132.508

45,1

Ιταλία

10,1

Γερμανία

10,0

Γαλλία

9,9

Ελλάδα

7,6

Ιρλανδία

7,6

Κροατία

Ουγγαρία
Μάλτα

Ηνωμένο Βασίλειο

10,5

12,0

Κεφάλαιο 3ο

Άθροισμα %
top5 χωρών

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Πλήθος

Πηγή: UNESCO – Total inbound internationally mobile tertiary students studying abroad, all countries, both sexes την περίοδο 2001-2017
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, η μέση ποσοστιαία αθροιστική τιμή των 5
υψηλότερων σε ποσοστό (top5) χωρών προορισμού
των κρατών-μελών της ΕΕ-28 είναι ιδιαίτερα υψηλή
(74,6%) γεγονός που υποδηλώνει περιορισμένα πρότυπα επιλογής των χωρών προορισμού (πρότυπα δημοφιλίας) αλλά με σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ των
κρατών-μελών. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι οι
140 διαθέσιμες θέσης χωρών προέλευσης του πίνακα
καλύφθηκαν με περιορισμένο σχετικά αριθμό χωρών
(24 χώρες).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, οι 57 από τις 140 διαθέσιμες
θέσης χωρών προέλευσης του πίνακα (40,7%) αφορούν σε γειτνιάζουσες (γεωγραφικά, ιστορικά και πολιτιστικά) χώρες με τα κράτη-μέλη της ΕΕ-28. Σημειώνεται ότι σε 26 από τα 27 υπολειπόμενα κράτη -μέλη
της ΕΕ-28 (το 96,3%), η Γερμανία καταγράφεται στην
πεντάδα των χωρών προέλευσης με την υψηλότερη
αναλογία (top5) για τους φοιτητές/-τριες που εισέρχονται και φοιτούν/ έχουν εγγραφεί στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση (ISCED5-8) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28, και
με φθίνουσα σειρά δημοφιλίας ακολουθούν οι χώρες:

η Ιταλία (με 21 αναφορές ή 77,8%), η Γαλλία (με 12
αναφορές ή 44,4%), η Ισπανία (με 10,0 αναφορές ή
37,0%), η Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο (με 9 αναφορές ή 33,3%), η Ρουμανία (με 7 αναφορές ή
25,9%), η Πολωνία (με 6 αναφορές ή 22,2%), η Βουλγαρία και η Σουηδία (με 5 αναφορές ή 18,5%), το Βέλγιο (με 4 αναφορές ή 14,8%), η Αυστρία και η Ουγγαρία (με 3 αναφορές ή 11,1%), η Κύπρος, η Σλοβακία, η
Λιθουανία, η Πορτογαλία, και η Τσεχία (με 2 αναφορές ή 7,4%), και η Ιρλανδία, η Ολλανδία, η Σλοβενία,
η Κροατία, η Λετονία και η Εσθονία (με 1 αναφορά ή
3,7%). Τέλος, στις πεντάδες των χωρών προέλευσης
δεν αναφέρονται 4 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ (η
Δανία, το Λουξεμβούργο, η Φινλανδία, και η Μάλτα).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης που
αφορά στην ποσοστιαία κατανομή του συνολικού
φοιτητικού πληθυσμού που εξέρχεται από άλλη χώρα
σε παγκόσμιο επίπεδο (εκτός ΕΕ-28) και εισέρχεται
και φοιτά σε συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
(ISCED5-8) της ΕΕ-28 ανά χώρα προέλευσης το 2017.
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Γράφημα 3.29: Πλήθος και ποσοστιαία αναλογία του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εξέρχεται από άλλη χώρα σε παγκόσμιο επίπεδο (εκτός ΕΕ-28)
και εισέρχεται και φοιτά σε συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) στην ΕΕ-28 ανά χώρα προέλευσης το 2017
100,0
34,1
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Πηγή: UNESCO – Total inbound internationally mobile tertiary students studying abroad, all countries, both sexes την περίοδο 2001-2017
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, από το συνολικό φοιτητικό πληθυσμό που εξέρχεται από μία χώρα (χώρα προέλευσης) και φοιτά σε
συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) άλλης χώρας σε παγκόσμιο επίπεδο (5.309.240 φοιτητές/-τριες) το 32,2% (ή 1.711.972 φοιτητές/-τριες) επιλέγει ως χώρα προορισμού τα κράτη-μέλη της ΕΕ-28. Εξ
αυτών το 32,6% (ή 558.937 φοιτητές/-τριες) έχουν ως
χώρα προέλευσης κάποιο κράτος-μέλος της ΕΕ-28, ενώ
το υπόλοιπο 67,4% (ή 1.153.035 φοιτητές/-τριες)
προέρχεται από άλλες χώρες του κόσμου (εκτός της ΕΕ28).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, το υψηλότερο ποσοστό του
συνολικού φοιτητικού πληθυσμού από άλλη χώρα σε
παγκόσμιο επίπεδο (εκτός ΕΕ-28) και εισέρχεται και
φοιτά σε συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
(ISCED5-8) της ΕΕ-28, προέρχεται (χώρα προέλευσης)
από την Κίνα (15,9% ή 183.007 φοιτητές/-τριες), και κατά φθίνουσα σειρά ποσοστού ακολουθούν: η Ουκρανία
(4,9% ή 56.505 φοιτητές/-τριες), η Ινδία (4,5% ή 51.723
φοιτητές/-τριες), το Μαρόκο (3,4% ή 39.664 φοιτητές/τριες), οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (3,1% ή 35.903
φοιτητές/-τριες), η Ρωσική Ομοσπονδία (3,1% ή 35.599
φοιτητές/-τριες), η Τουρκία (2,0% ή 22.834 φοιτητές/τριες), η Αλγερία (1,9% ή 22.038 φοιτητές/-τριες), η
Βραζιλία (1,8% ή 20.675 φοιτητές/-τριες), η Μαλαισία
(1,8% ή 20.350 φοιτητές/-τριες), το Ιράν (1,7% ή 19.108
φοιτητές/-τριες), η Νιγηρία (1,7% ή 19.101 φοιτητές/τριες), το Καμερούν (1,5% ή 17.563 φοιτητές/-τριες), η
Τυνησία (1,5% ή 17.189 φοιτητές/-τριες), η Κίνα Χονγκ-

Κονγκ (1,5% ή 16.853 φοιτητές/-τριες), η Δημοκρατία
της Κορέας (1,3% ή 14.884 φοιτητές/-τριες), η Αλβανία
(1,3% ή 14.816 φοιτητές/-τριες), το Πακιστάν (1,3% ή
14.531 φοιτητές/-τριες), η Κολομβία (1,2% ή 14.306
φοιτητές/-τριες), η Νορβηγία (1,2% ή 13.932 φοιτητές/τριες), ο Καναδάς (1,1% ή 12.242 φοιτητές/-τριες), το
Μεξικό (1,0% ή 11.943 φοιτητές/-τριες), η Σαουδική
Αραβία (1,0% ή 11.750 φοιτητές/-τριες), η Ελβετία
(1,0% ή 11.225 φοιτητές/-τριες), ο Ισημερινός (0,9% ή
10.313 φοιτητές/-τριες), η Αίγυπτος (0,9% ή 9.959 φοιτητές/-τριες), η Λευκορωσία (0,8% ή 9.726 φοιτητές/τριες), η Σερβία (0,8% ή 9.688 φοιτητές/-τριες), και η
Ινδονησία (0,8% ή 9.363 φοιτητές/-τριες), ενώ το υπόλοιπο 34,1% (ή 392.676 φοιτητές/-τριες) προέρχεται
από άλλες χώρες σε παγκόσμιο επίπεδο (εκτός της ΕΕ28).
Στον ακόλουθο πίνακα αποτυπώνεται ο δείκτης που
αφορά στην ποσοστιαία κατανομή του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εξέρχεται από κράτος-μέλος
της ΕΕ-28 και εισέρχεται και φοιτά σε συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) άλλης χώρας σε
παγκόσμιο επίπεδο, ως προς τις 5 υψηλότερες σε ποσοστό (top5) χώρες προορισμού το 2017. Σημειώνεται
ότι για κάθε κράτος-μέλος με κόκκινο χρωματισμό υποδηλώνονται οι χώρες προορισμού που γειτνιάζουν
(γεωγραφικά, ιστορικά, και πολιτιστικά), ενώ η Ελλάδα ως χώρα προέλευσης σημειώνεται στον πίνακα με
γαλάζιο χρωματισμό.

Πίνακας 3.2: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εξέρχεται από κράτος-μέλος της ΕΕ-28 και φοιτά σε συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) άλλης χώρας σε παγκόσμιο επίπεδο ως προς τις 5 υψηλότερες σε ποσοστό (top5) χώρες προορισμού το 2017
Χώρα
προέλευσης

Σύνολο ΕΕ-28

Αθροισμα
%
top5 χωρών

Χώρα προορισμού με την
1η υψηλότερη αναλογία

Χώρα προορισμού με την Χώρα προορισμού με την
2η υψηλότερη αναλογία 3η υψηλότερη αναλογία

Χώρα προορισμού με την
4η υψηλότερη αναλογία

Χώρα προορισμού με την
5η υψηλότερη αναλογία

729.995

48,9

Ηνωμένο Βασίλειο

18,2

Γερμανία

9,1

Ην. Πολιτείες Αμερικής

7,5

Ολλανδία

7,2

Αυστρία

7,0

Βέλγιο

14.885

74,7

Ολλανδία

20,6

Ηνωμένο Βασίλειο 20,5

Γαλλία

18,4

Γερμανία

9,1

Ην. Πολιτείες Αμερικής

6,1

Βουλγαρία

25.022

73,9

Γερμανία

25,5

Ηνωμένο Βασίλειο 25,1

Ολλανδία

9,2

Τουρκία

8,1

Αυστρία

6,0

Τσεχία

13.174

70,1

Σλοβακία

30,0

Ηνωμένο Βασίλειο 16,0

Γερμανία

9,8

Πολωνία

8,7

Ην. Πολιτείες Αμερικής

5,5

Δανία

5.249

65,0

Ηνωμένο Βασίλειο

27,3

Ην. Πολιτείες Αμερικής 17,8

Γερμανία

8,1

Ολλανδία

6,0

Νορβηγία

5,8

122.255

67,5

Αυστρία

23,3

Ολλανδία

18,5

Ηνωμένο Βασίλειο

10,8

Ελβετία

9,2

Ην. Πολιτείες Αμερικής

5,7

Εσθονία

3.887

65,4

Ηνωμένο Βασίλειο

26,6

Φινλανδία

10,8

Δανία

10,3

Γερμανία

10,2

Ολλανδία

7,5

Ιρλανδία

14.960

84,5

Ηνωμένο Βασίλειο

66,9

Ην. Πολιτείες Αμερικής

6,7

Γαλλία

3,8

Ολλανδία

3,8

Γερμανία

3,4

Ελλάδα

37.770

59,8

Ηνωμένο Βασίλειο

26,5

Βουλγαρία

9,5

Κύπρος

9,4

Γερμανία

7,8

Ολλανδία

6,7

Ισπανία

41.198

68,3

Ηνωμένο Βασίλειο

21,5

Ην. Πολιτείες Αμερικής 14,1

Γαλλία

14,1

Γερμανία

13,4

Ολλανδία

5,3

Γαλλία

93.591

66,4

Βέλγιο

17,0

Καναδάς 17,0

Ηνωμένο Βασίλειο

14,0

Ελβετία

10,9

Γερμανία

7,5

9.711

65,1

Βοσνία-Ερζεγοβίνη

30,1

Αυστρία

11,0

Ιταλία

8,9

Ηνωμένο Βασίλειο

7,9

Σλοβενία

7,2

Ιταλία

73.565

61,7

Ηνωμένο Βασίλειο

18,2

Γαλλία

12,9

Αυστρία

11,9

Γερμανία

9,4

Ισπανία

9,3

Κύπρος

24.428

93,9

Ελλάδα

50,2

Ηνωμένο Βασίλειο 37,8

Γερμανία

3,0

Ην. Πολιτείες Αμερικής

1,6

Βουλγαρία

1,3

Γερμανία

Κροατία
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Χώρα
προέλευσης

Λετονία

πλήθος

Αθροισμα
%
top5 χωρών

Χώρα προορισμού με την
1η υψηλότερη αναλογία

Χώρα προορισμού με την Χώρα προορισμού με την
2η υψηλότερη αναλογία 3η υψηλότερη αναλογία

Χώρα προορισμού με την
4η υψηλότερη αναλογία

Χώρα προορισμού με την
5η υψηλότερη αναλογία

5.279

71,7

Ηνωμένο Βασίλειο

25,2

Δανία

14,9

Γερμανία

12,1

Ολλανδία

10,9

Ρωσική Ομοσπονδία

8,6

Λιθουανία

10.400

74,2

Ηνωμένο Βασίλειο

37,7

Δανία

12,8

Ολλανδία

8,9

Πολωνία

7,6

Γερμανία

7,2

Λουξεμβούργο

11.018

87,1

Γερμανία

37,4

Βέλγιο 18,2

Γαλλία

12,4

Ηνωμένο Βασίλειο

10,0

Αυστρία

9,1

Ουγγαρία

12.320

66,0

Αυστρία

18,0

Ηνωμένο Βασίλειο 17,0

Γερμανία

14,6

Δανία

10,2

Ολλανδία

6,1

1.062

86,0

Ηνωμένο Βασίλειο

71,5

5,1

Ολλανδία

3,4

Ουγγαρία

3,3

Γερμανία

2,7

Ολλανδία

17.738

69,5

Βέλγιο

26,1

Ηνωμένο Βασίλειο 19,9

Ην. Πολιτείες Αμερικής

11,7

Γερμανία

7,8

Γαλλία

4,0

Αυστρία

19.245

80,1

Γερμανία

55,2

Ηνωμένο Βασίλειο 10,0

Ελβετία

7,5

Ην. Πολιτείες Αμερικής

4,4

Ολλανδία

3,0

Πολωνία

25.022

62,9

Ηνωμένο Βασίλειο

26,2

Γερμανία

18,8

Γαλλία

6,3

Δανία

5,8

Ην. Πολιτείες Αμερικής

5,7

Πορτογαλία

14.048

65,8

Ηνωμένο Βασίλειο

26,2

Γαλλία

16,0

Ισπανία

11,9

Ην. Πολιτείες Αμερικής

6,3

Ολλανδία

5,4

Ρουμανία

35.891

68,6

Ιταλία

24,6

Ηνωμένο Βασίλειο 22,6

Γαλλία

8,5

Γερμανία

6,6

Δανία

6,4

Σλοβενία

3.313

62,7

Αυστρία

23,8

Γερμανία

12,8

Ηνωμένο Βασίλειο

11,8

Κροατία

7,4

Ολλανδία

6,9

Σλοβακία

32.436

87,7

Τσεχία

69,3

Ουγγαρία

5,8

Ηνωμένο Βασίλειο

5,2

Δανία

4,0

Αυστρία

3,4

Φινλανδία

10.842

68,4

Σουηδία

22,8

Ηνωμένο Βασίλειο 18,5

Εσθονία

12,6

Γερμανία

8,4

Ολλανδία

6,2

Σουηδία

16.393

63,4

Ην. Πολιτείες Αμερικής

22,4

Ηνωμένο Βασίλειο 17,7

Δανία

11,2

Πολωνία

7,6

Αυστραλία

4,4

Ηνωμένο Βασίλειο

35.293

55,7

Ην. Πολιτείες Αμερικής

29,2

7,7

Γερμανία

6,4

Αυστραλία

6,3

Γαλλία

6,1

Μάλτα

Ιρλανδία

Ολλανδία

Πηγή: UNESCO – Total inbound internationally mobile tertiary students studying abroad, all countries, both sexes την περίοδο 2001-2017
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Το 2017, η μέση ποσοστιαία αθροιστική τιμή των 5
υψηλότερων σε ποσοστό (top5) χωρών προορισμού
των κρατών-μελών της ΕΕ-28 είναι ιδιαίτερα υψηλή
(70,9%) γεγονός που υποδηλώνει περιορισμένα πρότυπα επιλογής των χωρών προορισμού (πρότυπα δημοφιλίας) με ελαφρά διαφοροποίηση μεταξύ των κρατώνμελών. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι οι 140 διαθέσιμες θέσης χωρών προέλευσης του πίνακα καλύφθηκαν με σχετικά περιορισμένο αριθμό χωρών (5 χώρες κάλυψαν τις 90 από τις 140 διαθέσιμες θέσεις).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, οι 60 από τις 140 διαθέσιμες
θέσης χωρών προορισμού του πίνακα (42,9%) αφορούν σε γειτνιάζουσες (γεωγραφικά, ιστορικά και πολιτιστικά) χώρες με τα κράτη-μέλη της ΕΕ-28. Σημειώνεται ότι το Ηνωμένο Βασίλειο είναι το μόνο κράτος
μέλος που αποτελεί τη δημοφιλέστερη χώρα προορισμού για σπουδές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
(ISCED5-8) για τους εξερχόμενους φοιτητές/-τριες από
τα υπόλοιπα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ-28, αφού περιλαμβάνεται πάντα στην πεντάδα με την υψηλότερη αναλογία (top5) με 27 αναφορές στις 27 διαθέσιμες θέ-
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σεις ενός κράτους-μέλους στην ΕΕ-28 ως χώρας προορισμού (ή 100,0%), και με φθίνουσα σειρά δημοφιλίας
ακολουθούν οι χώρες: η Γερμανία (με 23 αναφορές ή
85,2%), η Ολλανδία (με 17 αναφορές ή 63,0%), οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (με 13 αναφορές ή
48,1%), η Γαλλία (με 10 αναφορές ή 37,0%), η Αυστρία και η Δανία (με 8 αναφορές ή 29,6%), το Βέλγιο,
η Δανία, η Πολωνία, και η Ελβετία (με 3 αναφορές ή
11,1%), η Αυστραλία, η Ιταλία, η Βουλγαρία, η Ισπανία και η Ουγγαρία (με 2 αναφορές ή 7,4%), και η
Σλοβενία, η Τσεχία, η Εσθονία, η Ιρλανδία, η Ελλάδα,
η Κροατία, η Κύπρος, η Σλοβακία, η Φινλανδία, η
Σουηδία, ο Καναδάς, η Τουρκία, η Νορβηγία, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη και η Ρωσική Ομοσπονδία (με 1 αναφορά ή 3,7%). Τέλος, στις πεντάδες των δημοφιλέστερων χωρών προορισμού δεν αναφέρονται 6 από τα 28
κράτη-μέλη της ΕΕ (η Λετονία, η Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, η Μάλτα, η Ισπανία, η Πορτογαλία, και η
Ρουμανία).

3.1.1.3 ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συνολικός φοιτητικός πληθυσμός που φοιτά/έχει εγγραφεί στην τριτο-

βάθμια εκπαίδευση (ISCED5-8) της Ελλάδας κατά την
περίοδο αναφοράς 2001-2017.

Γράφημα 3.30: Συνολικός φοιτητικός πληθυσμός που φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED5-8) της ΕΛΛΑΔΑΣ κατά την περίοδο αναφοράς 2001-2017
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Πηγή: Eurostat - Students by ISCED level, age and sex 2001-2012 [educ_enrl1tl] & Pupils and students enrolled by education level, sex and age 2013-2017 [educ_uoe_enra02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, το σύνολο του φοιτητικού πληθυσμού που
φοιτά/έχει εγγραφεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
(ISCED5-8) της Ελλάδας είναι 735.027 φοιτητές/-τριες.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017) το σύνολο
του φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά/έχει εγγραφεί
στα συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-

8) της ΕΕ-28 καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση
κατά 57,4% (ή κατά 268.002 φοιτητές/-τριες), από
467.025 φοιτητές /-τριες το 2001, που αποτελεί και
την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 735.027 φοιτητές/-τριες το 2017, που απο-
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τά την περίοδο αναφοράς 2001-2017. Σημειώνεται ότι
η διαφορετική προσέγγιση της έννοιας της κινητικότητας του φοιτητικού πληθυσμού κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017) σημειώνεται με διακεκομμένη
γραμμή στην απόδοση της χρονοσειράς του δείκτη.

τελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συνολικός
φοιτητικός πληθυσμός που εισέρχεται και φοιτά στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED5-8) της Ελλάδας κα-

Γράφημα 3.31: Συνολικός φοιτητικός πληθυσμός που εισέρχεται και φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED5-8) της ΕΛΛΑΔΑΣ κατά την περίοδο αναφοράς 2001-2017
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Πηγή: UNESCO – Inbound internationally mobile students by country of origin and sex την περίοδο 2001-2017, Eurostat – Students from abroad by level of education and origin –Inward mobile students την περίοδο 2008-2012 [educ_momo_orig], and Mobile students from abroad enrolled by education level, sex and country of origin την περίοδο 2013-2017 [educ_uoe_mobs02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, ο συνολικός φοιτητικός πληθυσμός που εισέρχεται και φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
(ISCED5-8) της Ελλάδας, είναι 25.067 φοιτητές/-τριες,
που αντιστοιχεί στο 3,4% του συνολικού φοιτητικού
πληθυσμού που φοιτά/έχει εγγραφεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED5-8) της Ελλάδας τη συγκεκριμένη χρονιά (735.027 φοιτητές/-τριες).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017) ο συνολικός
φοιτητικός πληθυσμός που εισέρχεται και φοιτά στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED5-8) της Ελλάδας καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 191,0% (ή
κατά 16.452 φοιτητές/-τριες), από 8.615 φοιτητές/-

τριες το 2001, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του
δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 25.067 φοιτητές/-τριες το 2017. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του
δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2011 (32.828
φοιτητές/-τριες).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
αναλογία του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που
εισέρχεται και φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
(ISCED5-8) της Ελλάδας ως προς το συνολικό φοιτητικό πληθυσμό που φοιτά/έχει εγγραφεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED5-8) της χώρας κατά την
περίοδο αναφοράς 2001-2017.

Γράφημα 3.32: Ποσοστιαία αναλογία του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εισέρχεται και φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED5-8) της ΕΛΛΑΔΑΣ
ως προς το συνολικό φοιτητικό πληθυσμό που φοιτά/έχει εγγραφεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED5-8) της χώρας στην ΕΛΛΑΔΑ και στην ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2001-2017
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Πηγή: UNESCO – Inbound internationally mobile students by country of origin and sex and Enrolment in tertiary education, all programmes, both sexes (number) την περίοδο 2001-2017, Eurostat – Students from abroad by level of education and origin –Inward mobile students την περίοδο 2008-2012 [educ_momo_orig], and Mobile students from abroad enrolled by education
level, sex and country of origin την περίοδο 2013-2017 [educ_uoe_mobs02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, το 3,4% (ή 25.067 φοιτητές/-τριες) του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά/έχει εγγραφεί τη συγκεκριμένη χρονιά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED5-8) της Ελλάδας (735.027 φοιτητές/τριες) καταγράφεται να εισέρχεται και να φοιτά στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED5-8) της χώρας, ποσοστό υπολειπόμενο σημαντικά της αντίστοιχης τιμής
του δείκτη στην ΕΕ-28 (8,7%) κατά 5,2 ποσ. μονάδες.
Σημειώνεται ότι κατά την περίοδο αναφοράς (20012017) η τιμή του δείκτη στην ΕΕ-28 υπερέχει σταθερά
(από οριακά έως και σημαντικά) της αντίστοιχης τιμής
του δείκτη στην Ελλάδα.
Κατά την περίοδο αναφοράς το ποσοστό του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εισέρχεται και φοιτά
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED5-8) της Ελλά-
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δας ως προς το συνολικό φοιτητικό πληθυσμό που
φοιτά/έχει εγγραφεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
(ISCED5-8) της χώρας καταγράφει σημαντική αύξηση
κατά 84,9% (ή κατά 1,6 ποσ. μονάδες), από 1,6% το
2001, σε 3,4% το 2017. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή
του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, καταγράφεται
το 2011 (5,1%), ενώ η ελάχιστη τιμή του δείκτη την
ίδια περίοδο καταγράφεται το 2002 (1,7%).
Τη συγκεκριμένη περίοδο το εύρος της απόκλισης της
τιμής του δείκτη μεταξύ Ελλάδας και ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση κατά 82,5% (ή κατά 2,4 ποσ. μονάδες),
από 2,9 ποσ. μονάδες το 2001, σε 5,2 ποσ. μονάδες το
2017, με τη μέση τιμή του εύρους μεταξύ Ελλάδας και
ΕΕ-28 να είναι 3,1 ποσ. μονάδες, τη μέγιστη τιμή του
εύρους να καταγράφεται το 2017 (5,2 ποσ. μονάδες)

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

φοιτητικού πληθυσμού που εισέρχεται και φοιτά στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED5-8) της Ελλάδας ως
προς το φύλο των φοιτητών/ -τριών την περίοδο 20012017.

και αντίστοιχα την ελάχιστη τιμή του εύρους να καταγράφεται το 2011 (1,6 ποσ. μονάδες).
ΑΝΑ ΦΥΛΟ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης που
αφορά στην ποσοστιαία κατανομή του συνολικού

Γράφημα 3.33: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εισέρχεται και φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED5-8) της ΕΛΛΑΔΑΣ
ως προς το φύλο των φοιτητών/-τριών την περίοδο 2001-2017
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Πηγή: UNESCO – Inbound internationally mobile students by country of origin and sex την περίοδο 2001-2017, Eurostat – Students from abroad by level of education and origin –Inward mobile students την περίοδο 2008-2012 [educ_momo_orig], and Mobile students from abroad enrolled by education level, sex and country of origin την περίοδο 2013-2017 [educ_uoe_mobs02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

μέση απόκλιση των φύλων στην περίοδο να είναι 5,5
ποσ. μονάδες, τη μέγιστη τιμή της απόκλισης των φύλων να καταγράφεται το 2003 (κατά 16,7 ποσ. μονάδες) και την ελάχιστη τιμή της απόκλισης να καταγράφεται το 2011 (κατά 0,1 ποσ. μονάδες).

Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017) η κατανομή
του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εισέρχεται
και φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED5-8) της
Ελλάδας διαφοροποιείται σημαντικά ως προς το φύλο
των φοιτητών/-τριών. Συγκεκριμένα, το 2017 το ποσοστό των ανδρών φοιτητών/-τριών (48,3%) υπολείπεται ελαφρά (κατά 3,4 ποσ. μονάδες) του αντίστοιχου ποσοστού των γυναικών (51,7%).
Τη συγκεκριμένη περίοδο αναφοράς, το ποσοστό των
ανδρών που εισέρχεται και φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED5-8) της Ελλάδας καταγράφει αύξηση
κατά 2,3% ή κατά 1,1 ποσ. μονάδες, ενώ το αντίστοιχο
ποσοστό των γυναικών καταγράφει ισόποση μείωση
κατά -2,0% ή κατά 1,1 ποσ. μονάδες, με το ποσοστό
των ανδρών κατά την περίοδο αναφοράς να υπολείπεται από σημαντικά έως & οριακά των γυναικών, με τη

ΑΝΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ISCED6

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και
η ποσοστιαία κατανομή του συνολικού φοιτητικού
πληθυσμού που εισέρχεται και φοιτά στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση προπτυχιακές σπουδές (ISCED6) της Ελλάδας ως προς το συνολικό φοιτητικό πληθυσμό που
εισέρχεται και φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
(ISCED5-8) στην Ελλάδα την περίοδο 2013-2017 για
την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία.

Γράφημα 3.34: Πλήθος και ποσοστιαία αναλογία κατανομή του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εισέρχεται και φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
προπτυχιακές σπουδές (ISCED6) της ΕΛΛΑΔΑΣ ως προς το συνολικό φοιτητικό πληθυσμό που εισέρχεται και φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED5-8)
της ΕΛΛΑΔΑΣ την περίοδο 2013-2017
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Πηγή: Eurostat - Mobile students from abroad enrolled by education level, sex and country of origin την περίοδο 2013-2017 [educ_uoe_mobs02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, το 95,8% (ή 24.014 φοιτητές/-τριες) του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εισέρχεται και φοιτά
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED5-8) της Ελλάδας
(25.067 φοιτητές/-τριες), αφορά στο φοιτητικό πληθυσμό που εισέρχεται και φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακές σπουδές (ISCED6) της Ελλάδας.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς (2013-2017)
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εισέρχεται
και φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακές

σπουδές (ISCED6) της Ελλάδας καταγράφει μείωση κατά
-13,0% (ή κατά 3.586 φοιτητές/-τριες) από 27.600 φοιτητές/-τριες το 2013, σε 24.014 φοιτητές/-τριες το 2017,
που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την
περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του
δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2014 (28.408
φοιτητές/-τριες). Την ίδια περίοδο, το ποσοστό του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εισέρχεται και φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακές σπουδές (ISCED6) της Ελλάδας ως προς το συνολικό φοιτητικό
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πληθυσμό που εισέρχεται και φοιτά στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση (ISCED5-8) της Ελλάδας καταγράφει μείωση
κατά -4,3% (ή κατά 4,2 ποσ. μονάδες), από 100,0% το
2013, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά
την περίοδο αναφορά, σε 95,8 το 2017. Σημειώνεται ότι
η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2015 (93,8%).

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης που
αφορά στην ποσοστιαία κατανομή του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εισέρχεται και φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακές σπουδές (ISCED6)
της Ελλάδας ως προς το φύλο των φοιτητών/ -τριών
την περίοδο 2013-2017.

Γράφημα 3.35: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εισέρχεται και φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακές σπουδές
(ISCED6) της ΕΛΛΑΔΑΣ ως προς το φύλο των φοιτητών/-τριών την περίοδο 2013-2017
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Πηγή: Eurostat – Mobile students from abroad enrolled by education level, sex and country of origin την περίοδο 2013-2017 [educ_uoe_mobs02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Κατά την περίοδο αναφοράς (2013-2017) για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, η κατανομή του
συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εισέρχεται και
φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακές
σπουδές (ISCED6) της Ελλάδας διαφοροποιείται ελαφρά ως προς το φύλο των φοιτητών/-τριών. Συγκεκριμένα, το 2017 το ποσοστό των ανδρών φοιτητών/τριών (47,8%) υπολείπεται ελαφρά (κατά 4,4 ποσ. μονάδες) του αντίστοιχου ποσοστού των γυναικών
(52,2%).
Τη συγκεκριμένη περίοδο αναφοράς, το ποσοστό των
ανδρών που εισέρχεται και φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακές σπουδές (ISCED6) της Ελλάδας καταγράφει οριακή αύξηση κατά 0,3% ή κατά 0,1
ποσ. μονάδες, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των γυναικών καταγράφει ισόποση μείωση κατά -0,3% ή κατά
0,1 ποσ. μονάδες, με το ποσοστό των ανδρών κατά την

περίοδο αναφοράς να υπολείπεται από ελαφρά έως &
οριακά των γυναικών, με τη μέση απόκλιση των φύλων στην περίοδο να είναι 4,6 ποσ. μονάδες, τη μέγιστη τιμή της απόκλισης των φύλων να καταγράφεται
το 2014 (κατά 6,8 ποσ. μονάδες) και την ελάχιστη τιμή
της απόκλισης να καταγράφεται το 2015 (κατά 3,4
ποσ. μονάδες).
ΑΝΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ISCED7

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και
η ποσοστιαία κατανομή του συνολικού φοιτητικού
πληθυσμού που εισέρχεται και φοιτά στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση μεταπτυχιακές σπουδές (ISCED7) της Ελλάδας ως προς το συνολικό φοιτητικό πληθυσμό που
εισέρχεται και φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
(ISCED5-8) στην Ελλάδα την περίοδο 2013-2017 για
την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία.

Γράφημα 3.36: Πλήθος και ποσοστιαία αναλογία κατανομή του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εισέρχεται και φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
μεταπτυχιακές σπουδές (ISCED7) της ΕΛΛΑΔΑΣ ως προς το συνολικό φοιτητικό πληθυσμό που εισέρχεται και φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED5-8)
της ΕΛΛΑΔΑΣ την περίοδο 2013-2017
3,3

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

654

2002

587

2001

2,6

695

2,5

2015

2016

2017

Πηγή: Eurostat - Mobile students from abroad enrolled by education level, sex and country of origin την περίοδο 2013-2017 [educ_uoe_mobs02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, το 2,6% (ή 695 φοιτητές/-τριες) του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εισέρχεται και φοιτά
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED5-8) της Ελλάδας (25.067 φοιτητές/-τριες), αφορά στο φοιτητικό
πληθυσμό που εισέρχεται και φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακές σπουδές (ISCED7) της
Ελλάδας. Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς
(2013-2017) για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εισέρχεται και φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακές σπουδές (ISCED7) της Ελλά-
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δας καταγράφει μείωση κατά -5,9% (ή κατά 41 φοιτητές/-τριες) από 695 φοιτητές/-τριες το 2013, σε 654
φοιτητές/-τριες το 2017.
Την ίδια περίοδο, το ποσοστό του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εισέρχεται και φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακές σπουδές (ISCED7)
της Ελλάδας ως προς το συνολικό φοιτητικό πληθυσμό που εισέρχεται και φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED5-8) της Ελλάδας καταγράφει μείωση
κατά -21,8% (ή κατά 0,7 ποσ. μονάδες), από 3,3% το
2013, σε 2,6 το 2017.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακές σπουδές (ISCED7) της Ελλάδας ως προς το φύλο των φοιτητών/ -τριών την περίοδο 2013-2017.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης που
αφορά στην ποσοστιαία κατανομή του συνολικού
φοιτητικού πληθυσμού που εισέρχεται και φοιτά

Γράφημα 3.37: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εισέρχεται και φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακές σπουδές
(ISCED7) της ΕΛΛΑΔΑΣ ως προς το φύλο των φοιτητών/-τριών την περίοδο 2013-2017
58,1

56,3

41,9

43,7

51,1

48,9

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

άνδρες

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

γυναίκες

Πηγή: Eurostat – Mobile students from abroad enrolled by education level, sex and country of origin την περίοδο 2013-2017 [educ_uoe_mobs02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

τά την περίοδο αναφοράς να υπερέχει σημαντικά των
γυναικών, με τη μέση απόκλιση των φύλων στην περίοδο να είναι 10,3 ποσ. μονάδες, τη μέγιστη τιμή της
απόκλισης των φύλων να καταγράφεται το 2016 (κατά
16,2 ποσ. μονάδες) και την ελάχιστη τιμή της απόκλισης να καταγράφεται το 2015 (κατά 2,2 ποσ. μονάδες).

Κεφάλαιο 3ο

Κατά την περίοδο αναφοράς (2013-2017) για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, η κατανομή του
συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εισέρχεται και
φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακές
σπουδές (ISCED7) της Ελλάδας διαφοροποιείται σημαντικά ως προς το φύλο των φοιτητών/-τριών. Συγκεκριμένα, το 2017 το ποσοστό των ανδρών φοιτητών/τριών (56,3%) υπερέχει σημαντικά (κατά 12,6 ποσ. μονάδες) του αντίστοιχου ποσοστού των γυναικών
(43,7%).
Τη συγκεκριμένη περίοδο αναφοράς, το ποσοστό των
ανδρών που εισέρχεται και φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακές σπουδές (ISCED7) της Ελλάδας καταγράφει σημαντική αύξηση κατά 10,2% ή κατά
5,2 ποσ. μονάδες, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των γυναικών καταγράφει ισόποση μείωση κατά -10,6% ή
κατά 5,2 ποσ. μονάδες, με το ποσοστό των ανδρών κα-

ΑΝΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ISCED8

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και
η ποσοστιαία κατανομή του συνολικού φοιτητικού
πληθυσμού που εισέρχεται και φοιτά στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση διδακτορικές σπουδές (ISCED8) της Ελλάδας ως προς το συνολικό φοιτητικό πληθυσμό που
εισέρχεται και φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
(ISCED5-8) στην Ελλάδα την περίοδο 2013-2017 για
την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία.

Γράφημα 3.38: Πλήθος και ποσοστιαία αναλογία κατανομή του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εισέρχεται και φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
διδακτορικές σπουδές (ISCED8) της ΕΛΛΑΔΑΣ ως προς το συνολικό φοιτητικό πληθυσμό που εισέρχεται και φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED5-8)
της ΕΛΛΑΔΑΣ την περίοδο 2013-2017
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Το 2017, το 1,6% (ή 399 φοιτητές/-τριες) του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εισέρχεται και φοιτά
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED5-8) της Ελλάδας (25.067 φοιτητές/-τριες), αφορά στο φοιτητικό
πληθυσμό που εισέρχεται και φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικές σπουδές (ISCED8) της
Ελλάδας. Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς
(2013-2017) για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εισέρχεται και φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικές σπουδές (ISCED8) της Ελλάδας καταγράφει σημαντική μείωση κατά -33,6% (ή κατά 202 φοιτητές/-τριες) από 602 φοιτητές/-τριες το
2013, σε 399 φοιτητές/-τριες το 2017. Την ίδια περίο-

δο, το ποσοστό του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εισέρχεται και φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικές σπουδές (ISCED8) της Ελλάδας ως προς το συνολικό φοιτητικό πληθυσμό που
εισέρχεται και φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
(ISCED5-8) της Ελλάδας καταγράφει σημαντική μείωση κατά -44,8% (ή κατά 1,3 ποσ. μονάδες), από 2,9%
το 2013, σε 1,6 το 2017.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης που
αφορά στην ποσοστιαία κατανομή του συνολικού
φοιτητικού πληθυσμού που εισέρχεται και φοιτά
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικές σπουδές
(ISCED8) της Ελλάδας ως προς το φύλο των φοιτητών/
-τριών την περίοδο 2013-2017.
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

Γράφημα 3.39: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εισέρχεται και φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικές σπουδές
(ISCED8) της ΕΛΛΑΔΑΣ ως προς το φύλο των φοιτητών/-τριών την περίοδο 2013-2017
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ση κατά -20,9% ή κατά 9,8 ποσ. μονάδες, με το ποσοστό των ανδρών κατά την περίοδο αναφοράς να υπερέχει σημαντικά των γυναικών, με τη μέση απόκλιση
των φύλων στην περίοδο να είναι 16,0 ποσ. μονάδες,
τη μέγιστη τιμή της απόκλισης των φύλων να καταγράφεται το 2017 (κατά 25,8 ποσ. μονάδες) και την
ελάχιστη τιμή της απόκλισης να καταγράφεται το 2015
(κατά 6,2 ποσ. μονάδες).

Κατά την περίοδο αναφοράς (2013-2017) για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, η κατανομή του
συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εισέρχεται και
φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικές
σπουδές (ISCED8) της Ελλάδας διαφοροποιείται σημαντικά ως προς το φύλο των φοιτητών/-τριών. Συγκεκριμένα, το 2017 το ποσοστό των ανδρών φοιτητών/τριών (62,9%) υπερέχει ιδιαίτερα σημαντικά (κατά
25,8 ποσ. μονάδες) του αντίστοιχου ποσοστού των γυναικών (37,1%). Τη συγκεκριμένη περίοδο αναφοράς,
το ποσοστό των ανδρών που εισέρχεται και φοιτά στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικές σπουδές
(ISCED8) της Ελλάδας καταγράφει σημαντική αύξηση
κατά 18,5% ή κατά 9,8 ποσ. μονάδες, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των γυναικών καταγράφει ισόποση μείω-

ΑΝΑ ΗΠΕΙΡΟ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης που
αφορά στην ποσοστιαία κατανομή του συνολικού
φοιτητικού πληθυσμού που εισέρχεται και φοιτά στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED5-8) της Ελλάδας ανά
ήπειρο (προέλευσης) την περίοδο 2013-2017.

Γράφημα 3.40: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εισέρχεται και φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED5-8) της ΕΛΛΑΔΑΣ
ανά ήπειρο την περίοδο 2001-2017
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Κατά την περίοδο αναφοράς (2013-2017) η κατανομή
του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εισέρχεται και φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED58) της Ελλάδας διαφοροποιείται σημαντικά ως προς
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τις 5 ηπείρους της χώρας προέλευσης τους. Συγκεκριμένα το 2017, το υψηλότερο ποσοστό του συνολικού
φοιτητικού πληθυσμού που εισέρχεται και φοιτά
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED5-8) της Ελλά-

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

δας προέρχεται από την Ευρώπη (86,3% του συνολικά
εισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού για τον οποίο
διατίθενται σχετικά στοιχεία ή 25.067 φοιτητές/τριες), και κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν: η Ασία
(6,1% του συνολικά εισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία ή
1.536 φοιτητές/-τριες), η Αμερική (4,1% του συνολικά
εισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού για τον οποίο
διατίθενται σχετικά στοιχεία ή 1.031 φοιτητές/-τριες),
η Ωκεανία (3,3% του συνολικά εισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού για τον οποίο διατίθενται σχετικά
στοιχεία ή 816 φοιτητές/-τριες), και η Αφρική (0,2%
του συνολικά εισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού
για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία ή 51 φοιτητές/-τριες).
Κατά την περίοδο αναφοράς 2013-2017, σε 3από τις 5
ηπείρους καταγράφεται οριακή αύξηση του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εισέρχεται και φοιτά
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED5-8) της Ελλάδας, με την υψηλότερη (απόλυτη μεταβολή) να καταγράφεται στην Αμερική (κατά 6,8% ή κατά 0,3 ποσ.
μονάδες), και ακολουθούν η Ωκεανία (κατά 146,8% ή
κατά 0,1 ποσ. μονάδες) και η Αφρική (κατά 2,0% ή κα-

τά 0,1 ποσ. μονάδες). Την ίδια περίοδο, καταγράφεται
ελαφρά μείωση του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εισέρχεται και φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED5-8) της Ελλάδας που προέρχεται
από την Ευρώπη (κατά -0,4% ή κατά 0,4 ποσ. μονάδες)
και την Ασία (κατά -1,3% ή κατά 0,1 ποσ. μονάδες),
Πρέπει να σημειωθεί ότι το 2017 το 86,7% (ή 18.753
φοιτητές/-τριες) του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εισέρχεται και φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED5-8) της Ελλάδας προέρχεται από τα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28. Κατά την περίοδο αναφοράς, η
μέση τιμή του συγκεκριμένου ποσοστού είναι 72,6%.
ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Κεφάλαιο 3ο

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και
η ποσοστιαία αναλογία του συνολικού φοιτητικού
πληθυσμού που εξέρχεται από άλλη χώρα σε παγκόσμιο επίπεδο και εισέρχεται και φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED5-8) της Ελλάδας ως προς τη
χώρα προέλευσης το 2017. Σημειώνεται ότι τα κράτημέλη της ΕΕ-28 που περιλαμβάνονται στο γράφημα
υποδηλώνονται με κόκκινο χρωματισμό.

Γράφημα 3.41: Πλήθος και ποσοστιαία αναλογία του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εξέρχεται από άλλη χώρα σε παγκόσμιο επίπεδο και εισέρχεται
και φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED5-8) της ΕΛΛΑΔΑΣ ως προς τη χώρα προέλευσης το 2017
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Το 2017, ο συνολικός φοιτητικός πληθυσμός που εξέρχεται από άλλη χώρα σε παγκόσμιο επίπεδο και εισέρχεται και φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
(ISCED5-8) της Ελλάδας είναι 25.067 φοιτητές/-τριες
και προέρχεται συνολικά από 127 χώρες προέλευσης
από τις 241 χώρες που περιλαμβάνονται στον κατάλογο της UNESCO). Η πλειονότητα εξ αυτών των φοιτητών/-τριών προέρχεται από ευρωπαϊκές χώρες (το
68,4% ή 17.146 φοιτητές/-τριες), και κυρίως από κράτημέλη της ΕΕ-28(το 59,7% ή 14.965 φοιτητές/-τριες).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, και ως προς τη χώρα προέλευσης του συγκεκριμένου πληθυσμού, το υψηλότερο
ποσοστό καταγράφει η Κύπρος (48,9% ή 12.259 φοιτητές/-τριες), και κατά φθίνουσα σειρά ποσοστού ακολουθούν: η Γερμανία (6,2% ή 1.555 φοιτητές/-τριες), η
Αλβανία (4,8% ή 1.206 φοιτητές/-τριες), η Ρωσική Ομοσπονδία (1,7% ή 438 φοιτητές/-τριες), η Βουλγαρία
(1,2% ή 290 φοιτητές/-τριες), η Ουκρανία (1,0% ή 246
φοιτητές/-τριες), η Γεωργία (0,9% ή 236 φοιτητές/τριες), η Συρία (0,9% ή 214 φοιτητές/-τριες), η Ρουμανία (0,7% ή 185 φοιτητές/-τριες), η Αίγυπτος (0,6% ή

158 φοιτητές/-τριες), η Νιγηρία (0,6% ή 153 φοιτητές/τριες), οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (0,6% ή 142
φοιτητές/-τριες), η Ιορδανία (0,6% ή 141 φοιτητές/τριες), η Σερβία (0,5% ή 121 φοιτητές/-τριες), η Τουρκία
(0,5% ή 116 φοιτητές/-τριες), η Ιταλία (0,4% ή 108 φοιτητές/-τριες), η Παλαιστίνη (0,4% ή 104 φοιτητές/τριες), η Γαλλία (0,3% ή 84 φοιτητές/-τριες), η Αρμενία
(0,3% ή 79 φοιτητές/-τριες), το Ιράν (0,3% ή 77 φοιτητές/-τριες), το Ηνωμένο Βασίλειο (0,3% ή 70 φοιτητές/τριες), ο Λίβανος (0,3% ή 65 φοιτητές/-τριες), η Μολδαβία (0,2% ή 61 φοιτητές/-τριες), το Βέλγιο (0,2% ή 60
φοιτητές/-τριες), η Ισπανία (0,2% ή 59 φοιτητές/-τριες),
η Αιθιοπία (0,2% ή 59 φοιτητές/-τριες), η Πολωνία
(0,2% ή 59 φοιτητές/-τριες), το Σουδάν (0,2% ή 51 φοιτητές/-τριες), το Ισραήλ (0,2% ή 46 φοιτητές/-τριες), η
Κίνα (0,2% ή 43 φοιτητές/-τριες), το Χόνγκ-Κονγκ Κίνα
(0,1% ή 23 φοιτητές/-τριες), και η Ουκρανία (0,1% ή 22
φοιτητές/-τριες). Τέλος, από 84 λοιπές χώρες προέλευσης εισήλθαν και φοιτούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED5-8) της Ελλάδας επιπλέον 6.537 φοιτητές/τριες.
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Ανατολής και της Βορείου Αφρικής, φαίνεται να περιγράφουν σε αρκετά μεγάλο βαθμό τη μεγάλη διασπορά ως προς τη χώρα προέλευσης των μετακινούμενων
από άλλη χώρα φοιτητών/-τριών της ελληνικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8).

Συμπερασματικά, η ιδιαίτερη διακρατική σχέση με την
Κύπρο και με τους ομογενείς σε όλο τον κόσμο, ο
πληθυσμός των αλλοδαπών που προερχόμενοι από
γειτονικά και μη κράτη επέλεξαν να εργάζονται και να
διαμένουν μόνιμα με την οικογένειά τους στη χώρα,
αλλά και οι ιστορικές σχέσεις με τις χώρες της Μέσης
3.1.2

Εξερχόμενη κινητικότητα φοιτητικού πληθυσμού
ράς 2001-2017 αναλύονται σε 3 επίπεδα γεωγραφικά
επίπεδα: (α) σε διεθνές/παγκόσμιο επίπεδο (καταχώρηση: world), (β) στην ΕΕ-28 (ευρωπαϊκό επίπεδο) και
(γ) στην Ελλάδα (εθνικό επίπεδο).

Στην παρούσα ενότητα τα στοιχεία για την εξερχόμενη
κινητικότητα του φοιτητικού πληθυσμού που εισέρχεται στις χώρες προορισμού και φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED5-8) κατά την περίοδο αναφο3.1.2.1 ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συνολικός φοιτητικός πληθυσμός που φοιτά/έχει εγγραφεί στα συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) σε παγκόσμιο επίπεδο κατά την περίοδο αναφοράς 2001-2017.

Διευκρινίζεται ότι στο συγκεκριμένο επίπεδο αναφοράς
(παγκόσμιο – world) οι έννοιες της εξερχόμενης και εισερχόμενης κινητικότητας του φοιτητικού πληθυσμού
πληθυσμιακά ταυτίζονται.

Γράφημα 3.42: Συνολικός φοιτητικός πληθυσμός που φοιτά στα συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) σε παγκόσμιο επίπεδο κατά την περίοδο
αναφοράς 2001-2017
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Πηγή: UNESCO – Enrolment in tertiary education, all programmes, both sexes (number)
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, το σύνολο του φοιτητικού πληθυσμού που
φοιτά/έχει εγγραφεί στα συστήματα τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης (ISCED5-8) σε παγκόσμιο επίπεδο είναι
222.657.154 φοιτητές/-τριες. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017) το σύνολο του φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά/έχει εγγραφεί στα συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) σε παγκόσμιο επίπεδο καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά
107,7% (ή κατά 115.445.005 φοιτητές/-τριες), από
107.212.149 φοιτητές /-τριες το 2001, που αποτελεί
και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 222.657.154 φοιτητές/-τριες το 2017,

που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συνολικός
φοιτητικός πληθυσμός που εξέρχεται και φοιτά σε συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) άλλης
χώρας σε παγκόσμιο επίπεδο κατά την περίοδο αναφοράς 2001-2017. Σημειώνεται ότι η διαφορετική
προσέγγιση της έννοιας της κινητικότητας του φοιτητικού πληθυσμού κατά την περίοδο αναφοράς (20012017) σημειώνεται με διακεκομμένη γραμμή στην απόδοση της χρονοσειράς του δείκτη.

Γράφημα 3.43: Συνολικός φοιτητικός πληθυσμός που εξέρχεται και φοιτά σε συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) άλλης χώρας σε παγκόσμιο
επίπεδο κατά την περίοδο αναφοράς 2001-2017
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Πηγή: UNESCO – Total outbound internationally mobile tertiary students studying abroad, all countries, both sexes την περίοδο 2001-2017
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
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Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Το 2017, ο συνολικός φοιτητικός πληθυσμός που εξέρχεται και φοιτά σε συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) άλλης χώρας σε παγκόσμιο επίπεδο είναι 5.309.240 φοιτητές/-τριες, που αντιστοιχεί στο 2,4% του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού
που φοιτά/έχει εγγραφεί στα συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) σε παγκόσμιο επίπεδο τη
συγκεκριμένη χρονιά (222.657.154 φοιτητές/-τριες).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017) ο συνολικός
φοιτητικός πληθυσμός που εξέρχεται και φοιτά σε
συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) άλλης χώρας σε παγκόσμιο επίπεδο καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 143,6% (ή κατά 3.129.787

φοιτητές/-τριες), από 2.179.453 φοιτητές /-τριες το
2001, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη
κατά την περίοδο αναφοράς, σε 5.309.240 φοιτητές/τριες το 2017, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη
τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
αναλογία του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που
εξέρχεται και φοιτά σε συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) άλλης χώρας σε παγκόσμιο επίπεδο ως προς το συνολικό φοιτητικό πληθυσμό που
φοιτά/έχει εγγραφεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
(ISCED5-8) σε παγκόσμιο επίπεδο κατά την περίοδο
αναφοράς 2001-2017.
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Γράφημα 3.44: Ποσοστιαία αναλογία του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εξέρχεται και φοιτά σε συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) άλλης χώρας σε παγκόσμιο επίπεδο ως προς το συνολικό φοιτητικό πληθυσμό που φοιτά/έχει εγγραφεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED5-8) σε παγκόσμιο
επίπεδο την περίοδο αναφοράς 2001-2017
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Πηγή: UNESCO – Total outbound internationally mobile tertiary students studying abroad, all countries, both sexes and Enrolment in tertiary education, all programmes, both sexes (number)
την περίοδο 2001-2017
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, το 2,4% (ή 5.309.240 φοιτητές/-τριες) του
συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά/έχει εγγραφεί τη συγκεκριμένη χρονιά στα συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) σε παγκόσμιο επίπεδο (222.657.154 φοιτητές/-τριες) καταγράφεται να
εξέρχεται και φοιτά σε συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) άλλης χώρας.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017) το ποσοστό
του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εξέρχεται
και φοιτά σε συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
(ISCED5-8) άλλης χώρας σε παγκόσμιο επίπεδο καταγράφει αύξηση κατά 17,3% (ή κατά 0,4 ποσ. μονάδες),
από 2,0% το 2001, σε 2,4% το 2017, που αποτελεί και
τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2006 (1,97%).
Από τη σύγκριση της μεταβολής των δεικτών των
τριών ανωτέρω γραφημάτων κατά την περίοδο αναφοράς 2001-2017 συμπεραίνεται ότι η σημαντική αύξηση του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοι-

τά/έχει εγγραφεί τη συγκεκριμένη χρονιά στα συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) σε παγκόσμιο επίπεδο απεικονίζεται και στην αύξηση του
συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εξέρχεται και
φοιτά σε συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
(ISCED5-8) άλλης χώρας σε παγκόσμιο επίπεδο, που
όμως διατηρεί ελαφρά σταθερή την αναλογία του ως
προς το συνολικό φοιτητικό πληθυσμό που φοιτά/έχει εγγραφεί τη συγκεκριμένη χρονιά στα συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) σε παγκόσμιο επίπεδο.
ΑΝΑ ΦΥΛΟ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης που
αφορά στην ποσοστιαία κατανομή του συνολικού
φοιτητικού πληθυσμού που εξέρχεται και φοιτά σε συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) άλλης
χώρας σε παγκόσμιο επίπεδο ως προς το φύλο των
φοιτητών/ -τριών την περίοδο 2001-2017.

Γράφημα 3.45: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εξέρχεται και φοιτά σε συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8)
άλλης χώρας σε παγκόσμιο επίπεδο ως προς το φύλο των φοιτητών/-τριών την περίοδο 2001-2017
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
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Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017) η κατανομή
του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εξέρχεται
και φοιτά σε συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
(ISCED5-8) άλλης χώρας σε παγκόσμιο επίπεδο διαφοροποιείται ελαφρά ως προς το φύλο των φοιτητών/
-τριών. Συγκεκριμένα, το 2017 το ποσοστό των ανδρών φοιτητών/-τριών (53,0%) υπερέχει ελαφρά (κατά
6,0 ποσ. μονάδες) του αντίστοιχου ποσοστού των γυναικών (47,0%). Τη συγκεκριμένη περίοδο αναφοράς,
το ποσοστό των ανδρών που εξέρχεται και φοιτά σε
συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) άλλης χώρας σε παγκόσμιο επίπεδο καταγράφει μικρή
μείωση του δείκτη κατά -3,4% ή κατά 1,9 ποσ. μονάδες, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των γυναικών καταγράφει μικρή αύξηση του δείκτη κατά 4,1% ή κατά 1,9

ποσ. μονάδες, με το ποσοστό των ανδρών να υπερέχει
σταθερά των γυναικών κατά την περίοδο αναφοράς,
με τη μέση απόκλιση των φύλων στην περίοδο να είναι 6,5 ποσ. μονάδες, τη μέγιστη τιμή της απόκλισης
των φύλων να καταγράφεται το 2001 (κατά 9,8 ποσ.
μονάδες) και την ελάχιστη τιμή της απόκλισης να καταγράφεται το 2012 (κατά 4,9 ποσ. μονάδες).
ΑΝΑ ΗΠΕΙΡΟ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης που
αφορά στην ποσοστιαία κατανομή του συνολικού
φοιτητικού πληθυσμού που εξέρχεται και φοιτά σε συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) άλλης
χώρας σε παγκόσμιο επίπεδο ανά ήπειρο την περίοδο
2001-2017.

Γράφημα 3.46: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εξέρχεται και φοιτά σε συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8)
άλλης χώρας σε παγκόσμιο επίπεδο ανά ήπειρο την περίοδο 2001-2017
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Πηγή: UNESCO – Total outbound internationally mobile tertiary students studying abroad, all countries, both sexes την περίοδο 2001-2017
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017) η κατανομή
του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εξέρχεται
και φοιτά σε συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
(ISCED5-8) άλλης χώρας σε παγκόσμιο επίπεδο διαφοροποιείται σημαντικά ως προς τις 5 ηπείρους.
Συγκεκριμένα το 2017, το υψηλότερο ποσοστό του
συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εξέρχεται και
φοιτά σε συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
(ISCED5-8) άλλης χώρας σε παγκόσμιο επίπεδο καταγράφεται στην Ασία (57,0% του συνολικά εξερχόμενου
φοιτητικού πληθυσμού ή 2.701.860 φοιτητές/-τριες)
και κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν: η Ευρώπη
(20,6% του συνολικά εξερχόμενου φοιτητικού πληθυ-
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σμού ή 978.058 φοιτητές/-τριες), η Αφρική (11,6% του
συνολικά εξερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού ή
549.713 φοιτητές/-τριες), η Αμερική (10,1% του συνολικά εξερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού ή 478.743
φοιτητές/-τριες), και η Ωκεανία (0,7% του συνολικά
εξερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού ή 30.957 φοιτητές/-τριες).
Κατά την περίοδο αναφοράς 2001-2017, σε 4 από τις 5
ηπείρους καταγράφεται μείωση του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εξέρχεται και φοιτά σε συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) άλλης
χώρας σε παγκόσμιο επίπεδο, με την υψηλότερη (από-

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

παγκόσμιο είναι ότι κατά κύριο λόγο προέρχεται από
την Ασία, δευτερογενώς την Ευρώπη και τριτογενώς
από την Αφρική και την Αμερική.

λυτη μεταβολή) να καταγράφεται στην Ευρώπη (κατά 30,4% ή κατά 9,0 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα στην
Αφρική (κατά -22,4% ή κατά 3,3 ποσ. μονάδες), στην Αμερική (κατά -10,0% ή κατά 1,1 ποσ. μονάδες), και στην
Ωκεανία (κατά -39,2% ή κατά 0,4 ποσ. μονάδες), ενώ
στην Ασία καταγράφεται σημαντική αύξηση του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εξέρχεται και φοιτά σε συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED58) άλλης χώρας σε παγκόσμιο επίπεδο κατά 32,3% ή κατά 13,9 ποσ. μονάδες.
Αξίζει να σημειωθεί ότι, το 2017 ποσοστό του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εξέρχεται και φοιτά
σε συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8)
άλλης χώρας σε παγκόσμιο επίπεδο που καταγράφεται στην Ευρώπη, στην Αμερική και στην Ασία είναι
87,7%, καταγράφοντας ελαφρά αύξηση (κατά 3,8 ποσ.
μονάδες κατά την περίοδο αναφοράς 2001-2017), με
τη μέση τιμή του αθροιστικού δείκτη την ίδια περίοδο
αναφοράς να είναι 86,0%. Από τα παραπάνω είναι σαφές ότι το χαρακτηριστικό γνώρισμα του εξερχόμενου
φοιτητικού πληθυσμού και φοιτά σε συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) άλλης χώρας σε

ΑΝΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

Κεφάλαιο 3ο

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης που
αφορά στην ποσοστιαία κατανομή του συνολικού
φοιτητικού πληθυσμού που εξέρχεται και φοιτά σε συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) άλλης
χώρας σε παγκόσμιο επίπεδο ως προς το κατά κεφαλήν ακαθάριστο εγχώριο εισόδημα (Gross Νational
Ιncome per capita – GNI per capita) της χώρας προέλευσης την περίοδο 2001-2017.
Σύμφωνα με την ταξινόμηση της Παγκόσμιας Τράπεζας ως προς το κατά κεφαλήν ακαθάριστο εγχώριο εισόδημα των χωρών, οι χώρες διακρίνονται σε 4 κατηγορίες: (α) χώρες με χαμηλό κατά κεφαλήν ΑΕΕ (έως&
1.026$), χώρες με κατώτερο-μέσο κατά κεφαλήν ΑΕΕ
(από 1.026$ έως 3.995$), χώρες με μέσο-ανώτερο κατά κεφαλήν ΑΕΕ (από 3.995$ έως 12.376$), και χώρες
με υψηλό κατά κεφαλήν ΑΕΕ (από 12.376$ και άνω).

Γράφημα 3.47: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εξέρχεται και φοιτά σε συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8)
άλλης χώρας σε παγκόσμιο επίπεδο ως προς το κατά κεφαλήν ακαθάριστο εγχώριο εισόδημα της χώρας προέλευσης την περίοδο 2001-2017
41,5

32,0

21,4

5,0

2001

39,2

33,6

22,3

37,2

35,7

22,4

34,8

34,4

34,0

33,4

31,5

31,3

31,0

30,4

30,9

30,6

29,3

28,1

27,3

26,7

41,2

42,0

41,7

41,7

41,3

40,7

41,0

25,6

25,5

6,5

6,8

37,6

37,9

37,9

37,9

39,1

39,4

40,1

22,8

23,0

23,2

23,7

24,4

24,3

24,0

4,9

4,7

4,8

4,8

2002

2003

2004

2005

υψηλό κατά κεφαλήν ΑΕΕ

23,2

22,0

4,9

5,0

5,1

5,0

4,9

5,1

5,1

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

μέσο-ανώτερο κατά κεφαλήν ΑΕΕ

22,2

5,5

2013

κατώτερο-μέσο κατά κεφαλήν ΑΕΕ

23,2

5,8

2014

24,4

6,1

2015

2016

2017

χαμηλό κατά κεφαλήν ΑΕΕ

Πηγή: UNESCO – Total outbound internationally mobile tertiary students studying abroad, all countries, both sexes την περίοδο 2001-2017
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017) η κατανομή
του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εξέρχεται
και φοιτά σε συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
(ISCED5-8) άλλης χώρας σε παγκόσμιο επίπεδο διαφοροποιείται ιδιαίτερα σημαντικά ως προς τις 4 κατηγορίες ως προς το κατά κεφαλήν ακαθάριστο εγχώριο
εισόδημα των χωρών. Συγκεκριμένα το 2017, το υψηλότερο ποσοστό του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εξέρχεται και φοιτά σε συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) άλλης χώρας σε παγκόσμιο επίπεδο καταγράφεται στις χώρες με μέσοανώτερο κατά κεφαλήν ΑΕΕ (41,0% του συνολικά εξερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού ή 1.942.314 φοι-

τητές/-τριες) και κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν: οι
χώρες με υψηλό κατά κεφαλήν ΑΕΕ (26,7% του συνολικά εξερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού ή 1.267.508
φοιτητές/-τριες), οι χώρες με κατώτερο-μέσο κατά
κεφαλήν ΑΕΕ (25,5% του συνολικά εξερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού ή 1.207.832 φοιτητές/-τριες), και
τέλος οι χώρες με χαμηλό κατά κεφαλήν ΑΕΕ (6,8%
του συνολικά εξερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού ή
321.159 φοιτητές/-τριες).
Κατά την περίοδο αναφοράς 2001-2017, σε 3 από τις 4
κατηγορίες χωρών ως προς το κατά κεφαλήν ακαθάριστο εγχώριο εισόδημα καταγράφεται αύξηση του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εξέρχεται και
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φοιτά σε συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
(ISCED5-8) άλλης χώρας σε παγκόσμιο επίπεδο, με την
υψηλότερη (απόλυτη μεταβολή) να καταγράφεται
στην κατηγορία χωρών με μέσο-ανώτερο κατά κεφαλήν ΑΕΕ (κατά 27,9% ή κατά 8,9 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα στην κατηγορία χωρών με κατώτερο-μέσο
κατά κεφαλήν ΑΕΕ (κατά 19,0% ή κατά 4,1 ποσ. μονάδες) και στην κατηγορία χωρών με χαμηλό κατά κεφαλήν ΑΕΕ (κατά 35,5% ή κατά 1,8 ποσ. μονάδες), ενώ
την ίδια περίοδο στην κατηγορία χωρών με υψηλό κατά κεφαλήν ΑΕΕ καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική
μείωση του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που
εξέρχεται και φοιτά σε συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) άλλης χώρας σε παγκόσμιο επίπεδο κατά -35,6% ή κατά 14,8 ποσ. μονάδες.
Τη συγκεκριμένη περίοδο το εύρος της απόκλισης του
ποσοστού του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που
εξέρχεται και φοιτά σε συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) άλλης χώρας σε παγκόσμιο επίπεδο της κατηγορίας των χωρών με υψηλό κατά κεφαλήν ΑΕΕ από το αντίστοιχο ποσοστό που καταγράφεται στις κατηγορίες χωρών:
 με χαμηλό κατά κεφαλήν ΑΕΕ καταγράφει ιδιαίτερα
σημαντική μείωση κατά -45,3% (ή κατά 16,6 ποσ.
μονάδες) από 36,6 ποσ. μονάδες το 2001, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 20,0 ποσ. μονάδες το 2018, που
αποτελεί αντίστοιχα και την ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο,
 με κατώτερο-μέσο κατά κεφαλήν ΑΕΕ καταγράφει
επίσης ιδιαίτερα σημαντική μείωση κατά -93,7% (ή
κατά 18,9 ποσ. μονάδες) από 20,1 ποσ. μονάδες το
2001, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη
κατά την περίοδο αναφοράς, σε 1,3 ποσ. μονάδες
το 2018, που αποτελεί αντίστοιχα και την ελάχιστη
τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο, ενώ το αντίστοιχο
ποσοστό στις χώρες
 με μέσο-ανώτερο κατά κεφαλήν ΑΕΕ καταγράφει
σημαντική αύξηση κατά 49,9% (ή κατά 4,7 ποσ. μονάδες) από 9,5 ποσ. μονάδες (υπέρ των χωρών με
υψηλό κατά κεφαλήν ΑΕΕ) το 2001, σε 14,2 ποσ. μονάδες (υπέρ των χωρών με μέσο-ανώτερο κατά κεφαλήν ΑΕΕ) το 2018, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώ-

νεται ότι η ελάχιστη τιμή της απόκλισης των δεικτών
την ίδια περίοδο, καταγράφεται το 2003 (1,5 ποσ.
μονάδες υπέρ των χωρών με υψηλό κατά κεφαλήν
ΑΕΕ).
Αξίζει να σημειωθεί ότι, το 2017 ποσοστό του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εξέρχεται και φοιτά
σε συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8)
άλλης χώρας σε παγκόσμιο επίπεδο στις χώρες με
υψηλό και μέσο-ανώτερο κατά κεφαλήν ΑΕΕ είναι
67,7%, καταγράφοντας κατά την περίοδο αναφοράς
(2001-2017) μείωση κατά -7,9% ή κατά 5,8 ποσ. μονάδες, με τη μέση τιμή του αθροιστικού δείκτη την ίδια
περίοδο να είναι 71,3%.
Από τα παραπάνω είναι σαφές ότι το χαρακτηριστικό
γνώρισμα του εξερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού
που εισέρχεται και φοιτά σε συστήματα τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης (ISCED5-8) άλλης χώρας σε παγκόσμιο
επίπεδο είναι ότι προέρχεται κατά κύριο λόγο από
χώρες με μέσο-ανώτερο κατά κεφαλήν ΑΕΕ, με σημαντικά αυξανόμενη απόκλιση έναντι της κατηγορίας
χωρών με υψηλό κατά κεφαλήν ΑΕΕ που αντίστοιχα
καταγράφει σημαντική μείωση.
ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

Το 2017 στη βάση της UNESCO, και επί 241 χωρών
προέλευσης, εξερχόμενη κινητικότητα φοιτητικού
πληθυσμού και φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
(ISCED5-8) καταγράφεται σε 211 χώρες προέλευσης
(το 87,6%). Την ίδια χρονιά, από το συνολικό φοιτητικό πληθυσμό που εξέρχεται και φοιτά σε συστήματα
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) άλλης χώρας
(5.309.240 φοιτητές/-τριες) δεν διατίθενται στοιχεία
ως προς την χώρα προέλευσης συνολικά για 569.876
εξερχόμενους φοιτητές/-τριες, που αντιστοιχεί στο
10,7% της συνολικής εξερχόμενης κινητικότητας σε
παγκόσμιο επίπεδο.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που
εξέρχεται και φοιτά σε συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) άλλης χώρας σε παγκόσμιο επίπεδο ως προς τις 24 χώρες προέλευσης που καταγράφουν τις υψηλότερες ροές εξερχόμενου φοιτητικού
πληθυσμού το 2017.

Γράφημα 3.48: Πλήθος & ποσοστό του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εξέρχεται και εισέρχεται και φοιτά σε συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
(ISCED5-8) άλλης χώρας σε παγκόσμιο επίπεδο ως προς τις 24 χώρες προέλευσης που καταγράφουν τις υψηλότερες ροές εξερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού το 2017

19,6

7,0

2,6

2,2

2,0

1,9

1,8

1,8

1,8

1,8

1,6

1,6

1,4

1,3

1,2

1,2

1,2

1,1

1,1

1,1

1,1

1,0

1,0

1,0

928.090

332.033

122.195

105.399

94.662

89.379

86.566

85.251

84.681

84.310

77.639

74.268

64.054

63.253

58.841

57.675

56.659

53.612

53.023

52.521

51.164

49.386

47.574

46.223

4.739.364

100,0

Πηγή: UNESCO – Total outbound internationally mobile tertiary students studying abroad, all countries, both sexes την περίοδο 2001-2017
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

504

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Σημειώνεται ότι η Κίνα καταγράφει την 1η θέση ως χώρα προέλευσης του εξερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού σε όλα τα έτη της
περιόδου αναφοράς 2001-2017.

Κεφάλαιο 3ο

8

παγκόσμιο επίπεδο), η Ιταλία (με 74.268 εξερχόμενους
φοιτητές/-τριες που αντιστοιχεί στο 1,6% της συνολικής
εξερχόμενης κινητικότητας σε παγκόσμιο επίπεδο), το
Νεπάλ (με 64.054 εξερχόμενους φοιτητές/-τριες που αντιστοιχεί στο 1,4% της συνολικής εξερχόμενης κινητικότητας σε παγκόσμιο επίπεδο), η Μαλαισία (με 63.253 εξερχόμενους φοιτητές/-τριες που αντιστοιχεί στο 1,3%
της συνολικής εξερχόμενης κινητικότητας σε παγκόσμιο
επίπεδο), η Βραζιλία (με 58.841 εξερχόμενους φοιτητές/τριες που αντιστοιχεί στο 1,2% της συνολικής εξερχόμενης κινητικότητας σε παγκόσμιο επίπεδο), το Μπαγκλαντές (με 57.675 εξερχόμενους φοιτητές/-τριες που αντιστοιχεί στο 1,2% της συνολικής εξερχόμενης κινητικότητας σε παγκόσμιο επίπεδο), η Ρωσική Ομοσπονδία (με
56.659 εξερχόμενους φοιτητές/-τριες που αντιστοιχεί στο
1,2% της συνολικής εξερχόμενης κινητικότητας σε παγκόσμιο επίπεδο), η Αραβική Δημοκρατία της Συρίας (με
53.612 εξερχόμενους φοιτητές/-τριες που αντιστοιχεί στο
1,1% της συνολικής εξερχόμενης κινητικότητας σε παγκόσμιο επίπεδο), το Πακιστάν (με 53.023 εξερχόμενους
φοιτητές/-τριες που αντιστοιχεί στο 1,1% της συνολικής
εξερχόμενης κινητικότητας σε παγκόσμιο επίπεδο), η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν (με 52.521 εξερχόμενους
φοιτητές/-τριες που αντιστοιχεί στο 1,1% της συνολικής
εξερχόμενης κινητικότητας σε παγκόσμιο επίπεδο), το
Μαρόκο (με 51.164 εξερχόμενους φοιτητές/-τριες που
αντιστοιχεί στο 1,1% της συνολικής εξερχόμενης κινητικότητας σε παγκόσμιο επίπεδο), ο Καναδάς (με 49.386
εξερχόμενους φοιτητές/-τριες που αντιστοιχεί στο 1,0%
της συνολικής εξερχόμενης κινητικότητας σε παγκόσμιο
επίπεδο), η Ινδονησία (με 47.574 εξερχόμενους φοιτητές/-τριες που αντιστοιχεί στο 1,0% της συνολικής εξερχόμενης κινητικότητας σε παγκόσμιο επίπεδο), και το
Τουρκμενιστάν (με 46.223 εξερχόμενους φοιτητές/-τριες
που αντιστοιχεί στο 1,0% της συνολικής εξερχόμενης κινητικότητας σε παγκόσμιο επίπεδο).
Σημειώνεται ότι, το 2017 μεταξύ των 24 χωρών με την
υψηλότερη εξερχόμενη φοιτητική κινητικότητα σε παγκόσμιο επίπεδο περιλαμβάνονται και 3 κράτη-μέλη της
η
η
ΕΕ-28 (η Γερμανία στην 3 θέση, η Γαλλία στην 6 θέση,
η
και η Ιταλία στη 12 θέση) με τη συνολική εξερχόμενη
φοιτητική κινητικότητα σε αυτές να είναι 285.842 εξερχόμενους φοιτητές/-τριες που αντιστοιχεί στο 6,0% της
συνολικής εξερχόμενης κινητικότητας σε παγκόσμιο επίπεδο.

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Το 2017, σε 24 από τις 211 χώρες η εξερχομένη φοιτητική κινητικότητα από αυτές υπερβαίνει σε πλήθος τις
46.000 φοιτητές/-τριες, ενώ συνολικά και στις 24 αυτές
χώρες η εξερχομένη φοιτητική κινητικότητα τη συγκεκριμένη χρονιά είναι 2.818.458 φοιτητές/-τριες, που αντιστοιχεί στο 59,5% της συνολικής εξερχόμενης κινητικότητας σε παγκόσμιο επίπεδο.
Το 2017, η χώρα που καταγράφει το υψηλότερο πλήθος
φοιτητικού πληθυσμού που εξέρχεται και φοιτά σε συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) άλλης
χώρας σε παγκόσμιο επίπεδο (χώρα προέλευσης) είναι η
Κίνα (με 928.898 εξερχόμενους φοιτητές/-τριες που αντιστοιχεί στο 19,6% της συνολικής εξερχόμενης κινητι8
κότητας σε παγκόσμιο επίπεδο) και κατά φθίνουσα σειρά πλήθους ακολουθούν: η Ινδία (με 332.033 εξερχόμενους φοιτητές/-τριες που αντιστοιχεί στο 7,0% της συνολικής εξερχόμενης κινητικότητας σε παγκόσμιο επίπεδο),
η Γερμανία (με 122.195 εξερχόμενους φοιτητές/-τριες
που αντιστοιχεί στο 2,6% της συνολικής εξερχόμενης κινητικότητας σε παγκόσμιο επίπεδο), η Δημοκρατία της
Κορέας (με 105.399 εξερχόμενους φοιτητές/-τριες που
αντιστοιχεί στο 2,2% της συνολικής εξερχόμενης κινητικότητας σε παγκόσμιο επίπεδο), το Βιετνάμ (με 94.662
εξερχόμενους φοιτητές/-τριες που αντιστοιχεί στο 2,0%
της συνολικής εξερχόμενης κινητικότητας σε παγκόσμιο
επίπεδο), η Γαλλία (με 89.379 εξερχόμενους φοιτητές/τριες που αντιστοιχεί στο 1,9% της συνολικής εξερχόμενης κινητικότητας σε παγκόσμιο επίπεδο), οι Ηνωμένες
Πολιτείες Αμερικής (με 86.566 εξερχόμενους φοιτητές/τριες που αντιστοιχεί στο 1,8% της συνολικής εξερχόμενης κινητικότητας σε παγκόσμιο επίπεδο), η Νιγηρία (με
85.251 εξερχόμενους φοιτητές/-τριες που αντιστοιχεί στο
1,8% της συνολικής εξερχόμενης κινητικότητας σε παγκόσμιο επίπεδο), το Καζακστάν (με 84.681 εξερχόμενους φοιτητές/-τριες που αντιστοιχεί στο 1,8% της συνολικής εξερχόμενης κινητικότητας σε παγκόσμιο επίπεδο),
η Σαουδική Αραβία (με 84.310 εξερχόμενους φοιτητές/τριες που αντιστοιχεί στο 1,8% της συνολικής εξερχόμενης κινητικότητας σε παγκόσμιο επίπεδο), η Ουκρανία
(με 77.639 εξερχόμενους φοιτητές/-τριες που αντιστοιχεί
στο 1,6% της συνολικής εξερχόμενης κινητικότητας σε

3.1.2.2 ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΕ-28
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συνολικός φοιτητικός πληθυσμός που φοιτά/έχει εγγραφεί στα συστή-

ματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) της ΕΕ-28
κατά την περίοδο αναφοράς 2001-2017.

Γράφημα 3.49: Συνολικός φοιτητικός πληθυσμός που φοιτά στα συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) της ΕΕ-28 κατά την περίοδο αναφοράς
2001-2017
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Πηγή: Eurostat - Students by ISCED level, age and sex 2001-2012 [educ_enrl1tl] & Pupils and students enrolled by education level, sex and age 2013-2017 [educ_uoe_enra02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
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Το 2017, το σύνολο του φοιτητικού πληθυσμού που
φοιτά/έχει εγγραφεί στα συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) της ΕΕ-28 είναι 19.773.239 φοιτητές/-τριες. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017)
το σύνολο του φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά/έχει
εγγραφεί στα συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
(ISCED5-8) της ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση κατά 13,8% (ή
κατά 2.394.422φοιτητές/-τριες), από 17.378.817 φοιτητές /-τριες το 2001, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή
του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 19.773.239
φοιτητές/-τριες το 2017. Σημειώνεται ότι μέγιστη τιμή

του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2011
(21.000.412 φοιτητές/-τριες.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συνολικός
φοιτητικός πληθυσμός που εξέρχεται από την ΕΕ-28
και εισέρχεται και φοιτά σε συστήματα τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης (ISCED5-8) άλλης χώρας σε παγκόσμιο
επίπεδο κατά την περίοδο αναφοράς 2001-2017. Σημειώνεται ότι η διαφορετική προσέγγιση της έννοιας
της κινητικότητας του φοιτητικού πληθυσμού κατά την
περίοδο αναφοράς (2001-2017) σημειώνεται με διακεκομμένη γραμμή στην απόδοση της χρονοσειράς
του δείκτη.

Γράφημα 3.50: Συνολικός φοιτητικός πληθυσμός που εξέρχεται από την ΕΕ-28 και εισέρχεται και φοιτά σε συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8)
άλλης χώρας σε παγκόσμιο επίπεδο κατά την περίοδο αναφοράς 2001-2017
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Πηγή: UNESCO – Total outbound internationally mobile tertiary students studying abroad, all countries, both sexes την περίοδο 2001-2017
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

φοιτητές/-τριες το 2001, σε 729.995 φοιτητές/-τριες το
2017, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη
τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται 2004
(440.337 φοιτητές/-τριες).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
αναλογία του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που
εξέρχεται από την ΕΕ-28 και εισέρχεται και φοιτά σε
συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) άλλης χώρας σε παγκόσμιο επίπεδο ως προς το συνολικό φοιτητικό πληθυσμό που φοιτά/έχει εγγραφεί
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED5-8) άλλης χώρας σε παγκόσμιο επίπεδο κατά την περίοδο αναφοράς 2001-2017.

Το 2017, ο συνολικός φοιτητικός πληθυσμός που εξέρχεται από την ΕΕ-28 και εισέρχεται και φοιτά σε
συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) άλλης χώρας σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι 729.995 φοιτητές/-τριες, που αντιστοιχεί στο 3,7% του συνολικού
φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά/έχει εγγραφεί στα
συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) της
ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά (19.773.239 φοιτητές/τριες). Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017) ο συνολικός φοιτητικός πληθυσμός που εξέρχεται από
την ΕΕ-28 και εισέρχεται και φοιτά σε συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) άλλης χώρας σε
παγκόσμιο επίπεδο καταγράφει σημαντική αύξηση κατά
57,9% (ή κατά 267.624 φοιτητές/-τριες), από 462.371

Γράφημα 3.51: Ποσοστιαία αναλογία του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εξέρχεται από την ΕΕ-28 και εισέρχεται και φοιτά σε συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) άλλης χώρας σε παγκόσμιο επίπεδο ως προς το συνολικό φοιτητικό πληθυσμό που φοιτά/έχει εγγραφεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED5-8) άλλης χώρας σε παγκόσμιο επίπεδο την περίοδο αναφοράς 2001-2017
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Πηγή: UNESCO – Total outbound internationally mobile tertiary students studying abroad, all countries, both sexes την περίοδο 2001-2017
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, το 13,7% (ή 729.995 φοιτητές/-τριες) του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά/έχει εγγραφεί τη συγκεκριμένη χρονιά στα συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) άλλης χώρας σε παγκόσμιο επίπεδο (5.309.240 φοιτητές/-τριες) καταγράφεται να εξέρχεται από την ΕΕ-28 και να εισέρχεται και
να φοιτά σε συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
(ISCED5-8) άλλης χώρας σε παγκόσμιο επίπεδο.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017) το ποσοστό
του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εξέρχεται
από την ΕΕ-28 και εισέρχεται και φοιτά σε συστήματα
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τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) άλλης χώρας σε
παγκόσμιο επίπεδο καταγράφει σημαντική μείωση κατά -35,2% (ή κατά 7,5 ποσ. μονάδες), από 21,2% το
2001, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά
την περίοδο αναφοράς, σε 13,7% το 2017, που αποτελεί
αντίστοιχα και την ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια
περίοδο.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
αναλογία του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που
εξέρχεται από την ΕΕ-28 και εισέρχεται και φοιτά σε
συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) άλ-

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

λης χώρας σε παγκόσμιο επίπεδο ως προς το συνολικό φοιτητικό πληθυσμό που φοιτά/έχει εγγραφεί

στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED5-8) στην ΕΕ-28
κατά την περίοδο αναφοράς 2001-2017.

Γράφημα 3.52: Ποσοστιαία αναλογία του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εξέρχεται από την ΕΕ-28 και εισέρχεται και φοιτά σε συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) άλλης χώρας σε παγκόσμιο επίπεδο ως προς το συνολικό φοιτητικό πληθυσμό που φοιτά/έχει εγγραφεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED5-8) στην ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2001-2017

2,7

2001

2,6

2,6

2002

2003

2,3

2,4

2,4

2,5

2,5

2004

2005

2006

2007

2008

2,8

2,6

2009

2010

3,0

2,9

2011

2012

3,3

3,4

3,5

2013

2014

2015

3,6

3,7

2016

2017

Πηγή: UNESCO – Total outbound internationally mobile tertiary students studying abroad, all countries, both sexes, [educ_uoe_mobs02] and Enrolment in tertiary education, all programmes, both sexes (number) την περίοδο 2001-2017
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ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Το 2017, το 3,7% (ή 729.995 φοιτητές/-τριες) του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά/έχει εγγραφεί
τη συγκεκριμένη χρονιά στα συστήματα τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης (ISCED5-8) της ΕΕ-28 (19.773.239 φοιτητές/-τριες) καταγράφεται να εξέρχεται και να εισέρχεται και να φοιτά σε συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) άλλης χώρας σε παγκόσμιο επίπεδο.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017) το ποσοστό
του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εξέρχεται
από την ΕΕ-28 και εισέρχεται και φοιτά σε συστήματα
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) άλλης χώρας σε
παγκόσμιο επίπεδο καταγράφει μικρή αύξηση κατά
38,8% (ή κατά 1,0 ποσ. μονάδα), από 2,7% το 2001, σε
3,7% το 2017, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δεί-

Κεφάλαιο 3ο

κτη κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται
το 2004 (2,3%).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και η
ποσοστιαία αναλογία του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εξέρχεται από την ΕΕ-28 και εισέρχεται
και φοιτά σε συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
(ISCED5-8) άλλης χώρας σε παγκόσμιο επίπεδο ως προς
τον αντίστοιχο συνολικό φοιτητικό πληθυσμό που φοιτά/ έχει εγγραφεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
(ISCED5-8) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 κατά την περίοδο
αναφοράς 2001-2017.

Γράφημα 3.53: Πλήθος και ποσοστιαία αναλογία του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εξέρχεται από την ΕΕ-28 και εισέρχεται και φοιτά σε συστήματα
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) άλλης χώρας σε παγκόσμιο επίπεδο ως προς τον αντίστοιχο συνολικό φοιτητικό πληθυσμό που φοιτά/έχει εγγραφεί
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED5-8) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2001-2017
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Πηγή: UNESCO – Total outbound internationally mobile tertiary students studying abroad, all countries, both sexes, [educ_uoe_mobs02] and Enrolment in tertiary education, all programmes, both sexes (number) την περίοδο 2001-2017
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, το 3,7% (ή 729.995 φοιτητές/-τριες) του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά/έχει εγγραφεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED5-8) των
κρατών-μελών της ΕΕ-28 (19.773.239 φοιτητές/-τριες),
αποτελεί τον φοιτητικό πληθυσμό που εξέρχεται από
την ΕΕ-28 και εισέρχεται και φοιτά σε συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) άλλης χώρας σε
παγκόσμιο επίπεδο στα κράτη-μέλη ΕΕ-28.
Την ίδια χρονιά, το 5,1% (ή 37.770 φοιτητές/-τριες) του
συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά/έχει εγγραφεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED5-8) στην
Ελλάδα (735.027 φοιτητές/-τριες), αποτελεί τον φοιτητικό πληθυσμό που εξέρχεται από την Ελλάδα και εισέρχεται και φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευσης

(ISCED5-8) άλλης χώρας σε παγκόσμιο επίπεδο. Στην
κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28 η Ελλάδα (5,1%) κατέχει την
12η υψηλότερη θέση τιμή υπερέχουσα ελαφρά της
αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (3,7%) κατά 1,4
ποσ. μονάδες.
Τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) με
μέση τιμή δείκτη 49,8% είναι: το Λουξεμβούργο
9
(156,1%) , η Κύπρος (54,0%), η Σλοβακία (20,8%), η
9

Σημειώνεται ότι στο Λουξεμβούργο ο συνολικός φοιτητικός πληθυσμός που φοιτά/έχει εγγραφεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
(ISCED5-8) είναι 7.058 φοιτητές/-τριες πλήθος υπολειπόμενο ση-
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Βουλγαρία (10,0%), και η Λιθουανία (8,3%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 1,8%, και
συγκεκριμένα: το Ηνωμένο Βασίλειο (1,5%), η Πολωνία
(1,6%), η Δανία (1,7%), η Ολλανδία (2,0%), και η Ισπανία (2,0%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/
bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (28,2 φορές), που υ-

ποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων
του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και
η ποσοστιαία αναλογία του συνολικού φοιτητικού
πληθυσμού που εξέρχεται από τα κράτη-μέλη της ΕΕ28 και εισέρχεται και φοιτά σε συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) άλλης χώρας της ΕΕ-28
ως προς τον συνολικό φοιτητικό πληθυσμό που εξέρχεται από τα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και εισέρχεται και
φοιτά/ έχει εγγραφεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
(ISCED5-8) άλλης χώρας σε παγκόσμιο επίπεδο κατά
την περίοδο αναφοράς 2001-2017.

μαντικά του εξερχόμενου από τη χώρα φοιτητικού πληθυσμού την
ίδια χρονιά (11.015 φοιτητές/-τριες). Το χαρακτηριστικό αυτό καταγράφεται σε όλη τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς.

Γράφημα 3.54: Πλήθος και ποσοστιαία αναλογία του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εξέρχεται από τα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και εισέρχεται και φοιτά
σε συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) άλλης χώρας της ΕΕ-28 ως προς τον συνολικό φοιτητικό πληθυσμό που εξέρχεται από τα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 και φοιτά/ έχει εγγραφεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED5-8) άλλης χώρας σε παγκόσμιο επίπεδο την περίοδο αναφοράς 2001-2017
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Το 2017, το 76,6% (ή 558.937 φοιτητές/-τριες) του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εξέρχεται από
τα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και εισέρχεται και φοιτά/ έχει
εγγραφεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED5-8)
άλλης χώρας σε παγκόσμιο επίπεδο (729.995 φοιτητές/-τριες), αποτελεί τον φοιτητικό πληθυσμό που εξέρχεται από τα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και εισέρχεται
και φοιτά σε συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
(ISCED5-8) άλλης χώρας της ΕΕ-28.
Την ίδια χρονιά, το 83,6% (ή 31.560 φοιτητές/-τριες)
του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εξέρχεται
από την Ελλάδα και εισέρχεται και φοιτά/ έχει εγγραφεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED5-8) άλλης
χώρας σε παγκόσμιο επίπεδο (37.770 φοιτητές/τριες), αποτελεί τον φοιτητικό πληθυσμό που εξέρχεται από την Ελλάδα και εισέρχεται και φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευσης (ISCED5-8) άλλης χώρας της
ΕΕ-28. Στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη
μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 η Ελλάδα (83,6%)
κατέχει την 12η υψηλότερη θέση τιμή υπερέχουσα
σημαντικά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28
(76,6%) κατά 7,0 ποσ. μονάδες.

Τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) με
μέση τιμή δείκτη 94,9% είναι: η Κύπρος (97,7%), η
Σλοβακία (96,5%), η Μάλτα (96,2%), το Λουξεμβούργο (93,9%), και η Ρουμανία (90,2%). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 56,3%, και συγκεκριμένα: το Ηνωμένο Βασίλειο (48,5%), η Κροατία
(53,5%), η Γαλλία (58,4%), η Δανία (60,2%), και η Σουηδία (61,0%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/
bottom5 είναι υψηλή (1,7 φορές), που υποδηλώνει
την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη
μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
ΑΝΑ ΦΥΛΟ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης που
αφορά στην ποσοστιαία κατανομή του συνολικού
φοιτητικού πληθυσμού που εξέρχεται από τα κράτημέλη της ΕΕ-28 και εισέρχεται και φοιτά σε συστήματα
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) άλλης χώρας της
ΕΕ-28 ως προς το φύλο των φοιτητών/ -τριών την περίοδο 2013-2017 για την οποία διατίθενται σχετικά
στοιχεία.

Γράφημα 3.55: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εξέρχεται από τα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και εισέρχεται και φοιτά σε συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) άλλης χώρας της ΕΕ-28 ως προς το φύλο των φοιτητών/-τριών την περίοδο 2013-2017
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την ΕΕ-28 και εισέρχεται και φοιτά σε συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) άλλης χώρας της ΕΕ28 καταγράφει οριακά μηδενική μεταβολή (κατά κατά
0,2 ποσ. μονάδες).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης που
αφορά στην ποσοστιαία κατανομή του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εξέρχεται από τα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 και εισέρχεται και φοιτά σε συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) άλλης χώρας της ΕΕ28 ως προς το φύλο των φοιτητών/ -τριών στα κράτημέλη της ΕΕ-28 το 2017.

Κατά την περίοδο αναφοράς (2013-2017) η κατανομή
του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εξέρχεται
από τα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και εισέρχεται και φοιτά σε
συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) άλλης χώρας της ΕΕ-28 διαφοροποιείται σημαντικά ως
προς το φύλο των φοιτητών/ -τριών. Συγκεκριμένα, το
2017 το ποσοστό των ανδρών φοιτητών/-τριών
(42,9%) υπολείπεται (κατά 14,2 ποσ. μονάδες) του αντίστοιχου ποσοστού των γυναικών (57,1%).
Τη συγκεκριμένη περίοδο αναφοράς, τόσο το ποσοστό
των ανδρών, όσο και των γυναικών που εξέρχεται από

Γράφημα 3.56: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού από τα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και εισέρχεται και φοιτά σε συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) άλλης χώρας της ΕΕ-28 ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2017

Κεφάλαιο 3ο

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

68,0 66,7 66,0 64,6 63,3 62,9 62,2 61,8
60,0 59,8 59,1 58,5 58,4 58,3 58,0 57,4 57,3 57,1 56,7 56,2 56,1
55,5 55,4 53,0 52,8 52,3 51,9 51,9
51,3
47,0 47,2 47,7 48,1 48,1 48,7
40,9 41,5 41,6 41,7 42,0 42,6 42,7 42,9 43,3 43,8 43,9 44,5 44,6
36,7 37,1 37,8 38,2 40,0 40,2
35,4
34,0
33,3
32,0

άνδρες

γυναίκες

Πηγή: Eurostat - Mobile students from abroad enrolled by education level, sex and country of origin την περίοδο 2013-2017 [educ_uoe_mobs02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, σε 27 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ το ποσοστό
των ανδρών στη βαθμίδα, υπολείπεται του αντίστοιχου
δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του
δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται
στην Πολωνία (κατά 36,0 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η
Τσεχία (κατά 33,4 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά
32,1 ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά 29,3 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά 26,7 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία
(κατά 25,8 ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά 24,4 ποσ.
μονάδες), η Σλοβενία (κατά 23,6 ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά 20,0 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 19,7
ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 18,1 ποσ. μονάδες), η
Ουγγαρία (κατά 16,9 ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά
16,8 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 16,6 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά 16,0 ποσ. μονάδες), η Γαλλία
(κατά 14,9 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 14,6
ποσ. μονάδες), η Μάλτα (κατά 13,4 ποσ. μονάδες), η
Σλοβακία (κατά 12,4 ποσ. μονάδες), η Γερμανία και
(κατά 12,2 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 10,9 ποσ. μο-

νάδες), η Ισπανία (κατά 10,8 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα το Βέλγιο (κατά 6,0 ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο (κατά 5,6 ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά 4,6
ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 3,8 ποσ. μονάδες), και η
Αυστρία (κατά 3,7 ποσ. μονάδες). Την ίδια χρονιά το
ποσοστό των ανδρών (φοιτητών/ -τριών), υπερέχει του
αντίστοιχου δείκτη των γυναικών στο Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 2,5 ποσ. μονάδες).
ΑΝΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ISCED5

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και
η ποσοστιαία κατανομή του συνολικού φοιτητικού
πληθυσμού που εξέρχεται από τα κράτη-μέλη της ΕΕ28 και εισέρχεται και φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) άλλης χώρας
της ΕΕ-28 ως προς το συνολικό φοιτητικό πληθυσμό
που εξέρχεται από την ΕΕ-28 και εισέρχεται και φοιτά
σε συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8)
άλλης χώρας της ΕΕ-28 την περίοδο 2013-2017 για την
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία.

Γράφημα 3.57: Πλήθος και ποσοστιαία αναλογία κατανομή του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού που εξέρχεται από τα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και εισέρχεται και φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) άλλης χώρας της ΕΕ-28 ως προς το συνολικό φοιτητικό πληθυσμό που εξέρχεται από την ΕΕ-28 και εισέρχεται και φοιτά σε συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) άλλης χώρας της ΕΕ-28 την περίοδο 2013-2017
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Το 2017, το 2,8% (ή 15.914 σπουδαστές/-στριες) του
συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εξέρχεται από
την ΕΕ-28 και εισέρχεται και φοιτά σε συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) άλλης χώρας της
ΕΕ-28 (558.487 σπουδαστές/-στριες), αφορά στο
σπουδαστικό πληθυσμό που εξέρχεται από την ΕΕ-28
και εισέρχεται και φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) άλλης χώρας της
ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς (2013-2017),
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού που εξέρχεται από την ΕΕ-28 και εισέρχεται και φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5)
άλλης χώρας της ΕΕ-28 καταγράφει μείωση κατά 12,2% (ή κατά 2.205 σπουδαστές /-στριες) από 18.119
σπουδαστές/-στριες το 2013, σε 15.914 σπουδαστές/στριες το 2017, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του
δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι η
μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται
το 2015 (18.624 σπουδαστές/-στριες).

Την ίδια περίοδο, το ποσοστό του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού που εξέρχεται από την ΕΕ-28 και εισέρχεται και φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) άλλης χώρας της ΕΕ-28
ως προς το συνολικό φοιτητικό πληθυσμό που εξέρχεται από την ΕΕ-28 και εισέρχεται και φοιτά σε συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) άλλης
χώρας της ΕΕ-28 καταγράφει μείωση κατά -24,7% (ή
κατά 1,0 ποσ. μονάδα), από 3,8% το 2013, που αποτελεί
και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 2,8 το 2017, που αποτελεί αντίστοιχα και την
ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και
η ποσοστιαία αναλογία του συνολικού σπουδαστικού
πληθυσμού που εξέρχεται από τα κράτη-μέλη της ΕΕ28 και εισέρχεται και φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) άλλης χώρας
στην ΕΕ-28 ως προς τον αντίστοιχο συνολικό φοιτητικό πληθυσμό που εξέρχεται από την ΕΕ-28 και εισέρχεται και φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
(ISCED5-8) άλλης χώρας της ΕΕ-28 το 2017.

Γράφημα 3.58: Πλήθος και ποσοστιαία αναλογία του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού που εξέρχεται από τα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και εισέρχεται και
φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) άλλης χώρας στην ΕΕ-28 ως προς τον αντίστοιχο συνολικό φοιτητικό πληθυσμό που
εξέρχεται από την ΕΕ-28 και εισέρχεται και φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED5-8) άλλης χώρας της ΕΕ-28 το 2017
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Το 2017, το 2,8% (ή 15.914 φοιτητές/-τριες) του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εξέρχεται από την
ΕΕ-28 και εισέρχεται και φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED5-8) άλλης χώρας της ΕΕ-28 (558.487
φοιτητές/-τριες), αποτελεί τον σπουδαστικό πληθυσμό
που εξέρχεται από τα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και εισέρχεται και φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού
κύκλου σπουδών (ISCED5) άλλης χώρας στην ΕΕ-28.
Την ίδια χρονιά, το 0,8% (ή 259 φοιτητές/-τριες) του
συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εξέρχεται
από την Ελλάδα και εισέρχεται και φοιτά/ έχει εγγραφεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED5-8) άλλης
χώρας της ΕΕ-28 (31.557 φοιτητές/-τριες), αποτελεί
τον φοιτητικό πληθυσμό που εξέρχεται από την Ελλάδα και εισέρχεται και φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) άλλης χώρας στην ΕΕ-28. Στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 η Ελλάδα (0,8%) κατέχει την 4η χαμηλότερη θέση τιμή
υπολειπόμενη της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην
ΕΕ-28 (2,8%) κατά 1,0 ποσ. μονάδα.

510

Τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) με
μέση τιμή δείκτη 6,7% είναι: η Πορτογαλία (10,6%), η
Λετονία (7,1%), η Λιθουανία (5,5%), η Ιρλανδία (5,3%),
και η Ολλανδία (5,2%). Στον αντίποδα καταγράφονται
τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5)
με μέση τιμή δείκτη 0,8%, και συγκεκριμένα: το Λουξεμβούργο (0,6%), η Αυστρία (0,7%), η Κύπρος (0,7%),
η Ελλάδα (0,8%), και η Γαλλία (1,4%). Ας σημειωθεί ότι
η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (8,0 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης που
αφορά στην ποσοστιαία κατανομή του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού που εξέρχεται από τα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 και εισέρχεται και φοιτά στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) άλλης
χώρας της ΕΕ-28 ως προς το φύλο των σπουδαστών/στριών στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2017.
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Γράφημα 3.59: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού που εξέρχεται από τα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και εισέρχεται και φοιτά στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) άλλης χώρας της ΕΕ-28 ως προς το φύλο των σπουδαστών/-στριών στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το
2017
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(φοιτητών/ -τριών) υπερέχει του αντίστοιχου δείκτη
των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη
μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στη Λετονία (κατά 8,2 ποσ. μονάδες), και ακολουθεί η Βουλγαρία (κατά 3,0 ποσ. μονάδες).
Τέλος, σε 3 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ, και συγκεκριμένα στη Λιθουανία, στην Κύπρο, και στην Πορτογαλία
το ποσοστό των ανδρών στη βαθμίδα οριακά καταγράφει μηδενική απόκλιση του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών (απόκλιση μικρότερη των 2,0 ποσ. μονάδων).

Κεφάλαιο 3ο

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Το 2017, σε 24 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ το ποσοστό
των ανδρών στη βαθμίδα υπολείπεται του αντίστοιχου
δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του
δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται
στη Φινλανδία (κατά 53,3 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η
Σουηδία (κατά 42,3 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά
34,2 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 30,4 ποσ. μονάδες),
η Γερμανία (κατά 29,5 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά
24,8 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 24,2 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 23,7 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 21,4 ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά 20,0 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 17,5 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο
(κατά 16,4 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά
15,2 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 13,4 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 12,5 ποσ. μονάδες), η Εσθονία
(κατά 9,1 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 7,9 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά 6,8 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Γαλλία (κατά 5,8 ποσ. μονάδες), η Μάλτα (κατά
5,3 ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο (κατά 4,6 ποσ.
μονάδες), η Ολλανδία (κατά 2,2 ποσ. μονάδες), και η
Σλοβακία (κατά 2,2 ποσ. μονάδες). Την ίδια χρονιά σε 2
από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ, το ποσοστό των ανδρών

ΑΝΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ISCED6

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και η
ποσοστιαία κατανομή του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εξέρχεται από τα κράτη-μέλη της ΕΕ-28
και εισέρχεται και φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
προπτυχιακές σπουδές (ISCED6) άλλης χώρας της ΕΕ-28
ως προς το συνολικό φοιτητικό πληθυσμό που εξέρχεται από τα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και εισέρχεται και
φοιτά σε συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
(ISCED5-8) άλλης χώρας στην ΕΕ-28 την περίοδο 20132017 για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία.

Γράφημα 3.60: Πλήθος και ποσοστιαία αναλογία κατανομή του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εξέρχεται από τα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και εισέρχεται
και φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακές σπουδές (ISCED6) άλλης χώρας της ΕΕ-28 ως προς το συνολικό φοιτητικό πληθυσμό που εξέρχεται από
τα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και φοιτά σε συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) άλλης χώρας της ΕΕ-28 την περίοδο 2013-2017
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Το 2017, το 52,1% (ή 290.781 φοιτητές/-τριες) του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εξέρχεται από
τα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και εισέρχεται και φοιτά σε
συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) άλλης χώρας της ΕΕ-28 (558.487 φοιτητές/-τριες), αφορά
στο φοιτητικό πληθυσμό που εξέρχεται από τα κράτημέλη της ΕΕ-28 και εισέρχεται και φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακές σπουδές (ISCED6)
άλλης χώρας της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς (20132017), για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το

πλήθος του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που
εξέρχεται από τα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και εισέρχεται
και φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακές σπουδές (ISCED6) άλλης χώρας της ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση κατά 17,0% (ή κατά 43.597 φοιτητές/τριες) από 247.184 φοιτητές/-τριες το 2013, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 290.781 φοιτητές/-τριες το 2017,
που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

Την ίδια περίοδο, το ποσοστό του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εξέρχεται από τα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 και εισέρχεται και φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακές σπουδές (ISCED6) άλλης χώρας της ΕΕ-28 ως προς το συνολικό φοιτητικό πληθυσμό που εξέρχεται από τα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και
εισέρχεται και φοιτά σε συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) άλλης χώρας της ΕΕ-28 καταγράφει μικρή αύξηση κατά 0,8% (ή κατά 0,5 ποσ. μονάδες), από 51,6% το 2013, σε 52,1% το 2017. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο
αναφοράς καταγράφεται το 2014 (52,5%), ενώ η ελά-

χιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται
το 2016 (51,4%).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και
η ποσοστιαία αναλογία του συνολικού φοιτητικού
πληθυσμού που εξέρχεται από τα κράτη-μέλη της ΕΕ28 και εισέρχεται και φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακές σπουδές (ISCED6) άλλης χώρας
στην ΕΕ-28 ως προς τον αντίστοιχο συνολικό φοιτητικό πληθυσμό που εξέρχεται από τα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 και εισέρχεται και φοιτά σε συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) άλλης χώρας στην
ΕΕ-28 το 2017.

Γράφημα 3.61: Πλήθος και ποσοστιαία αναλογία του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εξέρχεται από τα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και εισέρχεται και φοιτά
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακές σπουδές (ISCED6) άλλης χώρας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 ως προς τον αντίστοιχο συνολικό φοιτητικό πληθυσμό
που εξέρχεται από τα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και εισέρχεται και φοιτά σε συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) άλλης χώρας της ΕΕ-28 το 2017
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Το 2017, το 52,1% (ή 290.781 φοιτητές/-τριες) του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εξέρχεται από τα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και εισέρχεται και φοιτά/έχει
εγγραφεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED5-8)
άλλης χώρας στην ΕΕ-28 (558.487 φοιτητές/-τριες),
αποτελεί τον φοιτητικό πληθυσμό που εξέρχεται από
τα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και φοιτά στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση προπτυχιακές σπουδές (ISCED6) άλλης
χώρας της ΕΕ-28.
Την ίδια χρονιά, το 37,1% (ή 11.712 φοιτητές/-τριες)
του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εξέρχεται
από την Ελλάδα και εισέρχεται και φοιτά/έχει εγγραφεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED5-8) άλλης
χώρας στην ΕΕ-28 (31.557 φοιτητές/-τριες), αποτελεί
τον φοιτητικό πληθυσμό που εξέρχεται από την Ελλάδα και εισέρχεται και φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακές σπουδές (ISCED6) άλλης χώρας στην ΕΕ-28. Στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 η Ελλάδα (37,1%) κατέχει την 3η χαμηλότερη θέση, τιμή
υπολειπόμενη ιδιαίτερα σημαντικά της αντίστοιχης τι-

μής του δείκτη στην ΕΕ-28 (52,1%) κατά 15,0 ποσ. μονάδες.
Τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) με μέση τιμή δείκτη 70,6% είναι: η Κύπρος (83,8%), η Λιθουανία (68,6%), η Βουλγαρία (68,4%), το Λουξεμβούργο
(67,4%), και η Λετονία (65,0%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 34,6%, και συγκεκριμένα: η
Μάλτα (23,6%), το Ηνωμένο Βασίλειο (34,1%), η Ελλάδα
(37,1%), η Ιταλία (38,7%), και η Πορτογαλία (39,5%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom είναι υψηλή (2,0 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών
διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης που
αφορά στην ποσοστιαία κατανομή του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εξέρχεται από τα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 και εισέρχεται και φοιτά στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση προπτυχιακές σπουδές (ISCED6) άλλης χώρας της ΕΕ-28 ως προς το φύλο των φοιτητών/-τριών στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2017.

Γράφημα 3.62: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εξέρχεται από τα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και εισέρχεται και φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακές σπουδές (ISCED6) άλλης χώρας της ΕΕ-28 ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2017
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Το 2017, σε 25 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ, το ποσοστό των ανδρών στη βαθμίδα, υπολείπεται του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στην Τσεχία (κατά 35,7 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν:
η Πολωνία (κατά 33,8 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά
32,9 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 32,7 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά 25,5 ποσ. μονάδες), η Δανία
(κατά 25,5 ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά 25,1 ποσ.
μονάδες), η Ρουμανία (κατά 22,5 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 21,9 ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 18,5
ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά 18,2 ποσ. μονάδες), η
Λετονία (κατά 16,3 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 16,2
ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 16,1 ποσ. μονάδες),
η Ουγγαρία (κατά 14,9 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 13,3 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 11,4 ποσ.
μονάδες), η Ισπανία (κατά 8,5 ποσ. μονάδες), η Ιταλία
(κατά 8,1 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Πορτογαλία
(κατά 5,9 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 4,5 ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο (κατά 4,0 ποσ. μονάδες), το

Βέλγιο (κατά 3,4 ποσ. μονάδες), η Μάλτα (κατά 2,9
ποσ. μονάδες), και η Κύπρος (κατά 2,1 ποσ. μονάδες).
Την ίδια χρονιά σε 3 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ, το
ποσοστό των ανδρών (φοιτητών/ -τριών), υπερέχει του
αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη
απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να
καταγράφεται στο Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 5,2 ποσ.
μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Ελλάδα (κατά 4,3 ποσ. μονάδες),
και η Αυστρία (κατά 3,6 ποσ. μονάδες).
ΑΝΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ISCED7

Κεφάλαιο 3ο

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και η
ποσοστιαία κατανομή του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εξέρχεται από τα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και
εισέρχεται και φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακές σπουδές (ISCED7) άλλης χώρας της ΕΕ-28
ως προς το συνολικό φοιτητικό πληθυσμό που εξέρχεται
από τα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και εισέρχεται και φοιτά σε
συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) άλλης
χώρας στην ΕΕ-28 την περίοδο 2013-2017 για την οποία
διατίθενται σχετικά στοιχεία.

Γράφημα 3.63: Πλήθος και ποσοστιαία αναλογία κατανομή του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εξέρχεται από τα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και εισέρχεται
και φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακές σπουδές (ISCED7) άλλης χώρας της ΕΕ-28 ως προς το συνολικό φοιτητικό πληθυσμό που εξέρχεται
από τα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και εισέρχεται και φοιτά σε συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) άλλης χώρας της ΕΕ-28 την περίοδο 2013-2017
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Το 2017, το 37,3% (ή 208.201 φοιτητές/-τριες) του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εξέρχεται από
τα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και εισέρχεται και φοιτά σε
συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) άλλης χώρας της ΕΕ-28 (558.487 φοιτητές/-τριες), αφορά
στο φοιτητικό πληθυσμό που εξέρχεται από τα κράτημέλη της ΕΕ-28 και εισέρχεται και φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακές σπουδές (ISCED7)
άλλης χώρας της ΕΕ-28. Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς (2013-2017), για την οποία διατίθενται
σχετικά στοιχεία, το πλήθος του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εξέρχεται από τα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 και εισέρχεται και φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακές σπουδές (ISCED7) άλλης
χώρας της ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση κατά 19,0% (ή
κατά 33.391 φοιτητές/-τριες) από 174.810 φοιτητές/τριες το 2013, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του
δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 208.201 φοιτητές/-τριες το 2017, που αποτελεί αντίστοιχα και τη
μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.
Την ίδια περίοδο, το ποσοστό του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εξέρχεται από τα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 και εισέρχεται και φοιτά στην τριτοβάθμια εκ-

παίδευση μεταπτυχιακές σπουδές (ISCED7) άλλης
χώρας της ΕΕ-28 ως προς το συνολικό φοιτητικό πληθυσμό που εξέρχεται από τα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και
εισέρχεται και φοιτά σε συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) άλλης χώρας της ΕΕ-28 καταγράφει μικρή αύξηση κατά 2,1% (ή κατά 0,8 ποσ. μονάδες), από 36,5% το 2013, σε 37,3% το 2017, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή του
δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2014
(35,9%).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και
η ποσοστιαία αναλογία του συνολικού φοιτητικού
πληθυσμού που εξέρχεται από τα κράτη-μέλη της ΕΕ28 και εισέρχεται και φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακές σπουδές (ISCED7) άλλης χώρας
στην ΕΕ-28 ως προς τον αντίστοιχο συνολικό φοιτητικό πληθυσμό που εξέρχεται από τα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 και εισέρχεται και φοιτά σε συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) άλλης χώρας στην
ΕΕ-28 το 2017.
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Γράφημα 3.64: Πλήθος και ποσοστιαία αναλογία του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εξέρχεται από τα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και εισέρχεται και φοιτά
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακές σπουδές (ISCED7) άλλης χώρας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 ως προς τον αντίστοιχο συνολικό φοιτητικό πληθυσμό
που εξέρχεται από τα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και εισέρχεται και φοιτά σε συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) άλλης χώρας της ΕΕ-28 το 2017
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Το 2017, το 37,3% (ή 208.201 φοιτητές/-τριες) του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εξέρχεται από τα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και εισέρχεται και φοιτά/έχει εγγραφεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED5-8) άλλης χώρας στην ΕΕ-28 (558.487 φοιτητές/-τριες), αποτελεί τον
φοιτητικό πληθυσμό που εξέρχεται από τα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 και εισέρχεται και φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακές σπουδές (ISCED7) άλλης χώρας της ΕΕ-28. Την ίδια χρονιά, το 52,5% (ή 16.562 φοιτητές/-τριες) του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που
εξέρχεται από την Ελλάδα και εισέρχεται και φοιτά/έχει
εγγραφεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED5-8) άλλης χώρας στην ΕΕ-28 (31.557 φοιτητές/-τριες), αποτελεί
τον φοιτητικό πληθυσμό που εξέρχεται από την Ελλάδα
και εισέρχεται και φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
μεταπτυχιακές σπουδές (ISCED7) άλλης χώρας στην ΕΕ28.
Στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28 η Ελλάδα (52,5%) κατέχει
την 2η υψηλότερη θέση, τιμή υπερέχουσα ιδιαίτερα ση-

μαντικά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28
(37,3%) κατά 15,2 ποσ. μονάδες. Τα 5 κράτη-μέλη με τον
υψηλότερο δείκτη (top 5) με μέση τιμή δείκτη 49,2% είναι: το Ηνωμένο Βασίλειο (56,2%), η Ελλάδα (52,5%), η
Μάλτα (49,9%), η Ισπανία (44,1%), και η Ιταλία (43,5%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 2,2%,
και συγκεκριμένα: η Κύπρος (12,9%), η Λιθουανία
(21,9%), η Λετονία (23,8%), η Ρουμανία (26,0%), και η
Βουλγαρία (26,2%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom είναι υψηλή (2,2 φορές), που υποδηλώνει
την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη
μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης που
αφορά στην ποσοστιαία κατανομή του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εξέρχεται από τα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 και εισέρχεται και φοιτά στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση μεταπτυχιακές σπουδές (ISCED7) άλλης
χώρας της ΕΕ-28 ως προς το φύλο των φοιτητών/-τριών
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2017.

Γράφημα 3.65: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εξέρχεται από τα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και εισέρχεται και φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακές σπουδές (ISCED7) άλλης χώρας της ΕΕ-28 ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2017
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Το 2017, σε 24 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ το ποσοστό
των ανδρών στη βαθμίδα υπολείπεται του αντίστοιχου
δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του
δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται
στην Πολωνία (κατά 37,9 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Ρουμανία (κατά 36,5 ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά 34,1
ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 33,6 ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά 33,5 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 30,8
ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 30,4 ποσ. μονάδες), η
Βουλγαρία (κατά 28,8ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά
27,2 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 21,9 ποσ. μονά-
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δες), η Σλοβακία (κατά 18,6 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία
(κατά 17,1 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 14,8 ποσ.
μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 13,7 ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά 11,0 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 10,2 ποσ.
μονάδες), η Αυστρία (κατά 9,7 ποσ. μονάδες), η Σουηδία
(κατά 8,8 ποσ. μονάδες), η Μάλτα (κατά 8,6 ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο (κατά 7,1 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Ισπανία (κατά 5,4 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 4,2 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 3,7 ποσ. μονάδες), και το Βέλγιο (κατά 2,2 ποσ. μονάδες). Την ίδια
χρονιά στο Ηνωμένο Βασίλειο το ποσοστό των ανδρών
(φοιτητών/ -τριών) υπερέχει (κατά 6,7 ποσ. μονάδες) του

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, ενώ στην Ιταλία, την
Ελλάδα και την Ολλανδία το ποσοστό των ανδρών στη
βαθμίδα οριακά καταγράφει μηδενική απόκλιση του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών (απόκλιση μικρότερη
των 2,0 ποσ. μονάδων).

θυσμού που εξέρχεται από τα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και
εισέρχεται και φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικές σπουδές (ISCED8) άλλης χώρας της ΕΕ-28 ως
προς το συνολικό φοιτητικό πληθυσμό που εξέρχεται
από τα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και εισέρχεται και φοιτά σε
συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) άλλης
χώρας στην ΕΕ-28 την περίοδο 2013-2017 για την οποία
διατίθενται σχετικά στοιχεία.

ΑΝΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ISCED8

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και η
ποσοστιαία κατανομή του συνολικού φοιτητικού πλη-

Γράφημα 3.66: Πλήθος και ποσοστιαία αναλογία κατανομή του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εξέρχεται από τα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και εισέρχεται
και φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικές σπουδές (ISCED8) άλλης χώρας της ΕΕ-28 ως προς το συνολικό φοιτητικό πληθυσμό που εξέρχεται από
τα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και εισέρχεται και φοιτά σε συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) άλλης χώρας της ΕΕ-28 την περίοδο 2013-2017
8,1

2008

2009

2010

2011

2012

43.591

2007

42.841

2006

41.880

2005

38.797

2004

38.565
2003

7,8

2013

2014

2015

2016

2017

Κεφάλαιο 3ο

2002

8,2

7,9

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

2001

7,9

Πηγή: Eurostat - Mobile students from abroad enrolled by education level, sex and country of origin την περίοδο 2013-2017 [educ_uoe_mobs02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

ΕΕ-28 και εισέρχεται και φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικές σπουδές (ISCED8) άλλης χώρας της ΕΕ-28 ως προς το συνολικό φοιτητικό πληθυσμό που εξέρχεται από τα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και
εισέρχεται και φοιτά σε συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) άλλης χώρας της ΕΕ-28 καταγράφει οριακή μείωση κατά -3,1% (ή κατά 0,3 ποσ.
μονάδες), από 8,1% το 2013, σε 7,8% το 2017, που
αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την
περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή
του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2016
(8,2%).

Το 2017, το 7,8% (ή 43.591 φοιτητές/-τριες) του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εξέρχεται από τα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και εισέρχεται και φοιτά σε συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) άλλης
χώρας της ΕΕ-28 (558.487 φοιτητές/-τριες), αφορά στο
φοιτητικό πληθυσμό που εξέρχεται από τα κράτημέλη της ΕΕ-28 και εισέρχεται και φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικές σπουδές (ISCED8)
άλλης χώρας της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς (20132017), για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το
πλήθος του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που
εξέρχεται από τα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και εισέρχεται
και φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικές
σπουδές (ISCED8) άλλης χώρας της ΕΕ-28 καταγράφει
αύξηση κατά 13,0% (ή κατά 5.026 φοιτητές/-τριες)
από 38.565 φοιτητές/-τριες το 2013, που αποτελεί και
την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 43.591 φοιτητές/-τριες το 2017, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια
περίοδο.
Την ίδια περίοδο, το ποσοστό του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εξέρχεται από τα κράτη-μέλη της

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και
η ποσοστιαία αναλογία του συνολικού φοιτητικού
πληθυσμού που εξέρχεται από τα κράτη-μέλη της ΕΕ28 και εισέρχεται και φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικές σπουδές (ISCED8) άλλης χώρας
στην ΕΕ-28 ως προς τον αντίστοιχο συνολικό φοιτητικό πληθυσμό που εξέρχεται από τα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 και εισέρχεται και φοιτά σε συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) άλλης χώρας στην
ΕΕ-28 το 2017.

Γράφημα 3.67: Πλήθος και ποσοστιαία αναλογία του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εξέρχεται από τα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και εισέρχεται και φοιτά
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικές σπουδές (ISCED8) άλλης χώρας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 ως προς τον αντίστοιχο συνολικό φοιτητικό πληθυσμό
που εξέρχεται από τα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και εισέρχεται και φοιτά σε συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) άλλης χώρας της ΕΕ-28 το 2017
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Το 2017, το 7,8% (ή 43.591 φοιτητές/-τριες) του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εξέρχεται από τα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και εισέρχεται και φοιτά/έχει εγγραφεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED5-8) άλλης χώρας στην ΕΕ-28 (558.487 φοιτητές/-τριες), αποτελεί τον
φοιτητικό πληθυσμό που εξέρχεται από τα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 και εισέρχεται και φοιτά στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση διδακτορικές σπουδές (ISCED8) άλλης χώρας της ΕΕ-28.
Την ίδια χρονιά, το 9,6% (ή 3.024 φοιτητές/-τριες) του
συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εξέρχεται από
την Ελλάδα και εισέρχεται και φοιτά/έχει εγγραφεί στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED5-8) άλλης χώρας στην
ΕΕ-28 (31.557 φοιτητές/-τριες), αποτελεί τον φοιτητικό
πληθυσμό που εξέρχεται από την Ελλάδα και εισέρχεται και φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικές σπουδές (ISCED8) άλλης χώρας στην ΕΕ-28. Στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 η Ελλάδα (9,6%) κατέχει την 9η
υψηλότερη θέση, τιμή υπερέχουσα ελαφρά της αντί-

στοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (7,8%) κατά 1,8 ποσ.
μονάδες.
Τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) με μέση τιμή δείκτη 15,2% είναι: η Μάλτα (22,8%), η Πορτογαλία (16,4%), η Ιταλία (15,0%), η Κροατία (10,8%), και η
Δανία (10,7%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση
τιμή δείκτη 2,8%, και συγκεκριμένα: το Λουξεμβούργο
(1,7%), η Βουλγαρία (2,4%), η Κύπρος (2,6%), η Φινλανδία (3,3%), και η Λιθουανία (4,0%). Ας σημειωθεί ότι η
τιμή του λόγου top5/ bottom είναι υψηλή (5,4 φορές),
που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης που
αφορά στην ποσοστιαία κατανομή του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εξέρχεται από τα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 και εισέρχεται και φοιτά στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση διδακτορικές σπουδές (ISCED8) άλλης χώρας της ΕΕ-28 ως προς το φύλο των φοιτητών/-τριών στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2017.

Γράφημα 3.68: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εξέρχεται από τα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και εισέρχεται και φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικές σπουδές (ISCED8) άλλης χώρας της ΕΕ-28 ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2017
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Το 2017, σε 10 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ, το ποσοστό των ανδρών στη βαθμίδα, υπολείπεται του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στην Εσθονία (κατά 32,5 ποσ. μονάδες),
και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Ρουμανία (κατά 22,5 ποσ. μονάδες), η
Βουλγαρία (κατά 18,9 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 17,6 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 16,3 ποσ.
μονάδες), η Λετονία (κατά 15,1 ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά 12,3 ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά 9,6
ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 6,1 ποσ. μονάδες),
και η Σλοβενία (κατά 4,1 ποσ. μονάδες).
Την ίδια χρονιά, σε 14 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ, το
ποσοστό των ανδρών στη βαθμίδα, υπερέχει του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη
απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να
καταγράφεται στο Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 16,9 ποσ.
μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των
φύλων ακολουθούν: το Βέλγιο (κατά 14,7 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 12,9 ποσ. μονάδες), η Μάλτα
(κατά 12,4 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 12,1 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 8,7 ποσ. μονάδες), η Ισπανία
(κατά 8,5 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 7,6 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 4,4 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα
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(κατά 3,9 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 3,6 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 3,5 ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο και η Ουγγαρία (κατά 2,9 ποσ. μονάδες),
και η Φινλανδία (κατά 2,6 ποσ. μονάδες). Τέλος, σε 3
από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ και συγκεκριμένα στην
Ιρλανδία, την Ολλανδία, και τη Σουηδία το ποσοστό
των ανδρών στη βαθμίδα οριακά καταγράφει μηδενική απόκλιση του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών (απόκλιση μικρότερη των 2,0 ποσ. μονάδων).
ΑΝΑ ΗΠΕΙΡΟ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
αναλογία του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που
εξέρχεται από την ΕΕ-28 και εισέρχεται και φοιτά σε
συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) άλλης χώρας στην ΕΕ-28 ως προς το συνολικό φοιτητικό
πληθυσμό που εξέρχεται από την ΕΕ-28 και εισέρχεται
και φοιτά σε συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
(ISCED5-8) άλλης χώρας σε παγκόσμιο επίπεδο κατά
την περίοδο αναφοράς 2005-2017.
Σημειώνεται ότι για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για την περίοδο
2001-2009 με εξαίρεση το 2005, γεγονός που επηρεάζει την αναλογική εκπροσώπηση των ηπείρων.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Γράφημα 3.69: Ποσοστιαία αναλογία του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εξέρχεται από την ΕΕ-28 και εισέρχεται και φοιτά σε συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) άλλης χώρας στην ΕΕ-28 ως προς το συνολικό φοιτητικό πληθυσμό που εξέρχεται από την ΕΕ-28 και εισέρχεται και φοιτά σε συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) άλλης χώρας σε παγκόσμιο επίπεδο την περίοδο αναφοράς 2005-2017
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Πηγή: UNESCO – Total outbound internationally mobile tertiary students studying abroad, all countries, both sexes, [educ_uoe_mobs02] and Enrolment in tertiary education, all programmes, both sexes (number) την περίοδο 2001-2017
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
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ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

στην ΕΕ-28 καταγράφει μικρή αύξηση κατά 2,6% (ή κατά 1,6 ποσ. μονάδες), από 75,0% το 2001, που αποτελεί
και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 76,5% το 2017. Σημειώνεται ότι η μέγιστη
τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2010
(78,5%).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συνολικός
φοιτητικός πληθυσμός που εξέρχεται από την ΕΕ-28
και εισέρχεται και φοιτά σε συστήματα τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης (ISCED5-8) άλλης χώρας σε παγκόσμιο επίπεδο (εκτός ΕΕ-28) κατά την περίοδο αναφοράς 20052017.

Το 2017, το 76,5% (ή 726.775 φοιτητές/-τριες) του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εξέρχεται από
την ΕΕ-28 και εισέρχεται και φοιτά σε συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) άλλης χώρας σε
παγκόσμιο επίπεδο (726.775 φοιτητές/-τριες) καταγράφεται να εξέρχεται από την ΕΕ-28 και εισέρχεται να
φοιτά σε συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
(ISCED5-8) άλλης χώρας στην ΕΕ-28.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017) το ποσοστό
του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εξέρχεται
από την ΕΕ-28 και εισέρχεται και φοιτά σε συστήματα
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) άλλης χώρας

Γράφημα 3.70: Συνολικός φοιτητικός πληθυσμός που εξέρχεται από την ΕΕ-28 και εισέρχεται και φοιτά σε συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8)
άλλης χώρας σε παγκόσμιο(*) επίπεδο (εκτός ΕΕ-28) κατά την περίοδο αναφοράς 2005-2017
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(*) Δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για τους εισερχόμενους από την ΕΕ-28 φοιτητές/-τριες στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής την περίοδο 2001-2004 & 2006-2009
Πηγή: UNESCO – Total inbound internationally mobile tertiary students studying abroad, all countries, both sexes from EU-28 member states την περίοδο 2001-2017
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, ο συνολικός φοιτητικός πληθυσμός που εξέρχεται από την ΕΕ-28 και εισέρχεται και φοιτά σε συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) άλλης
χώρας σε παγκόσμιο επίπεδο (εκτός ΕΕ-28) είναι
171.058 φοιτητές/-τριες, που αντιστοιχεί στο 23,4% του
συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εξέρχεται από
την ΕΕ-28 και εισέρχεται και φοιτά/έχει εγγραφεί σε
συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) άλλης χώρας σε παγκόσμιο επίπεδο συμπεριλαμβανομένων και των κρατών-μελών της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη
χρονιά (726.775 φοιτητές/-τριες).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2005-2017) ο συνολικός
φοιτητικός πληθυσμός που εξέρχεται από την ΕΕ-28
και εισέρχεται και φοιτά σε συστήματα τριτοβάθμιας

εκπαίδευσης (ISCED5-8) άλλης χώρας σε παγκόσμιο επίπεδο (εκτός ΕΕ-28) καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική
αύξηση κατά 49,4% (ή κατά 56.527 φοιτητές/-τριες),
από 114.531 φοιτητές/-τριες το 2001, που αποτελεί και
την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 171.058 φοιτητές/-τριες, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης που
αφορά στην ποσοστιαία κατανομή του συνολικού
φοιτητικού πληθυσμού που εξέρχεται από την ΕΕ-28
και εισέρχεται και φοιτά σε συστήματα τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης (ISCED5-8) άλλης χώρας σε παγκόσμιο
επίπεδο (εκτός ΕΕ-28) ανά ήπειρο την περίοδο 20012017.

Γράφημα 3.71: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εξέρχεται από την ΕΕ-28 και εισέρχεται και φοιτά σε συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) άλλης χώρας σε παγκόσμιο επίπεδο (εκτός ΕΕ-28) ανά ήπειρο την περίοδο 2001-2017
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Πηγή: UNESCO – Total outbound internationally mobile tertiary students studying abroad, all countries, both sexes την περίοδο 2001-2017
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Κατά την περίοδο αναφοράς 2013-2017, σε 3 από τις 5
ηπείρους καταγράφεται αύξηση του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εξέρχεται από την ΕΕ-28 και εισέρχεται και φοιτά σε συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) άλλης χώρας σε παγκόσμιο επίπεδο
εκτός ΕΕ-28, με την υψηλότερη (απόλυτη μεταβολή) να
καταγράφεται στην Ασία (κατά 226,4% ή κατά 7,9 ποσ.
μονάδες), και με ελαφρά αύξηση ακολουθούν: η Ωκεανία (κατά 9,5% ή κατά 0,8 ποσ. μονάδες), και η Αφρική
(κατά 4941,1% ή κατά 2,1 ποσ. μονάδες).
Την ίδια περίοδο, σε 2 από τις 5 ηπείρους καταγράφεται αύξηση του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που
εξέρχεται από την ΕΕ-28 και εισέρχεται και φοιτά σε
συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) άλλης χώρας σε παγκόσμιο επίπεδο εκτός ΕΕ-28, με την
υψηλότερη (απόλυτη μεταβολή) να καταγράφεται στην
η Αμερική (κατά -17,5% ή κατά 10,3 ποσ. μονάδες), και
ελαφρότερα στην Ευρώπη εκτός ΕΕ-28 (κατά -1,5% ή
κατά 0,4 ποσ. μονάδες).

Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017) η κατανομή
του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εξέρχεται
από την ΕΕ-28 και εισέρχεται και φοιτά σε συστήματα
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) άλλης χώρας σε
παγκόσμιο επίπεδο (εκτός ΕΕ-28) διαφοροποιείται σημαντικά ως προς τις 5 ηπείρους της χώρας προέλευσης
τους.
Συγκεκριμένα το 2017, το υψηλότερο ποσοστό του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εξέρχεται από
την ΕΕ-28 και εισέρχεται και φοιτά σε συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) άλλης χώρας σε
παγκόσμιο επίπεδο (εκτός ΕΕ-28) κατευθύνεται στην
Αμερική (48,7% του συνολικά εξερχόμενου φοιτητικού
πληθυσμού για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία
ή 83.279 φοιτητές/-τριες), και κατά φθίνουσα σειρά
ποσοστού ακολουθούν: η Ευρώπη εκτός ΕΕ-28 (29,1%
του συνολικά εξερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού για
τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία ή 49.788 φοιτητές/-τριες), η Ασία (11,4% του συνολικά εξερχόμενου
φοιτητικού πληθυσμού για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία ή 19.484 φοιτητές/-τριες), η Ωκεανία (8,7%
του συνολικά εξερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού για
τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία ή 14.893 φοιτητές/-τριες), και η Αφρική (2,1% του συνολικά εξερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού για τον οποίο διατίθενται
σχετικά στοιχεία ή 3.614 φοιτητές/-τριες).

ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης που
αφορά στην ποσοστιαία κατανομή του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εξέρχεται από κράτος-μέλος
της ΕΕ-28 και εισέρχεται και φοιτά σε συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) άλλου κράτους-μέλους
της ΕΕ-28 ως προς τη χώρα προέλευσης το 2017.

Γράφημα 3.72: Πλήθος και ποσοστιαία αναλογία του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εξέρχεται από κράτος-μέλος της ΕΕ-28 και εισέρχεται και φοιτά
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED5-8) άλλου κράτους-μέλους της ΕΕ-28 ανά χώρα προέλευσης το 2017
100,0

Πηγή: UNESCO – Total inbound internationally mobile tertiary students studying abroad, all countries, both sexes την περίοδο 2001-2017
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
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Ουγγαρία (1,9% ή 10,701 φοιτητές/-τριες), το Λουξεμβούργο (1,9% ή 10.345 φοιτητές/-τριες), η Σουηδία
(1,8% ή 10.006 φοιτητές/-τριες), η Φινλανδία (1,8% ή
9.163 φοιτητές/-τριες), η Λιθουανία (1,6% ή 9.021
φοιτητές/-τριες), η Κροατία (0,9% ή 5,200 φοιτητές/τριες), η Λετονία (0,8% ή 4.267 φοιτητές/-τριες), η Δανία (0,6% ή 3.161 φοιτητές/-τριες), η Εσθονία (0,6% ή
3.115 φοιτητές/-τριες), η Σλοβενία (0,5% ή 2.713 φοιτητές/-τριες), και η Μάλτα (0,2% ή 1.022 φοιτητές/τριες).
Στον ακόλουθο πίνακα αποτυπώνεται ο δείκτης που
αφορά στην ποσοστιαία κατανομή του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εξέρχεται από κράτος-μέλος
της ΕΕ-28 και εισέρχεται και φοιτά σε συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) άλλης χώρας της
ΕΕ-28, ως προς τις 5 υψηλότερες σε ποσοστό (top5)
χώρες προορισμού το 2017. Σημειώνεται ότι για κάθε
κράτος-μέλος με κόκκινο χρωματισμό υποδηλώνονται
οι χώρες προορισμού που γειτνιάζουν (γεωγραφικά,
ιστορικά, και πολιτιστικά), ενώ η Ελλάδα ως χώρα
προορισμού σημειώνεται στον πίνακα με γαλάζιο
χρωματισμό

Κεφάλαιο 3ο

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Το 2017, το υψηλότερο ποσοστό του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εξέρχεται από κράτος-μέλος
της ΕΕ-28 (χώρα προέλευσης) και εισέρχεται και φοιτά/έχει εγγραφεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
(ISCED5-8) άλλης χώρας στην ΕΕ-28 (χώρα προορισμού) μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 (558.937
φοιτητές/-τριες), καταγράφεται στη Γερμανία (16,6%
ή 92.846 φοιτητές/-τριες), και κατά φθίνουσα σειρά
ποσοστού ακολουθούν: η Ιταλία (10,4% ή 57.886 φοιτητές/-τριες), η Γαλλία (9,8% ή 54.622 φοιτητές/τριες), η Ρουμανία (32.386% ή 8.014 φοιτητές/-τριες),
η Ελλάδα (5,6% ή 31.560 φοιτητές/-τριες), η Σλοβακία
(5,6% ή 31.313 φοιτητές/-τριες), η Ισπανία (5,4% ή
30.417 φοιτητές/-τριες), η Κύπρος (4,3% ή 23.856 φοιτητές/-τριες), η Βουλγαρία (3,8% ή 21.230 φοιτητές/τριες), η Πολωνία (3,7% ή 20.726 φοιτητές/-τριες), το
Ηνωμένο Βασίλειο (3,1% ή 17.127 φοιτητές/-τριες), η
Αυστρία (2,7% ή 15.352 φοιτητές/-τριες), η Ιρλανδία
(2,3% ή 13.090 φοιτητές/-τριες), η Ολλανδία (2,3% ή
12.899 φοιτητές/-τριες), το Βέλγιο (2,2% ή 12.398 φοιτητές/-τριες), η Πορτογαλία (2,0% ή 11.318 φοιτητές/τριες), η Τσεχία (2,0% ή 11.198 φοιτητές/-τριες), η

Πίνακας 3.3: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εξέρχεται από κράτος-μέλος της ΕΕ-28 και εισέρχεται και φοιτά σε συστήματα
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) άλλης χώρας της ΕΕ-28 ως προς τις 5 υψηλότερες σε ποσοστό (top5) χώρες προορισμού το 2017
Χώρα
πρόελευσης

πλήθος

Σύνολο ΕΕ-28

Αθροισμα %
top5 χωρών

Χώρα προορισμού με την
1η υψηλότερη αναλογία

Χώρα προορισμού με την
2η υψηλότερη αναλογία

Χώρα προορισμού με την
3η υψηλότερη αναλογία

Χώρα προορισμού με την
4η υψηλότερη αναλογία

Χώρα προορισμού με την
5η υψηλότερη αναλογία

558.937

61,8

Ηνωμένο Βασίλειο

23,7

Γερμανία

11,8

Ολλανδία

9,4

Αυστρία

9,2

Γαλλία

7,8

Βέλγιο

12.398

85,9

Ολλανδία

24,7

Ηνωμένο Βασίλειο

24,6

Γαλλία

22,1

Γερμανία

10,9

Λουξεμβούργο

3,7

Βουλγαρία

21.230

83,1

Γερμανία

30,0

Ηνωμένο Βασίλειο

29,6

Ολλανδία

10,8

Αυστρία

7,1

Δανία

5,6

Τσεχία

11.198

82,2

Σλοβακία

35,3

Ηνωμένο Βασίλειο

18,9

Γερμανία

11,5

Πολωνία

10,3

Δανία

6,2

Δανία

3.161

83,8

Ηνωμένο Βασίλειο

45,3

Γερμανία

13,5

Ολλανδία

9,9

Σουηδία

9,0

Γαλλία

6,1

Γερμανία

92.846

80,1

Αυστρία

30,7

Ολλανδία

24,4

Ηνωμένο Βασίλειο

14,2

Γαλλία

6,9

Δανία

3,8

Εσθονία

3.115

81,6

Ηνωμένο Βασίλειο

33,1

Φινλανδία

13,5

Δανία

12,9

Γερμανία

12,8

Ολλανδία

9,3

Ιρλανδία

13.090

91,2

Ηνωμένο Βασίλειο

76,5

Γαλλία

4,3

Ολλανδία

4,3

Γερμανία

3,9

Ουγγαρία

2,2

Ελλάδα

31.560

71,6

Ηνωμένο Βασίλειο

31,8

Βουλγαρία

11,4

Κύπρος

11,2

Γερμανία

9,3

Ολλανδία

8,0

Ισπανία

30.417

77,4

Ηνωμένο Βασίλειο

29,1

Γαλλία

19,0

Γερμανία

18,1

Ολλανδία

7,2

Πολωνία

3,9

Γαλλία

54.622

82,9

Βέλγιο

29,2

Ηνωμένο Βασίλειο

24,0

Γερμανία

12,9

Ισπανία

12,9

Ρουμανία

3,9

5.200

76,0

Αυστρία

20,5

Ιταλία

16,5

Ηνωμένο Βασίλειο

14,8

Σλοβενία

13,5

Γερμανία 10,8

Ιταλία

57.886

78,4

Ηνωμένο Βασίλειο

23,1

Γαλλία

16,4

Αυστρία

15,1

Γερμανία

12,0

Κύπρος

23.856

95,7

Ελλάδα

51,4

Ηνωμένο Βασίλειο

38,7

Γερμανία

3,1

Βουλγαρία

1,3

Ολλανδία

1,1

Λετονία

4.267

81,4

Ηνωμένο Βασίλειο

31,2

Δανία

18,4

Γερμανία

15,0

Ολλανδία

13,5

Γαλλία

3,4

Λιθουανία

9.021

85,5

Ηνωμένο Βασίλειο

43,5

Δανία

14,8

Ολλανδία

10,3

Πολωνία

8,7

Γερμανία

8,3

Λουξεμβούργο

10.345

92,8

Γερμανία

39,9

Βέλγιο

19,3

Γαλλία

13,2

Ηνωμένο Βασίλειο

10,7

Αυστρία

9,7

Ουγγαρία

10.701

76,0

Αυστρία

20,8

Ηνωμένο Βασίλειο

19,6

Γερμανία

16,8

Δανία

11,7

Ολλανδία

7,1

1.022

89,3

Ηνωμένο Βασίλειο

74,3

Ιρλανδία

5,3

Ολλανδία

3,5

Ουγγαρία

3,4

Γερμανία

2,8

Ολλανδία

12.899

83,2

Βέλγιο

36,0

Ηνωμένο Βασίλειο

27,3

Γερμανία

10,7

Γαλλία

5,5

Δανία

3,8

Αυστρία

15.352

89,8

Γερμανία

69,2

Ηνωμένο Βασίλειο

12,5

Ολλανδία

3,7

Γαλλία

2,8

Ιταλία

1,5

Πολωνία

20.726

75,6

Ηνωμένο Βασίλειο

31,7

Γερμανία

22,7

Γαλλία

7,6

Δανία

7,1

Ιταλία

6,6

Πορτογαλία

11.318

80,0

Ηνωμένο Βασίλειο

32,5

Γαλλία

19,9

Ισπανία

14,8

Ολλανδία

6,7

Γερμανία

6,1

Ρουμανία

32.386

76,0

Ιταλία

27,2

Ηνωμένο Βασίλειο

25,0

Γαλλία

9,5

Γερμανία

7,3

Δανία

7,1

Σλοβενία

2.713

76,6

Αυστρία

29,0

Γερμανία

15,7

Ηνωμένο Βασίλειο

14,4

Κροατία

9,0

Ολλανδία

8,4

Σλοβακία

31.313

90,8

Τσεχία

71,8

Ουγγαρία

6,0

Ηνωμένο Βασίλειο

5,4

Δανία

4,1

Αυστρία

3,5

Φινλανδία

9.163

80,9

Σουηδία

27,0

Ηνωμένο Βασίλειο

21,9

Εσθονία

14,9

Γερμανία

9,9

Ολλανδία

7,3

Σουηδία

10.006

70,7

Ηνωμένο Βασίλειο

29,0

Δανία

18,4

Πολωνία

12,4

Γερμανία

6,2

Γαλλία

4,7

Ηνωμένο Βασίλειο

17.127

59,2

Ολλανδία

15,9

Γερμανία

13,2

Γαλλία

12,5

Βουλγαρία

9,3

Ιρλανδία

8,3

Κροατία

Μάλτα

Ισπανία 11,8

Πηγή: UNESCO – Total inbound internationally mobile tertiary students studying abroad, all countries, both sexes την περίοδο 2001-2017
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, η μέση ποσοστιαία αθροιστική τιμή των 5
υψηλότερων σε ποσοστό (top5) χωρών προορισμού
των κρατών-μελών της ΕΕ-28 είναι ιδιαίτερα υψηλή
(81,4%) γεγονός που υποδηλώνει περιορισμένα πρότυπα επιλογής των χωρών προορισμού (πρότυπα δημοφιλίας) με ελαφρά διαφοροποίηση μεταξύ των κρατώνμελών. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι οι 140 διαθέσιμες θέσης χωρών προέλευσης του πίνακα καλύφθηκαν με σχετικά περιορισμένο αριθμό χωρών (5 κρά-

τη-μέλη κάλυψαν τις 98 από τις 140 διαθέσιμες θέσεις).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, οι 50 από τις 140 διαθέσιμες
θέσης χωρών προορισμού του πίνακα (35,7%) αφορούν σε γειτνιάζουσες (γεωγραφικά, ιστορικά και πολιτιστικά) χώρες με τα κράτη-μέλη της ΕΕ-28. Σημειώνεται ότι το Ηνωμένο Βασίλειο είναι το μόνο κράτος
μέλος που αποτελεί τη δημοφιλέστερη χώρα προορισμού για σπουδές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

(ISCED5-8) για τους εξερχόμενους φοιτητές/-τριες από
τα υπόλοιπα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ-28, αφού περιλαμβάνεται πάντα στην πεντάδα με την υψηλότερη αναλογία (top5) με 27 αναφορές στις 27 διαθέσιμες θέσεις ενός κράτους-μέλους στην ΕΕ-28 ως χώρας προορισμού (ή 100,0%), και με φθίνουσα σειρά δημοφιλίας
ακολουθούν οι χώρες: η Γερμανία (με 26 αναφορές ή
96,3%), η Ολλανδία (με 18 αναφορές ή 66,7%), η Γαλλία (με 15 αναφορές ή 55,6%), η Δανία (με 12 αναφορές ή 44,4%), η Αυστρία (με 8 αναφορές ή 29,6%), η
Ιταλία και η Πολωνία (με 4 αναφορές ή 14,8%), το
Βέλγιο, η Ισπανία η Βουλγαρία, και η Ουγγαρία (με 3
αναφορές ή 11,1%), η Ιρλανδία και η Σουηδία, (με 2
αναφορές ή 7,4%), και η Ελλάδα, η Εσθονία, η Κροα-

τία, η Κύπρος, το Λουξεμβούργο, η Ρουμανία, η Σλοβακία, η Σλοβενία, η Τσεχία και η Φινλανδία, (με 1
αναφορά ή 3,7%). Τέλος, στις πεντάδες των δημοφιλέστερων χωρών προορισμού δεν αναφέρονται 4 από
τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ (η Λετονία, η Λιθουανία, , η
Μάλτα, και η Πορτογαλία).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης που
αφορά στην ποσοστιαία κατανομή του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εξέρχεται από κράτος-μέλος
της ΕΕ-28 και εισέρχεται και φοιτά σε συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) άλλης χώρας σε παγκόσμιο επίπεδο (εκτός ΕΕ-28) ανά χώρα προορισμού
το 2017.

Γράφημα 3.73: Πλήθος και ποσοστιαία αναλογία του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εξέρχεται από κράτος-μέλος της ΕΕ-28 και εισέρχεται και φοιτά
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικές σπουδές (ISCED8) άλλης χώρας σε παγκόσμιο επίπεδο ανά χώρα προορισμού το 2017
100,0

1.368

174

187

198

203

247

348

360

429

456

507

514

593

653

734

1.118

953

1.356

1.503

1.710

2.154

2.177

2.312

2.400

2.741

3.031

3.184

4.549

9.950

12.716

13,1 7,4 5,8 2,7 1,9 1,8 1,6 1,4 1,4 1,3 1,3
1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,8
22.482

35.118

171.058

54.633

31,9 20,5

Πηγή: UNESCO – Total outbound internationally mobile tertiary students studying abroad, all countries, both sexes την περίοδο 2001-2017
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, από το συνολικό φοιτητικό πληθυσμό που
εξέρχεται από μία χώρα (χώρα προέλευσης) και εισέρχεται και φοιτά σε συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) άλλης χώρας σε παγκόσμιο επίπεδο (5.309.240 φοιτητές/-τριες) το 13,7% (ή
729.995 φοιτητές/-τριες) επιλέγει ως χώρα προορισμού τα κράτη-μέλη της ΕΕ-28. Εξ αυτών το 76,6% (ή
558.937 φοιτητές/-τριες) έχουν ως χώρα προορισμού
κάποιο κράτος-μέλος της ΕΕ-28, ενώ το υπόλοιπο
23,4% (ή 171.058 φοιτητές/-τριες) κατευθύνεται σε
άλλες χώρες (εκτός της ΕΕ-28).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, σε 68 χώρες από τις 241 χώρες σε παγκόσμιο επίπεδο διατίθενται στοιχεία για τον
φοιτητικό πληθυσμό που εξέρχεται από την ΕΕ-28 και
εισέρχεται και φοιτά σε άλλη χώρα εκτός ΕΕ-28. Από
αυτές το υψηλότερο ποσοστό του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εξέρχεται από κράτος-μέλος της
ΕΕ-28 και φοιτά/έχει εγγραφεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED5-8) άλλης χώρας σε παγκόσμιο επίπεδο εκτός ΕΕ-28 (170.465 φοιτητές/-τριες), καταγράφεται στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (32,0% ή
54.633 φοιτητές/-τριες), και κατά φθίνουσα σειρά ποσοστού ακολουθούν: η Ελβετία (20,6% ή 35.118 φοιτητές/-τριες), ο Καναδάς (13,2% ή 22.482 φοιτητές/τριες), η Αυστραλία (7,5% ή 12.716 φοιτητές/-τριες), η
Τουρκία (5,8% ή 9.950 φοιτητές/-τριες), η Ιαπωνία
(2,7% ή 4.549 φοιτητές/-τριες), η Νορβηγία (1,9% ή
3.184 φοιτητές/-τριες), η Βοσνία-Ερζεγοβίνη (1,8% ή
3.031 φοιτητές/-τριες), η Αργεντινή (1,6% ή 2.741 φοι-
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τητές/-τριες), η Βραζιλία (1,4% ή 2.400 φοιτητές/τριες), η Ρωσική Ομοσπονδία (1,4% ή 2.312 φοιτητές/-τριες), η Νέα Ζηλανδία (1,3% ή 2.177 φοιτητές/τριες), η Βόρεια Αφρική (1,3% ή 2.154 φοιτητές/τριες), η Σαουδική Αραβία (1,0% ή 1.710 φοιτητές/τριες), η Ουκρανία (0,9% ή 1.503 φοιτητές/-τριες), η
Μολδαβία (0,8% ή 1.356 φοιτητές/-τριες), η Σερβία
(0,7% ή 1.118 φοιτητές/-τριες), το Μαρόκο (0,6% ή
953 φοιτητές/-τριες), η Δημοκρατία Κορέας (0,4% ή
734 φοιτητές/-τριες), η Ισλανδία (0,4% ή 653 φοιτητές/-τριες), η Μαλαισία (0,3% ή 514 φοιτητές/-τριες),
το Λιχτενστάιν (0,3% ή 507 φοιτητές/-τριες), η Κολομβία (0,3% ή 456 φοιτητές/-τριες), η Ινδία (0,3% ή 429
φοιτητές/-τριες), η Ιορδανία (0,2% ή 360 φοιτητές/τριες), το Χονγκ-Κονγκ (0,2% ή 348 φοιτητές/-τριες), η
Δομινικανή Δημοκρατία (0,1% ή 247 φοιτητές/-τριες),
η Λευκορωσία (0,1% ή 203 φοιτητές/-τριες), η Χιλή
(0,1% ή 198 φοιτητές/-τριες), το Κατάρ (0,1% ή 187
φοιτητές/-τριες), και η Ινδονησία (0,1% ή 174 φοιτητές/-τριες), και οι υπόλοιπες 39 χώρες από τις 67 εκτός
ΕΕ-28 (0,8% ή 1.368 φοιτητές/-τριες).
Στον ακόλουθο πίνακα αποτυπώνεται ο δείκτης που
αφορά στην ποσοστιαία κατανομή του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εξέρχεται από κράτος-μέλος
της ΕΕ-28 και εισέρχεται και φοιτά σε συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) άλλης χώρας σε παγκόσμιο επίπεδο (εκτός ΕΕ-28) ως προς τις 5 υψηλότερες σε ποσοστό (top5) χώρες προορισμού το 2017.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Πίνακας 3.4: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εξέρχεται από κράτος-μέλος της ΕΕ-28 και εισέρχεται και φοιτά σε συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) άλλης χώρας σε παγκόσμιο επίπεδο (εκτός ΕΕ-28) ως προς τις 5 υψηλότερες σε ποσοστό (top5) χώρες προορισμού το 2017
Χώρα
προέλευσης
Σύνολο ΕΕ-28

Πλήθος

Άθροισμα %
top5 χωρών

Χώρα προορισμού με την
1η υψηλότερη αναλογία

Χώρα προορισμού με την
2η υψηλότερη αναλογία

Χώρα προορισμού με την
3η υψηλότερη αναλογία

Χώρα προορισμού με τηνΧώρα προορισμού με την
4η υψηλότερη αναλογία 5η υψηλότερη αναλογία

Ην. Πολ. Αμερικής

31,9

Ελβετία

20,5

Καναδάς

13,1

Αυστραλία

7,4

Τουρκία

5,8

79,5

Ην. Πολ. Αμερικής

36,7

Ελβετία

17,0

Καναδάς

15,8

Αυστραλία

5,5

Σαουδική Αραβία

4,5

Βουλγαρία

3.792

88,1

Τουρκία

53,5

Ην. Πολ. Αμερικής

22,6

Ελβετία

5,7

Ουκρανία

4,0

Αυστραλία

2,3

Τσεχία

1.976

87,3

Ην. Πολ. Αμερικής

37,0

Αυστραλία

25,9

Ουκρανία

11,7

Ελβετία

9,3

Καναδάς

3,5

Δανία

2.088

76,8

Ην. Πολ. Αμερικής

44,7

Νορβηγία

14,7

Αυστραλία

6,0

Αυστραλία

6,0

Καναδάς

5,5

29.409

83,9

Ελβετία

38,3

Ην. Πολ. Αμερικής

23,6

Τουρκία

12,8

Αυστραλία

5,0

Καναδάς

4,2

Εσθονία

772

85,1

Ρωσική Ομοσπονδία

35,0

Ην. Πολ. Αμερικής

21,2

Αυστραλία

18,9

Ελβετία

5,8

Ιαπωνία

4,1

Ιρλανδία

1.869

86,1

Ην. Πολ. Αμερικής

53,4

Αυστραλία

17,9

Καναδάς

9,1

Ελβετία

3,5

Νέα Ζηλανδία

2,1

Ελλάδα

6.210

91,1

Τουρκία

36,8

Ην. Πολ. Αμερικής

34,8

Ελβετία

12,4

Αυστραλία

4,1

Καναδάς

3,0

Ισπανία

10.781

84,2

Ην. Πολ. Αμερικής

53,9

Ελβετία

9,9

Αργεντινή

8,9

Αυστραλία

7,2

Καναδάς

4,3

Γαλλία

38.969

90,0

Καναδάς

40,8

Ελβετία

26,1

Ην. Πολ. Αμερικής

16,6

Αυστραλία

3,8

Ιαπωνία

2,7

4.511

94,8

Βοσνία-Ερζεγοβίνη

64,9
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78,9

2.487

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

171.058

Βέλγιο

Πηγή: UNESCO – Total inbound internationally mobile tertiary students studying abroad, all countries, both sexes την περίοδο 2001-2017
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

παγκόσμιο επίπεδο (εκτός ΕΕ-28) και μάλιστα κυρίως
η
στην 1 υψηλότερη θέση (σε 17 από τα 28 κράτη-μέλη)
η
αλλά και στην 2 υψηλότερη θέση (σε 8 από τα 28 κράη
τη-μέλη) και στην 3 υψηλότερη θέση (σε 3 από τα 28
κράτη-μέλη). Την ίδια χρονιά, και με φθίνουσα σειρά
δημοφιλίας ακολουθούν οι χώρες: η Ελβετία (με 26
αναφορές ή 92,9%), η Αυστραλία (με 26 αναφορές ή
89,3%), ο Καναδάς (με 21 αναφορές ή 75,0%), και ακολουθούν η Νορβηγία (με 7 αναφορές ή 25,0%), η
Ιαπωνία και η Τουρκία (με 6 αναφορές ή 21,4%), η
Ρωσική Ομοσπονδία (με 4 αναφορές ή 14,3%), η Ουκρανία (με 3 αναφορές ή 10,7%), η Αργεντινή, η Βραζιλία, η Λευκορωσία, η Νέα Ζηλανδία, και η Σερβία
(με 2 αναφορές ή 7,1%), και η Βοσνία-Ερζεγοβίνη, το
Λιχτενστάιν, η Μολδαβία, και η Σαουδική Αραβία (με
1 αναφορά ή 3,6%).

Το 2017, η μέση ποσοστιαία αθροιστική τιμή των 5
υψηλότερων σε ποσοστό (top5) χωρών προορισμού
των κρατών-μελών της ΕΕ-28 είναι ιδιαίτερα υψηλή
(84,5%) γεγονός που υποδηλώνει περιορισμένα πρότυπα επιλογής των χωρών προορισμού (πρότυπα δημοφιλίας) με ελαφρά διαφοροποίηση μεταξύ των κρατώνμελών. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι οι 140 διαθέσιμες θέσης χωρών προέλευσης του πίνακα καλύφθηκαν με περιορισμένο αριθμό χωρών (18 χώρες).
Αναλυτικότερα, τη συγκεκριμένη χρονιά σε 28 από τα
28 κράτη-μέλη της ΕΕ (το 100,0%), οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής καταγράφονται στην πεντάδα των χωρών προέλευσης με την υψηλότερη αναλογία (top5)
για τους φοιτητές/-τριες που εξέρχεται από κράτοςμέλος της ΕΕ-28 και εισέρχεται και φοιτά σε συστήματα
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) άλλης χώρας σε
3.1.2.3 ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συνολικός φοιτητικός πληθυσμός που φοιτά/έχει εγγραφεί στην τριτο-

βάθμια εκπαίδευση (ISCED5-8) της Ελλάδας κατά την
περίοδο αναφοράς 2001-2017.

Γράφημα 3.74: Συνολικός φοιτητικός πληθυσμός που φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED5-8) της ΕΛΛΑΔΑΣ κατά την περίοδο αναφοράς 2001-2017
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

Το 2017, το σύνολο του φοιτητικού πληθυσμού που
φοιτά/έχει εγγραφεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
(ISCED5-8) της Ελλάδας είναι 735.027 φοιτητές/-τριες.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017) το σύνολο
του φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά/έχει εγγραφεί
στα συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED58) της ΕΕ-28 καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση
κατά 57,4% (ή κατά 268.002 φοιτητές/-τριες), από
467.025 φοιτητές /-τριες το 2001, που αποτελεί και
την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 735.027 φοιτητές/-τριες το 2017, που απο-

τελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συνολικός
φοιτητικός πληθυσμός που εξέρχεται από την Ελλάδα
και εισέρχεται και φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED5-8) άλλης χώρας σε παγκόσμιο επίπεδο κατά την περίοδο αναφοράς 2001-2017. Σημειώνεται ότι
η διαφορετική προσέγγιση της έννοιας της κινητικότητας του φοιτητικού πληθυσμού κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017) σημειώνεται με διακεκομμένη
γραμμή στην απόδοση της χρονοσειράς του δείκτη.

Γράφημα 3.75: Συνολικός φοιτητικός πληθυσμός που εξέρχεται από την ΕΛΛΑΔΑ και εισέρχεται και φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED5-8) άλλης χώρας σε παγκόσμιο επίπεδο κατά την περίοδο αναφοράς 2001-2017
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, ο συνολικός φοιτητικός πληθυσμός που εξέρχεται από την Ελλάδα και εισέρχεται και φοιτά στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED5-8) άλλης χώρας σε
παγκόσμιο επίπεδο είναι 37.770 φοιτητές/-τριες, που
αντιστοιχεί στο 5,1% του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά/έχει εγγραφεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED5-8) της Ελλάδας τη συγκεκριμένη χρονιά
(735.027 φοιτητές/-τριες).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017) ο συνολικός
φοιτητικός πληθυσμός που εξέρχεται από την Ελλάδα
και εισέρχεται και φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED5-8) άλλης χώρας σε παγκόσμιο επίπεδο καταγράφει σημαντική μείωση κατά -26,0% (ή κατά
13.248 φοιτητές/-τριες), από 51.018 φοιτητές/-τριες
το 2001, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη
κατά την περίοδο αναφοράς, σε 37.770 φοιτητές/τριες το 2017. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή του
δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2008 (24.044
φοιτητές/-τριες), σημείο αναστροφής μιας ιδιαίτερα

σημαντικής μείωσης του συγκεκριμένου φοιτητικού
πληθυσμού κατά την περίοδο 2001-2008 (κατά -52,9%
ή κατά 26.974 φοιτητές/-τριες), σε μια σημαντική αύξηση (κατά 57,1% ή κατά 13.726 φοιτητές/-τριες) που
δεν τείνει να προσεγγίσει τη μέγιστη τιμή του 2001.
Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά την περίοδο 2001-2008 ο
φοιτητικός πληθυσμός της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) στην Ελλάδα (βλ. προηγούμενο γράφημα) καταγράφει σημαντική αύξηση (κατά 31,9% ή
κατά 148.997 φοιτητές/-τριες).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
αναλογία του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που
εξέρχεται από την Ελλάδα (και την ΕΕ-28) και εισέρχεται και φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED58) άλλης χώρας σε παγκόσμιο επίπεδο ως προς το συνολικό φοιτητικό πληθυσμό που φοιτά/έχει εγγραφεί
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED5-8) σε αυτές
αντίστοιχα κατά την περίοδο αναφοράς 2001-2017.

Γράφημα 3.76: Ποσοστιαία αναλογία του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εξέρχεται από την ΕΛΛΑΔΑ (και την ΕΕ-28) και εισέρχεται και φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED5-8) άλλης χώρας σε παγκόσμιο επίπεδο, ως προς το συνολικό φοιτητικό πληθυσμό που φοιτά/έχει εγγραφεί στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση (ISCED5-8) σε αυτές αντίστοιχα την περίοδο αναφοράς 2001-2017
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Πηγή: UNESCO – Total outbound internationally mobile tertiary students studying abroad, all countries, both sexes την περίοδο 2001-2017
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, το 5,1% (ή 37.770 φοιτητές/-τριες) του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά/έχει εγγραφεί τη συγκεκριμένη χρονιά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED5-8) της Ελλάδας (735.027 φοιτητές/τριες) καταγράφεται να εξέρχεται από την Ελλάδα και
εισέρχεται και φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
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(ISCED5-8) άλλης χώρας σε παγκόσμιο επίπεδο, ποσοστό που υπερέχει ελαφρά της αντίστοιχης τιμής του
δείκτη στην ΕΕ-28 (3,8%) κατά 1,3 ποσ. μονάδες. Σημειώνεται ότι κατά την περίοδο αναφοράς (20012017) η τιμή του δείκτη στην ΕΕ-28 υπολείπεται στα-

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

θερά (από σημαντικά έως ελαφρά) της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην Ελλάδα.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017) το ποσοστό
του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εξέρχεται
από την Ελλάδα και εισέρχεται και φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED5-8) άλλης χώρας σε παγκόσμιο επίπεδο ως προς το συνολικό φοιτητικό
πληθυσμό που φοιτά/έχει εγγραφεί στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση (ISCED5-8) της χώρας καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική μείωση κατά -53,0% (ή κατά 5,8 ποσ.
μονάδες), από 10,9% το 2001, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε
5,1% το 2017. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή του
δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2008 (3,9%).
Τη συγκεκριμένη περίοδο το εύρος της απόκλισης της
τιμής του δείκτη μεταξύ Ελλάδας και ΕΕ-28 καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική μείωση κατά -83,2% (ή κατά

6,8 ποσ. μονάδες), από 8,2 ποσ. μονάδες το 2001, σε
5,2 ποσ. μονάδες το 2017, με τη μέση τιμή του εύρους
μεταξύ Ελλάδας και ΕΕ-28 να είναι 2,6 ποσ. μονάδες,
τη μέγιστη τιμή του εύρους να καταγράφεται το 2001
(8,2 ποσ. μονάδες) και αντίστοιχα την ελάχιστη τιμή
του εύρους να καταγράφεται το 2009 (1,3 ποσ. μονάδες).
ΑΝΑ ΦΥΛΟ

Κεφάλαιο 3ο

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης που
αφορά στην ποσοστιαία κατανομή του συνολικού
φοιτητικού πληθυσμού που εξέρχεται από την Ελλάδα και εισέρχεται και φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED5-8) άλλης χώρας σε παγκόσμιο επίπεδο
ως προς το φύλο των φοιτητών/ -τριών την περίοδο
2013-2017 για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία.

Γράφημα 3.77: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εξέρχεται από την ΕΛΛΑΔΑ και εισέρχεται και φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED5-8) άλλης χώρας σε παγκόσμιο επίπεδο ως προς το φύλο των φοιτητών/-τριών την περίοδο 2013-2017
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Πηγή: Eurostat – Mobile students from abroad enrolled by education level, sex and country of origin την περίοδο 2013-2017 [educ_uoe_mobs02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Κατά την περίοδο αναφοράς (2013-2017) για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, η κατανομή του
συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εξέρχεται από
την Ελλάδα και εισέρχεται και φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED5-8) άλλης χώρας σε παγκόσμιο επίπεδο διαφοροποιείται ελαφρά ως προς το
φύλο των φοιτητών/-τριών. Συγκεκριμένα, το 2017 το
ποσοστό των ανδρών φοιτητών/-τριών (48,1%) υπολείπεται ελαφρά (κατά 3,8 ποσ. μονάδες) του αντίστοιχου ποσοστού των γυναικών (51,9%).
Τη συγκεκριμένη περίοδο αναφοράς, το ποσοστό των
ανδρών που εξέρχεται από την Ελλάδα και εισέρχεται
και φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED5-8)
άλλης χώρας σε παγκόσμιο επίπεδο καταγράφει μείωση κατά -2,4% ή κατά 1,2 ποσ. μονάδες, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των γυναικών καταγράφει ισόποση
αύξηση κατά 2,3% ή κατά 1,2 ποσ. μονάδες, με το ποσοστό των ανδρών κατά την περίοδο αναφοράς να

υπολείπεται από ελαφρά έως & οριακά των γυναικών,
με τη μέση απόκλιση των φύλων στην περίοδο να είναι 3,5 ποσ. μονάδες, τη μέγιστη τιμή της απόκλισης
των φύλων να καταγράφεται το 2016 (κατά 4,7 ποσ.
μονάδες) και την ελάχιστη τιμή της απόκλισης να καταγράφεται το 2013 (κατά 1,4 ποσ. μονάδες).
ΑΝΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ISCED5

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και
η ποσοστιαία κατανομή του συνολικού φοιτητικού
πληθυσμού που εξέρχεται από την Ελλάδα και εισέρχεται και φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού
κύκλου σπουδών (ISCED5) άλλης χώρας σε παγκόσμιο
επίπεδο ως προς το συνολικό φοιτητικό πληθυσμό
που εξέρχεται από την Ελλάδα και εισέρχεται και φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED5-8) άλλης
χώρας σε παγκόσμιο επίπεδο την περίοδο 2013-2017
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία.

Γράφημα 3.78: Πλήθος και ποσοστιαία αναλογία κατανομή του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εξέρχεται από την ΕΛΛΑΔΑ και εισέρχεται και φοιτά
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) άλλης χώρας σε παγκόσμιο επίπεδο ως προς το συνολικό φοιτητικό πληθυσμό που εξέρχεται
από την ΕΛΛΑΔΑ και εισέρχεται και φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED5-8) άλλης χώρας σε παγκόσμιο επίπεδο την περίοδο 2013-2017
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Το 2017, το 0,8% (ή 290 φοιτητές/-τριες) του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εξέρχεται από την
Ελλάδα και εισέρχεται και φοιτά στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση (ISCED5-8) άλλης χώρας σε παγκόσμιο επίπεδο (31.557 φοιτητές/-τριες), αφορά στο φοιτητικό
πληθυσμό που εξέρχεται από την Ελλάδα και εισέρχεται και φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού
κύκλου σπουδών (ISCED5) άλλης χώρας σε παγκόσμιο
επίπεδο. Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς
(2013-2017) για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εξέρχεται από την Ελλάδα και εισέρχεται
και φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου
σπουδών (ISCED5) άλλης χώρας σε παγκόσμιο επίπεδο
καταγράφει μείωση κατά -17,6% (ή κατά 56 φοιτητές/τριες) από 315 φοιτητές/-τριες το 2013, σε 259 φοιτητές/-τριες το 2017, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή
του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται
ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2014 (370 φοιτητές/-τριες).

Την ίδια περίοδο, το ποσοστό του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εξέρχεται από την Ελλάδα και
εισέρχεται και φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) άλλης χώρας σε παγκόσμιο επίπεδο ως προς το συνολικό φοιτητικό πληθυσμό που εξέρχεται από την Ελλάδα και εισέρχεται
και φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED5-8) άλλης χώρας σε παγκόσμιο επίπεδο καταγράφει ελαφρά
μείωση κατά -25,6% (ή κατά 0,3 ποσ. μονάδες), από
1,1% το 2013, σε 0,8 το 2017 που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφορά.
Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2014 (1,2%).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης που
αφορά στην ποσοστιαία κατανομή του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εξέρχεται από την Ελλάδα
και εισέρχεται και φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) άλλης χώρας σε παγκόσμιο επίπεδο ως προς το φύλο των φοιτητών/ τριών την περίοδο 2013-2017.

Γράφημα 3.79: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εξέρχεται από την ΕΛΛΑΔΑ και εισέρχεται και φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) άλλης χώρας σε παγκόσμιο επίπεδο ως προς το φύλο των φοιτητών/-τριών την περίοδο 2013-2017
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Κατά την περίοδο αναφοράς (2013-2017) για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, η κατανομή του
συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εξέρχεται από
την Ελλάδα και εισέρχεται και φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5)
άλλης χώρας σε παγκόσμιο επίπεδο διαφοροποιείται
σημαντικά ως προς το φύλο των φοιτητών/-τριών. Συγκεκριμένα, το 2017 το ποσοστό των ανδρών φοιτητών/-τριών (41,2%) υπολείπεται σημαντικά (κατά 17,6
ποσ. μονάδες) του αντίστοιχου ποσοστού των γυναικών (58,8%).
Τη συγκεκριμένη περίοδο αναφοράς, το ποσοστό των
ανδρών που εξέρχεται από την Ελλάδα και εισέρχεται
και φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) άλλης χώρας σε παγκόσμιο επίπεδο καταγράφει αύξηση κατά 10,1% ή κατά 3,8 ποσ.
μονάδες, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των γυναικών καταγράφει ισόποση μείωση κατά -6,0% ή κατά 3,8 ποσ.
μονάδες, με το ποσοστό των ανδρών κατά την περίοδο
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αναφοράς να υπολείπεται σημαντικά των γυναικών, με
τη μέση απόκλιση των φύλων στην περίοδο να είναι
21,7 ποσ. μονάδες, τη μέγιστη τιμή της απόκλισης των
φύλων να καταγράφεται το 2014 (κατά 27,6 ποσ. μονάδες) και την ελάχιστη τιμή της απόκλισης να καταγράφεται το 2015 (κατά 14,5 ποσ. μονάδες).
ΑΝΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ISCED6

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και
η ποσοστιαία κατανομή του συνολικού φοιτητικού
πληθυσμού που εξέρχεται από την Ελλάδα και εισέρχεται και φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακές σπουδές (ISCED6) άλλης χώρας σε παγκόσμιο
επίπεδο ως προς το συνολικό φοιτητικό πληθυσμό
που εξέρχεται από την Ελλάδα και εισέρχεται και φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED5-8) άλλης
χώρας σε παγκόσμιο επίπεδο την περίοδο 2013-2017
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Γράφημα 3.80: Πλήθος και ποσοστιαία αναλογία κατανομή του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εξέρχεται από την ΕΛΛΑΔΑ και εισέρχεται και φοιτά
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακές σπουδές (ISCED6) άλλης χώρας σε παγκόσμιο επίπεδο ως προς το συνολικό φοιτητικό πληθυσμό που εξέρχεται
από την ΕΛΛΑΔΑ και εισέρχεται και φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED5-8) άλλης χώρας σε παγκόσμιο επίπεδο την περίοδο 2013-2017
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Την ίδια περίοδο, το ποσοστό του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εξέρχεται από την Ελλάδα και
εισέρχεται και φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
προπτυχιακές σπουδές (ISCED6) άλλης χώρας σε παγκόσμιο επίπεδο ως προς το συνολικό φοιτητικό πληθυσμό που εξέρχεται από την Ελλάδα και εισέρχεται
και φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED5-8) άλλης χώρας σε παγκόσμιο επίπεδο καταγράφει αύξηση
κατά 8,8% (ή κατά 3,0 ποσ. μονάδες), από 34,1% το
2013, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη
κατά την περίοδο αναφορά, σε 37,1 το 2017, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης που
αφορά στην ποσοστιαία κατανομή του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εξέρχεται από την Ελλάδα
και εισέρχεται και φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
προπτυχιακές σπουδές (ISCED6) άλλης χώρας σε παγκόσμιο επίπεδο ως προς το φύλο των φοιτητών/ τριών την περίοδο 2013-2017.

Κεφάλαιο 3ο

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Το 2017, το 37,1% (ή 11.712 φοιτητές/-τριες) του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εξέρχεται από
την Ελλάδα και εισέρχεται και φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED5-8) άλλης χώρας σε παγκόσμιο
επίπεδο (31.557 φοιτητές/-τριες), αφορά στο φοιτητικό πληθυσμό που εξέρχεται από την Ελλάδα και εισέρχεται και φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
προπτυχιακές σπουδές (ISCED6) άλλης χώρας σε παγκόσμιο επίπεδο. Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς (2013-2017) για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος του συνολικού φοιτητικού
πληθυσμού που εξέρχεται από την Ελλάδα και εισέρχεται και φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακές σπουδές (ISCED6) άλλης χώρας σε παγκόσμιο
επίπεδο καταγράφει αύξηση κατά 20,4% (ή κατά
1.984 φοιτητές/-τριες) από 9.728 φοιτητές/-τριες το
2013, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη
κατά την περίοδο αναφοράς, σε 11.712 φοιτητές/τριες το 2017, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη
τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.

Γράφημα 3.81: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εξέρχεται από την ΕΛΛΑΔΑ και εισέρχεται και φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακές σπουδές (ISCED6) άλλης χώρας σε παγκόσμιο επίπεδο ως προς το φύλο των φοιτητών/-τριών την περίοδο 2013-2017
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Κατά την περίοδο αναφοράς (2013-2017) για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, η κατανομή του
συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εξέρχεται από
την Ελλάδα και εισέρχεται και φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακές σπουδές (ISCED6) άλλης χώρας σε παγκόσμιο επίπεδο διαφοροποιείται
σημαντικά ως προς το φύλο των φοιτητών/-τριών. Συγκεκριμένα, το 2017 το ποσοστό των ανδρών φοιτητών/-τριών (52,1%) υπολείπεται (κατά 4,2 ποσ. μονάδες) του αντίστοιχου ποσοστού των γυναικών (47,9%).
Τη συγκεκριμένη περίοδο αναφοράς, το ποσοστό των
ανδρών που εξέρχεται από την Ελλάδα και εισέρχεται
και φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακές σπουδές (ISCED6) άλλης χώρας σε παγκόσμιο επίπεδο καταγράφει μείωση κατά -5,8% ή κατά 3,2 ποσ.
μονάδες, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των γυναικών

καταγράφει ισόποση αύξηση κατά 7,2% ή κατά 3,2
ποσ. μονάδες, με το ποσοστό των ανδρών κατά την
περίοδο αναφοράς να υπερέχει από σημαντικά έως
και οριακά των γυναικών, με τη μέση απόκλιση των
φύλων στην περίοδο να είναι 6,0 ποσ. μονάδες, τη μέγιστη τιμή της απόκλισης των φύλων να καταγράφεται
το 2013 (κατά 10,7 ποσ. μονάδες) και την ελάχιστη τιμή της απόκλισης να καταγράφεται το 2016 (κατά 1,8
ποσ. μονάδες).
ΑΝΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ISCED7

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και
η ποσοστιαία κατανομή του συνολικού φοιτητικού
πληθυσμού που εξέρχεται από την Ελλάδα και εισέρχεται και φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακές σπουδές (ISCED7) άλλης χώρας σε παγκόσμιο
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χώρας σε παγκόσμιο επίπεδο την περίοδο 2013-2017
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία.

επίπεδο ως προς το συνολικό φοιτητικό πληθυσμό
που εξέρχεται από την Ελλάδα και εισέρχεται και φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED5-8) άλλης

Γράφημα 3.82: Πλήθος και ποσοστιαία αναλογία κατανομή του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εξέρχεται από την ΕΛΛΑΔΑ και εισέρχεται και φοιτά
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακές σπουδές (ISCED7) άλλης χώρας σε παγκόσμιο επίπεδο ως προς το συνολικό φοιτητικό πληθυσμό που εξέρχεται
από την ΕΛΛΑΔΑ και εισέρχεται και φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED5-8) άλλης χώρας σε παγκόσμιο επίπεδο την περίοδο 2013-2017
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Το 2017, το 52,5% (ή 16.562 φοιτητές/-τριες) του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εξέρχεται από
την Ελλάδα και εισέρχεται και φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED5-8) άλλης χώρας σε παγκόσμιο
επίπεδο (31.557 φοιτητές/-τριες), αφορά στο φοιτητικό πληθυσμό που εξέρχεται από την Ελλάδα και εισέρχεται και φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακές σπουδές (ISCED7) άλλης χώρας σε παγκόσμιο επίπεδο. Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς (2013-2017) για την οποία διατίθενται σχετικά
στοιχεία, το πλήθος του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εξέρχεται από την Ελλάδα και εισέρχεται
και φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακές
σπουδές (ISCED7) άλλης χώρας σε παγκόσμιο επίπεδο
καταγράφει μικρή αύξηση κατά 6,1% (ή κατά 955 φοιτητές/-τριες) από 15.607 φοιτητές/-τριες το 2013, που
αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την
περίοδο αναφοράς, σε 16.562 φοιτητές/-τριες το
2017. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη την
ίδια περίοδο καταγράφεται το 2015 (16.851 φοιτητές/-τριες).

Την ίδια περίοδο, το ποσοστό του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εξέρχεται από την Ελλάδα και
εισέρχεται και φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακές σπουδές (ISCED7) άλλης χώρας σε παγκόσμιο επίπεδο ως προς το συνολικό φοιτητικό πληθυσμό που εξέρχεται από την Ελλάδα και εισέρχεται και
φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED5-8) άλλης
χώρας σε παγκόσμιο επίπεδο καταγράφει μείωση κατά -4,1% (ή κατά 2,3 ποσ. μονάδες), από 54,7% το
2013, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφορά, σε 52,5 το 2017, που αποτελεί αντίστοιχα και την ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης που
αφορά στην ποσοστιαία κατανομή του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εξέρχεται από την Ελλάδα
και εισέρχεται και φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
μεταπτυχιακές σπουδές (ISCED7) άλλης χώρας σε παγκόσμιο επίπεδο ως προς το φύλο των φοιτητών/ τριών την περίοδο 2013-2017.

Γράφημα 3.83: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εξέρχεται από την ΕΛΛΑΔΑ και εισέρχεται και φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακές σπουδές (ISCED7) άλλης χώρας σε παγκόσμιο επίπεδο ως προς το φύλο των φοιτητών/-τριών την περίοδο 2013-2017
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Κατά την περίοδο αναφοράς (2013-2017) για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, η κατανομή του
συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εξέρχεται από
την Ελλάδα και εισέρχεται και φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακές σπουδές (ISCED7) άλλης χώρας σε παγκόσμιο επίπεδο διαφοροποιείται
ελαφρά ως προς το φύλο των φοιτητών/-τριών. Συγκεκριμένα, το 2017 το ποσοστό των ανδρών φοιτητών/-τριών (49,2%) υπολείπεται (κατά 1,6 ποσ. μονάδες) του αντίστοιχου ποσοστού των γυναικών (50,8%).
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Τη συγκεκριμένη περίοδο αναφοράς, το ποσοστό των
ανδρών που εξέρχεται από την Ελλάδα και εισέρχεται
και φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακές σπουδές (ISCED7) άλλης χώρας σε παγκόσμιο επίπεδο καταγράφει μικρή μείωση κατά -1,0% ή κατά 0,5
ποσ. μονάδες, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των γυναικών καταγράφει ισόποση αύξηση κατά 1,0% ή κατά
0,5 ποσ. μονάδες, με το ποσοστό των ανδρών κατά την
περίοδο αναφοράς να υπολείπεται από ελαφρά έως
και οριακά των γυναικών, με τη μέση απόκλιση των

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

πληθυσμού που εξέρχεται από την Ελλάδα και εισέρχεται και φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικές σπουδές (ISCED8) άλλης χώρας σε παγκόσμιο
επίπεδο ως προς το συνολικό φοιτητικό πληθυσμό
που εξέρχεται από την Ελλάδα και εισέρχεται και φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED5-8) άλλης
χώρας σε παγκόσμιο επίπεδο την περίοδο 2013-2017
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία.

φύλων στην περίοδο να είναι 1,8 ποσ. μονάδες, τη μέγιστη τιμή της απόκλισης των φύλων να καταγράφεται
το 2015 (κατά 3,1 ποσ. μονάδες) και την ελάχιστη τιμή
της απόκλισης να καταγράφεται το 2013 (κατά 0,5
ποσ. μονάδες).
ΑΝΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ISCED8

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και
η ποσοστιαία κατανομή του συνολικού φοιτητικού

Γράφημα 3.84: Πλήθος και ποσοστιαία αναλογία κατανομή του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εξέρχεται από την ΕΛΛΑΔΑ και εισέρχεται και φοιτά
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικές σπουδές (ISCED8) άλλης χώρας σε παγκόσμιο επίπεδο ως προς το συνολικό φοιτητικό πληθυσμό που εξέρχεται
από την ΕΛΛΑΔΑ και εισέρχεται και φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED5-8) άλλης χώρας σε παγκόσμιο επίπεδο την περίοδο 2013-2017
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Το 2017, το 9,6% (ή 3.024 φοιτητές/-τριες) του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εξέρχεται από την
Ελλάδα και εισέρχεται και φοιτά στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση (ISCED5-8) άλλης χώρας σε παγκόσμιο επίπεδο (31.557 φοιτητές/-τριες), αφορά στο φοιτητικό
πληθυσμό που εξέρχεται από την Ελλάδα και εισέρχεται και φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικές σπουδές (ISCED8) άλλης χώρας σε παγκόσμιο
επίπεδο. Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς
(2013-2017) για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εξέρχεται από την Ελλάδα και εισέρχεται
και φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικές
σπουδές (ISCED8) άλλης χώρας σε παγκόσμιο επίπεδο
καταγράφει μικρή αύξηση κατά 5,5% (ή κατά 159 φοιτητές/-τριες) από 2.865 φοιτητές/-τριες το 2013, σε
3.024 φοιτητές/-τριες το 2017, που αποτελεί και τη
μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς.
Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια
περίοδο καταγράφεται το 2016 (2.815 φοιτητές/τριες).

Την ίδια περίοδο, το ποσοστό του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εξέρχεται από την Ελλάδα και
εισέρχεται και φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικές σπουδές (ISCED8) άλλης χώρας σε παγκόσμιο επίπεδο ως προς το συνολικό φοιτητικό πληθυσμό που εξέρχεται από την Ελλάδα και εισέρχεται και
φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED5-8) άλλης
χώρας σε παγκόσμιο επίπεδο καταγράφει μικρή μείωση κατά -4,6% (ή κατά 0,5 ποσ. μονάδες), από 10,0%
το 2013, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη
κατά την περίοδο αναφορά, σε 9,6 το 2017. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2014 (9,3%).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης που
αφορά στην ποσοστιαία κατανομή του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εξέρχεται από την Ελλάδα
και εισέρχεται και φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
διδακτορικές σπουδές (ISCED8) άλλης χώρας σε παγκόσμιο επίπεδο ως προς το φύλο των φοιτητών/ -τριών
την περίοδο 2013-2017.

Γράφημα 3.85: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εξέρχεται από την ΕΛΛΑΔΑ και εισέρχεται και φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικές σπουδές (ISCED8) άλλης χώρας σε παγκόσμιο επίπεδο ως προς το φύλο των φοιτητών/-τριών την περίοδο 2013-2017
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Κατά την περίοδο αναφοράς (2013-2017) για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, η κατανομή του

συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εξέρχεται από
την Ελλάδα και εισέρχεται και φοιτά στην τριτοβάθ-
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

μια εκπαίδευση διδακτορικές σπουδές (ISCED8) άλλης χώρας σε παγκόσμιο επίπεδο διαφοροποιείται
ελαφρά ως προς το φύλο των φοιτητών/-τριών. Συγκεκριμένα, το 2017 το ποσοστό των ανδρών φοιτητών/-τριών (52,0%) υπερέχει (κατά 4,0 ποσ. μονάδες)
του αντίστοιχου ποσοστού των γυναικών (48,0%).
Τη συγκεκριμένη περίοδο αναφοράς, το ποσοστό των
ανδρών που εξέρχεται από την Ελλάδα και εισέρχεται
και φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικές
σπουδές (ISCED8) άλλης χώρας σε παγκόσμιο επίπεδο
καταγράφει ελαφρά μείωση κατά -4,7% ή κατά 2,5
ποσ. μονάδες, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των γυναικών καταγράφει ισόποση αύξηση κατά 5,6% ή κατά
2,5 ποσ. μονάδες, με το ποσοστό των ανδρών κατά την
περίοδο αναφοράς να υπερέχει σημαντικά και σταθε-

ρά (με οριακή εξαίρεση το 20016) των γυναικών, με τη
μέση απόκλιση των φύλων στην περίοδο να είναι 4,4
ποσ. μονάδες, τη μέγιστη τιμή της απόκλισης των φύλων να καταγράφεται το 2013 (κατά 9,0 ποσ. μονάδες)
και την ελάχιστη τιμή της απόκλισης να καταγράφεται
το 2016 (κατά 0,7 ποσ. μονάδες υπέρ των ανδρών).
ΑΝΑ ΗΠΕΙΡΟ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης που
αφορά στην ποσοστιαία κατανομή του συνολικού
φοιτητικού πληθυσμού που εξέρχεται από την Ελλάδα
και εισέρχεται και φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
(ISCED5-8) σε άλλη χώρα σε παγκόσμιο επίπεδο ως
προς την ήπειρο της χώρας προορισμού την περίοδο
2005-2017 για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία.

Γράφημα 3.86: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εξέρχεται από την ΕΛΛΑΔΑ και εισέρχεται και φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED5-8) σε άλλη χώρα σε παγκόσμιο επίπεδο ως προς την ήπειρο της χώρας προορισμού την περίοδο 2005-2017
90,3

3,1

6,4

2001

2002

2003

2004

89,7

3,3

6,9

89,5

3,1

7,2

88,4

3,4

7,9

88,8

88,6

88,0

87,7

88,8

88,6

3,3

3,8

4,4

4,9

4,5

4,7

0,18

0,06

0,06

0,04

7,2

7,0

6,3

7,6

0,1

0,1

0,2

0,2

0,3

2005

2006

2007

2008

2009

Ευρώπη

Αμερική

7,4

0,3

0,2

2010

2011

Ασία

87,9

86,5

86,6

6,2

6,4

0,05

0,05

0,04

6,3

6,1

6,4

6,3

0,8
0,4

0,5

0,7

0,3

0,4

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Ωκεανία

5,4

Αφρική
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Κατά την περίοδο αναφοράς (2005-2017) η κατανομή
του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εξέρχεται
από την Ελλάδα και εισέρχεται και φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED5-8) σε άλλη χώρα σε παγκόσμιο επίπεδο διαφοροποιείται σημαντικά ως προς
τις 5 ηπείρους της χώρας προορισμού του. Συγκεκριμένα το 2017, το υψηλότερο ποσοστό του συνολικού
φοιτητικού πληθυσμού που εξέρχεται από την Ελλάδα
και εισέρχεται και φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
(ISCED5-8) σε άλλη χώρα σε παγκόσμιο επίπεδο κατευθύνεται στην Ευρώπη (86,6% του συνολικά εισερ-
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χόμενου φοιτητικού πληθυσμού για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία ή 32.708 φοιτητές/-τριες), και
κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν: η Ασία (6,4% του
συνολικά εισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού για
τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία ή 2.408 φοιτητές/-τριες), η Αμερική (6,3% του συνολικά εισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού για τον οποίο διατίθενται
σχετικά στοιχεία ή 2.371 φοιτητές/-τριες), η Ωκεανία
(0,7% του συνολικά εισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία ή 268
φοιτητές/-τριες), και η Αφρική (0,04% του συνολικά

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Πρέπει να σημειωθεί ότι το 2017, το 83,6% (ή 31.560
φοιτητές/-τριες) του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εξέρχεται από την Ελλάδα και εισέρχεται και
φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED5-8) σε άλλη χώρα σε παγκόσμιο επίπεδο κατευθύνεται στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28. Κατά την περίοδο αναφοράς, η
μέση τιμή του συγκεκριμένου ποσοστού είναι 86,2%.

εισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού για τον οποίο
διατίθενται σχετικά στοιχεία ή 15 φοιτητές/-τριες).
Κατά την περίοδο αναφοράς 2005-2017, σε 2 από τις 5
ηπείρους καταγράφεται μικρή αύξηση του συνολικού
φοιτητικού πληθυσμού που εξέρχεται από την Ελλάδα
και εισέρχεται και φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
(ISCED5-8) σε άλλη χώρα σε παγκόσμιο επίπεδο, με
την υψηλότερη (απόλυτη μεταβολή) να καταγράφεται
στην Ασία (κατά 102,7% ή κατά 3,2 ποσ. μονάδες), και
με μικρότερη αύξηση ακολουθεί: η Ωκεανία (κατά
393,0% ή κατά 0,6 ποσ. μονάδες). Την ίδια περίοδο, σε
3 από τις 5 ηπείρους καταγράφεται μικρή μείωση του
συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εισέρχεται
και φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED5-8)
της Ελλάδας, με την υψηλότερη (απόλυτη μεταβολή)
να καταγράφεται στην Ευρώπη (κατά -4,1% ή κατά 3,7
ποσ. μονάδες) και με οριακές μειώσεις ακολουθούν: η
Αμερική κατά -2,2% ή κατά 0,1 ποσ. μονάδες), και η
Αφρική (κατά -78,2% ή κατά 0,1 ποσ. μονάδες).

ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

Κεφάλαιο 3ο

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και
η ποσοστιαία αναλογία του συνολικού φοιτητικού
πληθυσμού που εξέρχεται από την Ελλάδα και εισέρχεται και φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED5-8)
σε άλλη χώρα σε παγκόσμιο επίπεδο ως προς τη χώρα
προορισμού το 2017. Σημειώνεται ότι τα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 που περιλαμβάνονται στο γράφημα υποδηλώνονται με κόκκινο χρωματισμό.

Γράφημα 3.87: Πλήθος και ποσοστιαία αναλογία του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εξέρχεται από την ΕΛΛΑΔΑ και εισέρχεται και φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED5-8) σε άλλη χώρα σε παγκόσμιο επίπεδο ως προς τη χώρα προορισμού το 2017
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Το 2017, ο συνολικός φοιτητικός πληθυσμός που εξέρχεται από την Ελλάδα και εισέρχεται και φοιτά στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED5-8) σε άλλη χώρα σε
παγκόσμιο επίπεδο είναι 37.770 φοιτητές/-τριες (συνολικά σε 63 χώρες προορισμού από τις 241 χώρες
που περιλαμβάνονται στον κατάλογο της UNESCO). Η
πλειονότητα εξ αυτών των φοιτητών/-τριών κατευθύνεται σε ευρωπαϊκές χώρες (το 86,6% ή 32.708 φοιτητές/-τριες), και κυρίως σε κράτη-μέλη της ΕΕ-28(το
83,6% ή 31.560 φοιτητές/-τριες).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, και ως προς τη χώρα προορισμού του συγκεκριμένου πληθυσμού, το υψηλότερο
ποσοστό καταγράφει το Ηνωμένο Βασίλειο (26,5% ή
10.025 φοιτητές/-τριες), και κατά φθίνουσα σειρά ποσοστού ακολουθούν: η Βουλγαρία (9,5% ή 3.588 φοιτητές/-τριες), η Κύπρος (9,4% ή 3.537 φοιτητές/-τριες),
η Γερμανία (7,8% ή 2.929 φοιτητές/-τριες), η Ολλανδία
(6,7% ή 2.517 φοιτητές/-τριες), η Γαλλία (6,1% ή 2.307
φοιτητές/-τριες), η Τουρκία (6,0% ή 2.285 φοιτητές/τριες), οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (5,7% ή 2.162
φοιτητές/-τριες), η Ιταλία (5,0% ή 1.890 φοιτητές/τριες), η Ρουμανία (2,5% ή 959 φοιτητές/-τριες), η Ελ-

βετία (2,0% ή 767 φοιτητές/-τριες), η Δανία (1,8% ή 694
φοιτητές/-τριες), η Σουηδία (1,8% ή 674 φοιτητές/τριες), η Αυστρία (1,5% ή 559 φοιτητές/-τριες), η Σλοβακία (1,4% ή 524 φοιτητές/-τριες), το Βέλγιο (0,8% ή
285 φοιτητές/-τριες), η Ισπανία (0,7% ή 270 φοιτητές/τριες), η Αυστραλία (0,7% ή 257 φοιτητές/-τριες), η
Τσεχία (0,7% ή 250 φοιτητές/-τριες), η Ρωσική Ομοσπονδία (0,5% ή 146 φοιτητές/-τριες), η Ουγγαρία
(0,3% ή 127 φοιτητές/-τριες), η Φινλανδία (0,3% ή 124
φοιτητές/-τριες), η Νορβηγία (0,2% ή 92 φοιτητές/τριες), η Σερβία (0,2% ή 87 φοιτητές/-τριες), το Ιρλανδία (0,2% ή 83 φοιτητές/-τριες), το Λουξεμβούργο
(0,2% ή 75 φοιτητές/-τριες), η Πορτογαλία (0,1% ή 47
φοιτητές/-τριες), η Πολωνία (0,1% ή 44 φοιτητές/τριες), η Ιαπωνία (0,1% ή 28 φοιτητές/-τριες), η Σαουδική Αραβία (0,1% ή 26 φοιτητές/-τριες), και το ΧόνγκΚονγκ Κίνα (0,1% ή 23 φοιτητές/-τριες). Τέλος, σε 30
λοιπές χώρες προορισμού εξέρχονται από την Ελλάδα
και εισέρχονται και φοιτούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED5-8) στις συγκεκριμένες χώρες επιπλέον
203 φοιτητές/-τριες.
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3.1.3

Δείκτες κινητικότητας φοιτητικού πληθυσμού

Στην καταληκτική για την κινητικότητα του φοιτητικού
πληθυσμού ενότητα συμπεριλαμβάνονται βασικοί
δείκτες κινητικότητας του φοιτητικού πληθυσμού που
αξιοποιούνται στη διεθνή έρευνα & βιβλιογραφία, οι
οποίοι εκτός από το να περιγράφουν βασικά ποσοτικά
χαρακτηριστικά του φαινομένου, επιτρέπουν και μια
ενδεικτική διάκριση των εθνικών συστημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε περισσότερο ή λιγότερο ελκυστικά και σε περισσότερο ή λιγότερο «ανοικτά»/
εξωστρεφή.
Ωστόσο, σημειώνεται ότι το κριτήριο της μετακίνησης
για σπουδές σε μια άλλη χώρα (abroad) είναι πολυδιάστατο και πολυδύναμο, όπως ήδη έχει αναλυθεί
και στις προηγούμενες ενότητες του κεφαλαίου, και
δεν εξαντλείται με την αποτύπωση του μετακινούμενου πλήθους φοιτητών/-τριών, που αξιοποιούνται για

την κατασκευή των συνθετικών δεικτών κινητικότητας
του φοιτητικού πληθυσμού σε διεθνές και ευρωπαϊκό
επίπεδο αναφοράς σε ετήσια βάση.
Διευκρινίζεται ότι στην παρούσα ενότητα: (α) έχει γίνει αναγωγή του μετακινούμενου φοιτητικού πληθυσμού με αδιευκρίνιστη χώρα προορισμού σύμφωνα
με την ετήσια κατανομή του συνολικού φοιτητικού
πληθυσμού που φοιτά/έχει εγγραφεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED5-8) κάθε χώρας, και οι δείκτες
υπολογίστηκαν εκ νέου σε επίπεδο χώρας, ενώ (β) στις
περιπτώσεις ομάδων χωρών (διεθνές, διεθνές-εκτός
ΕΕ28, και ευρωπαϊκό-ΕΕ28 επίπεδο αναφοράς) οι συνθετικές τιμές των δεικτών αφορούν τόσο στη διάμεση
τιμή (συγκριτικά και ως προς τη μέση τιμή) των δεικτών των χωρών που ανήκουν στην αντίστοιχη ομάδα.

3.1.3.1 ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ)
Όπως σημειώνεται και στη σχετική με την κινητικότητα
του φοιτητικού πληθυσμού ενότητα της Ετήσιας Έκθεσης για την Εκπαίδευση 2012-2013 «η εισερχόμενη κινητικότητα (inbound or incoming mobility) αποδίδεται
με την αναλογία του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού
που εισέρχεται και φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED5-8) μιας χώρας (χώρα προορισμού) προς το
σύνολο του φοιτητικού πληθυσμού (ISCED5-8) της συγκεκριμένης χώρας. Η συγκεκριμένη αναλογία μπορεί
να αξιοποιηθεί και ως σχετικός δείκτης ελκυστικότητας
μιας χώρας για σπουδές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
από φοιτητές/-τριες που μετακινούνται γι αυτό το σκοπό από άλλη χώρα (EACEA, 2012)».
Ωστόσο, όπως έχει ήδη αναφερθεί, η έννοια της «ελκυστικότητας» δεν ερμηνεύεται αποκλειστικά από αυτό

καθαυτό το γεγονός της μετακίνησης για σπουδές σε
μια άλλη χώρα από τη χώρα προέλευσης.
ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η μέση και η
διάμεση τιμή του δείκτη εισερχόμενης κινητικότητας
του φοιτητικού πληθυσμού στις 105 από τις συνολικά
241 χώρες σε παγκόσμιο επίπεδο για τις οποίες διατίθενται σχετικά στοιχεία, κατά την περίοδο αναφοράς
2001-2017. Θα πρέπει, να σημειωθεί ότι κατά την περίοδο αναφοράς δεν διατίθενται στοιχεία ανά χώρα
προορισμού (not specified country of origin) για τον
προερχόμενο από την Κίνα και εισερχόμενο σε άλλες
χώρες φοιτητικό πληθυσμό, αλλά μόνο το συνολικό
πλήθος τους σε παγκόσμιο επίπεδο.

Γράφημα 3.88: Μέση και διάμεση τιμή του δείκτη εισερχόμενης κινητικότητας του φοιτητικού πληθυσμού σε παγκόσμιο επίπεδο κατά την περίοδο αναφοράς
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Πηγή: UNESCO – Inbound internationally mobile students by country of origin and Enrolment in tertiary education, all programmes, both sexes (number) την περίοδο 2001-2017
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, η διάμεση τιμή του δείκτη εισερχόμενης κινητικότητας του φοιτητικού πληθυσμού σε παγκόσμιο επίπεδο είναι 4,3%, τιμή υπολειπόμενη της μέσης τιμή
του δείκτη την ίδια χρονιά (8,2%) κατά 3,9 ποσ. μονάδες, γεγονός που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών
ακραίων τιμών του δείκτη.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017) η ετήσια διάμεση τιμή του δείκτη υπολείπεται σταθερά και με αυξανόμενο εύρος απόκλισης από την μέση τιμή του δείκτη (κατά 42,9% ή κατά 1,2 ποσ. μονάδες), από 2,8 ποσ.
μονάδες το 2001, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή
του εύρους της απόκλισης κατά την περίοδο αναφοράς,
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σε 3,9 ποσ. μονάδες το 2017. Σημειώνεται ότι η μέγιστη
τιμή του εύρους της απόκλισης την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2004 (6,1 ποσ. μονάδες).
Τη συγκεκριμένη περίοδο η διάμεση τιμή του δείκτη εισερχόμενης κινητικότητας του φοιτητικού πληθυσμού
σε παγκόσμιο επίπεδο καταγράφει αύξηση κατά 38,0%
(ή κατά 1,2 ποσ. μονάδες), από 3,1% το 2001, σε 4,3%
το 2017, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη
κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το
2007 (2,0%).

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η μέση και η
διάμεση τιμή του δείκτη εισερχόμενης κινητικότητας
του φοιτητικού πληθυσμού στις 105 από τις συνολικά

241 χώρες σε παγκόσμιο επίπεδο (εκτός ΕΕ-28) για τις
οποίες διατίθενται σχετικά στοιχεία, κατά την περίοδο
αναφοράς 2001-2017.

Γράφημα 3.89: : Μέση και διάμεση τιμή του δείκτη εισερχόμενης κινητικότητας του φοιτητικού πληθυσμού σε παγκόσμιο επίπεδο (εκτός ΕΕ-28) την περίοδο
αναφοράς 2001-2017
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Πηγή: UNESCO – Inbound internationally mobile students by country of origin and Enrolment in tertiary education, all programmes, both sexes (number) την περίοδο 2001-2017
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
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(94,5%) , η Γρενάδα (73,2%), το Μακάο - Κίνα (49,0%),
το Κατάρ (38,2%), η Ανδόρα (29,6%), η Αυστραλία
(22,1%), η Νέα Ζηλανδία (20,9%), η Ελβετία (17,5%), η
Ιορδανία (14,9%), και το Μπαχρέιν (14,2%).
Στον αντίποδα, την ίδια χρονιά, καταγράφονται τα 10
κράτη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 10) με διάμεση τιμή δείκτη 0,1% και συγκεκριμένα: τα Ηνωμένα
Αραβικά Εμιράτα (0,001%), η Χιλή (0,03%), η Κολομβία
(0,03%), το Ελ Σαλβαδόρ (0,1%), η Ονδούρα (0,1%), η Ινδονησία (0,1%), η Βραζιλία (0,1%), η Ινδία (0,2%), το
Ουζμπεκιστάν (0,2%), και η Αργεντινή (0,3%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top10/ bottom10 είναι ιδιαίτερα υψηλή (282,1 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών σε παγκόσμιο επίπεδο.

Κεφάλαιο 3ο

Το 2017, η διάμεση τιμή του δείκτη εισερχόμενης κινητικότητας του φοιτητικού πληθυσμού σε παγκόσμιο επίπεδο (εκτός ΕΕ-28) είναι 3,1%, τιμή υπολειπόμενη της
μέσης τιμή του δείκτη την ίδια χρονιά (7,6%) κατά 4,5
ποσ. μονάδες, γεγονός που υποδηλώνει την ύπαρξη
σημαντικών ακραίων τιμών του δείκτη.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017) η ετήσια διάμεση τιμή του δείκτη υπολείπεται σταθερά και με αυξανόμενο εύρος απόκλισης από την μέση τιμή του δείκτη (κατά 65,6% ή κατά 1,8 ποσ. μονάδες), από 2,7 ποσ.
μονάδες το 2001, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή
του εύρους της απόκλισης κατά την περίοδο αναφοράς,
σε 4,5 ποσ. μονάδες το 2017. Σημειώνεται ότι η μέγιστη
τιμή του εύρους της απόκλισης την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2004 (8,2 ποσ. μονάδες).
Τη συγκεκριμένη περίοδο η διάμεση τιμή του δείκτη εισερχόμενης κινητικότητας του φοιτητικού πληθυσμού
σε παγκόσμιο επίπεδο (εκτός ΕΕ-28) καταγράφει αύξηση κατά 84,3% (ή κατά 1,4 ποσ. μονάδες), από 1,7% το
2001, σε 3,1% το 2017. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή
του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται
το 2007 (3,4%), ενώ η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια
περίοδο καταγράφεται το 2005 (0,8%).
Το 2017, τα 10 κράτη με τον υψηλότερο δείκτη (top
10) με διάμεση τιμή δείκτη 26,8% είναι: το Λιχτενστάιν

ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η μέση και η
διάμεση τιμή του δείκτη εισερχόμενης κινητικότητας
του φοιτητικού πληθυσμού στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28
κατά την περίοδο αναφοράς 2001-2017.
10

Τη συγκεκριμένη χρονιά οι εισερχόμενοι φοιτητές στη χώρα είναι
850 φοιτητές/-τριες και ο συνολικός φοιτητικός πληθυσμός της
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) είναι 868 φοιτητές/-τριες.

Γράφημα 3.90: Μέση και διάμεση τιμή του δείκτη εισερχόμενης κινητικότητας του φοιτητικού πληθυσμού στην ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2001-2017
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Πηγή: UNESCO – Inbound internationally mobile students by country of origin and Enrolment in tertiary education, all programmes, both sexes (number) την περίοδο 2001-2017
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, η διάμεση τιμή του δείκτη εισερχόμενης κινητικότητας του φοιτητικού πληθυσμού στα κράτημέλη της ΕΕ-28 είναι 7,9%, τιμή υπολειπόμενη της μέσης τιμή του δείκτη την ίδια χρονιά (9,9%) κατά 2,0
ποσ. μονάδες, γεγονός που υποδηλώνει την ύπαρξη
σημαντικών ακραίων τιμών του δείκτη.

Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017) η ετήσια
διάμεση τιμή του δείκτη υπολείπεται σταθερά και με
μειούμενο εύρος απόκλισης από την μέση τιμή του
δείκτη (κατά -23,6% ή κατά 0,7 ποσ. μονάδες), από 2,7
ποσ. μονάδες το 2001, σε 2,0 ποσ. μονάδες το 2017.
Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του εύρους της από-
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κλισης κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το
2008 (3,9 ποσ. μονάδες), ενώ η ελάχιστη τιμή του εύρους της απόκλισης την ίδια περίοδο καταγράφεται το
2014 (0,9 ποσ. μονάδες).
Την ίδια περίοδο η διάμεση τιμή του δείκτη εισερχόμενης κινητικότητας του φοιτητικού πληθυσμού στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση κατά 53,2%
(ή κατά 2,7 ποσ. μονάδες), από 5,1% το 2001, σε 7,9%

το 2017, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη
κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το
2005 (3,1%).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή του
δείκτη εισερχόμενης κινητικότητας του φοιτητικού
πληθυσμού στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το2017.

Γράφημα 3.91: Κατανομή του δείκτη εισερχόμενης κινητικότητας του φοιτητικού πληθυσμού στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2017
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Πηγή: UNESCO – Inbound internationally mobile students by country of origin and Enrolment in tertiary education, all programmes, both sexes (number) την περίοδο 2001-2017
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, η διάμεση τιμή του δείκτη εισερχόμενης κινητικότητας του φοιτητικού πληθυσμού στα κράτημέλη της ΕΕ-28 είναι 7,9%, τιμή υπερέχουσα ελαφρά
(κατά 3,6 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στο σύνολο των χωρών σε παγκόσμιο επίπεδο
(4,3%) την ίδια χρονιά.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, η τιμή του δείκτη εισερχόμενης κινητικότητας του φοιτητικού πληθυσμού στην
Ελλάδα είναι 2,9%. Στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 η
Ελλάδα κατέχει την 2η χαμηλότερη θέση, τιμή υπολειπόμενη σημαντικά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη
στην ΕΕ-28 (7,9%) κατά 5,0 ποσ. μονάδες.

Τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) με
διάμεση τιμή δείκτη 19,0% είναι: το Λουξεμβούργο
(49,7%), η Κύπρος (25,0%), το Ηνωμένο Βασίλειο
(19,0%), η Αυστρία (17,9%), και η Τσεχία (13,5%). Στον
αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με διάμεση τιμή δείκτη
3,1%, και συγκεκριμένα: η Ισπανία (1,9%), η Ελλάδα
(2,9%), η Κροατία (3,1%), η Λιθουανία (3,9%), και η
Σλοβενία (4,2%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom είναι ιδιαίτερα υψηλή (6,1 φορές), που
υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

3.1.3.2 ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΑΝΟΙΚΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ)
Όπως σημειώνεται και στη σχετική με την κινητικότητα
του φοιτητικού πληθυσμού ενότητα της Ετήσιας Έκθεσης για την Εκπαίδευση 2012-2013 «η εξερχόμενη
κινητικότητα (outbound or outward mobility) συνήθως
αποδίδεται με την αναλογία των εξερχόμενων φοιτητών από μια χώρα προς το σύνολο του φοιτητικού
πληθυσμού της συγκεκριμένης χώρας (EACEA, 2012).
Ωστόσο, ο φοιτητικός πληθυσμός μιας χώρας περιλαμβάνει και τους αλλοδαπούς-μετακινούμενους σε
αυτήν φοιτητές. Επομένως, η μεταβλητή αυτή επηρεάζεται από την εισερχόμενη κινητικότητα της χώρας, η
οποία όμως παρουσιάζει σημαντικές διαφοροποιήσεις
μεταξύ των κρατών-μελών. Για το λόγο αυτό, η καθαρή εξερχόμενη κινητικότητα μπορεί να αποδοθεί ως η
αναλογία των εξερχόμενων από μια χώρα φοιτητών
11
προς το σύνολο των ημεδαπών φοιτητών της χώρας .
Η αναλογία αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως δείκτης
11

Η συγκεκριμένη αναλογία από το 2013 προκύπτει από το λόγο των
εξερχόμενων φοιτητών/-τριών από μια χώρα προς το συνολικό
φοιτητικό πληθυσμό που φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
(ISCED 5-8) της χώρας μειουμένου κατά το πλήθος των εισερχόμενων σε αυτήν φοιτητών/-τριών.
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«ανοικτότητας» του συστήματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μιας χώρας. Με άλλα λόγια, μπορεί να αποδώσει το βαθμό στον οποίο μια χώρα προωθεί την εξερχόμενη κινητικότητα προκειμένου να ενδυναμώσει
τις σχέσεις της με άλλες χώρες, αλλά και να αποκτήσει
υψηλής ποιότητας εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες της ευρωπαϊκής και παγκόσμιας αγοράς. Υψηλά επίπεδα εξερχόμενης κινητικότητας μπορεί να αποτελούν, ωστόσο, και ένδειξη πιθανών ανεπαρκειών του εκπαιδευτικού συστήματος μιας χώρας».
ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η μέση και η
διάμεση τιμή του δείκτη εξερχόμενης κινητικότητας
του φοιτητικού πληθυσμού από τις 128 από τις συνολικά 241 χώρες σε παγκόσμιο επίπεδο για τις οποίες
διατίθενται σχετικά στοιχεία, κατά την περίοδο αναφοράς 2001-2017. Σημειώνεται ότι οι ακραίες μέσες
τιμές του δείκτη τα έτη 2003, 2008 και 2010 έχουν αντικατασταθεί από γραμμικές προσεγγίσεις. Οι προσεγγίσεις αποτυπώνονται στο γράφημα με διαφορετικό χρωματισμό.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Γράφημα 3.92: Μέση και διάμεση τιμή του δείκτη εξερχόμενης κινητικότητας του φοιτητικού πληθυσμού σε παγκόσμιο επίπεδο κατά την περίοδο αναφοράς
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Πηγή: UNESCO – Total outbound internationally mobile tertiary students studying abroad, all countries, both sexes την περίοδο 2001-2017
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, η διάμεση τιμή του δείκτη εξερχόμενης κινητικότητας του φοιτητικού πληθυσμού σε παγκόσμιο επίπεδο είναι 5,8%, τιμή υπολειπόμενη σημαντικά της
μέσης τιμή του δείκτη την ίδια χρονιά (14,4%) κατά 8,6
ποσ. μονάδες, γεγονός που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών ακραίων τιμών του δείκτη.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017) η ετήσια διάμεση τιμή του δείκτη υπολείπεται σταθερά και με μειούμενο εύρος απόκλισης από την μέση τιμή του δείκτη
(κατά -35,8% ή κατά 4,8 ποσ. μονάδες), από 13,3 ποσ.
μονάδες το 2001, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του
εύρους της απόκλισης κατά την περίοδο αναφοράς, σε
8,5 ποσ. μονάδες το 2017. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη
τιμή του εύρους της απόκλισης την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2009 (6,3 ποσ. μονάδες).
Τη συγκεκριμένη περίοδο η διάμεση τιμή του δείκτη εξερχόμενης κινητικότητας του φοιτητικού πληθυσμού

Κεφάλαιο 3ο

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

σε παγκόσμιο επίπεδο καταγράφει αύξηση κατά 34,1%
(ή κατά 1,5 ποσ. μονάδες), από 4,4% το 2001, σε 5,8%
το 2017, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη
κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το
2007 (3,9%).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η μέση και η
διάμεση τιμή του δείκτη εξερχόμενης κινητικότητας
του φοιτητικού πληθυσμού στις 128 από τις συνολικά
241 χώρες σε παγκόσμιο επίπεδο (εκτός ΕΕ-28) για τις
οποίες διατίθενται σχετικά στοιχεία, κατά την περίοδο
αναφοράς 2001-2017. Σημειώνεται ότι οι ακραίες μέσες τιμές του δείκτη τα έτη 2003, 2008 και 2010 έχουν
αντικατασταθεί από γραμμικές προσεγγίσεις. Οι προσεγγίσεις αποτυπώνονται στο γράφημα με διαφορετικό χρωματισμό.

Γράφημα 3.93: : Μέση και διάμεση τιμή του δείκτη εξερχόμενης κινητικότητας του φοιτητικού πληθυσμού σε παγκόσμιο επίπεδο (εκτός ΕΕ-28) την περίοδο
αναφοράς 2001-2017
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Πηγή: UNESCO – Total outbound internationally mobile tertiary students studying abroad, all countries, both sexes την περίοδο 2001-2017
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, η διάμεση τιμή του δείκτη εξερχόμενης κινητικότητας του φοιτητικού πληθυσμού σε παγκόσμιο
επίπεδο (εκτός ΕΕ-28) είναι 6,0%, τιμή υπολειπόμενη
σημαντικά της μέσης τιμή του δείκτη την ίδια χρονιά
(14,8%) κατά 8,8 ποσ. μονάδες, γεγονός που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών ακραίων τιμών του δείκτη.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017) η ετήσια
διάμεση τιμή του δείκτη υπολείπεται σταθερά και με
μειούμενο εύρος απόκλισης από την μέση τιμή του
δείκτη (κατά -30,9% ή κατά 3,9 ποσ. μονάδες), από
12,7 ποσ. μονάδες το 2001, σε 8,8 ποσ. μονάδες το
2017. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του εύρους της
απόκλισης κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται
το 2004 (15,0 ποσ. μονάδες), ενώ η ελάχιστη τιμή του

εύρους της απόκλισης την ίδια περίοδο καταγράφεται
το 2016 (6,5 ποσ. μονάδες).
Τη συγκεκριμένη περίοδο η διάμεση τιμή του δείκτη
εξερχόμενης κινητικότητας του φοιτητικού πληθυσμού σε παγκόσμιο επίπεδο (εκτός ΕΕ-28) καταγράφει
ελαφρά αύξηση κατά 14,1% (ή κατά 0,7 ποσ. μονάδες), από 5,3% το 2001, σε 6,0% το 2017. Σημειώνεται
ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2014 (6,1%), ενώ η ελάχιστη
τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το
2007 (4,6%).
Το 2017, τα 10 κράτη με τον υψηλότερο δείκτη (top
10) με διάμεση τιμή δείκτη 35,3% είναι: η Ανδόρρα
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(254,5%) , οι Βερμούδες (250,7%), το Λιχτενστάιν
(134,0%), το Μονακό (51,4%), οι Σεϋχέλλες (38,3%), η
Αγία Λουκία (32,3%), το Μπρουνέι Νταρουσάλαμ
(29,5%), το Κάπο Βέρντε (28,6%), η Μαυριτανία
(24,3%), και ο Μαυρίκιος (23,0%).
Στον αντίποδα, την ίδια χρονιά, καταγράφονται τα 10
κράτη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 10) με διάμεση τιμή δείκτη 0,7% και συγκεκριμένα: η Αργεντινή
(0,3%), οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (0,5%), οι Φι-

λιππίνες (0,5%), η Ινδονησία (0,6%), η Τουρκία (0,7%),
η Βραζιλία (0,7%), η Νότια Αφρική (0,7%), η Αυστραλία (0,8%), το Μεξικό (0,8%), και η Δομινικανή Δημοκρατία (0,8%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top10/ bottom10 είναι ιδιαίτερα υψηλή (51,6 φορές),
που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών
διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών σε
παγκόσμιο επίπεδο.
ΣΤΗΝ ΕΕ-28

12

Το 2017 οι εισερχόμενοι φοιτητές/-τριες στη χώρα είναι 210 φοιτητές/-τριες και ο συνολικός φοιτητικός πληθυσμός της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) είναι 641 φοιτητές/-τριες, ενώ οι εξερχόμενοι από τη χώρα είναι 1.631 φοιτητές/-τριες.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η μέση και η
διάμεση τιμή του δείκτη εξερχόμενης κινητικότητας
του φοιτητικού πληθυσμού στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28
κατά την περίοδο αναφοράς 2001-2017.

Γράφημα 3.94: Μέση και διάμεση τιμή του δείκτη εξερχόμενης κινητικότητας του φοιτητικού πληθυσμού στην ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2001-2017
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Πηγή: UNESCO – Inbound internationally mobile students by country of origin and Enrolment in tertiary education, all programmes, both sexes (number) την περίοδο 2001-2017
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, η διάμεση τιμή του δείκτη εξερχόμενης κινητικότητας του φοιτητικού πληθυσμού στα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 είναι 4,3%, τιμή υπολειπόμενη της μέσης τιμή του δείκτη την ίδια χρονιά (12,8%) κατά 8,5 ποσ. μονάδες, γεγονός που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών ακραίων τιμών του δείκτη.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017) η ετήσια
διάμεση τιμή του δείκτη υπολείπεται σταθερά και με
μειούμενο εύρος απόκλισης από την μέση τιμή του
δείκτη (κατά -38,6% ή κατά 5,4 ποσ. μονάδες), από
13,9 ποσ. μονάδες το 2001, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του εύρους της απόκλισης κατά την περίοδο
αναφοράς, σε 8,5 ποσ. μονάδες το 2017. Σημειώνεται

ότι η ελάχιστη τιμή του εύρους της απόκλισης την ίδια
περίοδο καταγράφεται το 2013 (3,7 ποσ. μονάδες).
Την ίδια περίοδο η διάμεση τιμή του δείκτη εξερχόμενης κινητικότητας του φοιτητικού πληθυσμού στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 καταγράφει ελαφρά αύξηση κατά 73,0% (ή κατά 1,8 ποσ. μονάδες), από 2,5% το
2001, σε 4,3% το 2017, που αποτελεί και τη μέγιστη
τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο
καταγράφεται το 2004 (2,1%).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή
του δείκτη εξερχόμενης κινητικότητας του φοιτητικού
πληθυσμού στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2017.

Γράφημα 3.95: Κατανομή του δείκτη εξερχόμενης κινητικότητας του φοιτητικού πληθυσμού στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2017
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Πηγή: UNESCO – Total outbound internationally mobile tertiary students studying abroad, all countries, both sexes την περίοδο 2001-2017
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, η διάμεση τιμή του δείκτη εξερχόμενης κινητικότητας του φοιτητικού πληθυσμού της ΕΕ-28 είναι
4,3%, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά (κατά 1,6 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στο σύνολο
των χωρών σε παγκόσμιο επίπεδο (5,8%) την ίδια
χρονιά.
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Τη συγκεκριμένη χρονιά, η τιμή του δείκτη εξερχόμενης κινητικότητας του φοιτητικού πληθυσμού στην
Ελλάδα είναι 5,2%. Στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 η
Ελλάδα (3,4%) κατέχει την 12η υψηλότερη θέση τιμή
υπερέχουσα ελαφρά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη
στην ΕΕ-28 (4,3%) κατά 0,9 ποσ. μονάδες.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) με
διάμεση τιμή δείκτη 21,4% είναι: το Λουξεμβούργο
(160,9%), η Κύπρος (55,8%), η Σλοβακία (21,4%), η
Βουλγαρία (10,4%), και η Λιθουανία (8,5%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με διάμεση τιμή δείκτη
1,8%, και συγκεκριμένα: το Ηνωμένο Βασίλειο (1,5%),

η Πολωνία (1,7%), η Δανία (1,8%), η Ισπανία (2,1%),
και η Ολλανδία (2,2%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του
λόγου top5/ bottom είναι ιδιαίτερα υψηλή (12,2 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28.

3.1.3.3 ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗΣ ΜΙΚΤΗΣ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Ο δείκτης αναλογικής μικτής εξερχόμενης φοίτησης
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση - ISCED5-8 (gross outbound enrolment ratio) αποδίδει την ποσοστιαία αναλογία του πλήθους του εξερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού από μια χώρα που εισέρχεται και φοιτά/ έχει
εγγραφεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED5-8)
άλλης χώρας σε παγκόσμιο επίπεδο, ως προς το πλήθος του πληθυσμού/ κατοίκων της χώρας προέλευσης

με ηλικία τη συνήθη για φοίτηση στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση (ISCED 5-8).
ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
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Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η μέση και η
διάμεση τιμή του δείκτη αναλογικής μικτής εξερχόμενης φοίτησης του φοιτητικού πληθυσμού στις 127
από τις συνολικά 241 χώρες σε παγκόσμιο επίπεδο
για τις οποίες διατίθενται σχετικά στοιχεία, κατά την
περίοδο αναφοράς 2001-2017.

Γράφημα 3.96: Μέση και διάμεση τιμή του δείκτη αναλογικής μικτής εξερχόμενης φοίτησης του φοιτητικού πληθυσμού σε παγκόσμιο επίπεδο κατά την περίοδο αναφοράς 2001-2017
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Πηγή: UNESCO – Gross outbound enrolment ratio, all regions, both sexes (%) την περίοδο 2001-2017
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, η διάμεση τιμή του δείκτη αναλογικής μικτής
εξερχόμενης φοίτησης του φοιτητικού πληθυσμού σε
παγκόσμιο επίπεδο είναι 2,1%, τιμή υπολειπόμενη της
μέσης τιμή του δείκτη την ίδια χρονιά (5,8%) κατά 3,7
ποσ. μονάδες, γεγονός που υποδηλώνει την ύπαρξη
σημαντικών ακραίων τιμών του δείκτη.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017) η ετήσια διάμεση τιμή του δείκτη υπολείπεται σταθερά και με ελαφρά αυξανόμενο εύρος απόκλισης από την μέση τιμή
του δείκτη (κατά 68,0% ή κατά 1,5 ποσ. μονάδες), από
2,2 ποσ. μονάδες το 2001, σε 8,5 ποσ. μονάδες το 2017,
που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του εύρους της απόκλισης κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι η
ελάχιστη τιμή του εύρους της απόκλισης την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2013 (1,7 ποσ. μονάδες).

Τη συγκεκριμένη περίοδο η διάμεση τιμή του δείκτη
αναλογικής μικτής εξερχόμενης φοίτησης του φοιτητικού πληθυσμού σε παγκόσμιο επίπεδο καταγράφει ελαφρά αύξηση κατά 115,8% (ή κατά 1,1 ποσ. μονάδες),
από 1,0% το 2001, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή
του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 2,1% το
2017, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του
δείκτη την ίδια περίοδο.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η μέση και η
διάμεση τιμή του δείκτη αναλογικής μικτής εξερχόμενης φοίτησης του φοιτητικού πληθυσμού στις 127 από
τις συνολικά 241 χώρες σε παγκόσμιο επίπεδο (εκτός
ΕΕ-28) για τις οποίες διατίθενται σχετικά στοιχεία, κατά
την περίοδο αναφοράς 2001-2017.

Γράφημα 3.97: : Μέση και διάμεση τιμή του δείκτη αναλογικής μικτής εξερχόμενης φοίτησης του φοιτητικού πληθυσμού σε παγκόσμιο επίπεδο (εκτός ΕΕ-28)
την περίοδο αναφοράς 2001-2017
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Το 2017, η διάμεση τιμή του δείκτη αναλογικής μικτής
εξερχόμενης φοίτησης του φοιτητικού πληθυσμού σε
παγκόσμιο επίπεδο (εκτός ΕΕ-28) είναι 1,4%, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά της μέσης τιμή του δείκτη την
ίδια χρονιά (3,1%) κατά 1,7 ποσ. μονάδες, γεγονός που
υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών ακραίων τιμών
του δείκτη.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017) η ετήσια
διάμεση τιμή του δείκτη υπολείπεται σταθερά και με
ελαφρά μειούμενο εύρος απόκλισης από την μέση τιμή του δείκτη (κατά -21,6% ή κατά 0,5 ποσ. μονάδες),
από 2,2 ποσ. μονάδες το 2001, σε 1,7 ποσ. μονάδες το
2017. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του εύρους της
απόκλισης κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται
το 2010 (3,1 ποσ. μονάδες), ενώ η ελάχιστη τιμή του
εύρους της απόκλισης την ίδια περίοδο καταγράφεται
το 2013 (1,6 ποσ. μονάδες).
Τη συγκεκριμένη περίοδο η διάμεση τιμή του δείκτη
αναλογικής μικτής εξερχόμενης φοίτησης του φοιτητικού πληθυσμού σε παγκόσμιο επίπεδο (εκτός ΕΕ-28)
καταγράφει ελαφρά αύξηση κατά 66,7% (ή κατά 0,6
ποσ. μονάδες), από 0,8% το 2001, που αποτελεί και
την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 1,4% το 2017. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2015 (1,6%).

Το 2017, τα 10 κράτη με τον υψηλότερο δείκτη (top 10)
με διάμεση τιμή δείκτη 10,1% είναι: το Γιβραλτάρ
(255,5%), οι Βερμούδες (43,4%), το Μαυροβούνιο (11,7%),
το Κουβέιτ (10,9%), η Ισλανδία (10,5%), το Μπρουνέι
Νταρουσάλαμ (9,6%), το Μακάο-Κίνα (9,2%), ο Μαυρίκιος (9,1%), το Χονγκ Κονγκ - Κίνα (9,0%), και οι Κομόρες
(8,5%).
Στον αντίποδα, την ίδια χρονιά, καταγράφονται τα 10
κράτη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 10) με διάμεση τιμή δείκτη 0,2% και συγκεκριμένα: η Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας (0,1%), η Μοζαμβίκη (0,1%), η
Ηνωμένη Δημοκρατία της Τανζανίας (0,1%), η Νότια
Αφρική (0,2%), οι Φιλιππίνες (0,2%), η Μιανμάρ
(0,2%), η Μαδαγασκάρη (0,2%), η Ινδονησία (0,2%),
το Πακιστάν (0,3%), και η Αργεντινή (0,3%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top10/ bottom10 είναι ιδιαίτερα υψηλή (57,2 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών σε παγκόσμιο επίπεδο.
ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η μέση και η
διάμεση τιμή του δείκτη αναλογικής μικτής εξερχόμενης φοίτησης του φοιτητικού πληθυσμού στα κράτημέλη της ΕΕ-28 κατά την περίοδο αναφοράς 20012017.

Γράφημα 3.98: Μέση και διάμεση τιμή του δείκτη αναλογικής μικτής εξερχόμενης φοίτησης του φοιτητικού πληθυσμού στην ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς
2001-2017
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Πηγή: UNESCO – Gross outbound enrolment ratio, all regions, both sexes (%) την περίοδο 2001-2017
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, η διάμεση τιμή του δείκτη αναλογικής μικτής
εξερχόμενης φοίτησης του φοιτητικού πληθυσμού στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 είναι 3,1%, τιμή υπολειπόμενη
σημαντικά της μέσης τιμή του δείκτη την ίδια χρονιά
(14,8%) κατά 11,7 ποσ. μονάδες, γεγονός που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών ακραίων τιμών του δείκτη.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017) η ετήσια
διάμεση τιμή του δείκτη υπολείπεται σταθερά από
οριακά έως& σημαντικά και με σημαντικά αυξανόμενο εύρος απόκλισης από την μέση τιμή του δείκτη (κατά 468,4% ή κατά 9,7 ποσ. μονάδες), από 2,1 ποσ. μονάδες το 2001, σε 11,7 ποσ. μονάδες το 2017, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του εύρους της απόκλισης
κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι η ελάχι-
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στη τιμή του εύρους της απόκλισης την ίδια περίοδο
καταγράφεται το 2016 (1,9 ποσ. μονάδες).
Την ίδια περίοδο η διάμεση τιμή του δείκτη αναλογικής μικτής εξερχόμενης φοίτησης του φοιτητικού
πληθυσμού στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 καταγράφει ελαφρά αύξηση κατά 68,2% (ή κατά 1,3 ποσ. μονάδες),
από 1,9% το 2001, σε 3,1% το 2017, που αποτελεί και
τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2007 (1,8%).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή
του δείκτη αναλογικής μικτής εξερχόμενης φοίτησης
του φοιτητικού πληθυσμού στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28
το 2017.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Γράφημα 3.99: Κατανομή του δείκτη αναλογικής μικτής εξερχόμενης φοίτησης του φοιτητικού πληθυσμού στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2017
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Πηγή: UNESCO – Gross outbound enrolment ratio, all regions, both sexes (%) την περίοδο 2001-2017
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) με
διάμεση τιμή δείκτη 9,7% είναι: η Κύπρος (41,3%), το
Λουξεμβούργο (29,9%), η Σλοβακία (9,7%), η Ελλάδα
(6,9%), και η Βουλγαρία (6,4%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) με διάμεση τιμή δείκτη 1,4%, και συγκεκριμένα: το Ηνωμένο Βασίλειο (0,9%), η Πολωνία
(1,1%), η Δανία (1,4%), η Ολλανδία (1,8%), και η Ισπανία (1,8%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom είναι ιδιαίτερα υψηλή (7,1 φορές), που
υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

Κεφάλαιο 3ο

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Το 2017, η διάμεση τιμή του δείκτη αναλογικής μικτής
εξερχόμενης φοίτησης του φοιτητικού πληθυσμού της
ΕΕ-28 είναι 3,1%, τιμή υπερέχουσα ελαφρά (κατά 1,0
ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στο
σύνολο των χωρών σε παγκόσμιο επίπεδο (2,1%) την
ίδια χρονιά.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, η τιμή του δείκτη αναλογικής
μικτής εξερχόμενης φοίτησης του φοιτητικού πληθυσμού στην Ελλάδα είναι 6,9%. Στην κατανομή ως προς
το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28 η Ελλάδα (6,9%) κατέχει την 4η υψηλότερη θέση τιμή υπερέχουσα της αντίστοιχης τιμής του δείκτη
στην ΕΕ-28 (3,1%) κατά 3,8 ποσ. μονάδες.
3.1.3.4 ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΡΟΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Ο δείκτης καθαρής ροής της κινητικότητας του φοιτητικού πληθυσμού (net flow of internationally mobile
students) αποδίδει τη διαφορά του εξερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού από μια χώρα από τον εισερχόμενο σε αυτήν φοιτητικό πληθυσμό από άλλες χώρες αντίστοιχα (inbound - outbound).
Ο δείκτης αποτελεί έναν πρώτο δείκτη σύγκρισης του
εισερχόμενου με τον εξερχόμενο φοιτητικό πληθυσμό
ενός κράτους (με μονάδα μέτρησης το πλήθος των
φοιτητών/-τριών και σημείο απόλυτης ισορροπίας το
μηδέν). Ένας δεύτερος δείκτη σύγκρισης του εισερχόμενου και εξερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού ενός
κράτους, που αναλύεται στη συνέχεια, αφορά στην
αναλογία του εισερχόμενου προς τον εξερχόμενου
φοιτητικό πληθυσμό ενός κράτους (αποδίδει το πόσες
φορές μεγαλύτερος/μικρότερος είναι ο ένας πληθυσμός από τον άλλο με σημείο απόλυτης ισορροπίας τη
μονάδα).
Σημειώνεται ότι οι συγκεκριμένοι δείκτες σύγκρισης
στο σύνολο και των 241 χωρών σε παγκόσμιο επίπε13
δο , έχουν θεωρητικά ως ετήσια τιμή τους το σημείο

ισορροπίας των δεικτών, με την έννοια ότι κάθε εξερχόμενος από μια χώρα φοιτητής/-τρια μετακινούμενος
αποκτά την ιδιότητα του εισερχόμενου σε κάποια άλλη χώρα. Στην πραγματικότητα, η θεωρητική αυτή
προσέγγιση για να ισχύσει προϋποθέτει τη διπλή συστηματική στατιστική καταγραφή εισερχόμενου & εξερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού σε κάθε κράτος σε
παγκόσμιο επίπεδο. Η συγκεκριμένη στατιστική οδηγία έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή (από το 2013 και μετά) και υιοθετεί, όπως έχουμε ήδη σημειώσει στην εισαγωγή της ενότητας, ένα ενιαίο ορισμό και πλαίσιο
αναφοράς για την ανάλυση του φαινομένου.
ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η τιμή και η
ποσοστιαία αναλογία του δείκτη καθαρής ροής της κινητικότητας του φοιτητικού πληθυσμού σε 18 χώρες σε
παγκόσμιο επίπεδο (εκτός ΕΕ-28) από τις συνολικά 36
χώρες σε παγκόσμιο επίπεδο που καταγράφουν θετική
τιμή του δείκτη το 2017.

13

που περιλαμβάνονται στη στατιστική βάση της UNESCO από κοινού με τη Eurostat.
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Γράφημα 3.100: Τιμή και ποσοστιαία αναλογία του δείκτη καθαρής ροής της κινητικότητας του φοιτητικού πληθυσμού στις 18 χώρες σε παγκόσμιο επίπεδο
(εκτός ΕΕ-28) από τις συνολικά 36 χώρες που καταγράφουν θετική τιμή του δείκτη το 2017
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Πηγή: UNESCO – Net flow of internationally mobile students (inbound - outbound), both sexes (number) την περίοδο 2001-2017
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, σε 36 από τις 107 συνολικά χώρες σε παγκόσμιο επίπεδο για τις οποίες διατίθεται τιμή του δείκτη
καθαρής ροής της κινητικότητας του φοιτητικού πληθυσμού, η τιμή του δείκτη είναι θετική, με τη συνολική υπεροχή των εισερχόμενων φοιτητών/-τριών στις χώρες
αυτές έναντι των εξερχομένων από αυτές να είναι
3.305.158 φοιτητές/-τριες. Τη συγκεκριμένη χρονιά, οι 18
από τις 36 αυτές χώρες ανήκουν στην ΕΕ-28 με σημαντικό μερίδιο (33,3%) στη θετική καθαρή ροή της κινητικότητας του φοιτητικού πληθυσμού σε παγκόσμιο επίπεδο
και υπεροχή κατά 1.100.422 φοιτητές/-τριες. Οι υπόλοιπες 18 από τις 36 χώρες με θετική τιμή του δείκτη είναι
χώρες σε παγκόσμιο επίπεδο εκτός ΕΕ-28 με μερίδιο
66,7% και υπεροχή κατά 2.204.736 φοιτητές/-τριες).
Τα 5 κράτη σε παγκόσμιο επίπεδο (εκτός ΕΕ-28) με τον
υψηλότερο θετικό δείκτη (top 5) με μερίδιο 85,9% και
συνολική υπεροχή 1.893.842 φοιτητές/-τριες είναι: οι
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (με μερίδιο 44,0% και υπεροχή κατά 970.6522 φοιτητές/-τριες), η Αυστραλία
(με μερίδιο 18,6% και υπεροχή κατά 410.710 φοιτητές/τριες), η Ρωσική Ομοσπονδία (με μερίδιο 8,4% και υπε-

ροχή κατά 184.279 φοιτητές/-τριες), ο Καναδάς (με μερίδιο 7,9% και υπεροχή κατά 173.642 φοιτητές/-τριες),
και η Ιαπωνία (με μερίδιο 7,0% και υπεροχή κατά
154.558 φοιτητές/-τριες). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 σε παγκόσμιο επίπεδο (εκτός ΕΕ-28) με τον
χαμηλότερο θετικό δείκτη (bottom 5) με ισχνό μερίδιο
0,6% και συνολική υπεροχή 14.034 φοιτητές/-τριες, και
συγκεκριμένα: το Χονγκ Κονγκ - Κίνα (με μερίδιο 0,002%
και οριακή υπεροχή κατά 49 φοιτητές/-τριες), η Σενεγάλη (με μερίδιο 0,04% και υπεροχή κατά 991 φοιτητές/τριες), το Κιργιστάν (με μερίδιο 0,1% και υπεροχή κατά
2.651 φοιτητές/-τριες), το Κατάρ (με μερίδιο 0,2% και
υπεροχή κατά 4.671 φοιτητές/-τριες), και η Γρενάδα (με
μερίδιο 0,3% και υπεροχή κατά 5.672 φοιτητές/-τριες).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η τιμή και η
ποσοστιαία αναλογία του δείκτη καθαρής ροής της κινητικότητας του φοιτητικού πληθυσμού στις 61 χώρες
σε παγκόσμιο επίπεδο (εκτός ΕΕ-28) από τις συνολικά
71 χώρες σε παγκόσμιο επίπεδο που καταγράφουν
αρνητική τιμή του δείκτη το 2017.

Γράφημα 3.101: Τιμή και ποσοστιαία αναλογία του δείκτη καθαρής ροής της κινητικότητας του φοιτητικού πληθυσμού στις 56 χώρες σε παγκόσμιο επίπεδο
(εκτός ΕΕ-28) από τις συνολικά 71 χώρες που καταγράφουν αρνητική τιμή του δείκτη το 2017
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Πηγή: UNESCO – Net flow of internationally mobile students (inbound - outbound), both sexes (number) την περίοδο 2001-2017
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, σε 71 από τις 107 συνολικά χώρες σε παγκόσμιο επίπεδο για τις οποίες διατίθενται σχετικά στοιχεία, η τιμή του δείκτη καθαρής ροής της κινητικότητας του φοιτητικού πληθυσμού είναι αρνητική με τη
συνολική υπεροχή των εξερχόμενων από τις χώρες αυτές φοιτητών/-τριών έναντι των εισερχομένων σε αυτές
να είναι 2.155.312 φοιτητές/-τριες. Από τις 71 αυτές
χώρες, οι 10 χώρες ανήκουν στην ΕΕ-28 με μικρό μερί-
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διο στην αρνητική καθαρή ροή της κινητικότητας του
φοιτητικού πληθυσμού σε παγκόσμιο επίπεδο (4,8%, ή
υπεροχή κατά 102.881 φοιτητές/-τριες), ενώ οι υπόλοιπες 61 χώρες (εκτός ΕΕ-28) καλύπτουν το 95,2% (υπεροχή κατά 2.052.431 φοιτητές/-τριες).
Τα 10 κράτη σε παγκόσμιο επίπεδο (εκτός ΕΕ-28) με
τον υψηλότερο αρνητικό δείκτη (top 10) με μερίδιο
78,7% και συνολική υπεροχή 1.615.411 φοιτητές/-τριες
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είναι: η Κίνα (με μερίδιο 41,6% και υπεροχή κατά
854.469 φοιτητές/-τριες), η Ινδία (με μερίδιο 15,5% και
υπεροχή κατά 317.372 φοιτητές/-τριες), το Βιετ Νάμ (με
μερίδιο 4,9% και υπεροχή κατά 101.180 φοιτητές/τριες), το Καζακστάν (με μερίδιο 3,8% και υπεροχή κατά
78.540 φοιτητές/-τριες), η Βραζιλία (με μερίδιο 2,6% και
υπεροχή κατά 53.166 φοιτητές/-τριες), η Κολομβία (με
μερίδιο 2,4% και υπεροχή κατά 48.910 φοιτητές/-τριες),
η Ινδονησία (με μερίδιο 2,2% και υπεροχή κατά 44.331
φοιτητές/-τριες), το Αζερμπαϊτζάν (με μερίδιο 2,1% και
υπεροχή κατά 42.888 φοιτητές/-τριες), το Ουζμπεκιστάν
(με μερίδιο 1,9% και υπεροχή κατά 38.578 φοιτητές/τριες), και η Ταϋλάνδη (με μερίδιο 1,8% και υπεροχή κατά 35.976 φοιτητές/-τριες).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 10 κράτη σε παγκόσμιο επίπεδο (εκτός ΕΕ-28) με τον χαμηλότερο αρνητικό δείκτη (bottom 5) με ισχνό μερίδιο 0,3% και συνολική υπεροχή 10.739 φοιτητές/-τριες, και συγκεκριμένα: το Λιχτενστάιν (με μερίδιο 0,02% και υπεροχή κατά

342 φοιτητές/-τριες), το Μονακό (με μερίδιο 0,02% και
υπεροχή κατά 484 φοιτητές/-τριες), η Σαν Λουτσία (με
μερίδιο 0,03% και υπεροχή κατά 659 φοιτητές/-τριες),
η Αργεντινή (με μερίδιο 0,04% και υπεροχή κατά 874
φοιτητές/-τριες), η Γκάνα (με μερίδιο 0,05% και υπεροχή κατά 945 φοιτητές/-τριες), το Μπουρούντι (με μερίδιο 0,1% και υπεροχή κατά 1.320 φοιτητές/-τριες), η Ανδόρα (με μερίδιο 0,1% και υπεροχή κατά 1.441 φοιτητές/-τριες), η Σαουδική Αραβία (με μερίδιο 0,1% και υπεροχή κατά 1.442 φοιτητές/-τριες), η Ισλανδία (με μερίδιο 0,1% και υπεροχή κατά 1.549 φοιτητές/-τριες), και
η Μποτσουάνα (με μερίδιο 0,1% και υπεροχή κατά
1.682 φοιτητές/-τριες).
ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Κεφάλαιο 3ο

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης καθαρής ροής της κινητικότητας του φοιτητικού πληθυσμού στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 κατά την περίοδο αναφοράς 2001-2017.

Γράφημα 3.102: Δείκτης καθαρής ροής της κινητικότητας του φοιτητικού πληθυσμού στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 κατά την περίοδο αναφοράς 2001-2017
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Πηγή: UNESCO – Net flow of internationally mobile students (inbound - outbound), both sexes (number) την περίοδο 2001-2017
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, ο δείκτης καθαρής ροής της κινητικότητας
του φοιτητικού πληθυσμού στην ΕΕ-28 είναι 997.541
φοιτητές/-τριες, τιμή που υποδηλώνει ισοπληθή υπεροχή (θετική τιμή του δείκτη) του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που εισέρχεται και φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED5-8) των κρατών-μελών της
ΕΕ-28, έναντι του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού
που εξέρχεται από αυτές και φοιτά στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση (ISCED5-8) άλλων χωρών σε παγκόσμιο
επίπεδο την ίδια χρονιά.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017) δείκτης καθαρής ροής της κινητικότητας του φοιτητικού πληθυσμού στην ΕΕ-28 είναι θετικός που υποδηλώνει τη σταθερή υπεροχή σε ετήσια βάση της συνολικής εισερχόμενης έναντι της εξερχόμενης κινητικότητας του φοιτητικού πληθυσμού στην ΕΕ-28 και με σαφή τάση αύξη-

σης από το 2005 και μετά. Πιο συγκεκριμένα, την περίοδο (2001-2005) ο δείκτης καθαρής ροής της κινητικότητας του φοιτητικού πληθυσμού καταγράφει σημαντική αύξηση κατά 59,2% (ή κατά 383.952 φοιτητές/τριες), από 613.589 φοιτητές /-τριες το 2005, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο
αναφοράς, σε 997.541 φοιτητές/-τριες το 2017, που
αποτελεί αντίστοιχα και την ελάχιστη τιμή του δείκτη
την ίδια περίοδο.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η τιμή και η
ποσοστιαία αναλογία του δείκτη καθαρής ροής της κινητικότητας του φοιτητικού πληθυσμού στα κράτημέλη της ΕΕ-28 που καταγράφουν θετική (υπεροχή των
εισερχομένων) και αντίστοιχα αρνητική τιμή του δείκτη
(υπεροχή των εξερχομένων) το 2017.

Γράφημα 3.103: Τιμή και ποσοστιαία αναλογία του δείκτη καθαρής ροής της κινητικότητας του φοιτητικού πληθυσμού στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 που καταγράφουν θετική (υπεροχή των εισερχομένων) και αντίστοιχα αρνητική τιμή του δείκτη (υπεροχή των εξερχομένων) το 2017
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Πηγή: UNESCO – Net flow of internationally mobile students (inbound - outbound), both sexes (number) την περίοδο 2001-2017
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, σε 18 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ η τιμή του
δείκτη είναι θετική με μερίδιο 33,3% στο σύνολο των
χωρών με θετική τιμή του δείκτη σε παγκόσμιο επίπεδο
(3.305.158 φοιτητές/-τριες), με τη συνολική υπεροχή των
εισερχόμενων στις χώρες αυτές φοιτητών/-τριών έναντι
των εξερχομένων από αυτές να είναι 1.100.422 φοιτητές/-τριες.
Τα 5 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 με τον υψηλότερο θετικό δείκτη (top 5) με μερίδιο 27,0% (στο 33,3%) και συνολική
υπεροχή 891.324 φοιτητές/-τριες είναι: το Ηνωμένο Βασίλειο (με μερίδιο 14,0% και υπεροχή κατά 461.751 φοιτητές/-τριες), η Γαλλία (με μερίδιο 5,2% και υπεροχή κατά 170.420 φοιτητές/-τριες), η Γερμανία (με μερίδιο 4,1%
και υπεροχή κατά 133.963 φοιτητές/-τριες), η Ολλανδία
(με μερίδιο 1,9% και υπεροχή κατά 63.117 φοιτητές/τριες), και η Αυστρία (με μερίδιο 1,9% και υπεροχή κατά
62.074 φοιτητές/-τριες). Στον αντίποδα καταγράφονται
τα 5 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 με τον χαμηλότερο θετικό
δείκτη (bottom 5) με ισχνό μερίδιο 0,2% (στο 33,3%) και
συνολική υπεροχή 6.511 φοιτητές/-τριες, και συγκεκριμένα: η Σλοβενία (με μερίδιο οριακά 0,002% και υπεροχή κατά 73 φοιτητές/-τριες), η Μάλτα (με μερίδιο
0,002% και υπεροχή κατά 81 φοιτητές/-τριες), η Πορτογαλία (με μερίδιο 0,01% και υπεροχή κατά 428 φοιτητές/-τριες), η Λετονία (με μερίδιο 0,04% και υπεροχή κα-

τά 1.266 φοιτητές/-τριες), και η Ιρλανδία (με μερίδιο
0,1% και υπεροχή κατά 4.664 φοιτητές/-τριες).
Την ίδια χρονιά, σε 10 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ η τιμή του δείκτη είναι αρνητική με μερίδιο 4,8% στο σύνολο των χωρών με αρνητική τιμή του δείκτη σε παγκόσμιο
επίπεδο (2.155.312 φοιτητές/-τριες), και με τη συνολική
υπεροχή των εξερχόμενων από τις χώρες αυτές φοιτητών/-τριών έναντι των εισερχομένων σε αυτές να είναι
85.477 φοιτητές/-τριες. Από τα 10 κράτη-μέλη της ΕΕ-28
με αρνητικό δείκτη την υψηλότερη υπεροχή καταγράφει
η Σλοβακία (με μερίδιο 1,1% και υπεροχή κατά 23.702
φοιτητές/-τριες), και κατά φθίνουσα σειρά υπεροχής ακολουθούν: η Ελλάδα (με μερίδιο 0,9% και υπεροχή κατά 18.632 φοιτητές/-τριες), η Κύπρος (με μερίδιο 0,7%
και υπεροχή κατά 15.140 φοιτητές/-τριες), η Βουλγαρία
(με μερίδιο 0,6% και υπεροχή κατά 11.945 φοιτητές/τριες), το Λουξεμβούργο (με μερίδιο 0,4% και υπεροχή
κατά 8.530 φοιτητές/-τριες), η Ρουμανία (με μερίδιο
0,4% και υπεροχή κατά 8.044 φοιτητές/-τριες), η Λιθουανία (με μερίδιο 0,3% και υπεροχή κατά 6.345 φοιτητές/τριες), η Ισπανία (με μερίδιο 0,2% και υπεροχή κατά
5.266 φοιτητές/-τριες), η Κροατία (με μερίδιο 0,2% και
υπεροχή κατά 5.254 φοιτητές/-τριες), και οριακά η Εσθονία (με μερίδιο 0,001% και υπεροχή κατά 73 φοιτητές/-τριες).

3.1.3.5 ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΡΟΗΣ
Ο δείκτης αναλογικής καθαρής ροής της κινητικότητας
του φοιτητικού πληθυσμού (net flow ratio of internationally mobile students) αποδίδει την ποσοστιαία αναλογία
της διαφοράς του εξερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού
από μια χώρα από τον εισερχόμενο σε αυτήν φοιτητικό
πληθυσμό από άλλες χώρες (inbound - outbound) την ίδια χρονιά, ως προς το συνολικό φοιτητικό πληθυσμό
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 5-8) της συγκεκριμένης χώρας. Η ερμηνευτική αξία του συγκεκριμένου
δείκτη αφορά στην αποτίμηση της καθαρής ροής της κινητικότητας του φοιτητικού πληθυσμού ενός κράτους ως
προς την πληθυσμιακή δυναμική του συστήματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) που λειτουργεί στη
χώρα (αποδίδει το πόσες φορές μεγαλύτερος/ μικρότερος είναι ο ένας πληθυσμός από τον άλλο, ενώ ως σημείο οριακής ισορροπίας έχει τη μονάδα).
Ο δείκτης αναλογικής καθαρής ροής της κινητικότητας
του φοιτητικού πληθυσμού μιας χώρας, με βασική συνιστώσα τον δείκτη καθαρής ροής της κινητικότητας της
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χώρας, καταγράφει αντίστοιχα θετική τιμή (υπεροχή των
εισερχόμενων στη χώρα φοιτητών/-τριών έναντι των εξερχομένων από αυτήν) ή αρνητική τιμή (υπεροχή των
εξερχομένων από τη χώρα φοιτητών/-τριών έναντι των
εισερχόμενων σε αυτήν). Σημειώνεται ότι απόλυτες τιμές
του δείκτη μεγαλύτερες του 100,0% υπονοούν ότι η καθαρή ροή της κινητικότητας του φοιτητικού πληθυσμού
υπερβαίνει το συνολικό φοιτητικό πληθυσμό που φοιτά/έχει εγγραφεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED58) της χώρας.
Ο δείκτης αναλογικής καθαρής ροής της κινητικότητας
του φοιτητικού πληθυσμού είναι ουσιαστικότερος δείκτης σύγκρισης της διαφοράς του εξερχόμενου από τον
εισερχόμενο φοιτητικό πληθυσμό έναντι του δείκτη καθαρής ροής της κινητικότητας του φοιτητικού πληθυσμού ενός κράτους, αφού αναλογεί την προκύπτουσα
διαφορά (inbound - outbound) στην πληθυσμιακή δυναμική της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) κάθε
κράτους.
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της κινητικότητας του φοιτητικού πληθυσμού σε παγκόσμιο επίπεδο κατά την περίοδο αναφοράς 20012017.

ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η μέση και η
διάμεση τιμή του δείκτη αναλογικής καθαρής ροής

Γράφημα 3.104: Μέση και διάμεση τιμή του δείκτη αναλογικής καθαρής ροής της κινητικότητας του φοιτητικού πληθυσμού σε παγκόσμιο επίπεδο την περίοδο αναφοράς 2001-2017
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Πηγή: UNESCO – Net flow ratio of internationally mobile students (inbound - outbound), both sexes (%) την περίοδο 2001-2017
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

κλισης την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2004 (0,0 ποσ.
μονάδες).
Τη συγκεκριμένη περίοδο η διάμεση τιμή του δείκτη αναλογικής καθαρής ροής της κινητικότητας του φοιτητικού πληθυσμού σε παγκόσμιο επίπεδο καταγράφει (κατά απόλυτη τιμή) ελαφρά αύξηση κατά 155,3% (ή κατά
0,8 ποσ. μονάδες), από -0,5% το 2001, σε -1,3% το 2017.
Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2011 (-1,7%), ενώ η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται
το 2002 (-0,4%).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η μέση και η
διάμεση τιμή του δείκτη αναλογικής καθαρής ροής της
κινητικότητας του φοιτητικού πληθυσμού στις 105 από
τις συνολικά 241 χώρες σε παγκόσμιο επίπεδο (εκτός ΕΕ28) για τις οποίες διατίθενται σχετικά στοιχεία, κατά την
περίοδο αναφοράς 2001-2017.

Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017) η ετήσια διάμεση τιμή του δείκτη υπολείπεται σταθερά και με ελαφρά αυξανόμενο εύρος απόκλισης από τη μέση τιμή του
δείκτη (κατά 177,2% ή κατά 3,8 ποσ. μονάδες), από 2,1
ποσ. μονάδες το 2001, σε 5,9 ποσ. μονάδες το 2017. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του εύρους της απόκλισης
κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2006 (6,5
ποσ. μονάδες), ενώ η ελάχιστη τιμή του εύρους της από-

Κεφάλαιο 3ο

Το 2017, η διάμεση τιμή του δείκτη αναλογικής καθαρής
ροής της κινητικότητας του φοιτητικού πληθυσμού σε
παγκόσμιο επίπεδο είναι αρνητική (-1,3%), που υποδηλώνει υπεροχή των εξερχομένων, κατά απόλυτη τιμή
υπολειπόμενη σημαντικά της μέσης τιμή του δείκτη την
ίδια χρονιά (-7,2%) κατά 5,9 ποσ. μονάδες, γεγονός που
υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών ακραίων τιμών του
δείκτη.

Γράφημα 3.105: : Μέση και διάμεση τιμή του δείκτη αναλογικής καθαρής ροής της κινητικότητας του φοιτητικού πληθυσμού σε παγκόσμιο επίπεδο (εκτός ΕΕ28) την περίοδο αναφοράς 2001-2017
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Πηγή: UNESCO – Net flow ratio of internationally mobile students (inbound - outbound), both sexes (%) την περίοδο 2001-2017
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, η διάμεση τιμή του δείκτη αναλογικής καθαρής ροής της κινητικότητας του φοιτητικού πληθυσμού σε παγκόσμιο επίπεδο (εκτός ΕΕ-28) είναι αρνητική (-1,8%), που υποδηλώνει υπεροχή των εξερχομένων, κατά απόλυτη τιμή υπολειπόμενη σημαντικά της
μέσης τιμή του δείκτη την ίδια χρονιά (-8,8%) κατά 7,0
ποσ. μονάδες, γεγονός που υποδηλώνει την ύπαρξη
σημαντικών ακραίων τιμών του δείκτη.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017) η ετήσια
διάμεση τιμή του δείκτη υπολείπεται (κατά απόλυτη
τιμή) σταθερά και με αυξανόμενο εύρος απόκλισης
από την μέση τιμή του δείκτη (κατά 101,8% ή κατά 3,5
ποσ. μονάδες), από 3,4 ποσ. μονάδες το 2001, σε 6,9
ποσ. μονάδες το 2017, που αποτελεί και τη μέγιστη

(απόλυτη) τιμή του εύρους της απόκλισης κατά την
περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη (απόλυτη) τιμή του εύρους της απόκλισης την ίδια περίοδο
καταγράφεται το 2004 (0,3 ποσ. μονάδες). Τη συγκεκριμένη περίοδο η διάμεση τιμή του δείκτη αναλογικής καθαρής ροής της κινητικότητας του φοιτητικού
πληθυσμού σε παγκόσμιο επίπεδο (εκτός ΕΕ-28) καταγράφει (κατά απόλυτη τιμή) ελαφρά αύξηση κατά
36,6% (ή κατά 0,5 ποσ. μονάδες), από -1,3% το 2001,
σε -1,8% το 2017. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του
δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το
2011 (2,6%), ενώ η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια
περίοδο καταγράφεται το 2002 (0,8%).
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Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η διάμεση τιμή
του δείκτη αναλογικής καθαρής ροής της κινητικότητας του φοιτητικού πληθυσμού σε 18 από τις συνολικά

77 χώρες σε παγκόσμιο επίπεδο (εκτός ΕΕ-28) που καταγράφουν θετική τιμή του δείκτη το 2017.

Γράφημα 3.106: Διάμεση τιμή του δείκτη αναλογικής καθαρής ροής της κινητικότητας του φοιτητικού πληθυσμού σε 18 από τις συνολικά 77 χώρες σε παγκόσμιο επίπεδο (εκτός ΕΕ-28) που καταγράφουν θετική τιμή του δείκτη το 2017
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Πηγή: UNESCO – Net flow of internationally mobile students (inbound - outbound), both sexes (number) την περίοδο 2001-2017
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, σε 36 από τις 105 συνολικά χώρες σε παγκόσμιο επίπεδο για τις οποίες διατίθεται τιμή του δείκτη
αναλογικής καθαρής ροής της κινητικότητας του φοιτητικού πληθυσμού, η διάμεση τιμή του δείκτη είναι θετική, που υποδηλώνει υπεροχή των εισερχόμενων στις
χώρες αυτές έναντι των εξερχομένων από αυτές φοιτητών/-τριών να είναι 3.305.158 φοιτητές/-τριες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, η διάμεση τιμή του δείκτη αναλογικής καθαρής ροής της κινητικότητας του φοιτητικού πληθυσμού σε 18 χώρες σε παγκόσμιο επίπεδο (εκτός ΕΕ-28) με θετική τιμή του δείκτη είναι 4,2%. Τα 5
κράτη με τον υψηλότερο θετικό δείκτη (top 5) με διάμεση τιμή 21,3% είναι: η Γρενάδα (67,2%), το ΜακάοΚίνα (36,8%), η Αυστραλία (21,3%), η Νέα Ζηλανδία

(19,1%), και το Κατάρ (16,7%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη με τον χαμηλότερο θετικό δείκτη
(bottom 5) με διάμεση τιμή 1,0%, και συγκεκριμένα: το
Μπαχρέιν (0,1%), το Μπενίν (0,7%), η Τουρκία (1,0%), η
Σενεγάλη (1,5%), και το Κιργιστάν (67,2%). Ας σημειωθεί
ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom είναι ιδιαίτερα
υψηλή (22,2 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των
συγκεκριμένων χωρών.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η διάμεση τιμή
του δείκτη αναλογικής καθαρής ροής της κινητικότητας
του φοιτητικού πληθυσμού στις 59 από τις συνολικά 77
χώρες σε παγκόσμιο επίπεδο (εκτός ΕΕ-28) που καταγράφουν αρνητική τιμή του δείκτη το 2017.

Γράφημα 3.107: Διάμεση τιμή του δείκτη αναλογικής καθαρής ροής της κινητικότητας του φοιτητικού πληθυσμού σε 59 από τις συνολικά 77 χώρες σε παγκόσμιο επίπεδο (εκτός ΕΕ-28) που καταγράφουν αρνητική τιμή του δείκτη το 2017
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Πηγή: UNESCO – Net flow of internationally mobile students (inbound - outbound), both sexes (number) την περίοδο 2001-2017
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, σε 69 από τις 105 συνολικά χώρες σε παγκόσμιο επίπεδο για τις οποίες διατίθενται σχετικά στοιχεία, η τιμή του δείκτη αναλογικής καθαρής ροής της
κινητικότητας του φοιτητικού πληθυσμού είναι αρνητική, με διάμεση απόλυτη τιμή δείκτη 3,2%. Από τις 69
αυτές χώρες, οι 10 χώρες ανήκουν στην ΕΕ-28 (με διάμεση απόλυτη τιμή δείκτη 3,7%, ενώ στις υπόλοιπες 59
χώρες (εκτός ΕΕ-28) με διάμεση απόλυτη τιμή δείκτη
3,1%.
Τα 10 κράτη σε παγκόσμιο επίπεδο (εκτός ΕΕ-28) με τον
υψηλότερο αρνητικό δείκτη (top 10) με διάμεση από-
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λυτη τιμή δείκτη 26,6% είναι: οι Βερμούδες (250,2%),
με διάμεση απόλυτη τιμή δείκτη 3,1%το Μονακό
(51,1%), το Λιχτενστάιν (39,4%), το Κάπο Βέρντε
(27,7%), το Μπρουνέι Νταρουσάλαμ (25,5%), η Μαυριτανία (23,6%), το Αζερμπαϊτζάν (19,1%), η Σαν Λουτσία (18,7%), και ο Μαυρίκιος (17,2%). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 10 κράτη σε παγκόσμιο επίπεδο (εκτός ΕΕ-28) με τον χαμηλότερο αρνητικό δείκτη (bottom 5) με διάμεση απόλυτη τιμή δείκτη 0,5%, και συγκεκριμένα: η Αργεντινή (0,003%), η Σαουδική Αραβία
(0,1%), η Γκάνα (0,2%), η Δομινικανή Δημοκρατία

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

(0,4%), το Μεξικό (0,5%), η Ινδονησία (0,5%), η Βραζιλία (0,6%), το Χονγκ Κονγκ-Κίνα (0,6%), η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν (0,8%), και η Ινδία (0,9%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top10/bottom10 είναι ιδιαίτερα υψηλή (53,3 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη
σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των
συγκεκριμένων χωρών.

ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η μέση και η
διάμεση τιμή του δείκτη αναλογικής καθαρής ροής της
κινητικότητας του φοιτητικού πληθυσμού στα κράτημέλη της ΕΕ-28 κατά την περίοδο αναφοράς 20012017.

Γράφημα 3.108: Μέση και διάμεση τιμή του δείκτη αναλογικής καθαρής ροής της κινητικότητας του φοιτητικού πληθυσμού στην ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2001-2017
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Πηγή: UNESCO – Net flow ratio of internationally mobile students (inbound - outbound), both sexes (%) την περίοδο 2001-2017
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, η διάμεση τιμή του δείκτη αναλογικής καθαρής ροής της κινητικότητας του φοιτητικού πληθυσμού
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 είναι θετική 1,2%, τιμή υπολειπόμενη (κατά απόλυτη τιμή) σημαντικά της μέσης
τιμή του δείκτη που είναι αρνητική (-2,9%) την ίδια χρονιά κατά 4,1 ποσ. μονάδες, γεγονός που υποδηλώνει
την ύπαρξη σημαντικών ακραίων τιμών του δείκτη.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017) η ετήσια
διάμεση τιμή του δείκτη υπολείπεται σταθερά από
οριακά έως& σημαντικά και (κατά απόλυτη τιμή) με
αυξανόμενο εύρος απόκλισης από την μέση τιμή του
δείκτη (κατά 185,7% ή κατά 2,7 ποσ. μονάδες), από
1,4 ποσ. μονάδες το 2001, σε 4,1 ποσ. μονάδες το
2017. Σημειώνεται ότι η μέγιστη (απόλυτη) τιμή του
εύρους της απόκλισης κατά την περίοδο αναφοράς
καταγράφεται το 2006 (8,4 ποσ. μονάδες), ενώ η ελά-

χιστη (απόλυτη) τιμή του εύρους της απόκλισης την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2009 (0,0 ποσ. μονάδες).
Την ίδια περίοδο η διάμεση τιμή του δείκτη αναλογικής καθαρής ροής της κινητικότητας του φοιτητικού
πληθυσμού στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 καταγράφει ελαφρά μείωση κατά -26,0% (ή κατά 0,5 ποσ. μονάδες),
από 1,7% το 2001, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή
του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 1,2% το
2017. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή του δείκτη την
ίδια περίοδο καταγράφεται το 2011 (0,1%).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή
του δείκτη αναλογικής καθαρής ροής της κινητικότητας του φοιτητικού πληθυσμού στα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 το 2017.

Γράφημα 3.109: Κατανομή του δείκτη αναλογικής καθαρής ροής της κινητικότητας του φοιτητικού πληθυσμού στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2017
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Πηγή: UNESCO – Net flow ratio of internationally mobile students (inbound - outbound), both sexes (%) την περίοδο 2001-2017
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, η διάμεση τιμή του δείκτη αναλογικής καθαρής ροής της κινητικότητας του φοιτητικού πληθυσμού στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 είναι 1,2%, τιμή που
υποδηλώνει υπεροχή των εισερχομένων έναντι των
εξερχομένων στα συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISECD5-8) των κρατών-μελών της ΕΕ-28, που
αντιστοιχεί κατά διάμεση τιμή στο 1,2% του συνολικού

φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά/έχει εγγραφεί στα
συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISECD5-8) των
κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, σε 18 από τα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ η τιμή του δείκτη είναι θετική (υπεροχή των εισερχόμενων έναντι των εξερχομένων) με τη διάμεση
τιμή του δείκτη αναλογικής καθαρής ροής της κινητι-
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κότητας στα συγκεκριμένα κράτη-μέλη να είναι 3,6%,
τιμή υπερέχουσα (κατά 2,4 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης διάμεσης τιμής στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28
(1,2%). Τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο θετικό δείκτη (top 5) με διάμεση τιμή δείκτη 9,7% είναι: το Ηνωμένο Βασίλειο (17,5%), η Αυστρία (13,3%), η Δανία
(9,7%), η Τσεχία (9,6%), και η Ολλανδία (6,6%). Στον
αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο θετικό δείκτη (bottom 5) με διάμεση τιμή
δείκτη 0,5%, και συγκεκριμένα: η Σλοβενία (0,1%), η
Πορτογαλία (0,1%), η Μάλτα (0,5%), η Ιταλία (1,1%),
και η Λετονία (1,4%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom είναι ιδιαίτερα υψηλή (18,7 φορές),
που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28.

Την ίδια χρονιά, σε 10 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ η
τιμή του δείκτη είναι αρνητική (υπεροχή των εξερχόμενων έναντι των εισερχομένων) με τη διάμεση τιμή
του δείκτη αναλογικής καθαρής ροής της κινητικότητας του φοιτητικού πληθυσμού στα συγκεκριμένα
κράτη-μέλη να είναι -3,7%, τιμή υπολειπόμενη (κατά
4,9 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης διάμεσης τιμής στα
28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 (1,2%). Τη συγκεκριμένη χρονιά η υψηλότερη κατά απόλυτη τιμή αρνητικού δείκτη
αναλογικής καθαρής ροής της κινητικότητας καταγράφεται στο Λουξεμβούργο (-111,2%) και κατά φθίνουσα σειρά της απόλυτης τιμής του δείκτη ακολουθούν: η Κύπρος (-30,8%), η Σλοβακία (-14,0%), η Λιθουανία (-4,6%), η Βουλγαρία (-4,4%), η Κροατία (-2,9%), η
Ελλάδα (-2,3%), η Ρουμανία (-1,4%), η Ισπανία (-0,2%),
και οριακά η Εσθονία (-0,05%).

3.1.3.6 ΔΕΙΚΤΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
διαφορά μεταξύ του πλήθους εισερχόμενων και εξερχόμενων φοιτητών δεν υπερβαίνει το 15% (ή 0,15). Υπάρχουν, ωστόσο, και χώρες στις οποίες η μη-ισόρροπη κινητικότητα θεωρείται θετική. Η υψηλή εισερχόμενη κινητικότητα, για παράδειγμα, έχει θετικές επιδράσεις στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας αλλά και στην οικονομία
της. Από την άλλη πλευρά, η εξερχόμενη κινητικότητα
μπορεί να θεωρηθεί θετική για τη χώρα, αφού συμβάλει
στην ενδυνάμωση των διεθνών σχέσεών της, αλλά και
βελτιώνει την ποιότητα και την εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναμικού προκειμένου να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής και παγκόσμιας αγοράς. Σε ατομικό επίπεδο, η κινητικότητα συμβάλει στην ανάπτυξη συγκεκριμένων δεξιοτήτων, όπως
είναι η εκμάθηση ξένων γλωσσών, αλλά και η κατανόηση
της πολιτισμικής ετερότητας, δηλαδή δεξιοτήτων που
αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη αξία στη διεθνή αγορά
εργασίας, και μπορούν επομένως να ενισχύσουν σημαντικά την απασχολησιμότητα των μετακινούμενων φοιτητών (Eurostat & Eurostudent, 2009)».

Ο δείκτης ισόρροπης κινητικότητας του φοιτητικού πληθυσμό στην τριτοβάθμια εκπαίδευση -ISCED5-8 (balanced student mobility) αναφέρεται στην ισορροπία μεταξύ των εισερχομένων & εξερχομένων ροών από μια
χώρα (inflows & outflows balance), που αποδίδεται από
την αναλογία του πλήθους του εισερχόμενου σε μια χώρα φοιτητικού πληθυσμού ως προς το πλήθος του εξερχόμενου από αυτήν φοιτητικού πληθυσμού. Ο συγκεκριμένος δείκτης αποδίδει το πόσες φορές μεγαλύτερος/μικρότερος είναι ο ένας πληθυσμός από τον άλλο, με
σημείο απόλυτης ισορροπίας τη μονάδα και εύρος ισορροπίας συν/πλην 0,10 μονάδες. Με απλά λόγια, ο δείκτης ισόρροπης κινητικότητας αποδίδει το πλήθος των
εισερχομένων σε μια χώρα φοιτητών/τριών που αντιστοιχεί σε κάθε εξερχόμενο από αυτήν φοιτητή/-τρια.
Όπως σημειώνεται και στη σχετική με την κινητικότητα
του φοιτητικού πληθυσμού ενότητα της Ετήσιας Έκθεσης για την Εκπαίδευση 2012-2013 «η ισόρροπη κινητικότητα μεταξύ των χωρών του ΕΧΑΕ, αποτελεί βασικό ζητούμενο. Ωστόσο, δεν υπάρχει ένας κοινός ορισμός για
την έννοια της ισόρροπης κινητικότητας, ενώ ο τρόπος με
τον οποίο αντιλαμβάνεται την έννοια αυτή κάθε κράτοςμέλος διαφέρει. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην
τελευταία απολογιστική έκθεση για τον ΕΧΑΕ (EACEA,
2012) οι μισές περίπου χώρες του ΕΧΑΕ θεωρούν πως η
ισόρροπη κινητικότητα επιτυγχάνεται όταν το πλήθος
των εισερχόμενων σε μια χώρα φοιτητών είναι περίπου
ίσο με το πλήθος των εξερχόμενων από τη χώρα φοιτητών. Η Τουρκία έχει διευρύνει την έννοια της ισόρροπης
κινητικότητας, θεωρώντας ότι αυτή επιτυγχάνεται όταν η

ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η μέση και η
διάμεση τιμή του δείκτη ισόρροπης κινητικότητας του
φοιτητικού πληθυσμού στις 107 από τις συνολικά 211
χώρες οι οποίες καταγράφουν μη-μηδενικές τιμές του
εξερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού και συνολικά
από τις 241 χώρες της στατιστικής βάσης σε παγκόσμιο επίπεδο για τις οποίες διατίθενται σχετικά στοιχεία, κατά την περίοδο αναφοράς 2001-2017.

Γράφημα 3.110: Μέση και διάμεση τιμή του δείκτη ισόρροπης κινητικότητας του φοιτητικού πληθυσμού σε παγκόσμιο επίπεδο κατά την περίοδο αναφοράς
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Το 2017, η διάμεση τιμή του δείκτη ισόρροπης κινητικότητας του φοιτητικού πληθυσμού σε παγκόσμιο επίπεδο είναι 0,6 τιμή που δηλώνει τον αριθμό των εισερχόμενων φοιτητών/-τριών που αντιστοιχούν σε 1
εξερχόμενο φοιτητή/-τρια τη συγκεκριμένη χρονιά, τιμή υπολειπόμενη της μέσης τιμή του δείκτη την ίδια
χρονιά (1,7) κατά 1,1 μονάδες, γεγονός που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών ακραίων τιμών του δείκτη.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017) η ετήσια διάμεση τιμή του δείκτη υπολείπεται σταθερά και με οριακά μειούμενο εύρος απόκλισης από την μέση τιμή του
δείκτη (κατά -6,8% ή κατά 0,1 μονάδες), από 1,2 μονάδες το 2001, σε 1,1 μονάδες το 2017, Σημειώνεται ότι η
μέγιστη τιμή του εύρους της απόκλισης κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2002 (2,1 μονάδες),
ενώ η ελάχιστη τιμή του εύρους της απόκλισης την ίδια
περίοδο καταγράφεται το 2014 (1,1 μονάδες). Τη συ-

γκεκριμένη περίοδο (2001-2017) η διάμεση τιμή του
δείκτη ισόρροπης κινητικότητας του φοιτητικού πληθυσμού σε παγκόσμιο επίπεδο υπολείπεται από οριακά έως σημαντικά του διαστήματος ισορροπίας του
δείκτη (τιμές δείκτη από 0,90 έως 1,10), καταγράφοντας
παράλληλα οριακή μείωση κατά -30,1% (ή κατά 0,3 μονάδες), από 0,9 το 2001, που αποτελεί και τη μέγιστη
τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 0,6 το
2017. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2010 (0,5).

Κεφάλαιο 3ο

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η μέση και η
διάμεση τιμή του δείκτη ισόρροπης κινητικότητας του
φοιτητικού πληθυσμού στις 79 από τις συνολικά 241
χώρες σε παγκόσμιο επίπεδο (εκτός ΕΕ-28) για τις οποίες διατίθενται σχετικά στοιχεία, κατά την περίοδο
αναφοράς 2001-2017.

Γράφημα 3.111: Μέση και διάμεση τιμή του δείκτη ισόρροπης κινητικότητας του φοιτητικού πληθυσμού σε παγκόσμιο επίπεδο (εκτός ΕΕ-28) την περίοδο
αναφοράς 2001-2017
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Το 2017, η διάμεση τιμή του δείκτη ισόρροπης κινητικότητας του φοιτητικού πληθυσμού σε παγκόσμιο επίπεδο (εκτός ΕΕ-28) είναι 0,5, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά της μέσης τιμή του δείκτη την ίδια χρονιά (1,6) κατά 1,1 μονάδες, γεγονός που υποδηλώνει την ύπαρξη
σημαντικών ακραίων τιμών του δείκτη.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017) η ετήσια διάμεση τιμή του δείκτη υπολείπεται σταθερά και με οριακά μειούμενο εύρος απόκλισης από την μέση τιμή του
δείκτη (κατά -5,6% ή κατά 0,1 μονάδες), από 1,2 μονάδες το 2001, σε 1,1 μονάδες το 2017. Σημειώνεται ότι η
μέγιστη τιμή του εύρους της απόκλισης κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2009 (2,9 μονάδες), ενώ
η ελάχιστη τιμή του εύρους της απόκλισης την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2014 (1,0 μονάδα).
Τη συγκεκριμένη περίοδο η διάμεση τιμή του δείκτη
ισόρροπης κινητικότητας του φοιτητικού πληθυσμού
σε παγκόσμιο επίπεδο (εκτός ΕΕ-28) υπολείπεται σημαντικά του διαστήματος ισορροπίας του δείκτη (τιμές δείκτη από 0,90, έως 1,10) καταγράφοντας παράλληλα οριακή αύξηση κατά 74,2% (ή κατά 0,2 ποσ.
μονάδες), από 0,3 το 2001, σε 0,5 το 2017. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο
αναφοράς καταγράφεται το 2016 (0,5%), ενώ η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το
2005 (0,3%).
Το 2017, τα 10 κράτη με τον υψηλότερο δείκτη (top 10)
με διάμεση τιμή δείκτη 5,4 είναι: η Αυστραλία (28,2)
η
που αποτελεί και την 1 υψηλότερη τιμή του δείκτη σε
παγκόσμιο επίπεδο), η Γρενάδα (12,2) που αποτελεί και

η

την 3 υψηλότερη τιμή του δείκτη σε παγκόσμιο επίπεη
δο), η Νέα Ζηλανδία (11,4) που αποτελεί και την 4
υψηλότερη τιμή του δείκτη σε παγκόσμιο επίπεδο), οι
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (11,0) που αποτελεί και
η
την 5 υψηλότερη τιμή του δείκτη σε παγκόσμιο επίπεη
δο), η Νότιος Αφρική (5,4%) που αποτελεί και την 7
υψηλότερη τιμή του δείκτη σε παγκόσμιο επίπεδο), η
η
Ιαπωνία (5,3%) που αποτελεί και την 8 υψηλότερη τιμή του δείκτη σε παγκόσμιο επίπεδο), το Μακάο - Κίνα
η
(4,4) που αποτελεί και την 9 υψηλότερη τιμή του δείκτη σε παγκόσμιο επίπεδο), ο Καναδάς (3,9) που αποη
τελεί και την 10 υψηλότερη τιμή του δείκτη σε παγκόσμιο επίπεδο), η Ρωσική Ομοσπονδία (3,9) που αποτεη
λεί και την 12 υψηλότερη τιμή του δείκτη σε παγκόσμιο επίπεδο), και η Ελβετία (3,6) που αποτελεί και την
η
14 υψηλότερη τιμή του δείκτη σε παγκόσμιο επίπεδο).
Στον αντίποδα, την ίδια χρονιά, καταγράφονται τα 10
κράτη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 10) με διάμεση τιμή δείκτη 0,02 και συγκεκριμένα: τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (0,0001), η Ταϋλάνδη (0,0001), οι Βερμούδες (0,002), το Μονακό (0,01), το Ουζμπεκιστάν
(0,02), η Κολομβία (0,02), το Ελ Σαλβαδόρ (0,02), η Χιλή (0,02), το Λεσότο (0,03), και η Μαυριτανία (0,03). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top10/ bottom10 είναι
ιδιαίτερα υψηλή (325,8 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών σε παγκόσμιο επίπεδο.
Τέλος, στο διάστημα ισορροπίας του δείκτη (τιμές δείκτη από 0,90, έως 1,10) καταγράφονται 5 κράτη: το
Μπαχρέιν (1,01), το Σαουδική Αραβία (0,98), το Χονγκ
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Κονγκ-Κίνα (0,95), η Γκάνα (0,94), και η Αργεντινή
(0,91).

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η μέση και η
διάμεση τιμή του δείκτη ισόρροπης κινητικότητας του
φοιτητικού πληθυσμού στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 κατά
την περίοδο αναφοράς 2001-2017.

ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Γράφημα 3.112: Μέση και διάμεση τιμή του δείκτη ισόρροπης κινητικότητας του φοιτητικού πληθυσμού στην ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2001-2017
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Το 2017, η διάμεση τιμή του δείκτη ισόρροπης κινητικότητας του φοιτητικού πληθυσμού στα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 είναι 1,2, τιμή υπολειπόμενη της μέσης τιμή
του δείκτη την ίδια χρονιά (2,1) κατά 0,9 μονάδες, γεγονός που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών ακραίων
τιμών του δείκτη.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2017) η ετήσια διάμεση τιμή του δείκτη υπολείπεται σταθερά και με ελαφρά μειούμενο εύρος απόκλισης από την μέση τιμή του
δείκτη (κατά -37,6% ή κατά 0,5 μονάδες), από 1,4 μονάδες το 2001, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του
εύρους της απόκλισης κατά την περίοδο αναφοράς, σε
0,9 μονάδες το 2017, που αποτελεί αντίστοιχα και την
ελάχιστη τιμή του εύρους της απόκλισης την ίδια περίοδο. Τη συγκεκριμένη περίοδο η διάμεση τιμή του δεί-

κτη ισόρροπης κινητικότητας του φοιτητικού πληθυσμού στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 υπολείπεται ελαφρά
του διαστήματος ισορροπίας του δείκτη (τιμές δείκτη
από 0,90, έως 1,10) μόνο την τριετία 2006-2009, ενώ τη
διετία 2010-2011 η τιμή του δείκτη βρίσκεται εντός του
διαστήματος ισορροπίας, καταγράφοντας παράλληλα
οριακή μείωση κατά -17,8% (ή κατά 0,3 ποσ. μονάδες),
από 1,5 το 2001, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του
δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 1,2 το 2017. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2006 (0,6).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή του
δείκτη ισόρροπης κινητικότητας του φοιτητικού πληθυσμού στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το2017.

Γράφημα 3.113: Κατανομή του δείκτη ισόρροπης κινητικότητας του φοιτητικού πληθυσμού στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2017
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Το 2017, η διάμεση τιμή του δείκτη ισόρροπης κινητικότητας του φοιτητικού πληθυσμού στα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 είναι 1,2 τιμή υπερέχουσα ελαφρά (κατά 0,6
ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης διάμεσης τιμής του
δείκτη στο σύνολο των χωρών σε παγκόσμιο επίπεδο
(0,5%) την ίδια χρονιά.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, η τιμή του δείκτη ισόρροπης
κινητικότητας του φοιτητικού πληθυσμού στην Ελλάδα είναι 0,6%. Στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 η Ελλάδα κατέχει την 6η χαμηλότερη θέση, τιμή υπολει-
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πόμενη σημαντικά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη
στην ΕΕ-28 (7,9%) κατά 0,7 ποσ. μονάδες.
Τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) με
διάμεση τιμή δείκτη 6,1 είναι: το Ηνωμένο Βασίλειο
(12,7) που κατέχει και την 2η υψηλότερη τιμή του δείκτη σε παγκόσμιο επίπεδο, η Δανία (6,5) που κατέχει
και την 6η υψηλότερη τιμή του δείκτη σε παγκόσμιο
επίπεδο, η Ολλανδία (4,1) που κατέχει και την 11η
υψηλότερη τιμή του δείκτη σε παγκόσμιο επίπεδο, η
Αυστρία (3,9) που κατέχει και την 13η υψηλότερη τιμή
του δείκτη σε παγκόσμιο επίπεδο, και η Τσεχία (3,5)

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

που κατέχει και την 15η υψηλότερη τιμή του δείκτη σε
παγκόσμιο επίπεδο.
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με διάμεση τιμή δείκτη
0,4, και συγκεκριμένα: το Λουξεμβούργο (0,3) που κατέχει και την 75η υψηλότερη τιμή του δείκτη σε παγκόσμιο επίπεδο, η Σλοβακία (0,3) που κατέχει και την
73η υψηλότερη τιμή του δείκτη σε παγκόσμιο επίπεδο, η Κύπρος (0,4) που κατέχει και την 66η υψηλότερη

τιμή του δείκτη σε παγκόσμιο επίπεδο, η Λιθουανία
(0,5) που κατέχει και την 64η υψηλότερη τιμή του δείκτη σε παγκόσμιο επίπεδο, και η Κροατία (0,5) που
κατέχει και την 59η υψηλότερη τιμή του δείκτη σε παγκόσμιο επίπεδο. Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (4,8 φορές), που
υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

3.1.3.7 ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & «ΑΝΟΙΚΤΟΤΗΤΑ» ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συσχετισμός
του δείκτη ισόρροπης κινητικότητας του φοιτητικού
πληθυσμού της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8),
με το δείκτη εξερχόμενης κινητικότητας του φοιτητικού
πληθυσμού της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8),
στις 77 χώρες σε παγκόσμιο επίπεδο (εκτός ΕΕ-28) για
τις οποίες διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 2017.
Σημειώνεται, ότι για λόγους ευκρίνειας του γραφήματος, οι 3 χώρες στις οποίες ο δείκτης ισόρροπης κινητικότητας του φοιτητικού πληθυσμού λαμβάνει τιμές
υψηλότερες της τιμής 6,5, καθώς και 20 χώρες στις
οποίες ο δείκτης εξερχόμενης κινητικότητας του φοιτητικού πληθυσμού λαμβάνει τιμές υψηλότερες της
τιμής 12,5, παρότι μετέχουν στην ανάλυση και αναφέρονται στο κείμενο (βλ. υποσημείωση στο γράφημα).
Το γράφημα χωρίζεται σε τέσσερα επιμέρους πεδία
από δύο διασταυρούμενες γραμμές, εκ των οποίων η
κάθετη αντιπροσωπεύει την τιμή 1,0 που ορίζει την τιμή ισορροπίας (1:1) του δείκτη ισόρροπης κινητικότητας του φοιτητικού πληθυσμού (της αναλογίας εισερχόμενων προς εξερχόμενους φοιτητές/-τριες), και
η οριζόντια η οποία αποδίδει τη διάμεση τιμή (5,2%) ο
δείκτη εξερχόμενης κινητικότητας του φοιτητικού
πληθυσμού (της αναλογίας των εξερχόμενων φοιτητών προς το συνολικό φοιτητικό πληθυσμό κάθε χώρας. Αριστερά της κάθετης γραμμής περιλαμβάνονται
χώρες όπου το πλήθος των εισερχόμενων φοιτητών
υπολείπεται του πλήθους των εξερχομένων από αυτή

Κεφάλαιο 3ο

ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

φοιτητών, ενώ δεξιά της κάθετης γραμμής περιλαμβάνονται χώρες όπου το πλήθος των εισερχόμενων φοιτητών υπερέχει αντίστοιχα του πλήθους των εξερχομένων από αυτή φοιτητών. Κάτω από την οριζόντια
γραμμή περιλαμβάνονται χώρες με χαμηλή εξερχόμενη κινητικότητα (μικρότερη της διάμεση τιμής 5,2%),
ενώ πάνω από την οριζόντια γραμμή περιλαμβάνονται
χώρες με υψηλή εξερχόμενη κινητικότητα (μεγαλύτερη της διάμεσης τιμής 5,2%).
Κάθε ένα από τα 4 επιμέρους πεδία στα οποία χωρίζεται το γράφημα περιλαμβάνει χώρες με ομογενοποιημένα γνωρίσματα των συστημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) ως προς την κινητικότητα των
φοιτητών/-τριών, και τα οποία θα μπορούσαν να τα
14
χαρακτηρίσουν ως ακολούθως :
 «Κλειστά» συστήματα (σε χώρες με χαμηλή εξερχόμενη κινητικότητα και πλήθος εισερχόμενων φοιτητών μικρότερο του πλήθους των εξερχόμενων από
αυτές φοιτητών). Με τον όρο «κλειστά» χαρακτηρίζονται συστήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που
δεν είναι ελκυστικά συγκριτικά με άλλα, ενώ οι φοιτητές τους δε φαίνεται να έχουν/αξιοποιούν ευκαιρίες να φοιτήσουν στο εξωτερικό, σε σχέση με φοιτητές
άλλων χωρών.
 «Ανοικτά» συστήματα (σε χώρες με υψηλή εξερχόμενη κινητικότητα και πλήθος εισερχόμενων φοιτητών
μεγαλύτερο του πλήθους των εξερχόμενων από αυτές φοιτητών). Με τον όρο «ανοικτά» χαρακτηρίζονται συστήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τα
οποία καταγράφουν σχετικά υψηλό αριθμό φοιτητών
που μεταβαίνουν για σπουδές στο εξωτερικό, και
ταυτόχρονα προσελκύουν περισσότερους εισερχόμενους φοιτητές.
 «Περιορισμένα» συστήματα (σε χώρες με υψηλή εξερχόμενη κινητικότητα και πλήθος εισερχόμενων
φοιτητών μικρότερο του πλήθους των εξερχόμενων
από αυτές φοιτητών). Με τον όρο «περιορισμένα»
χαρακτηρίζονται συστήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τα οποία δεν αποτελούν ελκυστικό προορισμό για σπουδές, και ταυτόχρονα σημαντικός αριθμός των φοιτητών τους εξέρχεται προκειμένου να
σπουδάσει στο εξωτερικό.

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Η διάκριση των συστημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) σε ελκυστικά ή ανοικτά/εξωστρεφή για
σπουδές από νέους προερχόμενους από άλλες χώρες
προσεγγίζεται από τον συσχετισμό δύο δεικτών κινητικότητας του φοιτητικού πληθυσμού: τον δείκτη ισόρροπης κινητικότητας και το δείκτη εξερχόμενης κινητικότητας του φοιτητικού πληθυσμού. Σημειώνεται ότι
στη σχετική με την κινητικότητα του φοιτητικού πληθυσμού ενότητα της Ετήσιας Έκθεσης για την Εκπαίδευση 2012-2013 περιλαμβάνεται αντίστοιχος συσχετισμός των 53 χωρών που είναι κράτη-μέλη της ΕΕ27 (τότε), του ΟΟΣΑ και του Ενιαίου Χώρου για την Ανώτατη Εκπαίδευση (ΕΧΑΕ) με έτος αναφοράς το 2010.
Στην παρούσα έκθεση καταγράφονται δύο συσχετισμοί
των δεικτών: ο πρώτος αφορά χώρες σε παγκόσμιο επίπεδο (εκτός ΕΕ-28), και ο δεύτερος αφορά στα κράτημέλη της ΕΕ-28.

14

Σύμφωνα με τη διάκριση των συστημάτων που αναφέρεται στην
απολογιστική έκθεση για τον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης (EACEA, 2012: 162).
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

νου φοιτητικού πληθυσμού αποδίδει ιδιαίτερη προστιθέμενη αξία στην ακαδημαϊκή-ερευνητική, οικονομική-αναπτυξιακή και κοινωνική ζωή μιας χώρας.

 «Ελκυστικά» συστήματα (σε χώρες με χαμηλή εξερ-

χόμενη κινητικότητα και πλήθος εισερχόμενων φοιτητών μεγαλύτερο του πλήθους των εξερχόμενων από
αυτά φοιτητών)». Σημειώνεται ότι η ροή εισερχόμε-

Γράφημα 3.114: Συσχετισμός του δείκτη ισόρροπης κινητικότητας του φοιτητικού πληθυσμού με τον δείκτη εξερχόμενης κινητικότητας του φοιτητικού πληθυσμού στις 77 χώρες(*) σε παγκόσμιο επίπεδο (εκτός ΕΕ-28) για τις οποίες διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 2017
συστήματα ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΑ
Δείκτης εξερχόμενη κινητικότητας - Ποσοστιαία
αναλογία ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΩΝ φοιτητών/-τριών
ως προς το συνολικό φοιτητικό πληθυσμό

12,0

συστήματα ΑΝΟΙΚΤΑ

σημείο
ισορροπίας

2η Ομάδα

11,0

Μακάο-Κίνα

3η Ομάδα

1,0

Ναμίμπια

10,0 Καμερούν

Βορ.Μακ.
9,0
Τυνησία
Σενεγάλη
Γεωργία
Τατζικιστάν
Σρι
Λάνκα
8,0
Νίγηρας.
Νορβηγία
7,0
Σερβία Μπενίν
Ην.Αρ.Εμ.
5,8
6,0

Ρουάντα
5,0 Λάος

Σαουδ.Αρ

Μαδαγασκάρη Γκάνα

4,0

Ελ Σαλβ.
Κίνα

Ιορδανία

Μαλαισία

Ελβετία

5,2

Καναδάς

Κένυα

3,0

Δημ.Κορέας
Ιράν

2,0

Διάμεση Τιμή

Κιργιστάν

Ρωσική Ομοσπ.

Τουρκία

Αργενινή

1,0

Ιαπωνία
Νοτ.Αφρική

1η Ομάδα

0,0
0,0

0,5

4η Ομάδα
1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

Δείκτης ισόρροοπης κινητικότητας - Αναλογία ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ προς ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟΥΣ φοιτητές/-τριες

συστήματα ΚΛΕΙΣΤΑ

συστήματα ΕΛΚΥΣΤΙΚΑ

(*) Στην 2η ομάδα με υψηλό δείκτη εξερχόμενης κινητικότητας ανήκουν και οι χώρες: Ανδόρρα (254,5), Βερμούδες (250,7), Λιχτενστάιν (134,0), Μονακό (51,4), Σαν Λουτσία (32,3), Μπρουνέϊ Νταρουσάλαμ (29,5, Κάπο Βέρντε (28,6), Μαυριτανία (24,3), Μαυρίκιος (23,0), Αζερμπαϊτζάν (21,4),Μολδαβία (19,5), Ισλανδία (15,1), Καζακστάν (13,9), Λεσότο (13,9), Βοσνία-Ερζεγοβίνη (13,2), Μάλι
(13,0), Ουζμπεκιστάν (12,8), και Χονγκ Κονγκ – Κίνα (12,5). Στην 3η ομάδα με υψηλό δείκτη εξερχόμενης κινητικότητας ανήκουν και οι χώρες: Κατάρ (21,5), και Μπαχρέϊν (14,1). Στην 3η ομάδα με
υψηλό δείκτη ισόρροπης κινητικότητας ανήκει και η Γρενάδα (12,2).Τέλος, στην 4η ομάδα με υψηλό δείκτη ισόρροπης κινητικότητας ανήκει η Αυστραλία (28,0) και η Νέα Ζηλανδία (11,4).
Πηγή: UNESCO – Inbound internationally mobile students by country of origin and Enrolment in tertiary education, all programmes, both sexes (number) την περίοδο 2001-2017 and Total
outbound internationally mobile tertiary students studying abroad, all countries, both sexes την ίδια περίοδο 2001-2017
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017 από τα 77 συστήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) των χωρών σε παγκόσμιο επίπεδο (εκτός ΕΕ-28) που περιλαμβάνονται στο συσχετισμό, το 49,4% (38 χώρες) χαρακτηρίζονται ως «περιορισμένα» και το 27,3% (21 χώρες) ως «κλειστά». Αντίθετα, το 13,0% (10 χώρες) των εκπαιδευτικών συστημάτων χαρακτηρίζονται ως «ελκυστικά», και το 10,4%
(8 χώρες) χαρακτηρίζονται ως «ανοικτά» συστήματα.
Πιο συγκεκριμένα:
 στα «περιορισμένα» συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) σε παγκόσμιο επίπεδο (εκτός
ΕΕ-28) περιλαμβάνονται οι χώρες: Ανδόρρα, Βερμούδες, Λιχτενστάιν, Μονακό, Σαν Λουτσία,
Μπρουνέϊ Νταρουσάλαμ, Κάπο Βέρντε, Μαυριτανία, Μαυρίκιος, Αζερμπαϊτζάν, Μολδαβία, Ισλανδία, Καζακστάν, Λεσότο, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Μάλι,
Ουζμπεκιστάν, Χονγκ Κονγκ – Κίνα, Ομάν, Ναμίμπια, Καμερούν, Βόρεια Μακεδονία, Τυνησία, Γεωργία, Νιγηρία, Τατζικιστάν, Σρι Λάνκα, Μογγολία,
Ακτή Ελεφαντοστού, Νορβηγία, Ρουάντα, Σερβία,
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Μπουρκίνα Φάσο, Αρμενία, Λευκορωσία, Μποτσουάνα, και Μαρόκο.
 στα «κλειστά» συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) σε παγκόσμιο επίπεδο (εκτός ΕΕ-28)
περιλαμβάνονται οι χώρες: Αργεντινή, Ινδονησία,
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Βραζιλία, Μεξικό, Δομινικανή Δημοκρατία, Ινδία,
Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, Χιλή, Μοζαμβίκη,
Κολομβία, Ονδούρα, Κίνα, Ελ Σαλβαδόρ, Κένυα,
Γκάνα, Δημοκρατία Κορέας, Μαδαγασκάρη, Λάος,
Ουκρανία, Μπουρούντι, και Σαουδική Αραβία.
 στα «ανοικτά» συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) σε παγκόσμιο επίπεδο (εκτός ΕΕ-28)
περιλαμβάνονται οι χώρες: Μαλαισία, Μπενίν, Γρενάδα, Σενεγάλη, Ιορδανία, Μακάο-Κίνα, Μπαχρέϊν,
και Κατάρ.
 Τέλος, στα «ελκυστικά» συστήματα τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης (ISCED5-8) σε παγκόσμιο επίπεδο (εκτός ΕΕ-28) περιλαμβάνονται οι χώρες: Ηνωμένες
Πολιτείες Αμερικής, Τουρκία, Νότιος Αφρική, Αυστραλία, Ιαπωνία, Ρωσική Ομοσπονδία, Νέα Ζηλανδία, Καναδάς, Ελβετία, και Κιργιστάν.
ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συσχετισμός
του δείκτη ισόρροπης κινητικότητας του φοιτητικού
πληθυσμού της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED58), με το δείκτη εξερχόμενης κινητικότητας του φοιτητικού πληθυσμού της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
(ISCED5-8), στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2017.
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Γράφημα 3.115 : Συσχετισμός του δείκτη ισόρροπης κινητικότητας του φοιτητικού πληθυσμού με τον δείκτη εξερχόμενης κινητικότητας του φοιτητικού πληθυσμού στα κράτη-μέλη(*) της ΕΕ-28, το 2017
συστήματα ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΑ
2η Ομάδα

14,0
13,0
12,0
11,0
10,0

Κύπρος
Βουλγαρία

Λιθουανία Εσθονία

9,0

3η Ομάδα

1,0

Λουξεμβούργο
Σλοβενία

συστήματα ΑΝΟΙΚΤΑ

σημείο
ισορροπίας

8,0

Ρουμανία

Μάλτα
Ιρλανδία

Κροατία

7,0
6,0
5,0

Ελλάδα

Λετονία
Ποτογαλία Ιταλία

Γερμανία

4,0

Σλοβενία
Ισπανία
Σουηδία

3,0

Διάμεσος
Τιμή

Τσεχία

Γαλλία
Βέλγιο

Φινλανδία

2,0

4,2%

Ολλανδία

Πολωνία

Δανία

Ην. Βασίλειο

1η Ομάδα

0,0
0,0

0,5

Κεφάλαιο 3ο

1,0

Αυστρία

Ουγγαρία

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Δείκτης εξερχόμενη κινητικότητας Ποσοστιαία αναλογία ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΩΝ φοιτητών/-τριών
ως προς το συνολικό φοιτητικό πληθυσμό
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Δείκτης ισόροοπης κινητικότητας - Αναλογία ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ προς ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟΥΣ φοιτητές/-τριες

συστήματα ΚΛΕΙΣΤΑ

συστήματα ΕΛΚΥΣΤΙΚΑ

(*) Στην 2η ομάδα με υψηλό δείκτη εξερχόμενης κινητικότητας ανήκουν και οι χώρες: Λουξεμβούργο (160,9), Κύπρος (55,8), και Σλοβακία (21,4). Τέλος, στην 4η ομάδα με υψηλό δείκτη ισόρροπης
κινητικότητας ανήκει το Ηνωμένο Βασίλειο (12,7) και η Δανία (6,5).
Πηγή: UNESCO – Inbound internationally mobile students by country of origin and Enrolment in tertiary education, all programmes, both sexes (number) την περίοδο 2001-2017 and Total
outbound internationally mobile tertiary students studying abroad, all countries, both sexes την ίδια περίοδο 2001-2017
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017 από τα 28 συστήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28, το
46,4% (13 χώρες) χαρακτηρίζονται ως «ελκυστικά» και
το 17,9% (5 χώρες) ως «ανοικτά». Αντίθετα, το 32,1%
των εκπαιδευτικών συστημάτων (9 χώρες) χαρακτηρίζονται ως «περιορισμένα», και το 3,6% (1 χώρα) χαρακτηρίζονται ως «κλειστά» συστήματα.
Πιο συγκεκριμένα:
 στα «ελκυστικά» συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) στην ΕΕ-28 περιλαμβάνονται τα κράτημέλη: Πορτογαλία, Ιταλία, Σλοβενία, Γερμανία, Σουηδία, Τσεχία, Φινλανδία, Γαλλία, Βέλγιο, Ολλανδία,
Δανία, Πολωνία, και Ηνωμένο Βασίλειο.

 στα «ανοικτά» συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

(ISCED5-8) στην ΕΕ-28 περιλαμβάνονται τα κράτημέλη: Μάλτα, Ιρλανδία, Λετονία, Αυστρία, και Ουγγαρία.
 στα «περιορισμένα» συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) στην ΕΕ-28 περιλαμβάνονται τα
κράτη-μέλη: Λουξεμβούργο, Κύπρος, Σλοβακία,
Βουλγαρία, Λιθουανία, Εσθονία, Ρουμανία, Ελλάδα,
και Κροατία.
 Τέλος, στα «κλειστά» συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) στην ΕΕ-28 περιλαμβάνεται η Ισπανία.
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3.2

Μαθητικός-φοιτητικός πληθυσμός ανά πεδίο σπουδών (ISCED3Voc-8) στην ΕΕ-28

Στην παρούσα ενότητα ο συνολικός μαθητικός- φοιτητικός πληθυσμός που φοιτά/έχει εγγραφεί στην Ανώτερη
Δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση (ISCED3Voc) και στις υψηλότερες από αυτήν βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED4-8) επιμερίζεται ως προς το πεδίο
σπουδών (field of education), σύμφωνα με την αναθεωρημένη από το 2013 διεθνή ταξινόμηση των πεδίων
σπουδών που δημοσιοποίησε η UNESCO (Fields of Education and Training classification - ISCED-F 2013).

(04) Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση & το δίκαιο
(Business, administration and law),
(05) Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά, στατιστική (Natural sciences, mathematics, statistics),
(06) Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνίας (Information and communication technologies),
(07) Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και
δομικών έργων (Engineering, manufacturing and construction),
(08) Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική & κτηνιατρική
(Agriculture, forestry, fisheries and veterinary),
(09) Υγεία και υπηρεσίες πρόνοιας (Health and welfare),
και
(10) Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών (Services).

Στη συγκεκριμένη ταξινόμηση τα θεματικά αντικείμενα σπουδών στις 5 βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED
3Voc-8) κατανέμονται, στα ακόλουθα πεδία σπουδών
(ταξινόμηση με μονοψήφιο κωδικό):
(00) Γενικά προγράμματα και προσόντα (Generic programmes and qualifications),
(01) Εκπαίδευση (Education),
(02) Ανθρωπιστικές σπουδές, γλωσσικές σπουδές,
σπουδές στις τέχνες (Arts & humanities),
(03) Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία & πληροφόρηση (Social sciences, journalism & information),
3.2.1

Τα διαθέσιμα από τη Eurostat στοιχεία για το συνολικό μαθητικό-φοιτητικό πληθυσμό που φοιτά/έχει εγγραφεί στην Ανώτερη Δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση (ISCED3-Voc) και στις υψηλότερες από
αυτήν βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED4-8) αφορά
στην περίοδο αναφοράς 2013-2018.

Ανώτερη Δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση (ISCED3Voc)
προς το πεδίο σπουδών του, καθώς και το ποσοστό
των μαθητριών επί του συγκεκριμένου συνολικού
μαθητικού πληθυσμού στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το
2018.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος του
συνολικού μαθητικού πληθυσμού που φοιτά στην
ανώτερη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση
(ISCED3-Voc) για τον οποίο διατίθενται στοιχεία ως

Γράφημα 3.116: Πλήθος του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που φοιτά στην ανώτερη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση (ISCED3-Voc) για τον οποίο διατίθενται στοιχεία ως προς το πεδίο σπουδών του, και ποσοστό των μαθητριών επί του συγκεκριμένου συνολικού μαθητικού πληθυσμού στα κράτημέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Pupils and students enrolled by education level, sex and field of education [educ_uoe_enra03]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, 9.726.033 μαθητές/-τριες φοιτούν/έχουν εγγραφεί στην ανώτερη δευτεροβάθμια επαγγελματική
εκπαίδευση (ISCED3-Voc) για τους οποίους διατίθενται στοιχεία ως προς το πεδίο σπουδών τους στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28, με τον δείκτη ποσοστό των μαθητριών επί του συγκεκριμένου συνολικού μαθητικού
πληθυσμού να είναι 43,2% (ή 4.198.174 μαθήτριες).
Την ίδια χρονιά, 75.008 μαθητές/-τριες φοιτούν/έχουν
εγγραφεί στην ανώτερη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση (ISCED3-Voc) για τους οποίους διατίθενται στοιχεία ως προς το πεδίο σπουδών τους στην
Ελλάδα, με το ποσοστό των μαθητριών επί του συγκεκριμένου συνολικού μαθητικού πληθυσμού να είναι
36,3% (ή 27.212 μαθήτριες). Στην κατανομή μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28, ως προς το δείκτη πο-
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σοστό των μαθητριών στη βαθμίδα, η Ελλάδα (36,5%)
κατέχει την 4η χαμηλότερη θέση, τιμή υπολειπόμενη
σημαντικά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28
(43,2%) κατά 6,9 ποσ. μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 52,1%
είναι: η Ιρλανδία (61,2%), το Ηνωμένο Βασίλειο
(51,4%), η Φιλανδία (50,7%), το Βέλγιο (49,0%), και η
Ολλανδία (48,3%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5
κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και
με μέση τιμή δείκτη 33,3%, είναι: η Κύπρος (23,1%), η
Λιθουανία (34,7%), η Γερμανία (35,9%), η Ελλάδα
(36,5%), και η Ουγγαρία (26,3%). Ας σημειωθεί ότι η
τιμή του λόγου top5/ bottom είναι υψηλή (1,6 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφο-

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

ροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2018, στο πεδίο σπουδών
(00) Γενικά προγράμματα και προσόντα της συγκεκριμένης βαθμίδας φοιτούσε μόλις το 0,7% (ή 67.657
μαθητές/-τριες) του συνολικού μαθητικού πληθυσμού της βαθμίδας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28, που
αφορά κατά κύριο λόγο σε μαθητικό πληθυσμό της
βαθμίδας σε 3 κράτη-μέλη της ΕΕ: στο Ηνωμένο Βασίλειο (52.581 μαθητές/-τριες), την Ιρλανδία (8.855 μαθητές/-τριες), και το Βέλγιο (6.045 μαθητές/-τριες),
ενώ στα υπόλοιπα 25 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ κα-

ταγράφεται μηδενικό πλήθος μαθητών/-τριών στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας.
Στη συνέχεια παρουσιάζεται η κατανομή των υπόλοιπων 10 πεδίων σπουδών της βαθμίδας.
3.2.1.1 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που
φοιτά στο πεδίο σπουδών (01) Εκπαίδευση στην ανώτερη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση (ISCED
3-Voc) επί του συνολικού μαθητικού πληθυσμού της
συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 3.117: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που φοιτά στο πεδίο σπουδών (01) Εκπαίδευση στην ανώτερη δευτεροβάθμια
επαγγελματική εκπαίδευση (ISCED 3-Voc) επί του συνολικού μαθητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία,
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕ-28
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Πηγή: Eurostat - Pupils and students enrolled by education level, sex and field of education [educ_uoe_enra03]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, σε 15 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ καταγράφεται μηδενικός μαθητικός πληθυσμός που φοιτά/ έχει
εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (01) Εκπαίδευση
στην
ανώτερη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση
(ISCED3-Voc), μεταξύ των οποίων είναι και η Ελλάδα.
Την ίδια χρονιά, 91.529 μαθητές/-τριες φοιτούν/έχουν
εγγραφεί στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην ανώτερη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση
(ISCED3-Voc), πλήθος που αντιστοιχεί στο 0,9% του συνολικού μαθητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης
βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία,
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά. Τη
συγκεκριμένη χρονιά το υψηλότερο ποσοστό μαθητικού πληθυσμού που φοιτά στο συγκεκριμένο πεδίο
σπουδών της βαθμίδας καταγράφεται στην Ιρλανδία
(30,5%), και κατά φθίνουσα σειρά ποσοστού ακολουθούν: η Σλοβενία (5,8%), το Λουξεμβούργο (4,9%), η
Σλοβακία (2,9%), η Τσεχία (2,7%), η Αυστρία (2,3%), η

Ρουμανία (2,2%), η Ολλανδία (1,9%), το Ηνωμένο Βασίλειο (1,5%), η Μάλτα (0,3%), η Δανία (0,2%), το Βέλγιο (0,1%), και η Γερμανία (0,001%).
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2013-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που φοιτά/ έχει εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (01) Εκπαίδευση της
ανώτερης δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης (ISCED3-Voc) στην ΕΕ-28, καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική μείωση κατά -50,6% (ή κατά 93.604 μαθητές/-τριες) από 185.133 μαθητές/-τριες το 2013, σε
91.529 μαθητές/-τριες το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που
φοιτά/ έχει εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (01) Εκπαίδευση στην ανώτερη δευτεροβάθμια επαγγελματική
εκπαίδευση (ISCED3-Voc) ανά φύλο στα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 3.118: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που φοιτά στο πεδίο σπουδών (01) Εκπαίδευση στην ανώτερη δευτεροβάθμια
εκπαίδευση - επαγγελματική (ISCED3-Voc) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Pupils and students enrolled by education level, sex and field of education [educ_uoe_enra03]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
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Το 2018, σε 12 από τα 13 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των
αγοριών στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπολείπεται ιδιαίτερα σημαντικά του αντίστοιχου δείκτη των κοριτσιών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση
του δείκτη μεταξύ αγοριών και κοριτσιών να καταγράφεται στη Μάλτα (κατά 100,0 ποσ. μονάδες) και
κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Τσεχία (κατά 96,5 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία
(κατά 95,1 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 85,4 ποσ.
μονάδες), η Ρουμανία (κατά 83,8 ποσ. μονάδες), η
Σλοβενία (κατά 77,6 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά
71,3 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 67,5
ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 56,4 ποσ. μονάδες), η
Ολλανδία (κατά 52,8 ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο
(κατά 40,4 ποσ. μονάδες), και η Γερμανία (κατά 25,0
ποσ. μονάδες). Την ίδια χρονιά, στη Δανία το ποσοστό

των αγοριών στο πεδίο της βαθμίδας υπερέχει σημαντικά (κατά 17,9 ποσ. μονάδες), του αντίστοιχου δείκτη των κοριτσιών, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή
του εύρους της απόκλισης των φύλων στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
3.2.1.2 ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ & ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ, ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ
ΤΕΧΝΕΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που
φοιτά στο πεδίο σπουδών (02) Ανθρωπιστικές, γλωσσικές σπουδές, σπουδές στις τέχνες στην ανώτερη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση (ISCED 3-Voc)
επί του συνολικού μαθητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά
στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 3.119: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που φοιτά στο πεδίο σπουδών (02) Ανθρωπιστικές, γλωσσικές σπουδές, σπουδές
στις τέχνες στην ανώτερη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση (ISCED 3-Voc) επί του συνολικού μαθητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας,
για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - Pupils and students enrolled by education level, sex and field of education [educ_uoe_enra03]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, 610.923 μαθητές/-τριες φοιτούν/έχουν εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (02) Ανθρωπιστικές, γλωσσικές σπουδές, σπουδές στις τέχνες στην ανώτερη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση (ISCED 3-Voc),
πλήθος που αντιστοιχεί στο 6,3% του συνολικού μαθητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον
οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, 2.796 μαθητές/-τριες φοιτούν/έχουν
εγγραφεί στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην ανώτερη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση
(ISCED3-Voc) στην Ελλάδα, πλήθος που αντιστοιχεί στο
3,7% του συνολικού μαθητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας. Στην κατανομή μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη,
η Ελλάδα (3,7%) κατέχει την 18η υψηλότερη θέση, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά της αντίστοιχης τιμής του
δείκτη στην ΕΕ-28 (6,3%) κατά 2,6 ποσ. μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 14,8% είναι: η Ισπανία (24,4%), η Λετονία (13,5%), η Πορτογαλία (12,5%), η Μάλτα (12,1%), και το Ηνωμένο Βασίλειο (11,5%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτημέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση
τιμή δείκτη 1,6%, είναι: η Ιταλία (1,0%), η Γαλλία
(1,4%), η Σουηδία (1,5%), η Ουγγαρία (2,0%), και η Αυ-
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στρία (2,1%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/
bottom είναι ιδιαίτερα υψηλή (9,5 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2013-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που φοιτά/ έχει εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (02) Ανθρωπιστικές,
γλωσσικές σπουδές, σπουδές στις τέχνες της ανώτερης δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης
(ISCED3-Voc) στην ΕΕ-28, καταγράφει ισχυρή μείωση
κατά -20,4% (ή κατά 156.738 μαθητές/-τριες) από
767.061 μαθητές/-τριες το 2013, σε 610.323 μαθητές/τριες το 2018. Την ίδια περίοδο αναφοράς, το πλήθος
του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που φοιτά/ έχει εγγραφεί στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην
Ελλάδα καταγράφει μείωση κατά -23,4% (ή κατά 853
μαθητές/-τριες) από 3.649 μαθητές/-τριες το 2013, σε
2.796 μαθητές/-τριες το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που
φοιτά/ έχει εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (02) Ανθρωπιστικές, γλωσσικές σπουδές, σπουδές στις τέχνες
στην ανώτερη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση (ISCED3-Voc) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ28 το 2018.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Γράφημα 3.120: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που φοιτά στο πεδίο σπουδών (02) Ανθρωπιστικές, γλωσσικές σπουδές, σπουδές στις τέχνες στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση - επαγγελματική (ISCED3-Voc) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Pupils and students enrolled by education level, sex and field of education [educ_uoe_enra03]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, σε 19 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των
αγοριών στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπολείπεται ιδιαίτερα σημαντικά του αντίστοιχου δείκτη των κοριτσιών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση
του δείκτη μεταξύ αγοριών και κοριτσιών να καταγράφεται στη Σουηδία (κατά 58,5 ποσ. μονάδες), και
κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Λιθουανία (κατά 49,0 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 48,4 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 47,6 ποσ.
μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 44,3 ποσ. μονάδες), η
Κροατία (κατά 39,4 ποσ. μονάδες), η Λετονία και η
Τσεχία (κατά 37,6 ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά 33,4
ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 31,9 ποσ. μονάδες),
το Βέλγιο (κατά 30,0 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά
29,7 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 26,1 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 23,8 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 23,2 ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά 21,6 ποσ.
μονάδες), η Σλοβακία (κατά 19,3 ποσ. μονάδες), και
ελαφρότερα το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 7,6 ποσ. μονάδες), και η Ρουμανία (κατά 6,8 ποσ. μονάδες).
Την ίδια χρονιά, σε 9 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ για
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των
αγοριών στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπερέχει σημαντικά έως ελαφρά του αντίστοι-

Κεφάλαιο 3ο

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

χου δείκτη των κοριτσιών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση
του δείκτη μεταξύ αγοριών και κοριτσιών να καταγράφεται στη Δανία (κατά 17,3 ποσ. μονάδες), και κατά
φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η
Γερμανία (κατά 14,8 ποσ. μονάδες), η Μάλτα (κατά
12,3 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Πορτογαλία
(κατά 8,4 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά 6,2 ποσ.
μονάδες), το Λουξεμβούργο (κατά 4,6 ποσ. μονάδες), η
Ιταλία (κατά 4,5 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 4,0
ποσ. μονάδες), και η Γαλλία (κατά 3,7 ποσ. μονάδες)
που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του εύρους της
απόκλισης των φύλων στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
3.2.1.3 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ &
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που
φοιτά στο πεδίο σπουδών (03) Κοινωνικές επιστήμες,
δημοσιογραφία και πληροφόρηση στην ανώτερη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση (ISCED 3-Voc)
επί του συνολικού μαθητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά
στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 3.121: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που φοιτά στο πεδίο σπουδών (03) Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και
πληροφόρηση στην ανώτερη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση (ISCED 3-Voc) επί του συνολικού μαθητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - Pupils and students enrolled by education level, sex and field of education [educ_uoe_enra03]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, σε 16 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ καταγράφεται μηδενικός μαθητικός πληθυσμός που φοιτά/ έχει
εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (03) Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση στην ανώτερη
δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση (ISCED3Voc), μεταξύ των οποίων είναι και η Ελλάδα.

Την ίδια χρονιά, 143.149 μαθητές/-τριες φοιτούν/έχουν
εγγραφεί στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην ανώτερη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση
(ISCED3-Voc), πλήθος που αντιστοιχεί στο 1,5% του συνολικού μαθητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία,
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 6,5% είναι: η Ρουμανία (14,9%), η Πολωνία (6,0%), η Βουλγαρία (5,2%), το Λουξεμβούργο (4,4%), και το Ηνωμένο Βασίλειο (1,8%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα
5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5)
και με μέση τιμή δείκτη 0,04%, είναι: η Γαλλία
(0,002%), η Αυστρία (0,02%), η Πορτογαλία (0,05%), η
Γερμανία (0,1%), και το Βέλγιο (0,1%). Ας σημειωθεί
ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom είναι ιδιαίτερα
υψηλή (150,8 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη
σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2013-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος

του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που φοιτά/ έχει εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (03) Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση της ανώτερης δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης
(ISCED3-Voc) στην ΕΕ-28, καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική μείωση κατά -32,6% (ή κατά 69.101 μαθητές/τριες) από 212.250 μαθητές/-τριες το 2013, σε 143.149
μαθητές/-τριες το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που
φοιτά/ έχει εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (03) Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση
στην ανώτερη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση (ISCED3-Voc) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ28 το 2018.

Γράφημα 3.122 : Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που φοιτά στο πεδίο σπουδών (03) Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και
πληροφόρηση στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση - επαγγελματική (ISCED3-Voc) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Pupils and students enrolled by education level, sex and field of education [educ_uoe_enra03]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, σε 13 από τα 16 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των
αγοριών στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπολείπεται ιδιαίτερα σημαντικά του αντίστοιχου δείκτη των κοριτσιών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση
του δείκτη μεταξύ αγοριών και κοριτσιών να καταγράφεται στη Γαλλία (κατά 88,9 ποσ. μονάδες), και
κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Αυστρία (κατά 58,3 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο
(κατά 52,9 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 50,8 ποσ.
μονάδες), η Πολωνία και η Φινλανδία (κατά 48,4 ποσ.
μονάδες), η Ολλανδία (κατά 37,6 ποσ. μονάδες), η
Γερμανία (κατά 29,5 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 25,7 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά
23,9 ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο (κατά 20,8 ποσ.
μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 18,3 ποσ. μονάδες), και
η Ρουμανία (κατά 10,3 ποσ. μονάδες).
Την ίδια χρονιά, σε 3 από τα 16 κράτη-μέλη της ΕΕ για
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των
αγοριών στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπερέχει σημαντικά έως ελαφρά του αντίστοι-
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χου δείκτη των κοριτσιών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση
του δείκτη μεταξύ αγοριών και κοριτσιών να καταγράφεται στη Σλοβακία (κατά 54,9 ποσ. μονάδες), και
κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Σουηδία (κατά 12,7 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Ιρλανδία (κατά 4,7 ποσ. μονάδες), που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του εύρους της απόκλισης των φύλων στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της
βαθμίδας μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
3.2.1.4 ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που
φοιτά στο πεδίο σπουδών (04) Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το δίκαιο στην ανώτερη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση (ISCED 3-Voc) επί
του συνολικού μαθητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Γράφημα 3.123: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που φοιτά στο πεδίο σπουδών (04) Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το
δίκαιο στην ανώτερη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση (ISCED 3-Voc) επί του συνολικού μαθητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για
τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Pupils and students enrolled by education level, sex and field of education [educ_uoe_enra03]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

λάδα (10,8%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/
bottom είναι σημαντικά υψηλή (4,2 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2013-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που φοιτά/ έχει
εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (04) Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το δίκαιο της ανώτερης δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης (ISCED3-Voc)
στην ΕΕ-28, καταγράφει αύξηση κατά 27,5% (ή κατά
391.936 μαθητές/-τριες) από 1.426.222 μαθητές/-τριες
το 2013, σε 1.818.158 μαθητές/-τριες το 2018. Την ίδια
περίοδο αναφοράς, το πλήθος του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που φοιτά/ έχει εγγραφεί στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην Ελλάδα καταγράφει
μείωση κατά -23,4% (ή κατά 853 μαθητές/-τριες) από
3.649 μαθητές/-τριες το 2013, σε 2.796 μαθητές/-τριες
το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που
φοιτά/ έχει εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (04) Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το δίκαιο στην
ανώτερη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση
(ISCED3-Voc) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το
2018.

Κεφάλαιο 3ο

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Το 2018, 1.818.158 μαθητές/-τριες φοιτούν/έχουν εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (04) Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το δίκαιο στην ανώτερη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση (ISCED3-Voc), πλήθος που αντιστοιχεί στο 18,7% του συνολικού μαθητικού
πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο
διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28.
Την ίδια χρονιά, 8.114 μαθητές/-τριες φοιτούν/έχουν
εγγραφεί στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην ανώτερη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση
(ISCED3-Voc) στην Ελλάδα, πλήθος που αντιστοιχεί στο
10,8% του συνολικού μαθητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας. Στην κατανομή μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28, ως προς το συγκεκριμένο
δείκτη, η Ελλάδα (10,8%) κατέχει την 5η χαμηλότερη
θέση, τιμή υπολειπόμενη σημαντικά της αντίστοιχης
τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (18,7%) κατά 7,9 ποσ. μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 26,7% είναι: η Γερμανία (32,4%), το Λουξεμβούργο (32,2%), η
Αυστρία (24,3%), η Γαλλία (22,9%), και η Δανία
(21,7%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη
με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή
δείκτη 6,3%, είναι: η Ρουμανία (1,4%), η Εσθονία
(1,7%), η Σουηδία (8,8%), η Βουλγαρία (9,0%), και η Ελ-

Γράφημα 3.124: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που φοιτά στο πεδίο σπουδών (04) Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση και
το δίκαιο στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση - επαγγελματική (ISCED3-Voc) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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κορίτσια

Πηγή: Eurostat - Pupils and students enrolled by education level, sex and field of education [educ_uoe_enra03]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, σε 24 από τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των
αγοριών στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπολείπεται ιδιαίτερα έως και οριακά του αντί-

στοιχου δείκτη των κοριτσιών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ αγοριών και κοριτσιών να καταγράφεται στην Εσθονία (κατά 83,1 ποσ. μονάδες),
και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακο-
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λουθούν: η Λετονία (κατά 46,5 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 44,0 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 39,7
ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά 35,4 ποσ. μονάδες), η
Ιρλανδία (κατά 30,9 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά
29,5 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 27,0 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 26,3 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά
26,3 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 21,0 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά 19,8 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 18,9 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 18,8
ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 18,6 ποσ. μονάδες), η
Σλοβενία (κατά 18,4 ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο
(κατά 17,0 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά
15,4 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 14,9 ποσ. μονάδες), η Μάλτα (κατά 14,4 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα
(κατά 10,4 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Σουηδία
(κατά 6,5 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 5,3 ποσ. μονάδες), και οριακά η Λιθουανία (κατά 0,4 ποσ. μονάδες) που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του εύρους
της απόκλισης των φύλων στο συγκεκριμένο πεδίο
σπουδών της βαθμίδας μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.

Την ίδια χρονιά, σε 3 από τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ για
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των
αγοριών στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπερέχει ελαφρά έως οριακά του αντίστοιχου
δείκτη των κοριτσιών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του
δείκτη μεταξύ αγοριών και κοριτσιών να καταγράφεται στην Ολλανδία (κατά 6,7 ποσ. μονάδες), και κατά
φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η
Ιταλία (κατά 4,9 ποσ. μονάδες), και το Βέλγιο (κατά 3,3
ποσ. μονάδες).
3.2.1.5 ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που
φοιτά στο πεδίο σπουδών (05) Φυσικές επιστήμες,
μαθηματικά και στατιστική στην ανώτερη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση (ISCED 3-Voc) επί
του συνολικού μαθητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 3.125: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που φοιτά στο πεδίο σπουδών (05) Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά και στατιστική στην ανώτερη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση (ISCED 3-Voc) επί του συνολικού μαθητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον
οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Pupils and students enrolled by education level, sex and field of education [educ_uoe_enra03]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, σε 9 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ καταγράφεται μηδενικός μαθητικός πληθυσμός που φοιτά/ έχει
εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (05) Φυσικές επιστήμες,
μαθηματικά και στατιστική στην ανώτερη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση (ISCED3-Voc), μεταξύ των οποίων είναι και η Ελλάδα.
Την ίδια χρονιά, 219.351 μαθητές/-τριες φοιτούν/έχουν
εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (05) Φυσικές επιστήμες,
μαθηματικά και στατιστική στην ανώτερη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση (ISCED3-Voc), πλήθος
που αντιστοιχεί στο 2,3% του συνολικού μαθητικού
πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο
διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 3,9% είναι: το Ηνωμένο Βασίλειο (8,5%), η Ιταλία (4,3%), το
Λουξεμβούργο (2,9%), η Μάλτα (2,1%), και το Βέλγιο
(1,5%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη
με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή
δείκτη 0,1%, είναι: η Πολωνία (0,02%), η Σλοβακία
(0,02%), η Αυστρία (0,1%), η Βουλγαρία (0,1%), και η
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Πορτογαλία (0,3%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom είναι ιδιαίτερα υψηλή (43,0 φορές), που
υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων
του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που φοιτά/ έχει
εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (05) Φυσικές επιστήμες,
μαθηματικά και στατιστική της ανώτερης δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης (ISCED3-Voc)
στην ΕΕ-28, καταγράφει μείωση κατά -29,0% (ή κατά
98.773 μαθητές/-τριες) από 309.074 μαθητές/-τριες το
2015, σε 219.351 μαθητές/-τριες το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που
φοιτά/ έχει εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (05) Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά και στατιστική στην ανώτερη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση
(ISCED3-Voc) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το
2018.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Γράφημα 3.126: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που φοιτά στο πεδίο σπουδών (05) Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά και στατιστική στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση - επαγγελματική (ISCED3-Voc) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Pupils and students enrolled by education level, sex and field of education [educ_uoe_enra03]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, σε 10 από τα 19 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των
αγοριών στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπολείπεται από ιδιαίτερα σημαντικά έως και
ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των κοριτσιών, με τη
μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ αγοριών και
κοριτσιών να καταγράφεται στη Λετονία (κατά 22,2
ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης
των φύλων ακολουθούν: η Τσεχία (κατά 21,9 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 19,6 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 18,9 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά
18,5 ποσ. μονάδες), η Μάλτα (κατά 14,0 ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο (κατά 10,3 ποσ. μονάδες), και
ελαφρότερα η Γερμανία (κατά 8,9 ποσ. μονάδες), το
Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 8,0 ποσ. μονάδες), και η Ιρλανδία (κατά 3,8 ποσ. μονάδες), ενώ στην Αυστρία καταγράφεται μηδενική τιμή του εύρους της απόκλισης
των φύλων στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της
βαθμίδας μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, σε 9 από τα 19 κράτη-μέλη της ΕΕ για
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των

Κεφάλαιο 3ο

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

αγοριών στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπερέχει από ιδιαίτερα σημαντικά έως ελαφρά
του αντίστοιχου δείκτη των κοριτσιών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ αγοριών και κοριτσιών να καταγράφεται στην Ισπανία (κατά 14,9 ποσ.
μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των
φύλων ακολουθούν: η Γαλλία (κατά 64,6 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 60,0 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο
(κατά 55,7 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά 16,2 ποσ.
μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 12,0 ποσ. μονάδες), και
ελαφρότερα η Ιταλία (κατά 9,3 ποσ. μονάδες), και η
Πολωνία (κατά 4,9 ποσ. μονάδες).
3.2.1.6 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που
φοιτά στο πεδίο σπουδών (06) Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας στην ανώτερη δευτεροβάθμια
επαγγελματική εκπαίδευση (ISCED 3-Voc) επί του συνολικού μαθητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης
βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία,
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 3.127: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που φοιτά στο πεδίο σπουδών (06) Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας
στην ανώτερη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση (ISCED 3-Voc) επί του συνολικού μαθητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - Pupils and students enrolled by education level, sex and field of education [educ_uoe_enra03]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, σε 6 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ καταγράφεται μηδενικός μαθητικός πληθυσμός που φοιτά/
έχει εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (06) Τεχνολογίες
πληροφορίας και επικοινωνίας στην ανώτερη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση (ISCED3-Voc).
Την ίδια χρονιά, 494.499 μαθητές/-τριες φοιτούν/ έχουν εγγραφεί στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην
ανώτερη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση
(ISCED3-Voc), πλήθος που αντιστοιχεί στο 5,1% του

συνολικού μαθητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης
βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία,
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28.
Την ίδια χρονιά, 8.988 μαθητές/-τριες φοιτούν/έχουν
εγγραφεί στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην ανώτερη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση
(ISCED3-Voc) στην Ελλάδα, πλήθος που αντιστοιχεί
στο 12,0% του συνολικού μαθητικού πληθυσμού της
συγκεκριμένης βαθμίδας. Στην κατανομή μεταξύ των
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κρατών-μελών της ΕΕ-28, ως προς το συγκεκριμένο
δείκτη, η Ελλάδα (12,0%) κατέχει την 5η υψηλότερη
θέση, τιμή υπερέχουσα σημαντικά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (5,1%) κατά 6,9 ποσ. μονάδες.
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη
(top 5) και με μέση τιμή δείκτη 13,1% είναι: η Μάλτα
(14,4%), η Πολωνία (13,9%), η Εσθονία (12,8%), η
Πορτογαλία (12,4%), και η Ελλάδα (12,0%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη 2,0%,
είναι: η Ουγγαρία (0,04%), η Σλοβακία (0,9%), η Γερμανία και η Αυστρία (2,9%), και το Ηνωμένο Βασίλειο
(3,5%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom είναι ιδιαίτερα υψηλή (6,4 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2013-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος

του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που φοιτά/ έχει εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (06) Τεχνολογίες
πληροφορίας και επικοινωνίας της ανώτερης δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης (ISCED3Voc) στην ΕΕ-28, καταγράφει σημαντική αύξηση κατά
33,9% (ή κατά 125.229 μαθητές/-τριες) από 369.270
μαθητές/-τριες το 2013, σε 494.499 μαθητές/-τριες το
2018. Την ίδια περίοδο αναφοράς, το πλήθος του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που φοιτά/ έχει εγγραφεί στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην Ελλάδα καταγράφει αύξηση κατά 15,0% (ή κατά 1.169 μαθητές/-τριες) από 7.819 μαθητές/-τριες το 2013, σε
8.988 μαθητές/-τριες το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που
φοιτά/ έχει εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (06) Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας στην ανώτερη
δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση (ISCED3Voc) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 3.128: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που φοιτά στο πεδίο σπουδών (06) Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας
στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση - επαγγελματική (ISCED3-Voc) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Pupils and students enrolled by education level, sex and field of education [educ_uoe_enra03]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, σε 21 από τα 22 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των
αγοριών στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπερέχει ιδιαίτερα σημαντικά του αντίστοιχου
δείκτη των κοριτσιών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του
δείκτη μεταξύ αγοριών και κοριτσιών να καταγράφεται στην Ολλανδία (κατά 93,5 ποσ. μονάδες), και κατά
φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν:
το Λουξεμβούργο (κατά 91,7 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 88,2 ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά 87,6 ποσ.
μονάδες), η Τσεχία (κατά 85,7 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 84,9 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 83,5
ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 82,5 ποσ. μονάδες), η
Πολωνία και η Πορτογαλία (κατά 80,8 ποσ. μονάδες), η
Φινλανδία (κατά 80,3 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά
75,8 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 75,5 ποσ. μονάδες), η Μάλτα (κατά 74,2 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 71,6 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά
67,0 ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά 65,9 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 57,1 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία
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(κατά 34,9 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 20,9 ποσ.
μονάδες), και η Ουγγαρία (κατά 14,3 ποσ. μονάδες).
Την ίδια χρονιά, στο Βέλγιο το ποσοστό των αγοριών
στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπολείπεται (κατά 12,3 ποσ. μονάδες), που αποτελεί και
την ελάχιστη τιμή του εύρους της απόκλισης των φύλων στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας
μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη
χρονιά.
3.2.1.7 ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ,
ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και
το ποσοστό του συνολικού μαθητικού πληθυσμού
που φοιτά στο πεδίο σπουδών (07) Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και δομικών έργων
στην ανώτερη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση (ISCED 3-Voc) επί του συνολικού μαθητικού
πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 το 2018.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Γράφημα 3.129: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που φοιτά στο πεδίο σπουδών (07) Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής
και δομικών έργων στην ανώτερη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση (ISCED 3-Voc) επί του συνολικού μαθητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης
βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Pupils and students enrolled by education level, sex and field of education [educ_uoe_enra03]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

top5/ bottom είναι ιδιαίτερα υψηλή (3,3 φορές), που
υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων
του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που φοιτά/ έχει εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (07) Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και δομικών έργων
της ανώτερης δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης (ISCED3-Voc) στην ΕΕ-28, καταγράφει οριακή αύξηση κατά 0,8% (ή κατά 24.210 μαθητές/-τριες)
από 2.860.730 μαθητές/-τριες το 2015, σε 2.884.940
μαθητές/-τριες το 2018. Την ίδια περίοδο αναφοράς,
το πλήθος του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που
φοιτά/ έχει εγγραφεί στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική
μείωση κατά -46,5% (ή κατά 28.745 μαθητές/-τριες)
από 61.782 μαθητές/-τριες το 2015, σε 33.037 μαθητές/-τριες το 2018.

Κεφάλαιο 3ο

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Το 2018, 2.884.940 μαθητές/-τριες φοιτούν/έχουν εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (07) Σπουδές μηχανικού,
βιομηχανικής παραγωγής και δομικών έργων στην
ανώτερη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση
(ISCED 3-Voc), πλήθος που αντιστοιχεί στο 29,7% του
συνολικού μαθητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης
βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία,
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, 33.037 μαθητές/-τριες φοιτούν/έχουν
εγγραφεί στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην ανώτερη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση
(ISCED3-Voc) στην Ελλάδα, πλήθος που αντιστοιχεί στο
44,0% του συνολικού μαθητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας. Στην κατανομή μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη,
η Ελλάδα (44,0%) κατέχει την 4η υψηλότερη θέση, τιμή
υπερέχουσα σημαντικά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (29,7%) κατά 14,3 ποσ. μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 47,9% είναι: η Κύπρος (54,7%), η Ουγγαρία (50,0%), η Λιθουανία (47,0%), η Ελλάδα (44,0%), και η Ρουμανία (44,0%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη
14,6%, είναι: η Ιρλανδία (6,2%), το Ηνωμένο Βασίλειο
(14,3%), η Μάλτα (16,5%), η Πορτογαλία (17,6%), και η
Ολλανδία (18,6%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που
φοιτά/ έχει εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (07) Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και δομικών
έργων στην ανώτερη δευτεροβάθμια επαγγελματική
εκπαίδευση (ISCED3-Voc) ανά φύλο στα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 3.130: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που φοιτά στο πεδίο σπουδών (07) Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και δομικών έργων στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση - επαγγελματική (ISCED3-Voc) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Pupils and students enrolled by education level, sex and field of education [educ_uoe_enra03]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, και στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των αγοριών
στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπε-

ρέχει ιδιαίτερα σημαντικά του αντίστοιχου δείκτη των
κοριτσιών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ αγοριών και κοριτσιών να καταγράφεται στη Λι-
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

θουανία (κατά 93,2 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα
σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: το Ηνωμένο
Βασίλειο (κατά 87,8 ποσ. μονάδες), η Μάλτα (κατά 87,3
ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά 86,2 ποσ. μονάδες), η
Ιρλανδία (κατά 84,0 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά
83,4 ποσ. μονάδες), η Ισπανία και η Σουηδία (κατά 83,1
ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 81,3 ποσ. μονάδες), η
Λετονία (κατά 79,6 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 78,7
ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά 78,0 ποσ. μονάδες), η
Ουγγαρία (κατά 77,7 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά
77,6 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 77,0 ποσ. μονάδες),
η Πορτογαλία (κατά 74,9 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά
74,3 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 74,0 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 73,2 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 71,8 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 70,7 ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά 68,4 ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο (κατά 68,1 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κα-

τά 66,8 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 56,8 ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά 54,6 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία
(κατά 50,4 ποσ. μονάδες), και η Ρουμανία (κατά 28,8
ποσ. μονάδες) που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του
εύρους της απόκλισης των φύλων στο συγκεκριμένο
πεδίο σπουδών της βαθμίδας μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
3.2.1.8 ΓΕΩΠΟΝΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ, ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και
το ποσοστό του συνολικού μαθητικού πληθυσμού
που φοιτά στο πεδίο σπουδών (08) Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική και κτηνιατρική στην ανώτερη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση (ISCED3-Voc)
επί του συνολικού μαθητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά
στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 3.131: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που φοιτά στο πεδίο σπουδών (08) Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική και κτηνιατρική στην ανώτερη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση (ISCED 3-Voc) επί του συνολικού μαθητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον
οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - Pupils and students enrolled by education level, sex and field of education [educ_uoe_enra03]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, 348.838 μαθητές/-τριες φοιτούν/έχουν εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (08) Γεωπονία, δασοκομία,
αλιευτική και κτηνιατρική στην ανώτερη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση (ISCED 3-Voc), πλήθος
που αντιστοιχεί στο 3,6% του συνολικού μαθητικού
πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο
διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28
τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, 1.267 μαθητές/-τριες φοιτούν/έχουν
εγγραφεί στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην ανώτερη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση
(ISCED3-Voc) στην Ελλάδα, πλήθος που αντιστοιχεί στο
1,7% του συνολικού μαθητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας. Στην κατανομή μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη,
η Ελλάδα (1,7%) κατέχει την 2η χαμηλότερη θέση, τιμή
υπολειπόμενη ελαφρά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη
στην ΕΕ-28 (3,6%) κατά 1,9 ποσ. μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 7,1% είναι: η Σουηδία (8,8%), η Βουλγαρία (7,5%), η Εσθονία
(7,2%), η Ρουμανία (6,2%), και η Γαλλία (6,1%). Στον
αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη 1,8%,
είναι: η Κύπρος (1,6%), η Ελλάδα (1,7%), η Πορτογαλία
(1,7%), η Ισπανία (1,8%), και το Ηνωμένο Βασίλειο
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(2,3%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom είναι ιδιαίτερα υψηλή (3,9 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2013-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που φοιτά/ έχει
εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (08) Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική και κτηνιατρική της ανώτερης δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης (ISCED3-Voc)
στην ΕΕ-28, καταγράφει μικρή αύξηση κατά 1,7% (ή κατά 5.932 μαθητές/-τριες) από 342.906 μαθητές/-τριες
το 2013, σε 348.838 μαθητές/-τριες το 2018. Την ίδια
περίοδο αναφοράς, το πλήθος του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που φοιτά/ έχει εγγραφεί στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική μείωση κατά -58,6% (ή κατά 1.797
μαθητές/-τριες) από 3.064 μαθητές/-τριες το 2013, σε
1.267 μαθητές/-τριες το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που
φοιτά/ έχει εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (08) Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική και κτηνιατρική στην ανώτερη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση
(ISCED3-Voc) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το
2018.
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Γράφημα 3.132: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που φοιτά στο πεδίο σπουδών (08) Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική και κτηνιατρική στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση - επαγγελματική (ISCED3-Voc) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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δας υπολείπεται από σημαντικά έως ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των κοριτσιών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ αγοριών και κοριτσιών να καταγράφεται στη Σουηδία (κατά 30,4 ποσ. μονάδες), και
κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 16,2 ποσ. μονάδες),
η Τσεχία (κατά 15,2 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά
12,8 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 10,2 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Σλοβενία (κατά 8,0 ποσ. μονάδες), η Μάλτα (κατά 6,8 ποσ. μονάδες), και η Κροατία
(κατά 4,3 ποσ. μονάδες). Τέλος, τη συγκεκριμένη χρονιά
στην Ιρλανδία καταγράφεται οριακά μηδενική απόκλιση του δείκτη μεταξύ αγοριών και κοριτσιών (μικρότερη
των 2,0 ποσ. μονάδων).

Κεφάλαιο 3ο

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Το 2018, σε 19 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των αγοριών στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας
υπερέχει από ιδιαίτερα σημαντικά έως ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των κοριτσιών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ αγοριών και κοριτσιών να
καταγράφεται στην Κύπρο (κατά 87,0 ποσ. μονάδες),
και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Ισπανία (κατά 58,7 ποσ. μονάδες), η Ιταλία
(κατά 57,6 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 54,1 ποσ.
μονάδες), το Λουξεμβούργο (κατά 52,3 ποσ. μονάδες),
η Γαλλία (κατά 51,1 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά
46,5 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 39,4 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 32,2 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία
και το Βέλγιο (κατά 29,7 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία
(κατά 25,0 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 22,4 ποσ.
μονάδες), η Αυστρία (κατά 19,7 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 17,2 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά
16,9 ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά 16,2 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Ολλανδία (κατά 6,0 ποσ. μονάδες), και η Εσθονία (κατά 2,8 ποσ. μονάδες).
Την ίδια χρονιά, σε 8 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ για
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των
αγοριών στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμί-

3.2.1.9 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και
το ποσοστό του συνολικού μαθητικού πληθυσμού
που φοιτά στο πεδίο σπουδών (09) Υγεία και υπηρεσίες πρόνοιας στην ανώτερη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση (ISCED3-Voc) επί του συνολικού μαθητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 3.133: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που φοιτά στο πεδίο σπουδών (09) Υγεία και υπηρεσίες πρόνοιας στην ανώτερη
δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση (ISCED 3-Voc) επί του συνολικού μαθητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται
σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Το 2018, 1.126.956 μαθητές/-τριες φοιτούν/έχουν εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (09) Υγεία και υπηρεσίες
πρόνοιας στην ανώτερη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση (ISCED 3-Voc), πλήθος που αντιστοιχεί
στο 11,6% του συνολικού μαθητικού πληθυσμού της
συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται

σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, 16.883 μαθητές/-τριες φοιτούν/έχουν
εγγραφεί στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην ανώτερη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση (ISCED3Voc) στην Ελλάδα, πλήθος που αντιστοιχεί στο 22,5% του
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

συνολικού μαθητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης
βαθμίδας. Στην κατανομή μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα
(22,5%) κατέχει την 2η υψηλότερη θέση, τιμή υπερέχουσα σημαντικά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ28 (11,6%) κατά 10,9 ποσ. μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 21,4% είναι: η Ολλανδία (23,8%), η Ελλάδα (22,5%), η Φινλανδία (20,4%), η Σουηδία (20,2%), και το Ηνωμένο Βασίλειο (20,1%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτημέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση
τιμή δείκτη 1,2%, είναι: η Πολωνία (0,1%), η Λιθουανία
(0,3%), η Λετονία (0,8%), η Βουλγαρία (0,8%), και η
Ουγγαρία (4,0%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom είναι ιδιαίτερα υψηλή (17,9 φορές), που
υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων
του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος

του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που φοιτά/ έχει
εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (09) Υγεία και υπηρεσίες
πρόνοιας της ανώτερης δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης (ISCED3-Voc) στην ΕΕ-28, καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική μείωση κατά -60,6% (ή κατά
1.733.774 μαθητές/-τριες) από 2.860.730 μαθητές/τριες το 2015, σε 1.126.956 μαθητές/-τριες το 2018. Την
ίδια περίοδο αναφοράς, το πλήθος του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που φοιτά/ έχει εγγραφεί στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην Ελλάδα καταγράφει
επίσης ιδιαίτερα σημαντική μείωση κατά -77,0% (ή κατά 44.899 μαθητές/-τριες) από 61.782 μαθητές/-τριες
το 2015, σε 16.883 μαθητές/-τριες το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που
φοιτά/ έχει εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (09) Υγεία
και υπηρεσίες πρόνοιας στην ανώτερη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση (ISCED3-Voc) ανά
φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 3.134: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που φοιτά στο πεδίο σπουδών (09) Υγεία και υπηρεσίες πρόνοιας στην ανώτερη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση - επαγγελματική (ISCED3-Voc) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Το 2018, και στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των αγοριών
στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπολείπεται ιδιαίτερα σημαντικά του αντίστοιχου δείκτη
των κοριτσιών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη
μεταξύ αγοριών και κοριτσιών να καταγράφεται στη
Λιθουανία (κατά 92,9 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Εσθονία (κατά 87,6 ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά 85,7
ποσ. μονάδες), η Μάλτα (κατά 81,7 ποσ. μονάδες), η
Ουγγαρία (κατά 79,9 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά
78,3 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 74,8 ποσ. μονάδες),
η Δανία (κατά 73,5 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά
71,5 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 68,2 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία και η Σλοβακία (κατά 68,0 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 66,8 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 63,0 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία
(κατά 57,2 ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά 53,9 ποσ.
μονάδες), η Ισπανία (κατά 53,7 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα και το Βέλγιο (κατά 52,9 ποσ. μονάδες), η Ιταλία
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(κατά 49,5 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 49,2 ποσ.
μονάδες), η Σλοβενία (κατά 47,7 ποσ. μονάδες), το
Λουξεμβούργο (κατά 46,7 ποσ. μονάδες), η Πολωνία
(κατά 41,4 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 41,0 ποσ.
μονάδες), και η Σουηδία (κατά 39,8 ποσ. μονάδες) που
αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του εύρους της απόκλισης των φύλων στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της
βαθμίδας μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
3.2.1.10 ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και
το ποσοστό του συνολικού μαθητικού πληθυσμού
που φοιτά στο πεδίο σπουδών (10) Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών στην ανώτερη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση (ISCED3-Voc) επί του συνολικού μαθητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης
βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία,
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020
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Γράφημα 3.135 : Πλήθος και ποσοστό του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που φοιτά στο πεδίο σπουδών (10) Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών στην ανώτερη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση (ISCED 3-Voc) επί του συνολικού μαθητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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νία (11,5%), η Δανία (11,6%), και η Ιρλανδία (13,1%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom είναι υψηλή (3,1 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών
διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που φοιτά/ έχει
εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (10) Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών της ανώτερης δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης (ISCED3-Voc) στην ΕΕ-28, καταγράφει αύξηση κατά 12,0% (ή κατά 205.769 μαθητές/-τριες) από 1.714.864 μαθητές/-τριες το 2015, σε
1.920.633 μαθητές/-τριες το 2018. Την ίδια περίοδο
αναφοράς, το πλήθος του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που φοιτά/ έχει εγγραφεί στο συγκεκριμένο
πεδίο σπουδών στην Ελλάδα καταγράφει αύξηση κατά
17,7% (ή κατά 589 μαθητές/-τριες) από 3.334 μαθητές/τριες το 2015, σε 3.923 μαθητές/-τριες το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που
φοιτά/ έχει εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (10) Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών στην ανώτερη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση (ISCED3-Voc)
ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Κεφάλαιο 3ο

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Το 2018, 1.920.633 μαθητές/-τριες φοιτούν/έχουν εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (10) Σπουδές στην παροχή
υπηρεσιών στην ανώτερη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση (ISCED 3-Voc), πλήθος που αντιστοιχεί
στο 19,7% του συνολικού μαθητικού πληθυσμού της
συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται
σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, 3.923 μαθητές/-τριες φοιτούν/έχουν εγγραφεί στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην ανώτερη
δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση (ISCED3Voc) στην Ελλάδα, πλήθος που αντιστοιχεί στο 5,2% του
συνολικού μαθητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης
βαθμίδας. Στην κατανομή μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα (5,2%)
κατέχει την 1η χαμηλότερη θέση, τιμή υπολειπόμενη
σημαντικά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28
(19,7%) κατά 14,5 ποσ. μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 29,4% είναι: η
Κύπρος (33,4%), η Λιθουανία (28,8%), η Ιταλία (28,7%),
η Πορτογαλία (28,4%), και η Ουγγαρία (27,8%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη 9,5%, είναι: η Ελλάδα (5,2%), το Λουξεμβούργο (6,0%), η Γερμα-

Γράφημα 3.136: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που φοιτά στο πεδίο σπουδών (10) Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση - επαγγελματική (ISCED3-Voc) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
71,1 73,5 76,5
63,5 63,5 63,6 63,7 67,3 68,0
61,1 57,1 55,0
54,3 54,1 53,8 53,5 52,4 50,5 50,4 51,1 51,5 53,1 53,8 54,1 55,5 55,7 55,7 57,5 60,0
45,7 45,9 46,2 46,5 47,6 49,5 49,6 48,9 48,5 46,9 46,2 45,9 44,5 44,3 44,3 42,5 40,0
38,9 42,9 45,0
36,5 36,5 36,4 36,3 32,7 32,0
28,9 26,5 23,5

αγόρια

κορίτσια

Πηγή: Eurostat - Pupils and students enrolled by education level, sex and field of education [educ_uoe_enra03]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, σε 18 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των αγοριών στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας
υπολείπεται από ιδιαίτερα σημαντικά έως ελαφρά του
αντίστοιχου δείκτη των κοριτσιών, με τη μεγαλύτερη

απόκλιση του δείκτη μεταξύ αγοριών και κοριτσιών να
καταγράφεται στη Λιθουανία (κατά 53,1 ποσ. μονάδες),
και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Αυστρία (κατά 47,1 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 42,1 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 36,0 ποσ.
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μονάδες), η Λετονία (κατά 34,6 ποσ. μονάδες), η Τσεχία
(κατά 27,3 ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά 27,2 ποσ.
μονάδες), η Σλοβακία (κατά 27,1 ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 27,0 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 20,0
ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 15,0 ποσ. μονάδες), η
Φινλανδία και η Ουγγαρία (κατά 11,5 ποσ. μονάδες),
το Λουξεμβούργο (κατά 11,0 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Βουλγαρία (κατά 8,3 ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά 6,3 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 3,0 ποσ.
μονάδες), και η Ιταλία (κατά 2,3 ποσ. μονάδες).
Την ίδια χρονιά, σε 8 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ για
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των
αγοριών στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπερέχει από ισχυρά έως ελαφρά του αντίστοιχου
δείκτη των κοριτσιών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του
δείκτη μεταξύ αγοριών και κοριτσιών να καταγράφεται
στην Κύπρο (κατά 22,2 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η
Ρουμανία (κατά 14,3 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 10,1

ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Γερμανία (κατά 8,6
ποσ. μονάδες), η Μάλτα (κατά 8,1 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά 7,5 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο
(κατά 7,0 ποσ. μονάδες), και η Ισπανία (κατά 4,7 ποσ.
μονάδες). Τέλος, σε 2 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ και
συγκεκριμένα στην Πορτογαλία και την Ιρλανδία τη
συγκεκριμένη χρονιά καταγράφεται οριακά μηδενική
απόκλιση του δείκτη μεταξύ αγοριών και κοριτσιών (μικρότερη των 2,0 ποσ. μονάδων).
3.2.1.11 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΕΔΙΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΕ28
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που
φοιτά/ έχει εγγραφεί στην ανώτερη δευτεροβάθμια
επαγγελματική εκπαίδευση (ISCED3-Voc) στα πεδία
σπουδών (01)-(10) στην ΕΕ-28 και στην Ελλάδα το 2018.

Γράφημα 3.137: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που φοιτά στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση - επαγγελματική (ISCED3Voc) ανά πεδίο σπουδών στην ΕΕ-28 και στην ΕΛΛΑΔΑ το 2018

Ευρωπαϊκή Ένωση των 28
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Σπουδές στις επιχειρήσεις,
τη διοίκηση & το δίκαιο
Φυσικές επιστήμες,
μαθηματικά, στατιστική
Τεχνολογίες Πληροφορίας
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Υγεία και υπηρεσίες
πρόνοιας
Σπουδές στην παροχή
υπηρεσιών

0,0
3,7
0,0

Σπουδές στις επιχειρήσεις,
τη διοίκηση & το δίκαιο

18,8

Φυσικές επιστήμες,
μαθηματικά, στατιστική

2,3

10,8
0,0

Τεχνολογίες Πληροφορίας
& Επικοινωνίας

5,1

Σπουδές μηχανικού,
βιομηχανικής παραγωγής
και δομικών έργων
Γεωπονία, δασοκομία,
αλιευτική & κτηνιατρική

Ελλάδα

12,0

Σπουδές μηχανικού,
βιομηχανικής παραγωγής
και δομικών έργων

29,9

Γεωπονία, δασοκομία,
αλιευτική & κτηνιατρική

3,6

44,0
1,7

Υγεία και υπηρεσίες
πρόνοιας

11,7

Σπουδές στην παροχή
υπηρεσιών

19,9

22,5
5,2

Πηγή: Eurostat - Pupils and students enrolled by education level, sex and field of education [educ_uoe_enra03]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, στο συνολικό μαθητικό πληθυσμό που φοιτά/ έχει εγγραφεί στην ανώτερη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση (ISCED3-Voc) στην ΕΕ-28:
 το 29,9% του πληθυσμού φοιτά στο πεδίο Σπουδές
μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και δομικών
έργων,
 το 19,9% του πληθυσμού φοιτά στο πεδίο Σπουδές
στην παροχή υπηρεσιών,
 το 18,8% του πληθυσμού φοιτά στο πεδίο Σπουδές
στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το δίκαιο,
 το 11,7% του πληθυσμού φοιτά στο πεδίο Υγεία και
υπηρεσίες πρόνοιας,
 το 6,3% του πληθυσμού φοιτά στο πεδίο Ανθρωπιστικές σπουδές, γλωσσικές σπουδές, σπουδές στις
τέχνες,
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 το 5,1% του πληθυσμού φοιτά στο πεδίο Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας,,

 το 3,6% του πληθυσμού φοιτά στο πεδίο Γεωπονία,




δασοκομία, αλιευτική και κτηνιατρική,
το 2,3% του πληθυσμού φοιτά στο πεδίο Φυσικές
επιστήμες, μαθηματικά, στατιστική,
το 1,5% του πληθυσμού φοιτά στο πεδίο Κοινωνικές
επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση, και
το 0,9 του πληθυσμού φοιτά στο πεδίο Εκπαίδευση.

Την ίδια χρονιά, στο συνολικό μαθητικό πληθυσμό
που φοιτά/ έχει εγγραφεί στην ανώτερη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση (ISCED3-Voc) στην
Ελλάδα:

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

 το 44,0% του πληθυσμού φοιτά στο πεδίο Σπουδές

 το 3,7% του πληθυσμού φοιτά στο πεδίο Ανθρωπιστι-











κές σπουδές, γλωσσικές σπουδές, σπουδές στις τέχνες, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά (κατά 2,6 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (6,3%),
το 1,7% του πληθυσμού φοιτά στο πεδίο Γεωπονία,
δασοκομία, αλιευτική και κτηνιατρική, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά (κατά 1,9 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (3,6%),
ενώ μηδενικό πλήθος καταγράφεται σε 3 πεδία σπουδών: Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά, στατιστική,
Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση, και Εκπαίδευση.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία κατανομή του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που φοιτά/έχει εγγραφεί στην ανώτερη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση (ISCED3-Voc) στα πεδία σπουδών (01)-(10) και ανά φύλο στην ΕΕ-28 και στην Ελλάδα
το 2018.

Κεφάλαιο 3ο

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕ-28



μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και δομικών
έργων, τιμή υπερέχουσα σημαντικά (κατά 14,2 ποσ.
μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (29,9%),
το 22,5% του πληθυσμού φοιτά στο πεδίο Υγεία και
υπηρεσίες πρόνοιας, τιμή υπερέχουσα σημαντικά (κατά 10,8 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28
(11,7%),
το 12,0% του πληθυσμού φοιτά στο πεδίο Τεχνολογίες
πληροφορίας και επικοινωνίας, τιμή υπερέχουσα σημαντικά (κατά 6,9 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής
στην ΕΕ-28 (5,1%),
το 10,8% του πληθυσμού φοιτά στο πεδίο Σπουδές
στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το δίκαιο, τιμή υπολειπόμενη σημαντικά (κατά 8,0 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (18,8%),
το 5,2% του πληθυσμού φοιτά στο πεδίο Σπουδές στην
παροχή υπηρεσιών, τιμή υπολειπόμενη σημαντικά
(κατά 14,7 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην
ΕΕ-28 (19,9%),

Γράφημα 3.138: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που φοιτά στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση - επαγγελματική (ISCED3Voc) ανά πεδίο σπουδών και ανά φύλο στην ΕΕ-28 και στην ΕΛΛΑΔΑ το 2018

Ευρωπαϊκή Ένωση των 28
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62,5

Φυσικές επιστήμες,
μαθηματικά, στατιστική
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κορίτσια

αγόρια

Πηγή: Eurostat - Pupils and students enrolled by education level, sex and field of education [educ_uoe_enra03]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, στο συνολικό μαθητικό πληθυσμό που φοιτά/
έχει εγγραφεί στην ανώτερη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση (ISCED3-Voc) στην ΕΕ-28 καταγράφεται:
 σημαντική ανισορροπία των φύλων υπέρ των αγοριών καταγράφεται σε 3 πεδία σπουδών: (1) Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και δομικών έργων, (2) Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας, και (3) Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική και
κτηνιατρική,
 σημαντική ανισορροπία των φύλων υπέρ των κοριτσιών καταγράφεται σε 5 πεδία σπουδών: (1) Εκ-



παίδευση, (2) Υγεία και υπηρεσίες πρόνοιας, (3)
Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση, (4) Ανθρωπιστικές σπουδές, γλωσσικές
σπουδές, σπουδές στις τέχνες, και ελαφρότερα στο
πεδίο (5) Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση και
το δίκαιο, και
σχετική ισορροπία των φύλων καταγράφεται σε 2
πεδία σπουδών: (1) Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά,
στατιστική, και (2) Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών.

Την ίδια χρονιά, στο συνολικό μαθητικό πληθυσμό που
φοιτά/ έχει εγγραφεί στην ανώτερη δευτεροβάθμια
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επαγγελματική εκπαίδευση (ISCED3-Voc) στην Ελλάδα
καταγράφεται:
 σημαντική ανισορροπία των φύλων υπέρ των αγοριών
σε 3 πεδία σπουδών: (1) Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και δομικών έργων, (2) Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας, και (3) Γεωπονία,
δασοκομία, αλιευτική και κτηνιατρική,
3.2.2

 σημαντική ανισορροπία των φύλων υπέρ των κορι-



τσιών σε 2 πεδία σπουδών: (1) Υγεία και υπηρεσίες
πρόνοιας, και (2) Ανθρωπιστικές σπουδές, γλωσσικές
σπουδές, σπουδές στις τέχνες, ενώ
σχετική ισορροπία των φύλων σε 2 πεδία σπουδών: (1)
Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών, και (2) Σπουδές
στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το δίκαιο.

Μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4)
στικού πληθυσμού στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.
Σημειώνεται ότι σε 8 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και συγκεκριμένα, στη Δανία, την Κροατία, την Ιταλία, την Κύπρο,
τη Μάλτα, την Ολλανδία, τη Σλοβενία και το Ηνωμένο
Βασίλειο καταγράφεται μηδενικό πλήθος σπουδαστών/στριών στη βαθμίδα.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος του
συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού που φοιτά στη
μεταδευτεροβάθμια
μη-τριτοβάθμια
εκπαίδευση
(ISCED4) για τον οποίο διατίθενται στοιχεία ως προς το
πεδίο σπουδών του, καθώς και το ποσοστό των σπουδαστριών επί του συγκεκριμένου συνολικού σπουδα-

Γράφημα 3.139: Πλήθος του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού που φοιτά στη μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4) για τον οποίο διατίθενται στοιχεία ως προς το πεδίο σπουδών του, και ποσοστό των σπουδαστριών επί του συγκεκριμένου συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού στα κράτημέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Pupils and students enrolled by education level, sex and field of education [educ_uoe_enra03]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, 1.394.977 σπουδαστές/-στριες φοιτούν/ έχουν εγγραφεί στη μεταδευτεροβάθμια μη- τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4) για τους οποίους διατίθενται στοιχεία ως προς το πεδίο σπουδών τους στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28, με τον δείκτη ποσοστό των
σπουδαστριών επί του συγκεκριμένου συνολικού
σπουδαστικού πληθυσμού να είναι 59,5% (ή 830.281
σπουδάστριες).
Την ίδια χρονιά, 82.860 σπουδαστές/-στριες φοιτούν/
έχουν εγγραφεί στη μεταδευτεροβάθμια μη- τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4) για τους οποίους διατίθενται στοιχεία ως προς το πεδίο σπουδών τους στη
Ελλάδα, με το ποσοστό των σπουδαστριών επί του
συγκεκριμένου συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού
να είναι 53,7% (ή 44.464 σπουδάστριες). Στην κατανομή μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28, ως προς το
δείκτη ποσοστό των σπουδαστριών στη βαθμίδα, η
Ελλάδα (53,7%) κατέχει την 5η χαμηλότερη θέση, τιμή
υπολειπόμενη της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην
ΕΕ-28 (59,5%) κατά 5,8 ποσ. μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 72,5%
είναι: η Αυστρία (78,7%), η Γαλλία (51,4%), η Εσθονία
(71,9%), η Πολωνία (70,6%), και η Ρουμανία (67,9%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη
37,6%, είναι: το Λουξεμβούργο (23,4%), η Πορτογαλία
(33,4%), η Βουλγαρία (36,3%), η Ιρλανδία (41,2%), και
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η Ελλάδα (53,7%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom είναι υψηλή (1,9 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2018, στο πεδίο σπουδών
(00) Γενικά προγράμματα και προσόντα της συγκεκριμένης βαθμίδας φοιτούσε μόλις το 0,1% (ή 1.413 σπουδαστές/-στριες) του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού της βαθμίδας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28, που αφορά κατά κύριο λόγο σε σπουδαστικό πληθυσμό της
βαθμίδας σε 3 κράτη-μέλη της ΕΕ: στην Ιρλανδία (815
σπουδαστές/-στριες), το Βέλγιο (519 σπουδαστές/στριες), και τη Σουηδία (79 σπουδαστές/-στριες), ενώ
σε 25 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ καταγράφεται μηδενικό πλήθος σπουδαστών/-στριών στο συγκεκριμένο
πεδίο σπουδών της βαθμίδας.
Στη συνέχεια παρουσιάζεται η κατανομή των υπόλοιπων 10 πεδίων σπουδών της βαθμίδας.
3.2.2.1 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού που
φοιτά στο πεδίο σπουδών (01) Εκπαίδευση στη μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4)
επί του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά
στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 3.140: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού που φοιτά στο πεδίο σπουδών (01) Εκπαίδευση στη μεταδευτεροβάθμια μητριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4) επί του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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στρία (0,3%), η Ρουμανία (0,1%), το Βέλγιο (0,1%), η
Γαλλία (0,04%), και η Γερμανία (0,001%).
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2013-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού που φοιτά/
έχει εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (01) Εκπαίδευση
της μεταδευτεροβάθμιας μη-τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED4) στην ΕΕ-28, καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 126,9% (ή κατά 8.361 σπουδαστές/-στριες) από 6.590 σπουδαστές/-στριες το 2013,
σε 14.951 σπουδαστές/-στριες το 2018.

Κεφάλαιο 3ο

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Το 2018, σε 17 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ καταγράφεται μηδενικός σπουδαστικός πληθυσμός που φοιτά/
έχει εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (01) Εκπαίδευση στη
μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση
(ISCED4), μεταξύ των οποίων είναι και η Ελλάδα.
Την ίδια χρονιά, 14.951 σπουδαστές/-στριες φοιτούν/έχουν εγγραφεί στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών
στη μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση
(ISCED4), πλήθος που αντιστοιχεί στο 1,1% του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού της συγκεκριμένης
βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία,
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
Το 2018, το υψηλότερο ποσοστό σπουδαστικού πληθυσμού που φοιτά στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών
της βαθμίδας καταγράφεται στην Ιρλανδία (39,4%), και
κατά φθίνουσα σειρά ποσοστού ακολουθούν: η Σλοβακία (12,3%), η Σουηδία (11,4%), το Λουξεμβούργο
(5,4%), η Φινλανδία (1,9%), η Ουγγαρία (1,8%), η Αυ-

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού
που φοιτά/ έχει εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (01)
Εκπαίδευση στη μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια
εκπαίδευση (ISCED4) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 3.141: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού που φοιτά στο πεδίο σπουδών (01) Εκπαίδευση στη μεταδευτεροβάθμια μητριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Το 2018, σε 8 από τα 11 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των
ανδρών στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπολείπεται σημαντικά του αντίστοιχου δείκτη
των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη
μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στη
Σλοβακία (κατά 98,0 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα
σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Αυστρία
(κατά 90,9 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 84,5 ποσ.
μονάδες), το Βέλγιο (κατά 70,0 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά 66,3 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 33,7
ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 33,3 ποσ. μονάδες), και
η Σουηδία (κατά 17,8 ποσ. μονάδες) που αποτελεί και
την ελάχιστη τιμή του εύρους της απόκλισης των φύ-

λων στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας
μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη
χρονιά.
Την ίδια χρονιά, σε 3 από τα 11 κράτη-μέλη της ΕΕ για
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των
ανδρών στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπερέχει σημαντικά του αντίστοιχου δείκτη των
γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στη Φιλανδία (κατά 53,3 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα
σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: το Λουξεμβούργο (κατά 45,9 ποσ. μονάδες), και η Γερμανία (κατά
20,0 ποσ. μονάδες).
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

3.2.2.2 ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ & ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ, ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ

γλωσσικές σπουδές, σπουδές στις τέχνες στη μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4) επί
του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά
στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

ΤΕΧΝΕΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού
που φοιτά στο πεδίο σπουδών (02) Ανθρωπιστικές,

Γράφημα 3.142: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού που φοιτά στο πεδίο σπουδών (02) Ανθρωπιστικές, γλωσσικές σπουδές,
σπουδές στις τέχνες στη μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4) επί του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Το 2018, σε 8 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ καταγράφεται μηδενικός σπουδαστικός πληθυσμός που φοιτά/
έχει εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (02) Ανθρωπιστικές,
γλωσσικές σπουδές, σπουδές στις τέχνες στη μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, 67.697 σπουδαστές/-στριες
φοιτούν/ έχουν εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (02) Ανθρωπιστικές, γλωσσικές σπουδές, σπουδές στις τέχνες
στη μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση
(ISCED4), πλήθος που αντιστοιχεί στο 4,9% του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού της συγκεκριμένης
βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία,
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, 5.222 σπουδαστές/-στριες φοιτούν/ έχουν εγγραφεί στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στη μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4)
στην Ελλάδα, πλήθος που αντιστοιχεί στο 6,3% του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού της συγκεκριμένης
βαθμίδας. Στην κατανομή μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα (6,3%)
κατέχει την 10η υψηλότερη θέση, τιμή υπερέχουσα ελαφρά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28
(4,9%) κατά 1,4 ποσ. μονάδες.
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) και με μέση τιμή δείκτη 37,2% είναι: η Τσεχία
(100,0%), η Γαλλία (43,4%), το Βέλγιο (22,2%), η Λετονία (11,4%), και η Ουγγαρία (8,9%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη 1,1%, είναι: η

Ρουμανία (0,2%), η Αυστρία (0,6%), η Σλοβακία (0,9%),
η Φιλανδία (1,4%), και η Γερμανία (2,7%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom είναι ιδιαίτερα
υψηλή (32,4 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2013-2018, για
την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος του
συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού που φοιτά/ έχει
εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (02) Ανθρωπιστικές,
γλωσσικές σπουδές, σπουδές στις τέχνες της μεταδευτεροβάθμιας μη-τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED4)
στην ΕΕ-28, καταγράφει αύξηση κατά 18,1% (ή κατά
10.372 σπουδαστές/-στριες) από 57.325 σπουδαστές/στριες το 2013, σε 67.697 σπουδαστές/-στριες το 2018.
Την ίδια περίοδο αναφοράς, το πλήθος του συνολικού
σπουδαστικού πληθυσμού που φοιτά/ έχει εγγραφεί
στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 304,5% (ή κατά
3.931 σπουδαστές/-στριες) από 1.291 σπουδαστές/στριες το 2013, σε 5.222 σπουδαστές/-στριες το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού
που φοιτά/ έχει εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (02)
Ανθρωπιστικές, γλωσσικές σπουδές, σπουδές στις τέχνες στη μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28
το 2018.

Γράφημα 3.143: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού που φοιτά στο πεδίο σπουδών (02) Ανθρωπιστικές, γλωσσικές σπουδές,
σπουδές στις τέχνες στη μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται
στο Λουξεμβούργο (κατά 84,0 ποσ. μονάδες), και κατά
φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η
Ρουμανία (κατά 45,5 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία
(κατά 30,3 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 8,9 ποσ.
μονάδες), και η Ιρλανδία (κατά 3,5 ποσ. μονάδες).
Τέλος, σε 2 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ και συγκεκριμένα στη Γερμανία και την Ισπανία τη συγκεκριμένη
χρονιά καταγράφεται οριακά μηδενική απόκλιση του
δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών (μικρότερη των 2,0
ποσ. μονάδων).
3.2.2.3 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ &
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού
που φοιτά στο πεδίο σπουδών (03) Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση στη μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4)
επί του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Κεφάλαιο 3ο

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Το 2018, σε 13 από τα 20 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των
ανδρών στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπολείπεται από ιδιαίτερα σημαντικά έως ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στην Πολωνία (κατά 69,8
ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης
των φύλων ακολουθούν: η Λιθουανία (κατά 57,6 ποσ.
μονάδες), η Αυστρία (κατά 46,8 ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά 44,4 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 37,4
ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά 33,5 ποσ. μονάδες), η
Τσεχία (κατά 30,0 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο και η Φινλανδία (κατά 28,0 ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 20,9
ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 13,3 ποσ. μονάδες),
και ελαφρότερα η Ουγγαρία (κατά 4,1 ποσ. μονάδες),
και η Ελλάδα (κατά 3,5 ποσ. μονάδες).
Την ίδια χρονιά, σε 5 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ για
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των
ανδρών στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπερέχει σημαντικά έως ελαφρά του αντίστοιχου
δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του
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Γράφημα 3.144: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού που φοιτά στο πεδίο σπουδών (03) Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και
πληροφόρηση στη μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4) επί του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για
τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - Pupils and students enrolled by education level, sex and field of education [educ_uoe_enra03]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, σε 21 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ καταγράφεται μηδενικός σπουδαστικός πληθυσμός που φοιτά/
έχει εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (03) Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση στη μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, 9.673 σπουδαστές/-στριες
φοιτούν/ έχουν εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (03)
Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση στη μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4), πλήθος που αντιστοιχεί στο 0,7%
του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά
στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη
χρονιά. Την ίδια χρονιά, το υψηλότερο ποσοστό σπουδαστικού πληθυσμού που φοιτά στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας καταγράφεται στην Πολωνία (3,1%), και κατά φθίνουσα σειρά ποσοστού ακολουθούν: η Γαλλία (2,8%), η Σουηδία (2,2%), το Βέλγιο
και η Ελλάδα (1,2%), η Ιρλανδία και η Γερμανία (0,1).

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2013-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού που φοιτά/
έχει εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (03) Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση της μεταδευτεροβάθμιας μη-τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED4)
στην ΕΕ-28, καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση
κατά 52,0% (ή κατά 3.308 σπουδαστές/-στριες) από
6.365 σπουδαστές/-στριες το 2013, σε 9.673 σπουδαστές/-στριες το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού
που φοιτά/ έχει εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (03)
Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση στη μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ28 το 2018.
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Γράφημα 3.145: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού που φοιτά στο πεδίο σπουδών (03) Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία
και πληροφόρηση στη μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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γκεκριμένη χρονιά. Την ίδια χρονιά στην Ελλάδα το ποσοστό των ανδρών στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών
της βαθμίδας υπερέχει σημαντικά (κατά 10,3 ποσ. μονάδες), του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών.

Το 2018, σε 6 από τα 7 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία
διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των ανδρών
στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπολείπεται από ιδιαίτερα σημαντικά έως ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στην Πολωνία (κατά 48,4 ποσ. μονάδες),
και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Ιρλανδία (κατά 56,5 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 50,0 ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 48,9
ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 26,0 ποσ. μονάδες), και
ελαφρότερα η Γερμανία (κατά 7,5 ποσ. μονάδες) που
αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του εύρους της απόκλισης των φύλων στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της
βαθμίδας μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 τη συ-

3.2.2.4 ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού
που φοιτά στο πεδίο σπουδών (04) Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το δίκαιο στη μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4) επί του
συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 3.146: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού που φοιτά στο πεδίο σπουδών (04) Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση και
το δίκαιο στη μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4) επί του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον
οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Το 2018, σε 11 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ καταγράφεται μηδενικός σπουδαστικός πληθυσμός που φοιτά/
έχει εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (04) Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το δίκαιο της μεταδευτεροβάθμιας μη-τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED4).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, 275.330 σπουδαστές/-στριες
φοιτούν/έχουν εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (04)
Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το δίκαιο
της μεταδευτεροβάθμιας μη-τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED4), πλήθος που αντιστοιχεί στο 19,7% του
συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28.
Την ίδια χρονιά, 6.725 σπουδαστές/-στριες φοιτούν/
έχουν εγγραφεί στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της
μεταδευτεροβάθμιας μη-τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
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(ISCED4) στην Ελλάδα, πλήθος που αντιστοιχεί στο
8,1% του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού της
συγκεκριμένης βαθμίδας. Στην κατανομή μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα (8,1%) κατέχει την 5η χαμηλότερη θέση,
τιμή υπολειπόμενη ιδιαίτερα σημαντικά της αντίστοιχης
τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (19,7%) κατά 11,6 ποσ. μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 37,9%
είναι: η Εσθονία (57,6%), η Φινλανδία (48,8%), η Ισπανία (31,3%), η Βουλγαρία (28,8%), και η Ουγγαρία
(22,9%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτημέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη 5,8%, είναι: η Ρουμανία (2,9%), η Γαλλία (3,7%), η Ιρλανδία (7,2%), το Βέλγιο (7,2%), και η
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Ελλάδα (8,1%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom είναι σημαντικά υψηλή (6,5 φορές),
που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2013-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού που φοιτά/
έχει εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (04) Σπουδές στις
επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το δίκαιο της μεταδευτεροβάθμιας μη-τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED4)
στην ΕΕ-28, καταγράφει αύξηση κατά 16,3% (ή κατά
38.579 σπουδαστές/-στριες) από 236.751 σπουδαστές/στριες το 2013, σε 275.330 σπουδαστές/-στριες το

2018. Την ίδια περίοδο αναφοράς, το πλήθος του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού που φοιτά/ έχει
εγγραφεί στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά
316,4% (ή κατά 5.110 σπουδαστές/-στριες) από 1.615
σπουδαστές/-στριες το 2013, σε 6.725 σπουδαστές/στριες το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού
που φοιτά/ έχει εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (04)
Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το δίκαιο
στη μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση
(ISCED4) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Κεφάλαιο 3ο

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Γράφημα 3.147 : Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού που φοιτά στο πεδίο σπουδών (04) Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση
και το δίκαιο στη μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Το 2018, σε 16 από τα 17 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των
ανδρών στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπολείπεται ιδιαίτερα σημαντικά έως και ελαφρά
του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών
να καταγράφεται στην Εσθονία (κατά 66,3 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων
ακολουθούν: η Λετονία (κατά 60,2 ποσ. μονάδες), η
Ουγγαρία (κατά 55,0 ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά
52,9 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 42,1 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 39,6 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 39,2 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά 28,0
ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 25,1 ποσ. μονάδες), η
Γερμανία (κατά 23,1 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά
20,8 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 17,9 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 14,3 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα
(κατά 11,4 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Φινλανδία (κατά 7,6 ποσ. μονάδες), και το Βέλγιο (κατά 18,4

ποσ. μονάδες) που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του
εύρους της απόκλισης των φύλων στο συγκεκριμένο
πεδίο σπουδών της βαθμίδας μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, στη Βουλγαρία το ποσοστό των ανδρών στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας
υπερέχει ελαφρά (κατά 6,7 ποσ. μονάδες) του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών.
3.2.2.5 ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού
που φοιτά στο πεδίο σπουδών (05) Φυσικές επιστήμες,
μαθηματικά και στατιστική στη μεταδευτεροβάθμια
μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4) επί του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού της συγκεκριμένης
βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία,
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 3.148: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού που φοιτά στο πεδίο σπουδών (05) Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά και στατιστική στη μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4) επί του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Το 2018, σε 18 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ καταγράφεται μηδενικός σπουδαστικός πληθυσμός που φοιτά/ έχει εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (05) Φυσικές
επιστήμες, μαθηματικά και στατιστική στη μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4).
Την ίδια χρονιά, 3.985 σπουδαστές/-στριες φοιτούν/
έχουν εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (05) Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά και στατιστική στη μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4),
πλήθος που αντιστοιχεί στο 0,3% του συνολικού
σπουδαστικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28.
Το 2018, το υψηλότερο ποσοστό σπουδαστικού πληθυσμού που φοιτά στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών
της βαθμίδας καταγράφεται στη Γαλλία (2,5%), και
κατά φθίνουσα σειρά ποσοστού ακολουθούν: το Βέλγιο (1,8%), η Εσθονία (1,2%), η Ουγγαρία (0,6%), η
Φινλανδία και η Γερμανία (0,3%), η Σλοβακία και η
Ελλάδα (0,2%), η Ιρλανδία (0,1%), και η Ισπανία
(0,04%).

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2013-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού που φοιτά/
έχει εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (04) Σπουδές στις
επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το δίκαιο της μεταδευτεροβάθμιας μη-τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED4)
στην ΕΕ-28, καταγράφει αύξηση κατά 12,2% (ή κατά
434 σπουδαστές/-στριες) από 3.551 σπουδαστές/στριες το 2013, σε 3.985 σπουδαστές/-στριες το 2018.
Την ίδια περίοδο αναφοράς, το πλήθος του συνολικού
σπουδαστικού πληθυσμού που φοιτά/ έχει εγγραφεί
στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην Ελλάδα καταγράφει αύξηση κατά 144 σπουδαστές/-στριες από μηδενικό πλήθος το 2013.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού
που φοιτά/ έχει εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (05)
Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά και στατιστική στη
μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση
(ISCED4) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 3.149: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού που φοιτά στο πεδίο σπουδών (05) Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά και
στατιστική στη μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Το 2018, σε 7 από τα 10 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των
ανδρών στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπερέχει ιδιαίτερα σημαντικά του αντίστοιχου
δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του
δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται
στο Βέλγιο (κατά 91,1 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η
Ελλάδα (κατά 43,1 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 20,0
ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 10,3 ποσ. μονάδες),
και ελαφρότερα η Γερμανία (κατά 9,1 ποσ. μονάδες), η
Φινλανδία (κατά 5,7 ποσ. μονάδες), και η Ουγγαρία
(κατά 5,2 ποσ. μονάδες).
Την ίδια χρονιά, σε 2 από τα 10 κράτη-μέλη της ΕΕ για
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των
ανδρών στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπολείπεται από ιδιαίτερα σημαντικά έως ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη με-
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γαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στην Εσθονία (κατά 62,1 ποσ.
μονάδες), και ακολουθεί η Γαλλία (κατά 16,0 ποσ. μονάδες).
Τέλος, στην Ιρλανδία τη συγκεκριμένη χρονιά καταγράφεται μηδενική απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών.
3.2.2.6 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού
που φοιτά στο πεδίο σπουδών (06) Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας στη μεταδευτεροβάθμια
μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4) επί του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού της συγκεκριμένης
βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία,
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 3.150: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού που φοιτά στο πεδίο σπουδών (06) Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας στη μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4) επί του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο
διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Φινλανδία (0,1%), η Γαλλία (0,1%), η Εσθονία (0,4%), η
Γερμανία (2,3%), και η Ιρλανδία (2,5%). Ας σημειωθεί
ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom είναι ιδιαίτερα υψηλή (10,3 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2013-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού που φοιτά/
έχει εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (06) Τεχνολογίες
πληροφορίας και επικοινωνίας της μεταδευτεροβάθμιας μη-τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED4) στη ΕΕ-28,
καταγράφει αύξηση κατά 11,7% (ή κατά 6.061 σπουδαστές/-στριες) από 51.884 σπουδαστές/-στριες το 2013,
σε 57.905 σπουδαστές/-στριες το 2018. Την ίδια περίοδο αναφοράς, το πλήθος του συνολικού σπουδαστικού
πληθυσμού που φοιτά/ έχει εγγραφεί στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα
σημαντική αύξηση κατά 574,6% (ή κατά 7.550 σπουδαστές/-στριες) από 1.314 σπουδαστές/-στριες το 2013,
σε 8.864 σπουδαστές/-στριες το 2018.
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Το 2018, σε 13 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ καταγράφεται μηδενικός σπουδαστικός πληθυσμός που φοιτά/
έχει εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (06) Τεχνολογίες
πληροφορίας και επικοινωνίας στη μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4).
Την ίδια χρονιά, 57.905 σπουδαστές/-στριες φοιτούν/
έχουν εγγραφεί στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της
μεταδευτεροβάθμιας μη-τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
(ISCED4), πλήθος που αντιστοιχεί στο 4,2% του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού της συγκεκριμένης
βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία,
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28.
Την ίδια χρονιά, 8.864 σπουδαστές/-στριες φοιτούν/
έχουν εγγραφεί στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της
μεταδευτεροβάθμιας μη-τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
(ISCED4) στην Ελλάδα, πλήθος που αντιστοιχεί στο
10,7% του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού της
συγκεκριμένης βαθμίδας. Στην κατανομή μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα (10,70%) κατέχει την 3η υψηλότερη θέση, τιμή υπερέχουσα σημαντικά της αντίστοιχης τιμής
του δείκτη στην ΕΕ-28 (4,2%) κατά 6,5 ποσ. μονάδες.
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη
(top 5) και με μέση τιμή δείκτη 11,3% είναι: η Πορτογαλία (14,4%), η Ισπανία (10,7%), η Ελλάδα (10,7%), η
Σουηδία (7,7%), και η Πολωνία (7,0%). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη 1,1%, είναι: η

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού
που φοιτά/ έχει εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (06) Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας στη μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4)
ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 3.151: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού που φοιτά στο πεδίο σπουδών (06) Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας στη μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Το 2018, σε 14 από τα 15 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των
ανδρών στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπερέχει ιδιαίτερα σημαντικά του αντίστοιχου
δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του

δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται
στη Γαλλία (κατά 81,8 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η
Γερμανία (κατά 80,1 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά
76,2 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 75,2 ποσ. μονά-
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δες), η Λετονία (κατά 72,2 ποσ. μονάδες), η Εσθονία
(κατά 70,0 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 62,0
ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 60,0 ποσ. μονάδες),
η Σουηδία (κατά 47,5 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά
44,9 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 40,0 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 38,3 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία
(κατά 35,7 ποσ. μονάδες), και η Ρουμανία (κατά 12,8
ποσ. μονάδες) που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του
εύρους της απόκλισης των φύλων στο συγκεκριμένο
πεδίο σπουδών της βαθμίδας μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά. Την ίδια
χρονιά, στο Βέλγιο το ποσοστό των ανδρών στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπολείπεται

(κατά 20,0 ποσ. μονάδες) σημαντικά του αντίστοιχου
δείκτη των γυναικών.
3.2.2.7 ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ,
ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού
που φοιτά στο πεδίο σπουδών (07) Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και δομικών έργων στη
μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση
(ISCED4) επί του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού
της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται
σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 3.152: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού που φοιτά στο πεδίο σπουδών (07) Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και δομικών έργων στη μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4) επί του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού της συγκεκριμένης
βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Το 2018, σε 10 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ καταγράφεται μηδενικός σπουδαστικός πληθυσμός που φοιτά/
έχει εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (06) Τεχνολογίες
πληροφορίας και επικοινωνίας στη μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, 215.544 σπουδαστές/-στριες
φοιτούν/έχουν εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (07)
Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και δομικών έργων στη μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια
εκπαίδευση (ISCED4), πλήθος που αντιστοιχεί στο
15,5% του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού της
συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται
σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, 5.779 σπουδαστές/-στριες φοιτούν/έχουν εγγραφεί στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών
στη μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση
(ISCED4) στην Ελλάδα, πλήθος που αντιστοιχεί στο
7,0% του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού της
συγκεκριμένης βαθμίδας. Στην κατανομή μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα (4,0%) κατέχει την 16η υψηλότερη θέση,
τιμή υπολειπόμενη σημαντικά της αντίστοιχης τιμής του
δείκτη στην ΕΕ-28 (15,5%) κατά 8,5 ποσ. μονάδες.
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) και με μέση τιμή δείκτη 35,8% είναι: το Λουξεμβούργο (66,2%), η Ιρλανδία (32,9%), η Πορτογαλία (31,6%),
η Λιθουανία (26,7%), και η Φινλανδία (21,8%). Στον
αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμη-
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λότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη 6,0%,
είναι: η Πολωνία (0,4%), η Γαλλία (0,5%), η Ελλάδα
(7,0%), η Βουλγαρία (11,1%), και το Βέλγιο (11,2%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom είναι σημαντικά υψηλή (5,9 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2013-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού που φοιτά/
έχει εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (07) Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και δομικών έργων
της μεταδευτεροβάθμιας μη-τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED4) στην ΕΕ-28, καταγράφει οριακά μηδενική
μεταβολή. Την ίδια περίοδο, το πλήθος του συνολικού
σπουδαστικού πληθυσμού που φοιτά/ έχει εγγραφεί
στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 150,2% (ή
κατά 3.469 σπουδαστές/-στριες) από 2.310 σπουδαστές/-στριες το 2013, σε 5.779 σπουδαστές/-στριες το
2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού
που φοιτά/ έχει εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (07)
Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και δομικών έργων στη
μεταδευτεροβάθμια
μητριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4) ανά φύλο στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 3.153: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού που φοιτά στο πεδίο σπουδών (07) Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και δομικών έργων στη μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Το 2018, σε 17 από τα 18 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των
ανδρών στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπερέχει ιδιαίτερα σημαντικά έως ελαφρά του
αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη
απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να
καταγράφεται στην Ιρλανδία (κατά 98,1 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων
ακολουθούν: η Γαλλία (κατά 92,7 ποσ. μονάδες), το
Λουξεμβούργο (κατά 86,8 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο
(κατά 80,2 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 78,9 ποσ.
μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 76,6 ποσ. μονάδες), η
Γερμανία (κατά 75,2 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 73,6 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 65,3 ποσ.
μονάδες), η Σουηδία (κατά 61,2 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 59,8 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά
54,2 ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά 51,8 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά 40,0 ποσ. μονάδες), η Ισπανία
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(κατά 32,5 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 30,4 ποσ.
μονάδες), και η Εσθονία (κατά 22,6 ποσ. μονάδες).
Την ίδια χρονιά, στη Φινλανδία το ποσοστό των ανδρών στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας
υπολείπεται ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών κατά 4,7 ποσ. μονάδες, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του εύρους της απόκλισης των φύλων στο
συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
3.2.2.8 ΓΕΩΠΟΝΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ, ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και
το ποσοστό του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού που φοιτά στο πεδίο σπουδών (08) Γεωπονία,
δασοκομία, αλιευτική και κτηνιατρική στη μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4) επί
του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά
στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 3.154: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού που φοιτά στο πεδίο σπουδών (08) Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική και κτηνιατρική στη μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4) επί του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον
οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - Pupils and students enrolled by education level, sex and field of education [educ_uoe_enra03]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, σε 12 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ καταγράφεται μηδενικός σπουδαστικός πληθυσμός που φοιτά/ έχει εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (08) Γεωπονία,
δασοκομία, αλιευτική και κτηνιατρική της μεταδευτεροβάθμιας μη-τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED4).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, 24.002 σπουδαστές/-στριες
φοιτούν/έχουν εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (08) Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική και κτηνιατρική στη μεταδευτεροβάθμια
μη-τριτοβάθμια
εκπαίδευση
(ISCED4), πλήθος που αντιστοιχεί στο 1,7% του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού της συγκεκριμένης

βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία,
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, 633 σπουδαστές/-στριες φοιτούν/ έχουν εγγραφεί στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στη
μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση
(ISCED4) στην Ελλάδα, πλήθος που αντιστοιχεί στο
0,8% του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού της
συγκεκριμένης βαθμίδας. Στην κατανομή μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα (0,8%) κατέχει την 2η χαμηλότερη θέση,
τιμή υπολειπόμενη ελαφρά της αντίστοιχης τιμής του
δείκτη στην ΕΕ-28 (1,7%) κατά 0,9 ποσ. μονάδες.
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Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) και με μέση τιμή δείκτη 5,2% είναι: η Λετονία (9,6%),
η Εσθονία (5,7%), η Λιθουανία (4,4%), η Σουηδία
(3,3%), και η Ρουμανία (2,8%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη 0,8%, είναι: η Γαλλία (0,1%), η Ελλάδα (0,8%), η Φινλανδία (0,8%), η Ισπανία (1,2%), και η Ιρλανδία (1,3%). Ας σημειωθεί ότι
η τιμή του λόγου top5/ bottom είναι σημαντικά υψηλή
(6,2 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών
διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2013-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού που φοιτά/
έχει εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (08) Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική και κτηνιατρική της μεταδευτερο-

βάθμιας μη-τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED4) στη
ΕΕ-28, καταγράφει μείωση κατά -12,2% (ή κατά 3.321
σπουδαστές/-στριες) από 27.323 σπουδαστές/-στριες
το 2013, σε 24.002 σπουδαστές/-στριες το 2018. Την ίδια περίοδο αναφοράς, το πλήθος του συνολικού
σπουδαστικού πληθυσμού που φοιτά/ έχει εγγραφεί
στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 486,1% (ή
κατά 525 σπουδαστές/-στριες) από 108 σπουδαστές/στριες το 2013, σε 633 σπουδαστές/-στριες το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού
που φοιτά/ έχει εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (08)
Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική και κτηνιατρική στη
μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση
(ISCED4) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 3.155: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού που φοιτά στο πεδίο σπουδών (08) Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική και
κτηνιατρική στη μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Το 2018, σε 8 από τα 15 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία
διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των ανδρών
στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπερέχει από ιδιαίτερα σημαντικά έως ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στο Βέλγιο (κατά 53,7 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν:
η Ουγγαρία (κατά 53,3 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά
39,3 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 27,3 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 16,6 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία
(κατά 10,4 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Ιρλανδία
(κατά 8,7 ποσ. μονάδες), και η Ρουμανία (κατά 6,6 ποσ.
μονάδες).
Την ίδια χρονιά, σε 7 από τα 15 κράτη-μέλη της ΕΕ για
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των
ανδρών στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπολείπεται από ιδιαίτερα σημαντικά έως ελαφρά
του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών
να καταγράφεται στην Πολωνία (κατά 56,0 ποσ. μονά-
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δες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων
ακολουθούν: η Σουηδία (κατά 35,1 ποσ. μονάδες), η
Φινλανδία (κατά 24,2 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 23,8 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 16,7 ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο (κατά 14,3 ποσ. μονάδες), και η
Λετονία (κατά 2,5 ποσ. μονάδες).
Τέλος, στην Εσθονία τη συγκεκριμένη χρονιά καταγράφεται οριακά μηδενική απόκλιση του δείκτη μεταξύ
ανδρών και γυναικών (τιμή χαμηλότερη των 2,0 ποσ.
μονάδων).
3.2.2.9 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και
το ποσοστό του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού που φοιτά στο πεδίο σπουδών (09) Υγεία και
υπηρεσίες πρόνοιας στη μεταδευτεροβάθμια μητριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4) επί του συνολικού
σπουδαστικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020
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Γράφημα 3.156: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού που φοιτά στο πεδίο σπουδών (09) Υγεία και υπηρεσίες πρόνοιας στη μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4) επί του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται
σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη 4,2%, είναι: η
Βουλγαρία (1,2%), το Λουξεμβούργο (1,7%), η Ιρλανδία (2,2%), η Εσθονία (4,2%), και η Φινλανδία (11,7%).
Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom είναι
ιδιαίτερα υψηλή (13,1 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2013-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού που φοιτά/
έχει εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (09) Υγεία και υπηρεσίες πρόνοιας της μεταδευτεροβάθμιας μη- τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED4) στην ΕΕ-28, καταγράφει
μικρή αύξηση κατά 4,5% (ή κατά 22.018 σπουδαστές/στριες) από 489.859 σπουδαστές/-στριες το 2013, σε
511.877 σπουδαστές/-στριες το 2018. Την ίδια περίοδο
αναφοράς, το πλήθος του συνολικού σπουδαστικού
πληθυσμού που φοιτά/ έχει εγγραφεί στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα
σημαντική αύξηση κατά 670,6% (ή κατά 17.021 σπουδαστές/-στριες) από 2.538 σπουδαστές/-στριες το 2013,
σε 19.559 σπουδαστές/-στριες το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού
που φοιτά/ έχει εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (09) Υγεία και υπηρεσίες πρόνοιας στη μεταδευτεροβάθμια
μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4) ανά φύλο στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Κεφάλαιο 3ο

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Το 2018, σε 10 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ καταγράφεται μηδενικός σπουδαστικός πληθυσμός που φοιτά/
έχει εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (09) Υγεία και υπηρεσίες πρόνοιας στη μεταδευτεροβάθμια μη- τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, 511.877 σπουδαστές/-στριες
φοιτούν/έχουν εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (09) Υγεία
και υπηρεσίες πρόνοιας της μεταδευτεροβάθμιας μητριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED4), πλήθος που αντιστοιχεί στο 36,7% του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 τη
συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, 19.559 σπουδαστές/-στριες φοιτούν/
έχουν εγγραφεί στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της
μεταδευτεροβάθμιας μη-τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
(ISCED4) στην Ελλάδα, πλήθος που αντιστοιχεί στο 23,6%
του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας. Στην κατανομή μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα (23,6%) κατέχει την 9η υψηλότερη θέση, τιμή υπολειπόμενη σημαντικά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη
στην ΕΕ-28 (36,7%) κατά 13,1 ποσ. μονάδες.
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) και με μέση τιμή δείκτη 56,2% είναι: η Αυστρία
(98,8%), η Ρουμανία (65,6%), η Γερμανία (42,5%), η
Γαλλία (38,3%), και το Βέλγιο (30,9%). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο

Γράφημα 3.157: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού που φοιτά στο πεδίο σπουδών (09) Υγεία και υπηρεσίες πρόνοιας στη μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Το 2018, σε 17 από τα 18 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των ανδρών στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας
υπολείπεται ιδιαίτερα σημαντικά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δεί-

κτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στη
Σουηδία (κατά 87,3 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα
σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Λετονία
(κατά 84,5 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία και η Γαλλία
(κατά 70,2 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 68,5 ποσ.
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μονάδες), η Ρουμανία (κατά 67,4 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 66,8 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά
65,1 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 62,5 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 61,0 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία
(κατά 57,8 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 57,6 ποσ.
μονάδες), η Γερμανία (κατά 55,9 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 50,1 ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο (κατά 50,0 ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά 46,0 ποσ. μονάδες), και η Ισπανία (κατά 44,9 ποσ. μονάδες).
Την ίδια χρονιά, στη Βουλγαρία το ποσοστό των ανδρών στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας
υπερέχει ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών
(κατά 7,7 ποσ. μονάδες) που αποτελεί και την ελάχιστη

τιμή του εύρους της απόκλισης των φύλων στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
3.2.2.10 ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού που
φοιτά στο πεδίο σπουδών (10) Σπουδές στην παροχή
υπηρεσιών στη μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια
εκπαίδευση (ISCED4) επί του συνολικού σπουδαστικού
πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο
διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28
το 2018.
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Γράφημα 3.158: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού που φοιτά στο πεδίο σπουδών (10) Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών στη μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4) επί του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται
σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Το 2018, σε 9 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ καταγράφεται
μηδενικός σπουδαστικός πληθυσμός που φοιτά/ έχει
εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (10) Σπουδές στην παροχή
υπηρεσιών στη μεταδευτεροβάθμια μη- τριτοβάθμια
εκπαίδευση (ISCED4).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, 212.600 σπουδαστές/-στριες
φοιτούν/έχουν εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (10) Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών στη μεταδευτεροβάθμια
μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4), πλήθος που αντιστοιχεί στο 15,2% του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, 34.933 σπουδαστές/-στριες φοιτούν/
έχουν εγγραφεί στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της
μεταδευτεροβάθμιας μη-τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
(ISCED4) στην Ελλάδα, πλήθος που αντιστοιχεί στο 42,2%
του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας. Στην κατανομή μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα (42,2%) κατέχει την 2η υψηλότερη θέση, τιμή υπερέχουσα ιδιαίτερα σημαντικά της αντίστοιχης τιμής του
δείκτη στην ΕΕ-28 (15,2%) κατά 27,0 ποσ. μονάδες.
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) και με μέση τιμή δείκτη 38,7% είναι: η Βουλγαρία
(56,1%), η Ελλάδα (42,2%), η Πορτογαλία (33,2%), η
Πολωνία (32,6%), και η Σλοβακία (29,1%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
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δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη 6,1%, είναι: η
Αυστρία (0,3%), η Ιρλανδία (4,7%), η Γερμανία (7,1%),
η Γαλλία (8,6%), και η Σουηδία (9,8%). Ας σημειωθεί ότι
η τιμή του λόγου top5/ bottom είναι σημαντικά υψηλή
(6,3 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών
διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2013-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού που φοιτά/
έχει εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (10) Σπουδές στην
παροχή υπηρεσιών της μεταδευτεροβάθμιας μη- τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED4) στην ΕΕ-28, καταγράφει μικρή μείωση κατά -3,4% (ή κατά 7.522 σπουδαστές/-στριες) από 220.122 σπουδαστές/-στριες το
2013, σε 212.600 σπουδαστές/-στριες το 2018. Την ίδια
περίοδο αναφοράς, το πλήθος του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού που φοιτά/ έχει εγγραφεί στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην Ελλάδα καταγράφει
εξαιρετικά σημαντική αύξηση κατά 1610,7% (ή κατά
32.891 σπουδαστές/-στριες) από 2.042 σπουδαστές/στριες το 2013, σε 34.933 σπουδαστές/-στριες το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού
που φοιτά/ έχει εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (10)
Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών στη μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 3.159: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού που φοιτά στο πεδίο σπουδών (10) Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών στη
μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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δας υπερέχει από σημαντικά έως ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση
του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στη Βουλγαρία (κατά 31,5 ποσ. μονάδες), και κατά
φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η
Ρουμανία (κατά 26,7 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η
Σλοβακία (κατά 4,4 ποσ. μονάδες), και η Πορτογαλία
(κατά 4,2 ποσ. μονάδες). Τέλος, σε 2 από τα 28 κράτημέλη της ΕΕ και συγκεκριμένα στο Βέλγιο και τη Σουηδία τη συγκεκριμένη χρονιά καταγράφεται οριακά μηδενική απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών (μικρότερη των 2,0 ποσ. μονάδων).

Κεφάλαιο 3ο

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Το 2018, σε 13 από τα 19 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των ανδρών στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας
υπολείπεται από ιδιαίτερα σημαντικά έως ελαφρά του
αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη
απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να
καταγράφεται στο Λουξεμβούργο (κατά 66,7 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων
ακολουθούν: η Ισπανία (κατά 48,8 ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά 46,9 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 36,9
ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 34,3 ποσ. μονάδες), η
Εσθονία (κατά 30,7 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά
22,5 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 21,3 ποσ. μονάδες),
η Γερμανία (κατά 18,0 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 17,7 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 16,7 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Ιρλανδία (κατά 7,6 ποσ. μονάδες), και η Ελλάδα (κατά 6,5 ποσ. μονάδες).
Την ίδια χρονιά, σε 4 από τα 19 κράτη-μέλη της ΕΕ για
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των
ανδρών στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμί-

3.2.2.11 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΕΔΙΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΕ28
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού
που φοιτά/ έχει εγγραφεί στη μεταδευτεροβάθμια μητριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4) στα πεδία σπουδών
(01)-(10) στην ΕΕ-28 και στην Ελλάδα.

Γράφημα 3.160: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού που φοιτά στη μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4)
ανά πεδίο σπουδών στην ΕΕ-28 και στην ΕΛΛΑΔΑ το 2018
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Το 2018, στο συνολικό σπουδαστικό πληθυσμό που
φοιτά/ έχει εγγραφεί στη μεταδευτεροβάθμια μη- τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4) στην ΕΕ-28:

 το 36,7% του πληθυσμού φοιτά στο πεδίο Υγεία και
υπηρεσίες πρόνοιας,
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

 το 19,8% του πληθυσμού φοιτά στο πεδίο Σπουδές









στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το δίκαιο,
το 15,5% του πληθυσμού φοιτά στο πεδίο Σπουδές
μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και δομικών
έργων,
το 15,3% του πληθυσμού φοιτά στο πεδίο Σπουδές
στην παροχή υπηρεσιών,
το 4,9% του πληθυσμού φοιτά στο πεδίο Ανθρωπιστικές σπουδές, γλωσσικές σπουδές, σπουδές στις τέχνες,
το 4,2% του πληθυσμού φοιτά στο πεδίο Τεχνολογίες
πληροφορίας και επικοινωνίας,,
το 1,7% του πληθυσμού φοιτά στο πεδίο Γεωπονία,
δασοκομία, αλιευτική και κτηνιατρική,
το 1,1% του πληθυσμού φοιτά στο πεδίο Εκπαίδευση,
το 0,7% του πληθυσμού φοιτά στο πεδίο Κοινωνικές
επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση, και
το 0,3% του πληθυσμού φοιτά στο πεδίο Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά, στατιστική.

Την ίδια χρονιά, στο συνολικό σπουδαστικό πληθυσμό
που φοιτά/ έχει εγγραφεί στη μεταδευτεροβάθμια μητριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4) στην Ελλάδα:
 το 42,2% του πληθυσμού φοιτά στο πεδίο Σπουδές
στην παροχή υπηρεσιών, τιμή υπερέχουσα σημαντικά
(κατά 26,9 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην
ΕΕ-28 (15,3%),
 το 23,6% του πληθυσμού φοιτά στο πεδίο Υγεία και
υπηρεσίες πρόνοιας, τιμή υπολειπόμενη σημαντικά
(κατά 13,1 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην
ΕΕ-28 (36,7%),
 το 10,7% του πληθυσμού φοιτά στο πεδίο Τεχνολογίες
πληροφορίας και επικοινωνίας, τιμή υπερέχουσα ση-

μαντικά (κατά 6,5 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής
στην ΕΕ-28 (4,2%),
 το 8,1% του πληθυσμού φοιτά στο πεδίο Σπουδές στις
επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το δίκαιο, τιμή υπολειπόμενη σημαντικά (κατά 11,6 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (19,8%),
 το 7,0% του πληθυσμού φοιτά στο πεδίο Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και δομικών έργων, τιμή υπολειπόμενη σημαντικά (κατά 8,5 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (15,5%),
 το 6,3% του πληθυσμού φοιτά στο πεδίο Ανθρωπιστικές σπουδές, γλωσσικές σπουδές, σπουδές στις τέχνες, τιμή υπερέχουσα ελαφρά (κατά 1,4 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (4,9%),
 το 1,2% του πληθυσμού φοιτά στο πεδίο Κοινωνικές
επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση, τιμή
υπερέχουσα ελαφρά (κατά 0,5 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (0,7%),
 το 0,8% του πληθυσμού φοιτά στο πεδίο Γεωπονία,
δασοκομία, αλιευτική και κτηνιατρική, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά (κατά 0,9 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (1,7%),
 το 0,2% του πληθυσμού φοιτά στο πεδίο : Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά, στατιστική, τιμή υπολειπόμενη
οριακά (κατά 0,1 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής
στην ΕΕ-28 (0,3%),
 ενώ μηδενικό πλήθος καταγράφεται στο πεδίο Εκπαίδευση, έναντι ποσοστού 1,1% στην ΕΕ-28.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία κατανομή του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού που
φοιτά/έχει εγγραφεί στη μεταδευτεροβάθμια μη- τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4) στα πεδία σπουδών (01)(10) και ανά φύλο στην ΕΕ-28 και στην Ελλάδα το 2018.

Γράφημα 3.161: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού που φοιτά στη μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια (ISCED4) ανά πεδίο
σπουδών και ανά φύλο στην ΕΕ-28 και στην ΕΛΛΑΔΑ το 2018
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3.2.3

Την ίδια χρονιά, στο συνολικό μαθητικό πληθυσμό που
φοιτά/ έχει εγγραφεί στη μεταδευτεροβάθμια μητριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4) στην Ελλάδα καταγράφεται:
 σημαντική ανισορροπία των φύλων υπέρ των ανδρών σε 5 πεδία σπουδών: (1) Σπουδές μηχανικού,
βιομηχανικής παραγωγής και δομικών έργων, (2)
Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά, στατιστική,
(3)Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική και κτηνιατρική,
(4) Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας, και
ελαφρότερα στο πεδίο (5) Κοινωνικές επιστήμες,
δημοσιογραφία και πληροφόρηση,
 σημαντική ανισορροπία των φύλων υπέρ των γυναικών σε 2 πεδία σπουδών: (1) Υγεία και υπηρεσίες
πρόνοιας, και ελαφρότερα στο πεδίο (2) Σπουδές
στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το δίκαιο, και
 σχετική ισορροπία των φύλων σε 2 πεδία σπουδών:
(1) Ανθρωπιστικές σπουδές, γλωσσικές σπουδές,
σπουδές στις τέχνες, και (2) Σπουδές στην παροχή
υπηρεσιών.

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Το 2018, στο συνολικό σπουδαστικό πληθυσμό που
φοιτά/ έχει εγγραφεί στη μεταδευτεροβάθμια μητριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4) στην ΕΕ-28 καταγράφεται:
 σημαντική ανισορροπία των φύλων υπέρ των ανδρών σε 3 πεδία σπουδών: (1) Σπουδές μηχανικού,
βιομηχανικής παραγωγής και δομικών έργων, (2) Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας, και ελαφρότερα στο πεδίο (3) Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά, στατιστική,
 σημαντική ανισορροπία των φύλων υπέρ των γυναικών σε 6 πεδία σπουδών: (1) Υγεία και υπηρεσίες
πρόνοιας, (2) Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση, (3) Εκπαίδευση, (4) Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το δίκαιο, (5)
Ανθρωπιστικές σπουδές, γλωσσικές σπουδές,
σπουδές στις τέχνες, και (6) Σπουδές στην παροχή
υπηρεσιών, και
 σχετική ισορροπία των φύλων στο πεδίο Γεωπονία,
δασοκομία, αλιευτική και κτηνιατρική.

Τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5)
στικού πληθυσμού στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.
Σημειώνεται ότι σε 6 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και συγκεκριμένα, στη Βουλγαρία, την Εσθονία, τη Λιθουανία,
τη Ρουμανία, και τη Φινλανδία καταγράφεται μηδενικό πλήθος σπουδαστών/-στριών στη βαθμίδα.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος του
συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού που φοιτά στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών
(ISCED5) για τον οποίο διατίθενται στοιχεία ως προς το
πεδίο σπουδών του, καθώς και το ποσοστό των σπουδαστριών επί του συγκεκριμένου συνολικού σπουδα-

Γράφημα 3.162: Πλήθος του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού που φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) για τον οποίο
διατίθενται στοιχεία ως προς το πεδίο σπουδών του, και ποσοστό των σπουδαστριών επί του συγκεκριμένου συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Pupils and students enrolled by education level, sex and field of education [educ_uoe_enra03]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, 1.460.543 σπουδαστές/-στριες φοιτούν/ έχουν εγγραφεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού
κύκλου σπουδών (ISCED5) για τους οποίους διατίθενται στοιχεία ως προς το πεδίο σπουδών τους στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28, με τον δείκτη ποσοστό των
σπουδαστριών επί του συγκεκριμένου συνολικού
σπουδαστικού πληθυσμού να είναι 50,6% (ή 738.638
σπουδάστριες).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 69,2%
είναι: η Πολωνία (83,8%), η Μάλτα (68,1%), η Σλοβακία (65,4%), η Γερμανία (64,8%), και η Τσεχία (64,1%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη
31,5%, είναι: η Κροατία (21,6%), η Ιταλία (25,7%), η
Κύπρος (33,0%), η Πορτογαλία (37,2%), και η Σλοβε-

νία (39,9%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/
bottom είναι υψηλή (2,2 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2018, στο πεδίο σπουδών
(00) Γενικά προγράμματα και προσόντα της συγκεκριμένης βαθμίδας φοιτούσε μόλις το 1,0% (ή 15.245
σπουδαστές/-στριες) του συνολικού σπουδαστικού
πληθυσμού της βαθμίδας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28,
που αφορά κατά κύριο λόγο σε σπουδαστικό πληθυσμό
της βαθμίδας σε 3 κράτη-μέλη της ΕΕ: το Ηνωμένο Βασίλειο (14.747 σπουδαστές/-στριες), την Ιρλανδία (419
σπουδαστές/-στριες), και την Αυστρία (79 σπουδαστές/-στριες), ενώ σε 25 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ
καταγράφεται μηδενικό πλήθος σπουδαστών/-στριών
στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας.
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Στη συνέχεια παρουσιάζεται η κατανομή των υπόλοιπων 10 πεδίων σπουδών της βαθμίδας.
3.2.3.1 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού που

φοιτά στο πεδίο σπουδών (01) Εκπαίδευση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5)
επί του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά
στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 3.163: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού που φοιτά στο πεδίο σπουδών (01) Εκπαίδευση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) επί του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - Pupils and students enrolled by education level, sex and field of education [educ_uoe_enra03]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, σε 16 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ καταγράφεται μηδενικός σπουδαστικός πληθυσμός που φοιτά/ έχει εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (01) Εκπαίδευση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου
σπουδών (ISCED5).
Την ίδια χρονιά, 69.161 σπουδαστές/-στριες φοιτούν
/έχουν εγγραφεί στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5), πλήθος που αντιστοιχεί στο 4,7% του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού της συγκεκριμένης
βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία,
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
Το 2018, το υψηλότερο ποσοστό σπουδαστικού πληθυσμού που φοιτά στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών
της βαθμίδας καταγράφεται στη Μάλτα (29,0%), και
κατά φθίνουσα σειρά ποσοστού ακολουθούν: η Αυστρία (12,3%), η Ιρλανδία (8,9%), η Ισπανία (8,5%), η
Λετονία (7,6%), το Ηνωμένο Βασίλειο (6,7%), η Σλοβα-

κία (5,3%), η Ολλανδία (3,1%), η Ουγγαρία (3,0%), η
Δανία (1,6%), η Σουηδία (0,3%), και η Γαλλία (0,2%).
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2013-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού που φοιτά/
έχει εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (01) Εκπαίδευση
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) στην ΕΕ-28, καταγράφει σημαντική μείωση κατά -30,5% (ή κατά 30.313 σπουδαστές/-στριες)
από 99.474 σπουδαστές/-στριες το 2013, σε 69.161
σπουδαστές/-στριες το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού
που φοιτά/ έχει εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (01)
Εκπαίδευση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού
κύκλου σπουδών (ISCED5) ανά φύλο στα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 3.164: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού που φοιτά στο πεδίο σπουδών (01) Εκπαίδευση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Pupils and students enrolled by education level, sex and field of education [educ_uoe_enra03]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, και στα 13 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των ανδρών στο
συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπολείπεται σημαντικά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με
τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και
γυναικών να καταγράφεται στη Ουγγαρία (κατά 98,9
ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των
φύλων ακολουθούν: η Λετονία (κατά 97,5 ποσ. μονάδες), η Μάλτα (κατά 92,0 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία
(κατά 88,7 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 85,2 ποσ.
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μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 72,4 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 71,4 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 71,2
ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 51,9 ποσ.
μονάδες), η Ολλανδία (κατά 50,7 ποσ. μονάδες), η
Σουηδία (κατά 47,1 ποσ. μονάδες), και η Δανία (κατά
30,3 ποσ. μονάδες) που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή
του εύρους της απόκλισης των φύλων στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

3.2.3.2 ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ & ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ, ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ

γλωσσικές σπουδές, σπουδές στις τέχνες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5)
επί του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

ΤΕΧΝΕΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού
που φοιτά στο πεδίο σπουδών (02) Ανθρωπιστικές,
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Γράφημα 3.165: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού που φοιτά στο πεδίο σπουδών (02) Ανθρωπιστικές, γλωσσικές σπουδές,
σπουδές στις τέχνες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) επί του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Κεφάλαιο 3ο

Πηγή: Eurostat - Pupils and students enrolled by education level, sex and field of education [educ_uoe_enra03]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, σε 9 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ καταγράφεται μηδενικός σπουδαστικός πληθυσμός που φοιτά/
έχει εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (02) Ανθρωπιστικές,
γλωσσικές σπουδές, σπουδές στις τέχνες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, 93.651 σπουδαστές/-στριες
φοιτούν/ έχουν εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (02) Ανθρωπιστικές, γλωσσικές σπουδές, σπουδές στις τέχνες
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5), πλήθος που αντιστοιχεί στο 6,4% του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού της συγκεκριμένης
βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία,
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο
δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 35,2% είναι: η
Τσεχία (100,0%), η Σλοβακία (39,7%), η Μάλτα (15,2%),
η Δανία (11,1%), και η Γερμανία (10,0%). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη 2,0%, είναι: η
Λετονία (1,0%), η Ουγγαρία (1,9%), η Ολλανδία (2,0%),
η Κύπρος (2,5%), και η Ιταλία (2,9%). Ας σημειωθεί ότι

η τιμή του λόγου top5/ bottom είναι ιδιαίτερα υψηλή
(17,3 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών
διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2013-2018, για
την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος του
συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού που φοιτά/ έχει
εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (02) Ανθρωπιστικές,
γλωσσικές σπουδές, σπουδές στις τέχνες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5)
στην ΕΕ-28, καταγράφει μείωση κατά -10,7% (ή κατά
11.267 σπουδαστές/-στριες) από 104.918 σπουδαστές/στριες το 2013, σε 93.651 σπουδαστές/-στριες το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού
που φοιτά/ έχει εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (02)
Ανθρωπιστικές, γλωσσικές σπουδές, σπουδές στις τέχνες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου
σπουδών (ISCED5) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ28 το 2018.

Γράφημα 3.166: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού που φοιτά στο πεδίο σπουδών (02) Ανθρωπιστικές, γλωσσικές σπουδές,
σπουδές στις τέχνες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Pupils and students enrolled by education level, sex and field of education [educ_uoe_enra03]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, σε 14 από τα 19 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των
ανδρών στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπολείπεται από ιδιαίτερα σημαντικά έως ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στη Γερμανία (κατά 65,7 ποσ.

μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των
φύλων ακολουθούν: η Ολλανδία (κατά 52,7 ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά 49,3 ποσ. μονάδες), η Αυστρία
(κατά 42,2 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 28,3 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 24,0 ποσ. μονάδες), η Δανία
(κατά 23,2 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά
22,2 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 20,9 ποσ. μονά-
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δες), η Μάλτα (κατά 20,0 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 19,6 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 19,0 ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο (κατά 13,5 ποσ. μονάδες), και
ελαφρότερα η Σουηδία (κατά 3,5 ποσ. μονάδες).
Την ίδια χρονιά, σε 4 από τα 19 κράτη-μέλη της ΕΕ για
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των
ανδρών στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπερέχει σημαντικά έως ελαφρά του αντίστοιχου
δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του
δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται
στην Πορτογαλία (κατά 26,6 ποσ. μονάδες), και κατά
φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η
Σλοβενία (κατά 21,1 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η
Κύπρος (κατά 8,8 ποσ. μονάδες), και η Ισπανία (κατά
7,8 ποσ. μονάδες).

Τέλος, στην Ουγγαρία τη συγκεκριμένη χρονιά καταγράφεται οριακά μηδενική απόκλιση του δείκτη μεταξύ
ανδρών και γυναικών (μικρότερη των 2,0 ποσ. μονάδων).
3.2.3.3 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ &
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού
που φοιτά στο πεδίο σπουδών (03) Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών
(ISCED5) επί του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού
της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται
σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 3.167: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού που φοιτά στο πεδίο σπουδών (03) Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και
πληροφόρηση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) επί του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας,
για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - Pupils and students enrolled by education level, sex and field of education [educ_uoe_enra03]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, σε 15 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ καταγράφεται μηδενικός σπουδαστικός πληθυσμός που φοιτά/ έ-χει εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (03) Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, 26.982 σπουδαστές/-στριες
φοιτούν/έχουν εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (03) Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου
σπουδών (ISCED5), πλήθος που αντιστοιχεί στο 1,8%
του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά
στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη
χρονιά. Την ίδια χρονιά, το υψηλότερο ποσοστό
σπουδαστικού πληθυσμού που φοιτά στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας καταγράφεται στο
Βέλγιο (7,4%), και κατά φθίνουσα σειρά ποσοστού
ακολουθούν: η Ολλανδία (6,1%), η Ιρλανδία (4,5%), η
Μάλτα (3,9%), τo Ηνωμένο Βασίλειο (3,8%), η Ουγγαρία (3,5%), το Λουξεμβούργο (2,2%), η Γαλλία

(1,5%), η Αυστρία (1,4%), η Δανία (1,0%), η Ισπανία
(0,8%), η Σουηδία (0,8%), η Κύπρος (0,3%), η Λετονία
(0,3%), και η Πορτογαλία (0,3%).
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2013-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού που φοιτά/
έχει εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (03) Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μικρού κύκλου σπουδών
(ISCED5) στην ΕΕ-28, καταγράφει αύξηση κατά 10,4%
(ή κατά 2.536 σπουδαστές/-στριες) από 24.446 σπουδαστές/-στριες το 2013, σε 26.982 σπουδαστές/στριες το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού
που φοιτά/ έχει εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (03)
Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) ανά φύλο στα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 3.168: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού που φοιτά στο πεδίο σπουδών (03) Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία
και πληροφόρηση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Το 2018, σε 14 από τα 15 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των ανδρών στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας
υπολείπεται από ιδιαίτερα σημαντικά έως ελαφρά του
αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη
απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να
καταγράφεται στην Πορτογαλία (κατά 94,1 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων
ακολουθούν: η Λετονία (κατά 81,4 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 61,7 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 55,9
ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 53,4 ποσ.
μονάδες), η Δανία (κατά 49,1 ποσ. μονάδες), η Αυστρία
(κατά 48,6 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 48,3 ποσ.
μονάδες), η Ολλανδία (κατά 45,8 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 41,6 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 34,9
ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 32,6 ποσ. μονάδες), και
το Λουξεμβούργο (κατά 29,4 ποσ. μονάδες).

Την ίδια χρονιά, στην Κύπρο το ποσοστό των ανδρών
στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπερέχει ελαφρά (κατά 6,7 ποσ. μονάδες) του αντίστοιχου
δείκτη των γυναικών, ενώ στη Μάλτα καταγράφεται οριακά μηδενική απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών
και γυναικών (μικρότερη των 2,0 ποσ. μονάδων).
3.2.3.4 ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ

Κεφάλαιο 3ο

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού
που φοιτά στο πεδίο σπουδών (04) Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το δίκαιο στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) επί του
συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 3.169: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού που φοιτά στο πεδίο σπουδών (04) Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση και
το δίκαιο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) επί του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον
οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Το 2018, σε 10 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ καταγράφεται μηδενικός σπουδαστικός πληθυσμός που φοιτά/ έχει εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (04) Σπουδές
στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το δίκαιο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μικρού κύκλου σπουδών
(ISCED5).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, 442.968 σπουδαστές/-στριες
φοιτούν/έχουν εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (04)
Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το δίκαιο
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5), πλήθος που αντιστοιχεί στο 30,3% του
συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά
στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28. Την ίδια χρονιά,
τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και
με μέση τιμή δείκτη 49,9% είναι: η Κύπρος (56,1%), η
Ουγγαρία (54,2%), η Ολλανδία (51,4%), η Δανία
(48,9%), και η Γαλλία (38,9%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη 15,3%, είναι: η
Σλοβακία (8,0%), η Ιταλία (13,5%), η Σλοβενία

(15,4%), η Πορτογαλία (19,3%), και η Ισπανία (20,3%).
Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom είναι
σημαντικά υψηλή (3,3 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2013-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού που φοιτά/
έχει εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (04) Σπουδές στις
επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το δίκαιο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5)
στην ΕΕ-28, καταγράφει μικρή αύξηση κατά 3,2% (ή κατά 13.924 σπουδαστές/-στριες) από 429.044 σπουδαστές/-στριες το 2013, σε 442.968 σπουδαστές/-στριες
το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία κατανομή του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού που
φοιτά/ έχει εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (04) Σπουδές
στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το δίκαιο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5)
ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 3.170: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού που φοιτά στο πεδίο σπουδών (04) Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση
και το δίκαιο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Το 2018, σε 13 από τα 18 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των
ανδρών στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπολείπεται ιδιαίτερα σημαντικά έως και ελαφρά
του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών
να καταγράφεται στη Σουηδία (κατά 55,9 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων
ακολουθούν: η Σλοβακία (κατά 46,2 ποσ. μονάδες), η
Λετονία (κατά 41,2 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά
40,1 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 37,0 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 18,6 ποσ. μονάδες), η Ισπανία
(κατά 17,3 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 16,6 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 14,7 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 13,8 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα το
Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 8,6 ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο (κατά 8,0 ποσ. μονάδες), και η Ιρλανδία
(κατά 4,4 ποσ. μονάδες). Τη συγκεκριμένη χρονιά, σε 4
από τα 18 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται
σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των ανδρών στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπερέχει από

σημαντικά έως και ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των
γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στην Κύπρο (κατά 43,2 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Ιταλία (κατά 34,6 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά 13,1
ποσ. μονάδες), και η Δανία (κατά 2,7 ποσ. μονάδες).
Τέλος, στη Μάλτα καταγράφεται οριακά μηδενική απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών (μικρότερη των 2,0 ποσ. μονάδων).
3.2.3.5 ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού
που φοιτά στο πεδίο σπουδών (05) Φυσικές επιστήμες,
μαθηματικά και στατιστική στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) επί του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού της συγκεκριμένης
βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία,
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 3.171: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού που φοιτά στο πεδίο σπουδών (05) Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά και στατιστική στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) επί του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον
οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Το 2018, σε 16 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ καταγράφεται μηδενικός σπουδαστικός πληθυσμός που φοιτά/
έχει εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (05) Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά και στατιστική στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5).
Την ίδια χρονιά, 37.266 σπουδαστές/-στριες φοιτούν/
έχουν εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (05) Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά και στατιστική στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5), πλήθος που αντιστοιχεί στο 2,6% του συνολικού σπουδα-
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στικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για
τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτημέλη της ΕΕ-28.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, το υψηλότερο ποσοστό
σπουδαστικού πληθυσμού που φοιτά στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας καταγράφεται στη, Ιταλία (8,5%), και κατά φθίνουσα σειρά ποσοστού ακολουθούν: η Ιρλανδία (4,5%), η Γαλλία (4,3%), το Ηνωμένο Βασίλειο (3,1%), η Σλοβενία (1,5%), η Πορτογαλία
(1,4%), το Λουξεμβούργο (1,3%), η Ισπανία και το Βέλ-
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γιο (1,0%), η Αυστρία (0,3%), και η Λετονία και η Δανία
(0,1%).
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού που φοιτά/
έχει εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (04) Σπουδές στις
επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το δίκαιο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5)
στην ΕΕ-28, καταγράφει αύξηση κατά 12,9% (ή κατά

4.257 σπουδαστές/-στριες) από 33.099 σπουδαστές/στριες το 2015, σε 37.266 σπουδαστές/-στριες το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού
που φοιτά/έχει εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (05) Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά και στατιστική στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών
(ISCED5) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 3.172: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού που φοιτά στο πεδίο σπουδών (05) Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά και
στατιστική στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Κεφάλαιο 3ο

άνδρες

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕ-28
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Το 2018, σε 8 από τα 12 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των
ανδρών στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπερέχει ιδιαίτερα σημαντικά του αντίστοιχου
δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του
δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται
στο Λουξεμβούργο (κατά 80,0 ποσ. μονάδες), και κατά
φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η
Ισπανία (κατά 72,7 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 72,4
ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 36,4 ποσ. μονάδες), η
Ιταλία (κατά 36,3 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 20,2
ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Ιρλανδία (κατά 8,4
ποσ. μονάδες), και η Γαλλία (κατά 54,5 ποσ. μονάδες).

ρη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών
να καταγράφεται στην Πορτογαλία (κατά 62,1 ποσ.
μονάδες), και ακολουθούν η Σλοβενία (κατά 20,5 ποσ.
μονάδες), και η Λετονία (κατά 18,2 ποσ. μονάδες).
Τέλος, στο Ηνωμένο Βασίλειο τη συγκεκριμένη χρονιά
καταγράφεται μηδενική απόκλιση του δείκτη μεταξύ
ανδρών και γυναικών.
3.2.3.6 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού
που φοιτά στο πεδίο σπουδών (06) Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) επί του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού της συγκεκριμένης
βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία,
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Την ίδια χρονιά, σε 3 από τα 12 κράτη-μέλη της ΕΕ για
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των
ανδρών στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπολείπεται από ιδιαίτερα σημαντικά έως ισχυρά
του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτε-
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Γράφημα 3.173: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού που φοιτά στο πεδίο σπουδών (06) Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) επί του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - Pupils and students enrolled by education level, sex and field of education [educ_uoe_enra03]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, σε 10 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ καταγράφεται μηδενικός σπουδαστικός πληθυσμός που φοιτά/ έχει εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (06) Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5).
Την ίδια χρονιά, 117.133 σπουδαστές/-στριες φοιτούν/
έχουν εγγραφεί στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μικρού κύκλου σπουδών
(ISCED5), πλήθος που αντιστοιχεί στο 8,0% του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28.
Την ίδια χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 13,9% είναι: η Πορτο-
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έχει εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (06) Τεχνολογίες
πληροφορίας και επικοινωνίας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) στη ΕΕ28, καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά
63,6% (ή κατά 45.553 σπουδαστές/-στριες) από 71.580
σπουδαστές/-στριες το 2013, σε 117.133 σπουδαστές/στριες το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού
που φοιτά/ έχει εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (06) Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5)
ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

γαλία (18,1%), η Σουηδία (14,7%), η Ιταλία (13,4%), το
Βέλγιο (11,7%), και η Ισπανία (11,5%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη 3,5%, είναι: η Βουλγαρία (1,4%), το Λουξεμβούργο (3,3%), η Σλοβακία
(3,8%), η Αυστρία (4,1%), και η Ιρλανδία (5,0%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom είναι ιδιαίτερα υψηλή (3,9 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2013-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού που φοιτά/

Γράφημα 3.174: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού που φοιτά στο πεδίο σπουδών (06) Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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λανδία (κατά 51,7 ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά
50,7 ποσ. μονάδες), και η Κύπρος (κατά 46,3 ποσ. μονάδες) που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του εύρους
της απόκλισης των φύλων στο συγκεκριμένο πεδίο
σπουδών της βαθμίδας μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.

Το 2018, και στα 18 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία
διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των ανδρών
στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπερέχει ιδιαίτερα σημαντικά του αντίστοιχου δείκτη των
γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στο Λουξεμβούργο (κατά 100,0 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η
Σλοβακία (κατά 90,0 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά
88,2 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 86,6 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 79,9 ποσ. μονάδες), η Αυστρία
(κατά 79,1 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 78,3 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 77,2 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 77,0 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 76,0 ποσ.
μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 73,1 ποσ. μονάδες), η
Μάλτα (κατά 71,2 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 67,2 ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά 64,4
ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 61,0 ποσ. μονάδες), η Ιρ-

3.2.3.7 ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ,
ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού
που φοιτά στο πεδίο σπουδών (07) Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και δομικών έργων
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) επί του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το
2018.

Γράφημα 3.175: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού που φοιτά στο πεδίο σπουδών (07) Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και δομικών έργων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) επί του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού της συγκεκριμένης
βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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(8,4%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom είναι ιδιαίτερα υψηλή (9,4 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018, για
την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος του
συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού που φοιτά/ έχει
εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (07) Σπουδές μηχανικού,
βιομηχανικής παραγωγής και δομικών έργων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μικρού κύκλου σπουδών
(ISCED5) στην ΕΕ-28, καταγράφει μείωση κατά -1,6% (ή
κατά 4.041 σπουδαστές/-στριες) από 259.397 σπουδαστές/-στριες το 2015, σε 255.356 σπουδαστές/-στριες το
2018.
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία κατανομή του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού που
φοιτά/ έχει εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (07) Σπουδές
μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και δομικών έργων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου
σπουδών (ISCED5) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28
το 2018.

Κεφάλαιο 3ο

Το 2018, σε 8 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ καταγράφεται μηδενικός σπουδαστικός πληθυσμός που φοιτά/
έχει εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (06) Τεχνολογίες
πληροφορίας και επικοινωνίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, 255.356 σπουδαστές/-στριες
φοιτούν/έχουν εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (07)
Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και δομικών έργων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού
κύκλου σπουδών (ISCED5), πλήθος που αντιστοιχεί στο
17,5% του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού της
συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται
σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο
δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 46,3% είναι: η
Κροατία (100,0%), η Σλοβενία (35,4%), η Ιταλία
(34,4%), η Σουηδία (32,4%), και η Πορτογαλία (22,8%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη
4,9%, είναι: η Ουγγαρία (0,4%), η Μάλτα (1,2%), το
Βέλγιο (7,0%), η Σλοβακία (7,5%), και η Ολλανδία

Γράφημα 3.176: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού που φοιτά στο πεδίο σπουδών (07) Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και δομικών έργων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Το 2018, και στα 20 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία
διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των ανδρών
στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπερέχει ιδιαίτερα σημαντικά έως ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση
του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στην Ολλανδία (κατά 88,1 ποσ. μονάδες), και
κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: το Βέλγιο (κατά 88,1 ποσ. μονάδες), η Ιταλία
(κατά 82,1 ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά 78,6 ποσ.
μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 71,6 ποσ. μονάδες), η
Κύπρος (κατά 70,8 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 70,8 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 70,3
ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 69,3 ποσ. μονάδες), η
Σλοβενία (κατά 67,5 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά
65,5 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 61,5 ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο (κατά 60,7 ποσ. μονάδες), η
Κροατία (κατά 56,9 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά

54,0 ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 52,3 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 51,4 ποσ. μονάδες), η Δανία
(κατά 42,1 ποσ. μονάδες), η Μάλτα (κατά 20,0 ποσ.
μονάδες), και ελαφρότερα η Σλοβακία (κατά 3,5 ποσ.
μονάδες) που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του εύρους της απόκλισης των φύλων στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
3.2.3.8 ΓΕΩΠΟΝΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ, ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού
που φοιτά στο πεδίο σπουδών (08) Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική και κτηνιατρική στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) επί του
συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 3.177: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού που φοιτά στο πεδίο σπουδών (08) Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική και κτηνιατρική στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) επί του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον
οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - Pupils and students enrolled by education level, sex and field of education [educ_uoe_enra03]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, σε 11 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ καταγράφεται μηδενικός σπουδαστικός πληθυσμός που φοιτά/
έχει εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (08) Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική και κτηνιατρική στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, 34.725 σπουδαστές/-στριες
φοιτούν/έχουν εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (08) Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική και κτηνιατρική στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών
(ISCED5), πλήθος που αντιστοιχεί στο 2,4% του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού της συγκεκριμένης
βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία,
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο
δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 8,5% είναι: η
Γερμανία (12,0%), η Ιταλία (11,2%), η Ουγγαρία (8,1%),
η Πορτογαλία (7,3%), και η Σλοβενία (3,6%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη 0,6%,
είναι: η Μάλτα (0,1%), η Ιρλανδία (0,2%), η Σλοβακία

(0,9%), η Ισπανία (0,9%), και η Δανία (1,2%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom είναι ιδιαίτερα
υψηλή (13,2 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2013-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού που φοιτά/
έχει εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (08) Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική και κτηνιατρική της τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) στη ΕΕ28, καταγράφει οριακή μείωση κατά -0,6% (ή κατά 196
σπουδαστές/-στριες) από 34.529 σπουδαστές/-στριες
το 2013, σε 34.725 σπουδαστές/-στριες το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού
που φοιτά/ έχει εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (08)
Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική και κτηνιατρική στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών
(ISCED5) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 3.178: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού που φοιτά στο πεδίο σπουδών (08) Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική και
κτηνιατρική στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Pupils and students enrolled by education level, sex and field of education [educ_uoe_enra03]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, σε 14 από τα 17 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των ανδρών στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας
υπερέχει από ιδιαίτερα σημαντικά έως ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στη Μάλτα (κατά 100,0 ποσ. μονάδες), και
κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Γερμανία (κατά 95,2 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά 77,7 ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά 74,5 ποσ.
μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 54,3 ποσ. μονάδες), η Ισπα-
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νία (κατά 51,1 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 34,5 ποσ.
μονάδες), η Γαλλία (κατά 33,5 ποσ. μονάδες), η Λετονία
(κατά 31,1 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 11,8 ποσ.
μονάδες), η Δανία (κατά 10,0 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Πορτογαλία (κατά 9,4 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 7,7 ποσ. μονάδες), και η Αυστρία (κατά 5,6
ποσ. μονάδες) που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του
εύρους της απόκλισης των φύλων στο συγκεκριμένο
πεδίο σπουδών της βαθμίδας μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Την ίδια χρονιά, σε 3 από τα 17 κράτη-μέλη της ΕΕ για
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των
ανδρών στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπολείπεται από ιδιαίτερα σημαντικά έως ισχυρά
του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών
να καταγράφεται στη Σλοβακία (κατά 65,2 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων
ακολουθούν: η Σουηδία (κατά 36,7 ποσ. μονάδες), και
το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 11,8 ποσ. μονάδες).

3.2.3.9 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και
το ποσοστό του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού που φοιτά στο πεδίο σπουδών (09) Υγεία και
υπηρεσίες πρόνοιας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) επί του συνολικού
σπουδαστικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 3.179: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού που φοιτά στο πεδίο σπουδών (09) Υγεία και υπηρεσίες πρόνοιας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) επί του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται
σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - Pupils and students enrolled by education level, sex and field of education [educ_uoe_enra03]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, σε 10 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ καταγράφεται μηδενικός σπουδαστικός πληθυσμός που φοιτά/ έχει εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (09) Υγεία και
υπηρεσίες πρόνοιας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, 236.424 σπουδαστές/-στριες
φοιτούν/έχουν εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (09) Υγεία και υπηρεσίες πρόνοιας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5), πλήθος
που αντιστοιχεί στο 16,2% του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον
οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο
δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 47,5% είναι: η
Πολωνία (100,0%), το Βέλγιο (46,2%), το Λουξεμβούργο (38,6%), το Ηνωμένο Βασίλειο (29,3%), και η Λετονία (23,4%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτημέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση
τιμή δείκτη 3,1%, είναι: η Σλοβενία (1,8%), η Κύπρος

(2,9%), η Ουγγαρία (3,2%), η Δανία (3,6%), και η Σουηδία (4,0%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/
bottom είναι ιδιαίτερα υψηλή (15,4 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2013-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού που φοιτά/
έχει εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (09) Υγεία και υπηρεσίες πρόνοιας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) στην ΕΕ-28, καταγράφει μικρή μείωση κατά -2,2% (ή κατά 5.320 σπουδαστές/-στριες) από 241.744 σπουδαστές/-στριες το 2013,
σε 236.424 σπουδαστές/-στριες το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού
που φοιτά/ έχει εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (09) Υγεία και υπηρεσίες πρόνοιας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 3.180: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού που φοιτά στο πεδίο σπουδών (09) Υγεία και υπηρεσίες πρόνοιας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Pupils and students enrolled by education level, sex and field of education [educ_uoe_enra03]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, και στα 18 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία
διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των ανδρών
στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπολείπεται ιδιαίτερα σημαντικά του αντίστοιχου δείκτη
των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη

μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στη
Λετονία (κατά 81,2 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα
σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Μάλτα
(κατά 76,3 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 70,2
ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 69,3 ποσ. μονάδες),
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η Δανία (κατά 68,1 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά
67,5 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 67,5 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 65,6 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 65,0 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 63,6
ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά 63,0 ποσ. μονάδες),
η Σουηδία (κατά 59,6 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 59,6 ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά 58,2
ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο (κατά 56,8 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 53,5 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 43,3 ποσ. μονάδες), και η Ιρλανδία (κατά
40,0 ποσ. μονάδες) που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του εύρους της απόκλισης των φύλων στο συγκε-

κριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
3.2.3.10 ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού που
φοιτά στο πεδίο σπουδών (10) Σπουδές στην παροχή
υπηρεσιών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) επί του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον
οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 3.181: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού που φοιτά στο πεδίο σπουδών (10) Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) επί του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - Pupils and students enrolled by education level, sex and field of education [educ_uoe_enra03]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, σε 10 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ καταγράφεται μηδενικός σπουδαστικός πληθυσμός που φοιτά/ έχει εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (10) Σπουδές
στην παροχή υπηρεσιών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, 131.632 σπουδαστές/-στριες
φοιτούν/έχουν εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (10)
Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5), πλήθος που αντιστοιχεί στο 9,0% του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για
τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτημέλη της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο
δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 27,9% είναι: η
Γερμανία (56,7%), η Σλοβενία (27,3%), η Κύπρος
(21,5%), η Αυστρία (17,7%), και η Ιταλία (16,1%). Στον
αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη
4,3%, είναι: το Ηνωμένο Βασίλειο (0,8%), το Βέλγιο

(1,1%), η Μάλτα (3,7%), η Γαλλία (6,4%), και η Σουηδία (9,4%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/
bottom είναι σημαντικά υψηλή (9,4 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων
του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού που φοιτά/
έχει εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (10) Σπουδές στην
παροχή υπηρεσιών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) στην ΕΕ-28, καταγράφει αύξηση κατά 7,8% (ή κατά 9.578 σπουδαστές/στριες) από 122.054 σπουδαστές/-στριες το 2015, σε
131.632 σπουδαστές/-στριες το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού
που φοιτά/ έχει εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (10)
Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) ανά
φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 3.182: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού που φοιτά στο πεδίο σπουδών (10) Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
70,1 68,7 65,9 53,7 53,5 53,1 52,7 51,1 53,4 54,3 55,9 58,1 60,0 60,1 60,2 63,1 72,2 83,4 89,9
29,9 31,3 34,1 46,3 46,5 46,9 47,3 48,9 46,6 45,7 44,1 41,9 40,0 39,9 39,8 36,9 27,8 16,6 10,1

άνδρες

γυναίκες

Πηγή: Eurostat - Pupils and students enrolled by education level, sex and field of education [educ_uoe_enra03]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, σε 11 από τα 18 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των ανδρών στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας
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υπολείπεται από ιδιαίτερα σημαντικά έως ελαφρά του
αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη
απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να
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να καταγράφεται στη Μάλτα (κατά 40,3 ποσ. μονάδες),
και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Λετονία (κατά 37,4 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 31,9 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Ισπανία (κατά 7,3 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 7,1 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 6,3 ποσ. μονάδες), και η Πορτογαλία (κατά 5,4 ποσ. μονάδες).
3.2.3.11 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΕΔΙΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΕ28
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού
που φοιτά/ έχει εγγραφεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) στα πεδία σπουδών (01)-(10) στην ΕΕ-28 το 2018. Σημειώνεται ότι τη
συγκεκριμένη χρονιά στην Ελλάδα δεν έχει θεσμοθετηθεί η συγκεκριμένη βαθμίδα (ISCED5) της τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης.
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καταγράφεται στη Γερμανία (κατά 79,8 ποσ. μονάδες),
και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Αυστρία (κατά 66,8 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 44,3 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 26,3
ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 20,4 ποσ.
μονάδες), η Γαλλία (κατά 20,2 ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 20,0 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 16,1
ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά 11,7 ποσ. μονάδες),
και ελαφρότερα το Βέλγιο (κατά 6,9 ποσ. μονάδες), και
η Κύπρος (κατά 2,2 ποσ. μονάδες) που αποτελεί και την
ελάχιστη τιμή του εύρους της απόκλισης των φύλων
στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, σε 7 από τα 18 κράτη-μέλη της ΕΕ για
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των
ανδρών στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπολείπεται από ιδιαίτερα σημαντικά έως ελαφρά
του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών

Γράφημα 3.183: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού που φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5)
ανά πεδίο σπουδών στην ΕΕ-28 το 2018

Ευρωπαϊκή Ένωση των 28
Εκπαίδευση
Ανθρωπιστικές και
γλωσσικές σπουδές,
σπουδές στις τέχνες
Κοινωνικές επιστήμες,
δημοσιογραφία &
πληροφόρηση

4,8
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σπουδές στις τέχνες
Κοινωνικές επιστήμες,
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πληροφόρηση

6,5
1,9

Σπουδές στις επιχειρήσεις,
τη διοίκηση & το δίκαιο
Φυσικές επιστήμες,
μαθηματικά, στατιστική

Φυσικές επιστήμες,
μαθηματικά, στατιστική

2,6

Τεχνολογίες Πληροφορίας
& Επικοινωνίας

8,1

Σπουδές μηχανικού,
βιομηχανικής παραγωγής
και δομικών έργων

Σπουδές μηχανικού,
βιομηχανικής παραγωγής
και δομικών έργων

17,7

Γεωπονία, δασοκομία,
αλιευτική & κτηνιατρική

2,4

Υγεία και υπηρεσίες
πρόνοιας
Σπουδές στην παροχή
υπηρεσιών

Σπουδές στις επιχειρήσεις,
τη διοίκηση & το δίκαιο

30,6

Τεχνολογίες Πληροφορίας
& Επικοινωνίας

Γεωπονία, δασοκομία,
αλιευτική & κτηνιατρική

Ελλάδα

Υγεία και υπηρεσίες
πρόνοιας

16,4

Σπουδές στην παροχή
υπηρεσιών

9,1

Πηγή: Eurostat - Pupils and students enrolled by education level, sex and field of education [educ_uoe_enra03]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, στο συνολικό σπουδαστικό πληθυσμό που
φοιτά/ έχει εγγραφεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) στην ΕΕ-28:
 το 30,6% του πληθυσμού φοιτά στο πεδίο Σπουδές
στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το δίκαιο,
 το 17,7% του πληθυσμού φοιτά στο πεδίο Σπουδές
μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και δομικών
έργων,
 το 16,4% του πληθυσμού φοιτά στο πεδίο Υγεία και
υπηρεσίες πρόνοιας,
 το 9,1% του πληθυσμού φοιτά στο πεδίο Σπουδές στην
παροχή υπηρεσιών,
 το 8,1% του πληθυσμού φοιτά στο πεδίο Τεχνολογίες
πληροφορίας και επικοινωνίας,

 το 6,5% του πληθυσμού φοιτά στο πεδίο Ανθρωπιστι




κές σπουδές, γλωσσικές σπουδές, σπουδές στις τέχνες,
το 4,8% του πληθυσμού φοιτά στο πεδίο Εκπαίδευση,
το 2,6% του πληθυσμού φοιτά στο πεδίο Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά, στατιστική,
το 2,4% του πληθυσμού φοιτά στο πεδίο Γεωπονία,
δασοκομία, αλιευτική και κτηνιατρική, και
το 1,9% του πληθυσμού φοιτά στο πεδίο Κοινωνικές
επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία κατανομή του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού που
φοιτά/ έχει εγγραφεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) στα πεδία σπουδών
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

(01)-(10) και ανά φύλο στην ΕΕ-28 το 2018. Σημειώνεται
ότι τη συγκεκριμένη χρονιά στην Ελλάδα δεν έχει θε-

σμοθετηθεί η συγκεκριμένη βαθμίδα (ISCED5) της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Γράφημα 3.184: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού σπουδαστικού πληθυσμού που φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5)
ανά πεδίο σπουδών και ανά φύλο στην ΕΕ-28 το 2018

Ευρωπαϊκή Ένωση των 28
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γυναίκες

άνδρες
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Πηγή: Eurostat - Pupils and students enrolled by education level, sex and field of education [educ_uoe_enra03]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, στο συνολικό σπουδαστικό πληθυσμό που
φοιτά/ έχει εγγραφεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) στην ΕΕ-28 καταγράφεται:
 σημαντική ανισορροπία των φύλων υπέρ των ανδρών σε 4 πεδία σπουδών: (1) Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας, (2) Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και δομικών έργων, (3) Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική και κτηνιατρική, και ε3.2.4



λαφρότερα στο πεδίο (4) Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά, στατιστική,
σημαντική ανισορροπία των φύλων υπέρ των γυναικών σε 6 πεδία σπουδών: (1) Εκπαίδευση, (2) Υγεία
και υπηρεσίες πρόνοιας, (3) Κοινωνικές επιστήμες,
δημοσιογραφία και πληροφόρηση, (4) Σπουδές
στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το δίκαιο, και ελαφρότερα στα πεδία (5) Ανθρωπιστικές σπουδές,
γλωσσικές σπουδές, σπουδές στις τέχνες, και (6)
Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών.

Τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6)
προς το πεδίο σπουδών του, καθώς και το ποσοστό των
φοιτητριών επί του συγκεκριμένου συνολικού φοιτητικού πληθυσμού στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος του
συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) για τον οποίο διατίθενται στοιχεία ως

Γράφημα 3.185: Πλήθος του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) για τον
οποίο διατίθενται στοιχεία ως προς το πεδίο σπουδών του, και ποσοστό των φοιτητριών επί του συγκεκριμένου συνολικού φοιτητικού πληθυσμού στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Pupils and students enrolled by education level, sex and field of education [educ_uoe_enra03]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, 11.950.141 φοιτητές/-τριες φοιτούν/έχουν
εγγραφεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχια-
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κού κύκλου σπουδών (ISCED6) για τους οποίους διατίθενται στοιχεία ως προς το πεδίο σπουδών τους
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στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28, με τον δείκτη ποσοστό
των φοιτητριών επί του συγκεκριμένου συνολικού
φοιτητικού πληθυσμού να είναι 53,5% (ή 6.338.018
φοιτήτριες).
Την ίδια χρονιά, 659.535 φοιτητές/-τριες φοιτούν/
έχουν εγγραφεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) για τους οποίους διατίθενται στοιχεία ως προς το πεδίο σπουδών
τους στην Ελλάδα, με τον δείκτη ποσοστό των φοιτητριών επί του συγκεκριμένου συνολικού φοιτητικού
πληθυσμού να είναι 47,4% (ή 6.338.018 φοιτήτριες).
Στην κατανομή μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα (47,4%)
κατέχει την 3η χαμηλότερη θέση, τιμή υπολειπόμενη
ισχυρά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28
(53,5%) κατά 6,1 ποσ. μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 59,7% είναι: η
Σουηδία (64,0%), η Γαλλία (59,1%), η Σλοβενία (58,9%),
η Δανία (58,6%), και η Σλοβακία (58,0%). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη 48,6%, είναι: η
Κύπρος (46,6%), η Γερμανία (46,7%), η Ελλάδα (47,4%),
η Ολλανδία (50,8%), και η Ιρλανδία (51,4%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom είναι υψηλή (1,2
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φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη αξιοσημείωτων διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2018, στο πεδίο σπουδών
(00) Γενικά προγράμματα και προσόντα της συγκεκριμένης βαθμίδας φοιτούσε μόλις το 0,1% (ή 17.676
φοιτητές/-τριες) του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού της βαθμίδας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28, που
αφορά κατά κύριο λόγο σε φοιτητικό πληθυσμό της
βαθμίδας στο Ηνωμένο Βασίλειο (17.675 φοιτητές/τριες), και την Ιρλανδία (1 φοιτητής/-τρια), ενώ σε 26
από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ καταγράφεται μηδενικό
πλήθος φοιτητών/-τριών στο συγκεκριμένο πεδίο
σπουδών της βαθμίδας.
Στη συνέχεια παρουσιάζεται η κατανομή των υπόλοιπων 10 πεδίων σπουδών της βαθμίδας.
3.2.4.1 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που
φοιτά στο πεδίο σπουδών (01) Εκπαίδευση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών
(ISCED6) επί του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού της
συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 3.186: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά στο πεδίο σπουδών (01) Εκπαίδευση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) επί του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία,
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - Pupils and students enrolled by education level, sex and field of education [educ_uoe_enra03]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, 866.917 φοιτητές/-τριες φοιτούν /έχουν εγγραφεί στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών
(ISCED6), πλήθος που αντιστοιχεί στο 7,3% του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, 28.321 φοιτητές/-τριες φοιτούν/ έχουν
εγγραφεί στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών
(ISCED6) στην Ελλάδα, πλήθος που αντιστοιχεί στο
4,3% του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας. Στην κατανομή μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη,
η Ελλάδα (4,3%) κατέχει την 8η υψηλότερη θέση, τιμή
υπερέχουσα ελαφρά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη
στην ΕΕ-28 (7,0%) κατά 3,0 ποσ. μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 14,6% είναι:
το Λουξεμβούργο (17,4%), η Αυστρία (15,1%), η Σλοβα-

κία (15,0%), το Βέλγιο (13,2%), και η Ισπανία (12,5%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη
2,7%, είναι: η Γαλλία (1,3%), η Πορτογαλία (2,3%), η
Μάλτα (3,1%), το Ηνωμένο Βασίλειο (3,4%), και η Ρουμανία (3,4%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/
bottom είναι σημαντικά υψηλή (5,3 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2013-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά/ έχει
εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (01) Εκπαίδευση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) στην ΕΕ-28, καταγράφει μικρή μείωση κατά -3,3% (ή κατά 29.287 φοιτητές/-τριες) από 896.204
φοιτητές/-τριες το 2013, σε 866.917 φοιτητές/-τριες το
2018. Την ίδια περίοδο αναφοράς, το πλήθος του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά/έχει εγγραφεί
στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην Ελλάδα κατα-
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γράφει αύξηση κατά 11,5% (ή κατά 2.931 φοιτητές/τριες) από 25.930 φοιτητές/-τριες το 2013, σε 28.321
φοιτητές/-τριες το 2018.

φοιτά/έχει εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (01) Εκπαίδευση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού
κύκλου σπουδών (ISCED6) ανά φύλο στα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 το 2018.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που

Γράφημα 3.187: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά στο πεδίο σπουδών (01) Εκπαίδευση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Pupils and students enrolled by education level, sex and field of education [educ_uoe_enra03]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, και στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των ανδρών στο
συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπολείπεται ιδιαίτερα σημαντικά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ
ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στην Κροατία
(κατά 84,1 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά
απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Ουγγαρία (κατά
84,0 ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά 83,8 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά 82,7 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 80,9 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 80,3
ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά 78,7 ποσ. μονάδες), η
Σλοβενία (κατά 77,7 ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά
77,0 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 74,5
ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 71,2 ποσ. μονάδες), η
Σουηδία (κατά 69,7 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά
67,0 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 62,6 ποσ. μονάδες),
η Μάλτα (κατά 61,1 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά
60,8 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 58,5 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 58,1 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία
(κατά 56,3 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 56,0 ποσ.

μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 55,7 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 48,4 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά
48,1 ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο (κατά 43,1 ποσ.
μονάδες), η Αυστρία (κατά 41,3 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 41,2 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά 35,8
ποσ. μονάδες), και η Δανία (κατά 32,7 ποσ. μονάδες)
και που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του εύρους της
απόκλισης των φύλων στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28
τη συγκεκριμένη χρονιά.
3.2.4.2 ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ & ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ, ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ
ΤΕΧΝΕΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που
φοιτά στο πεδίο σπουδών (02) Ανθρωπιστικές, γλωσσικές σπουδές, σπουδές στις τέχνες στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6)
επί του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά
στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 3.188: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά στο πεδίο σπουδών (02) Ανθρωπιστικές, γλωσσικές σπουδές, σπουδές
στις τέχνες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) επί του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας,
για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - Pupils and students enrolled by education level, sex and field of education [educ_uoe_enra03]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, 1.669.210 φοιτητές/-τριες φοιτούν/ έχουν εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (02) Ανθρωπιστικές, γλωσσικές σπουδές, σπουδές στις τέχνες στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6),
πλήθος που αντιστοιχεί στο 14,0% του συνολικού φοι-
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τητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για
τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, 90.798 φοιτητές/-τριες φοιτούν/ έχουν
εγγραφεί στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην τριτο-

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2013-2018, για
την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος του
συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά/ έχει εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (02) Ανθρωπιστικές, γλωσσικές σπουδές, σπουδές στις τέχνες της τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6)
στην ΕΕ-28, καταγράφει μικρή αύξηση κατά 2,8% (ή κατά
44.827 φοιτητές/-τριες) από 1.624.383 φοιτητές/-τριες το
2013, σε 1.669.210 φοιτητές/-τριες το 2018. Την ίδια περίοδο αναφοράς, το πλήθος του συνολικού φοιτητικού
πληθυσμού που φοιτά/έχει εγγραφεί στο συγκεκριμένο
πεδίο σπουδών στην Ελλάδα καταγράφει αύξηση κατά
21,6% (ή κατά 16.126 φοιτητές/-τριες) από 74.672 φοιτητές/-τριες το 2013, σε 90.798 φοιτητές/-τριες το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που
φοιτά/ έχει εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (02) Ανθρωπιστικές, γλωσσικές σπουδές, σπουδές στις τέχνες
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου
σπουδών (ISCED6) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ28 το 2018.

Κεφάλαιο 3ο

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

βάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών
(ISCED6) στην Ελλάδα, πλήθος που αντιστοιχεί στο
13,8% του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας. Στην κατανομή μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η
Ελλάδα (4,3%) κατέχει την 8η υψηλότερη θέση, τιμή υπερέχουσα οριακά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην
ΕΕ-28 (7,0%) κατά 0,2 ποσ. μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 19,5%
είναι: η Γαλλία (22,3%), η Ιταλία (21,4%), η Σουηδία
(18,8%), το Ηνωμένο Βασίλειο (17,8%), και το Λουξεμβούργο (17,4%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα
5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5)
και με μέση τιμή δείκτη 8,5%, είναι: η Σλοβακία
(7,2%), η Ολλανδία (8,0%), η Λετονία (8,9%), η Κροατία (9,1%), και η Ουγγαρία (9,2%). Ας σημειωθεί ότι η
τιμή του λόγου top5/ bottom είναι υψηλή (2,3 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28.

Γράφημα 3.189: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά στο πεδίο σπουδών (02) Ανθρωπιστικές, γλωσσικές σπουδές, σπουδές στις τέχνες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Pupils and students enrolled by education level, sex and field of education [educ_uoe_enra03]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, και στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των ανδρών στο
συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπολείπεται από ιδιαίτερα σημαντικά έως ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση
του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στη Λιθουανία (κατά 44,9 ποσ. μονάδες), και κατά
φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η
Λετονία (κατά 43,8 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά
43,5 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 40,6 ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά 39,8 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 36,9 ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά 36,8 ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά 36,8 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία
(κατά 36,7 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 36,0 ποσ.
μονάδες), η Φινλανδία (κατά 36,0 ποσ. μονάδες), η
Τσεχία (κατά 35,5 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 32,8
ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 32,8 ποσ. μονάδες), η
Ουγγαρία (κατά 32,1 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 29,9 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 27,9
ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 27,3 ποσ. μονάδες), η
Γερμανία (κατά 26,6 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά

25,1 ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 23,7 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 21,4 ποσ. μονάδες), η Ισπανία
(κατά 20,7 ποσ. μονάδες), η Μάλτα (κατά 20,2 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 19,3 ποσ. μονάδες), το
Βέλγιο (κατά 16,9 ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο
(κατά 16,0 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Ολλανδία
(κατά 3,2 ποσ. μονάδες) που αποτελεί και την ελάχιστη
τιμή του εύρους της απόκλισης των φύλων στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
3.2.4.3 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ &
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που
φοιτά στο πεδίο σπουδών (03) Κοινωνικές επιστήμες,
δημοσιογραφία και πληροφόρηση στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6)
επί του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά
στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 3.190: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά στο πεδίο σπουδών (03) Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και
πληροφόρηση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) επί του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - Pupils and students enrolled by education level, sex and field of education [educ_uoe_enra03]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, 1.364.180 φοιτητές/-τριες φοιτούν/έχουν εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (03) Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών
(ISCED6), πλήθος που αντιστοιχεί στο 11,4% του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης
βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία,
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, 80.357 φοιτητές/-τριες φοιτούν/ έχουν
εγγραφεί στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών
(ISCED6) στην Ελλάδα, πλήθος που αντιστοιχεί στο
12,2% του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας. Στην κατανομή μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η
Ελλάδα (12,2%) κατέχει την 8η υψηλότερη θέση, τιμή
υπερέχουσα ελαφρά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη
στην ΕΕ-28 (11,4%) κατά 0,8 ποσ. μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 15,4%
είναι: η Ιταλία (16,7%), το Λουξεμβούργο (15,8%), η
Σουηδία (15,8%), η Αυστρία (15,5%), και η Ισπανία
(13,3%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτημέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη 6,2%, είναι: η Ιρλανδία (5,0%), η Φινλανδία (5,0%), η Εσθονία (6,3%), η Κροατία (6,7%),

και το Βέλγιο (8,1%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom είναι υψηλή (2,5 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων
του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2013-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά/ έχει
εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (03) Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης προπτυχιακού κύκλου σπουδών
(ISCED6) στην ΕΕ-28, καταγράφει μικρή αύξηση κατά
3,5% (ή κατά 45.892 φοιτητές/-τριες) από 1.318.288
φοιτητές/-τριες το 2013, σε 1.364.180 φοιτητές/-τριες
το 2018. Την ίδια περίοδο αναφοράς, το πλήθος του
συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά/έχει εγγραφεί στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην Ελλάδα
καταγράφει μικρή μείωση κατά -5,6% (ή κατά 4.810
φοιτητές/-τριες) από 85.167 φοιτητές/-τριες το 2013, σε
80.357 φοιτητές/-τριες το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που
φοιτά/έχει εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (03) Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου
σπουδών (ISCED6) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ28 το 2018.

Γράφημα 3.191: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά στο πεδίο σπουδών (03) Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και
πληροφόρηση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Pupils and students enrolled by education level, sex and field of education [educ_uoe_enra03]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, και στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των ανδρών στο
συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπολείπεται από ιδιαίτερα σημαντικά έως ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση
του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφε-
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ται στη Ρουμανία (κατά 40,4 ποσ. μονάδες), και κατά
φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η
Λετονία (κατά 39,8 ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά
39,0 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 38,4 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 36,8 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία
(κατά 35,0 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 34,8 ποσ.
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μονάδες), η Σουηδία (κατά 34,4 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 34,3 ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά 33,3 ποσ.
μονάδες), η Ολλανδία (κατά 31,6 ποσ. μονάδες), η
Μάλτα (κατά 30,1 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 28,6
ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 27,9 ποσ. μονάδες),
η Σλοβενία (κατά 27,8 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά
27,6 ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά 27,5 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 26,1 ποσ. μονάδες), η Ισπανία
(κατά 23,3 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 22,7 ποσ.
μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 22,1 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 21,9 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 17,6 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 17,6 ποσ.
μονάδες), η Ιταλία (κατά 15,6 ποσ. μονάδες), η Αυστρία
(κατά 14,9 ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο (κατά 12,2
ποσ. μονάδες), και η Ελλάδα (κατά 10,0 ποσ. μονάδες),

που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του εύρους της απόκλισης των φύλων στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών
της βαθμίδας μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 τη
συγκεκριμένη χρονιά.
3.2.4.4 ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που
φοιτά στο πεδίο σπουδών (04) Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το δίκαιο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6)
επί του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά
στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Κεφάλαιο 3ο

Γράφημα 3.192: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά στο πεδίο σπουδών (04) Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το
δίκαιο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) επί του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για
τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
45,3

32.304

27.280

151.825

7.548

296.650

14.840

39.188

37.018

192.737

38.038

133.032

33.152

36.998

32.672

21.794

76.575

281.047

439.731

6.840

259.310

750

2.225

23.316

12.550

56.228

97.363

10.255

2.530.223

168.957

28,0 27,8 27,4 27,2 26,4 26,0 24,6 24,5 23,8 23,5 23,2
22,4 22,3 21,9 21,0 20,2 20,2 19,7 19,6 19,1 18,9 18,8 18,3 18,0
13,8 13,7 13,4

21,2

Πηγή: Eurostat - Pupils and students enrolled by education level, sex and field of education [educ_uoe_enra03]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, 2.530.223 φοιτητές/-τριες φοιτούν/έχουν εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (04) Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το δίκαιο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6),
πλήθος που αντιστοιχεί στο 21,2% του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για
τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28.
Την ίδια χρονιά, 133.032 φοιτητές/-τριες φοιτούν/ έχουν
εγγραφεί στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών
(ISCED6) στην Ελλάδα, πλήθος που αντιστοιχεί στο
20,2% του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας. Στην κατανομή μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η
Ελλάδα (12,2%) κατέχει την 18η υψηλότερη θέση, τιμή
υπολειπόμενη ελαφρά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη
στην ΕΕ-28 (11,4%) κατά 1,0 ποσ. μονάδα.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 31,2% είναι: η Κύπρος (45,3%), η Ολλανδία (28,0%), η Ρουμανία (27,8%), η Πορτογαλία (27,4%), και η Λετονία
(27,2%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη
με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή
δείκτη 15,4%, είναι: η Σουηδία (13,4%), η Αυστρία
(13,7%), η Ιταλία (13,8%), η Σλοβενία (18,0%), και το

Ηνωμένο Βασίλειο (18,3%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του
λόγου top5/ bottom είναι υψηλή (2,0 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων
του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2013-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά/ έχει
εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (04) Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το δίκαιο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6)
στην ΕΕ-28, καταγράφει οριακή μείωση κατά 0,6% (ή
κατά 14.164 φοιτητές/-τριες) από 2.544.387 φοιτητές/τριες το 2013, σε 2.530.223 φοιτητές/-τριες το 2018.
Την ίδια περίοδο αναφοράς, το πλήθος του συνολικού
φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά/έχει εγγραφεί στο
συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην Ελλάδα καταγράφει
ισχυρή αύξηση κατά 23,7% (ή κατά 25.471 φοιτητές/τριες) από 107.561 φοιτητές/-τριες το 2013, σε 133.032
φοιτητές/-τριες το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία κατανομή του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά/ έχει εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (04) Σπουδές στις
επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το δίκαιο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών
(ISCED6) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

Γράφημα 3.193: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά στο πεδίο σπουδών (04) Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση και
το δίκαιο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Pupils and students enrolled by education level, sex and field of education [educ_uoe_enra03]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, σε 21 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των
ανδρών στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπολείπεται από ιδιαίτερα σημαντικά έως και ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη
μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και
γυναικών να καταγράφεται στην Κροατία (κατά 30,9
ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των
φύλων ακολουθούν: η Βουλγαρία (κατά 23,4 ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά 23,3 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 22,7 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 22,6
ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά 22,6 ποσ. μονάδες), η
Πολωνία (κατά 21,4 ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο
(κατά 21,1 ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 19,8 ποσ.
μονάδες), η Λιθουανία (κατά 18,8 ποσ. μονάδες), η
Γαλλία (κατά 18,7 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 18,1
ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά 16,7 ποσ. μονάδες), η
Ουγγαρία (κατά 15,2 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 14,1 ποσ. μονάδες), η Μάλτα (κατά 13,8 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 11,1 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Ισπανία (κατά 23,3 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο
Βασίλειο (κατά 4,5 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά
4,3 ποσ. μονάδες), και η Γερμανία (κατά 2,3 ποσ. μονάδες). Την ίδια χρονιά, σε 5 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ

για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό
των ανδρών στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της
βαθμίδας υπερέχει από ισχυρά έως και ελαφρά του
αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη
απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να
καταγράφεται στην Κύπρο (κατά 26,5 ποσ. μονάδες),
και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Ολλανδία (κατά 17,6 ποσ. μονάδες), και
ελαφρότερα η Ιταλία (κατά 8,4 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 5,0 ποσ. μονάδες), και η Ιρλανδία (κατά 2,7
ποσ. μονάδες).
Τέλος, στο Βέλγιο και τη Δανία καταγράφεται οριακά
μηδενική απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών (μικρότερη των 2,0 ποσ. μονάδων).
3.2.4.5 ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που
φοιτά στο πεδίο σπουδών (05) Φυσικές επιστήμες,
μαθηματικά και στατιστική στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) επί
του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά
στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 3.194: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά στο πεδίο σπουδών (05) Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά και στατιστική στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) επί του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον
οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - Pupils and students enrolled by education level, sex and field of education [educ_uoe_enra03]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, 1.071.788 φοιτητές/-τριες φοιτούν/ έχουν
εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (05) Φυσικές επιστήμες,
μαθηματικά και στατιστική στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6), πλήθος που αντιστοιχεί στο 9,0% του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον
οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη
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της ΕΕ-28. Την ίδια χρονιά, 58.694 φοιτητές/-τριες φοιτούν/ έχουν εγγραφεί στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου
σπουδών (ISCED6) στην Ελλάδα, πλήθος που αντιστοιχεί
στο 8,9% του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας. Στην κατανομή μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η
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εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (05) Φυσικές επιστήμες,
μαθηματικά και στατιστική της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) στην
ΕΕ-28, καταγράφει μικρή αύξηση κατά 4,1% (ή κατά
42.037 φοιτητές/-τριες) από 1.029.751 φοιτητές/-τριες
το 2015, σε 1.071.788 φοιτητές/-τριες το 2018. Την ίδια
περίοδο αναφοράς, το πλήθος του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά/έχει εγγραφεί στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην Ελλάδα καταγράφει αύξηση κατά 8,8% (ή κατά 4.767 φοιτητές/-τριες) από
53.927 φοιτητές/-τριες το 2015, σε 58.694 φοιτητές/τριες το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που
φοιτά/έχει εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (05) Φυσικές
επιστήμες, μαθηματικά και στατιστική στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών
(ISCED6) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Κεφάλαιο 3ο

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Ελλάδα (8,9%) κατέχει την 6η υψηλότερη θέση, τιμή υπολειπόμενη οριακά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη
στην ΕΕ-28 (9,0%) κατά 0,1 ποσ. μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 13,0% είναι: το Ηνωμένο Βασίλειο (18,1%), η Γαλλία (14,7%), η
Αυστρία (11,9%), η Ιρλανδία (10,6%), και η Ιταλία
(27,2%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη
με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή
δείκτη 3,3%, είναι: το Βέλγιο (2,7%), η Λετονία (3,0%), η
Ουγγαρία (3,6%), η Λιθουανία (3,6%), και η Βουλγαρία
(3,7%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom είναι υψηλή (3,9 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά/ έχει

Γράφημα 3.195: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά στο πεδίο σπουδών (05) Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά και στατιστική στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Pupils and students enrolled by education level, sex and field of education [educ_uoe_enra03]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, σε 17 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των
ανδρών στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπολείπεται από ιδιαίτερα σημαντικά έως και ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη
μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και
γυναικών να καταγράφεται στην Κύπρο (κατά 36,0
ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης
των φύλων ακολουθούν: η Σλοβακία (κατά 28,8 ποσ.
μονάδες), η Πολωνία (κατά 28,1 ποσ. μονάδες), η
Βουλγαρία (κατά 26,1 ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά
23,6 ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά 22,8 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά 22,8 ποσ. μονάδες), η Εσθονία
(κατά 20,2 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 18,6 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 18,2 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 14,8 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 13,3 ποσ.
μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 11,7 ποσ. μονάδες), το
Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 10,1 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Δανία (κατά 8,9 ποσ. μονάδες), η Σουηδία
(κατά 6,6 ποσ. μονάδες), και η Ιρλανδία (κατά 2,4 ποσ.
μονάδες).
Την ίδια χρονιά, σε 8 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ για
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των
ανδρών στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμί-

δας υπερέχει από ισχυρά έως και ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στο Βέλγιο (κατά 28,8 ποσ. μονάδες), και
κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: το Λουξεμβούργο (κατά 20,2 ποσ. μονάδες), η
Ελλάδα (κατά 15,7 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά
14,4 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 12,1 ποσ. μονάδες),
η Γερμανία (κατά 11,2 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα
η Φινλανδία (κατά 2,8 ποσ. μονάδες), και η Αυστρία
(κατά 2,7 ποσ. μονάδες). Τέλος, στην Ισπανία, τη Μάλτα, την Ουγγαρία καταγράφεται οριακά μηδενική απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών (μικρότερη των 2,0 ποσ. μονάδων).
3.2.4.6 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που
φοιτά στο πεδίο σπουδών (06) Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) επί του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης
βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία,
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ
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Γράφημα 3.196: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά στο πεδίο σπουδών (06) Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) επί του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - Pupils and students enrolled by education level, sex and field of education [educ_uoe_enra03]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, 648.374 φοιτητές/-τριες φοιτούν/ έχουν εγγραφεί στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών (06) Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6),
πλήθος που αντιστοιχεί στο 5,4% του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον
οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28.
Την ίδια χρονιά, 21.914 φοιτητές/-τριες φοιτούν/ έχουν
εγγραφεί στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών
(ISCED6) στην Ελλάδα, πλήθος που αντιστοιχεί στο 3,3%
του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας. Στην κατανομή μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα
(3,3%) κατέχει την 4η χαμηλότερη θέση, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28
(5,4%) κατά 2,1 ποσ. μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 9,5% είναι: η Φινλανδία (9,9%), η Ουγγαρία (9,8%), η Εσθονία
(9,5%), η Μάλτα (9,3%), και η Γερμανία (8,9%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη 2,8%,
είναι: η Πορτογαλία (2,3%), η Ιταλία (2,5%), η Γαλλία
(2,7%), η Ελλάδα (3,3%), και η Δανία (3,4%). Ας σημει-

ωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom είναι υψηλή
(3,3 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών
διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2013-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά/ έχει
εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (06) Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) στη ΕΕ28, καταγράφει ισχυρή αύξηση κατά 20,3% (ή κατά
109.482 φοιτητές/-τριες) από 538.892 φοιτητές/-τριες
το 2013, σε 648.374 φοιτητές/-τριες το 2018. Την ίδια
περίοδο αναφοράς, το πλήθος του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά/έχει εγγραφεί στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην Ελλάδα καταγράφει ισχυρή μείωση κατά -28,2% (ή κατά 8.613 φοιτητές/-τριες)
από 30.527 φοιτητές/-τριες το 2013, σε 21.914 φοιτητές/-τριες το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που
φοιτά/ έχει εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (06) Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών
(ISCED6) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 3.197: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά στο πεδίο σπουδών (06) Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Pupils and students enrolled by education level, sex and field of education [educ_uoe_enra03]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, και στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των ανδρών στο
συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπερέχει
ιδιαίτερα σημαντικά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στο Λουξεμβούρ-
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γο (κατά 81,7 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά
απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Ολλανδία (κατά
80,8 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 79,2 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 75,8 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 75,4 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 73,9 ποσ.
μονάδες), η Σλοβακία (κατά 72,3 ποσ. μονάδες), η Γαλ-
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λία (κατά 72,1 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 71,7
ποσ. μονάδες), η Μάλτα (κατά 71,5 ποσ. μονάδες), η
Ουγγαρία (κατά 71,1 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά
70,2 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 69,3
ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 69,3 ποσ. μονάδες), η
Τσεχία (κατά 69,0 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά
69,0 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 68,2 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 65,7 ποσ. μονάδες), η Αυστρία
(κατά 63,8 ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά 60,5 ποσ.
μονάδες), η Λετονία (κατά 58,3 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 57,6 ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά 53,5
ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά 48,4 ποσ. μονάδες), η
Βουλγαρία (κατά 42,0 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά 41,4 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 35,7 ποσ. μονάδες), και η Σουηδία (κατά 35,0 ποσ. μονάδες), και ελα-

φρότερα που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του εύρους της απόκλισης των φύλων στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
3.2.4.7 ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ,
ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που
φοιτά στο πεδίο σπουδών (07) Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και δομικών έργων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών
(ISCED6) επί του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού της
συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.
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Κεφάλαιο 3ο

Γράφημα 3.198: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά στο πεδίο σπουδών (07) Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και δομικών έργων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) επί του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης
βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - Pupils and students enrolled by education level, sex and field of education [educ_uoe_enra03]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, 1.809.545 φοιτητές/-τριες φοιτούν/έχουν εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (07) Σπουδές μηχανικού,
βιομηχανικής παραγωγής και δομικών έργων στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6), πλήθος που αντιστοιχεί στο 15,1% του
συνολικού φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης
βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία,
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά. Την
ίδια χρονιά, 155.425 φοιτητές/-τριες φοιτούν/ έχουν εγγραφεί στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών
(ISCED6) στην Ελλάδα, πλήθος που αντιστοιχεί στο 23,6%
του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας. Στην κατανομή μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα
(23,6%) κατέχει την 1η υψηλότερη θέση, τιμή υπερέχουσα ισχυρά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28
(15,1%) κατά 8,4 ποσ. μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 22,8% είναι: η Ελλάδα (23,6%), η Κροατία (23,3%), η Γερμανία
(22,9%), η Ρουμανία (22,7%), και η Λιθουανία (21,3%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη
8,3%, είναι: η Γαλλία (4,8%), η Ολλανδία (8,8%), το Ηνωμένο Βασίλειο (9,3%), το Λουξεμβούργο (9,3%), και

η Σουηδία (9,4%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom είναι σημαντικά υψηλή (8,3 φορές), που
υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων
του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018, για
την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος του
συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά/ έχει εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (07) Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και δομικών έργων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης προπτυχιακού κύκλου σπουδών
(ISCED6) στην ΕΕ-28, καταγράφει μείωση κατά -2,7% (ή
κατά 50.811 φοιτητές/-τριες) από 1.860.356 φοιτητές/τριες το 2015, σε 1.809.545 φοιτητές/-τριες το 2018. Την
ίδια περίοδο αναφοράς, το πλήθος του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά/έχει εγγραφεί στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην Ελλάδα καταγράφει
αύξηση κατά 11,7% (ή κατά 16.248 φοιτητές/-τριες)
από 139.177 φοιτητές/-τριες το 2015, σε 155.425 φοιτητές/-τριες το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία κατανομή του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά/ έχει εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (07) Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και δομικών έργων
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου
σπουδών (ISCED6) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28
το 2018.
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Γράφημα 3.199: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά στο πεδίο σπουδών (07) Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και δομικών έργων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, και στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των ανδρών στο
συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπερέχει
ιδιαίτερα σημαντικά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στη Φινλανδία
(κατά 65,8 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά
απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Ιρλανδία (κατά
65,4 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 61,5 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 60,3 ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο (κατά 59,7 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά
59,5 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 59,4 ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά 58,7 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 57,9 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 57,3 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 55,1 ποσ.
μονάδες), η Δανία (κατά 54,8 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 54,1 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 51,6
ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 50,3 ποσ. μονάδες), η
Ιταλία (κατά 49,7 ποσ. μονάδες), η Μάλτα (κατά 49,3
ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 48,5 ποσ. μονάδες), η
Ελλάδα (κατά 47,7 ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά 46,2

ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 46,1 ποσ. μονάδες), η
Εσθονία (κατά 45,8 ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά
43,5 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 41,9 ποσ. μονάδες),
η Ρουμανία (κατά 40,7 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά
37,5 ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 33,0 ποσ. μονάδες), και η Πολωνία (κατά 30,9 ποσ. μονάδες), που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του εύρους της απόκλισης των φύλων στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της
βαθμίδας μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
3.2.4.8 ΓΕΩΠΟΝΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ, ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που
φοιτά στο πεδίο σπουδών (08) Γεωπονία, δασοκομία,
αλιευτική και κτηνιατρική στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) επί
του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά
στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 3.200: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά στο πεδίο σπουδών (08) Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική και κτηνιατρική στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) επί του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον
οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - Pupils and students enrolled by education level, sex and field of education [educ_uoe_enra03]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, 208.602 φοιτητές/-τριες φοιτούν/έχουν εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (08) Γεωπονία, δασοκομία,
αλιευτική και κτηνιατρική στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6), πλήθος που αντιστοιχεί στο 1,7% του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον
οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, 28.886 φοιτητές/-τριες φοιτούν/ έχουν
εγγραφεί στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην τριτο-
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βάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών
(ISCED6) στην Ελλάδα, πλήθος που αντιστοιχεί στο 4,4%
του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας. Στην κατανομή μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα
(4,4%) κατέχει την 1η υψηλότερη θέση, τιμή υπερέχουσα
της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (1,7%) κατά
2,7 ποσ. μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 4,0% εί-

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

στη ΕΕ-28, καταγράφει μικρή αύξηση κατά 2,9% (ή κατά
5.816 φοιτητές/-τριες) από 202.786 φοιτητές/-τριες το
2013, σε 208.602 φοιτητές/-τριες το 2018. Την ίδια περίοδο αναφοράς, το πλήθος του συνολικού φοιτητικού
πληθυσμού που φοιτά/έχει εγγραφεί στο συγκεκριμένο
πεδίο σπουδών στην Ελλάδα καταγράφει οριακή αύξηση κατά 1,0% (ή κατά 280 φοιτητές/-τριες) από 28.606
φοιτητές/-τριες το 2013, σε 28.886 φοιτητές/-τριες το
2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που
φοιτά/ έχει εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (08) Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική και κτηνιατρική στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών
(ISCED6) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Κεφάλαιο 3ο

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

ναι: η Ελλάδα (4,4%), η Ρουμανία (4,4%), η Κροατία
(4,0%), η Τσεχία (3,7%), και η Ουγγαρία (3,6%). Στον
αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη 0,4%,
είναι: το Λουξεμβούργο (0,0%), η Γαλλία (0,2%), η Κύπρος (0,6%), η Μάλτα (0,7%), και η Σουηδία (0,7%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom είναι ιδιαίτερα υψηλή (9,2 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2013-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά/ έχει
εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (08) Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική και κτηνιατρική της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6)

Γράφημα 3.201: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά στο πεδίο σπουδών (08) Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική και κτηνιατρική στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
69,3 68,2 67,7 66,6 66,0 63,4
67,9 74,0
57,7 61,1
57,3 56,5 55,5 55,3 54,8 53,5 53,0 52,5 51,7
50,3 51,7 53,2 53,3 54,4 55,1 55,2 55,2 56,7
49,7 48,3 46,8 46,7 45,6 44,9 44,8 44,8 43,3
42,7 43,5 44,5 44,7 45,2 46,5 47,0 47,5 48,3
42,3 38,9
32,1 26,0
30,7 31,8 32,3 33,4 34,0 36,6

άνδρες

γυναίκες

Πηγή: Eurostat - Pupils and students enrolled by education level, sex and field of education [educ_uoe_enra03]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, σε 14 από τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται μη-μηδενικά σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των ανδρών στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών
της βαθμίδας υπερέχει από ιδιαίτερα σημαντικά έως
και ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με
τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών
και γυναικών να καταγράφεται στην Εσθονία (κατά
38,7 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Λετονία (κατά 36,4
ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 35,4 ποσ. μονάδες), η
Ρουμανία (κατά 33,1 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 32,0 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 26,7 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 14,7 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 13,0 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 11,1
ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 10,6 ποσ. μονάδες), και
ελαφρότερα η Αυστρία (κατά 9,6 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 6,0 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά
5,1 ποσ. μονάδες), και η Ολλανδία (κατά 0,3 ποσ. μονάδες).
Την ίδια χρονιά, σε 12 από τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ για
τα οποία διατίθενται μη-μηδενικά σχετικά στοιχεία, το
ποσοστό των ανδρών στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπολείπεται από ιδιαίτερα σημαντικά έως και ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ

ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στο Ηνωμένο
Βασίλειο (κατά 48,0 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα
σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Δανία (κατά 35,8 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 22,1 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 14,4 ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 13,4 ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά 10,4 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 10,3 ποσ. μονάδες), η Κύπρος
(κατά 10,1 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Μάλτα
(κατά 8,8 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 6,6 ποσ.
μονάδες), η Σλοβακία (κατά 6,3 ποσ. μονάδες), και η
Πολωνία (κατά 3,3 ποσ. μονάδες). Τέλος, στη Γαλλία
καταγράφεται οριακά μηδενική απόκλιση του δείκτη
μεταξύ ανδρών και γυναικών (μικρότερη των 2,0 ποσ.
μονάδων).
3.2.4.9 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και
το ποσοστό του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού
που φοιτά στο πεδίο σπουδών (09) Υγεία και υπηρεσίες πρόνοιας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) επί του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 3.202: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά στο πεδίο σπουδών (09) Υγεία και υπηρεσίες πρόνοιας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) επί του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - Pupils and students enrolled by education level, sex and field of education [educ_uoe_enra03]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, 1.280.114 φοιτητές/-τριες φοιτούν/έχουν εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (09) Υγεία και υπηρεσίες
πρόνοιας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6), πλήθος που αντιστοιχεί στο 10,7% του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού
της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, 43.507 φοιτητές/-τριες φοιτούν/ έχουν
εγγραφεί στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών
(ISCED6) στην Ελλάδα, πλήθος που αντιστοιχεί στο 6,6%
του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας. Στην κατανομή μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα
(6,6%) κατέχει την 7η χαμηλότερη θέση, τιμή υπολειπόμενη της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (10,7%)
κατά 4,1 ποσ. μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 22,2% είναι: η Δανία (29,7%), το Βέλγιο (26,2%), η Φινλανδία
(19,5%), η Σουηδία (18,1%), και η Ιρλανδία (17,2%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη
4,8%, είναι: το Λουξεμβούργο (2,6%), η Ρουμανία
(4,8%), η Γερμανία (4,9%), η Λετονία (3,6%), και η Αυ-

στρία (6,2%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/
bottom είναι σημαντικά υψηλή (4,6 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2013-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά/ έχει
εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (09) Υγεία και υπηρεσίες
πρόνοιας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) στην ΕΕ-28, καταγράφει
μικρή αύξηση κατά 1,8% (ή κατά 23.182 φοιτητές/τριες) από 1.256.932 φοιτητές/-τριες το 2013, σε
1.280.114 φοιτητές/-τριες το 2018. Την ίδια περίοδο
αναφοράς, το πλήθος του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά/έχει εγγραφεί στο συγκεκριμένο
πεδίο σπουδών στην Ελλάδα καταγράφει μικρή μείωση
κατά -2,6% (ή κατά 1.167 φοιτητές/-τριες) από 44.674
φοιτητές/-τριες το 2013, σε 43.507 φοιτητές/-τριες το
2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που
φοιτά/ έχει εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (09) Υγεία
και υπηρεσίες πρόνοιας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 3.203 : Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά στο πεδίο σπουδών (09) Υγεία και υπηρεσίες πρόνοιας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Pupils and students enrolled by education level, sex and field of education [educ_uoe_enra03]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, και στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των ανδρών στο
συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπολείπεται ιδιαίτερα σημαντικά του αντίστοιχου δείκτη των
γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στη Εσθονία
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(κατά 79,5 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά
απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Λιθουανία (κατά
75,3 ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά 73,5 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 72,3 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά
72,1 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 66,2 ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 65,1 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία
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(κατά 65,1 ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά 62,9 ποσ.
μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 62,0 ποσ. μονάδες), η
Ρουμανία (κατά 58,9 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 58,2 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 58,1 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 56,6 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία
(κατά 55,6 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 53,6 ποσ.
μονάδες), η Αυστρία (κατά 53,3 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 52,1 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά
52,0 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 51,0
ποσ. μονάδες), η Μάλτα (κατά 50,6 ποσ. μονάδες), το
Βέλγιο (κατά 49,7 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 47,5
ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 46,7 ποσ. μονάδες), η
Ιταλία (κατά 44,7 ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο (κατά 37,5 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 34,0 ποσ. μονάδες), και η Κύπρος (κατά 31,6 ποσ. μονάδες) που απο-

τελεί και την ελάχιστη τιμή του εύρους της απόκλισης
των φύλων στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά
3.2.4.10 ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που
φοιτά στο πεδίο σπουδών (10) Σπουδές στην παροχή
υπηρεσιών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) επί του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για
τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 το 2018.
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕ-28
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Κεφάλαιο 3ο

Γράφημα 3.204: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά στο πεδίο σπουδών (10) Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) επί του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - Pupils and students enrolled by education level, sex and field of education [educ_uoe_enra03]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, σε 2 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ (Λουξεμβούργο και Ηνωμένο Βασίλειο) καταγράφεται μηδενικός φοιτητικός πληθυσμός που φοιτά/ έχει εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (10) Σπουδές στην παροχή
υπηρεσιών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, 483.513 φοιτητές/-τριες φοιτούν/έχουν εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (10) Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6),
πλήθος που αντιστοιχεί στο 4,0% του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για
τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτημέλη της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, 18.601 φοιτητές/-τριες φοιτούν/ έχουν
εγγραφεί στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών
(ISCED6) στην Ελλάδα, πλήθος που αντιστοιχεί στο 2,8%
του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας. Στην κατανομή μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα
(2,8%) κατέχει την 6η χαμηλότερη θέση, τιμή υπολειπόμενη της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (4,0%)
κατά 1,2 ποσ. μονάδες.
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη
(top 5) και με μέση τιμή δείκτη 9,5% είναι: η Κροατία
(12,4%), η Βουλγαρία (9,6%), η Λετονία (8,8%), η Πολωνία (8,7%), και η Τσεχία (8,2%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δεί-

κτη (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη 1,9%, είναι: η
Δανία (1,3%), η Αυστρία (1,6%), το Βέλγιο (2,0%), η
Σουηδία (2,1%), και η Γερμανία (2,7%). Ας σημειωθεί
ότι η τιμή του λόγου top5/bottom είναι σημαντικά
υψηλή (5,0 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά/
έχει εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (10) Σπουδές στην
παροχή υπηρεσιών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) στην ΕΕ-28,
καταγράφει αύξηση κατά 4,9% (ή κατά 22.632 φοιτητές/-τριες) από 460.881 φοιτητές/-τριες το 2015, σε
483.513 φοιτητές/-τριες το 2018. Την ίδια περίοδο αναφοράς, το πλήθος του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά/έχει εγγραφεί στο συγκεκριμένο
πεδίο σπουδών στην Ελλάδα καταγράφει αύξηση κατά
18,1% (ή κατά 2.855 φοιτητές/-τριες) από 15.746 φοιτητές/-τριες το 2015, σε 18.601 φοιτητές/-τριες το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που
φοιτά/ έχει εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (10) Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6)
ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

607

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

Γράφημα 3.205: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά στο πεδίο σπουδών (10) Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Pupils and students enrolled by education level, sex and field of education [educ_uoe_enra03]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, σε 16 από τα 26 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται μη-μηδενικά σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των ανδρών στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών
της βαθμίδας υπερέχει από ιδιαίτερα σημαντικά έως
και ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη
μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και
γυναικών να καταγράφεται στη Γαλλία (κατά 36,2 ποσ.
μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Ρουμανία (κατά 35,7 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 24,6 ποσ. μονάδες), η Ιταλία
(κατά 22,3 ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά 22,1 ποσ.
μονάδες), η Ελλάδα (κατά 21,8 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 21,5 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά
19,8 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 16,7 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 14,6 ποσ. μονάδες), η Εσθονία
(κατά 14,4 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 13,8 ποσ.
μονάδες), η Αυστρία (κατά 10,2 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Μάλτα (κατά 6,9 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά 4,1 ποσ. μονάδες), και η Ιρλανδία (κατά
3,0 ποσ. μονάδες).
Την ίδια χρονιά, σε 7 από τα 26 κράτη-μέλη της ΕΕ για
τα οποία διατίθενται μη-μηδενικά σχετικά στοιχεία, το

ποσοστό των ανδρών στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπολείπεται από σημαντικά έως και
ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στη Φινλανδία (κατά 15,1
ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των
φύλων ακολουθούν: η Σλοβενία (κατά 10,9 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Ουγγαρία (κατά 8,6 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 5,5 ποσ. μονάδες), η Σουηδία
(κατά 3,1 ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά 2,8 ποσ. μονάδες), και η Κύπρος (κατά 2,4 ποσ. μονάδες). Τέλος,
στη Γερμανία, τη Δανία και το Βέλγιο καταγράφεται
οριακά μηδενική απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών
και γυναικών (μικρότερη των 2,0 ποσ. μονάδων).
3.2.4.11 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΕΔΙΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΕ28
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που
φοιτά/έχει εγγραφεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) στα πεδία
σπουδών (01)-(10) στην ΕΕ-28 και στην Ελλάδα το 2018.

Γράφημα 3.206: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών
(ISCED6) ανά πεδίο σπουδών στην ΕΕ-28 και στην ΕΛΛΑΔΑ το 2018
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 το 3,3% του πληθυσμού φοιτά στο πεδίο Τεχνολογί-





ες πληροφορίας και επικοινωνίας, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά (κατά 2,1 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (5,4%),
το 2,8% του πληθυσμού φοιτά στο πεδίο Σπουδές
στην παροχή υπηρεσιών, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά (κατά 1,3 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής
στην ΕΕ-28 (4,1%), και
το 0,2% του πληθυσμού φοιτά στο πεδίο Φυσικές
επιστήμες, μαθηματικά, στατιστική, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά (κατά 2,6 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (0,3%).

Κεφάλαιο 3ο

Την ίδια χρονιά, στο συνολικό φοιτητικό πληθυσμό
που φοιτά/έχει εγγραφεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) στην
Ελλάδα:
 το 23,6% του πληθυσμού φοιτά στο πεδίο Σπουδές
μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και δομικών
έργων, τιμή υπερέχουσα σημαντικά (κατά 8,4 ποσ.
μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (15,2%),
 το 20,2% του πληθυσμού φοιτά στο πεδίο Σπουδές
στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το δίκαιο, τιμή
υπολειπόμενη ελαφρά (κατά 1,0 ποσ. μονάδες) της
αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (21,2%),
 το 13,8% του πληθυσμού φοιτά στο πεδίο Ανθρωπιστικές σπουδές, γλωσσικές σπουδές, σπουδές
στις τέχνες, τιμή υπολειπόμενη οριακά (κατά 0,2
ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28
(14,0%),
 το 12,2% του πληθυσμού φοιτά στο πεδίο Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση,
τιμή υπερέχουσα ελαφρά (κατά 0,8 ποσ. μονάδες)
της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (11,4%),
 το 6,6% του πληθυσμού φοιτά στο πεδίο Υγεία και
υπηρεσίες πρόνοιας, τιμή υπολειπόμενη σημαντικά



(κατά 4,1 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην
ΕΕ-28 (10,7%),
το 4,4% του πληθυσμού φοιτά στο πεδίο Γεωπονία,
δασοκομία, αλιευτική και κτηνιατρική, τιμή υπερέχουσα ελαφρά (κατά 0,9 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (1,7%),
το 4,3% του πληθυσμού φοιτά στο πεδίο Εκπαίδευση, τιμή υπολειπόμενη σημαντικά (κατά 3,0 ποσ.
μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (7,3%),

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Το 2018, στο συνολικό φοιτητικό πληθυσμό που φοιτά/ έχει εγγραφεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) στην ΕΕ-28:
 το 21,2% του πληθυσμού φοιτά στο πεδίο Σπουδές
στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το δίκαιο,
 το 15,2% του πληθυσμού φοιτά στο πεδίο Σπουδές
μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και δομικών
έργων,
 το 14,0% του πληθυσμού φοιτά στο πεδίο Ανθρωπιστικές σπουδές, γλωσσικές σπουδές, σπουδές
στις τέχνες,
 το 11,4% του πληθυσμού φοιτά στο πεδίο Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση,
 το 10,7% του πληθυσμού φοιτά στο πεδίο Υγεία και
υπηρεσίες πρόνοιας,
 το 9,0% του πληθυσμού φοιτά στο πεδίο Φυσικές
επιστήμες, μαθηματικά, στατιστική,
 το 7,3% του πληθυσμού φοιτά στο πεδίο Εκπαίδευση,
 το 5,4% του πληθυσμού φοιτά στο πεδίο Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας,
 το 4,1% του πληθυσμού φοιτά στο πεδίο Σπουδές
στην παροχή υπηρεσιών, και
 το 1,7% του πληθυσμού φοιτά στο πεδίο Γεωπονία,
δασοκομία, αλιευτική και κτηνιατρική.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που
φοιτά/ έχει εγγραφεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) στα πεδία
σπουδών (01)-(10) και ανά φύλο στην ΕΕ-28 και στην
Ελλάδα το 2018.
Το 2018, στο συνολικό μαθητικό πληθυσμό που φοιτά/ έχει εγγραφεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) στην ΕΕ-28 καταγράφεται:
 σημαντική ανισορροπία των φύλων υπέρ των ανδρών σε 4 πεδία σπουδών: (1) Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας, (2) Σπουδές μηχανικού,
βιομηχανικής παραγωγής και δομικών έργων, (3)
Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών, και ελαφρότερα
στο πεδίο (4) Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά, στατιστική,
 σημαντική ανισορροπία των φύλων υπέρ των γυναικών σε 5 πεδία σπουδών: (1) Εκπαίδευση, (2) Υγεία
και υπηρεσίες πρόνοιας, (3) Ανθρωπιστικές σπουδές, γλωσσικές σπουδές, σπουδές στις τέχνες, (4)
Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση, και ελαφρότερα στο πεδίο (5) Σπουδές στις
επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το δίκαιο, και
 σχετική ισορροπία των φύλων στο πεδίο Γεωπονία,
δασοκομία, αλιευτική και κτηνιατρική.
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Γράφημα 3.207 : Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών
(ISCED6) ανά πεδίο σπουδών και ανά φύλο στην ΕΕ-28 και στην ΕΛΛΑΔΑ το 2018

Ευρωπαϊκή Ένωση των 28

Ελλάδα
Σπουδές μηχανικού,
βιομηχανικής παραγωγής
και δομικών έργων

17,9

Φυσικές επιστήμες,
μαθηματικά, στατιστική

82,1
24,9

Γεωπονία, δασοκομία,
αλιευτική & κτηνιατρική

44,5

55,5

50,7
53,2
62,2
64,9

35,1

Ανθρωπιστικές και
γλωσσικές σπουδές,
σπουδές στις τέχνες

77,1

22,9
79,9

Εκπαίδευση

57,3
47,5

52,5

Κοινωνικές επιστήμες,
δημοσιογραφία &
πληροφόρηση

37,8

Υγεία και υπηρεσίες
πρόνοιας

57,8
42,7

Σπουδές στις επιχειρήσεις,
τη διοίκηση & το δίκαιο

46,8

Σπουδές μηχανικού,
βιομηχανικής παραγωγής
και δομικών έργων

42,2

Γεωπονία, δασοκομία,
αλιευτική & κτηνιατρική

49,3

Σπουδές στην παροχή
υπηρεσιών

60,9

Φυσικές επιστήμες,
μαθηματικά, στατιστική

53,5

Κοινωνικές επιστήμες,
δημοσιογραφία &
πληροφόρηση

67,9
39,1

Σπουδές στην παροχή
υπηρεσιών

46,5

Σπουδές στις επιχειρήσεις,
τη διοίκηση & το δίκαιο

73,8
32,1

Τεχνολογίες Πληροφορίας
& Επικοινωνίας

75,1

Τεχνολογίες Πληροφορίας
& Επικοινωνίας

26,2

55,0

45,0
67,0

Υγεία και υπηρεσίες
πρόνοιας

33,0

Ανθρωπιστικές και
γλωσσικές σπουδές,
σπουδές στις τέχνες

32,0

20,1

68,0
79,0

Εκπαίδευση

γυναίκες

21,0

άνδρες

γυναίκες

άνδρες

Πηγή: Eurostat - Pupils and students enrolled by education level, sex and field of education [educ_uoe_enra03]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Την ίδια χρονιά, στο συνολικό μαθητικό πληθυσμό που
φοιτά/έχει εγγραφεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) στην Ελλάδα
καταγράφεται:
 σημαντική ανισορροπία των φύλων υπέρ των ανδρών σε 5 πεδία σπουδών: (1) Σπουδές μηχανικού,
βιομηχανικής παραγωγής και δομικών έργων, (2) Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας, (3) Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών, (4) Φυσικές επιστήμες,

3.2.5





μαθηματικά, στατιστική, και (5) Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική και κτηνιατρική,
σημαντική ανισορροπία των φύλων υπέρ των γυναικών σε 4 πεδία σπουδών: (1) Εκπαίδευση, (2) Ανθρωπιστικές σπουδές, γλωσσικές σπουδές, σπουδές στις τέχνες, (3) Υγεία και υπηρεσίες πρόνοιας,
και ελαφρότερα στο πεδίο (4) Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση, και
σχετική ισορροπία των φύλων στο πεδίο Σπουδές
στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το δίκαιο.

Τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7)
προς το πεδίο σπουδών του, καθώς και το ποσοστό των
φοιτητριών επί του συγκεκριμένου συνολικού φοιτητικού πληθυσμού στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος του
συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) για τον οποίο διατίθενται στοιχεία ως

Γράφημα 3.208: Πλήθος του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) για τον
οποίο διατίθενται στοιχεία ως προς το πεδίο σπουδών του, και ποσοστό των φοιτητριών επί του συγκεκριμένου συνολικού φοιτητικού πληθυσμού στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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5.513.815

65,5 65,7
62,2 62,5 63,6 63,7 64,0
59,6 59,8 59,9 60,6 61,5
59,1
58,5
58,1
57,5
57,2
57,1 57,1
54,6 55,3 56,0 56,7
52,2 53,4 53,4 53,5 53,5 53,9

Πηγή: Eurostat - Pupils and students enrolled by education level, sex and field of education [educ_uoe_enra03]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, 5.513.815 φοιτητές/-τριες φοιτούν/έχουν εγγραφεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού
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κύκλου σπουδών (ISCED7) για τους οποίους διατίθενται στοιχεία ως προς το πεδίο σπουδών τους στα κρά-
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τη-μέλη της ΕΕ-28, με τον δείκτη ποσοστό των φοιτητριών επί του συγκεκριμένου συνολικού φοιτητικού
πληθυσμού να είναι 57,2% (ή 3.152.879 φοιτήτριες).
Την ίδια χρονιά, 78.118 φοιτητές/-τριες φοιτούν/ έχουν εγγραφεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) για τους οποίους διατίθενται στοιχεία ως προς το πεδίο σπουδών
τους στην Ελλάδα, με τον δείκτη ποσοστό των φοιτητριών επί του συγκεκριμένου συνολικού φοιτητικού
πληθυσμού να είναι 59,9% (ή 46.801 φοιτήτριες).
Στην κατανομή μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα (59,9%)
κατέχει την 10η υψηλότερη θέση, τιμή υπερέχουσα
της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (57,2%)
κατά 2,7 ποσ. μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, και στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ
το ποσοστό των φοιτητριών που φοιτούν/έχουν εγγραφεί στη συγκεκριμένη βαθμίδα υπερέχουν του αντίστοιχού ποσοστού των φοιτητών. Τα 5 κράτη-μέλη με
τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη
64,5% είναι: η Κύπρος (65,7%), η Πολωνία (65,5%), η
Σλοβενία (64,0%), η Λετονία (63,7%), και η Λιθουανία
(63,6%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη
με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή
δείκτη 53,2%, είναι: το Λουξεμβούργο (52,2%), η Γερμανία (53,4%), η Ολλανδία (53,4%), η Γαλλία (53,5%),
και η Πορτογαλία (53,5%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του
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ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

λόγου top5/ bottom είναι υψηλή (1,2 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη διαφοροποιήσεων του δείκτη
μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2018, στο πεδίο σπουδών
(00) Γενικά προγράμματα και προσόντα της συγκεκριμένης βαθμίδας φοιτούσε μόλις το 0,03% (ή 1.493 φοιτητές/-τριες) του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού
της βαθμίδας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28, που αφορά
κατά κύριο λόγο σε φοιτητικό πληθυσμό της βαθμίδας
στο Ηνωμένο Βασίλειο (1.270 φοιτητές/-τριες), την Ιρλανδία (160 φοιτητές/-τριες), την Τσεχία (40 φοιτητές/τριες), και τη Λιθουανία (23 φοιτητές/-τριες), ενώ σε 24
από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ καταγράφεται μηδενικό
πλήθος σπουδαστών/-στριών στο συγκεκριμένο πεδίο
σπουδών της βαθμίδας.
Στη συνέχεια παρουσιάζεται η κατανομή των υπόλοιπων 10 πεδίων σπουδών της βαθμίδας.
3.2.5.1 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που
φοιτά στο πεδίο σπουδών (01) Εκπαίδευση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών
(ISCED7) επί του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού της
συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.
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8,0
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6.200

1.601

6.273

15.250

2.696

8,8

45.469

9,0

15.822

30.967

5.536

500.050

16,6 15,6 14,5 14,2 13,4 12,5
11,3 11,2 11,0 9,8

65.224

21,4

9,1

4.617

30,0

13.303

Γράφημα 3.209: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά στο πεδίο σπουδών (01) Εκπαίδευση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) επί του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - Pupils and students enrolled by education level, sex and field of education [educ_uoe_enra03]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, 500.050 φοιτητές/-τριες φοιτούν/έχουν εγγραφεί στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών
(ISCED7), πλήθος που αντιστοιχεί στο 9,1% του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, 6.004 φοιτητές/-τριες φοιτούν/ έχουν
εγγραφεί στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών
(ISCED7) στην Ελλάδα, πλήθος που αντιστοιχεί στο 7,7%
του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας. Στην κατανομή μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα
(7,7%) κατέχει την 17η υψηλότερη θέση, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28
(9,1%) κατά 1,3 ποσ. μονάδες.

Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 19,6% είναι: η Κύπρος (30,0%), η Σουηδία (21,4%), η Ουγγαρία
(16,6%), η Ιρλανδία (15,6%), και το Ηνωμένο Βασίλειο
(14,5%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη
με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή
δείκτη 4,0%, είναι: η Ρουμανία (3,3%), η Λιθουανία
(3,4%), το Βέλγιο (3,8%), η Λετονία (4,4%), και η Δανία
(5,0%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom είναι σημαντικά υψηλή (4,9 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά/
έχει εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (01) Εκπαίδευση
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μεταπτυχιακού κύ-
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κλου σπουδών (ISCED7) στην ΕΕ-28, καταγράφει μικρή
αύξηση κατά 2,5% (ή κατά 12.395 φοιτητές/-τριες)
από 487.655 φοιτητές/-τριες το 2015, σε 500.050 φοιτητές/-τριες το 2018. Την ίδια περίοδο αναφοράς, το
πλήθος του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που
φοιτά/έχει εγγραφεί στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική
αύξηση κατά 115,4% (ή κατά 3.217 φοιτητές/-τριες)

από 2.787 φοιτητές/-τριες το 2015, σε 6.004 φοιτητές/-τριες το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που
φοιτά/έχει εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (01) Εκπαίδευση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού
κύκλου σπουδών (ISCED7) ανά φύλο στα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 3.210: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά στο πεδίο σπουδών (01) Εκπαίδευση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Pupils and students enrolled by education level, sex and field of education [educ_uoe_enra03]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, και στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των ανδρών στο
συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπολείπεται ιδιαίτερα σημαντικά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ
ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στην Ιταλία (κατά 87,2 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Εσθονία (κατά 79,6
ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 77,4 ποσ. μονάδες),
η Ρουμανία (κατά 75,6 ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά
75,3 ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά 71,5 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 70,3 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 70,2 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 69,9
ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά 69,7 ποσ. μονάδες), η
Λιθουανία (κατά 67,7 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά
65,8 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 62,1 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 61,6 ποσ. μονάδες), η Δανία
(κατά 59,2 ποσ. μονάδες), η Μάλτα (κατά 55,0 ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο (κατά 52,4 ποσ. μονάδες), η
Ολλανδία (κατά 49,1 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 45,5 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 44,2 ποσ. μονά-

δες), η Γαλλία (κατά 42,9 ποσ. μονάδες), η Γερμανία
(κατά 42,5 ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 42,4 ποσ.
μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 40,7 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 40,5 ποσ. μονάδες), η Αυστρία
(κατά 38,3 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 32,6 ποσ.
μονάδες), και η Ουγγαρία (κατά 26,9 ποσ. μονάδες),
που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του εύρους της απόκλισης των φύλων στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών
της βαθμίδας μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 τη
συγκεκριμένη χρονιά.
3.2.5.2 ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ & ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ, ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ
ΤΕΧΝΕΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που
φοιτά στο πεδίο σπουδών (02) Ανθρωπιστικές, γλωσσικές σπουδές, σπουδές στις τέχνες στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7)
επί του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά
στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 3.211: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά στο πεδίο σπουδών (02) Ανθρωπιστικές, γλωσσικές σπουδές, σπουδές
στις τέχνες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) επί του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας,
για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - Pupils and students enrolled by education level, sex and field of education [educ_uoe_enra03]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, 545.804 φοιτητές/-τριες φοιτούν/ έχουν εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (02) Ανθρωπιστικές, γλωσ-
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σικές σπουδές, σπουδές στις τέχνες στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7),

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

ντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2013-2018, για
την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος του
συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά/ έχει εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (02) Ανθρωπιστικές, γλωσσικές σπουδές, σπουδές στις τέχνες της τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7)
στην ΕΕ-28, καταγράφει μείωση κατά -7,7% (ή κατά
45.602 φοιτητές/-τριες) από 591.406 φοιτητές/-τριες το
2013, σε 545.804 φοιτητές/-τριες το 2018. Την ίδια περίοδο αναφοράς, το πλήθος του συνολικού φοιτητικού
πληθυσμού που φοιτά/έχει εγγραφεί στο συγκεκριμένο
πεδίο σπουδών στην Ελλάδα καταγράφει σημαντική
αύξηση κατά 30,3% (ή κατά 1.814 φοιτητές/-τριες) από
5.982 φοιτητές/-τριες το 2013, σε 7.796 φοιτητές/-τριες
το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που
φοιτά/έχει εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (02) Ανθρωπιστικές, γλωσσικές σπουδές, σπουδές στις τέχνες
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) ανά φύλο στα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 το 2018.

Κεφάλαιο 3ο

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

πλήθος που αντιστοιχεί στο 9,9% του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον
οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, 7.796 φοιτητές/-τριες φοιτούν/ έχουν
εγγραφεί στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών
(ISCED7) στην Ελλάδα, πλήθος που αντιστοιχεί στο
10,0% του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας. Στην κατανομή μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη,
η Ελλάδα (10,0%) κατέχει την 7η υψηλότερη θέση, τιμή
υπερέχουσα οριακά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη
στην ΕΕ-28 (9,9%) κατά 0,1 ποσ. μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 13,2% είναι: η Γερμανία (18,6%), η Φινλανδία (15,0%), η Δανία
(12,1%), το Βέλγιο (10,4%), και η Ιταλία (10,2%). Στον
αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη 4,3%,
είναι: η Σουηδία (3,2%), η Βουλγαρία (3,4%), η Ισπανία
(4,2%), η Πορτογαλία (5,2%), και η Λιθουανία (5,5%).
Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom είναι
υψηλή (3,1 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημα-

Γράφημα 3.212: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά στο πεδίο σπουδών (02) Ανθρωπιστικές, γλωσσικές σπουδές, σπουδές στις τέχνες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, και στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των ανδρών στο
συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπολείπεται από ιδιαίτερα σημαντικά έως ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση
του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στη Λετονία (κατά 52,9 ποσ. μονάδες), και κατά
φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η
Κύπρος (κατά 49,3 ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 44,1
ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά 40,4 ποσ. μονάδες), το
Λουξεμβούργο (κατά 40,3 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 39,4 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 37,4 ποσ.
μονάδες), η Σλοβακία (κατά 36,6 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 35,3 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά
34,0 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 32,1 ποσ. μονάδες),
η Λιθουανία (κατά 30,9 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά
30,7 ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά 30,4 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 30,2 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο
Βασίλειο (κατά 29,6 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά
28,8 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 24,5 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 23,7 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία

(κατά 23,0 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 22,7 ποσ.
μονάδες), η Ρουμανία (κατά 19,5 ποσ. μονάδες), το
Βέλγιο (κατά 18,6 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 17,5
ποσ. μονάδες), η Μάλτα (κατά 15,6 ποσ. μονάδες), η
Αυστρία (κατά 13,4 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά
12,9 ποσ. μονάδες), και οριακά η Ουγγαρία (κατά 0,7
ποσ. μονάδες), που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του
εύρους της απόκλισης των φύλων στο συγκεκριμένο
πεδίο σπουδών της βαθμίδας μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
3.2.5.3 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ &
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που
φοιτά στο πεδίο σπουδών (03) Κοινωνικές επιστήμες,
δημοσιογραφία και πληροφόρηση στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7)
επί του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά
στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 3.213: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά στο πεδίο σπουδών (03) Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και
πληροφόρηση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) επί του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - Pupils and students enrolled by education level, sex and field of education [educ_uoe_enra03]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, 508.935 φοιτητές/-τριες φοιτούν/έχουν εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (03) Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών
(ISCED7), πλήθος που αντιστοιχεί στο 9,2% του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης
βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία,
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, 13.682 φοιτητές/-τριες φοιτούν/ έχουν
εγγραφεί στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών
(ISCED7) στην Ελλάδα, πλήθος που αντιστοιχεί στο
17,5% του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας. Στην κατανομή μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η
Ελλάδα (17,5%) κατέχει την 1η υψηλότερη θέση, τιμή
υπερέχουσα σημαντικά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη
στην ΕΕ-28 (9,2%) κατά 8,3 ποσ. μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 15,2%
είναι: η Ελλάδα (17,5%), η Δανία (17,2%), η Πολωνία
(14,4%), η Ολλανδία (13,6%), και το Βέλγιο (13,6%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη
6,1%, είναι: η Κύπρος (5,6%), η Ισπανία (5,9%), η Λετονία (6,0%), η Βουλγαρία (6,2%), και η Εσθονία

(6,7%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom είναι υψηλή (2,5 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2013-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά/ έχει
εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (03) Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών
(ISCED7) στην ΕΕ-28, καταγράφει οριακή αύξηση κατά
0,7% (ή κατά 3.627 φοιτητές/-τριες) από 505.308 φοιτητές/-τριες το 2013, σε 508.935 φοιτητές/-τριες το
2018. Την ίδια περίοδο αναφοράς, το πλήθος του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά/έχει εγγραφεί
στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 238,5% (ή κατά 9.640 φοιτητές/-τριες) από 4.042 φοιτητές/-τριες το
2013, σε 13.682 φοιτητές/-τριες το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που
φοιτά/έχει εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (03) Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) ανά φύλο στα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 3.214: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά στο πεδίο σπουδών (03) Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και
πληροφόρηση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Pupils and students enrolled by education level, sex and field of education [educ_uoe_enra03]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, και στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των ανδρών στο
συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπολείπεται από ιδιαίτερα σημαντικά του αντίστοιχου δείκτη
των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη
μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στη Λε-
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τονία (κατά 59,2 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα
σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: το Λουξεμβούργο (κατά 55,7 ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά 51,1
ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά 50,2 ποσ. μονάδες), η
Κροατία (κατά 46,9 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά
46,8 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 45,9 ποσ. μονά-
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δες), η Πορτογαλία (κατά 45,0 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 44,0 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 42,8
ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 42,1 ποσ. μονάδες),
η Ελλάδα (κατά 40,6 ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά
39,9 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 37,2 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 35,7 ποσ. μονάδες), η Σουηδία
(κατά 34,8 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 34,2 ποσ.
μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 33,8 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 33,1 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 32,7 ποσ. μονάδες), η Μάλτα (κατά 32,7 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 30,7 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία
(κατά 30,3 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 29,8 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 29,8 ποσ. μονάδες), η Ιταλία
(κατά 29,4 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά 28,1 ποσ.
μονάδες), και η Δανία (κατά 26,6 ποσ. μονάδες) που

αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του εύρους της απόκλισης των φύλων στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της
βαθμίδας μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
3.2.5.4 ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που
φοιτά στο πεδίο σπουδών (04) Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το δίκαιο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7)
επί του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά
στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕ-28
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23.976

3.496

28.083

114.071
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Κεφάλαιο 3ο

Γράφημα 3.215: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά στο πεδίο σπουδών (04) Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το
δίκαιο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) επί του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για
τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - Pupils and students enrolled by education level, sex and field of education [educ_uoe_enra03]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, 1.316.080 φοιτητές/-τριες φοιτούν/έχουν εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (04) Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το δίκαιο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7),
πλήθος που αντιστοιχεί στο 23,9% του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για
τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28.
Την ίδια χρονιά, 20.463 φοιτητές/-τριες φοιτούν/ έχουν
εγγραφεί στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών
(ISCED7) στην Ελλάδα, πλήθος που αντιστοιχεί στο
26,2% του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας. Στην κατανομή μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η
Ελλάδα (26,2%) κατέχει την 11η υψηλότερη θέση, τιμή
υπερέχουσα ελαφρά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη
στην ΕΕ-28 (23,9%) κατά 2,3 ποσ. μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 37,4% είναι: το Λουξεμβούργο (51,1%), η Κύπρος (37,6%), η
Αυστρία (33,3%), η Κροατία (32,7%), και η Βουλγαρία
(32,4%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη
με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή
δείκτη 15,3%, είναι: η Πορτογαλία (13,0%), η Σουηδία
(13,5%), η Ισπανία (15,0%), η Ρουμανία (17,3%), και η

Φινλανδία (17,5%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom είναι υψηλή (2,5 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2013-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά/ έχει
εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (04) Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το δίκαιο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7)
στην ΕΕ-28, καταγράφει μείωση κατά -7,2% (ή κατά
101.582 φοιτητές/-τριες) από 1.417.662 φοιτητές/-τριες
το 2013, σε 1.316.080 φοιτητές/-τριες το 2018. Την ίδια
περίοδο αναφοράς, το πλήθος του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά/έχει εγγραφεί στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 115,2% (ή κατά 10.953
φοιτητές/-τριες) από 9.510 φοιτητές/-τριες το 2013, σε
20.463 φοιτητές/-τριες το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία κατανομή του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά/ έχει εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (04) Σπουδές στις
επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το δίκαιο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών
(ISCED7) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 3.216: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά στο πεδίο σπουδών (04) Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση και
το δίκαιο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
63,7 65,0 66,7 66,8 66,8 68,4
58,7 58,9 59,6 59,8 61,5 62,4 63,0 63,4
53,9 51,3 50,2 50,3 51,3 51,9 52,1 52,8 53,0 53,5 54,0 55,6 56,8 56,9 58,0
46,1 48,7 49,8 49,7 48,7 48,1 47,9 47,2 47,0 46,5 46,0 44,4 43,2 43,1 42,0
41,3 41,1 40,4 40,2 38,5 37,6 37,0 36,6
36,3 35,0 33,3 33,2 33,2 31,6

άνδρες

γυναίκες

Πηγή: Eurostat - Pupils and students enrolled by education level, sex and field of education [educ_uoe_enra03]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, σε 24 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των
ανδρών στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπολείπεται από ιδιαίτερα σημαντικά έως και ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη
μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και
γυναικών να καταγράφεται στη Ρουμανία (κατά 36,8
ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των
φύλων ακολουθούν: η Εσθονία (κατά 33,6 ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά 33,6 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία
(κατά 33,3 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 30,0 ποσ.
μονάδες), η Σλοβακία (κατά 27,4 ποσ. μονάδες), η
Βουλγαρία (κατά 26,7 ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά
26,1 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 24,8 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 22,9 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία
(κατά 19,5 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 4,3 ποσ.
μονάδες), η Ιταλία (κατά 17,7 ποσ. μονάδες), η Τσεχία
(κατά 17,4 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 16,1
ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 13,8 ποσ. μονάδες), η
Γαλλία (κατά 11,2 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα το
Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 8,0 ποσ. μονάδες), η Κύπρος
(κατά 7,1 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 5,9 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 5,7 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο
(κατά 4,3 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 3,7 ποσ. μο-

νάδες), και η Ιρλανδία (κατά 2,6 ποσ. μονάδες). Την ίδια χρονιά, σε 2 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των
ανδρών στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπερέχει ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ
ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στο Λουξεμβούργο (κατά 7,8 ποσ. μονάδες), και ακολουθεί η Μάλτα (κατά 2,6 ποσ. μονάδες).
Τέλος, στην Ολλανδία και τη Δανία καταγράφεται οριακά μηδενική απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και
γυναικών (μικρότερη των 2,0 ποσ. μονάδων).

3.2.5.5 ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που
φοιτά στο πεδίο σπουδών (05) Φυσικές επιστήμες,
μαθηματικά και στατιστική στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) επί
του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά
στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

4,5

4,2

4,0

3,9

3,8

3,8

3,6

3,1

2,9

2,9

2,7

2,5

1,7

0,9

177

6.516

2.417

4.219

987

14.505

4.257

9.960

2.165

457

1.248

163

4,8

2.368

4,9

5.678

4,9

719

5,2

1.461

5,3

5.289

5,5

36.694

5,5

54.315

5,7

3.802

6,3

1.223

8,4

8.548

113.787

14.630

10.969

353.646

9,1

5.889

10,8

41.088

14,0 12,5
6,4

115

Γράφημα 3.217: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά στο πεδίο σπουδών (05) Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά και στατιστική στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) επί του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον
οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - Pupils and students enrolled by education level, sex and field of education [educ_uoe_enra03]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, 353.646 φοιτητές/-τριες φοιτούν/ έχουν εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (05) Φυσικές επιστήμες,
μαθηματικά και στατιστική στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7), πλήθος που αντιστοιχεί στο 6,4% του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον
οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη
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της ΕΕ-28. Την ίδια χρονιά, 10.969 φοιτητές/-τριες φοιτούν/ έχουν εγγραφεί στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου
σπουδών (ISCED7) στην Ελλάδα, πλήθος που αντιστοιχεί
στο 14,0% του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού της
συγκεκριμένης βαθμίδας. Στην κατανομή μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28, ως προς το συγκεκριμένο δεί-
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εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (05) Φυσικές επιστήμες,
μαθηματικά και στατιστική της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) στην
ΕΕ-28, καταγράφει αύξηση κατά 6,5% (ή κατά 21.515
φοιτητές/-τριες) από 332.131 φοιτητές/-τριες το 2015,
σε 353.646 φοιτητές/-τριες το 2018. Την ίδια περίοδο
αναφοράς, το πλήθος του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά/έχει εγγραφεί στο συγκεκριμένο
πεδίο σπουδών στην Ελλάδα καταγράφει αύξηση κατά
7,6% (ή κατά 772 φοιτητές/-τριες) από 10.197 φοιτητές/-τριες το 2015, σε 10.969 φοιτητές/-τριες το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που
φοιτά/έχει εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (05) Φυσικές
επιστήμες, μαθηματικά και στατιστική στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών
(ISCED7) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Κεφάλαιο 3ο

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

κτη, η Ελλάδα (14,0%) κατέχει την 1η υψηλότερη θέση,
τιμή υπερέχουσα σημαντικά της αντίστοιχης τιμής του
δείκτη στην ΕΕ-28 (6,4%) κατά 7,6 ποσ. μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 11,0% είναι: η Ελλάδα (14,0%), η Ολλανδία (12,5%), η Γερμανία
(10,8%), το Ηνωμένο Βασίλειο (9,1%), και η Δανία
(8,4%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη
με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή
δείκτη 2,1%, είναι: η Κύπρος (0,9%), η Βουλγαρία
(1,7%), η Λετονία (2,5%), η Ουγγαρία (2,7%), και η Ισπανία (2,9%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/
bottom είναι σημαντικά υψηλή (5,9 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά/ έχει

Γράφημα 3.218: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά στο πεδίο σπουδών (05) Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά και στατιστική στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Pupils and students enrolled by education level, sex and field of education [educ_uoe_enra03]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, σε 19 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των
ανδρών στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπολείπεται από ιδιαίτερα σημαντικά έως και ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη
μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και
γυναικών να καταγράφεται στην Πολωνία (κατά 38,4
ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης
των φύλων ακολουθούν: η Ρουμανία (κατά 36,4 ποσ.
μονάδες), η Κύπρος (κατά 36,2 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 28,0 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο
(κατά 28,0 ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά 27,4 ποσ.
μονάδες), η Σλοβενία (κατά 25,6 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 24,7 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 23,6
ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά 21,4 ποσ. μονάδες), η
Εσθονία (κατά 21,3 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 16,3
ποσ. μονάδες), η Μάλτα (κατά 15,3 ποσ. μονάδες), η
Λιθουανία (κατά 11,0 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 10,5 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Δανία (κατά
9,9 ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο (κατά 7,8 ποσ.
μονάδες), η Σουηδία (κατά 5,1 ποσ. μονάδες), και η
Πορτογαλία (κατά 4,1 ποσ. μονάδες).
Την ίδια χρονιά, σε 6 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ για
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των

ανδρών στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπερέχει από ισχυρά έως και ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στην Ολλανδία (κατά 15,9 ποσ. μονάδες),
και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: το Βέλγιο (κατά 12,5 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα
(κατά 12,0 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Ισπανία
(κατά 8,2 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 5,8 ποσ. μονάδες), και η Ιρλανδία (κατά 3,2 ποσ. μονάδες).
Τέλος, στη Γερμανία, την Ουγγαρία, και την Αυστρία
καταγράφεται οριακά μηδενική απόκλιση του δείκτη
μεταξύ ανδρών και γυναικών (μικρότερη των 2,0 ποσ.
μονάδων).
3.2.5.6 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που
φοιτά στο πεδίο σπουδών (06) Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) επί του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης
βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία,
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 3.219 : Πλήθος και ποσοστό του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά στο πεδίο σπουδών (06) Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) επί του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - Pupils and students enrolled by education level, sex and field of education [educ_uoe_enra03]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, 176.550 φοιτητές/-τριες φοιτούν/ έχουν εγγραφεί στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών (06) Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7),
πλήθος που αντιστοιχεί στο 3,2% του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον
οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28. Την ίδια χρονιά, 2.883 φοιτητές/-τριες φοιτούν/
έχουν εγγραφεί στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου
σπουδών (ISCED7) στην Ελλάδα, πλήθος που αντιστοιχεί
στο 3,7% του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας. Στην κατανομή μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η
Ελλάδα (3,7%) κατέχει την 13η υψηλότερη θέση, τιμή
υπερέχουσα οριακά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη
στην ΕΕ-28 (3,2%) κατά 0,5 ποσ. μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 7,4% είναι: η Ιρλανδία (9,5%), η Φινλανδία (9,8%), η Εσθονία
(7,5%), η Δανία (7,0%), και η Λετονία (5,0%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη 1,4%,
είναι: η Ιταλία (0,6%), το Βέλγιο (1,2%), η Κροατία
(1,6%), η Ουγγαρία (1,7%), και η Πορτογαλία (1,8%). Ας

σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom είναι σημαντικά υψηλή (5,4 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2013-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά/ έχει
εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (06) Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) στη ΕΕ28, καταγράφει ισχυρή αύξηση κατά 23,1% (ή κατά
33.103 φοιτητές/-τριες) από 143.447 φοιτητές/-τριες το
2013, σε 176.550 φοιτητές/-τριες το 2018. Την ίδια περίοδο αναφοράς, το πλήθος του συνολικού φοιτητικού
πληθυσμού που φοιτά/έχει εγγραφεί στο συγκεκριμένο
πεδίο σπουδών στην Ελλάδα καταγράφει αύξηση κατά
23,5% (ή κατά 214 φοιτητές/-τριες) από 3.879 φοιτητές/-τριες το 2013, σε 2.883 φοιτητές/-τριες το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που
φοιτά/ έχει εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (06) Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών
(ISCED7) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 3.220: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά στο πεδίο σπουδών (06) Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Pupils and students enrolled by education level, sex and field of education [educ_uoe_enra03]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, και στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των ανδρών στο
συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπερέχει
ιδιαίτερα σημαντικά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στη Σλοβακία (κατά 76,3 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά από-
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κλισης των φύλων ακολουθούν: το Βέλγιο (κατά 73,1
ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 67,0 ποσ. μονάδες), η
Τσεχία (κατά 66,1 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 65,4
ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 64,9 ποσ. μονάδες), η
Σλοβενία (κατά 64,7 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά
63,3 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 62,0 ποσ. μονάδες),
η Λιθουανία (κατά 60,1 ποσ. μονάδες), η Μάλτα (κατά
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58,8 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 58,2 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 57,4 ποσ. μονάδες), η Κροατία
(κατά 56,8 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 53,1 ποσ.
μονάδες), η Ολλανδία (κατά 50,6 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 49,6 ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο
(κατά 47,6 ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά 46,0 ποσ.
μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 44,9 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 42,0 ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά 39,5 ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 36,6
ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 33,3 ποσ. μονάδες), η
Δανία (κατά 30,6 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά
29,6 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά 29,1 ποσ. μονάδες), και η Εσθονία (κατά 28,0 ποσ. μονάδες) που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του εύρους της απόκλισης
των φύλων στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθ-

μίδας μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
3.2.5.7 ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ,
ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που
φοιτά στο πεδίο σπουδών (07) Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και δομικών έργων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) επί του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το
2018.
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Κεφάλαιο 3ο

Γράφημα 3.221: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά στο πεδίο σπουδών (07) Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και δομικών έργων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) επί του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Pupils and students enrolled by education level, sex and field of education [educ_uoe_enra03]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, 806.256 φοιτητές/-τριες φοιτούν/έχουν εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (07) Σπουδές μηχανικού,
βιομηχανικής παραγωγής και δομικών έργων στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου
σπουδών (ISCED7), πλήθος που αντιστοιχεί στο 14,6%
του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά
στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη
χρονιά. Την ίδια χρονιά, 6.402 φοιτητές/-τριες φοιτούν/
έχουν εγγραφεί στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου
σπουδών (ISCED7) στην Ελλάδα, πλήθος που αντιστοιχεί
στο 8,2% του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας. Στην κατανομή μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η
Ελλάδα (8,2%) κατέχει την 5η χαμηλότερη θέση, τιμή
υπολειπόμενη της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ28 (14,6%) κατά 6,4 ποσ. μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 23,0% είναι: η
Πορτογαλία (33,7%), η Σουηδία (28,6%), η Εσθονία
(18,1%), η Γαλλία (17,7%), και η Ρουμανία (16,8%). Στον
αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη 6,5%,
είναι: η Κύπρος (4,6%), το Λουξεμβούργο (6,1%), η Μάλτα (6,4%), η Ιρλανδία (7,3%), και η Ελλάδα (8,2%). Ας

σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom είναι υψηλή (3,5 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών
διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018, για
την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος του
συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά/ έχει εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (07) Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και δομικών έργων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών
(ISCED7) στην ΕΕ-28, καταγράφει αύξηση κατά 4,2% (ή
κατά 32.411 φοιτητές/-τριες) από 773.845 φοιτητές/τριες το 2015, σε 806.256 φοιτητές/-τριες το 2018. Την
ίδια περίοδο αναφοράς, το πλήθος του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά/έχει εγγραφεί στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην Ελλάδα καταγράφει
σημαντική αύξηση κατά 30,2% (ή κατά 1.485 φοιτητές/τριες) από 4.917 φοιτητές/-τριες το 2015, σε 6.402 φοιτητές/-τριες το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία κατανομή του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά/ έχει εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (07) Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και δομικών έργων
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου
σπουδών (ISCED7) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28
το 2018.

619

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

Γράφημα 3.222: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά στο πεδίο σπουδών (07) Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και δομικών έργων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Pupils and students enrolled by education level, sex and field of education [educ_uoe_enra03]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, και στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των ανδρών στο
συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπερέχει
από ιδιαίτερα σημαντικά έως και ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση
του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στη Γερμανία (κατά 49,4 ποσ. μονάδες), και κατά
φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η
Φινλανδία (κατά 48,6 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά
47,2 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά 43,4 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 43,2 ποσ. μονάδες), η Κροατία
(κατά 40,6 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 40,0 ποσ.
μονάδες), η Γαλλία (κατά 39,5 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 39,0 ποσ. μονάδες), η Μάλτα (κατά 37,8 ποσ.
μονάδες), η Αυστρία (κατά 37,8 ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο (κατά 37,7 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία
(κατά 35,5 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά
35,1 ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 33,9 ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά 31,4 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία
(κατά 30,7 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 30,2 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 29,0 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία

(κατά 28,1 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 27,6 ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά 27,2 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία
(κατά 26,1 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 24,8 ποσ.
μονάδες), η Ελλάδα (κατά 24,4 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά 20,3 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 16,2
ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Κύπρος (κατά 7,5
ποσ. μονάδες) που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του
εύρους της απόκλισης των φύλων στο συγκεκριμένο
πεδίο σπουδών της βαθμίδας μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
3.2.5.8 ΓΕΩΠΟΝΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ, ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που
φοιτά στο πεδίο σπουδών (08) Γεωπονία, δασοκομία,
αλιευτική και κτηνιατρική στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) επί
του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά
στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 3.223: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά στο πεδίο σπουδών (08) Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική και κτηνιατρική στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) επί του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για
τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - Pupils and students enrolled by education level, sex and field of education [educ_uoe_enra03]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, 108.731 φοιτητές/-τριες φοιτούν/έχουν εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (08) Γεωπονία, δασοκομία,
αλιευτική και κτηνιατρική στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7),
πλήθος που αντιστοιχεί στο 2,0% του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον
οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, 1.213 φοιτητές/-τριες φοιτούν/ έχουν
εγγραφεί στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην τριτο-
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βάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών
(ISCED7) στην Ελλάδα, πλήθος που αντιστοιχεί στο 1,6%
του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας. Στην κατανομή μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα
(1,6%) κατέχει την 8η χαμηλότερη θέση, τιμή υπολειπόμενη οριακά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28
(2,0%) κατά 0,4 ποσ. μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 4,7% εί-

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

παίδευσης μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7)
στη ΕΕ-28, καταγράφει μικρή αύξηση κατά 5,4% (ή κατά
5.601 φοιτητές/-τριες) από 103.130 φοιτητές/-τριες το
2013, σε 108.731 φοιτητές/-τριες το 2018. Την ίδια περίοδο αναφοράς, το πλήθος του συνολικού φοιτητικού
πληθυσμού που φοιτά/έχει εγγραφεί στο συγκεκριμένο
πεδίο σπουδών στην Ελλάδα καταγράφει αύξηση κατά
9,7% (ή κατά 107 φοιτητές/-τριες) από 1.106 φοιτητές/τριες το 2013, σε 1.213 φοιτητές/-τριες το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που
φοιτά/ έχει εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (08) Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική και κτηνιατρική στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών
(ISCED7) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Κεφάλαιο 3ο

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

ναι: η Ρουμανία (5,2%), το Λουξεμβούργο (5,1%), η Λιθουανία (4,7%), η Ουγγαρία (4,4%), και η Κροατία
(4,1%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη
με τον χαμηλότερο μη-μηδενικό δείκτη (bottom 5) και
με μέση τιμή δείκτη 0,5%, είναι: η Κύπρος (0,04%), η
Ιρλανδία (0,3%), το Ηνωμένο Βασίλειο (1,0%), η Γαλλία
(1,1%), και η Σουηδία (1,2%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή
του λόγου top5/ bottom είναι ιδιαίτερα υψηλή (9,4
φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2013-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά/ έχει
εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (08) Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική και κτηνιατρική της τριτοβάθμιας εκ-

Γράφημα 3.224: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά στο πεδίο σπουδών (08) Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική και κτηνιατρική στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Pupils and students enrolled by education level, sex and field of education [educ_uoe_enra03]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, σε 26 από τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται μη-μηδενικά σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των ανδρών στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών
της βαθμίδας υπερέχει από ιδιαίτερα σημαντικά έως
και ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με
τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών
και γυναικών να καταγράφεται στη Λετονία (κατά 56,4
ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης
των φύλων ακολουθούν: η Εσθονία (κατά 49,0 ποσ.
μονάδες), η Δανία (κατά 47,6 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 44,0 ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά 42,9 ποσ.
μονάδες), η Σουηδία (κατά 40,5 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 38,0 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά
37,6 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 37,6 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 37,4 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 37,2 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 36,4 ποσ.
μονάδες), η Φινλανδία (κατά 35,4 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 35,1 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά
34,8 ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά 32,5 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 31,0 ποσ. μονάδες), η

Γαλλία (κατά 29,3 ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο
(κατά 29,2 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 27,2 ποσ.
μονάδες), η Ολλανδία (κατά 23,9 ποσ. μονάδες), η
Ουγγαρία (κατά 13,3 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά
13,2 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 11,5 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Ελλάδα (κατά 6,7 ποσ. μονάδες), και η Ρουμανία (κατά 4,5 ποσ. μονάδες).
Τέλος, στην Ιρλανδία καταγράφεται οριακά μηδενική
απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών (μικρότερη των 2,0 ποσ. μονάδων).
3.2.5.9 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και
το ποσοστό του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού
που φοιτά στο πεδίο σπουδών (09) Υγεία και υπηρεσίες πρόνοιας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) επί του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 3.225: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά στο πεδίο σπουδών (09) Υγεία και υπηρεσίες πρόνοιας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) επί του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Pupils and students enrolled by education level, sex and field of education [educ_uoe_enra03]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, 1.093.853 φοιτητές/-τριες φοιτούν/έχουν εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (09) Υγεία και υπηρεσίες
πρόνοιας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7), πλήθος που αντιστοιχεί στο 19,8% του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 τη
συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, 6.985 φοιτητές/-τριες φοιτούν/ έχουν
εγγραφεί στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών
(ISCED7) στην Ελλάδα, πλήθος που αντιστοιχεί στο 8,9%
του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας. Στην κατανομή μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα
(8,9%) κατέχει την 2η χαμηλότερη θέση, τιμή υπολειπόμενη ιδιαίτερα σημαντικά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (19,8%) κατά 10,9 ποσ. μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 32,6% είναι: η Ισπανία (35,3%), η Λετονία (33,3%), η Λιθουανία
(31,4%), η Ρουμανία (31,4%), και η Μάλτα (31,4%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη
9,9%, είναι: το Λουξεμβούργο (5,6%), η Ελλάδα (8,9%),

η Δανία (11,2%), η Γερμανία (11,9%), και η Εσθονία
(12,0%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom είναι σημαντικά υψηλή (3,3 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2013-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά/ έχει
εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (09) Υγεία και υπηρεσίες
πρόνοιας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) στην ΕΕ-28, καταγράφει
αύξηση κατά 9,1% (ή κατά 90.801 φοιτητές/-τριες) από
1.003.052 φοιτητές/-τριες το 2013, σε 1.093.853 φοιτητές/-τριες το 2018. Την ίδια περίοδο αναφοράς, το πλήθος του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά/έχει εγγραφεί στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών
στην Ελλάδα καταγράφει ισχυρή αύξηση κατά 25,5% (ή
κατά 1.420 φοιτητές/-τριες) από 5.565 φοιτητές/-τριες
το 2013, σε 6.985 φοιτητές/-τριες το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που
φοιτά/ έχει εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (09) Υγεία
και υπηρεσίες πρόνοιας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) ανά
φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 3.226: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά στο πεδίο σπουδών (09) Υγεία και υπηρεσίες πρόνοιας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Pupils and students enrolled by education level, sex and field of education [educ_uoe_enra03]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, και στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των ανδρών στο
συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπολείπεται ιδιαίτερα σημαντικά του αντίστοιχου δείκτη των
γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στην Ιρλαν-
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δία (κατά 56,1 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά
απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Εσθονία (κατά
52,4 ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 48,5 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 47,2 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο
Βασίλειο (κατά 47,0 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά
45,0 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 44,8 ποσ. μο-

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

νάδες), η Λιθουανία (κατά 43,7 ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά 43,6 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 41,3
ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 40,9 ποσ. μονάδες), η
Ελλάδα (κατά 40,0 ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά 38,9
ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά 38,2 ποσ. μονάδες), η
Δανία (κατά 37,8 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 37,0
ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 36,8 ποσ. μονάδες), η
Ρουμανία (κατά 30,7 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά
29,2 ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά 28,7 ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο (κατά 27,3 ποσ. μονάδες), η
Γαλλία (κατά 26,7 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 25,5
ποσ. μονάδες), η Μάλτα (κατά 23,0 ποσ. μονάδες), η
Ιταλία (κατά 21,2 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά
17,4 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 14,6 ποσ. μονάδες), και η Βουλγαρία (κατά 11,0 ποσ. μονάδες) που

αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του εύρους της απόκλισης των φύλων στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της
βαθμίδας μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
3.2.5.10 ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που
φοιτά στο πεδίο σπουδών (10) Σπουδές στην παροχή
υπηρεσιών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) επί του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για
τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 το 2018.
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕ-28
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Κεφάλαιο 3ο

Γράφημα 3.227: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά στο πεδίο σπουδών (10) Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) επί του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - Pupils and students enrolled by education level, sex and field of education [educ_uoe_enra03]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, 102.417 φοιτητές/-τριες φοιτούν/έχουν εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (10) Σπουδές στην παροχή
υπηρεσιών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7), πλήθος που αντιστοιχεί στο 1,9% του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 τη
συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, 1.721 φοιτητές/-τριες φοιτούν/ έχουν
εγγραφεί στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών
(ISCED7) στην Ελλάδα, πλήθος που αντιστοιχεί στο 2,2%
του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας. Στην κατανομή μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα
(2,2%) κατέχει την 13η υψηλότερη θέση, τιμή υπερέχουσα οριακά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28
(1,9%) κατά 0,3 ποσ. μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 5,3% είναι: η Κροατία (6,2%), η Τσεχία (5,9%), η Πολωνία
(5,0%), η Σλοβακία (4,8%), και η Βουλγαρία (4,6%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο μη-μηδενικό δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη 0,5%, είναι: η Μάλτα (0,2%), η Κύπρος
(0,4%), η Σουηδία (0,5%), το Λουξεμβούργο (0,6%),

και η Δανία (0,7%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom είναι ιδιαίτερα υψηλή (10,9 φορές),
που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά/
έχει εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (10) Σπουδές στην
παροχή υπηρεσιών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) στην ΕΕ-28,
καταγράφει αύξηση κατά 6,4% (ή κατά 6.121 φοιτητές/-τριες) από 96.296 φοιτητές/-τριες το 2015, σε
102.417 φοιτητές/-τριες το 2018. Την ίδια περίοδο αναφοράς, το πλήθος του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά/έχει εγγραφεί στο συγκεκριμένο
πεδίο σπουδών στην Ελλάδα καταγράφει ισχυρή αύξηση κατά 20,6% (ή κατά 294 φοιτητές/-τριες) από 1.427
φοιτητές/-τριες το 2015, σε 1.721 φοιτητές/-τριες το
2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που
φοιτά/ έχει εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (10) Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7)
ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

623

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

Γράφημα 3.228: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά στο πεδίο σπουδών (10) Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Pupils and students enrolled by education level, sex and field of education [educ_uoe_enra03]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, σε 16 από τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται μη-μηδενικά σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των ανδρών στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών
της βαθμίδας υπερέχει από ιδιαίτερα σημαντικά έως
και ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με
τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών
και γυναικών να καταγράφεται στη Λιθουανία (κατά
46,8 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Ρουμανία (κατά 40,5
ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά 24,6 ποσ. μονάδες), η
Σλοβακία (κατά 24,1 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 19,9 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 19,5 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 19,3 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 17,8 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 13,3 ποσ.
μονάδες), η Τσεχία (κατά 13,2 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 12,7 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Ιρλανδία (κατά 8,4 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά 8,3 ποσ.
μονάδες), η Γαλλία (κατά 7,6 ποσ. μονάδες), η Εσθονία
(κατά 4,6 ποσ. μονάδες), και η Ισπανία (κατά 2,5 ποσ.
μονάδες).
Την ίδια χρονιά, σε 10 από τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ για
τα οποία διατίθενται μη-μηδενικά σχετικά στοιχεία, το
ποσοστό των ανδρών στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπολείπεται από σημαντικά έως

και ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με
τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών
και γυναικών να καταγράφεται στη Δανία (κατά 34,3
ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των
φύλων ακολουθούν: η Μάλτα (κατά 33,3 ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 26,5 ποσ. μονάδες), η Λετονία
(κατά 21,5 ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά 18,5 ποσ.
μονάδες), η Σλοβενία (κατά 1,1 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 13,0 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 10,1
ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα το Λουξεμβούργο (κατά 6,7 ποσ. μονάδες), και η Φινλανδία (κατά 3,7 ποσ.
μονάδες).
Τέλος, στη Γερμανία, και καταγράφεται οριακά μηδενική απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών
(μικρότερη των 2,0 ποσ. μονάδων).
3.2.5.11 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΕΔΙΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΕ28
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που
φοιτά/έχει εγγραφεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) στα πεδία
σπουδών (01)-(10) στην ΕΕ-28 και στην Ελλάδα το 2018.

Γράφημα 3.229: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών
(ISCED7) ανά πεδίο σπουδών στην ΕΕ-28 και στην ΕΛΛΑΔΑ το 2018
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μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και δομικών
έργων, τιμή υπολειπόμενη σημαντικά (κατά 15,6
ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28
(23,9%),
το 7,7% του πληθυσμού φοιτά στο πεδίο Εκπαίδευση, τιμή υπερέχουσα σημαντικά (κατά 5,8 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (1,9%),

 το 3,7% του πληθυσμού φοιτά στο πεδίο Τεχνολογί-





ες πληροφορίας και επικοινωνίας, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά (κατά 2,7 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (6,4%),
το 2,2% του πληθυσμού φοιτά στο πεδίο Σπουδές
στην παροχή υπηρεσιών, τιμή υπολειπόμενη σημαντικά (κατά 6,9 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής
στην ΕΕ-28 (9,1%), και
το 1,6% του πληθυσμού φοιτά στο πεδίο Γεωπονία,
δασοκομία, αλιευτική και κτηνιατρική, τιμή υπολειπόμενη σημαντικά (κατά 7,6 ποσ. μονάδες) της
αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (9,2%).

Κεφάλαιο 3ο

Την ίδια χρονιά, στο συνολικό φοιτητικό πληθυσμό
που φοιτά/έχει εγγραφεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7)
στην Ελλάδα:
 το 26,2% του πληθυσμού φοιτά στο πεδίο Σπουδές
στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το δίκαιο, τιμή
υπερέχουσα σημαντικά (κατά 11,6 ποσ. μονάδες)
της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (14,6%),
 το 17,5% του πληθυσμού φοιτά στο πεδίο Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση,
τιμή υπερέχουσα σημαντικά (κατά 15,5 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (2,0%),
 το 14,0% του πληθυσμού φοιτά στο πεδίο Φυσικές
επιστήμες, μαθηματικά, στατιστική, τιμή υπερέχουσα σημαντικά (κατά 10,8 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (3,2%),
 το 10,0% του πληθυσμού φοιτά στο πεδίο Ανθρωπιστικές σπουδές, γλωσσικές σπουδές, σπουδές
στις τέχνες, τιμή υπολειπόμενη σημαντικά (κατά 9,8
ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28
(19,8%),
 το 8,9% του πληθυσμού φοιτά στο πεδίο Υγεία και
υπηρεσίες πρόνοιας, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά
(κατά 1,0 ποσ. μονάδα) της αντίστοιχης τιμής στην
ΕΕ-28 (9,9%),

 το 8,3% του πληθυσμού φοιτά στο πεδίο Σπουδές

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Το 2018, στο συνολικό φοιτητικό πληθυσμό που φοιτά/ έχει εγγραφεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) στην ΕΕ-28:
 το 23,9% του πληθυσμού φοιτά στο πεδίο Σπουδές
μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και δομικών
έργων,
 το 19,8% του πληθυσμού φοιτά στο πεδίο Ανθρωπιστικές σπουδές, γλωσσικές σπουδές, σπουδές
στις τέχνες,
 το 14,6% του πληθυσμού φοιτά στο πεδίο Σπουδές
στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το δίκαιο,
 το 9,9% του πληθυσμού φοιτά στο πεδίο Υγεία και
υπηρεσίες πρόνοιας,
 το 9,2% του πληθυσμού φοιτά στο πεδίο Γεωπονία,
δασοκομία, αλιευτική και κτηνιατρική,
 το 9,1% του πληθυσμού φοιτά στο πεδίο Σπουδές
στην παροχή υπηρεσιών,
 το 6,4% του πληθυσμού φοιτά στο πεδίο Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας,
 το 3,2% του πληθυσμού φοιτά στο πεδίο Φυσικές
επιστήμες, μαθηματικά, στατιστική,
 το 2,0% του πληθυσμού φοιτά στο πεδίο Κοινωνικές
επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση, και
 το 1,9% του πληθυσμού φοιτά στο πεδίο Εκπαίδευση.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που
φοιτά/ έχει εγγραφεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) στα πεδία
σπουδών (01)-(10) και ανά φύλο στην ΕΕ-28 και στην
Ελλάδα το 2018.
Το 2018, στο συνολικό μαθητικό πληθυσμό που φοιτά/ έχει εγγραφεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) στην ΕΕ-28
καταγράφεται:
 σημαντική ανισορροπία των φύλων υπέρ των ανδρών σε 2 πεδία σπουδών: (1) Φυσικές επιστήμες,
μαθηματικά, στατιστική, και ελαφρότερα στο πεδίο
(2) Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική και κτηνιατρική,
 σημαντική ανισορροπία των φύλων υπέρ των γυναικών σε 6 πεδία σπουδών: (1) Εκπαίδευση, (2) Ανθρωπιστικές σπουδές, γλωσσικές σπουδές, σπουδές στις τέχνες, (3) Υγεία και υπηρεσίες πρόνοιας,
(4) Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής
και δομικών έργων, (5) Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών, και ελαφρότερα στο πεδίο (6) Κοινωνικές
επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση, και
 σχετική ισορροπία των φύλων σε 2 πεδία σπουδών:
(1) Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας, και
(2) Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το
δίκαιο.
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Γράφημα 3.230: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών
(ISCED7) ανά πεδίο σπουδών και ανά φύλο στην ΕΕ-28 και στην ΕΛΛΑΔΑ το 2018
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Πηγή: Eurostat - Pupils and students enrolled by education level, sex and field of education [educ_uoe_enra03]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Την ίδια χρονιά, στο συνολικό μαθητικό πληθυσμό που
φοιτά/έχει εγγραφεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) στην Ελλάδα
καταγράφεται:
 σημαντική ανισορροπία των φύλων υπέρ των ανδρών σε 3 πεδία σπουδών: (1) Γεωπονία, δασοκομία,
αλιευτική και κτηνιατρική, (2) Φυσικές επιστήμες,
μαθηματικά, στατιστική, και (3) Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το δίκαιο,
 σημαντική ανισορροπία των φύλων υπέρ των γυναικών σε 6 πεδία σπουδών: (1) Εκπαίδευση, (2) Υ3.2.6



γεία και υπηρεσίες πρόνοιας, (3) Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας, (4) Ανθρωπιστικές
σπουδές, γλωσσικές σπουδές, σπουδές στις τέχνες,
(5) Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση, και ελαφρότερα στο πεδίο (6) Σπουδές
μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και δομικών
έργων, και
σχετική ισορροπία των φύλων στο πεδίο Σπουδές
στην παροχή υπηρεσιών.

Τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8)
πεδίο σπουδών του, καθώς και το ποσοστό των φοιτητριών επί του συγκεκριμένου συνολικού φοιτητικού
πληθυσμού στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος του
συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών
(ISCED8) για τον οποίο διατίθενται στοιχεία ως προς το

Γράφημα 3.231: Πλήθος του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) για τον οποίο διατίθενται στοιχεία ως προς το πεδίο σπουδών του, και ποσοστό των φοιτητριών επί του συγκεκριμένου συνολικού φοιτητικού πληθυσμού στα κράτημέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Pupils and students enrolled by education level, sex and field of education [educ_uoe_enra03]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, 763.566 φοιτητές/-τριες φοιτούν/έχουν εγγραφεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού
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κύκλου σπουδών (ISCED8) για τους οποίους διατίθενται στοιχεία ως προς το πεδίο σπουδών τους στα κρά-
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Κεφάλαιο 3ο

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

και το Βέλγιο (46,7%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom είναι υψηλή (1,3 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2018, στο πεδίο σπουδών
(00) Γενικά προγράμματα και προσόντα της συγκεκριμένης βαθμίδας φοιτούσε μόλις το 0,01% (ή 75 φοιτητές/-τριες) του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού της
βαθμίδας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28, που αφορά κατά
κύριο λόγο σε φοιτητικό πληθυσμό της βαθμίδας στην
Ιρλανδία (46 φοιτητές/-τριες), και στο Ηνωμένο Βασίλειο (29 φοιτητές/-τριες), ενώ σε 26 από τα 28 κράτημέλη της ΕΕ καταγράφεται μηδενικό πλήθος σπουδαστών/-στριών στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της
βαθμίδας.
Στη συνέχεια παρουσιάζεται η κατανομή των υπόλοιπων 10 πεδίων σπουδών της βαθμίδας.

τη-μέλη της ΕΕ-28, με τον δείκτη ποσοστό των φοιτητριών επί του συγκεκριμένου συνολικού φοιτητικού
πληθυσμού να είναι 48,1% (ή 367.132 φοιτήτριες).
Την ίδια χρονιά, 29.221 φοιτητές/-τριες φοιτούν/ έχουν εγγραφεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) για τους οποίους
διατίθενται στοιχεία ως προς το πεδίο σπουδών τους
στην Ελλάδα, με τον δείκτη ποσοστό των φοιτητριών
επί του συγκεκριμένου συνολικού φοιτητικού πληθυσμού να είναι 48,8% (ή 14.272 φοιτήτριες). Στην
κατανομή μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28, ως
προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα (48,8%) κατέχει την 16η υψηλότερη θέση, τιμή υπερέχουσα ελαφρά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28
(48,1%) κατά 0,7 ποσ. μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, σε 13 από τα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ το ποσοστό των φοιτητριών που φοιτούν/έχουν
εγγραφεί στη συγκεκριμένη βαθμίδα υπερέχουν του
αντίστοιχού ποσοστού των φοιτητών. Τα 5 κράτη-μέλη
με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 57,1% είναι: η Λετονία (58,8%), η Κύπρος (57,9%), η
Λιθουανία (57,1%), η Εσθονία (56,6%), και η Πολωνία
(54,9%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη
με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή
δείκτη 44,5%, είναι: το Λουξεμβούργο (48,1%), η Γερμανία (41,3%), η Τσεχία (44,6%), η Αυστρία (45,3%),

3.2.6.1 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που
φοιτά στο πεδίο σπουδών (01) Εκπαίδευση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών
(ISCED8) επί του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού της
συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 3.232: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά στο πεδίο σπουδών (01) Εκπαίδευση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) επί του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία,
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - Pupils and students enrolled by education level, sex and field of education [educ_uoe_enra03]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, 31.369 φοιτητές/-τριες φοιτούν/έχουν εγγραφεί
στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8),
πλήθος που αντιστοιχεί στο 4,1% του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον
οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, 1.550 φοιτητές/-τριες φοιτούν/ έχουν
εγγραφεί στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών
(ISCED8) στην Ελλάδα, πλήθος που αντιστοιχεί στο 5,3%
του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας. Στην κατανομή μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα
(5,3%) κατέχει την 11η υψηλότερη θέση, τιμή υπερέχουσα ελαφρά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28
(4,1%) κατά 1,2 ποσ. μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 9,0% εί-

ναι: η Κύπρος (15,7%), η Βουλγαρία (8,7%), η Πορτογαλία (7,9%), η Κροατία (6,5%), και το Λουξεμβούργο
(6,3%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη
με τον χαμηλότερο μη-μηδενικό δείκτη (bottom 5) και
με μέση τιμή δείκτη 1,2%, είναι: η Ιταλία (0,4%),η Ρουμανία (1,1%), το Βέλγιο (1,3%), η Ολλανδία (1,6%), και
η Γαλλία (1,7%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom είναι σημαντικά υψηλή (7,4 φορές), που
υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων
του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2013-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά/ έχει
εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (01) Εκπαίδευση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) στην ΕΕ-28, καταγράφει αύξηση κατά
11,7% (ή κατά 3.288 φοιτητές/-τριες) από 28.081 φοιτητές/-τριες το 2013, σε 31.369 φοιτητές/-τριες το 2018.
Την ίδια περίοδο αναφοράς, το πλήθος του συνολικού
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φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά/έχει εγγραφεί στο
συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην Ελλάδα καταγράφει
σημαντική αύξηση κατά 32,4% (ή κατά 379 φοιτητές/τριες) από 1.171 φοιτητές/-τριες το 2013, σε 1.550 φοιτητές/-τριες το 2018.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που
φοιτά/έχει εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (01) Εκπαίδευση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού
κύκλου σπουδών (ISCED8) ανά φύλο στα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 3.233: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά στο πεδίο σπουδών (01) Εκπαίδευση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Pupils and students enrolled by education level, sex and field of education [educ_uoe_enra03]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, και στα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά μη-μηδενικά στοιχεία, το ποσοστό
των ανδρών στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της
βαθμίδας υπολείπεται ιδιαίτερα σημαντικά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στη Μάλτα (κατά 77,8 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν:
η Εσθονία (κατά 75,3 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά
67,3 ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά 66,7 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά 62,6 ποσ. μονάδες), η Πολωνία
(κατά 56,5 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 55,1 ποσ.
μονάδες), το Βέλγιο (κατά 51,8 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 51,2 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 48,7
ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 47,7 ποσ. μονάδες), η
Κύπρος (κατά 46,3 ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 43,5
ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 43,4 ποσ. μονάδες), το
Λουξεμβούργο (κατά 40,9 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία
(κατά 40,7 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 40,5 ποσ.
μονάδες), η Ρουμανία (κατά 39,8 ποσ. μονάδες), η
Πορτογαλία (κατά 37,6 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά

36,5 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 35,7
ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 34,4 ποσ. μονάδες), η
Βουλγαρία (κατά 33,7 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά
33,1 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 20,8 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 19,7 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Κροατία (κατά 10,7 ποσ. μονάδες), που αποτελεί
και την ελάχιστη τιμή του εύρους της απόκλισης των
φύλων στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας
μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη
χρονιά.
3.2.6.2 ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ & ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ, ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ
ΤΕΧΝΕΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που
φοιτά στο πεδίο σπουδών (02) Ανθρωπιστικές, γλωσσικές σπουδές, σπουδές στις τέχνες στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8)
επί του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά
στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 3.234: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά στο πεδίο σπουδών (02) Ανθρωπιστικές, γλωσσικές σπουδές, σπουδές
στις τέχνες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) επί του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας,
για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - Pupils and students enrolled by education level, sex and field of education [educ_uoe_enra03]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, 117.085 φοιτητές/-τριες φοιτούν/ έχουν εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (02) Ανθρωπιστικές, γλωσσικές σπουδές, σπουδές στις τέχνες στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8),
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πλήθος που αντιστοιχεί στο 15,3% του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για
τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2013-2018, για
την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος του
συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά/ έχει εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (02) Ανθρωπιστικές, γλωσσικές σπουδές, σπουδές στις τέχνες της τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8)
στην ΕΕ-28, καταγράφει μικρή αύξηση κατά 2,7% (ή κατά
3.023 φοιτητές/-τριες) από 114.062 φοιτητές/-τριες το
2013, σε 117.085 φοιτητές/-τριες το 2018. Την ίδια περίοδο αναφοράς, το πλήθος του συνολικού φοιτητικού
πληθυσμού που φοιτά/έχει εγγραφεί στο συγκεκριμένο
πεδίο σπουδών στην Ελλάδα καταγράφει σημαντική
αύξηση κατά 44,1% (ή κατά 1.394 φοιτητές/-τριες) από
3.162 φοιτητές/-τριες το 2013, σε 4.556 φοιτητές/-τριες
το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που
φοιτά/έχει εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (02) Ανθρωπιστικές, γλωσσικές σπουδές, σπουδές στις τέχνες
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου
σπουδών (ISCED8) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ28 το 2018.

Κεφάλαιο 3ο

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Την ίδια χρονιά, 4.556 φοιτητές/-τριες φοιτούν/ έχουν
εγγραφεί στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών
(ISCED8) στην Ελλάδα, πλήθος που αντιστοιχεί στο
15,6% του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας. Στην κατανομή μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη,
η Ελλάδα (15,6%) κατέχει την 11η υψηλότερη θέση, τιμή υπερέχουσα οριακά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη
στην ΕΕ-28 (15,3%) κατά 0,3 ποσ. μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 20,0% είναι: η Πολωνία (23,3%), η Γαλλία (21,7%), η Ουγγαρία
(18,9%), η Σλοβενία (18,5%), και η Μάλτα (17,7%). Στον
αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη 8,2%,
είναι: η Σουηδία (5,8%), η Ολλανδία (6,9%), το Λουξεμβούργο (8,8%), η Λετονία (9,2%), και το Βέλγιο (10,2%).
Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom είναι
υψηλή (2,4 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

Γράφημα 3.235: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά στο πεδίο σπουδών (02) Ανθρωπιστικές, γλωσσικές σπουδές, σπουδές στις τέχνες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Pupils and students enrolled by education level, sex and field of education [educ_uoe_enra03]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, σε 24 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των ανδρών στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας
υπολείπεται από ιδιαίτερα σημαντικά έως ελαφρά του
αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη
απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να
καταγράφεται στη Λετονία (κατά 50,5 ποσ. μονάδες),
και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Εσθονία (κατά 31,6 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 29,1 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά
27,8 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 23,7 ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά 22,9 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 17,7 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 17,5 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 17,0 ποσ. μονάδες), η Γαλλία
(κατά 15,3 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 15,0 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 13,4 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 12,2 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά 11,8
ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Σουηδία (κατά 9,6
ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά 9,5 ποσ. μονάδες), η
Πολωνία (κατά 9,3 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 9,2
ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 8,1 ποσ.
μονάδες), η Ισπανία (κατά 6,6 ποσ. μονάδες), η Τσεχία

(κατά 5,9 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 5,9 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά 5,5 ποσ. μονάδες), και η Πορτογαλία (κατά 4,2 ποσ. μονάδες).
Την ίδια χρονιά, στη Μάλτα το ποσοστό των ανδρών
στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπερέχει (κατά 23,1 ποσ. μονάδες) του αντίστοιχου δείκτη
των γυναικών, ενώ στη Σλοβακία, την Ουγγαρία, και το
Λουξεμβούργο καταγράφεται οριακά μηδενική απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών (μικρότερη των 2,0 ποσ. μονάδων).
3.2.6.3 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ &
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που
φοιτά στο πεδίο σπουδών (03) Κοινωνικές επιστήμες,
δημοσιογραφία και πληροφόρηση στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8)
επί του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά
στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ
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Γράφημα 3.236: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά στο πεδίο σπουδών (03) Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και
πληροφόρηση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) επί του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - Pupils and students enrolled by education level, sex and field of education [educ_uoe_enra03]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, 79.155 φοιτητές/-τριες φοιτούν/έχουν εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (03) Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών
(ISCED8), πλήθος που αντιστοιχεί στο 10,4% του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης
βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία,
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, 2.325 φοιτητές/-τριες φοιτούν/ έχουν
εγγραφεί στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών
(ISCED8) στην Ελλάδα, πλήθος που αντιστοιχεί στο 8,0%
του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας. Στην κατανομή μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα
(8,0%) κατέχει την 4η χαμηλότερη θέση, τιμή υπολειπόμενη της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (10,4%)
κατά 2,4 ποσ. μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 15,6% είναι: η Βουλγαρία (17,6%), η Κύπρος (15,7%), το Λουξεμβούργο (15,2%), η Ουγγαρία (14,8%), και η Πορτογαλία (14,7%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με
μέση τιμή δείκτη 7,2%, είναι: η Σλοβενία (5,6%), η Ιταλία (7,0%), η Σλοβακία (7,4%), η Ελλάδα (8,0%), και η

Τσεχία (8,0%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/
bottom είναι υψηλή (2,2 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2013-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά/ έχει
εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (03) Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης διδακτορικού κύκλου σπουδών
(ISCED8) στην ΕΕ-28, καταγράφει αύξηση κατά 7,4% (ή
κατά 5.472 φοιτητές/-τριες) από 73.683 φοιτητές/-τριες
το 2013, σε 79.155 φοιτητές/-τριες το 2018. Την ίδια
περίοδο αναφοράς, το πλήθος του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά/έχει εγγραφεί στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην Ελλάδα καταγράφει μείωση κατά -22,4% (ή κατά 672 φοιτητές/-τριες) από
2.997 φοιτητές/-τριες το 2013, σε 2.325 φοιτητές/-τριες
το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που
φοιτά/έχει εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (03) Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου
σπουδών (ISCED8) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ28 το 2018.

Γράφημα 3.237: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά στο πεδίο σπουδών (03) Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και
πληροφόρηση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
64,3 66,9 67,9 69,3
58,0 58,6 59,1 59,4 59,9 60,0 63,1 63,3
51,3 50,2 50,0 51,7 52,0 52,7 52,9 53,7 53,7 53,8 55,0 55,0 55,1 56,7 56,9 57,1 57,1
48,7 49,8 50,0 48,3 48,0 47,3 47,1 46,3 46,3 46,2 45,0 45,0 44,9 43,3 43,1 42,9 42,9
42,0 41,4 40,9 40,6 40,1 40,0 36,9 36,7
35,7 33,1 32,1 30,7

άνδρες

γυναίκες

Πηγή: Eurostat - Pupils and students enrolled by education level, sex and field of education [educ_uoe_enra03]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, σε 25 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των ανδρών στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας
υπολείπεται από ιδιαίτερα σημαντικά έως ελαφρά του
αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη
απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να
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καταγράφεται στην Κύπρο (κατά 38,5 ποσ. μονάδες),
και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Λετονία (κατά 35,8 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 33,7 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά
28,7 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 26,7 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 26,2 ποσ. μονάδες), το Λουξεμ-

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

ρέχει ελαφρά (κατά 2,5 ποσ. μονάδες) του αντίστοιχου
δείκτη των γυναικών, ενώ στη Μάλτα, και την Ουγγαρία καταγράφεται οριακά μηδενική απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών (μικρότερη των 2,0
ποσ. μονάδων).

βούργο (κατά 20,0 ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά 19,8
ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά 18,8 ποσ. μονάδες),
το Βέλγιο (κατά 18,2 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά
17,3 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 16,1 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 14,2 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 14,2 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 13,8 ποσ.
μονάδες), η Κροατία (κατά 13,4 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 10,0 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Σουηδία (κατά 9,9 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 7,6 ποσ.
μονάδες), η Ισπανία (κατά 7,5 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 7,3 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά
5,9 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 5,4 ποσ. μονάδες), η
Γαλλία (κατά 4,0 ποσ. μονάδες), και η Σλοβακία (κατά
3,5 ποσ. μονάδες).
Την ίδια χρονιά, στη Σλοβενία το ποσοστό των ανδρών
στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπε-

3.2.6.4 ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ

Κεφάλαιο 3ο

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που
φοιτά στο πεδίο σπουδών (04) Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το δίκαιο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) επί
του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά
στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 3.238: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά στο πεδίο σπουδών (04) Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το
δίκαιο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) επί του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για
τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Pupils and students enrolled by education level, sex and field of education [educ_uoe_enra03]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, 73.749 φοιτητές/-τριες φοιτούν/έχουν εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (04) Σπουδές στις επιχειρήσεις,
τη διοίκηση και το δίκαιο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8), πλήθος
που αντιστοιχεί στο 9,7% του συνολικού φοιτητικού
πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο
διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28.
Την ίδια χρονιά, 2.474 φοιτητές/-τριες φοιτούν/ έχουν
εγγραφεί στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών
(ISCED8) στην Ελλάδα, πλήθος που αντιστοιχεί στο 8,5%
του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας. Στην κατανομή μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα
(8,5%) κατέχει την 17η υψηλότερη θέση, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28
(9,7%) κατά 1,2 ποσ. μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 15,7% είναι: η Λετονία (21,4%), η Αυστρία (18,3%), η Σλοβακία
(13,6%), η Πολωνία (12,6%), και η Βουλγαρία (12,4%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο μη-μηδενικό δείκτη (bottom 5) και με μέση
τιμή δείκτη 5,4%, είναι: η Σουηδία (3,9%), η Μάλτα
(4,1%), η Κροατία (4,9%), η Ουγγαρία (6,8%), και η Ολ-

λανδία (7,4%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/
bottom είναι υψηλή (2,9 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2013-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά/ έχει
εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (04) Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το δίκαιο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8)
στην ΕΕ-28, καταγράφει μείωση κατά -7,3% (ή κατά
5.838 φοιτητές/-τριες) από 79.587 φοιτητές/-τριες το
2013, σε 73.749 φοιτητές/-τριες το 2018. Την ίδια περίοδο αναφοράς, το πλήθος του συνολικού φοιτητικού
πληθυσμού που φοιτά/έχει εγγραφεί στο συγκεκριμένο
πεδίο σπουδών στην Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 54,0% (ή κατά 867 φοιτητές/τριες) από 1.607 φοιτητές/-τριες το 2013, σε 2.474 φοιτητές/-τριες το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία κατανομή του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά/ έχει εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (04) Σπουδές στις
επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το δίκαιο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών
(ISCED8) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 3.239: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά στο πεδίο σπουδών (04) Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση και
το δίκαιο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Pupils and students enrolled by education level, sex and field of education [educ_uoe_enra03]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, σε 13 από τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά μη-μηδενικά στοιχεία, το ποσοστό των ανδρών στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών
της βαθμίδας υπολείπεται από ιδιαίτερα σημαντικά
έως και ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών,
με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στη Λιθουανία
(κατά 27,4 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά
απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Εσθονία (κατά
22,7 ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά 22,3 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά 13,7 ποσ. μονάδες), η Λετονία
(κατά 13,0 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 10,2 ποσ.
μονάδες), το Λουξεμβούργο (κατά 10,0 ποσ. μονάδες),
και ελαφρότερα η Πολωνία (κατά 7,9 ποσ. μονάδες), η
Κύπρος (κατά 6,0 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 5,7
ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 4,3 ποσ. μονάδες), η
Βουλγαρία (κατά 3,3 ποσ. μονάδες), και η Σουηδία (κατά 2,5 ποσ. μονάδες).
Την ίδια χρονιά, σε 10 από τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ για
τα οποία διατίθενται σχετικά μη-μηδενικά στοιχεία, το
ποσοστό των ανδρών στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπερέχει από ιδιαίτερα σημαντικά
έως και ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών,
με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ αν-

δρών και γυναικών να καταγράφεται στη Μάλτα (κατά
100,0 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Γερμανία (κατά 19,6
ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 17,0 ποσ. μονάδες),
η Ισπανία (κατά 15,0 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά
14,2 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 10,8 ποσ. μονάδες),
και ελαφρότερα το Βέλγιο (κατά 9,7 ποσ. μονάδες), το
Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 5,4 ποσ. μονάδες), η Αυστρία
(κατά 4,9 ποσ. μονάδες), και η Ελλάδα (κατά 3,3 ποσ.
μονάδες).
Τέλος, στην Ουγγαρία, τη Γαλλία, την Ολλανδία, και τη
Ιταλία καταγράφεται οριακά μηδενική απόκλιση του
δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών (μικρότερη των 2,0
ποσ. μονάδων).
3.2.6.5 ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που
φοιτά στο πεδίο σπουδών (05) Φυσικές επιστήμες,
μαθηματικά και στατιστική στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) επί του
συνολικού φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης
βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία,
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 3.240: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά στο πεδίο σπουδών (05) Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά και στατιστική στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) επί του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον
οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - Pupils and students enrolled by education level, sex and field of education [educ_uoe_enra03]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, 162.717 φοιτητές/-τριες φοιτούν/ έχουν εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (05) Φυσικές επιστήμες,
μαθηματικά και στατιστική στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8), πλήθος που αντιστοιχεί στο 21,3% του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για
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τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτημέλη της ΕΕ-28.
Την ίδια χρονιά, 2.708 φοιτητές/-τριες φοιτούν/ έχουν
εγγραφεί στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών
(ISCED8) στην Ελλάδα, πλήθος που αντιστοιχεί στο 9,3%

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά/ έχει εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (05) Φυσικές επιστήμες,
μαθηματικά και στατιστική της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) στην ΕΕ-28,
καταγράφει μικρή αύξηση κατά 3,9% (ή κατά 6.116 φοιτητές/-τριες) από 156.601 φοιτητές/-τριες το 2015, σε
162.717 φοιτητές/-τριες το 2018. Την ίδια περίοδο αναφοράς, το πλήθος του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά/έχει εγγραφεί στο συγκεκριμένο πεδίο
σπουδών στην Ελλάδα καταγράφει μικρή αύξηση κατά
3,6% (ή κατά 94 φοιτητές/-τριες) από 2.614 φοιτητές/τριες το 2015, σε 2.708 φοιτητές/-τριες το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που
φοιτά/έχει εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (05) Φυσικές
επιστήμες, μαθηματικά και στατιστική στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών
(ISCED8) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Κεφάλαιο 3ο

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας. Στην κατανομή μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα
(9,3%) κατέχει την 2η χαμηλότερη θέση, τιμή υπολειπόμενη σημαντικά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην
ΕΕ-28 (21,3%) κατά 12,0 ποσ. μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 25,8% είναι: το Ηνωμένο Βασίλειο (28,1%), το Λουξεμβούργο
(26,3%), η Γαλλία (25,2%), η Γερμανία (25,1%), και η
Εσθονία (24,4%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5
κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με
μέση τιμή δείκτη 10,0%, είναι: η Ρουμανία (6,3%), η Ελλάδα (9,3%), η Φινλανδία (11,0%), η Βουλγαρία
(11,2%), και η Κύπρος (12,2%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή
του λόγου top5/ bottom είναι υψηλή (2,6 φορές), που
υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων
του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018, για
την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος του

Γράφημα 3.241: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά στο πεδίο σπουδών (05) Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά και στατιστική στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Pupils and students enrolled by education level, sex and field of education [educ_uoe_enra03]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, σε 11 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των
ανδρών στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπολείπεται από ιδιαίτερα σημαντικά έως και ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη
μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και
γυναικών να καταγράφεται στην Κύπρο (κατά 26,3
ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης
των φύλων ακολουθούν: η Βουλγαρία (κατά 22,5 ποσ.
μονάδες), η Λετονία (κατά 18,1 ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά 17,7 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 16,8
ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά 15,1 ποσ. μονάδες), η
Σλοβακία (κατά 13,4 ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά
11,6 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Λιθουανία (κατά
9,5 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 7,5 ποσ. μονάδες), και η Σλοβενία (κατά 3,0 ποσ. μονάδες).
Την ίδια χρονιά, σε 15 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ για
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των
ανδρών στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπερέχει από ισχυρά έως και ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στην Ολλανδία (κατά 27,9 ποσ. μονάδες),
και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακο-

λουθούν: η Αυστρία (κατά 21,7 ποσ. μονάδες), η Γαλλία
(κατά 20,5 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 20,0 ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 19,0 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο
(κατά 17,9 ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο (κατά 17,6
ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 14,7 ποσ. μονάδες), η
Ουγγαρία (κατά 12,8 ποσ. μονάδες), η Μάλτα (κατά
11,1 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Φινλανδία (κατά
6,2 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 4,6 ποσ. μονάδες), το
Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 4,0 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία
(κατά 3,6 ποσ. μονάδες), και η Ελλάδα (κατά 3,4 ποσ.
μονάδες).
Τέλος, στην Ισπανία, και την Τσεχία καταγράφεται οριακά μηδενική απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και
γυναικών (μικρότερη των 2,0 ποσ. μονάδων).
3.2.6.6 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που
φοιτά στο πεδίο σπουδών (06) Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) επί του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 3.242: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά στο πεδίο σπουδών (06) Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) επί του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο
διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Pupils and students enrolled by education level, sex and field of education [educ_uoe_enra03]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, 26.718 φοιτητές/-τριες φοιτούν/ έχουν εγγραφεί στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών (06) Τεχνολογίες
πληροφορίας και επικοινωνίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8),
πλήθος που αντιστοιχεί στο 3,5% του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον
οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28. Την ίδια χρονιά, 962 φοιτητές/-τριες φοιτούν/ έχουν εγγραφεί στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) στην Ελλάδα, πλήθος που αντιστοιχεί στο
3,4% του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας. Στην κατανομή μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα (3,4%) κατέχει την 15η υψηλότερη θέση, τιμή υπολειπόμενη οριακά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην
ΕΕ-28 (3,5%) κατά 0,1 ποσ. μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 9,0% είναι: το Λουξεμβούργο (18,3%), η Εσθονία (7,7%), η
Φινλανδία (7,4%), η Λετονία (5,8%), και η Σουηδία
(5,6%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη
με τον χαμηλότερο μη-μηδενικό δείκτη (bottom 5) και
με μέση τιμή δείκτη 1,4%, είναι: το Βέλγιο (0,5%), η
Κροατία (0,6%), η Πολωνία (1,9%), η Λιθουανία (2,0%),

και η Ισπανία (2,2%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom είναι σημαντικά υψηλή (6,2 φορές), που
υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων
του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2013-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά/ έχει
εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (06) Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) στη ΕΕ28, καταγράφει μικρή αύξηση κατά 3,2% (ή κατά 820
φοιτητές/-τριες) από 25.898 φοιτητές/-τριες το 2013, σε
26.718 φοιτητές/-τριες το 2018. Την ίδια περίοδο αναφοράς, το πλήθος του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά/έχει εγγραφεί στο συγκεκριμένο πεδίο
σπουδών στην Ελλάδα καταγράφει σημαντική αύξηση
κατά 32,4% (ή κατά 244 φοιτητές/-τριες) από 752 φοιτητές/-τριες το 2013, σε 996 φοιτητές/-τριες το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που
φοιτά/ έχει εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (06) Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών
(ISCED8) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 3.243: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά στο πεδίο σπουδών (06) Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Pupils and students enrolled by education level, sex and field of education [educ_uoe_enra03]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, και στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των ανδρών στο
συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπερέχει
ιδιαίτερα σημαντικά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ αν-
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δρών και γυναικών να καταγράφεται στη Σλοβακία (κατά 76,3 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: το Βέλγιο (κατά 73,1
ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 67,0 ποσ. μονάδες), η
Τσεχία (κατά 66,1 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 65,4
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ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 64,9 ποσ. μονάδες), η
Σλοβενία (κατά 64,7 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά
63,3 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 62,0 ποσ. μονάδες),
η Λιθουανία (κατά 60,1 ποσ. μονάδες), η Μάλτα (κατά
58,8 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 58,2 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 57,4 ποσ. μονάδες), η Κροατία
(κατά 56,8 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 53,1 ποσ.
μονάδες), η Ολλανδία (κατά 50,6 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 49,6 ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο
(κατά 47,6 ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά 46,0 ποσ.
μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 44,9 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 42,0 ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά 39,5 ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 36,6
ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 33,3 ποσ. μονάδες), η
Δανία (κατά 30,6 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά
29,6 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά 29,1 ποσ. μονά-

δες), και η Εσθονία (κατά 28,0 ποσ. μονάδες) που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του εύρους της απόκλισης
των φύλων στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
3.2.6.7 ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ,
ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Κεφάλαιο 3ο

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που
φοιτά στο πεδίο σπουδών (07) Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και δομικών έργων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών
(ISCED8) επί του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού της
συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται
σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 3.244: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά στο πεδίο σπουδών (07) Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και δομικών έργων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) επί του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης
βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Pupils and students enrolled by education level, sex and field of education [educ_uoe_enra03]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, 128.178 φοιτητές/-τριες φοιτούν/έχουν εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (07) Σπουδές μηχανικού,
βιομηχανικής παραγωγής και δομικών έργων στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8), πλήθος που αντιστοιχεί στο 16,8% του
συνολικού φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης
βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία,
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά. Την
ίδια χρονιά, 5.125 φοιτητές/-τριες φοιτούν/ έχουν εγγραφεί στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών
(ISCED8) στην Ελλάδα, πλήθος που αντιστοιχεί στο 17,5%
του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας. Στην κατανομή μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα
(17,5%) κατέχει την 14η υψηλότερη θέση, τιμή υπερέχουσα οριακά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ28 (17,8%) κατά 0,7 ποσ. μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 23,0% είναι: η
Ρουμανία (25,6%), η Ιταλία (23,2%), η Τσεχία (23,1%), η
Δανία (22,3%), και η Σουηδία (20,7%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη 11,7%, είναι: η Ουγγαρία (8,6%), η Γαλλία (10,5%), η Μάλτα (12,2%), η Ισπανία (13,4%), και το Λουξεμβούργο (13,6%). Ας ση-

μειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom είναι υψηλή
(2,0 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών
διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018, για
την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος του
συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά/ έχει εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (07) Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και δομικών έργων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης διδακτορικού κύκλου σπουδών
(ISCED8) στην ΕΕ-28, καταγράφει αύξηση κατά 5,8% (ή
κατά 6.992 φοιτητές/-τριες) από 121.186 φοιτητές/-τριες
το 2015, σε 128.178 φοιτητές/-τριες το 2018. Την ίδια
περίοδο αναφοράς, το πλήθος του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά/έχει εγγραφεί στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην Ελλάδα καταγράφει αύξηση κατά 6,5% (ή κατά 315 φοιτητές/-τριες) από 4.810
φοιτητές/-τριες το 2015, σε 5.125 φοιτητές/-τριες το
2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία κατανομή του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά/ έχει εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (07) Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και δομικών έργων
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου
σπουδών (ISCED8) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28
το 2018.
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Γράφημα 3.245: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά στο πεδίο σπουδών (07) Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και δομικών έργων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Pupils and students enrolled by education level, sex and field of education [educ_uoe_enra03]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, και στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των ανδρών στο
συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπερέχει
ιδιαίτερα σημαντικά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στο Λουξεμβούργο (κατά 68,1 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά
απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Γερμανία (κατά
52,7 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 45,5 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 44,9 ποσ. μονάδες), η
Τσεχία (κατά 44,2 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά
44,0 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 43,0 ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά 41,2 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 41,2 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 39,7 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 38,3 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία
(κατά 37,3 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 36,9 ποσ.
μονάδες), η Φινλανδία (κατά 36,9 ποσ. μονάδες), η
Σλοβενία (κατά 35,5 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά
34,9 ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 34,6 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 34,2 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 33,6 ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά 31,0 ποσ. μο-

νάδες), η Ρουμανία (κατά 30,8 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 29,2 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 27,7 ποσ.
μονάδες), η Εσθονία (κατά 24,4 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 23,1 ποσ. μονάδες), η Μάλτα (κατά 22,2
ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 21,0 ποσ. μονάδες),
και η Λετονία (κατά 20,3 ποσ. μονάδες) που αποτελεί
και την ελάχιστη τιμή του εύρους της απόκλισης των
φύλων στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας
μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη
χρονιά.
3.2.6.8 ΓΕΩΠΟΝΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ, ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που
φοιτά στο πεδίο σπουδών (08) Γεωπονία, δασοκομία,
αλιευτική και κτηνιατρική στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) επί του
συνολικού φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης
βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία,
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 3.246: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά στο πεδίο σπουδών (08) Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική και κτηνιατρική στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) επί του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον
οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - Pupils and students enrolled by education level, sex and field of education [educ_uoe_enra03]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, 20.249 φοιτητές/-τριες φοιτούν/έχουν εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (08) Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική και κτηνιατρική στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8), πλήθος
που αντιστοιχεί στο 2,7% του συνολικού φοιτητικού
πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο
διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28
τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, 706 φοιτητές/-τριες φοιτούν/ έχουν εγγραφεί στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην τριτο-
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βάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών
(ISCED8) στην Ελλάδα, πλήθος που αντιστοιχεί στο 2,4%
του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας. Στην κατανομή μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα
(2,4%) κατέχει την 18η υψηλότερη θέση, τιμή υπολειπόμενη οριακά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28
(2,7%) κατά 0,3 ποσ. μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 5,9% εί-
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στη ΕΕ-28, καταγράφει μικρή μείωση κατά -2,3% (ή κατά 484 φοιτητές/-τριες) από 20.733 φοιτητές/-τριες το
2013, σε 20.249 φοιτητές/-τριες το 2018. Την ίδια περίοδο αναφοράς, το πλήθος του συνολικού φοιτητικού
πληθυσμού που φοιτά/έχει εγγραφεί στο συγκεκριμένο
πεδίο σπουδών στην Ελλάδα καταγράφει ισχυρή μείωση κατά -17,3% (ή κατά 148 φοιτητές/-τριες) από 854
φοιτητές/-τριες το 2013, σε 706 φοιτητές/-τριες το
2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που
φοιτά/ έχει εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (08) Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική και κτηνιατρική στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών
(ISCED8) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Κεφάλαιο 3ο

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

ναι: η Δανία (7,7%), η Ολλανδία (7,4%), η Ρουμανία
(5,1%), η Εσθονία (5,0%), και η Ιταλία (4,6%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο μη-μηδενικό δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή
δείκτη 1,2%, είναι: η Σλοβενία (0,5%), η Γαλλία (1,0%),
το Ηνωμένο Βασίλειο (1,1%), η Σουηδία (1,5%), και η
Κύπρος (1,7%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/
bottom είναι υψηλή (5,2 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2013-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά/ έχει
εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (08) Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική και κτηνιατρική της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8)

Γράφημα 3.247: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά στο πεδίο σπουδών (08) Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική και κτηνιατρική στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Pupils and students enrolled by education level, sex and field of education [educ_uoe_enra03]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, σε 18 από τα 26 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται μη-μηδενικά σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των ανδρών στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών
της βαθμίδας υπολείπεται από ιδιαίτερα σημαντικά
έως και ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών,
με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στη Λετονία (κατά 54,9 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Σλοβενία (κατά 42,9
ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά 27,4 ποσ. μονάδες), η
Πολωνία (κατά 25,1 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά
24,2 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 24,2 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 23,3 ποσ. μονάδες), η Αυστρία
(κατά 21,8 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 20,2 ποσ.
μονάδες), η Δανία (κατά 19,1 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 18,5 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά
18,3 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 17,3 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 17,1 ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 14,7 ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά 12,0 ποσ.
μονάδες), και ελαφρότερα η Γαλλία (κατά 9,5 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 8,8 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία

(κατά 7,4 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 5,3 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά 4,7 ποσ. μονάδες), και η Σλοβακία (κατά 4,1 ποσ. μονάδες).
Την ίδια χρονιά, στην Κροατία το ποσοστό των ανδρών
στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπερέχει ελαφρά (κατά 2,3 ποσ. μονάδες) του αντίστοιχου
δείκτη των γυναικών, ενώ στη Βουλγαρία, την Ισπανία,
και την Ουγγαρία καταγράφεται οριακά μηδενική απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών (μικρότερη των 2,0 ποσ. μονάδων).
3.2.6.9 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και
το ποσοστό του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού
που φοιτά στο πεδίο σπουδών (09) Υγεία και υπηρεσίες πρόνοιας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) επί του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ
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Γράφημα 3.248: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά στο πεδίο σπουδών (09) Υγεία και υπηρεσίες πρόνοιας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) επί του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - Pupils and students enrolled by education level, sex and field of education [educ_uoe_enra03]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, 114.524 φοιτητές/-τριες φοιτούν/έχουν εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (09) Υγεία και υπηρεσίες
πρόνοιας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8), πλήθος που αντιστοιχεί στο 15,0% του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού
της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, 8.283 φοιτητές/-τριες φοιτούν/ έχουν
εγγραφεί στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών
(ISCED8) στην Ελλάδα, πλήθος που αντιστοιχεί στο 28,3
του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας. Στην κατανομή μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα
(28,3%) κατέχει την 4η υψηλότερη θέση, τιμή υπερέχουσα ιδιαίτερα σημαντικά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη
στην ΕΕ-28 (15,0%) κατά 13,3 ποσ. μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 30,8% είναι: η Μάλτα (36,1%), η Σουηδία (34,1%), η Δανία
(33,0%), η Ελλάδα (28,3%), και η Ολλανδία (22,5%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο μη-μηδενικό δείκτη (bottom 5) και με μέση
τιμή δείκτη 9,3%, είναι: η Κύπρος (8,2%), η Λετονία
(8,6%), η Εσθονία (9,0%), η Γαλλία (9,9%), και η Γερμα-

νία (10,9%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/
bottom είναι υψηλή (3,3 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2013-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά/ έχει
εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (09) Υγεία και υπηρεσίες
πρόνοιας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης διδακτορικού
κύκλου σπουδών (ISCED8) στην ΕΕ-28, καταγράφει ισχυρή αύξηση κατά 22,3% (ή κατά 20.879 φοιτητές/τριες) από 93.645 φοιτητές/-τριες το 2013, σε 114.524
φοιτητές/-τριες το 2018. Την ίδια περίοδο αναφοράς, το
πλήθος του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που
φοιτά/έχει εγγραφεί στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών
στην Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση
κατά 116,2% (ή κατά 4.451 φοιτητές/-τριες) από 3.832
φοιτητές/-τριες το 2013, σε 8.283 φοιτητές/-τριες το
2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που
φοιτά/ έχει εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (09) Υγεία
και υπηρεσίες πρόνοιας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 3.249: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά στο πεδίο σπουδών (09) Υγεία και υπηρεσίες πρόνοιας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Pupils and students enrolled by education level, sex and field of education [educ_uoe_enra03]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, σε 26 από τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία
διατίθενται σχετικά μη-μηδενικά στοιχεία, το ποσοστό
των ανδρών στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπολείπεται από ιδιαίτερα σημαντικά έως ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών
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να καταγράφεται στην Εσθονία (κατά 41,7 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων
ακολουθούν: η Κύπρος (κατά 41,7 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 38,7 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά
38,5 ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά 38,3 ποσ. μονάδες),
η Πορτογαλία (κατά 38,0 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία
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(κατά 38,0 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 34,5 ποσ.
μονάδες), η Ιταλία (κατά 31,5 ποσ. μονάδες), η Δανία
(κατά 29,0 ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά 28,0 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 25,2 ποσ. μονάδες), η Ισπανία
(κατά 24,5 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά 23,9 ποσ.
μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 20,7 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 19,2 ποσ. μονάδες), η Σουηδία
(κατά 19,0 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 18,5 ποσ.
μονάδες), η Ρουμανία (κατά 16,7 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 15,3 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 13,8 ποσ.
μονάδες), η Γαλλία (κατά 13,3 ποσ. μονάδες), η Μάλτα
(κατά 13,2 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Βουλγαρία
(κατά 9,0 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 7,0 ποσ. μονάδες), και η Τσεχία (κατά 6,1 ποσ. μονάδες). Την ίδια χρο-

νιά, στην Ελλάδα καταγράφεται οριακά μηδενική απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών (μικρότερη των 2,0 ποσ. μονάδων).
3.2.6.10 ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που
φοιτά στο πεδίο σπουδών (10) Σπουδές στην παροχή
υπηρεσιών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού
κύκλου σπουδών (ISCED8) επί του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον
οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 το 2018.
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ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Γράφημα 3.250: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά στο πεδίο σπουδών (10) Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) επί του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - Pupils and students enrolled by education level, sex and field of education [educ_uoe_enra03]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, 9.747 φοιτητές/-τριες φοιτούν/έχουν εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (10) Σπουδές στην παροχή
υπηρεσιών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8), πλήθος που αντιστοιχεί στο 1,3% του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού
της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 τη
συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, 498 φοιτητές/-τριες φοιτούν/ έχουν εγγραφεί στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών
(ISCED8) στην Ελλάδα, πλήθος που αντιστοιχεί στο 1,7%
του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας. Στην κατανομή μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα
(1,7%) κατέχει την 11η υψηλότερη θέση, τιμή υπερέχουσα οριακά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28
(1,3%) κατά 0,4 ποσ. μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 4,2% είναι: η Ουγγαρία (4,6%), η Πορτογαλία (4,4%), η Σλοβακία (4,2%), η Τσεχία (4,1%), και η Ρουμανία (3,6%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο μη-μηδενικό δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη 0,4%, είναι: η Ιρλανδία (0,2%), η Σουη-

δία (0,3%), η Αυστρία (0,5%), το Βέλγιο (0,5%), και η
Κύπρος (0,5%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom είναι ιδιαίτερα υψηλή (9,9 φορές), που
υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά/
έχει εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (10) Σπουδές στην
παροχή υπηρεσιών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) στην ΕΕ-28,
καταγράφει αύξηση κατά 6,0% (ή κατά 552 φοιτητές/τριες) από 9.195 φοιτητές/-τριες το 2015, σε 9.747
φοιτητές/-τριες το 2018. Την ίδια περίοδο αναφοράς,
το πλήθος του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που
φοιτά/έχει εγγραφεί στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών
στην Ελλάδα καταγράφει ισχυρή αύξηση κατά 19,4% (ή
κατά 81 φοιτητές/-τριες) από 417 φοιτητές/-τριες το
2015, σε 498 φοιτητές/-τριες το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που
φοιτά/ έχει εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (10) Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8)
ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 3.251: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά στο πεδίο σπουδών (10) Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Pupils and students enrolled by education level, sex and field of education [educ_uoe_enra03]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, σε 17 από τα 22 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται μη-μηδενικά σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των ανδρών στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών
της βαθμίδας υπερέχει από ιδιαίτερα σημαντικά έως
και ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με
τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών
και γυναικών να καταγράφεται στη Μάλτα (κατά 100,0
ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης
των φύλων ακολουθούν: η Ρουμανία (κατά 47,9 ποσ.
μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 45,0 ποσ. μονάδες), η
Ουγγαρία (κατά 38,6 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 36,0 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 33,3 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 28,6 ποσ. μονάδες), η Κύπρος
(κατά 25,0 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 23,2 ποσ.
μονάδες), η Γαλλία (κατά 19,5 ποσ. μονάδες), η Ισπανία
(κατά 19,4 ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά 17,5 ποσ.
μονάδες), το Βέλγιο (κατά 16,0 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 10,6 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Σουηδία (κατά 8,8 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 8,4 ποσ.
μονάδες), και η Πορτογαλία (κατά 2,1 ποσ. μονάδες)
που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του εύρους της απόκλισης των φύλων στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών

της βαθμίδας μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 τη
συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, σε 5 από τα 22 κράτη-μέλη της ΕΕ για
τα οποία διατίθενται μη-μηδενικά σχετικά στοιχεία, το
ποσοστό των ανδρών στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπολείπεται από σημαντικά έως
και ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με
τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών
και γυναικών να καταγράφεται στην Ιρλανδία (κατά
41,2 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Εσθονία (κατά 36,4 ποσ.
μονάδες), η Γερμανία (κατά 12,0 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Σλοβενία (κατά 9,1 ποσ. μονάδες), και η
Λετονία (κατά 7,7 ποσ. μονάδες)
3.2.6.11 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΕΔΙΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΕ28
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που
φοιτά/έχει εγγραφεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) στα πεδία
σπουδών (01)-(10) στην ΕΕ-28 και στην Ελλάδα το 2018.

Γράφημα 3.252: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών
(ISCED8) ανά πεδίο σπουδών στην ΕΕ-28 και στην ΕΛΛΑΔΑ το 2018
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επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση, τιμή
υπολειπόμενη ελαφρά (κατά 2,4 ποσ. μονάδες) της
αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (10,4%),
το 5,3% του πληθυσμού φοιτά στο πεδίο Εκπαίδευση, τιμή υπερέχουσα ελαφρά (κατά 1,2 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (4,1%),
το 3,4% του πληθυσμού φοιτά στο πεδίο Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας, τιμή υπολειπόμενη οριακά (κατά 0,1 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (3,5%),
το 2,4% του πληθυσμού φοιτά στο πεδίο Γεωπονία,
δασοκομία, αλιευτική και κτηνιατρική, τιμή υπολειπόμενη οριακά (κατά 0,3 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (2,7%), και
το 1,7% του πληθυσμού φοιτά στο πεδίο Σπουδές
στην παροχή υπηρεσιών, τιμή υπερέχουσα οριακά
(κατά 0,4 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην
ΕΕ-28 (1,3%).

Κεφάλαιο 3ο

Την ίδια χρονιά, στο συνολικό φοιτητικό πληθυσμό
που φοιτά/έχει εγγραφεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) στην
Ελλάδα:
 το 28,3% του πληθυσμού φοιτά στο πεδίο Υγεία και
υπηρεσίες πρόνοιας, τιμή υπερέχουσα σημαντικά
(κατά 13,3 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην
ΕΕ-28 (15,0%),
 το 17,5% του πληθυσμού φοιτά στο πεδίο Σπουδές
μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και δομικών
έργων, τιμή υπερέχουσα οριακά (κατά 0,7 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (16,8%),
 το 15,6% του πληθυσμού φοιτά στο πεδίο Ανθρωπιστικές σπουδές, γλωσσικές σπουδές, σπουδές
στις τέχνες, τιμή υπερέχουσα οριακά (κατά 0,3 ποσ.
μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (15,3%),
 το 9,3% του πληθυσμού φοιτά στο πεδίο Φυσικές
επιστήμες, μαθηματικά, στατιστική, τιμή υπολειπόμενη σημαντικά (κατά 12,0 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (21,3%),
 το 8,5% του πληθυσμού φοιτά στο πεδίο Σπουδές
στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το δίκαιο, τιμή
υπολειπόμενη ελαφρά (κατά 1,2 ποσ. μονάδες) της
αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (9,7%),

 το 8,0% του πληθυσμού φοιτά στο πεδίο Κοινωνικές

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Το 2018, στο συνολικό φοιτητικό πληθυσμό που φοιτά/ έχει εγγραφεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) στην ΕΕ-28:
 το 21,3% του πληθυσμού φοιτά στο πεδίο Φυσικές
επιστήμες, μαθηματικά, στατιστική,
 το 16,8% του πληθυσμού φοιτά στο πεδίο Σπουδές
μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και δομικών
έργων,
 το 15,3% του πληθυσμού φοιτά στο πεδίο Ανθρωπιστικές σπουδές, γλωσσικές σπουδές, σπουδές
στις τέχνες,
 το 15,0% του πληθυσμού φοιτά στο πεδίο Υγεία και
υπηρεσίες πρόνοιας,
 το 10,4% του πληθυσμού φοιτά στο πεδίο Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση,
 το 9,7% του πληθυσμού φοιτά στο πεδίο Σπουδές
στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το δίκαιο,
 το 4,1% του πληθυσμού φοιτά στο πεδίο Εκπαίδευση.
 το 3,5% του πληθυσμού φοιτά στο πεδίο Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας,
 το 2,7% του πληθυσμού φοιτά στο πεδίο Γεωπονία,
δασοκομία, αλιευτική και κτηνιατρική, και
 το 1,3% του πληθυσμού φοιτά στο πεδίο Σπουδές
στην παροχή υπηρεσιών,

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που
φοιτά/ έχει εγγραφεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) στα πεδία
σπουδών (01)-(10) και ανά φύλο στην ΕΕ-28 και στην
Ελλάδα το 2018.
Το 2018, στο συνολικό μαθητικό πληθυσμό που φοιτά/ έχει εγγραφεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) στην ΕΕ-28 καταγράφεται:
 σημαντική ανισορροπία των φύλων υπέρ των ανδρών σε 5 πεδία σπουδών: (1) Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας, (2) Σπουδές μηχανικού,
βιομηχανικής παραγωγής και δομικών έργων, (3)
Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών, και ελαφρότερα
στα πεδία (4) Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά, στατιστική, και (5) Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το δίκαιο, και
 σημαντική ανισορροπία των φύλων υπέρ των γυναικών σε 5 πεδία σπουδών: (1) Εκπαίδευση, (2) Υγεία
και υπηρεσίες πρόνοιας, (3) Γεωπονία, δασοκομία,
αλιευτική και κτηνιατρική, (4) Ανθρωπιστικές
σπουδές, γλωσσικές σπουδές, σπουδές στις τέχνες,
και ελαφρότερα στο πεδίο (5) Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση.
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Γράφημα 3.253: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών
(ISCED8) ανά πεδίο σπουδών και ανά φύλο στην ΕΕ-28 και στην ΕΛΛΑΔΑ το 2018
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Την ίδια χρονιά, στο συνολικό μαθητικό πληθυσμό που
φοιτά/έχει εγγραφεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) στην Ελλάδα καταγράφεται:
 σημαντική ανισορροπία των φύλων υπέρ των ανδρών
σε 5 πεδία σπουδών: (1) Τεχνολογίες πληροφορίας
και επικοινωνίας, (2) Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και δομικών έργων, (3) Σπουδές στην
παροχή υπηρεσιών, και ελαφρότερα στα πεδία (4)

3.2.7





Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά, στατιστική, και (5)
Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το δίκαιο,
σημαντική ανισορροπία των φύλων υπέρ των γυναικών σε 4 πεδία σπουδών: (1) Εκπαίδευση, (2) Ανθρωπιστικές σπουδές, γλωσσικές σπουδές, σπουδές στις
τέχνες, και ελαφρότερα στα πεδία (3) Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική και κτηνιατρική, και (4) Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση, και
σχετική ισορροπία των φύλων στο πεδίο Υγεία και υπηρεσίες πρόνοιας.

Συνολικός μαθητικός-φοιτητικός πληθυσμός των βαθμίδων ISCED3(Voc)-8
προς το πεδίο σπουδών του, καθώς και το ποσοστό
των μαθητριών-φοιτητριών επί του συγκεκριμένου
συνολικού μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος του
συνολικού μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού που
φοιτά στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης
(ISCED3Voc-8) για τον οποίο διατίθενται στοιχεία ως

Γράφημα 3.254: Πλήθος του συνολικού μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) για τον οποίο
διατίθενται στοιχεία ως προς το πεδίο σπουδών του, και ποσοστό των μαθητριών-φοιτητριών επί του συγκεκριμένου συνολικού μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Pupils and students enrolled by education level, sex and field of education [educ_uoe_enra03]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, 30.809.075 μαθητές-φοιτητές/-τριες φοιτούν/
έχουν εγγραφεί στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) για τους οποίους διατίθενται στοιχεία
ως προς το πεδίο σπουδών τους στα κράτη-μέλη της ΕΕ-
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28, με τον δείκτη ποσοστό των μαθητριών-φοιτητριών
επί του συγκεκριμένου συνολικού μαθητικού- φοιτητικού πληθυσμού να είναι 50,9% (ή 15.675.122 μαθήτριεςφοιτήτριες).

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Την ίδια χρονιά, 924.742 μαθητές-φοιτητές/-τριες φοιτούν/ έχουν εγγραφεί στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) για τους οποίους διατίθενται
στοιχεία ως προς το πεδίο σπουδών τους στην Ελλάδα,
με τον δείκτη ποσοστό των μαθητριών-φοιτητριών επί
του συγκεκριμένου συνολικού μαθητικού-φοιτητικού
πληθυσμού να είναι 48,2% (ή 445.455 μαθήτριεςφοιτήτριες). Στην κατανομή μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα
(48,2%) κατέχει την 3η χαμηλότερη θέση, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην
ΕΕ-28 (50,9%) κατά 2,7 ποσ. μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, σε 23 από τα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ το ποσοστό των μαθητριών-φοιτητριών που
φοιτούν/έχουν εγγραφεί στη συγκεκριμένη βαθμίδα
υπερέχουν του αντίστοιχού ποσοστού των μαθητώνφοιτητών. Τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη
(top 5) και με μέση τιμή δείκτη 55,0% είναι: η Σουηδία
(56,2%), η Εσθονία (55,1%), το Ηνωμένο Βασίλειο
(54,8%), η Λετονία (54,7%), και η Πολωνία (54,4%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη
47,8%, είναι: η Γερμανία (47,0%), η Ιταλία (47,0%), η
Ελλάδα (48,2%), το Λουξεμβούργο (48,4%), και η
Βουλγαρία (48,5%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom είναι υψηλή (1,2 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

Κεφάλαιο 3ο

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2018, στο πεδίο σπουδών
(00) Γενικά προγράμματα και προσόντα της συγκεκριμένης βαθμίδας φοιτούσε μόλις το 0,3% (ή 103.558 μαθητές-φοιτητές/-τριες) του συνολικού μαθητικού- φοιτητικού πληθυσμού των βαθμίδων στα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28, που αφορά κατά κύριο λόγο σε μαθητικό- φοιτητικό πληθυσμό των βαθμίδων στο Ηνωμένο Βασίλειο
(86.301 μαθητές-φοιτητές/-τριες), την Ιρλανδία (10.296
μαθητές-φοιτητές/-τριες), το Βέλγιο (6.564 μαθητέςφοιτητές/-τριες), το Λουξεμβούργο (176 μαθητές- φοιτητές/-τριες), τη Σουηδία και την Αυστρία (79 μαθητέςφοιτητές/-τριες), την Τσεχία (40 μαθητές-φοιτητές/τριες), και τη Λιθουανία (23 μαθητές-φοιτητές/-τριες),
ενώ σε 20 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ καταγράφεται
μηδενικό πλήθος σπουδαστών/-στριών στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας.
Στη συνέχεια παρουσιάζεται η κατανομή των υπόλοιπων 10 πεδίων σπουδών της βαθμίδας.
3.2.7.1 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά στο πεδίο σπουδών (01) Εκπαίδευση
στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8)
επί του συνολικού μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού
της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται
σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 3.255: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά στο πεδίο σπουδών (01) Εκπαίδευση στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) επί του συνολικού μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά
στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - Pupils and students enrolled by education level, sex and field of education [educ_uoe_enra03]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, 1.573.977 μαθητές-φοιτητές/-τριες φοιτούν
/έχουν εγγραφεί στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στις
ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8),
πλήθος που αντιστοιχεί στο 5,1% του συνολικού μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, 35.875 μαθητές-φοιτητές/-τριες φοιτούν/ έχουν εγγραφεί στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών
στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8)
στην Ελλάδα, πλήθος που αντιστοιχεί στο 3,9% του συνολικού μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας. Στην κατανομή μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα (3,9%) κατέχει την 21η υψηλότερη θέση, τιμή υπερέχουσα ελαφρά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην
ΕΕ-28 (5,1%) κατά 1,2 ποσ. μονάδες.

Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 11,3% είναι: η Ιρλανδία (15,3%), η Κύπρος (12,6%), η Σουηδία
(11,0%), η Αυστρία (8,9%), και η Ισπανία (8,8%). Στον
αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη 2,6%,
είναι: η Πορτογαλία (2,4%),η Γαλλία (2,6%), η Ρουμανία (2,6%), η Ιταλία (2,7%), και η Φινλανδία (2,8%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom είναι σημαντικά υψηλή (4,3 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2013-2018, για
την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος του
συνολικού μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά/ έχει εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (01) Εκπαίδευση
των ανώτερων βαθμίδων της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

8) στην ΕΕ-28, καταγράφει ελαφρά μείωση κατά -7,8% (ή
κατά 133.746 μαθητές-φοιτητές/-τριες) από 1.707.723
μαθητές-φοιτητές/-τριες το 2013, σε 1.573.977 μαθητέςφοιτητές/-τριες το 2018. Την ίδια περίοδο αναφοράς, το
πλήθος του συνολικού μαθητικού- φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά/έχει εγγραφεί στο συγκεκριμένο πεδίο
σπουδών στην Ελλάδα καταγράφει οριακή μείωση κατά
-0,9% (ή κατά 325 μαθητές-φοιτητές/-τριες) από 36.200

μαθητές-φοιτητές/-τριες το 2013, σε 35.875 μαθητέςφοιτητές/-τριες το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά/έχει εγγραφεί στο πεδίο σπουδών
(01) Εκπαίδευση στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 3.256: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά στο πεδίο σπουδών (01) Εκπαίδευση στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
78,6 78,7 78,9 80,3 81,1 83,8 83,8 84,6 84,9 87,1 87,6 87,8 90,6 90,7 90,9 91,7
68,0 69,7 70,5 70,8 73,6 74,6 75,0 75,9 76,9 77,0 77,5 78,2 78,3

32,0 30,3 29,5 29,2 26,4 25,4 25,0 24,1 23,1 23,0 22,5 21,8 21,7
21,4 21,3 21,1 19,7 18,9 16,2 16,2 15,4 15,1 12,9 12,4 12,2
9,4

άνδρες

9,3

9,1

8,3

γυναίκες

Πηγή: Eurostat - Pupils and students enrolled by education level, sex and field of education [educ_uoe_enra03]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, και στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά μη-μηδενικά στοιχεία, το ποσοστό
των ανδρών στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών των
βαθμίδων υπολείπεται ιδιαίτερα σημαντικά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στην Ιταλία (κατά 83,5 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν:
η Λετονία (κατά 81,8 ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά
81,4 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά 81,2 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 75,6 ποσ. μονάδες), η Μάλτα
(κατά 75,3 ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά 74,3 ποσ.
μονάδες), η Κύπρος (κατά 69,8 ποσ. μονάδες), η Τσεχία
(κατά 69,2 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 67,6 ποσ.
μονάδες), η Σλοβακία (κατά 67,6 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 62,2 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά
60,5 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 57,8 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 57,5 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 56,5 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο
(κατά 56,5 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 55,1 ποσ.
μονάδες), η Γερμανία (κατά 54,0 ποσ. μονάδες), η Σου-

ηδία (κατά 53,9 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 51,8
ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 50,0 ποσ. μονάδες), η
Αυστρία (κατά 49,2 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 47,1
ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 41,6 ποσ. μονάδες), το
Λουξεμβούργο (κατά 41,0 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία
(κατά 39,4 ποσ. μονάδες), και η Δανία (κατά 36,0 ποσ.
μονάδες), που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του εύρους της απόκλισης των φύλων στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών των βαθμίδων μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
3.2.7.2 ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ & ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ, ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ
ΤΕΧΝΕΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά στο πεδίο σπουδών (02) Ανθρωπιστικές, γλωσσικές σπουδές, σπουδές στις τέχνες στις
ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) επί
του συνολικού μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού της
συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται
σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 3.257: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά στο πεδίο σπουδών (02) Ανθρωπιστικές, γλωσσικές σπουδές, σπουδές στις τέχνες στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) επί του συνολικού μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης
βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - Pupils and students enrolled by education level, sex and field of education [educ_uoe_enra03]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, 3.103.770 μαθητές-φοιτητές/-τριες φοιτούν/
έχουν εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (02) Ανθρωπιστι-
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κές, γλωσσικές σπουδές, σπουδές στις τέχνες στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8), πλήθος

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2013-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού
που φοιτά/ έχει εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (02)
Ανθρωπιστικές, γλωσσικές σπουδές, σπουδές στις τέχνες των ανώτερων βαθμίδων της εκπαίδευσης
(ISCED3Voc-8) στην ΕΕ-28, καταγράφει μικρή μείωση
κατά -4,8% (ή κατά 155.385 μαθητές-φοιτητές/-τριες)
από 3.259.155 μαθητές-φοιτητές/-τριες το 2013, σε
3.103.770 μαθητές-φοιτητές/-τριες το 2018. Την ίδια
περίοδο αναφοράς, το πλήθος του συνολικού μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά/έχει εγγραφεί
στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην Ελλάδα καταγράφει ισχυρή αύξηση κατά 25,3% (ή κατά 22.412
μαθητές-φοιτητές/-τριες) από 88.756 μαθητέςφοιτητές/-τριες το 2013, σε 111.168 μαθητέςφοιτητές/-τριες το 2018.

Κεφάλαιο 3ο

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

που αντιστοιχεί στο 10,1% του συνολικού μαθητικούφοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας,
για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτημέλη της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, 111.168 μαθητές-φοιτητές/-τριες φοιτούν/ έχουν εγγραφεί στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών
στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8)
στην Ελλάδα, πλήθος που αντιστοιχεί στο 12,0% του συνολικού μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας. Στην κατανομή μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα (12,0%) κατέχει την 3η υψηλότερη θέση, τιμή υπερέχουσα ελαφρά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην
ΕΕ-28 (10,1%) κατά 1,9 ποσ. μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 12,5% είναι: η Ισπανία (14,1%), το Ηνωμένο Βασίλειο (13,5%), η
Ελλάδα (12,0%), η Ιρλανδία (11,7%), και η Μάλτα
(11,4%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη
με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή
δείκτη 6,8%, είναι: το Λουξεμβούργο (5,7%), η Βουλγαρία (6,9%), η Ρουμανία (7,0%), η Πολωνία (7,2%), και η
Κροατία (7,2%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom είναι υψηλή (1,8 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά/έχει εγγραφεί στο πεδίο σπουδών
(02) Ανθρωπιστικές, γλωσσικές σπουδές, σπουδές
στις τέχνες στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης
(ISCED3Voc-8) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το
2018.

Γράφημα 3.258 : Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά στο πεδίο σπουδών (02) Ανθρωπιστικές, γλωσσικές
σπουδές, σπουδές στις τέχνες στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Pupils and students enrolled by education level, sex and field of education [educ_uoe_enra03]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, σε 27 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των ανδρών στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών των βαθμίδων
υπολείπεται από ιδιαίτερα σημαντικά έως ελαφρά του
αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη
απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να
καταγράφεται στη Λιθουανία (κατά 27,8 ποσ. μονάδες),
και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Λετονία (κατά 42,3 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 41,2 ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά 36,8
ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά 36,5 ποσ. μονάδες), η
Κύπρος (κατά 36,1 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά
35,7 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 35,3 ποσ. μονάδες),
η Ελλάδα (κατά 33,5 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά
33,5 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 31,0 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 29,6 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 29,3 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 26,7 ποσ.
μονάδες), η Γερμανία (κατά 25,0 ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 24,3 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 23,9 ποσ.
μονάδες), η Σλοβακία (κατά 23,7 ποσ. μονάδες), το

Βέλγιο (κατά 23,2 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά
22,4 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 21,8
ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 19,6 ποσ. μονάδες), η
Ρουμανία (κατά 17,8 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά
17,3 ποσ. μονάδες), η Μάλτα (κατά 10,0 ποσ. μονάδες),
και ελαφρότερα η Πορτογαλία (κατά 7,8 ποσ. μονάδες),
και το Λουξεμβούργο (κατά 2,3 ποσ. μονάδες), ενώ
στην Ολλανδία καταγράφεται οριακά μηδενική απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών (μικρότερη των 2,0 ποσ. μονάδων).
3.2.7.3 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ &
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά στο πεδίο σπουδών (03) Κοινωνικές
επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση στις
ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) επί
του συνολικού μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού της
συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται
σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ
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Γράφημα 3.259: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά στο πεδίο σπουδών (03) Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) επί του συνολικού μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης
βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - Pupils and students enrolled by education level, sex and field of education [educ_uoe_enra03]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, 2.132.074 μαθητές-φοιτητές/-τριες φοιτούν/
έχουν εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (03) Κοινωνικές
επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση στις
ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8),
πλήθος που αντιστοιχεί στο 6,9% του συνολικού μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης
βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία,
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, 97.365 μαθητές-φοιτητές/-τριες φοιτούν/ έχουν εγγραφεί στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών
στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc8) στην Ελλάδα, πλήθος που αντιστοιχεί στο 10,5% του
συνολικού μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας. Στην κατανομή μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η
Ελλάδα (10,5%) κατέχει την 1η υψηλότερη θέση, τιμή
υπολειπόμενη της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ28 (6,9%) κατά 3,6 ποσ. μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 9,5% είναι: η Ελλάδα (10,5%), η Ρουμανία (10,4%), η Σουηδία
(9,2%), η Πολωνία (8,8%), και η Βουλγαρία (8,3%). Στον
αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη 4,1%,
είναι: η Φινλανδία (3,6%), η Ιρλανδία (3,9%), η Κροατία (4,0%), η Εσθονία (4,4%), και η Σλοβενία (4,6%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom είναι

υψηλή (2,3 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2013-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού που
φοιτά/ έχει εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (03) Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση των
ανώτερων βαθμίδων της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8)
στην ΕΕ-28, καταγράφει οριακή μείωση κατά -0,4% (ή
κατά 8.266 μαθητές-φοιτητές/-τριες) από 2.140.340
μαθητές-φοιτητές/-τριες το 2013, σε 2.132.074 μαθητές-φοιτητές/-τριες το 2018. Την ίδια περίοδο αναφοράς, το πλήθος του συνολικού μαθητικού-φοιτητικού
πληθυσμού που φοιτά/έχει εγγραφεί στο συγκεκριμένο
πεδίο σπουδών στην Ελλάδα καταγράφει αύξηση κατά
5,5% (ή κατά 5.089 μαθητές-φοιτητές/-τριες) από
92.276 μαθητές-φοιτητές/-τριες το 2013, σε 97.365 μαθητές-φοιτητές/-τριες το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά/έχει εγγραφεί στο πεδίο σπουδών
(03) Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης
(ISCED3Voc-8) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το
2018.

Γράφημα 3.260: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά στο πεδίο σπουδών (03) Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
69,2 69,5 70,0 70,6 71,6
63,0 63,4 64,5 64,8 65,5 65,5 65,8 65,9 66,0 66,8 66,8 67,9 68,4
57,0 59,5 60,8 60,8 61,4 61,8 61,8 61,9 62,1 62,2 62,5

43,0 40,5 39,2 39,2 38,6 38,2 38,2 38,1 37,9 37,8 37,5
37,0 36,6 35,5 35,2 34,5 34,5 34,2 34,1 34,0 33,2 33,2 32,1 31,6
30,8 30,5 30,0 29,4 28,4

άνδρες

γυναίκες

Πηγή: Eurostat - Pupils and students enrolled by education level, sex and field of education [educ_uoe_enra03]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, και στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των ανδρών στο
συγκεκριμένο πεδίο σπουδών των βαθμίδων υπολείπεται από ιδιαίτερα σημαντικά έως ισχυρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να κατα-
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γράφεται στη Λετονία (κατά 43,2 ποσ. μονάδες), και
κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Κροατία (κατά 41,2 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 39,9 ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά 39,0 ποσ.
μονάδες), η Πολωνία (κατά 38,4 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 36,8 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 35,8
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ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 33,7 ποσ. μονάδες), η
Σλοβακία (κατά 33,6 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 32,0 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 31,9 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 31,5 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία
(κατά 31,1 ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά 31,0 ποσ.
μονάδες), η Τσεχία (κατά 29,5 ποσ. μονάδες), η Μάλτα
(κατά 29,1 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 26,0 ποσ.
μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 24,9 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 24,5 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά 24,3 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 23,7
ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 23,7 ποσ. μονάδες), η
Ιρλανδία (κατά 22,8 ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο
(κατά 22,8 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 21,6 ποσ.
μονάδες), η Δανία (κατά 21,6 ποσ. μονάδες), η Ιταλία
(κατά 19,1 ποσ. μονάδες), και η Ελλάδα (κατά 14,0 ποσ.

μονάδες) που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του εύρους της απόκλισης των φύλων στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών των βαθμίδων μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
3.2.7.4 ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά στο πεδίο σπουδών (04) Σπουδές
στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το δίκαιο στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) επί του
συνολικού μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕ-28
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Γράφημα 3.261: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά στο πεδίο σπουδών (04) Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη
διοίκηση και το δίκαιο στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) επί του συνολικού μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - Pupils and students enrolled by education level, sex and field of education [educ_uoe_enra03]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, 6.456.508 μαθητές-φοιτητές/-τριες φοιτούν/
έχουν εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (04) Σπουδές στις
επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το δίκαιο των ανώτερων
βαθμίδων της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8), πλήθος που
αντιστοιχεί στο 21,0% του συνολικού μαθητικού- φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για
τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28.
Την ίδια χρονιά, 170.808 μαθητές-φοιτητές/-τριες φοιτούν/ έχουν εγγραφεί στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών
στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc8) στην Ελλάδα, πλήθος που αντιστοιχεί στο 18,5% του
συνολικού μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας. Στην κατανομή μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η
Ελλάδα (18,5%) κατέχει την 23η υψηλότερη θέση, τιμή
υπολειπόμενη ελαφρά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη
στην ΕΕ-28 (21,0%) κατά 2,5 ποσ. μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 29,0% είναι: η Κύπρος (38,5%), το Λουξεμβούργο (31,6%), η
Γαλλία (26,2%), η Γερμανία (24,5%), και η Λιθουανία
(24,1%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη
με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή
δείκτη 15,6%, είναι: η Σουηδία (12,9%), η Ρουμανία
(13,1%), η Σλοβακία (16,7%), η Σλοβενία (17,8%), και η

Ιρλανδία (17,8%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom είναι υψηλή (1,9 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2013-2018, για
την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος του
συνολικού μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά/ έχει εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (04) Σπουδές στις
επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το δίκαιο των ανώτερων
βαθμίδων της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) στην ΕΕ-28,
καταγράφει μικρή αύξηση κατά 5,3% (ή κατά 322.855
μαθητές-φοιτητές/-τριες) από 6.133.653 μαθητές- φοιτητές/-τριες το 2013, σε 6.456.508 μαθητές-φοιτητές/-τριες
το 2018. Την ίδια περίοδο αναφοράς, το πλήθος του συνολικού μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά/έχει εγγραφεί στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην
Ελλάδα καταγράφει σημαντική αύξηση κατά 32,5% (ή
κατά 41.942 μαθητές-φοιτητές/-τριες) από 128.866 μαθητές-φοιτητές/-τριες το 2013, σε 170.808 μαθητέςφοιτητές/-τριες το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία κατανομή του συνολικού μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά/ έχει εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (04)
Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το δίκαιο
στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8)
ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 3.262: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά στο πεδίο σπουδών (04) Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη
διοίκηση και το δίκαιο στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Pupils and students enrolled by education level, sex and field of education [educ_uoe_enra03]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, σε 23 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των
ανδρών στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών των βαθμίδων υπολείπεται από ιδιαίτερα σημαντικά έως και
ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη
μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και
γυναικών να καταγράφεται στην Εσθονία (κατά 35,9
ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης
των φύλων ακολουθούν: η Κροατία (κατά 33,2 ποσ.
μονάδες), η Σλοβακία (κατά 29,1 ποσ. μονάδες), η
Ουγγαρία (κατά 28,4 ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά
27,2 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά 25,5 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 25,5 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 25,3 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά
22,2 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 21,1 ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 21,1 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 20,5 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 15,7
ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 15,5 ποσ. μονάδες),
η Πορτογαλία (κατά 15,4 ποσ. μονάδες), η Αυστρία
(κατά 12,9 ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο (κατά
12,8 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Ισπανία (κατά
9,7 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 9,1
ποσ. μονάδες), η Μάλτα (κατά 7,7 ποσ. μονάδες), η
Ιρλανδία (κατά 6,1 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά

5,9 ποσ. μονάδες), και η Δανία (κατά 5,8 ποσ. μονάδες).
Την ίδια χρονιά, σε 2 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ για
τα οποία διατίθενται σχετικά μη-μηδενικά στοιχεία, το
ποσοστό των ανδρών στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών των βαθμίδων υπερέχει σημαντικά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση
του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στην Κύπρο (κατά 16,7 ποσ. μονάδες), και ακολουθεί η Ολλανδία (κατά 12,5 ποσ. μονάδες).
Τέλος, στο Βέλγιο, την Ελλάδα, και την Ιταλία καταγράφεται οριακά μηδενική απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών (μικρότερη των 2,0 ποσ. μονάδων).
3.2.7.5 ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά στο πεδίο σπουδών (05) Φυσικές
επιστήμες, μαθηματικά και στατιστική στις ανώτερες
βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) επί του συνολικού μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά
στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 3.263: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά στο πεδίο σπουδών (05) Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά
και στατιστική στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) επί του συνολικού μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας,
για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - Pupils and students enrolled by education level, sex and field of education [educ_uoe_enra03]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, 1.848.753 μαθητές-φοιτητές/-τριες φοιτούν/
έχουν εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (05) Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά και στατιστική στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8), πλήθος που αντιστοιχεί στο 6,0% του συνολικού μαθητικού-φοιτητικού
πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο
διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28.
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Την ίδια χρονιά, 72.515 μαθητές-φοιτητές/-τριες φοιτούν/ έχουν εγγραφεί στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών
στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc8) στην Ελλάδα, πλήθος που αντιστοιχεί στο 7,8% του
συνολικού μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας. Στην κατανομή μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η
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επιστήμες, μαθηματικά και στατιστική των ανώτερων
βαθμίδων της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) στην ΕΕ-28,
καταγράφει μικρή μείωση κατά -1,0% (ή κατά 17.959
μαθητές-φοιτητές/-τριες) από 1.866.712 μαθητές- φοιτητές/-τριες το 2015, σε 1.848.753 μαθητές-φοιτητές/τριες το 2018. Την ίδια περίοδο αναφοράς, το πλήθος
του συνολικού μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού που
φοιτά/έχει εγγραφεί στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών
στην Ελλάδα καταγράφει αύξηση κατά 8,4% (ή κατά
5.610 μαθητές-φοιτητές/-τριες) από 66.905 μαθητέςφοιτητές/-τριες το 2015, σε 72.515 μαθητές- φοιτητές/τριες το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά/έχει εγγραφεί στο πεδίο σπουδών
(05) Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά και στατιστική
στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc8) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Κεφάλαιο 3ο

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Ελλάδα (7,8%) κατέχει την 2η υψηλότερη θέση, τιμή υπερέχουσα ελαφρά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη
στην ΕΕ-28 (6,0%) κατά 1,8 ποσ. μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 8,1% είναι: το Ηνωμένο Βασίλειο (12,6%), η Ελλάδα (7,8%), η
Γαλλία (6,8%), η Ιρλανδία (6,6%), και η Γερμανία
(6,5%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη
με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή
δείκτη 2,2%, είναι: η Βουλγαρία (2,0%), η Λετονία
(2,1%), η Ουγγαρία (2,3%), η Ρουμανία (2,4%), και η
Πολωνία (2,5%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom είναι σημαντικά υψηλή (3,6 φορές), που
υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων
του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού που
φοιτά/ έχει εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (05) Φυσικές

Γράφημα 3.264: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά στο πεδίο σπουδών (05) Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά
και στατιστική στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Pupils and students enrolled by education level, sex and field of education [educ_uoe_enra03]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, σε 18 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των
ανδρών στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών των βαθμίδων υπολείπεται από ιδιαίτερα σημαντικά έως και
ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη
μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και
γυναικών να καταγράφεται στην Κύπρο (κατά 34,7
ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης
των φύλων ακολουθούν: η Πολωνία (κατά 34,7 ποσ.
μονάδες), η Ρουμανία (κατά 26,0 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 25,8 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά
25,2 ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά 23,5 ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά 21,8 ποσ. μονάδες), η Εσθονία
(κατά 19,5 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 18,7 ποσ.
μονάδες), η Τσεχία (κατά 16,3 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 13,4 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο
(κατά 10,0 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Πορτογαλία (κατά 6,0 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 6,6 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 6,3 ποσ. μονάδες), η Μάλτα (κατά 4,7 ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 2,3 ποσ. μονάδες), και η Ιρλανδία (κατά 2,2 ποσ. μονάδες).
Την ίδια χρονιά, σε 8 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ για
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των
ανδρών στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών των βαθμί-

δων υπερέχει από σημαντικά έως και ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη
απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να
καταγράφεται στο Βέλγιο (κατά 30,9 ποσ. μονάδες), και
κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Ολλανδία (κατά 15,7 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα
(κατά 14,7 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 11,4 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Γερμανία (κατά 7,5 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 6,5 ποσ. μονάδες), η Αυστρία
(κατά 4,0 ποσ. μονάδες), και η Ουγγαρία (κατά 2,2 ποσ.
μονάδες). Τέλος, στο Λουξεμβούργο, και τη Φινλανδία
καταγράφεται οριακά μηδενική απόκλιση του δείκτη
μεταξύ ανδρών και γυναικών (μικρότερη των 2,0 ποσ.
μονάδων).
3.2.7.6 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά στο πεδίο σπουδών (06) Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) επί του συνολικού μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά
στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 3.265: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά στο πεδίο σπουδών (06) Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) επί του συνολικού μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για
τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - Pupils and students enrolled by education level, sex and field of education [educ_uoe_enra03]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, 1.521.179 μαθητές-φοιτητές/-τριες φοιτούν/
έχουν εγγραφεί στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών (06)
Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8), πλήθος
που αντιστοιχεί στο 4,9% του συνολικού μαθητικούφοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας,
για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτημέλη της ΕΕ-28.
Την ίδια χρονιά, 43.645 μαθητές-φοιτητές/-τριες φοιτούν/ έχουν εγγραφεί στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών
στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc8) στην Ελλάδα, πλήθος που αντιστοιχεί στο 4,7% του
συνολικού μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας. Στην κατανομή μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η
Ελλάδα (4,7%) κατέχει την 17η υψηλότερη θέση, τιμή
υπολειπόμενη οριακά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη
στην ΕΕ-28 (4,9%) κατά 0,2 ποσ. μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 8,0% είναι: η Εσθονία (9,3%), η Μάλτα (9,0%), η Πολωνία
(8,1%), η Ιρλανδία (6,8%), και η Λετονία (6,6%). Στον
αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο μη-μηδενικό δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή
δείκτη 2,9%, είναι: η Κροατία (2,3%), η Σλοβακία
(2,8%), η Γαλλία (2,8%), η Κύπρος (3,3%), και η Δανία

(3,5%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom είναι υψηλή (2,7 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2013-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού που
φοιτά/ έχει εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (06) Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας των ανώτερων
βαθμίδων της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) στη ΕΕ-28,
καταγράφει ισχυρή αύξηση κατά 26,7% (ή κατά
320.248 μαθητές-φοιτητές/-τριες) από 1.200.931 μαθητές-φοιτητές/-τριες το 2013, σε 1.521.179 μαθητέςφοιτητές/-τριες το 2018. Την ίδια περίοδο αναφοράς, το
πλήθος του συνολικού μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά/έχει εγγραφεί στο συγκεκριμένο πεδίο
σπουδών στην Ελλάδα καταγράφει μικρή αύξηση κατά
2,1% (ή κατά 898 μαθητές-φοιτητές/-τριες) από 42.747
μαθητές-φοιτητές/-τριες το 2013, σε 43.6456 μαθητέςφοιτητές/-τριες το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά/ έχει εγγραφεί στο πεδίο σπουδών
(06) Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας στις
ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8)
ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 3.266: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά στο πεδίο σπουδών (06) Τεχνολογίες πληροφορίας και
επικοινωνίας στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Pupils and students enrolled by education level, sex and field of education [educ_uoe_enra03]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, και στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των ανδρών στο
συγκεκριμένο πεδίο σπουδών των βαθμίδων υπερέχει
ιδιαίτερα σημαντικά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ αν-
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δρών και γυναικών να καταγράφεται στην Ολλανδία
(κατά 83,3 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά
απόκλισης των φύλων ακολουθούν: το Λουξεμβούργο
(κατά 81,3 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 78,3 ποσ.
μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 75,6 ποσ. μονάδες), η
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Τσεχία (κατά 75,6 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά
75,5 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 74,7 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 72,4 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 71,9 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 71,7 ποσ. μονάδες), η Μάλτα (κατά 71,5 ποσ. μονάδες), η Αυστρία
(κατά 70,4 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 69,0 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 68,8 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 68,4 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 65,7 ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά 63,5
ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 62,3 ποσ. μονάδες), η
Δανία (κατά 57,9 ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά 54,4
ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά 53,9 ποσ. μονάδες), η
Ιρλανδία (κατά 52,2 ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά
51,2 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 40,7 ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 39,7 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία
(κατά 37,5 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά 36,7 ποσ.
μονάδες), και το Βέλγιο (κατά 26,2 ποσ. μονάδες), που

αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του εύρους της απόκλισης των φύλων στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών των
βαθμίδων μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
3.2.7.7 ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ,
ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Κεφάλαιο 3ο

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά στο πεδίο σπουδών (07) Σπουδές
μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και δομικών έργων στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης
(ISCED3Voc-8) επί του συνολικού μαθητικού- φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον
οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 το 2018.

2.157

37.342

451.620

6.437

157.683

415.913

158.487

81.482

727.453

104.165

4.865

23.144

504.139

713.618

205.768

15.531

132.281

127.856

101.433

36.074

162.036

1.190.640

70.101

150.188

36.368

306.235

72.525

29,4 27,1 26,5
25,6 24,7 24,6 24,0 23,8 23,2 22,9 22,9 22,8 22,7
22,3 21,2 21,2 21,1 20,3 20,2 19,6 19,6
18,6 15,5
13,0 12,4 11,2 11,2 10,6
104.278

19,8

6.099.819

Γράφημα 3.267: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά στο πεδίο σπουδών (07) Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής
παραγωγής και δομικών έργων στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) επί του συνολικού μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - Pupils and students enrolled by education level, sex and field of education [educ_uoe_enra03]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, 6.099.819 μαθητές-φοιτητές/-τριες φοιτούν/
έχουν εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (07) Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και δομικών έργων
στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc8), πλήθος που αντιστοιχεί στο 19,8% του συνολικού
μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης
βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία,
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά. Την
ίδια χρονιά, 205.768 μαθητές-φοιτητές/-τριες φοιτούν/
έχουν εγγραφεί στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στις
ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8)
στην Ελλάδα, πλήθος που αντιστοιχεί στο 22,3% του συνολικού μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας. Στην κατανομή μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα (22,3%) κατέχει την 14η υψηλότερη θέση, τιμή υπερέχουσα ελαφρά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη
στην ΕΕ-28 (19,8%) κατά 2,5 ποσ. μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 26,7% είναι: η
Ρουμανία (29,4%), η Βουλγαρία (27,1%), η Κροατία
(26,5%), η Σλοβενία (25,6%), και η Τσεχία (24,7%). Στον
αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη 11,7%,
είναι: η Μάλτα (10,6%), η Ιρλανδία (12,2%), το Ηνωμένο
Βασίλειο (11,2%), η Κύπρος (13,4%), και η Ολλανδία
(13,0%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bot-

tom είναι υψηλή (2,3 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018, για
την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος του
συνολικού μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά/ έχει εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (07) Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και δομικών έργων
των ανώτερων βαθμίδων της εκπαίδευσης (ISCED3Voc8) στην ΕΕ-28, καταγράφει οριακή αύξηση κατά 0,4% (ή
κατά 23.244 μαθητές-φοιτητές/-τριες) από 6.076.575
μαθητές-φοιτητές/-τριες το 2015, σε 6.099.819 μαθητέςφοιτητές/-τριες το 2018. Την ίδια περίοδο αναφοράς, το
πλήθος του συνολικού μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά/έχει εγγραφεί στο συγκεκριμένο πεδίο
σπουδών στην Ελλάδα καταγράφει μείωση κατά -4,4%
(ή κατά 9.486 μαθητές-φοιτητές/-τριες) από 215.254
μαθητές-φοιτητές/-τριες το 2015, σε 205.768 μαθητέςφοιτητές/-τριες το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία κατανομή του συνολικού μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά/ έχει εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (07)
Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και δομικών έργων στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης
(ISCED3Voc-8) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το
2018.
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Γράφημα 3.268: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά στο πεδίο σπουδών (07) Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και δομικών έργων στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Pupils and students enrolled by education level, sex and field of education [educ_uoe_enra03]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, και στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των ανδρών στο
συγκεκριμένο πεδίο σπουδών των βαθμίδων υπερέχει
ιδιαίτερα σημαντικά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στην Ιρλανδία
(κατά 71,5 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά
απόκλισης των φύλων ακολουθούν: το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 71,0 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 69,9
ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά 68,4 ποσ. μονάδες),
το Λουξεμβούργο (κατά 68,3 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 67,5 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 66,6 ποσ.
μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 65,5 ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά 63,5 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 63,5
ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 63,3 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 63,3 ποσ. μονάδες), η Μάλτα (κατά 62,2
ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 62,1 ποσ. μονάδες), η
Τσεχία (κατά 61,9 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά
61,3 ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά 60,3 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 59,5 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 59,5 ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά 57,4 ποσ. μο-

νάδες), το Βέλγιο (κατά 57,2 ποσ. μονάδες), η Σουηδία
(κατά 54,2 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 54,1
ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 51,6 ποσ. μονάδες), η
Πολωνία (κατά 51,0 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά
50,7 ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά 46,4 ποσ. μονάδες), και η Ρουμανία (κατά 31,6 ποσ. μονάδες) που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του εύρους της απόκλισης των φύλων στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών των
βαθμίδων μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
3.2.7.8 ΓΕΩΠΟΝΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ, ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά στο πεδίο σπουδών (08) Γεωπονία,
δασοκομία, αλιευτική και κτηνιατρική στις ανώτερες
βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) επί του συνολικού μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά
στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 3.269: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά στο πεδίο σπουδών (08) Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική
και κτηνιατρική στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) επί του συνολικού μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας,
για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - Pupils and students enrolled by education level, sex and field of education [educ_uoe_enra03]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, 745.147 μαθητές-φοιτητές/-τριες φοιτούν/ έχουν εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (08) Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική και κτηνιατρική στις ανώτερες
βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8), πλήθος που
αντιστοιχεί στο 2,4% του συνολικού μαθητικού- φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον
οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, 32.705 μαθητές-φοιτητές/-τριες φοιτούν/ έχουν εγγραφεί στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών
στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-
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8) στην Ελλάδα, πλήθος που αντιστοιχεί στο 3,5% του
συνολικού μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας. Στην κατανομή μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η
Ελλάδα (3,5%) κατέχει την 9η υψηλότερη θέση, τιμή υπερέχουσα ελαφρά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη
στην ΕΕ-28 (2,4%) κατά 1,1 ποσ. μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 4,4% είναι: η Ρουμανία (5,1%), η Βουλγαρία (4,6%), η Κροατία
(4,2%), η Σλοβενία (4,0%), και η Τσεχία (4,0%). Στον α-
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13.740 μαθητές-φοιτητές/-τριες) από 731.407 μαθητέςφοιτητές/-τριες το 2013, σε 745.147 μαθητές-φοιτητές/τριες το 2018. Την ίδια περίοδο αναφοράς, το πλήθος
του συνολικού μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού που
φοιτά/έχει εγγραφεί στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών
στην Ελλάδα καταγράφει μείωση κατά -3,1% (ή κατά
1.033 μαθητές-φοιτητές/-τριες) από 33.738 μαθητέςφοιτητές/-τριες το 2013, σε 32.705 μαθητές-φοιτητές/τριες το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά/ έχει εγγραφεί στο πεδίο σπουδών
(08) Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική και κτηνιατρική
στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc8) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

ντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο μη-μηδενικό δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή
δείκτη 1,3%, είναι: η Κύπρος (0,7%), η Μάλτα (0,9%), η
Ισπανία (1,5%), το Ηνωμένο Βασίλειο (1,5%), και η
Γερμανία (1,7%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom είναι υψηλή (3,5 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2013-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού που
φοιτά/ έχει εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (08) Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική και κτηνιατρική των ανώτερων βαθμίδων της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) στη ΕΕ28, καταγράφει μικρή μείωση κατά -1,9% (ή κατά
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Γράφημα 3.270: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά στο πεδίο σπουδών (08) Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική
και κτηνιατρική στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Pupils and students enrolled by education level, sex and field of education [educ_uoe_enra03]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, σε 16 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των
ανδρών στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών των βαθμίδων υπερέχει από ιδιαίτερα σημαντικά έως και ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στη Γαλλία (κατά 37,0 ποσ.
μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των
φύλων ακολουθούν: η Κύπρος (κατά 34,3 ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο (κατά 31,5 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 27,9 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά
24,2 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά 20,9 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 20,7 ποσ. μονάδες), η Γερμανία
(κατά 16,8 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 15,4 ποσ.
μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 13,5 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 10,1 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Δανία (κατά 8,1 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 6,1 ποσ.
μονάδες), η Λετονία (κατά 5,8 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά 3,3 ποσ. μονάδες), και το Βέλγιο (κατά 2,2
ποσ. μονάδες).
Την ίδια χρονιά, σε 11 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό
των ανδρών στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών των
βαθμίδων υπολείπεται από ιδιαίτερα σημαντικά έως
και ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με

τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών
και γυναικών να καταγράφεται στη Σουηδία (κατά 29,8
ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης
των φύλων ακολουθούν: το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά
24,7 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 18,4 ποσ. μονάδες),
η Σλοβακία (κατά 14,3 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 13,4 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 13,0 ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά 12,6 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Λιθουανία (κατά 9,4 ποσ. μονάδες), η Μάλτα (κατά 6,8 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 5,5 ποσ.
μονάδες), και η Εσθονία (κατά 3,6 ποσ. μονάδες).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, στην Πορτογαλία καταγράφεται οριακά μηδενική απόκλιση του δείκτη μεταξύ
ανδρών και γυναικών (μικρότερη των 2,0 ποσ. μονάδων).
3.2.7.9 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και
το ποσοστό του συνολικού μαθητικού-φοιτητικού
πληθυσμού που φοιτά στο πεδίο σπουδών (09) Υγεία
και υπηρεσίες πρόνοιας στις ανώτερες βαθμίδες της
εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) επί του συνολικού μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης
βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία,
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 3.271: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά στο πεδίο σπουδών (09) Υγεία και υπηρεσίες πρόνοιας στις
ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) επί του συνολικού μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - Pupils and students enrolled by education level, sex and field of education [educ_uoe_enra03]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, 4.363.748 μαθητές-φοιτητές/-τριες φοιτούν/
έχουν εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (09) Υγεία και υπηρεσίες πρόνοιας στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8), πλήθος που αντιστοιχεί στο 14,2%
του συνολικού μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού της
συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη
χρονιά.
Την ίδια χρονιά, 95.217 μαθητές-φοιτητές/-τριες φοιτούν/ έχουν εγγραφεί στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών
στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc8) στην Ελλάδα, πλήθος που αντιστοιχεί στο 10,3 του συνολικού μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας. Στην κατανομή μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα (10,3%) κατέχει την 6η χαμηλότερη θέση, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη
στην ΕΕ-28 (14,2%) κατά 3,9 ποσ. μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 20,0% είναι: η Δανία (21,1%), το Βέλγιο (21,0%), η Μάλτα
(19,6%), η Ολλανδία (19,3%), και η Φινλανδία (19,1%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη
9,2%, είναι: η Βουλγαρία (8,1%), η Κύπρος (8,5%), η
Εσθονία (9,5%), η Αυστρία (9,7%), και η Πολωνία

(10,2%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom είναι υψηλή (2,2 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2013-2018, για
την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος του
συνολικού μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά/ έχει εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (09) Υγεία και υπηρεσίες πρόνοιας των ανώτερων βαθμίδων της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) στην ΕΕ-28, καταγράφει αύξηση
κατά 8,5% (ή κατά 340.621 μαθητές- φοιτητές/-τριες)
από 4.023.127 μαθητές-φοιτητές/-τριες το 2013, σε
4.363.748 μαθητές-φοιτητές/-τριες το 2018. Την ίδια περίοδο αναφοράς, το πλήθος του συνολικού μαθητικούφοιτητικού πληθυσμού που φοιτά/έχει εγγραφεί στο
συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην Ελλάδα καταγράφει
ισχυρή αύξηση κατά 25,6% (ή κατά 19.400 μαθητέςφοιτητές/-τριες) από 75.817 μαθητές- φοιτητές/-τριες το
2013, σε 95.217 μαθητές-φοιτητές/-τριες το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά/ έχει εγγραφεί στο πεδίο σπουδών
(09) Υγεία και υπηρεσίες πρόνοιας στις ανώτερες
βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) ανά φύλο
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 3.272: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά στο πεδίο σπουδών (09) Υγεία και υπηρεσίες πρόνοιας
στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Pupils and students enrolled by education level, sex and field of education [educ_uoe_enra03]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, και στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά μη-μηδενικά στοιχεία, το ποσοστό
των ανδρών στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών των
βαθμίδων υπολείπεται ιδιαίτερα του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στην
Εσθονία (κατά 71,0 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα
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σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Φινλανδία
(κατά 63,3 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 62,2 ποσ.
μονάδες), η Τσεχία (κατά 61,0 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά 60,1 ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά 59,9
ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 58,5 ποσ. μονάδες), η
Πορτογαλία (κατά 57,7 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 56,2 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 54,2
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ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 53,4 ποσ. μονάδες), η
Σλοβακία (κατά 52,8 ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά
52,6 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 52,3 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 51,0 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία
(κατά 50,3 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 50,1 ποσ.
μονάδες), η Πολωνία (κατά 49,9 ποσ. μονάδες), η Μάλτα (κατά 49,3 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 47,9 ποσ.
μονάδες), το Λουξεμβούργο (κατά 46,6 ποσ. μονάδες),
η Ουγγαρία (κατά 46,0 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά
45,9 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 39,5 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 38,0 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά
34,1 ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά 31,2 ποσ. μονάδες), και η Βουλγαρία (κατά 27,4 ποσ. μονάδες), που
αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του εύρους της απόκλι-

σης των φύλων στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών των
βαθμίδων μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
3.2.7.10 ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά στο πεδίο σπουδών (10) Σπουδές στην
παροχή υπηρεσιών στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) επί του συνολικού μαθητικούφοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας,
για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτημέλη της ΕΕ-28 το 2018.
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ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Γράφημα 3.273: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά στο πεδίο σπουδών (10) Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών
στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) επί του συνολικού μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - Pupils and students enrolled by education level, sex and field of education [educ_uoe_enra03]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, 2.860.542 μαθητές-φοιτητές/-τριες φοιτούν/
έχουν εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (10) Σπουδές στην
παροχή υπηρεσιών στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8), πλήθος που αντιστοιχεί στο
9,3% του συνολικού μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 τη
συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, 59.676 μαθητές-φοιτητές/-τριες φοιτούν/ έχουν εγγραφεί στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών
στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc8) στην Ελλάδα, πλήθος που αντιστοιχεί στο 6,5% του
συνολικού μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας. Στην κατανομή μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η
Ελλάδα (6,5%) κατέχει την 6η χαμηλότερη θέση, τιμή
υπερέχουσα ελαφρά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη
στην ΕΕ-28 (9,3%) κατά 2,7 ποσ. μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 14,8% είναι: η Κροατία (16,3%), η Σλοβακία (14,9%), η Πολωνία
(14,6%), η Ιταλία (14,5%), και η Βουλγαρία (13,7%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη
5,1%, είναι: το Λουξεμβούργο (4,6%), η Δανία (4,8%), η
Γερμανία (5,0%), η Σουηδία (5,1%), και το Ηνωμένο

Βασίλειο (6,2%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom είναι υψηλή (2,9 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού που
φοιτά/ έχει εγγραφεί στο πεδίο σπουδών (10) Σπουδές
στην παροχή υπηρεσιών των ανώτερων βαθμίδων της
εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) στην ΕΕ-28, καταγράφει
αύξηση κατά 9,1% (ή κατά 239.009 μαθητές-φοιτητές/τριες) από 2.621.533 μαθητές-φοιτητές/-τριες το 2015,
σε 2.860.542 μαθητές-φοιτητές/-τριες το 2018. Την ίδια
περίοδο αναφοράς, το πλήθος του συνολικού μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά/έχει εγγραφεί
στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην Ελλάδα καταγράφει σημαντική αύξηση κατά 40,7% (ή κατά 17.267
μαθητές-φοιτητές/-τριες) από 42.409 μαθητές- φοιτητές/-τριες το 2015, σε 59.676 μαθητές-φοιτητές/-τριες
το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά/ έχει εγγραφεί στο πεδίο σπουδών
(10) Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών στις ανώτερες
βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) ανά φύλο
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 3.274: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά στο πεδίο σπουδών (10) Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
73,6
59,5 54,6 53,8 53,6 53,4 53,4 53,2 53,0 52,1 52,1 51,3 51,3
58,7 60,3 64,6 64,9 65,0
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Πηγή: Eurostat - Pupils and students enrolled by education level, sex and field of education [educ_uoe_enra03]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, σε 14 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται μη-μηδενικά σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των ανδρών στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών
των βαθμίδων υπολείπεται από ιδιαίτερα σημαντικά
έως και ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών,
με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στην Αυστρία
(κατά 47,1 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά
απόκλισης των φύλων ακολουθούν: το Βέλγιο (κατά
30,1 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 29,7 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 29,2 ποσ. μονάδες), η Σουηδία
(κατά 20,6 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 17,5 ποσ.
μονάδες), το Λουξεμβούργο (κατά 17,0 ποσ. μονάδες),
η Λετονία (κατά 14,8 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά
14,3 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 14,2 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 14,1 ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά 13,4 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 12,0 ποσ.
μονάδες), και ελαφρότερα η Γαλλία (κατά 5,6 ποσ. μονάδες).
Την ίδια χρονιά, σε 12 από τα 22 κράτη-μέλη της ΕΕ για
τα οποία διατίθενται μη-μηδενικά σχετικά στοιχεία, το
ποσοστό των ανδρών στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών των βαθμίδων υπερέχει από ισχυρά έως και ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη με-

γαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στη Ρουμανία (κατά 19,0 ποσ.
μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν αν και ελαφρότερα: η Μάλτα (κατά
9,3 ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά 7,7 ποσ. μονάδες), η
Δανία (κατά 7,2 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 6,8
ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 6,8 ποσ.
μονάδες), η Ολλανδία (κατά 6,4 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 5,9 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 4,3
ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά 4,2 ποσ. μονάδες), η
Βουλγαρία (κατά 2,7 ποσ. μονάδες). και η Ελλάδα (κατά 2,5 ποσ. μονάδες).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, στην Ιταλία και την Γερμανία
καταγράφεται οριακά μηδενική απόκλιση του δείκτη
μεταξύ ανδρών και γυναικών (μικρότερη των 2,0 ποσ.
μονάδων).
3.2.7.11 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΕΔΙΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΕ28
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά/έχει εγγραφεί στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) στα πεδία σπουδών (01)-(10) στην ΕΕ-28 και στην Ελλάδα το 2018.

Γράφημα 3.275: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8)
ανά πεδίο σπουδών στην ΕΕ-28 και στην ΕΛΛΑΔΑ το 2018

Ευρωπαϊκή Ένωση των 28
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Πηγή: Eurostat - Pupils and students enrolled by education level, sex and field of education [educ_uoe_enra03]
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
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Γεωπονία, δασοκομία,
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Ελλάδα
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6,5

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020





 το 3,5% του πληθυσμού φοιτά στο πεδίο Γεωπονία,



δασοκομία, αλιευτική και κτηνιατρική, τιμή υπερέχουσα ελαφρά (κατά 1,1 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (2,4%), και
το 6,5% του πληθυσμού φοιτά στο πεδίο Σπουδές
στην παροχή υπηρεσιών, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά (κατά 2,8 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής
στην ΕΕ-28 (9,3%).

Κεφάλαιο 3ο

Την ίδια χρονιά, στο συνολικό μαθητικό-φοιτητικό
πληθυσμό που φοιτά/έχει εγγραφεί στις ανώτερες
βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) στην Ελλάδα:
 το 22,3% του πληθυσμού φοιτά στο πεδίο Σπουδές
μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και δομικών
έργων, τιμή υπερέχουσα ελαφρά (κατά 2,4 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (19,9%),
 το 18,5% του πληθυσμού φοιτά στο πεδίο Σπουδές
στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το δίκαιο, τιμή
υπολειπόμενη ελαφρά (κατά 2,5 ποσ. μονάδες) της
αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (21,0%),
 το 12,0% του πληθυσμού φοιτά στο πεδίο Ανθρωπιστικές σπουδές, γλωσσικές σπουδές, σπουδές
στις τέχνες, τιμή υπερέχουσα ελαφρά (κατά 1,9 ποσ.
μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (10,1%),
 το 10,5% του πληθυσμού φοιτά στο πεδίο Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση,
τιμή υπερέχουσα ελαφρά (κατά 3,6 ποσ. μονάδες)
της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (6,9%),
 το 10,3% του πληθυσμού φοιτά στο πεδίο Υγεία και
υπηρεσίες πρόνοιας, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά



(κατά 3,9 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην
ΕΕ-28 (14,2%),
το 7,8% του πληθυσμού φοιτά στο πεδίο Φυσικές
επιστήμες, μαθηματικά, στατιστική, τιμή υπερέχουσα ελαφρά (κατά 1,8 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (6,0%),
το 4,7% του πληθυσμού φοιτά στο πεδίο Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά (κατά 1,2 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (5,0%),
το 3,9% του πληθυσμού φοιτά στο πεδίο Εκπαίδευση, τιμή υπερέχουσα οριακά (κατά 0,2 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (5,1%),
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Το 2018, στο συνολικό μαθητικό-φοιτητικό πληθυσμό
που φοιτά/ έχει εγγραφεί στις ανώτερες βαθμίδες της
εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) στην ΕΕ-28:
 το 21,0% του πληθυσμού φοιτά στο πεδίο Σπουδές
στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το δίκαιο,
 το 19,9% του πληθυσμού φοιτά στο πεδίο Σπουδές
μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και δομικών
έργων,
 το 14,2% του πληθυσμού φοιτά στο πεδίο Υγεία και
υπηρεσίες πρόνοιας,
 το 10,1% του πληθυσμού φοιτά στο πεδίο Ανθρωπιστικές σπουδές, γλωσσικές σπουδές, σπουδές
στις τέχνες,
 το 9,3% του πληθυσμού φοιτά στο πεδίο Σπουδές
στην παροχή υπηρεσιών,
 το 6,9% του πληθυσμού φοιτά στο πεδίο Κοινωνικές
επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση,
 το 6,0% του πληθυσμού φοιτά στο πεδίο Φυσικές
επιστήμες, μαθηματικά, στατιστική,
 το 5,1% του πληθυσμού φοιτά στο πεδίο Εκπαίδευση,
 το 5,0% του πληθυσμού φοιτά στο πεδίο Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας, και
 το 2,4% του πληθυσμού φοιτά στο πεδίο Γεωπονία,
δασοκομία, αλιευτική και κτηνιατρική.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά/ έχει εγγραφεί στις ανώτερες
βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) στα πεδία
σπουδών (01)-(10) και ανά φύλο στην ΕΕ-28 και στην
Ελλάδα το 2018.
Το 2018, στο συνολικό μαθητικό-φοιτητικό πληθυσμό
που φοιτά/ έχει εγγραφεί στις ανώτερες βαθμίδες της
εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) στην ΕΕ-28 καταγράφεται:
 σημαντική ανισορροπία των φύλων υπέρ των ανδρών σε 3 πεδία σπουδών: (1) Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας, (2) Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και δομικών έργων, και ελαφρότερα στο πεδίο (3) Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική και κτηνιατρική,
 σημαντική ανισορροπία των φύλων υπέρ των γυναικών σε 5 πεδία σπουδών: (1) Εκπαίδευση, (2) Υγεία
και υπηρεσίες πρόνοιας, (3) Κοινωνικές επιστήμες,
δημοσιογραφία και πληροφόρηση, (4) Ανθρωπιστικές σπουδές, γλωσσικές σπουδές, σπουδές στις
τέχνες, και ελαφρότερα στο πεδίο (5) Σπουδές στις
επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το δίκαιο, και
 σχετική ισορροπία των φύλων στα πεδία (1) Φυσικές
επιστήμες, μαθηματικά, στατιστική, και (2) Σπουδές
στην παροχή υπηρεσιών.
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Γράφημα 3.276: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) ανά πεδίο
σπουδών και ανά φύλο στην ΕΕ-28 και στην ΕΛΛΑΔΑ το 2018

Ευρωπαϊκή Ένωση των 28
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Πηγή: Eurostat - Pupils and students enrolled by education level, sex and field of education [educ_uoe_enra03]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Την ίδια χρονιά, στο συνολικό μαθητικό-φοιτητικό
πληθυσμό που φοιτά/έχει εγγραφεί στις ανώτερες
βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) στην Ελλάδα
καταγράφεται:
 σημαντική ανισορροπία των φύλων υπέρ των ανδρών σε 4 πεδία σπουδών: (1) Σπουδές μηχανικού,
βιομηχανικής παραγωγής και δομικών έργων, (2) Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας, και ελαφρότερα στα πεδία (3) Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική και κτηνιατρική, και (4) Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά, στατιστική,
3.2.8



κών σε 4 πεδία σπουδών: (1) Εκπαίδευση, (2) Υγεία
και υπηρεσίες πρόνοιας, (3) Ανθρωπιστικές σπουδές, γλωσσικές σπουδές, σπουδές στις τέχνες, και
ελαφρότερα στο πεδίο (4) Κοινωνικές επιστήμες,
δημοσιογραφία και πληροφόρηση, και
σχετική ισορροπία των φύλων σε 2 πεδία σπουδών:
(1) Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το δίκαιο, και ελαφρότερα στα πεδία και (2) Σπουδές στην
παροχή υπηρεσιών.

Πεδία σπουδών προσανατολισμένα στο δημόσιο & ιδιωτικό τομέα της οικονομίας

Η ενότητα επικεντρώνεται στη διάκριση του συνολικού μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά/
έχει εγγραφεί στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) των κρατών-μελών της ΕΕ-28, σε
πεδία σπουδών κατεξοχήν προσανατολισμένα στον
δημόσιο και ιδιωτικό τομέα της οικονομίας.
Πιο συγκεκριμένα:
 ως πεδία σπουδών κατεξοχήν προσανατολισμένα
προς τον δημόσιο τομέα της οικονομίας έχουν επιλεγεί τα πεδία 09 Υγείας και υπηρεσίες πρόνοιας
και εκπαίδευση που αθροιστικά καλύπτεται από 3
από τα 10 πεδία σπουδών της διεθνούς κατάταξης
της UNESCO, και συγκεκριμένα από τα πεδία: 01 Εκπαίδευση, 02 Ανθρωπιστικές & γλωσσικές σπουδές
και σπουδές στην τέχνη και 05 Φυσικές επιστήμες,
μαθηματικά και στατιστική, ενώ
 ως πεδία σπουδών κατεξοχήν προσανατολισμένα
προς τον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας έχουν επιλεγεί τα πεδία 07 Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών
και επιχειρηματικότητα που αθροιστικά καλύπτεται
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 σημαντική ανισορροπία των φύλων υπέρ των γυναι-

από 2 από τα 10 πεδία σπουδών της διεθνούς κατάταξης της UNESCO, και συγκεκριμένα από τα πεδία:
04 Σπουδές στις επιχειρήσεις τη διοίκηση και το δίκαιο, και 09 Γεωπονία δασοκομία αλιευτική και
κτηνιατρική.
Οι αντίστοιχοι δείκτες (απλοί και συνθετικοί) αποδίδουν την ποσοστιαία κατανομή κάθε πεδίου σπουδών
ως προς το συνολικό μαθητικό-φοιτητικό πληθυσμό
που φοιτά/έχει εγγραφεί στις ανώτερες βαθμίδες της
εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) των κρατών-μελών της
ΕΕ-28.
Τέλος, ως επί πλέον συγκριτικός δείκτης των ομάδων
χωρών της ΕΕ-28 αξιοποιείται ο συνθετικός δείκτης
STEM (Science Technology Engineering Mathematics)
που αθροιστικά καλύπτεται από 3 από τα 10 πεδία
σπουδών της διεθνούς κατάταξης της UNESCO, και
συγκεκριμένα από τα πεδία: 05 Φυσικές επιστήμες,
μαθηματικά και στατιστική, (07) Σπουδές μηχανικού,
βιομηχανικής παραγωγής και δομικών έργων και (06)
Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας.
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ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

πληθυσμού που φοιτά στο πεδίο εκπαίδευση υπολείπεται της διάμεσης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28,
ενώ δεξιά της κάθετης γραμμής περιλαμβάνονται κράτη-μέλη όπου το ποσοστό του συνολικού φοιτητικού
πληθυσμού που φοιτά στο συγκεκριμένο πεδίο υπερέχει της διάμεσης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28. Κάτω
από την οριζόντια γραμμή περιλαμβάνονται κράτημέλη όπου το ποσοστό του συνολικού φοιτητικού
πληθυσμού που φοιτά στο πεδίο υγεία & πρόνοια
υπολείπεται της διάμεσης τιμής του δείκτη στην ΕΕ28, ενώ πάνω από την οριζόντια γραμμή περιλαμβάνονται κράτη-μέλη όπου το ποσοστό του συνολικού
φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά στο συγκεκριμένο
πεδίο υπερέχει της διάμεσης τιμής του δείκτη στην
ΕΕ-28.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συσχετισμός
του συνθετικού δείκτη σπουδών στο πεδίο εκπαίδευση με τον δείκτη σπουδών στο πεδίο υγεία και πρόνοια επί του συνολικού μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά/έχει εγγραφεί στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) στα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28, το 2018.
Το γράφημα χωρίζεται σε τεταρτημόρια από δύο διασταυρούμενες γραμμές, εκ των οποίων η κάθετη αντιπροσωπεύει τη διάμεση τιμή του συνθετικού δείκτη
σπουδών στο πεδίο εκπαίδευση (19,5%), και η οριζόντια η οποία αντιπροσωπεύει τη διάμεση τιμή του
δείκτη σπουδών στο πεδίο υγεία & πρόνοια (13,9%).
Αριστερά της κάθετης γραμμής περιλαμβάνονται κράτη-μέλη όπου το ποσοστό του συνολικού φοιτητικού
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Κεφάλαιο 3ο

Γράφημα 3.277: Συσχετισμός του συνθετικού δείκτη σπουδών στο πεδίο ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ με τον δείκτη σπουδών στο πεδίο ΥΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ του συνολικού μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28, το 2018
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Πηγή: Eurostat - Pupils and students enrolled by education level, sex and field of education [educ_uoe_enra03]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Κάθε ένα από τα τεταρτημόρια στα οποία χωρίζεται το
γράφημα περιλαμβάνει ομάδες κρατών με ομογενοποιημένα γνωρίσματα ως προς τη φοίτηση σε πεδία
σπουδών στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης
(ISCED3Voc-8) οι οποίες τη συγκεκριμένη χρονιά διακρίνονται ως εξής:
 1η ομάδα κρατών: κράτη-μέλη με μικρή έμφαση και
στα δύο πεδία σπουδών (χαμηλό δείκτη σπουδών στο
πεδίο εκπαίδευση, και ταυτόχρονα χαμηλό δείκτη
σπουδών στο πεδίο υγεία & πρόνοια). Στη συγκεκριμένη ομάδα περιλαμβάνονται 6 κράτη-μέλη: η Βουλγαρία, η Κροατία, η Ρουμανία, η Πολωνία, η Λετονία,
και η Ουγγαρία. Στα κράτη-μέλη της ομάδας η μέση
τιμή του συνθετικού δείκτη σπουδών εκπαίδευση είναι 14,7%, του δείκτη σπουδών υγεία & πρόνοια είναι
10,8%, και του συνθετικού δείκτη σπουδών STEM είναι
32,4% τιμή που υπερέχει ελαφρά της διάμεσης τιμής
του δείκτη στην ΕΕ-28 (30,0%) κατά 2,4 ποσ. μονάδες.
 2η ομάδα κρατών: κράτη-μέλη με έμφαση στο πεδίο
υγεία & πρόνοια (χαμηλό δείκτη σπουδών στο πεδίο

εκπαίδευση, και ταυτόχρονα υψηλό δείκτη σπουδών
στο πεδίο υγεία & πρόνοια). Στη συγκεκριμένη ομάδα
περιλαμβάνονται 8 κράτη-μέλη: η Σλοβακία, η Πορτογαλία, η Λιθουανία, η Φινλανδία, το Βέλγιο, η Ολλανδία, η Δανία, και το Λουξεμβούργο. Στα κράτημέλη της ομάδας η μέση τιμή του συνθετικού δείκτη
σπουδών εκπαίδευση είναι 17,2%, του δείκτη σπουδών υγεία & πρόνοια είναι 17,1%, και του συνθετικού
δείκτη σπουδών STEM είναι 28,3% τιμή που υπολείπεται ελαφρά της διάμεσης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28
(30,0%) κατά 1,7 ποσ. μονάδες.
 3η ομάδα κρατών: κράτη-μέλη με έμφαση και στα δύο
πεδία σπουδών (υψηλό δείκτη σπουδών στο πεδίο
εκπαίδευση, και ταυτόχρονα υψηλό δείκτη σπουδών
στο πεδίο υγεία & πρόνοια). Στη συγκεκριμένη ομάδα
περιλαμβάνονται 6 κράτη-μέλη: η Γαλλία, η Ιρλανδία,
το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ισπανία, η Σουηδία, και η
Μάλτα. Στα κράτη-μέλη της ομάδας η μέση τιμή του
συνθετικού δείκτη σπουδών εκπαίδευση είναι 26,0%,
του δείκτη σπουδών υγεία & πρόνοια είναι 17,0%, και
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του συνθετικού δείκτη σπουδών STEM είναι 26,8% τιμή που υπολείπεται ελαφρά της διάμεσης τιμής του
δείκτη στην ΕΕ-28 (30,0%) κατά 3,2 ποσ. μονάδες.
η
4 ομάδα κρατών: κράτη-μέλη με έμφαση στο πεδίο
εκπαίδευση (υψηλό δείκτη σπουδών στο πεδίο εκπαίδευση, και ταυτόχρονα χαμηλό δείκτη σπουδών
στο πεδίο υγεία & πρόνοια). Στη συγκεκριμένη ομάδα
περιλαμβάνονται 8 κράτη-μέλη: η Κύπρος, η Ελλάδα, η
Αυστρία, η Γερμανία, η Σλοβενία, η Ιταλία, η Τσεχία,
και η Εσθονία. Στα κράτη-μέλη της ομάδας η μέση τιμή
του συνθετικού δείκτη σπουδών εκπαίδευση είναι
20,6%, του δείκτη σπουδών υγεία & Πρόνοια είναι
10,6%, και του συνθετικού δείκτη σπουδών STEM είναι
32,4% τιμή που υπερέχει ελαφρά της διάμεσης τιμής
του δείκτη στην ΕΕ-28 (30,0%) κατά 2,4 ποσ. μονάδες.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι μεταξύ των 4 ομάδων κρατώνμελών της ΕΕ-28 οι υψηλότερες μέσες τιμές του συγκριτικού συνθετικού δείκτη STEM καταγράφονται
η
η
στην 1 ομάδα κρατών (32,4%) και στην 4 ομάδα
κρατών (32,4%). Το κοινό χαρακτηριστικό των συγκεκριμένων ομάδων είναι ότι καταγράφουν χαμηλότερο
δείκτη σπουδών στο πεδίο υγεία & πρόνοια ως προς τη
διάμεση τιμή του δείκτη στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συσχετισμός
του συνθετικού δείκτη σπουδών στο πεδίο επιχειρηματικότητα με τον δείκτη σπουδών στο πεδίο παροχής υπηρεσιών επί του συνολικού μαθητικού- φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά/έχει εγγραφεί στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28, το 2018.

Γράφημα 3.278: Συσχετισμός του συνθετικού δείκτη σπουδών στο πεδίο ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ με τον δείκτη σπουδών στο πεδίο ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ του
συνολικού μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28, το 2018
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Κάθε ένα από τα τεταρτημόρια στα οποία χωρίζεται το
γράφημα περιλαμβάνει ομάδες κρατών με ομογενοποιημένα γνωρίσματα ως προς τη φοίτηση σε πεδία
σπουδών στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης
(ISCED3Voc-8) οι οποίες τη συγκεκριμένη χρονιά διακρίνονται ως εξής:
 1η ομάδα κρατών: κράτη-μέλη με μικρή έμφαση και
στα δύο πεδία σπουδών (χαμηλό δείκτη σπουδών
στο πεδίο επιχειρηματικότητα, και ταυτόχρονα χαμηλό δείκτη σπουδών στο πεδίο παροχής υπηρεσιών). Στη συγκεκριμένη ομάδα περιλαμβάνονται 6
κράτη-μέλη: η Σουηδία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιρλανδία, η Ελλάδα, η Ισπανία, και το Βέλγιο. Στα
κράτη-μέλη της ομάδας η μέση τιμή του συνθετικού
δείκτη σπουδών επιχειρηματικότητα είναι 20,1%,
του δείκτη σπουδών παροχής υπηρεσιών είναι
6,9%, και του συνθετικού δείκτη σπουδών STEM είναι 28,2% τιμή που υπολείπεται ελαφρά της διάμεσης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (30,0%) κατά 1,8
ποσ. μονάδες.
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 2η ομάδα κρατών: κράτη-μέλη με έμφαση στο πε-



δίο παροχής υπηρεσιών (χαμηλό δείκτη σπουδών
στο πεδίο επιχειρηματικότητα, και ταυτόχρονα υψηλό δείκτη σπουδών στο πεδίο παροχής υπηρεσιών). Στη συγκεκριμένη ομάδα περιλαμβάνονται 8
κράτη-μέλη: η Φινλανδία, η Σλοβενία, η Τσεχία, η
Πορτογαλία, η Ρουμανία, η Ιταλία, η Πολωνία, και
η Σλοβακία. Στα κράτη-μέλη της ομάδας μέση τιμή
του συνθετικού δείκτη σπουδών επιχειρηματικότητα είναι 21,1%, του δείκτη σπουδών παροχής υπηρεσιών είναι 13,3%, και του συνθετικού δείκτη
σπουδών STEM είναι 32,6% τιμή που υπερέχει ελαφρά της διάμεσης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28
(30,0%) κατά 2,6 ποσ. μονάδες.
η
3 ομάδα κρατών: κράτη-μέλη με έμφαση και στα
δύο πεδία σπουδών (υψηλό δείκτη σπουδών στο
πεδίο επιχειρηματικότητα, και ταυτόχρονα υψηλό
δείκτη σπουδών στο πεδίο παροχής υπηρεσιών).
Στη συγκεκριμένη ομάδα περιλαμβάνονται 6 κράτημέλη: η Εσθονία, η Βουλγαρία, η Ουγγαρία, η Κρο-
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ατία, η Λετονία, και η Ολλανδία. Στα κράτη-μέλη
της ομάδας η μέση τιμή του συνθετικού δείκτη
σπουδών επιχειρηματικότητα είναι 25,1%, του δείκτη σπουδών παροχής υπηρεσιών είναι 13,1%, και
του συνθετικού δείκτη σπουδών STEM είναι 30,6%
τιμή που υπερέχει οριακά της διάμεσης τιμής του
δείκτη στην ΕΕ-28 (30,0%) κατά 0,6 ποσ. μονάδες.
η
4 ομάδα κρατών: κράτη-μέλη με έμφαση στο πεδίο επιχειρηματικότητα (υψηλό δείκτη σπουδών
στο πεδίο επιχειρηματικότητα, και ταυτόχρονα χαμηλό δείκτη σπουδών στο πεδίο παροχής υπηρεσιών). Στη συγκεκριμένη ομάδα περιλαμβάνονται 8
κράτη-μέλη: η Κύπρος, το Λουξεμβούργο, η Γαλλία,
η Λιθουανία, η Αυστρία, η Μάλτα, η Γερμανία, και

η Δανία. Στα κράτη-μέλη της ομάδας η μέση τιμή του
συνθετικού δείκτη σπουδών επιχειρηματικότητα είναι 28,8%, του δείκτη σπουδών παροχής υπηρεσιών
είναι 6,8%, και του συνθετικού δείκτη σπουδών
STEM είναι 28,4% τιμή που υπολείπεται ελαφρά της
διάμεσης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (30,0%) κατά
1,6 ποσ. μονάδες.
Αξίζει να σημειωθεί, ότι μεταξύ των 4 ομάδων κρατώνμελών της ΕΕ-28 η υψηλότερη μέση τιμή του συγκριτιη
κού συνθετικού δείκτη STEM καταγράφεται στην 2
ομάδα κρατών (32,6%) που καταγράφει την υψηλότερη διάμεση τιμή του δείκτη σπουδών στο πεδίο παροχής υπηρεσιών (13,3%).

Κεφάλαιο 3ο

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕ-28
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3.3

Συμμετοχή των ενηλίκων στη μάθηση στην ΕΕ-28 και στην Ελλάδα – Δείκτης EU-2020

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο ο δείκτης συμμετοχής των ενη15
λίκων στη μάθηση (αποδίδει το ποσοστό των ατόμων
ηλικίας 25 έως& 64 ετών που δήλωσαν ότι έλαβαν εκπαίδευση ή κατάρτιση κατά τις 4 τελευταίες εβδομά16
δες πριν από την έρευνα , ως προς το συνολικό πλη17
θυσμό της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας . Συγκεκριμένα στοιχεία για τη μέτρηση του δείκτη στα κράτημέλη της ΕΕ-28 αποδίδονται σε ετήσια βάση και υπολογίζονται ως μέση τιμή της τετράμηνης τιμής του δείκτη
όπως αυτή καταγράφεται στην Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - LFS» της Eurostat.
Ο αντίστοιχος επιδιωκόμενος στόχος ΕΕ-2020 για τα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 είναι «Μέχρι το 2020 το μέσο επίπεδο της συμμετοχής των ενηλίκων ηλικίας από 25
έως 64 ετών στη δια βίου μάθηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 15,0% του
15
16

Προγενέστερα αναφερόταν ως «δια βίου μάθηση»

Απάντηση στην ερώτηση «συμμετοχή στην εκπαίδευση και κατάρτιση» της έρευνας LFS-EU
17
Εξαιρουμένων εκείνων που δεν απάντησαν στην ερώτηση «συμμετοχή στην εκπαίδευση και κατάρτιση»

πληθυσμού της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας» (Επιτροπή, 2009).
Διευκρινίζεται ότι η έννοια της δια βίου μάθησης «περιλαμβάνει όλες τις μαθησιακές δραστηριότητες που
αναλαμβάνονται καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής με στόχο τη βελτίωση της γνώσης, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων, σε προσωπικό (άτομο-πολίτης), κοινωνικό, ή
εργασιακό επίπεδο. Η πρόθεση ή στόχος του ατόμου
για μάθηση είναι το κρίσιμο σημείο που διακρίνει αυτές
τις δραστηριότητες, από άλλες μη- μαθησιακές (nonlearning) δραστηριότητες, όπως οι πολιτιστικές ή αθλητικές δραστηριότητες.» (Eurostat metadata - 2020).
Σημειώνεται ότι ο στόχος για την αύξηση του ποσοστού
σε επίπεδα τουλάχιστον του 15,0%, είχε τεθεί και για το
2010, και διατηρείται στους στόχους για το 2020 (ΕΕ2020), αφού την περίοδο 2000-2010 τα αρκετά κράτημέλη της ΕΕ αντιμετώπισαν σοβαρές δυσκολίες στην
προσπάθεια τους για την επίτευξή του.
3.3.1

Στην ΕΕ-28

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή
του δείκτη συμμετοχής των ενηλίκων στη μάθηση
στην ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2002-2019.

Γράφημα 3.279: Κατανομή του δείκτη συμμετοχής των ενηλίκων στη μάθηση στην ΕΕ-28 την περίοδο 2002-2019
Στόχος EU-2020
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Πηγή: Eurostat - Participation rate in education and training (last 4 weeks) by sex and age [trng_lfse_01]
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Το 2019, το ποσοστό των ενηλίκων (ηλικίας από 25 έως& 64ετών) που συμμετείχαν στην εκπαίδευση & κατάρτιση στην ΕΕ-28 είναι 11,3%, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά του στόχου ΕΕ-2020 κατά 3,7 ποσ. μονάδες.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2002-2019) το ποσοστό
των ενηλίκων (ηλικίας από 25 έως& 64ετών) που συμμετείχαν στην εκπαίδευση & κατάρτιση στην ΕΕ-28
καταγράφει σημαντική μείωση κατά -59,2% (ή κατά 4,2

ποσοστιαίες μονάδες) από 7,1% το 2002, που αποτελεί
και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 11,3% το 2019, που αποτελεί αντίστοιχα
και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το ποσοστό των
ενηλίκων (ηλικίας από 25 έως& 64ετών) που συμμετείχαν στην εκπαίδευση & κατάρτιση στα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 τα έτη 2002 και 2019.

Γράφημα 3.280: Ποσοστό των ενηλίκων (ηλικίας από 25 έως& 64ετών) που συμμετείχαν στην εκπαίδευση & κατάρτιση στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ τα έτη 2002
και 2019
Στόχος EU-2020
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Κατά την περίοδο αναφοράς (2002-2019) καταγράφεται
μείωση του ποσοστού των ενηλίκων (ηλικίας από 25 έως& 64ετών) που συμμετείχαν στην εκπαίδευση & κατάρτιση σε 2 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ με την υψηλότερη να καταγράφεται στο Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 6,5
ποσ. μονάδες), και τη Σλοβακία (κατά 4,9 ποσ. μονάδες).
Στον αντίποδα, την ίδια χρονιά, σε 26 από τα 28 κράτημέλη της ΕΕ καταγράφεται αύξηση του ποσοστού των
ενηλίκων (ηλικίας από 25 έως& 64ετών) που συμμετείχαν στην εκπαίδευση & κατάρτιση με την υψηλότερη να
καταγράφεται στη Γαλλία (κατά 16,8 ποσ. μονάδες), και
κατά φθίνουσα σειρά αύξησης ακολουθούν: η Σουηδία
(κατά 15,9 ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά 14,9 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 11,7 ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο (κατά 11,4 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η
Πορτογαλία (κατά 7,7 ποσ. μονάδες), η Μάλτα (κατά 7,6
ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 7,3 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 7,2 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 7,1 ποσ.
μονάδες), η Ισπανία (κατά 6,1 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 4,0 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά 3,7 ποσ.
μονάδες), η Ιταλία (κατά 3,7 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία
(κατά 2,9 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 2,8 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 2,8 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά
2,5 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 2,4 ποσ. μονάδες), η
Κύπρος (κατά 2,2 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 2,2
ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά 1,6 ποσ. μονάδες), ενώ
οριακές αυξήσεις του δείκτη καταγράφονται στη Βουλγαρία (κατά 0,8 ποσ. μονάδες), την Πολωνία (κατά 0,6
ποσ. μονάδες), τη Ρουμανία (κατά 0,3 ποσ. μονάδες),
και τη Λετονία (κατά 0,1 ποσ. μονάδες).
Στη συνέχεια της ενότητας η κατανομή του δείκτη των
ενηλίκων (ηλικίας από 25 έως& 64ετών) που συμμετείχαν στην εκπαίδευση & κατάρτιση επιμερίζεται ως προς
βασικές μεταβλητές ταυτότητας των ενηλίκων, αναδεικνύοντας χαρακτηριστικά των συστημάτων Ε&Κ στον τομέα της δια βίου μάθησης στην ΕΕ-28, και κυρίως της
δυσκολίας των κρατών-μελών να προσεγγίσουν το συγκεκριμένο ευρωπαϊκό στόχο επί μια εικοσαετία.

Κεφάλαιο 3ο

Το 2019, το ποσοστό των ενηλίκων (ηλικίας από 25 έως&
64ετών) που συμμετείχαν στην εκπαίδευση & κατάρτιση στην ΕΕ-28 είναι 11,3%, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά
του στόχου ΕΕ-2020 κατά 3,7 ποσ. μονάδες. Τη συγκεκριμένη χρονιά σε 7 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ το ποσοστό των ενηλίκων (ηλικίας από 25 έως& 64ετών) που
συμμετείχαν στην εκπαίδευση & κατάρτιση έχει ήδη
υπερκαλύψει το στόχο ΕΕ-2020 με την χαμηλότερη τιμή
του δείκτη να καταγράφεται στο Λουξεμβούργο (19,1%),
και κατά αύξουσα τιμή του δείκτη ακολουθούν: η Γαλλία
(19,5%), η Ολλανδία (19,5%), η Εσθονία (20,2%), η Δανία
(25,3%), η Φινλανδία (29,0%), και η Σουηδία (34,3%)
που καταγράφει και τη μέγιστη τιμή του δείκτη μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
Στον αντίποδα, την ίδια χρονιά, σε 21 από τα 28 κράτημέλη της ΕΕ το ποσοστό των ενηλίκων (ηλικίας από 25
έως& 64ετών) που συμμετείχαν στην εκπαίδευση & κατάρτιση δεν έχει υπερκαλύψει το στόχο ΕΕ-2020 με την
υψηλότερη τιμή του δείκτη και εγγύτερα στο στόχο να
καταγράφεται στο Ηνωμένο Βασίλειο (14,8%), και κατά
φθίνουσα τιμή του δείκτη ακολουθούν: η Αυστρία
(14,7%), η Ιρλανδία (12,6%), η Μάλτα (12,0%), η Σλοβενία (11,2%), η Ισπανία (10,6%), η Πορτογαλία (10,5%), το
Βέλγιο (8,2%), η Γερμανία (8,2%), η Τσεχία (8,1%), η Ιτα-

λία (8,1%), η Λετονία (7,4%), η Λιθουανία (7,0%), η Κύπρος (5,9%), η Ουγγαρία (5,8%), η Πολωνία (4,8%), η Ελη
λάδα (3,9%) καταλαμβάνοντας την 5 χαμηλότερη θέση
μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28, η Σλοβακία (3,6%),
η Κροατία (3,5%), η Βουλγαρία (2,0%), και η Ρουμανία
(1,3%) που καταγράφει και την ελάχιστη τιμή του δείκτη
μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη
χρονιά.

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Το 2002, το ποσοστό των ενηλίκων (ηλικίας από 25 έως&
64ετών) που συμμετείχαν στην εκπαίδευση & κατάρτιση στην ΕΕ-28 είναι 7,1%, τιμή υπολειπόμενη σημαντικά
του στόχου ΕΕ-2020 κατά 7,9 ποσ. μονάδες. Τη συγκεκριμένη χρονιά σε 5 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ το ποσοστό των ενηλίκων (ηλικίας από 25 έως& 64ετών) που
συμμετείχαν στην εκπαίδευση & κατάρτιση έχει ήδη
υπερκαλύψει το στόχο ΕΕ-2020 με την χαμηλότερη τιμή
του δείκτη να καταγράφεται στην Ολλανδία (15,8%), και
κατά αύξουσα τιμή του δείκτη ακολουθούν: η Φινλανδία
(17,3%), η Δανία (18,0%), η Σουηδία (18,4%), και το Ηνωμένο Βασίλειο (21,3%) που καταγράφει και τη μέγιστη
τιμή του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 τη
συγκεκριμένη χρονιά. Στον αντίποδα, την ίδια χρονιά, σε
23 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ το ποσοστό των ενηλίκων (ηλικίας από 25 έως& 64ετών) που συμμετείχαν
στην εκπαίδευση & κατάρτιση δεν έχει υπερκαλύψει το
στόχο ΕΕ-2020 με την υψηλότερη τιμή του δείκτη και εγγύτερα στο στόχο να καταγράφεται στη Σλοβακία (8,5%),
και κατά φθίνουσα τιμή του δείκτη ακολουθούν: η Σλοβενία (8,4%), το Λουξεμβούργο (7,7%), η Αυστρία
(7,5%), η Λετονία (7,3%), το Βέλγιο (6,0%), η Γερμανία
(5,8%), η Τσεχία (5,6%), η Ιρλανδία (5,5%), η Εσθονία
(5,3%), η Ισπανία (4,5%), η Μάλτα (4,4%), η Ιταλία
(4,4%), η Πολωνία (4,2%), η Κύπρος (3,7%), η Λιθουανία (3,0%), η Ουγγαρία (2,9%), η Πορτογαλία (2,8%), η
Γαλλία (2,7%), η Κροατία (1,9%), η Βουλγαρία (1,2%), η
Ελλάδα (1,1%), και η Ρουμανία (1,0%) που καταγράφει
και την ελάχιστη τιμή του δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.

3.3.1.1 ΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (NUTS2)
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή
της μέγιστης, της ελάχιστης και της μέσης τιμής του
δείκτη συμμετοχής των ενηλίκων στη μάθηση στις
διοικητικές περιφέρειες (NUTS2 regions) της ΕΕ-28 για
τις οποίες διατίθενται τιμές του δείκτη την περίοδο
αναφοράς 2002-2019.
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Γράφημα 3.281: Κατανομή της μέγιστης, της ελάχιστης και της μέσης τιμής του δείκτη συμμετοχής των ενηλίκων στη μάθηση στις διοικητικές περιφέρειες (NUTS2 regions) της ΕΕ-28 για τις οποίες διατίθενται τιμές του δείκτη την περίοδο αναφοράς 2002-2019
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Το 2019, η μέση τιμή του ποσοστού των ενηλίκων (ηλικίας από 25 έως& 64ετών) που συμμετείχαν στην εκπαίδευση & κατάρτιση στις 289 διοικητικές περιφέρειες της ΕΕ-28 (για τις οποίες διατίθενται σχετικά στοιχεί18
α ) είναι 11,4%, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά του στόχου ΕΕ-2020 (15,0%) κατά 3,6 ποσ. μονάδες. Την ίδια
χρονιά το εύρος της διαφοράς της μέγιστης τιμής του
δείκτη (35,8%) στις διοικητικές περιφέρειες της ΕΕ-28
από την αντίστοιχη ελάχιστη τιμή του δείκτη (0,6%) είναι 35,2 ποσ. μονάδες.

μειώνεται, ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την
περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2009 (0,9% που
σημειώνεται στην περιφέρεια Severen tsentralen
της Βουλγαρίας), ενώ η ελάχιστη τιμή του δείκτη
την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2002 (0,5% που
καταγράφεται στην περιφέρεια Θεσσαλία της Ελλάδας),
ενώ το εύρος της διαφοράς της μέγιστης από την
αντίστοιχη ελάχιστη τιμή του δείκτη στις διοικητικές
περιφέρειες της ΕΕ-28 του δείκτη καταγράφει ισχυρή αύξηση κατά 46,7% (ή κατά 11,2 ποσοστιαίες μονάδες), από 24,0 ποσ. μονάδες το 2002, σε 35,2 ποσ.
μονάδες το 2019. Σημειώνεται, ότι η μέγιστη τιμή
του εύρους της διαφοράς της μέγιστης από την ελάχιστη τιμή του δείκτη καταγράφεται κατά την περίοδο αναφοράς, τα έτη 2011 και 2014 (35,2 ποσ. μονάδες), ενώ η ελάχιστη τιμή του εύρους της διαφοράς την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2002 (24,0
ποσ. μονάδες).



Κατά την περίοδο αναφοράς (2002-2019):
 η μέγιστη τιμή του δείκτη στις διοικητικές περιφέρειες της ΕΕ-28 καταγράφει σημαντική ισχυρή κατά
46,1% (ή κατά 11,3 ποσοστιαίες μονάδες), από
24,5% το 2002, σε 35,8% το 2019. Σημειώνεται, ότι η
μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς
καταγράφεται το 2012 (36,0% που σημειώνεται στην
περιφέρεια Hovedstaden της Δανίας), ενώ η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται
το 2012 (24,5% που σημειώνεται στην περιφέρεια
Surrey, East and West Sussex του Ηνωμένου βασιλείου),
 η ελάχιστη τιμή του δείκτη στις διοικητικές περιφέρειες της ΕΕ-28 καταγράφει οριακή (κατά απόλυτη
τιμή) αύξηση κατά 20,0% (ή κατά 0,1 ποσοστιαίες
μονάδες), από 0,5% το 2002, σε 0,7% το 2019. Ση-

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή της
μέγιστης, της ελάχιστης και της μέσης τιμής του δείκτη
συμμετοχής των ενηλίκων στη μάθηση στις διοικητικές
περιφέρειες (NUTS2 regions) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28
19
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2019.

18

19

Στην παρούσα ανάλυση κατά NUTS2 regions μετέχουν και τα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 στα οποία η διοικητικής τους διαίρεση περιλαμβάνει είτε 2 διοικητικές περιφέρειες (Λιθουανία, και Σλοβενία), είτε 1 διοικητική περιφέρεια (Εσθονία, Κύπρος, Λετονία, Λουξεμβούργο και Μάλτα).

Στην παρούσα ανάλυση κατά NUTS2 regions δεν μετέχουν τα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 στα οποία η διοικητικής τους διαίρεση περιλαμβάνει είτε 2 διοικητικές περιφέρειες (Λιθουανία, και Σλοβενία), είτε 1 διοικητική περιφέρεια (Εσθονία, Κύπρος, Λετονία, Λουξεμβούργο και Μάλτα).

Γράφημα 3.282: : Κατανομή της μέγιστης, της ελάχιστης και της μέσης τιμής του δείκτη συμμετοχής των ενηλίκων στη μάθηση στις διοικητικές περιφέρειες (NUTS2 regions)στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ το 2019
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νάδες), η Ισπανία (κατά 4,3 ποσ. μονάδες),και η Ιρλανδία (κατά 4,0 ποσ. μονάδες).
Την ίδια χρονιά, σε 3 από τα 21 κράτη-μέλη της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το εύρος της
διαφοράς της μέγιστης από την αντίστοιχη ελάχιστη
τιμή του ποσοστού των ενηλίκων (ηλικίας από 25 έως&
64ετών) που συμμετείχαν στην εκπαίδευση & κατάρτιση στις διοικητικές περιφέρειες τους είναι χαμηλό, με
το υψηλότερο να καταγράφεται στη Ρουμανία (κατά
2,4 ποσ. μονάδες), και ακολουθούν η Βουλγαρία (κατά
2,3 ποσ. μονάδες), και οριακά η Κροατία (κατά 0,7 ποσ.
μονάδες).
3.3.1.2 ΑΝΑ ΦΥΛΟ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή των ενηλίκων (ηλικίας από 25 έως& 64ετών)
που συμμετείχαν στην εκπαίδευση & κατάρτιση στην
ΕΕ-28 ως προς το φύλο των νέων την περίοδο 20022019.

Κεφάλαιο 3ο

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Το 2019, σε 18 από τα 21 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το εύρος της διαφοράς της μέγιστης από την αντίστοιχη ελάχιστη τιμή
του ποσοστού των ενηλίκων (ηλικίας από 25 έως&
64ετών) που συμμετείχαν στην εκπαίδευση & κατάρτιση στις διοικητικές περιφέρειες τους είναι σημαντικά
έως και ελαφρά υψηλό, με το υψηλότερο να καταγράφεται στη Γαλλία (κατά 17,7 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα τιμή του εύρους ακολουθούν: η Αυστρία
(κατά 9,5 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά
8,7 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 8,4 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 8,2 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 6,7 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά 6,6 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 6,2 ποσ. μονάδες), η Γερμανία
(κατά 6,2 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 6,1 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 5,3 ποσ. μονάδες), η Σουηδία
(κατά 5,3 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 4,7 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 4,5 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 4,4 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 4,3 ποσ. μο-

Γράφημα 3.283: Ποσοστιαία κατανομή των ενηλίκων (ηλικίας από 25 έως& 64ετών) που συμμετείχαν στην εκπαίδευση & κατάρτιση στην ΕΕ-28 ως προς το
φύλο την περίοδο 2002-2019
Στόχος EU-2020
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Κατά την περίοδο αναφοράς (2002-2019) η κατανομή
των ενηλίκων (ηλικίας από 25 έως& 64ετών) που συμμετείχαν στην εκπαίδευση & κατάρτιση στην ΕΕ-28 διαφοροποιείται ελαφρά ως προς το φύλο των ενηλίκων.
Συγκεκριμένα, το 2019 το ποσοστό των ανδρών ενηλίκων (10,2%) υπολείπεται ελαφρά (κατά 1,2 ποσ. μονάδες) του αντίστοιχου ποσοστού των γυναικών (12,4%).
Κατά την περίοδο αναφοράς 2002-2019, τόσο το ποσοστό των ανδρών ενηλίκων (ηλικίας από 25 έως&
64ετών) που συμμετείχαν στην εκπαίδευση & κατάρτιση στην ΕΕ-28, όσο και των γυναικών καταγράφουν
αύξηση του δείκτη (στους άνδρες κατά 54,5% ή κατά
3,6 ποσ. μονάδες και ισχυρότερα στις γυναίκες κατά

61,0% ή κατά 4,7 ποσ. μονάδες), με το ποσοστό των
ανδρών να υπολείπεται σταθερά των γυναικών κατά
την περίοδο 2002-2019, τη μέση απόκλιση του εύρους
των φύλων της περιόδου να είναι 1,7 ποσ. μονάδες, τη
μέγιστη τιμή της απόκλισης των φύλων να καταγράφεται το 2019 (κατά 2,2 ποσ. μονάδες) και την ελάχιστη τιμή της απόκλισης να καταγράφεται το 2002 (κατά 1,1 ποσ. μονάδες).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης που
αφορά στην ποσοστιαία κατανομή των ενηλίκων (ηλικίας από 25 έως& 64ετών) που συμμετείχαν στην εκπαίδευση & κατάρτιση ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ28 το 2019.

Γράφημα 3.284: Ποσοστιαία κατανομή των ενηλίκων (ηλικίας από 25 έως& 64ετών) που συμμετείχαν στην εκπαίδευση & κατάρτιση ανά φύλο στα κράτημέλη της ΕΕ-28 το 2019
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

Το 2019, σε 15 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ, και συγκεκριμένα στην Τσεχία, τη Ρουμανία, τη Σλοβακία, τη
Βουλγαρία, την Πορτογαλία, την Ουγγαρία, την Ελλάδα, την Κροατία, την Κύπρο, την Ιταλία, το Βέλγιο, την
Πολωνία, και την Ολλανδία, και στο Λουξεμβούργο, η
απόκλιση του ποσοστού των ανδρών των ενηλίκων (ηλικίας από 25 έως& 64ετών) που συμμετείχαν στην εκπαίδευση & κατάρτιση έναντι του αντίστοιχου ποσοστού των γυναικών, είναι οριακά μηδενική (μικρότερη
των 2,0 ποσ. μονάδων).
Την ίδια χρονιά, σε 13 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ το
ποσοστό των ανδρών ενηλίκων (ηλικίας από 25 έως&
64ετών) που συμμετείχαν στην εκπαίδευση & κατάρτιση υπολείπεται του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών,
με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών
και γυναικών να καταγράφεται στη Σουηδία (κατά 16,8
ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα κατά φθίνουσα σειρά
Στόχος EU-2020

απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Δανία (κατά 9,3
ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 8,5 ποσ. μονάδες), η
Εσθονία (κατά 6,3 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 5,5
ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά 3,9 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 3,8 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 3,2
ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 3,1 ποσ. μονάδες), η
Λιθουανία (κατά 3,0 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 3,0 ποσ. μονάδες), η Μάλτα (κατά 2,7 ποσ.
μονάδες), και η Ισπανία (κατά 2,2 ποσ. μονάδες).
3.3.1.3 ΑΝΑ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης που
αφορά στην ποσοστιαία κατανομή των ενηλίκων (ηλικίας από 25 έως& 64ετών) που συμμετείχαν στην εκπαίδευση & κατάρτιση στην ΕΕ-28 ως προς την υπηκοότητα (ημεδαποί-αλλοδαποί) των ενηλίκων την περίοδο
2004-2019.

Γράφημα 3.285: Ποσοστιαία κατανομή των ενηλίκων (ηλικίας από 25 έως& 64ετών) που συμμετείχαν στην εκπαίδευση & κατάρτιση στην ΕΕ-28 ως προς την
υπηκοότητα (ημεδαποί-αλλοδαποί) των ενηλίκων την περίοδο 2004-2019
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Κατά την περίοδο 2004-2012 η κατανομή των ενηλίκων (ηλικίας από 25 έως& 64ετών) που συμμετείχαν
στην εκπαίδευση & κατάρτιση στην ΕΕ-28 διαφοροποιείται ελαφρά ως προς την υπηκοότητα των ενηλίκων,
με τους αλλοδαπούς ενήλικες να υπερέχουν των ημεδαπών, ενώ κατά την περίοδο 2013-2019 η κατανομή
ουσιαστικά δεν διαφοροποιείται. Συγκεκριμένα, το
2019 το ποσοστό των ημεδαπών ενηλίκων (11,3%) υπερέχει οριακά (κατά 0,2 ποσ. μονάδες) του αντίστοιχου ποσοστού των αλλοδαπών (11,1%).
Κατά την περίοδο αναφοράς 2004-2019, τόσο το ποσοστό των ημεδαπών ενηλίκων που συμμετείχαν στην
εκπαίδευση & κατάρτιση στην ΕΕ-28, όσο και των αλλοδαπών καταγράφουν αύξηση (στους ημεδαπούς κατά 10,8% ή κατά 1,1 ποσ. μονάδες και ελαφρότερα

στους αλλοδαπούς κατά 0,5% ή κατά 0,5 ποσ. μονάδες), με τη μέση απόκλιση της περιόδου μεταξύ των
τιμών του δείκτη στις δύο πληθυσμιακές ομάδες να
είναι οριακή 0,8 ποσ. μονάδες, τη μέγιστη τιμή της
απόκλισης των ενηλίκων ως προς την υπηκοότητα να
καταγράφεται το 2006 (κατά 1,7 ποσ. μονάδες) και την
ελάχιστη τιμή της απόκλισης να καταγράφεται το 2018
(κατά 0,1 ποσ. μονάδες).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης που
αφορά στην ποσοστιαία κατανομή των ενηλίκων (ηλικίας από 25 έως& 64ετών) που συμμετείχαν στην εκπαίδευση & κατάρτιση ως προς την υπηκοότητα (ημεδαποί-αλλοδαποί) των ενηλίκων στα κράτη-μέλη της ΕΕ28 (*) το 2019.

Γράφημα 3.286: Ποσοστιαία κατανομή των ενηλίκων (ηλικίας από 25 έως& 64ετών) που συμμετείχαν στην εκπαίδευση & κατάρτιση ως προς την υπηκοότητα
(ημεδαποί-αλλοδαποί) των ενηλίκων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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3.3.1.4 ΑΝΑ ΒΑΘΜΟ ΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης που
αφορά στην ποσοστιαία κατανομή των ενηλίκων (ηλικίας από 25 έως& 64ετών) που συμμετείχαν στην εκπαίδευση & κατάρτιση στην ΕΕ-28 συνολικά και ως προς το
βαθμό αστικότητας του τόπου κατοικίας των ενηλίκων
την περίοδο 2004-2019. Συγκεκριμένα, το ποσοστό των
ενηλίκων (ηλικίας από 25 έως& 64ετών) που συμμετείχαν στην εκπαίδευση & κατάρτιση στην ΕΕ-28 καταγράφεται σε 3 διακριτούς βαθμούς αστικότητας του τόπου
κατοικίας των ενηλίκων: (α) στις μεγαλουπόλεις (cities –
αστικά κέντρα με πληθυσμό μεγαλύτερο των 50.000 κατοίκων), (β) στις πόλεις&προάστια (towns & suburbs/
urban clusters – αστικές περιοχές με πληθυσμό μεγαλύτερο των 5.000 κατοίκων), και (γ) στις αγροτικές περιοχές
(rural areas/rural grid cells).

Κεφάλαιο 3ο

Στόχος EU-2020

μανία (κατά 0,5 ποσ. μονάδες), και η Μάλτα στην οποία καταγράφεται οριακά μηδενικό εύρος απόκλισης
του δείκτη μεταξύ ημεδαπών & αλλοδαπών ενηλίκων
(κατά 0,2 ποσ. μονάδες).

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Το 2019, και στα 24 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία
διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των ημεδαπών ενηλίκων στην ΕΕ-28 που συμμετείχαν στην εκπαίδευση & κατάρτιση υπολείπεται από ελαφρά έως
οριακά του αντίστοιχου δείκτη των αλλοδαπών, με τη
μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ημεδαπών
και αλλοδαπών ενηλίκων να καταγράφεται στην Εσθονία και την Φινλανδία (κατά 8,7 ποσ. μονάδες),
και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης ημεδαπών & αλλοδαπών ακολουθούν: η Γαλλία (κατά 7,6 ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 7,1 ποσ. μονάδες), η Πολωνία
(κατά 6,3 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 5,7 ποσ.
μονάδες), η Λετονία (κατά 5,1 ποσ. μονάδες), η Ιταλία
(κατά 5,0 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα το Λουξεμβούργο (κατά 3,2 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 3,2
ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά 3,1 ποσ. μονάδες), η
Πορτογαλία (κατά 2,9 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά
2,7 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 2,5 ποσ. μονάδες),
η Δανία, η Τσεχία, και η Κύπρος (κατά 2,0 ποσ. μονάδες), και οριακά η Ουγγαρία (κατά 1,4 ποσ. μονάδες),
το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 1,1 ποσ. μονάδες), η Αυστρία και η Ιρλανδία (κατά 1,0 ποσ. μονάδες), η Γερ-

Γράφημα 3.287: Ποσοστιαία των ενηλίκων (ηλικίας από 25 έως& 64ετών) που συμμετείχαν στην εκπαίδευση & κατάρτιση στην ΕΕ-28 συνολικά και ως προς το
βαθμό αστικότητας του τόπου κατοικίας των ενηλίκων την περίοδο 2002-2019
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Κατά την περίοδο αναφοράς (2004-2019) η κατανομή
των ενηλίκων (ηλικίας από 25 έως& 64ετών) που συμμετείχαν στην εκπαίδευση & κατάρτιση στην ΕΕ-28 διαφοροποιείται αξιοσημείωτα ως προς τους 3 διακριτούς
βαθμούς αστικότητας του τόπου κατοικίας των ενηλίκων.
Συγκεκριμένα το 2019, ο δείκτης των ενηλίκων (ηλικίας
από 25 έως& 64ετών) που συμμετείχαν στην εκπαίδευση & κατάρτιση και κατοικούν:

 σε μεγαλουπόλεις είναι 13,7% απέχοντας ελαφρά (κα-



τά 1,3 ποσ. μονάδες) του αντίστοιχου ΕΕ-2020 στόχου
(15,0%), τιμή που υπερέχει (κατά 2,4 ποσ. μονάδες)
της τιμής του δείκτη στο σύνολο της επικράτειας
(11,3%),
σε πόλεις & προάστια είναι 10,1% απέχοντας ελαφρά
(κατά 4,9 ποσ. μονάδες) του αντίστοιχου ΕΕ-2020 στόχου (15,0%), τιμή που υπολείπεται (κατά 1,2 ποσ. μο-
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νάδες) της τιμής του δείκτη στο σύνολο της επικράτειας (11,3%), και
σε αγροτικές περιοχές είναι 9,0% απέχοντας ελαφρά
(κατά 6,0 ποσ. μονάδες) του αντίστοιχου ΕΕ-2020 στόχου (15,0%), τιμή που υπολείπεται (κατά 2,3 ποσ. μονάδες) της τιμής του δείκτη στο σύνολο της επικράτειας (11,3%).

Κατά την περίοδο αναφοράς 2004-2019, το εύρος της
απόκλισης του ποσοστού των ενηλίκων (ηλικίας από 25
έως& 64ετών) που συμμετείχαν στην εκπαίδευση &
κατάρτιση στην ΕΕ-28 από τον αντίστοιχο ΕΕ-2020 στόχο (15,0%) καταγράφει (κατά απόλυτη τιμή) ελαφρά
μείωση κατά -30,2% (ή κατά 1,6 ποσ. μονάδες) από 5,3
ποσ. μονάδες το 2004, σε 3,7 ποσ. μονάδες το 2019,
που αποτελεί αντίστοιχα και την ελάχιστη τιμή της απόκλισης του δείκτη από τον στόχο κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή της απόκλισης
του δείκτη από τον στόχο την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2011 (5,9 ποσ. μονάδες).
Τη συγκεκριμένη περίοδο το εύρος της απόκλισης από
το σχετικό ΕΕ-2020 στόχο των ενηλίκων (ηλικίας από
25 έως& 64ετών) που συμμετείχαν στην εκπαίδευση &
κατάρτιση και κατοικούν:
 σε μεγαλουπόλεις καταγράφει (κατά απόλυτη τιμή)
ελαφρά μείωση κατά -51,9% (ή κατά 1,4 ποσ. μονάδες) από 2,7 ποσ. μονάδες το 2004, σε 1,3 ποσ. μονάδες το 2019, που αποτελεί αντίστοιχα και την ελάχι-

στη τιμή της απόκλισης του δείκτη από τον στόχο κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι η μέγιστη
τιμή της απόκλισης του δείκτη από τον στόχο την ίδια
περίοδο καταγράφεται το 2011 (4,4 ποσ. μονάδες).
 σε πόλεις & προάστια καταγράφει (κατά απόλυτη τιμή) ελαφρά μείωση κατά -23,4% (ή κατά 1,5 ποσ.
μονάδες) από 6,4 ποσ. μονάδες το 2004, σε 4,9 ποσ.
μονάδες το 2019, που αποτελεί αντίστοιχα και την
ελάχιστη τιμή της απόκλισης του δείκτη από τον στόχο κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι η
μέγιστη τιμή της απόκλισης του δείκτη από τον στόχο
την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2008 (6,9 ποσ. μονάδες).
 σε αγροτικές περιοχές καταγράφει (κατά απόλυτη τιμή) οριακή αύξηση κατά 11,1% (ή κατά 0,6 ποσ. μονάδες) από 5,4 ποσ. μονάδες το 2004, που αποτελεί
και την ελάχιστη τιμή της απόκλισης του δείκτη από
τον στόχο κατά την περίοδο αναφοράς, σε 1,3 ποσ.
μονάδες το 2019. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή της
απόκλισης του δείκτη από τον στόχο την ίδια περίοδο, καταγράφεται το 2012 (8,3 ποσ. μονάδες).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης που
αφορά στην ποσοστιαία κατανομή των ενηλίκων (ηλικίας από 25 έως& 64ετών) που συμμετείχαν στην εκπαίδευση & κατάρτιση στην ΕΕ-28 και κατοικούν σε
μεγαλουπόλεις και σε πόλεις&προάστια στα κράτημέλη της ΕΕ-28 το 2019.

Γράφημα 3.288: Ποσοστιαία κατανομή των ενηλίκων (ηλικίας από 25 έως& 64ετών) που συμμετείχαν στην εκπαίδευση & κατάρτιση και κατοικούν σε μεγαλουπόλεις και σε πόλεις&προάστια στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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Πηγή: Eurostat - Participation rate in education and training (last 4 weeks) by sex, age and degree of urbanisation [trng_lfs_14]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, σε 26 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ, για τα
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των
ενηλίκων που κατοικούν σε μεγαλουπόλεις στην ΕΕ-28
και συμμετείχαν στην εκπαίδευση & κατάρτιση υπερέχει του αντίστοιχου δείκτη των ενηλίκων που κατοικούν σε πόλεις & προάστια, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ των δύο αστικών περιοχών να
καταγράφεται στην Αυστρία και την Εσθονία (κατά 7,3
ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης
των δύο περιοχών ακολουθούν: η Φινλανδία (κατά
6,4 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 5,8 ποσ. μονάδες), η
Σλοβενία (κατά 4,4 ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο
(κατά 4,3 ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 4,0 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 3,9 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 3,88 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία και η Ολλανδία (κατά 3,5 ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά 3,4
ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 3,1 ποσ. μονάδες),
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η Λετονία (κατά 3,0 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η
Τσεχία (κατά 2,8 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 2,7
ποσ. μονάδες), η Σλοβακία, η Κύπρος και η Πορτογαλία (κατά 2,6 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 2,2 ποσ.
μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 2,1 ποσ. μονάδες), και
οριακά το Βέλγιο και η Βουλγαρία (κατά 1,6 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 1,4 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα
(κατά 0,9 ποσ. μονάδες), και η Ρουμανία (κατά 0,3
ποσ. μονάδες). Την ίδια χρονιά, στη Μάλτα το ποσοστό των ενηλίκων που κατοικούν σε μεγαλουπόλεις
στην ΕΕ-28 και συμμετείχαν στην εκπαίδευση & κατάρτιση υπολείπεται (κατά 2,2 ποσ. μονάδες) του αντίστοιχου δείκτη των ενηλίκων που κατοικούν σε πόλεις & προάστια, ενώ στο Ηνωμένο Βασίλειο καταγράφεται μηδενικό εύρος απόκλισης του δείκτη μεταξύ των δύο αστικών περιοχών στα κράτη-μέλη της ΕΕ.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

3.3.1.5 ΑΝΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης που
αφορά στην ποσοστιαία κατανομή των ενηλίκων (ηλικίας από 25 έως& 64ετών) που συμμετείχαν στην εκπαίΣτόχος EU-2020

δευση & κατάρτιση στην Ελλάδα ως προς την τρέχουσα
κατάσταση απασχόλησης (labour status) των ενηλίκων
(εργαζόμενοι, μη-εργαζόμενοι και οικονομικά μη- ενεργοί) την περίοδο 2002-2019.

Γράφημα 3.289: Ποσοστιαία κατανομή των ενηλίκων (ηλικίας από 25 έως& 64ετών) που συμμετείχαν στην εκπαίδευση & κατάρτιση στην ΕΕ-28 ως προς την
τρέχουσα κατάσταση απασχόλησης των ενηλίκων (εργαζόμενοι, μη-εργαζόμενοι & οικονομικά μη-ενεργοί) την περίοδο 2002-2019
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Πηγή: Eurostat - Participation rate in education and training (last 4 weeks) by sex and labour status [trng_lfse_02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Κατά την περίοδο αναφοράς (2002-2019) η κατανομή
των ενηλίκων (ηλικίας από 25 έως& 64ετών) που συμμετείχαν στην εκπαίδευση & κατάρτιση στην ΕΕ-28 διαφοροποιείται αξιοσημείωτα ως προς τις 3 διακριτές
κατηγορίες απασχόλησης των ενηλίκων.
Συγκεκριμένα το 2019, ο δείκτης των ενηλίκων (ηλικίας
από 25 έως& 64ετών) που συμμετείχαν στην εκπαίδευση & κατάρτιση και:
 είναι εργαζόμενοι είναι 12,0% απέχοντας ελαφρά (κατά 3,0 ποσ. μονάδες) του αντίστοιχου ΕΕ-2020 στόχου
(15,0%), τιμή που υπερέχει (κατά 0,7 ποσ. μονάδες)
της τιμής του δείκτη στο σύνολο της επικράτειας
(11,3%),
 είναι μη-εργαζόμενοι είναι 10,8% απέχοντας ελαφρά
(κατά 4,2 ποσ. μονάδες) του αντίστοιχου ΕΕ-2020 στόχου (15,0%), τιμή που υπολείπεται (κατά 0,5 ποσ. μονάδες) της τιμής του δείκτη στο σύνολο της επικράτειας (11,3%), και
 είναι οικονομικά μη-ενεργοί είναι 8,7% απέχοντας ελαφρά (κατά 6,3 ποσ. μονάδες) του αντίστοιχου ΕΕ2020 στόχου (15,0%), τιμή που υπολείπεται (κατά 2,6
ποσ. μονάδες) της τιμής του δείκτη στο σύνολο της επικράτειας (11,3%).
Κατά την περίοδο αναφοράς 2002-2019, το εύρος της
απόκλισης του ποσοστού των ενηλίκων (ηλικίας από
25 έως& 64ετών) που συμμετείχαν στην εκπαίδευση
& κατάρτιση στην ΕΕ-28 από τον αντίστοιχο ΕΕ-2020
στόχο (15,0%) καταγράφει (κατά απόλυτη τιμή) ελαφρά μείωση κατά -53,2% (ή κατά 4,2 ποσ. μονάδες)
από 7,9 ποσ. μονάδες το 2002, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή της απόκλισης του δείκτη από
τον στόχο κατά την περίοδο αναφοράς, σε 3,7 ποσ.

μονάδες το 2019, που αποτελεί αντίστοιχα και την ελάχιστη τιμή της απόκλισης του δείκτη από τον στόχο
την ίδια περίοδο.
Τη συγκεκριμένη περίοδο το εύρος της απόκλισης από
το σχετικό ΕΕ-2020 στόχο των ενηλίκων (ηλικίας από 25
έως& 64ετών) που συμμετείχαν στην εκπαίδευση & κατάρτιση και:
 είναι εργαζόμενοι καταγράφει (κατά απόλυτη τιμή)
ελαφρά μείωση κατά -59,5% (ή κατά 4,4 ποσ. μονάδες)
από 7,4 ποσ. μονάδες το 2002, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή της απόκλισης του δείκτη από
τον στόχο κατά την περίοδο αναφοράς, σε 3,0 ποσ. μονάδες το 2019, που αποτελεί αντίστοιχα και την ελάχιστη τιμή της απόκλισης του δείκτη από τον στόχο την
ίδια περίοδο.
 είναι μη-εργαζόμενοι καταγράφει (κατά απόλυτη τιμή)
ελαφρά μείωση κατά -52,8% (ή κατά 4,7 ποσ. μονάδες)
από 8,9 ποσ. μονάδες το 2002, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή της απόκλισης του δείκτη από
τον στόχο κατά την περίοδο αναφοράς, σε 4,2 ποσ. μονάδες το 2019, που αποτελεί αντίστοιχα και την ελάχιστη τιμή της απόκλισης του δείκτη από τον στόχο κατά
την περίοδο αναφοράς.
 είναι οικονομικά μη-ενεργοί καταγράφει (κατά απόλυτη τιμή) ελαφρότερη μείωση κατά -28,4% (ή κατά 2,5
ποσ. μονάδες) από 8,8 ποσ. μονάδες το 2002, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή της απόκλισης
του δείκτη από τον στόχο κατά την περίοδο αναφοράς,
σε 6,3 ποσ. μονάδες το 2019, που αποτελεί αντίστοιχα
και την ελάχιστη τιμή της απόκλισης του δείκτη από
τον στόχο κατά την περίοδο αναφοράς.
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Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης που
αφορά στην ποσοστιαία κατανομή των ενηλίκων (ηλικίας από 25 έως& 64ετών) που συμμετείχαν στην εκπαίδευση & κατάρτιση ως προς την τρέχουσα κατά-

σταση απασχόλησης τους (εργαζόμενοι & μη- εργαζόμενοι) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία(*) το 2019.

Γράφημα 3.290: Ποσοστιαία κατανομή των ενηλίκων (ηλικίας από 25 έως& 64ετών) που συμμετείχαν στην εκπαίδευση & κατάρτιση στην ΕΕ-28 ως προς την
τρέχουσα κατάσταση απασχόλησης των ενηλίκων (εργαζόμενοι & μη-εργαζόμενοι) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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(*) Δεν διατίθενται στοιχεία για τους μη-εργαζόμενους ενήλικες (που συμμετείχαν στην εκπαίδευση & κατάρτιση) στη Ρουμανία τη Βουλγαρία, και τη Σλοβακία.
Πηγή: Eurostat - Participation rate in education and training (last 4 weeks) by sex and labour status [trng_lfse_02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, σε 6 από 25 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία
διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των εργαζόμενων ενηλίκων στην ΕΕ-28 που συμμετείχαν στην
εκπαίδευση & κατάρτιση υπερέχει του αντίστοιχου
δείκτη των μη-εργαζόμενων ενηλίκων, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ εργαζόμενων και
μη-εργαζόμενων ενηλίκων που συμμετείχαν στην εκπαίδευση & κατάρτιση να καταγράφεται στη Γαλλία
(κατά 7,0 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά
απόκλισης των ενηλίκων ακολουθούν: η Λιθουανία
και η Τσεχία (κατά 4,4 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία
(κατά 4,3 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία και το Ηνωμένο
Βασίλειο (κατά 3,9 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 3,7
ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Σλοβενία (κατά 2,6
ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 1,6 ποσ. μονάδες), η
Κύπρος (κατά 1,5 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά
1,3 ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά 1,0 ποσ. μονάδα),
και οριακά η Λετονία (κατά 0,7 ποσ. μονάδες).
Την ίδια χρονιά, σε 19 από 25 κράτη-μέλη της ΕΕ για
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των
εργαζόμενων ενηλίκων στην ΕΕ-28 που συμμετείχαν
στην εκπαίδευση & κατάρτιση υπολείπεται του αντίστοιχου δείκτη των μη-εργαζόμενων ενηλίκων, με τη
μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ εργαζόμενων

και μη-εργαζόμενων ενηλίκων που συμμετείχαν στην
εκπαίδευση & κατάρτιση να καταγράφεται στ η Σουηδία (κατά 12,6 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα και
κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των ενηλίκων ακολουθούν: το Λουξεμβούργο (κατά 6,3 ποσ. μονάδες),
η Μάλτα (κατά 5,5 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά
4,4 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 4,1 ποσ. μονάδες),
η Δανία (κατά 3,4 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 3,0
ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 2,5 ποσ. μονάδες), η
Πορτογαλία (κατά 2,2 ποσ. μονάδες), και οριακά η Ελλάδα (κατά 0,9 ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά 0,5
ποσ. μονάδες), και η Γερμανία (κατά 0,3 ποσ. μονάδες), στην οποία καταγράφεται το χαμηλότερο εύρος
απόκλισης του δείκτη εργαζόμενων & μη-εργαζόμενων
στην ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
3.3.1.6 ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης που
αφορά στην ποσοστιαία κατανομή των ενηλίκων (ηλικίας από 25 έως& 64ετών) που συμμετείχαν στην εκπαίδευση & κατάρτιση στην ΕΕ-28 συνολικά και ως προς
την επιμέρους ηλικιακή ομάδα των ενηλίκων (ηλικίας
από 25 έως& 34 ετών, από 35 έως& 44 ετών, και από
45 έως& 54 ετών) την περίοδο 2002-2019.

Γράφημα 3.291: Ποσοστιαία των ενηλίκων (ηλικίας από 25 έως& 64ετών) που συμμετείχαν στην εκπαίδευση & κατάρτιση στην ΕΕ-28 συνολικά και ως προς το
βαθμό αστικότητας του τόπου κατοικίας των ενηλίκων την περίοδο 2002-2019
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Κεφάλαιο 3ο

Κατά την περίοδο αναφοράς 2002-2019, το εύρος της
απόκλισης του ποσοστού των ενηλίκων (ηλικίας από 25
έως& 64ετών) που συμμετείχαν στην εκπαίδευση & κατάρτιση στην ΕΕ-28 από τον αντίστοιχο ΕΕ-2020 στόχο
(15,0%) καταγράφει (κατά απόλυτη τιμή) ελαφρά μείωση κατά -53,2% (ή κατά 4,2 ποσ. μονάδες) από 7,9
ποσ. μονάδες το 2002 που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή της απόκλισης του δείκτη από τον στόχο κατά την
περίοδο αναφοράς, σε 3,7 ποσ. μονάδες το 2019, που
αποτελεί αντίστοιχα και την ελάχιστη τιμή της απόκλισης του δείκτη από τον στόχο την ίδια περίοδο.

Τη συγκεκριμένη περίοδο το εύρος της απόκλισης από
το σχετικό ΕΕ-2020 στόχο των ενηλίκων (ηλικίας από 25
έως& 64ετών) που συμμετείχαν στην εκπαίδευση & κατάρτιση και ανήκουν στην ηλιακή ομάδα:
 από 25 έως& 34 ετών καταγράφει (κατά απόλυτη τιμή)
οριακή αύξηση κατά 16,0% (ή κατά 0,4 ποσ. μονάδες)
από 2,5ποσ. μονάδες το 2002, σε 2,9 ποσ. μονάδες το
2019, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή της
απόκλισης του δείκτη από τον στόχο κατά την περίοδο
αναφοράς. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή της απόκλισης του δείκτη από τον στόχο την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2004 (0,1 ποσ. μονάδες).
 από 35 έως& 44 ετών καταγράφει (κατά απόλυτη τιμή)
ελαφρά μείωση κατά -57,0% (ή κατά 4,5 ποσ. μονάδες)
από 7,9 ποσ. μονάδες το 2002, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή της απόκλισης του δείκτη από
τον στόχο κατά την περίοδο αναφοράς, σε 3,4 ποσ. μονάδες το 2019, που αποτελεί αντίστοιχα και την ελάχιστη τιμή της απόκλισης του δείκτη από τον στόχο την
ίδια περίοδο.
 από 45 έως& 54 ετών καταγράφει (κατά απόλυτη τιμή)
ελαφρά μείωση κατά -47,0% (ή κατά 4,7 ποσ. μονάδες)
από 10,0 ποσ. μονάδες το 2002, που αποτελεί και τη
μέγιστη τιμή της απόκλισης του δείκτη από τον στόχο
κατά την περίοδο αναφοράς, σε 5,3 ποσ. μονάδες το
2019, που αποτελεί αντίστοιχα και την ελάχιστη τιμή
της απόκλισης του δείκτη από τον στόχο την ίδια περίοδο.

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Κατά την περίοδο αναφοράς (2004-2019) η κατανομή
των ενηλίκων (ηλικίας από 25 έως& 64ετών) που συμμετείχαν στην εκπαίδευση & κατάρτιση στην ΕΕ-28 διαφοροποιείται αξιοσημείωτα ως προς τις 3 διακριτές
ηλικιακές ομάδες των ενηλίκων.
Συγκεκριμένα το 2019, ο δείκτης των ενηλίκων (ηλικίας
από 25 έως& 64ετών) που συμμετείχαν στην εκπαίδευση & κατάρτιση και ανήκουν στην ηλιακή ομάδα:
 από 25 έως& 34 ετών είναι 17,9% υπερκαλύπτοντας
ελαφρά (κατά 2,9 ποσ. μονάδες) του αντίστοιχου ΕΕ2020 στόχου (15,0%), τιμή που υπερέχει ισχυρά (κατά
6,6 ποσ. μονάδες) της τιμής του δείκτη στο σύνολο της
επικράτειας (11,3%).
 από 35 έως& 44 ετών είναι 11,6% απέχοντας ελαφρά
(κατά 3,4 ποσ. μονάδες) του αντίστοιχου ΕΕ-2020 στόχου (15,0%), τιμή που υπερέχοντας οριακά (κατά 0,3
ποσ. μονάδες) της τιμής του δείκτη στο σύνολο της επικράτειας (11,3%).
 από 45 έως& 54 ετών είναι 9,7% απέχοντας ισχυρά
(κατά 5,3 ποσ. μονάδες) του αντίστοιχου ΕΕ-2020 στόχου (15,0%), τιμή που υπολείπεται ελαφρά (κατά 1,6
ποσ. μονάδες) της τιμής του δείκτη στο σύνολο της επικράτειας (11,3%).

Στην Ελλάδα

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή
του δείκτη συμμετοχής των ενηλίκων στη μάθηση
στην Ελλάδα και στην ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς
2002-2019.

Γράφημα 3.292: Κατανομή του δείκτη συμμετοχής των ενηλίκων στη μάθηση στην ΕΛΛΑΔΑ και στην ΕΕ-28 την περίοδο 2002-2019
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

Το 2019, το ποσοστό των ενηλίκων (ηλικίας από 25 έως& 64ετών) που συμμετείχαν στην εκπαίδευση & κατάρτιση στην Ελλάδα είναι 3,9%, τιμή υπολειπόμενη
σημαντικά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28
(11,3%) κατά 7,4 ποσ. μονάδες. Σημειώνεται ότι κατά
την περίοδο αναφοράς (2002-2019) η τιμή του δείκτη
στην ΕΕ-28 υπερέχει σταθερά και σημαντικά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην Ελλάδα.
Κατά την περίοδο αναφοράς το ποσοστό των ενηλίκων
(ηλικίας από 25 έως& 64ετών) που συμμετείχαν στην
εκπαίδευση & κατάρτιση στην Ελλάδα καταγράφει
(κατά απόλυτη τιμή) ελαφρά αύξηση κατά 254,5% (ή
κατά 2,8 ποσ. μονάδες), από 1,1 ποσ. μονάδες το
2002, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη
κατά την περίοδο αναφοράς, σε 3,9 ποσ. μονάδες το
2019. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη την
ίδια περίοδο καταγράφεται τα έτη 2017 και 2018
(4,5%).

Τη συγκεκριμένη περίοδο το εύρος της απόκλισης της
τιμής του δείκτη μεταξύ Ελλάδας και ΕΕ-28 καταγράφει (κατά απόλυτη τιμή) ελαφρά αύξηση κατά 23,3%
(ή κατά 1,4 ποσ. μονάδες), από 6,0 ποσ. μονάδες το
2002, σε 7,4 ποσ. μονάδες το 2019, με τη μέση τιμή
του εύρους μεταξύ Ελλάδας και ΕΕ-28 να είναι 6,8
ποσ. μονάδες, τη μέγιστη τιμή του εύρους να καταγράφεται το 2005 (7,7 ποσ. μονάδες) και αντίστοιχα
την ελάχιστη τιμή του εύρους να καταγράφεται το
2002 (5,7 ποσ. μονάδες).
3.3.2.1 ΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (NUTS2)
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή
της μέγιστης, της ελάχιστης και της μέσης τιμής του
δείκτη συμμετοχής των ενηλίκων στη μάθηση στις
διοικητικές περιφέρειες (NUTS2 regions) της Ελλάδας
για τις οποίες διατίθενται τιμές του δείκτη την περίοδο
αναφοράς 2002-2019.

Γράφημα 3.293: Κατανομή της μέγιστης, της ελάχιστης και της μέσης τιμής του δείκτη συμμετοχής των ενηλίκων στη μάθηση στις διοικητικές περιφέρειες (NUTS2 regions) της ΕΛΛΑΔΑΣ για τις οποίες διατίθενται τιμές του δείκτη την περίοδο αναφοράς 2002-2019
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Το 2019, η μέση τιμή του ποσοστού των ενηλίκων (ηλικίας από 25 έως& 64ετών) που συμμετείχαν στην εκπαίδευση & κατάρτιση στις 13 διοικητικές περιφέρειες της
Ελλάδας είναι 3,1%, τιμή υπολειπόμενη ιδιαίτερα σημαντικά του στόχου ΕΕ-2020 (15,0%) κατά 11,9 ποσ.
μονάδες. Την ίδια χρονιά το εύρος της διαφοράς της
μέγιστης τιμής του δείκτη (6,7%) στις διοικητικές περιφέρειες της Ελλάδας από την αντίστοιχη ελάχιστη
τιμή του δείκτη (0,7%) είναι 6,0 ποσ. μονάδες.



Κατά την περίοδο αναφοράς (2002-2019):
 η μέγιστη τιμή του δείκτη στις διοικητικές περιφέρειες της Ελλάδας καταγράφει (κατά απόλυτη τιμή)
ελαφρά αύξηση κατά 294,1% (ή κατά 5,0 ποσοστιαίες μονάδες), από 1,7% το 2002, σε 5,4% το 2019.
Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια
περίοδο καταγράφεται το 2019 (6,7% που σημειώνεται στη διοικητική περιφέρεια Αττικής), ενώ η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2003 (1,5% που επίσης σημειώνεται στη
διοικητική περιφέρεια Αττικής).
 η ελάχιστη τιμή του δείκτη στις διοικητικές περιφέρειες της Ελλάδας καταγράφει οριακή (κατά απόλυτη τιμή) αύξηση κατά 36,0% (ή κατά 0,2 ποσοστιαίες
μονάδες), από 0,5% το 2002, σε 0,7% το 2019. Ση-

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η τιμή του δείκτη συμμετοχής των ενηλίκων στη μάθηση στις 13 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της Ελλάδας, τα έτη
2009 και 2019.

μειώνεται, ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την
περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2010 και το
2014 (1,2% που σημειώνεται στις διοικητικές περιφέρειές Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας αντίστοιχα), ενώ η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2002 (0,5% που σημειώνεται
στις διοικητικές περιφέρειές Πελοποννήσου και
Θεσσαλίας αντίστοιχα),
το εύρος της διαφοράς της μέγιστης από την αντίστοιχη ελάχιστη τιμή του δείκτη στις διοικητικές περιφέρειες της Ελλάδας καταγράφει (κατά απόλυτη
τιμή) ελαφρά αύξηση κατά 372,0% (ή κατά 3,7 ποσ.
μονάδες), από 1,0 ποσ. μονάδα το 2002, σε 4,7 ποσ.
μονάδες το 2019. Σημειώνεται, ότι η μέγιστη τιμή
του εύρους της διαφοράς της μέγιστης από την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς
καταγράφεται το 2018 (6,0 ποσ. μονάδες), ενώ η ελάχιστη τιμή του εύρους της διαφοράς την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2002 (1,0 ποσ. μονάδα).

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Γράφημα 3.294: Τιμή του δείκτη συμμετοχής των ενηλίκων στη μάθηση ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) στην ΕΛΛΑΔΑ τα έτη 2002 και 2019
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Κεφάλαιο 3ο

Στόχος EU-2020

κητική περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (κατά 2,2 ποσ.
μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες: Ιονίων νήσων (κατά 2,0 ποσ. μονάδες), Δυτικής Ελλάδας (κατά 1,7 ποσ. μονάδες), Κρήτης (κατά 1,4
ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα στις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (κατά 0,8 ποσ. μονάδες), Αττικής (κατά 0,6 ποσ. μονάδες), Νοτίου Αιγαίου
(κατά 0,5 ποσ. μονάδες), Θεσσαλίας (κατά 0,5 ποσ. μονάδες), και οριακά στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
(κατά 0,1 ποσ. μονάδες).
Την ίδια περίοδο, σε 3 από τις στις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται μείωση του δείκτη
συμμετοχής των ενηλίκων στη μάθηση, με την υψηλότερη να καταγράφεται στην διοικητική περιφέρεια Ηπείρου (κατά 1,4 ποσ. μονάδες), και οριακά κατά φθίνουσα σειρά της τιμής του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες: Πελοποννήσου (κατά 0,7 ποσ. μονάδες), και
Κεντρικής Μακεδονίας (κατά 0,5 ποσ. μονάδες), ενώ
στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου καταγράφεται μηδενική μεταβολή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς.

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Το 2019 η υψηλότερη τιμή του δείκτη συμμετοχής των
ενηλίκων στη μάθηση στις 13 διοικητικές περιφέρειες
της Ελλάδας καταγράφεται στην περιφέρεια της Αττικής (5,4% υπολειπομένη κατά 9,6 ποσ. μονάδες του
στόχου) και κατά φθίνουσα σειρά της τιμής του δείκτη
ακολουθούν οι περιφέρειες: Δυτικής Ελλάδας (5,2%
υπολειπόμενη κατά 9,8 ποσ. μονάδες του στόχου), Δυτικής Μακεδονίας (4,7% υπολειπόμενη κατά 10,3
ποσ.μονάδες του στόχου), Ανατολικής Μακεδονίας &
Θράκης (4,1% υπολειπόμενη κατά 10,9 ποσ.μονάδες
του στόχου), Ιονίων νήσων (4,0% υπολειπόμενη κατά
11,0 ποσ. μονάδες του στόχου), Κρήτης (3,5% υπολειπόμενη κατά 11,5 ποσ.μονάδες του στόχου), Κεντρικής
Μακεδονίας (3,4% υπολειπόμενη κατά 11,6 ποσ. μονάδες του στόχου), Θεσσαλίας (3,1% υπολειπόμενη κατά
11,9 ποσ.μονάδες του στόχου), Βορείου Αιγαίου (2,7%
υπολειπόμενη κατά 12,3 ποσ. μονάδες του στόχου),
Νοτίου Αιγαίου (1,5% υπολειπόμενη κατά 13,5 ποσ.
μονάδες του στόχου). Στερεάς Ελλάδας (1,3% υπολειπόμενη κατά 13,7 ποσ. μονάδες του στόχου), Ηπείρου
(0,7% υπολειπόμενη κατά 14,3 ποσ. μονάδες του στόχου), και Πελοποννήσου (0,7% υπολειπόμενη κατά
14,3 ποσ. μονάδες του στόχου).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2009-2019), σε 9 από τις
στις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται αύξηση του δείκτη συμμετοχής των ενηλίκων στη
μάθηση, με την υψηλότερη να καταγράφεται στην διοι-

3.3.2.2 ΑΝΑ ΦΥΛΟ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία κατανομή των ενηλίκων (ηλικίας από 25 έως& 64ετών) που
συμμετείχαν στην εκπαίδευση & κατάρτιση στην Ελλάδα ως προς το φύλο των νέων την περίοδο 2002-2019.

Γράφημα 3.295: Ποσοστιαία κατανομή των ενηλίκων (ηλικίας από 25 έως& 64ετών) που συμμετείχαν στην εκπαίδευση & κατάρτιση στην ΕΛΛΑΔΑ ως προς το
φύλο την περίοδο 2002-2019
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Πηγή: Eurostat - Participation rate in education and training (last 4 weeks) by sex and age [trng_lfse_01]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Κατά την περίοδο αναφοράς (2002-2019) η κατανομή
των ενηλίκων (ηλικίας από 25 έως& 64ετών) που συμμετείχαν στην εκπαίδευση & κατάρτιση στην Ελλάδα καταγράφει οριακά μηδενικές διαφορές ως προς το φύλο
των ενηλίκων.
Συγκεκριμένα το 2019, χρονιά στην οποία καταγράφεται
η υψηλότερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ των φύλων

κατά την περίοδο αναφοράς, το ποσοστό των ανδρών
ενηλίκων (3,7%) υπολείπεται οριακά (κατά 0,5 ποσ. μονάδες) του αντίστοιχου ποσοστού των γυναικών (4,2%).
Την ίδια περίοδο, τόσο το ποσοστό των ανδρών ενηλίκων (ηλικίας από 25 έως& 64ετών) που συμμετείχαν
στην εκπαίδευση & κατάρτιση στην Ελλάδα, όσο και
των γυναικών καταγράφουν αύξηση του δείκτη (στους
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άνδρες κατά 236,4% ή κατά 2,6 ποσ. μονάδες και ισχυρότερα στις γυναίκες κατά 281,8% ή κατά 3,1 ποσ. μονάδες), με τη μέση απόκλιση του εύρους των φύλων της
περιόδου να είναι 0,5 ποσ. μονάδες, τη μέγιστη τιμή της
απόκλισης των φύλων να καταγράφεται το 2019 (κατά
0,5 ποσ. μονάδες) και την ελάχιστη τιμή της απόκλισης
να καταγράφεται τα έτη 2002, 2007, 2009, 2015, 2016
και 2018 (κατά 0,0 ποσ. μονάδες).

3.3.2.3 ΑΝΑ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης που
αφορά στην ποσοστιαία κατανομή των ενηλίκων (ηλικίας από 25 έως& 64ετών) που συμμετείχαν στην εκπαίδευση & κατάρτιση στην Ελλάδα ως προς την υπηκοότητα (ημεδαποί-αλλοδαποί) των ενηλίκων την
περίοδο 2004-2019.

Γράφημα 3.296: Ποσοστιαία κατανομή των ενηλίκων (ηλικίας από 25 έως& 64ετών) που συμμετείχαν στην εκπαίδευση & κατάρτιση στην ΕΛΛΑΔΑ ως προς την
υπηκοότητα (ημεδαποί-αλλοδαποί) των ενηλίκων την περίοδο 2004-2019
Στόχος EU-2020
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Πηγή: Eurostat - Participation rate in education and training (last 4 weeks) by sex, age and citizenship [trng_lfs_12]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Κατά την περίοδο 2004-2019 η κατανομή των ενηλίκων
(ηλικίας από 25 έως& 64ετών) που συμμετείχαν στην
εκπαίδευση & κατάρτιση στην Ελλάδα διαφοροποιείται
ελαφρά ως προς την υπηκοότητα των ενηλίκων, με τους
αλλοδαπούς ενήλικες να υπολείπονται σταθερά και με
αυξανόμενο εύρος των ημεδαπών. Συγκεκριμένα, το
2019 το ποσοστό των ημεδαπών ενηλίκων (4,1%) υπερέχει ελαφρά (κατά 2,5 ποσ. μονάδες) του αντίστοιχου ποσοστού των αλλοδαπών (1,6%).
Κατά την περίοδο αναφοράς 2004-2019, τόσο το ποσοστό των ημεδαπών ενηλίκων που συμμετείχαν στην εκπαίδευση & κατάρτιση στην Ελλάδα, όσο και των αλλοδαπών καταγράφουν αύξηση (στους ημεδαπούς κατά
115,8% ή κατά 2,2 ποσ. μονάδες και σημαντικά ελαφρότερα στους αλλοδαπούς κατά 128,6% ή κατά 0,9 ποσ.
μονάδες), με τη μέση απόκλιση της περιόδου μεταξύ των
τιμών του δείκτη στις δύο πληθυσμιακές ομάδες να είναι
2,1 ποσ. μονάδες, τη μέγιστη τιμή της απόκλισης των ενηλίκων ως προς την υπηκοότητα να καταγράφεται το
2018 (κατά 3,4 ποσ. μονάδες) και την ελάχιστη τιμή της

απόκλισης να καταγράφεται το 2006 (κατά 12 ποσ. μονάδες).
3.3.2.4 ΑΝΑ ΒΑΘΜΟ ΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης που
αφορά στην ποσοστιαία κατανομή των ενηλίκων (ηλικίας από 25 έως& 64ετών) που συμμετείχαν στην εκπαίδευση & κατάρτιση στην Ελλάδα συνολικά και ως προς
το βαθμό αστικότητας του τόπου κατοικίας των ενηλίκων την περίοδο 2004-2019. Συγκεκριμένα, το ποσοστό
των ενηλίκων (ηλικίας από 25 έως& 64ετών) που συμμετείχαν στην εκπαίδευση & κατάρτιση στην Ελλάδα καταγράφεται σε 3 διακριτούς βαθμούς αστικότητας του
τόπου κατοικίας των ενηλίκων: (α) στις μεγαλουπόλεις
(cities – αστικά κέντρα με πληθυσμό μεγαλύτερο των
50.000 κατοίκων), (β) στις πόλεις&προάστια (towns &
suburbs/ urban clusters – αστικές περιοχές με πληθυσμό
μεγαλύτερο των 5.000 κατοίκων), και (γ) στις αγροτικές
περιοχές (rural areas/rural grid cells).

Γράφημα 3.297: Ποσοστιαία των ενηλίκων (ηλικίας από 25 έως& 64ετών) που συμμετείχαν στην εκπαίδευση & κατάρτιση στην ΕΛΛΑΔΑ συνολικά και ως προς
το βαθμό αστικότητας του τόπου κατοικίας των ενηλίκων την περίοδο 2002-2019
Στόχος EU-2020
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Πηγή: Eurostat - Participation rate in education and training (last 4 weeks) by sex, age and degree of urbanisation [trng_lfs_14]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Κεφάλαιο 3ο

Κατά την περίοδο αναφοράς 2004-2019, το εύρος της
απόκλισης του ποσοστού των ενηλίκων (ηλικίας από
25 έως& 64ετών) που συμμετείχαν στην εκπαίδευση
& κατάρτιση στην Ελλάδα από τον αντίστοιχο ΕΕ-2020
στόχο (15,0%) καταγράφει (κατά απόλυτη τιμή) ελαφρά μείωση κατά -15,3% (ή κατά 2,0 ποσ. μονάδες)
από 13,1 ποσ. μονάδες το 2004, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή της απόκλισης του δείκτη
από τον στόχο κατά την περίοδο αναφοράς, σε 11,1
ποσ. μονάδες το 2019. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή της απόκλισης του δείκτη από τον στόχο την ίδια
περίοδο καταγράφεται τα έτη 2017 και 2018 (10,5
ποσ. μονάδες).

Τη συγκεκριμένη περίοδο το εύρος της απόκλισης από
το σχετικό ΕΕ-2020 στόχο των ενηλίκων (ηλικίας από
25 έως& 64ετών) που συμμετείχαν στην εκπαίδευση
& κατάρτιση και κατοικούν:
 σε μεγαλουπόλεις καταγράφει (κατά απόλυτη τιμή)
ελαφρά μείωση κατά -22,2% (ή κατά 2,8 ποσ. μονάδες) από 12,6 ποσ. μονάδες το 2004, που αποτελεί
και μέγιστη τιμή της απόκλισης του δείκτη από τον
στόχο κατά την περίοδο αναφοράς, σε 9,8 ποσ. μονάδες το 2019. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή της
απόκλισης του δείκτη από τον στόχο την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2018 (8,8 ποσ. μονάδες).
 σε πόλεις & προάστια καταγράφει (κατά απόλυτη
τιμή) ελαφρά μείωση κατά -24,1% (ή κατά 3,4 ποσ.
μονάδες) από 14,1 ποσ. μονάδες το 2004, που αποτελεί και μέγιστη τιμή της απόκλισης του δείκτη από
τον στόχο κατά την περίοδο αναφοράς, σε 10,7 ποσ.
μονάδες το 2019. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή
της απόκλισης του δείκτη από τον στόχο την ίδια
περίοδο καταγράφεται το 2017 (10,1 ποσ. μονάδες).
 σε αγροτικές περιοχές καταγράφει (κατά απόλυτη
τιμή) ελαφρά μείωση κατά -7,6% (ή κατά 1,1 ποσ.
μονάδες) από 14,4 ποσ. μονάδες το 2004, σε 13,3
ποσ. μονάδες το 2019. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή της απόκλισης του δείκτη από τον στόχο κατά την
περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2006 (14,5
ποσ. μονάδες), ενώ η ελάχιστη τιμή της απόκλισης
του δείκτη από τον στόχο την ίδια περίοδο, καταγράφεται το 2009 (12,4 ποσ. μονάδες).

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Κατά την περίοδο αναφοράς (2004-2019) η κατανομή
των ενηλίκων (ηλικίας από 25 έως& 64ετών) που
συμμετείχαν στην εκπαίδευση & κατάρτιση στην Ελλάδα διαφοροποιείται αξιοσημείωτα ως προς τους 3
διακριτούς βαθμούς αστικότητας του τόπου κατοικίας
των ενηλίκων.
Συγκεκριμένα το 2019, ο δείκτης των ενηλίκων (ηλικίας από 25 έως& 64ετών) που συμμετείχαν στην εκπαίδευση & κατάρτιση και κατοικούν:
 σε μεγαλουπόλεις είναι 5,2% απέχοντας σημαντικά
(κατά 9,8 ποσ. μονάδες) του αντίστοιχου ΕΕ-2020
στόχου (15,0%), τιμή που υπερέχει (κατά 1,3 ποσ.
μονάδες) της τιμής του δείκτη στο σύνολο της επικράτειας (3,9%),
 σε πόλεις & προάστια είναι 4,3% απέχοντας σημαντικά (κατά 10,7 ποσ. μονάδες) του αντίστοιχου ΕΕ2020 στόχου (15,0%), τιμή που υπερέχει ελαφρά
(κατά 0,4 ποσ. μονάδες) της τιμής του δείκτη στο
σύνολο της επικράτειας (3,9%), και
 σε αγροτικές περιοχές είναι 1,7% απέχοντας ιδιαίτερα σημαντικά (κατά 13,3 ποσ. μονάδες) του αντίστοιχου ΕΕ-2020 στόχου (15,0%), τιμή που υπολείπεται (κατά 2,2 ποσ. μονάδες) της τιμής του δείκτη
στο σύνολο της επικράτειας (3,9%).

3.3.2.5 ΑΝΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης που
αφορά στην ποσοστιαία κατανομή των ενηλίκων (ηλικίας από 25 έως& 64ετών) που συμμετείχαν στην εκπαίδευση & κατάρτιση στην Ελλάδα ως προς την τρέχουσα κατάσταση απασχόλησης (labour status) των
ενηλίκων (εργαζόμενοι, μη-εργαζόμενοι και οικονομικά μη-ενεργοί) την περίοδο 2002-2019.
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Γράφημα 3.298: Ποσοστιαία κατανομή των ενηλίκων (ηλικίας από 25 έως& 64ετών) που συμμετείχαν στην εκπαίδευση & κατάρτιση στην ΕΛΛΑΔΑ ως προς την
τρέχουσα κατάσταση απασχόλησης των ενηλίκων (εργαζόμενοι, μη-εργαζόμενοι & οικονομικά μη-ενεργοί) την περίοδο 2002-2019
Στόχος EU-2020
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Πηγή: Eurostat - Participation rate in education and training (last 4 weeks) by sex and labour status [trng_lfse_02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Κατά την περίοδο αναφοράς (2002-2019) η κατανομή
των ενηλίκων (ηλικίας από 25 έως& 64ετών) που
συμμετείχαν στην εκπαίδευση & κατάρτιση στην Ελλάδα διαφοροποιείται αξιοσημείωτα ως προς τις 3 διακριτές κατηγορίες απασχόλησης των ενηλίκων.
Συγκεκριμένα το 2019, ο δείκτης των ενηλίκων (ηλικίας από 25 έως& 64ετών) που συμμετείχαν στην εκπαίδευση & κατάρτιση και:
 είναι εργαζόμενοι είναι 3,4% απέχοντας ιδιαίτερα
σημαντικά (κατά 11,6 ποσ. μονάδες) του αντίστοιχου ΕΕ-2020 στόχου (15,0%), τιμή που υπολείπεται
ελαφρά (κατά 0,7 ποσ. μονάδες) της τιμής του δείκτη στο σύνολο της επικράτειας (3,9%).
 είναι μη-εργαζόμενοι είναι 4,3% απέχοντας ιδιαίτερα σημαντικά (κατά 10,7 ποσ. μονάδες) του αντίστοιχου ΕΕ-2020 στόχου (15,0%), τιμή που υπερέχει
ελαφρά (κατά 0,4 ποσ. μονάδες) της τιμής του δείκτη στο σύνολο της επικράτειας (3,9%).
 είναι οικονομικά μη-ενεργοί είναι 5,2% απέχοντας
σημαντικά (κατά 9,8 ποσ. μονάδες) του αντίστοιχου
ΕΕ-2020 στόχου (15,0%), τιμή που υπερέχει ελαφρά
(κατά 1,3 ποσ. μονάδες) της τιμής του δείκτη στο
σύνολο της επικράτειας (3,9%).
Κατά την περίοδο αναφοράς 2002-2019, το εύρος της
απόκλισης του ποσοστού των ενηλίκων (ηλικίας από
25 έως& 64ετών) που συμμετείχαν στην εκπαίδευση
& κατάρτιση στην Ελλάδα από τον αντίστοιχο ΕΕ-2020
στόχο (15,0%) καταγράφει (κατά απόλυτη τιμή) ελαφρά μείωση κατά -20,1% (ή κατά 2,8 ποσ. μονάδες)
από 13,0 ποσ. μονάδες το 2002, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή της απόκλισης του δείκτη
από τον στόχο κατά την περίοδο αναφοράς, σε 11,1
ποσ. μονάδες το 2019. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή της απόκλισης του δείκτη από τον στόχο την ίδια
περίοδο καταγράφεται τα έτη 2017 και 2018 (κατά
10,5 ποσ. μονάδες).
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Τη συγκεκριμένη περίοδο το εύρος της απόκλισης από το
σχετικό ΕΕ-2020 στόχο των ενηλίκων (ηλικίας από 25
έως& 64ετών) που συμμετείχαν στην εκπαίδευση & κατάρτιση και:
 είναι εργαζόμενοι καταγράφει (κατά απόλυτη τιμή)
ελαφρά μείωση κατά -19,4% (ή κατά 2,8 ποσ. μονάδες)
από 14,4 ποσ. μονάδες το 2002, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή της απόκλισης του δείκτη
από τον στόχο κατά την περίοδο αναφοράς, σε 3,0
ποσ. μονάδες το 2019. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή
της απόκλισης του δείκτη από τον στόχο την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2017 (κατά 10,6 ποσ. μονάδες).
 είναι μη-εργαζόμενοι καταγράφει (κατά απόλυτη τιμή)
ελαφρά μείωση κατά -22,5% (ή κατά 3,1 ποσ. μονάδες)
από 13,8 ποσ. μονάδες το 2002, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή της απόκλισης του δείκτη
από τον στόχο κατά την περίοδο αναφοράς, σε 10,7
ποσ. μονάδες το 2019. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή
της απόκλισης του δείκτη από τον στόχο την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2008 (κατά 9,8 ποσ. μονάδες).
 είναι οικονομικά μη-ενεργοί καταγράφει (κατά απόλυτη τιμή) ελαφρά μείωση κατά -22,8% (ή κατά 2,9 ποσ.
μονάδες) από 12,7 ποσ. μονάδες το 2002, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή της απόκλισης του
δείκτη από τον στόχο κατά την περίοδο αναφοράς, σε
9,8 ποσ. μονάδες το 2019. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη
τιμή της απόκλισης του δείκτη από τον στόχο την ίδια
περίοδο καταγράφεται το 2018 (κατά 9,6 ποσ. μονάδες).
3.3.2.6 ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης που
αφορά στην ποσοστιαία κατανομή των ενηλίκων (ηλικίας από 25 έως& 64ετών) που συμμετείχαν στην εκπαίδευση & κατάρτιση στην Ελλάδα συνολικά και ως προς
την επιμέρους ηλικιακή ομάδα των ενηλίκων (ηλικίας
από 25 έως& 34 ετών, από 35 έως& 44 ετών, και από
45 έως& 54 ετών) την περίοδο 2002-2019.
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Γράφημα 3.299: Ποσοστιαία των ενηλίκων (ηλικίας από 25 έως& 64ετών) που συμμετείχαν στην εκπαίδευση & κατάρτιση στην ΕΛΛΑΔΑ συνολικά και ως προς
το βαθμό αστικότητας του τόπου κατοικίας των ενηλίκων την περίοδο 2002-2019
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Κατά την περίοδο αναφοράς (2002-2019) η κατανομή
των ενηλίκων (ηλικίας από 25 έως& 64ετών) που συμμετείχαν στην εκπαίδευση & κατάρτιση στην Ελλάδα διαφοροποιείται αξιοσημείωτα ως προς τις 3 διακριτές ηλικιακές ομάδες των ενηλίκων.
Συγκεκριμένα το 2019, ο δείκτης των ενηλίκων (ηλικίας
από 25 έως& 64ετών) που συμμετείχαν στην εκπαίδευση & κατάρτιση και ανήκουν στην ηλιακή ομάδα:
 από 25 έως& 34 ετών είναι 11,2% απέχοντας ελαφρά
(κατά 3,8 ποσ. μονάδες) του αντίστοιχου ΕΕ-2020 στόχου (15,0%), τιμή που υπερέχει (κατά 7,3 ποσ. μονάδες) της τιμής του δείκτη στο σύνολο της επικράτειας
(3,9%),
 από 35 έως& 44 ετών είναι 3,1% απέχοντας ιδιαίτερα
σημαντικά (κατά 11,9 ποσ. μονάδες) του αντίστοιχου
ΕΕ-2020 στόχου (15,0%), τιμή που υπολείπεται ελαφρά (κατά 0,8 ποσ. μονάδες) της τιμής του δείκτη στο
σύνολο της επικράτειας (3,9%), και
 από 45 έως& 54 ετών είναι 2,1% απέχοντας ιδιαίτερα
σημαντικά (κατά 12,9 ποσ. μονάδες) του αντίστοιχου
ΕΕ-2020 στόχου (15,0%), τιμή που υπολείπεται ελαφρά (κατά 1,8 ποσ. μονάδες) της τιμής του δείκτη στο
σύνολο της επικράτειας (3,9%).
Κατά την περίοδο αναφοράς 2002-2019, το εύρος της
απόκλισης του ποσοστού των ενηλίκων (ηλικίας από 25
έως& 64ετών) που συμμετείχαν στην εκπαίδευση & κατάρτιση στην Ελλάδα από τον αντίστοιχο ΕΕ-2020 στόχο
(15,0%) καταγράφει (κατά απόλυτη τιμή) ελαφρά μείωση κατά -20,1% (ή κατά 2,8 ποσ. μονάδες) από 13,9 ποσ.
μονάδες το 2002, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή της
απόκλισης του δείκτη από τον στόχο κατά την περίοδο
αναφοράς, σε 11,1 ποσ. μονάδες το 2019. Σημειώνεται

ότι η ελάχιστη τιμή της απόκλισης του δείκτη από τον
στόχο την ίδια περίοδο καταγράφεται τα έτη 2017 και
2018 (10,5 ποσ. μονάδες).
Τη συγκεκριμένη περίοδο το εύρος της απόκλισης από το
σχετικό ΕΕ-2020 στόχο των ενηλίκων (ηλικίας από 25
έως& 64ετών) που συμμετείχαν στην εκπαίδευση & κατάρτιση και ανήκουν στην ηλιακή ομάδα:
 από 25 έως& 34 ετών καταγράφει (κατά απόλυτη τιμή)
ισχυρή μείωση κατά -67,5% (ή κατά 7,9 ποσ. μονάδες)
από 11,7 ποσ. μονάδες το 2004, που αποτελεί και τη
μέγιστη τιμή της απόκλισης του δείκτη από τον στόχο
κατά την περίοδο αναφοράς, σε 3,8 ποσ. μονάδες το
2019, που αποτελεί αντίστοιχα και την ελάχιστη τιμή
της απόκλισης του δείκτη από τον στόχο κατά την περίοδο αναφοράς.
 από 35 έως& 44 ετών καταγράφει (κατά απόλυτη τιμή)
ελαφρά μείωση κατά -18,5% (ή κατά 2,7 ποσ. μονάδες)
από 14,6 ποσ. μονάδες το 2004, που αποτελεί και τη
μέγιστη τιμή της απόκλισης του δείκτη από τον στόχο
κατά την περίοδο αναφοράς, σε 11,9 ποσ. μονάδες το
2019. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή της απόκλισης
του δείκτη από τον στόχο την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2017 (10,6 ποσ. μονάδες).
 από 45 έως& 54 ετών καταγράφει (κατά απόλυτη τιμή)
ελαφρά μείωση κατά -12,8% (ή κατά 1,9 ποσ. μονάδες)
από 14,8 ποσ. μονάδες το 2004, που αποτελεί και τη
μέγιστη τιμή της απόκλισης του δείκτη από τον στόχο
κατά την περίοδο αναφοράς, σε 12,9 ποσ. μονάδες το
2019. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή της απόκλισης
του δείκτη από τον στόχο την ίδια περίοδο, καταγράφεται το 2018 (12,4 ποσ. μονάδες).
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4.1

Δημόσιες δαπάνες στην Ελλάδα και την ΕΕ-28

4.1.1



Κεφάλαιο 4ο

Ο τομέας της γενικής κυβέρνησης περιλαμβάνει τέσσερις υποτομείς:
 (α) την Κεντρική κυβέρνηση (Central government
S.1311), στην οποία περιλαμβάνονται όλες οι διοικητικές υπηρεσίες του κράτους, οι κεντρικές υπηρεσίες και
οι μη-κερδοσκοπικοί φορείς που ελέγχονται από την
κεντρική κυβέρνηση, των οποίων η αρμοδιότητα εκτείνεται συνήθως σε ολόκληρη την οικονομική επικράτεια, εκτός από τους φορείς διαχείρισης των ταμείων κοινωνικής ασφάλισης. Ο όρος «κράτος» χρησιμοποιείται
συχνά για να περιγράψει ένα υποσύνολο των φορέων
της κεντρικής κυβέρνησης, που βρίσκονται υπό τον άμεση καθημερινή εποπτεία των υπουργών της κυβέρνησης.
 b) την διευρυμένη περιφερειακή (ομοσπονδιακή) κυβέρνηση - κρατίδιο (State government S.1312), στην



οποία περιλαμβάνονται όλοι οι φορείς τις κυβέρνησης,
που αποτελούνται από μη- κερδοσκοπικούς φορείς
που ελέγχονται από την περιφερειακή κυβέρνηση,
που έχουν ορισμένες από τις λειτουργίες της κυβέρνησης σε επίπεδο χαμηλότερο από εκείνο της κεντρικής
κυβέρνησης και υψηλότερο από εκείνο των κυβερνητικών θεσμικών φορέων της κυβέρνησης που υπάρχουν
σε τοπικό επίπεδο (τοπική κυβέρνηση), εκτός από τους
περιφερειακούς φορείς διαχείρισης των ταμείων κοινωνικής ασφάλισης. Το επίπεδο αυτό διακυβέρνησης
ισχύει σε κράτη-μέλη όπως η Ισπανία, η Γερμανία, η
Αυστρία και το Βέλγιο που έχουν ομοσπονδιακό επίπεδο διακυβέρνησης. Δεν ισχύει στην πλειονότητα των
κρατών μελών της ΕΕ.
(γ) την Τοπική κυβέρνηση (Local government S.1313),
στην οποία περιλαμβάνονται όλοι οι τύποι των κυβερνητικών φορέων και των μη-κερδοσκοπικών φορέων
που εποπτεύονται από την τοπική κυβέρνηση, και η
αρμοδιότητά τους περιορίζεται στα γεωγραφικά όρια
της τοπικής οικονομίας εκτός από τους τοπικούς φορείς
διαχείρισης των ταμείων κοινωνικής ασφάλισης.
(δ) τα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης (Social security
funds S.1314), στα οποία περιλαμβάνονται όλοι οι κεντρικοί, περιφερειακοί και τοπικοί φορείς των οποίων
η κύρια δραστηριότητα είναι η προσφορά κοινωνικών
παροχών, με την προϋπόθεση ότι είτε βάσει νόμου είτε σχετικού κανονισμού συγκεκριμένες πληθυσμιακές
ομάδες ανήκουν υποχρεωτικά στον φορέα, ή υποχρεούνται στην καταβολή εισφορών, καθώς και ότι υπεύθυνη για τη διαχείριση του θεσμικού φορέα είναι η
γενική κυβέρνηση σύμφωνα με τον διακανονισμό και
την έγκριση τόσο των εισφορών όσο και των παροχών
του φορέα ανεξάρτητα από τον ρόλο της ως εποπτικής
αρχής ή του ρόλου της ως εργοδότη (ESA95, παράγραφος 2.74). Συνήθως δεν υφίσταται άμεση εξάρτηση μεταξύ του ποσού που καταβάλλει ως εισφορά ένα άτομο και του κινδύνου στον το οποίο το συγκεκριμένο άτομο τυχόν εκτίθεται. Στον συγκεκριμένο τομέα περιλαμβάνονται και τα αυτόνομα ταμεία συνταξιοδότησης, εφόσον πληρούν τις δύο παραπάνω προϋποθέσεις».

ΔΗΜΟΣΙΕΣ & ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

«Σύμφωνα με την παράγραφο 2.112 του νέου ευρωπαϊκού συστήματος εθνικών και περιφερειακών λογαριασμών ESA 2010 (European System of National and
Regional Accounts, στις θεσμικούς φορείς (institutional
units) που ανήκουν στον τομέα γενικής κυβέρνησης
(general government sector S.13) των κρατών-μελών
της ΕΕ περιλαμβάνονται:
 (α) φορείς της γενικής κυβέρνησης που δημιουργούνται μέσω νομοθετικής διαδικασίας, προκειμένου να
έχουν δικαστική εξουσία (judicial authority) επί άλλων
φορέων στην οικονομική επικράτεια, και να διαχειρίζονται και να χρηματοδοτούν μια ομάδα δραστηριοτήτων, παρέχοντας κυρίως μη-εμπορεύσιμα (non-market)
αγαθά και υπηρεσίες προς όφελος της κοινότητας,
 (β) επιχειρήσεις –ή οιονεί– επιχειρήσεις, που αποτελούν φορείς της κυβέρνησης εφόσον η παραγωγή τους
είναι κατεξοχήν μη-εμπορεύσιμη και εποπτεύεται από
φορέα της κυβέρνησης,
 (γ) μη-κερδοσκοπικοί φορείς, που αναγνωρίζονται ως
ανεξάρτητα νομικά πρόσωπα, εφόσον παρέχουν κυρίως μη-εμπορεύσιμα (non-market) αγαθά και υπηρεσίες και εποπτεύεται από τη γενική κυβέρνηση, και
 (δ) αυτόνομα συνταξιοδοτικά ταμεία, για τα οποία εκ
του νόμου προβλέπεται υποχρεωτική καταβολή εισφορών, και στα οποία η γενική κυβέρνηση διαχειρίζεται
τους οικονομικούς τους πόρους σχετικά με τον διακανονισμό και την έγκριση τόσο των εισφορών όσο και
των παροχών.

Πηγή: Eurostat – Manual on sources and methods for the compilation of
COFOG -Classification of the Functions of Government- Statistics
2011, and COFOG metadata reference 2020.

Δαπάνες γενικής κυβέρνησης ανά λειτουργία στην Ελλάδα και την ΕΕ-28

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης (σε εκ.€) στην
Ελλάδα και την ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 20012018. Σημειώνεται ότι η διαφοροποίηση της κατανο-

μής του δείκτη της Ελλάδας και ΕΕ-28 παραπέμπει
στις αντίστοιχες διαφοροποιημένες κατανομές των
δεικτών του ΑΕΠ τους την ίδια περίοδο, με μετακίνηση
της μέγιστης τιμής στην Ελλάδα κατά ένα έτος (2009).
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Γράφημα 4.1: Συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης (σε εκ.€) στην ΕΛΛΑΔΑ και την ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2001-2018
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Πηγή: Eurostat - General government expenditure by function (COFOG) [gov_10a_exp] the period 2001-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, οι συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 είναι 7.282.813 εκ.€, που αντιστοιχεί στο 45,8% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά. Κατά
την περίοδο αναφοράς (2001-2018) ο δείκτης συνολικές
δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στην ΕΕ-28 καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 60,2% (ή κατά
2.737.451 εκ.€), από 4.545.361 εκ.€ το 2001, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο
αναφοράς, σε 7.282.813 εκ.€ το 2018, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.
Το 2018, οι συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στην Ελλάδα είναι 86.746 εκ.€, που αντιστοιχεί
στο 47,0% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) της χώρας τη συγκεκριμένη χρονιά. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) ο δείκτης συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στην Ελλάδα καταγράφει αύξηση κατά 23,9% (ή κατά 16.578 εκ.€), από
69.988 εκ.€ το 2001, σε 86.746 εκ.€ το 2018. Ωστόσο
κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς καταγράφονται σημαντικές αυξομειώσεις του δείκτη. Πιο συγκε-

κριμένα, την περίοδο 2001-2009 καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική αύξηση του δείκτη συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης κατά 83,6% (ή κατά
58.481 εκ.€), από 69.988 εκ.€ το 2001, που αποτελεί
και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς (2001-2018), σε 128.469 εκ.€ το
2009, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του
δείκτη την ίδια περίοδο, ενώ την επόμενη περίοδο
2009-2018 καταγράφεται σημαντική μείωση του δείκτη κατά -32,5% (ή κατά 41.723 εκ.€), από 128.469
εκ.€ το 2009, σε 86.756 εκ.€ το 2018. Σημειώνεται ότι
η καθοδική πορεία του δείκτη την περίοδο 2009-2018,
καταγράφει 2 ελαφρές ετήσιες αναστροφές τα έτη
2013 και 2015 ενώ από το 2016 και μετά καταγράφεται σταθεροποίηση του δείκτη με οριακή τάση ανάκαμψης.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του δείκτη συνολικές δαπάνες της γενικής
κυβέρνησης ως προς το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν
(ΑΕΠ) στην Ελλάδα και την ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2001-2018.

Γράφημα 4.2: Ποσοστιαία κατανομή του δείκτη συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης ως προς το ΑΕΠ στην ΕΛΛΑΔΑ και την ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2001-2018
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Πηγή: Eurostat - General government expenditure by function (COFOG) [gov_10a_exp] the period 2001-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, οι συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στην ΕΕ-28 αντιστοιχούν στο 45,8% του ΑΕΠ της.
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Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) ο δείκτης
συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης ως προς

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2017

Το 2018, οι συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στην Ελλάδα αντιστοιχούν στο 47,0% του ΑΕΠ της
χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) ο
δείκτης συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης
ως προς το ΑΕΠ στην Ελλάδα καταγράφει (κατά απόλυτη τιμή) ελαφρά αύξηση κατά 2,2% (ή κατά 1,0 ποσ.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης (σε εκ.€)
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 καθώς και η ποσοστιαία
αναλογία τους ως προς το ΑΕΠ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28 το 2018.

Κεφάλαιο 4ο

μονάδες), από 46,0% το 2001, σε 47,0% το 2018. Ωστόσο κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς καταγράφονται σημαντικές αυξομειώσεις του δείκτη. Πιο
συγκεκριμένα, την περίοδο 2001-2013 καταγράφεται
σημαντική αύξηση του δείκτη συνολικές δαπάνες της
γενικής κυβέρνησης ως προς το ΑΕΠ της Ελλάδας κατά 35,7% (ή κατά 16,4 ποσ. μονάδες), από 0,9% το
2001, σε 62,4% το 2013 (για την περίοδο 2009-2013
κυρίως λόγω της μείωσης του ΑΕΠ), που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς (2001-2018), ενώ την επόμενη
περίοδο 2013-2018 καταγράφεται μείωση του δείκτη
κατά -24,7% (ή κατά 15,4 ποσ. μονάδες), από 62,4% το
2013, σε 47,0% το 2018. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη
τιμή του δείκτη κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς
(2001-2018) καταγράφεται το 2006 (45,1%).
ΔΗΜΟΣΙΕΣ & ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

το ΑΕΠ στην ΕΕ-28 καταγράφει (κατά απόλυτη τιμή)
ελαφρά αύξηση κατά 1,6% (ή κατά 0,7 ποσ. μονάδες),
από 45,1% το 2001, σε 45,8% το 2018. Ωστόσο κατά τη
διάρκεια της περιόδου αναφοράς καταγράφονται σημαντικές αυξομειώσεις του δείκτη. Πιο συγκεκριμένα,
την περίοδο 2001-2009 καταγράφεται αύξηση του
δείκτη συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης ως
προς το ΑΕΠ της ΕΕ-28 κατά 11,3% (ή κατά 5,1 ποσ.
μονάδες), από 45,1% το 2001, σε 50,2% το 2009, που
αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς (2001-2018), ενώ
την επόμενη περίοδο 2009-2018 καταγράφεται μείωση του δείκτη κατά -8,8% (ή κατά 4,4 ποσ. μονάδες),
από 50,2% το 2009, σε 45,8% το 2018. Σημειώνεται ότι
η ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά τη συνολική περίοδο
αναφοράς (2001-2018) καταγράφεται το 2007 (44,8%).

Γράφημα 4.3: Συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης (σε εκ.€) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία τους ως προς το ΑΕΠ των κρατώνμελών της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - General government expenditure by function (COFOG) [gov_10a_exp] the period 2001-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, οι συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης
στην ΕΕ-28 (7.282.813 εκ.€) αντιστοιχούν στο 45,8% του
ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά. Την ίδια χρονιά, οι συνολικές δαπάνες
της γενικής κυβέρνησης στην Ελλάδα (86.746 εκ.€) αντιστοιχεί στο 47,0% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της χώρας, κατέχοντας την 8η υψηλότερη θέση
στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28, με την τιμή της ποσοστιαίας αναλογίας στην Ελλάδα (47,0%) να υπερέχει
ελαφρά (κατά 1,2 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης αναλογίας στην ΕΕ-28 (45,8%).
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με την υψηλότερη αναλογία
(top 5) με μέση τιμή 52,4% είναι: η Γαλλία (56,0%), η
Φινλανδία (53,1%), το Βέλγιο (52,1%), η Δανία (50,9%),
και η Σουηδία (49,8%). Στον αντίποδα καταγράφονται
τα 5 κράτη-μέλη με την χαμηλότερη αναλογία (bottom
5) με μέση τιμή 33,5%, και συγκεκριμένα: η Ιρλανδία
(25,4%), η Λιθουανία (34,0%), η Ρουμανία (34,9%), η
Βουλγαρία (36,5%), και η Μάλτα (36,6%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom είναι υψηλή
(1,5 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών

διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.
4.1.1.1 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Οι συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης επιμερίζονται στα ακόλουθα 10 διαφοροποιημένα πεδία
λειτουργίας: (1) Γενικές δημόσιες υπηρεσίες (General
public services), (2) Άμυνα (Defence), (3) Δημόσια τάξη & ασφάλεια (Public order and safety), (4) Οικονομία (Economic affairs), (5) Περιβαλλοντική προστασία
(Environmental protection), (6) Στέγαση & υποδομές
κοινής ωφέλειας (Housing and community amenities),
(7) Υγεία (Health), (8) Αναψυχή, πολιτισμός & θρησκεύματα (Recreation, culture and religion), (9) Εκπαίδευση (Education), και (10) Κοινωνική προστασία
(Social protection).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η συγκριτική
ποσοστιαία κατανομή των συνολικών δαπανών της
γενικής κυβέρνησης ανά πεδίο λειτουργίας (General
government expenditure by function) στην Ελλάδα και
στην ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 4.4: Συγκριτική ποσοστιαία κατανομή των συνολικών δαπανών της γενικής κυβέρνησης ανά πεδίο στην ΕΛΛΑΔΑ και την ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - General government expenditure by function (COFOG) [gov_10a_exp] the period 2001-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, από τις συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στην ΕΕ-28 (7.282.813 εκ.€):
 το 22,0% αφορά σε δαπάνες του πεδίου κοινωνική
προστασία,
 το 15,5% αφορά σε δαπάνες του πεδίου υγεία,
 το 12,7% αφορά σε δαπάνες του πεδίου γενικές δημόσιες υπηρεσίες,
 το 10,2% αφορά σε δαπάνες του πεδίου εκπαίδευση,
 το 9,2% αφορά σε δαπάνες του πεδίου οικονομία,
 το 3,7% αφορά σε δαπάνες του πεδίου δημόσια τάξη
& ασφάλεια,
 το 2,9% αφορά σε δαπάνες του πεδίου άμυνα,
 το 2,3% αφορά σε δαπάνες του πεδίου αναψυχή, πολιτισμός & θρησκεύματα,
 το 1,7% αφορά σε δαπάνες του πεδίου περιβαλλοντική προστασία, και
 το 1,3% αφορά σε δαπάνες του πεδίου & υποδομές
κοινής ωφέλειας.
Την ίδια χρονιά, από τις συνολικές δαπάνες της γενικής
κυβέρνησης στην Ελλάδα (86.746 εκ.€):
 το 28,1% αφορά σε δαπάνες του πεδίου κοινωνική
προστασία, τιμή υπερέχουσα ελαφρά (κατά 6,1 ποσ.
μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (22,0%),
 το 17,7% αφορά σε δαπάνες του πεδίου γενικές δημόσιες υπηρεσίες, τιμή υπερέχουσα ελαφρά (κατά
5,0 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28
(12,7%),
 το 10,6% αφορά σε δαπάνες του πεδίου υγεία, τιμή
υπολειπόμενη ελαφρά (κατά 4,9 ποσ. μονάδες) της
αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (15,5%),
 το 9,3% αφορά σε δαπάνες του πεδίου οικονομία, τιμή υπερέχουσα οριακά (κατά 0,1 ποσ. μονάδες) της
αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (9,2%),
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 το 8,3% αφορά σε δαπάνες του πεδίου εκπαίδευση,








τιμή υπολειπόμενη ελαφρά (κατά 1,9 ποσ. μονάδες)
της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (10,2%),
το 7,8% αφορά σε δαπάνες του πεδίου κοινωνική
προστασία, τιμή υπερέχουσα ελαφρά (κατά 1,8 ποσ.
μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (6,0%),
το 4,4% αφορά σε δαπάνες του πεδίου δημόσια ασφάλεια & τάξη, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά (κατά
0,7 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28
(3,7%),
το 4,3% αφορά σε δαπάνες του πεδίου άμυνα, τιμή
υπερέχουσα ελαφρά (κατά 1,4 ποσ. μονάδα) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (2,9%),
το 2,8% αφορά σε δαπάνες του πεδίου περιβαλλοντική προστασία, τιμή υπερέχουσα ελαφρά (κατά 1,1
ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28
(1,7%), και
το 0,4% αφορά σε δαπάνες του πεδίου στέγαση &
υποδομές κοινής ωφέλειας, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά (κατά 0,9 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής
στην ΕΕ-28 (1,3%).

Στη συνέχεια της ενότητας αποτυπώνονται οι συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στην Ελλάδα και
στην ΕΕ-28 και στα 10 πεδία λειτουργίας της κυβέρνησης των κρατών-μελών της ΕΕ.
4.1.1.2 ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στο πεδίο γενικές δημόσιες υπηρεσίες (σε εκ.€) στην Ελλάδα και
την ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2001-2018.
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Γράφημα 4.5: Συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στο πεδίο ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (σε εκ.€) στην ΕΛΛΑΔΑ και την ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2001-2018
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Πηγή: Eurostat - General government expenditure by function (COFOG) [gov_10a_exp] the period 2001-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
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Το 2018, οι συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στο πεδίο γενικές δημόσιες υπηρεσίες στην Ελλάδα είναι 15.332 εκ.€, δαπάνη που αντιστοιχεί στο
47,0% του ΑΕΠ της χώρας τη συγκεκριμένη χρονιά. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) ο δείκτης συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στο πεδίο
γενικές δημόσιες υπηρεσίες στην Ελλάδα καταγράφει
μείωση κατά -12,7% (ή κατά 2.234 εκ.€), από 17.566

εκ.€ το 2001, σε 15.332 εκ.€ το 2018. Ωστόσο κατά τη
διάρκεια της περιόδου αναφοράς καταγράφονται σημαντικές αυξομειώσεις του δείκτη. Πιο συγκεκριμένα,
την περίοδο 2001-2009 καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική αύξηση του δείκτη συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στο πεδίο γενικές δημόσιες υπηρεσίες κατά 63,5% (ή κατά 11.149 εκ.€), από 17.566 εκ.€
το 2001, σε 28.715 εκ.€ το 2009, που αποτελεί και τη
μέγιστη τιμή του δείκτη κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς (2001-2018), ενώ την επόμενη περίοδο 20092017 καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική μείωση του
δείκτη κατά -47,0% (ή κατά 13.500 εκ.€), από 28.715
εκ.€ το 2009, σε 15.215 εκ.€ το 2017, που αποτελεί
αντίστοιχα και την ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια
περίοδο (2001-2018). Τέλος κατά το 2018, καταγράφεται οριακή αύξηση του δείκτη (15.332 εκ.€).

ΔΗΜΟΣΙΕΣ & ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Το 2018, οι συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης
στο πεδίο γενικές δημόσιες υπηρεσίες στα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 είναι 926.543 εκ.€, δαπάνη που αντιστοιχεί
στο 5,8% του ΑΕΠ της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) ο δείκτης συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στο πεδίο γενικές δημόσιες υπηρεσίες στην ΕΕ-28 καταγράφει σημαντική αύξηση κατά 29,9% (ή κατά 213.001 εκ.€), από
713.541 εκ.€ το 2001, σε 926.543 εκ.€ το 2018. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο
αναφοράς καταγράφεται το 2012 (926.543 εκ.€), ενώ η
ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2003 (708.836 εκ.€).

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του δείκτη συνολικές δαπάνες της γενικής
κυβέρνησης στο πεδίο γενικές δημόσιες υπηρεσίες ως
προς το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) στην Ελλάδα και την ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2001-2018.

Γράφημα 4.6: Ποσοστιαία κατανομή του δείκτη συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στο πεδίο ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ως προς το ΑΕΠ στην ΕΛΛΑΔΑ και την ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2001-2018
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Το 2018, το ποσοστό των συνολικών δαπανών της γενικής κυβέρνησης στο πεδίο γενικές δημόσιες υπηρεσίες στην ΕΕ-28 αντιστοιχεί στο 5,8% του ΑΕΠ της. Κατά
την περίοδο αναφοράς (2001-2018) ο δείκτης συνολικές
δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στο πεδίο γενικές

δημόσιες υπηρεσίες ως προς το ΑΕΠ στην ΕΕ-28 καταγράφει (κατά απόλυτη τιμή) ελαφρά μείωση κατά 18,3% (ή κατά 1,3 ποσ. μονάδες), από 7,1% το 2001,
που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την
περίοδο αναφοράς, σε 5,8% το 2018, που αποτελεί α-
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το 2001, σε 10,0% το 2005, ενώ την επόμενη περίοδο
2005-2011 καταγράφεται σημαντική αύξηση του δείκτη
κατά 29,0% (ή κατά 2,9 ποσ. μονάδες), από 10,0% το
2005, σε 12,9% το 2011, που αποτελεί αντίστοιχα και τη
μέγιστη τιμή του δείκτη κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς (2001-2018). Τέλος κατά την περίοδο 20112018 καταγράφεται σημαντική μείωση του δείκτη κατά
-35,7% (ή κατά 4,6 ποσ. μονάδες), από 12,9% το 2011,
σε 8,3% το 2018, που αποτελεί αντίστοιχα και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς (2001-2018).

ντίστοιχα και την ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.
Το 2018, το ποσοστό των συνολικών δαπανών της γενικής κυβέρνησης στο πεδίο γενικές δημόσιες υπηρεσίες στην Ελλάδα αντιστοιχεί στο 8,3% του ΑΕΠ της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) ο δείκτης
συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στο πεδίο
γενικές δημόσιες υπηρεσίες ως προς το ΑΕΠ στην Ελλάδα καταγράφει (κατά απόλυτη τιμή) σημαντική μείωση κατά -27,8% (ή κατά 3,2 ποσ. μονάδες), από 11,5%
το 2001, σε 8,3% το 2018. Ωστόσο κατά τη διάρκεια της
περιόδου αναφοράς καταγράφονται σημαντικές αυξομειώσεις του δείκτη. Πιο συγκεκριμένα, την περίοδο
2001-2005 καταγράφεται ελαφρά μείωση του δείκτη
συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στο πεδίο
γενικές δημόσιες υπηρεσίες ως προς το ΑΕΠ της Ελλάδας κατά -27,8% (ή κατά 3,2 ποσ. μονάδες), από 11,5%

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στο πεδίο
γενικές δημόσιες υπηρεσίες (σε εκ.€) στα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 καθώς και η ποσοστιαία αναλογία τους ως
προς το ΑΕΠ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 4.7: Συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στο πεδίο ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (σε εκ.€) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία τους ως προς το ΑΕΠ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 το 2018
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, οι συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στο πεδίο γενικές δημόσιες υπηρεσίες στην ΕΕ-28
(926.543 εκ.€) αντιστοιχούν στο 5,8% του ΑΕΠ της ΕΕ28 τη συγκεκριμένη χρονιά. Την ίδια χρονιά, οι συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στο πεδίο γενικές δημόσιες υπηρεσίες στην Ελλάδα (15.332 εκ.€)
αντιστοιχούν στο 8,3% του ΑΕΠ της χώρας, κατέχοντας
την 2η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το
συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28, με την τιμή της ποσοστιαίας αναλογίας στην
Ελλάδα (8,3%) να υπερέχει ελαφρά (κατά 2,5 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης αναλογίας στην ΕΕ-28 (5,8%).
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με την υψηλότερη αναλογία
(top 5) με μέση τιμή 8,0% είναι: η Ουγγαρία (8,3%), η
Ελλάδα (8,3%), η Φινλανδία (8,0%), η Ιταλία (7,9%),

και η Πορτογαλία (7,4%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με την χαμηλότερη αναλογία
(bottom 5) με μέση τιμή 3,5%, και συγκεκριμένα: η Ιρλανδία (3,1%), η Βουλγαρία (3,3%), η Λιθουανία
(3,5%), η Εσθονία (3,8%), και η Λετονία (4,0%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/bottom5 είναι υψηλή (2,3 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του δείκτη συνολικές δαπάνες της γενικής
κυβέρνησης στο πεδίο γενικές δημόσιες υπηρεσίες ως
προς τις συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 4.8: Ποσοστιαία κατανομή του δείκτη συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στο πεδίο ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ως προς τις συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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686

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2017

Το 2018, το 12,7% των συνολικών δαπανών της γενικής κυβέρνησης στην ΕΕ-28 αφορά σε δαπάνες στο πεδίο γενικές δημόσιες υπηρεσίες.
Την ίδια χρονιά, το 17,7% των συνολικών δαπανών της
γενικής κυβέρνησης στην Ελλάδα αφορά σε δαπάνες
στο πεδίο γενικές δημόσιες υπηρεσίες, τιμή υπερέχουσα ελαφρά κατά 5,0 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στην ΕΕ-28 (12,7%), κατέχοντας την 2η υψηλότερη θέση
στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) με μέση τιμή 16,9% είναι: η Ουγγαρία (17,9%), η Ελλάδα (17,7%), η Πορτογαλία
(16,9%), η Ιταλία (16,2%), και η Κύπρος (16,0%). Στον

αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή 9,9% και συγκεκριμένα: η Βουλγαρία (8,9%), η Εσθονία (9,8%), η Ολλανδία (10,1%), η Λιθουανία (10,3%), και η Λετονία
(10,4%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,7 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
4.1.1.3 ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΑΜΥΝΑ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στο πεδίο
άμυνα (σε εκ.€) στην Ελλάδα και την ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2001-2018.

Γράφημα 4.9: Συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στο πεδίο ΑΜΥΝΑ (σε εκ.€) στην ΕΛΛΑΔΑ και την ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2001-2018
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Το 2018, οι συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης
στο πεδίο άμυνα στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 είναι
207.590 εκ.€, δαπάνη που αντιστοιχεί στο 1,3% του
ΑΕΠ της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) ο δείκτης συνολικές δαπάνες
της γενικής κυβέρνησης στο πεδίο άμυνα στην ΕΕ-28
καταγράφει σημαντική αύξηση κατά 37,0% (ή κατά
56.027 εκ.€), από 151.563 εκ.€ το 2001, που αποτελεί
αντίστοιχα και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την
περίοδο αναφοράς, σε 207.590 εκ.€ το 2018, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.
Το 2018, οι συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στο πεδίο άμυνα στην Ελλάδα είναι 3.751 εκ.€,
δαπάνη που αντιστοιχεί στο 2,0% του ΑΕΠ της χώρας
τη συγκεκριμένη χρονιά. Κατά την περίοδο αναφοράς
(2001-2018) ο δείκτης συνολικές δαπάνες της γενικής
κυβέρνησης στο πεδίο άμυνα στην Ελλάδα καταγράφει μικρή μείωση κατά -4,6% (ή κατά 180 εκ.€), από
3.931 εκ.€ το 2001, σε 3.751 εκ.€ το 2018. Ωστόσο κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς καταγράφο-

νται σημαντικές αυξομειώσεις του δείκτη. Πιο συγκεκριμένα, την περίοδο 2001-2009 καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική αύξηση του δείκτη συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στο πεδίο άμυνα κατά
100,5% (ή κατά 3.952 εκ.€), από 3.931 εκ.€ το 2001, σε
7.883 εκ.€ το 2009, που αποτελεί αντίστοιχα και τη
μέγιστη τιμή του δείκτη κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς (2001-2018), ενώ την επόμενη περίοδο 20092016 καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική μείωση του
δείκτη κατά -53,0% (ή κατά 4.177 εκ.€), από 7.883 εκ.€
το 2009, σε 3.706 εκ.€ το 2016, που αποτελεί αντίστοιχα και την ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο (2001-2018). Τέλος, τη διετία 2016-2018 ο δείκτης
καταγράφει μικρή αύξηση κατά 1,2% (ή κατά 45 εκ.€),
από 3.706 εκ.€ το 2016, σε 3.751 εκ.€ το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του δείκτη συνολικές δαπάνες της γενικής
κυβέρνησης στο πεδίο άμυνα ως προς το ακαθάριστο
εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) στην Ελλάδα και την ΕΕ-28 την
περίοδο αναφοράς 2001-2018.

Γράφημα 4.10: Ποσοστιαία κατανομή του δείκτη συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στο πεδίο ΑΜΥΝΑ ως προς το ΑΕΠ στην ΕΛΛΑΔΑ και την ΕΕ-28
την περίοδο αναφοράς 2001-2018
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Πηγή: Eurostat - General government expenditure by function (COFOG) [gov_10a_exp] the period 2001-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, το ποσοστό των συνολικών δαπανών της γενικής κυβέρνησης στο πεδίο άμυνα στην ΕΕ-28 αντιστοιχεί στο 1,3% του ΑΕΠ της. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) ο δείκτης συνολικές δαπάνες της
γενικής κυβέρνησης στο πεδίο άμυνα ως προς το ΑΕΠ
στην ΕΕ-28 καταγράφει (κατά απόλυτη τιμή) οριακή
μείωση κατά -13,3% (ή κατά 0,2 ποσ. μονάδες), από
1,5% το 2001, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 1,3% το 2018, που
αποτελεί αντίστοιχα και την ελάχιστη τιμή του δείκτη
την ίδια περίοδο.
Το 2018, το ποσοστό των συνολικών δαπανών της γενικής κυβέρνησης στο πεδίο άμυνα στην Ελλάδα αντιστοιχεί στο 2,0% του ΑΕΠ της χώρας. Κατά την περίοδο
αναφοράς (2001-2018) ο δείκτης συνολικές δαπάνες
της γενικής κυβέρνησης στο πεδίο άμυνα ως προς το
ΑΕΠ στην Ελλάδα καταγράφει (κατά απόλυτη τιμή) μικρή μείωση κατά -23,1% (ή κατά 0,6 ποσ. μονάδες),
από 2,6% το 2001, σε 2,0% το 2018. Ωστόσο κατά τη

διάρκεια της περιόδου αναφοράς καταγράφονται σημαντικές αυξομειώσεις του δείκτη. Πιο συγκεκριμένα,
την περίοδο 2001-2003 καταγράφεται ελαφρά αύξηση
του δείκτη συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης
στο πεδίο άμυνα ως προς το ΑΕΠ της Ελλάδας κατά
38,5% (ή κατά 1,0 ποσ. μονάδα), από 2,6% το 2001, σε
3,6% το 2003, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς (2001-2018),
ενώ την επόμενη περίοδο 2003-2018 καταγράφεται
μείωση του δείκτη κατά -28,6% (ή κατά 1,6 ποσ. μονάδες), από 3,6% το 2003, σε 2,0% το 2018, που αποτελεί
αντίστοιχα και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς (2001-2018).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στο πεδίο
άμυνα (σε εκ.€) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 καθώς και η
ποσοστιαία αναλογία τους ως προς το ΑΕΠ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 4.11: Συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στο πεδίο ΑΜΥΝΑ (σε εκ.€) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία τους ως προς το
ΑΕΠ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - General government expenditure by function (COFOG) [gov_10a_exp] the period 2001-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, οι συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στο πεδίο άμυνα στην ΕΕ-28 (207.590 εκ.€) αντιστοιχούν στο 1,3% του ΑΕΠ της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη
χρονιά. Την ίδια χρονιά, οι συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στο πεδίο άμυνα στην Ελλάδα
(3.751 εκ.€) αντιστοιχούν στο 2,0% του ΑΕΠ της χώρας, κατέχοντας την 2η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28, με την τιμή της ποσοστιαίας αναλογίας στην Ελλάδα (2,0%) να υπερέχει ελαφρά
(κατά 0,7 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης αναλογίας
στην ΕΕ-28 (1,3%).
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με την υψηλότερη αναλογία
(top 5) με μέση τιμή 2,0% είναι: η Λετονία (2,1%), η
Ελλάδα (2,0%), η Εσθονία (2,0%), το Ηνωμένο Βασί-
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λειο (1,9%), και η Κύπρος (1,9%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με την χαμηλότερη αναλογία (bottom 5) με μέση τιμή 0,5%, και συγκεκριμένα: η Ιρλανδία (0,3%), το Λουξεμβούργο (0,5%), η
Μάλτα (0,5%), η Αυστρία (0,6%), και το Βέλγιο (0,8%).
Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/bottom5 είναι
ιδιαίτερα υψηλή (3,4 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του δείκτη συνολικές δαπάνες της γενικής
κυβέρνησης στο πεδίο άμυνα ως προς τις συνολικές
δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 το 2018.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2017

Γράφημα 4.12: Ποσοστιαία κατανομή του δείκτη συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στο πεδίο ΑΜΥΝΑ ως προς τις συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - General government expenditure by function (COFOG) [gov_10a_exp] the period 2001-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή 1,3% και συγκεκριμένα: το Λουξεμβούργο (1,1%), η Ιρλανδία (1,2%), η
Αυστρία (1,2%), η Μάλτα (1,4%), και το Βέλγιο (1,5%).
Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι
ιδιαίτερα υψηλή (3,9 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

Κεφάλαιο 4ο

ΔΗΜΟΣΙΕΣ & ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Το 2018, το 2,9% των συνολικών δαπανών της γενικής
κυβέρνησης στην ΕΕ-28 αφορά σε δαπάνες στο πεδίο
άμυνα.
Την ίδια χρονιά, το 4,3% των συνολικών δαπανών της
γενικής κυβέρνησης στην Ελλάδα αφορά σε δαπάνες
στο πεδίο άμυνα, τιμή υπερέχουσα ελαφρά κατά 1,4
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (2,9%),
κατέχοντας την 7η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως
προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) με μέση τιμή 5,0% είναι: η Λετονία (5,5%), η Εσθονία (5,2%), η Λιθουανία (5,1%), η
Ρουμανία (4,8%), και το Ηνωμένο Βασίλειο (4,6%). Στον

4.1.1.4 ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στο πεδίο
δημόσια τάξη & ασφάλεια (σε εκ.€) στην Ελλάδα και
την ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2001-2018.

Γράφημα 4.13: Συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στο πεδίο ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ (σε εκ.€) στην ΕΛΛΑΔΑ και την ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2001-2018
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Πηγή: Eurostat - General government expenditure by function (COFOG) [gov_10a_exp] the period 2001-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, οι συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στο πεδίο δημόσια τάξη & ασφάλεια στα κράτημέλη της ΕΕ-28 είναι 260.088 εκ.€, δαπάνη που αντιστοιχεί στο 1,7% του ΑΕΠ της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη
χρονιά. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) ο
δείκτης συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης
στο πεδίο δημόσια τάξη & ασφάλεια στην ΕΕ-28 καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 57,5% (ή
κατά 98.202 εκ.€), από 170.886 εκ.€ το 2001, που αποτελεί αντίστοιχα και την ελάχιστη τιμή του δείκτη
κατά την περίοδο αναφοράς, σε 269.088 εκ.€ το 2018,
που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.
Το 2018, οι συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στο πεδίο δημόσια τάξη & ασφάλεια στην Ελλάδα είναι 3.806 εκ.€, δαπάνη που αντιστοιχεί στο 2,1%

του ΑΕΠ της χώρας τη συγκεκριμένη χρονιά. Κατά την
περίοδο αναφοράς (2001-2018) ο δείκτης συνολικές
δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στο πεδίο δημόσια
τάξη & ασφάλεια στην Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα
σημαντική αύξηση κατά 67,8% (ή κατά 1.538 εκ.€),
από 2.268 εκ.€ το 2001, σε 3.806 εκ.€ το 2018. Ωστόσο
κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς καταγράφονται αξιοσημείωτες αυξομειώσεις του δείκτη. Πιο συγκεκριμένα, την περίοδο 2001-2009 καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική αύξηση του δείκτη συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στο πεδίο δημόσια τάξη & ασφάλεια κατά 86,8% (ή κατά 1.969 εκ.€), από
2.268 εκ.€ το 2001, που αποτελεί αντίστοιχα και την
ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά τη συνολική περίοδο
αναφοράς (2001-2018), σε 4.237 εκ.€ το 2009, που
αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την
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Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του δείκτη συνολικές δαπάνες της γενικής
κυβέρνησης στο πεδίο δημόσια τάξη & ασφάλεια ως
προς το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) στην Ελλάδα και την ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2001-2018.

ίδια περίοδο (2001-2018), ενώ την επόμενη περίοδο
2009-2013 καταγράφεται μείωση του δείκτη κατά 20,4% (ή κατά 865 εκ.€), από 4.237 εκ.€ το 2009, σε
3.372 εκ.€ το 2013. Τέλος, την περίοδο 2013-2018 ο
δείκτης καταγράφει αύξηση κατά 12,9% (ή κατά 434
εκ.€), από 3.372 εκ.€ το 2013, σε 3.806 εκ.€ το 2018.

Γράφημα 4.14: Ποσοστιαία κατανομή του δείκτη συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στο πεδίο ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ως προς το ΑΕΠ στην ΕΛΛΑΔΑ και την ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2001-2018
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Πηγή: Eurostat - General government expenditure by function (COFOG) [gov_10a_exp] the period 2001-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, το ποσοστό των συνολικών δαπανών της γενικής κυβέρνησης στο πεδίο δημόσια τάξη & ασφάλεια στην ΕΕ-28 αντιστοιχεί στο 1,7% του ΑΕΠ της. Κατά
την περίοδο αναφοράς (2001-2018) ο δείκτης συνολικές
δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στο πεδίο δημόσια
τάξη & ασφάλεια ως προς το ΑΕΠ στην ΕΕ-28 καταγράφει οριακά μηδενική μεταβολή.

στο πεδίο δημόσια τάξη & ασφάλεια ως προς το ΑΕΠ
στην Ελλάδα καταγράφει (κατά απόλυτη τιμή) μικρή
αύξηση κατά 40,0% (ή κατά 0,6 ποσ. μονάδες), από
1,5% το 2001, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του
δείκτη κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς, σε 2,1%
το 2018, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή
του δείκτη κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς.

Το 2018, το ποσοστό των συνολικών δαπανών της γενικής κυβέρνησης στο πεδίο δημόσια τάξη & ασφάλεια στην Ελλάδα αντιστοιχεί στο 2,1% του ΑΕΠ της
χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) ο
δείκτης συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στο πεδίο
δημόσια τάξη & ασφάλεια (σε εκ.€) στα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 καθώς και η ποσοστιαία αναλογία τους ως
προς το ΑΕΠ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 4.15: Συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στο πεδίο ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ (σε εκ.€) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία τους ως προς το ΑΕΠ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - General government expenditure by function (COFOG) [gov_10a_exp] the period 2001-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, οι συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στο πεδίο δημόσια τάξη & ασφάλεια στην ΕΕ-28
(269.088 εκ.€) αντιστοιχούν στο 1,7% του ΑΕΠ της ΕΕ28 τη συγκεκριμένη χρονιά. Την ίδια χρονιά, οι συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στο πεδίο δημόσια τάξη & ασφάλεια στην Ελλάδα (3.806 εκ.€) αντιστοιχούν στο 2,1% του ΑΕΠ της χώρας, κατέχοντας
την 8η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το
συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28, με την τιμή της ποσοστιαίας αναλογίας στην
Ελλάδα (2,1%) να υπερέχει οριακά (κατά 0,4 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης αναλογίας στην ΕΕ-28 (1,7%).
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Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με την υψηλότερη αναλογία
(top 5) με μέση τιμή 2,3% είναι: η Βουλγαρία (2,5%), η
Κροατία (2,4%), η Ουγγαρία (2,3%), η Σλοβακία
(2,2%), και η Ρουμανία (2,2%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με την χαμηλότερη αναλογία (bottom 5) με μέση τιμή 1,1%, και συγκεκριμένα: η Ιρλανδία (0,9%), το Λουξεμβούργο (1,1%), η
Φινλανδία (1,1%), η Μάλτα (1,2%), και η Αυστρία
(1,3%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,2 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2017

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του δείκτη συνολικές δαπάνες της γενικής
κυβέρνησης στο πεδίο δημόσια τάξη & ασφάλεια ως

προς τις συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 4.16: Ποσοστιαία κατανομή του δείκτη συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στο πεδίο ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ως προς τις συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - General government expenditure by function (COFOG) [gov_10a_exp] the period 2001-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή 2,4% και συγκεκριμένα:
η Δανία (1,8%), η Φινλανδία (2,1%), η Σουηδία (2,6%),
το Λουξεμβούργο (2,6%), και η Αυστρία (2,8%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,5 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.
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Το 2018, το 3,7% των συνολικών δαπανών της γενικής
κυβέρνησης στην ΕΕ-28 αφορά σε δαπάνες στο πεδίο
δημόσια τάξη & ασφάλεια. Την ίδια χρονιά, το 4,4%
των συνολικών δαπανών της γενικής κυβέρνησης
στην Ελλάδα αφορά σε δαπάνες στο πεδίο δημόσια τάξη & ασφάλεια, τιμή υπερέχουσα ελαφρά κατά 0,7
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (3,7%),
κατέχοντας την 12η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως
προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) με μέση τιμή 5,8% είναι: η Βουλγαρία (6,8%), η Ρουμανία (6,2%), η Λετονία (5,7%), η
Σλοβακία (5,3%), και η Κροατία (5,2%). Στον αντίποδα

4.1.1.5 ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στο πεδίο οικονομία (σε εκ.€) στην Ελλάδα και την ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2001-2018.

Γράφημα 4.17: Συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στο πεδίο ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (σε εκ.€) στην ΕΛΛΑΔΑ και την ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2001-2018
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Το 2018, οι συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στο πεδίο οικονομία στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 είναι 669.352 εκ.€, δαπάνη που αντιστοιχεί στο 4,2%
του ΑΕΠ της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά. Κατά την
περίοδο αναφοράς (2001-2018) ο δείκτης συνολικές
δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στο πεδίο οικονομία στην ΕΕ-28 καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 61,0% (ή κατά 253.685 εκ.€), από 415.667
εκ.€ το 2001, που αποτελεί αντίστοιχα και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε
669.352 εκ.€ το 2018, που αποτελεί αντίστοιχα και τη
μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.

Το 2018, οι συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στο πεδίο οικονομία στην Ελλάδα είναι 8.065
εκ.€, δαπάνη που αντιστοιχεί στο 4,4% του ΑΕΠ της
χώρας τη συγκεκριμένη χρονιά. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) ο δείκτης συνολικές δαπάνες
της γενικής κυβέρνησης στο πεδίο οικονομία στην
Ελλάδα καταγράφει μικρή μείωση κατά -1,8% (ή κατά
145 εκ.€), από 8.210 εκ.€ το 2001, σε 8.065 εκ.€ το
2018. Ωστόσο κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς καταγράφονται αξιοσημείωτες αυξομειώσεις του
δείκτη, με κορυφαία την ιδιαίτερα υψηλή τιμή του
2013 (30.029 εκ.€). Πιο συγκεκριμένα, την περίοδο
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2001-2012 καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική αύξηση
του δείκτη συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στο πεδίο οικονομία κατά 68,3% (ή κατά 5.611
εκ.€), από 8.210 εκ.€ το 2001, σε 13.802 εκ.€ το 2009,
την επόμενη χρονιά (2013) καταγράφεται η μέγιστη
τιμή του δείκτη κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς
(2001-2018). Την επόμενη περίοδο 2014-2018 καταγράφεται αύξηση του δείκτη κατά 14,4% (ή κατά 1.016
εκ.€), από 7.049 εκ.€ το 2014, σε 8.065 εκ.€ το 2018.

Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή του δείκτη τη συνολική περίοδο αναφοράς (2001-2018) καταγράφεται το
2017 (6.554 εκ.€).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του δείκτη συνολικές δαπάνες της γενικής
κυβέρνησης στο πεδίο οικονομία ως προς το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) στην Ελλάδα και την ΕΕ28 την περίοδο αναφοράς 2001-2018.

Γράφημα 4.18: Ποσοστιαία κατανομή του δείκτη συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στο πεδίο ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ως προς το ΑΕΠ στην ΕΛΛΑΔΑ και την ΕΕ28 την περίοδο αναφοράς 2001-2018
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Το 2018, το ποσοστό των συνολικών δαπανών της γενικής κυβέρνησης στο πεδίο οικονομία στην ΕΕ-28 αντιστοιχεί στο 4,2% του ΑΕΠ της. Κατά την περίοδο
αναφοράς (2001-2018) ο δείκτης συνολικές δαπάνες
της γενικής κυβέρνησης στο πεδίο οικονομία ως προς
το ΑΕΠ στην ΕΕ-28 καταγράφει οριακά μηδενική μεταβολή.

ως προς το ΑΕΠ στην Ελλάδα καταγράφει (κατά απόλυτη τιμή) ελαφρά μείωση κατά -18,5% (ή κατά 1,0
ποσ. μονάδα), από 5,4% το 2001, σε 4,4% το 2018. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη τη συνολική
περίοδο αναφοράς (2001-2018) καταγράφεται το 2013
(16,6%), ενώ η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2017 (3,6%).

Το 2018, το ποσοστό των συνολικών δαπανών της γενικής κυβέρνησης στο πεδίο οικονομία στην Ελλάδα
αντιστοιχεί στο 4,4% του ΑΕΠ της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) ο δείκτης συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στο πεδίο οικονομία

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στο πεδίο
οικονομία (σε εκ.€) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 καθώς
και η ποσοστιαία αναλογία τους ως προς το ΑΕΠ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 4.19: Συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στο πεδίο ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (σε εκ.€) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία τους ως προς
το ΑΕΠ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - General government expenditure by function (COFOG) [gov_10a_exp] the period 2001-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, οι συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στο πεδίο οικονομία στην ΕΕ-28 (669.352 εκ.€)
αντιστοιχούν στο 4,2% του ΑΕΠ της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά. Την ίδια χρονιά, οι συνολικές δαπάνες
της γενικής κυβέρνησης στο πεδίο οικονομία στην
Ελλάδα (8.065 εκ.€) αντιστοιχούν στο 4,4% του ΑΕΠ
της χώρας, κατέχοντας την 15η υψηλότερη θέση στην
κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28, με την τιμή της ποσοστιαίας
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αναλογίας στην Ελλάδα (4,4%) να υπερέχει οριακά
(κατά 0,2 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης αναλογίας
στην ΕΕ-28 (4,2%).
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με την υψηλότερη αναλογία
(top 5) με μέση τιμή 7,5% είναι: η Κύπρος (9,9%), η
Ουγγαρία (7,7%), η Κροατία (6,7%), η Βουλγαρία
(6,7%), και το Βέλγιο (6,6%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με την χαμηλότερη αναλογία
(bottom 5) με μέση τιμή 3,0%, και συγκεκριμένα: η Ιρ-
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λανδία (2,3%), η Λιθουανία (3,0%), το Ηνωμένο Βασίλειο (3,2%), η Δανία (3,3%), και η Γερμανία (3,4%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι
υψηλή (2,5 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του δείκτη συνολικές δαπάνες της γενικής
κυβέρνησης στο πεδίο οικονομία ως προς τις συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 4.20: Ποσοστιαία κατανομή του δείκτη συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στο πεδίο ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ως προς τις συνολικές δαπάνες της γενικής
κυβέρνησης στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με
μέση τιμή 7,6% και συγκεκριμένα: η Δανία (6,5%), η
Γερμανία (7,6%), η Ιταλία (7,9%), το Ηνωμένο Βασίλειο
(7,9%), και η Φινλανδία (8,0%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή
του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,3 φορές), που
υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων
του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
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Το 2018, το 9,2% των συνολικών δαπανών της γενικής
κυβέρνησης στην ΕΕ-28 αφορά σε δαπάνες στο πεδίο
οικονομία. Την ίδια χρονιά, το 9,3% των συνολικών
δαπανών της γενικής κυβέρνησης στην Ελλάδα αφορά σε δαπάνες στο πεδίο οικονομία, τιμή υπερέχουσα
οριακά κατά 0,1 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στην
ΕΕ-28 (9,2%), κατέχοντας την 18η υψηλότερη θέση στην
κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28. Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5
κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) με μέση
τιμή 17,4% είναι: η Κύπρος (22,8%), η Βουλγαρία
(18,2%), η Ουγγαρία (16,4%), η Μάλτα (15,0%), και η
Τσεχία (14,8%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5

4.1.1.6 ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στο πεδίο
περιβαλλοντική προστασία (σε εκ.€) στην Ελλάδα και
την ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2001-2018.

Γράφημα 4.21: Συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στο πεδίο ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (σε εκ.€) στην ΕΛΛΑΔΑ και την ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2001-2018
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Το 2018, οι συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στο πεδίο περιβαλλοντική προστασία στα κράτημέλη της ΕΕ-28 είναι 122.125 εκ.€, δαπάνη που αντιστοιχεί στο 0,8% του ΑΕΠ της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη
χρονιά. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) ο
δείκτης συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης
στο πεδίο περιβαλλοντική προστασία στην ΕΕ-28 καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 67,8% (ή
κατά 49.353 εκ.€), από 72.772 εκ.€ το 2001, που αποτελεί αντίστοιχα και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά
την περίοδο αναφοράς, σε 122.215 εκ.€ το 2018, που

αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την
ίδια περίοδο.
Το 2018, οι συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στο πεδίο περιβαλλοντική προστασία στην Ελλάδα είναι 2.397 εκ.€, δαπάνη που αντιστοιχεί στο 1,3%
του ΑΕΠ της χώρας τη συγκεκριμένη χρονιά. Κατά την
περίοδο αναφοράς (2001-2018) ο δείκτης συνολικές
δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στο πεδίο περιβαλλοντική προστασία στην Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 247,9% (ή κατά 1.708
εκ.€), από 689 εκ.€ το 2001, σε 2.397 εκ.€ το 2018.
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περίοδο (2001-2018), ενώ την επόμενη περίοδο 20132018 καταγράφεται αξιοσημείωτη μείωση του δείκτη
κατά -21,6% (ή κατά 661 εκ.€), από 3.058 εκ.€ το 2013,
σε 2.397 εκ.€ το 2018.

Ωστόσο κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς καταγράφονται αξιοσημείωτες αυξομειώσεις του δείκτη.
Πιο συγκεκριμένα, την περίοδο 2001-2013 καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική αύξηση του δείκτη συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στο πεδίο περιβαλλοντική προστασία κατά 343,8% (ή κατά 2.369
εκ.€), από 689 εκ.€ το 2001, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς (2001-2018), σε 3.058 εκ.€ το 2013, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του δείκτη συνολικές δαπάνες της γενικής
κυβέρνησης στο πεδίο περιβαλλοντική προστασία ως
προς το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) στην Ελλάδα και την ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2001-2018.

Γράφημα 4.22: Ποσοστιαία κατανομή του δείκτη συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στο πεδίο ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ως προς το ΑΕΠ στην
ΕΛΛΑΔΑ και την ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2001-2018
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Το 2018, το ποσοστό των συνολικών δαπανών της γενικής κυβέρνησης στο πεδίο περιβαλλοντική προστασία στην ΕΕ-28 αντιστοιχεί στο 0,8% του ΑΕΠ της.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) ο δείκτης
συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στο πεδίο
περιβαλλοντική προστασία ως προς το ΑΕΠ στην ΕΕ28 καταγράφει οριακά μηδενική μεταβολή.
Το 2018, το ποσοστό των συνολικών δαπανών της γενικής κυβέρνησης στο πεδίο περιβαλλοντική προστασία στην Ελλάδα αντιστοιχεί στο 1,3% του ΑΕΠ της
χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) ο
δείκτης συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης
στο πεδίο περιβαλλοντική προστασία ως προς το ΑΕΠ

στην Ελλάδα καταγράφει (κατά απόλυτη τιμή) ελαφρά
αύξηση κατά 160,0% (ή κατά 0,8 ποσ. μονάδες), από
0,5% το 2001, σε 1,3% το 2018. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη τη συνολική περίοδο αναφοράς
(2001-2018) καταγράφεται το 2013 (1,7%), ενώ η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται
το 2003 (0,4%).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στο πεδίο
περιβαλλοντική προστασία (σε εκ.€) στα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 καθώς και η ποσοστιαία αναλογία τους ως
προς το ΑΕΠ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 4.23: Συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στο πεδίο ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (σε εκ.€) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία τους ως προς το ΑΕΠ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - General government expenditure by function (COFOG) [gov_10a_exp] the period 2001-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, οι συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στο πεδίο περιβαλλοντική προστασία στην ΕΕ-28
(122.125 εκ.€) αντιστοιχούν στο 0,8% του ΑΕΠ της ΕΕ28 τη συγκεκριμένη χρονιά. Την ίδια χρονιά, οι συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στο πεδίο περιβαλλοντική προστασία στην Ελλάδα (2.397 εκ.€)
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αντιστοιχούν στο 1,3% του ΑΕΠ της χώρας, κατέχοντας
την 2η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το
συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28, με την τιμή της ποσοστιαίας αναλογίας στην
Ελλάδα (1,3%) να υπερέχει οριακά (κατά 0,5 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης αναλογίας στην ΕΕ-28 (0,8%).

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2017

Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με την υψηλότερη αναλογία
(top 5) με μέση τιμή 1,2% είναι: η Κύπρος (9,9%), η
Ολλανδία (1,4%), η Ελλάδα (6,7%), η Βουλγαρία
(6,7%), και το Βέλγιο (6,6%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με την χαμηλότερη αναλογία
(bottom 5) με μέση τιμή 0,3%, και συγκεκριμένα: η Ιρλανδία (2,3%), η Λιθουανία (3,0%), το Ηνωμένο Βασίλειο (3,2%), η Δανία (3,3%), και η Γερμανία (3,4%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/bottom5 είναι ι-

διαίτερα υψηλή (3,9 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του δείκτη συνολικές δαπάνες της γενικής
κυβέρνησης στο πεδίο περιβαλλοντική προστασία ως
προς τις συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 4.24: Ποσοστιαία κατανομή του δείκτη συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στο πεδίο ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ως προς τις συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Το 2018, το 1,7% των συνολικών δαπανών της γενικής
κυβέρνησης στην ΕΕ-28 αφορά σε δαπάνες στο πεδίο
περιβαλλοντική προστασία. Την ίδια χρονιά, το 2,8%
των συνολικών δαπανών της γενικής κυβέρνησης
στην Ελλάδα αφορά σε δαπάνες στο πεδίο περιβαλλοντική προστασία, τιμή υπερέχουσα ελαφρά κατά 1,1
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (1,7%),
κατέχοντας την 3η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως
προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28. Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με
τον υψηλότερο δείκτη (top 5) με μέση τιμή 2,8% είναι:
η Μάλτα (3,4%), η Ολλανδία (3,3%), η Ελλάδα (2,8%),
το Βέλγιο (2,4%), και η Ρουμανία (2,4%). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή 0,7% και συγκεκριμένα:

Κεφάλαιο 4ο

Πηγή: Eurostat - General government expenditure by function (COFOG) [gov_10a_exp] the period 2001-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

η Φινλανδία (0,4%), η Κύπρος (0,6%), η Αυστρία
(0,8%), η Δανία (0,8%), και η Λιθουανία (0,9%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (4,1 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη
ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
4.1.1.7 ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ & ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΟΙΝΗΣ
ΩΦΕΛΕΙΑΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στο πεδίο
στέγαση & υποδομές κοινής ωφέλειας (σε εκ.€) στην
Ελλάδα και την ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 20012018.

Γράφημα 4.25: Συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στο πεδίο ΣΤΕΓΑΣΗ & ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (σε εκ.€) στην ΕΛΛΑΔΑ και την ΕΕ-28 την
περίοδο αναφοράς 2001-2018
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Το 2018, οι συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης
στο πεδίο στέγαση & υποδομές κοινής ωφέλειας στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 είναι 97.926 εκ.€, δαπάνη που
αντιστοιχεί στο 0,6% του ΑΕΠ της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) ο

δείκτης συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης
στο πεδίο στέγαση & υποδομές κοινής ωφέλειας στην
ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση κατά 15,9% (ή κατά 13.398
εκ.€), από 72.772 εκ.€ το 2001, σε 122.215 εκ.€ το 2018.
Ωστόσο κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς κα-
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ταγράφονται αξιοσημείωτες αυξομειώσεις του δείκτη.
Πιο συγκεκριμένα, την περίοδο 2001-2009 καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική αύξηση του δείκτη συνολικές
δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στο πεδίο στέγαση &
υποδομές κοινής ωφέλειας κατά 45,1% (ή κατά 38.140
εκ.€), από 84.528 εκ.€ το 2001, σε 122.668 εκ.€ το 2009,
που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά τη
συνολική περίοδο αναφοράς (2001-2018), ενώ την επόμενη περίοδο 2009-2016 καταγράφεται σημαντική μείωση του δείκτη κατά -31,1% (ή κατά 38.151 εκ.€), από
122.668 εκ.€ το 2009, σε 84.518 εκ.€ το 2016, που αποτελεί αντίστοιχα και την ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο (2001-2018). Τέλος, την περίοδο 2016-2018
καταγράφεται αύξηση του δείκτη κατά 15,9% (ή κατά
13.409 εκ.€), από 84.158 εκ.€ το 2016, σε 97.926 εκ.€ το
2018.
Το 2018, οι συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στο πεδίο στέγαση & υποδομές κοινής ωφέλειας
στην Ελλάδα είναι 382 εκ.€, δαπάνη που αντιστοιχεί
στο 0,2% του ΑΕΠ της χώρας τη συγκεκριμένη χρονιά.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) ο δείκτης
συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στο πεδίο
στέγαση & υποδομές κοινής ωφέλειας στην Ελλάδα
καταγράφει σημαντική μείωση κατά 37,2% (ή κατά
226 εκ.€), από 608 εκ.€ το 2001, σε 382 εκ.€ το 2018.

Ωστόσο κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς καταγράφονται αξιοσημείωτες αυξομειώσεις του δείκτη.
Πιο συγκεκριμένα, την περίοδο 2001-2009 καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική αύξηση του δείκτη συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στο πεδίο στέγαση & υποδομές κοινής ωφέλειας κατά 45,4% (ή κατά 276 εκ.€), από 608 εκ.€ το 2001, σε 884 εκ.€ το
2009, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς (2001-2018), ενώ
την επόμενη περίοδο 2009-2017 καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική μείωση του δείκτη κατά -62,2% (ή κατά 550 εκ.€), από 884 εκ.€ το 2009, σε 334 εκ.€ το
2017, που αποτελεί αντίστοιχα και την ελάχιστη τιμή
του δείκτη την ίδια περίοδο (2001-2018). Τέλος, την
περίοδο 2017-2018 καταγράφεται αύξηση του δείκτη
κατά 14,4% (ή κατά 48 εκ.€), από 334 εκ.€ το 2017, σε
382 εκ.€ το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του δείκτη συνολικές δαπάνες της γενικής
κυβέρνησης στο πεδίο στέγαση & υποδομές κοινής
ωφέλειας ως προς το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) στην Ελλάδα και την ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς
2001-2018.

Γράφημα 4.26: Ποσοστιαία κατανομή του δείκτη συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στο πεδίο ΣΤΕΓΑΣΗ & ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ως
προς το ΑΕΠ στην ΕΛΛΑΔΑ και την ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2001-2018
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Το 2018, το ποσοστό των συνολικών δαπανών της γενικής κυβέρνησης στο πεδίο στέγαση & υποδομές
κοινής ωφέλειας στην ΕΕ-28 αντιστοιχεί στο 0,6% του
ΑΕΠ της. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) ο
δείκτης συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης
στο πεδίο στέγαση & υποδομές κοινής ωφέλειας ως
προς το ΑΕΠ στην ΕΕ-28 καταγράφει οριακά μηδενική
μεταβολή.
Το 2018, το ποσοστό των συνολικών δαπανών της γενικής κυβέρνησης στο πεδίο στέγαση & υποδομές
κοινής ωφέλειας στην Ελλάδα αντιστοιχεί στο 0,2%
του ΑΕΠ της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς
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(2001-2018) ο δείκτης συνολικές δαπάνες της γενικής
κυβέρνησης στο πεδίο στέγαση & υποδομές κοινής
ωφέλειας ως προς το ΑΕΠ στην Ελλάδα επίσης καταγράφει οριακά μηδενική μεταβολή.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στο πεδίο
στέγαση & υποδομές κοινής ωφέλειας (σε εκ.€) στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 καθώς και η ποσοστιαία αναλογία τους ως προς το ΑΕΠ των κρατών-μελών της ΕΕ-28
το 2018.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2017
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Γράφημα 4.27: Συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στο πεδίο ΣΤΕΓΑΣΗ & ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (σε εκ.€) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και
ποσοστιαία αναλογία τους ως προς το ΑΕΠ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - General government expenditure by function (COFOG) [gov_10a_exp] the period 2001-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Κύπρος (1,5%), η Λετονία (1,1%), η Γαλλία (1,1%), και
η Βουλγαρία (1,1%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα
5 κράτη-μέλη με την χαμηλότερη αναλογία (bottom 5)
με μέση τιμή 0,3%, και συγκεκριμένα: η Δανία (2,3%),
η Ελλάδα (0,2%), το Βέλγιο (0,3%), η Εσθονία (0,3%),
και η Ολλανδία (0,3%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του
λόγου top5/bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (5,0 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του δείκτη συνολικές δαπάνες της γενικής
κυβέρνησης στο πεδίο στέγαση & υποδομές κοινής
ωφέλειας ως προς τις συνολικές δαπάνες της γενικής
κυβέρνησης στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Κεφάλαιο 4ο

ΔΗΜΟΣΙΕΣ & ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Το 2018, οι συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στο πεδίο στέγαση & υποδομές κοινής ωφέλειας
στην ΕΕ-28 (97.926 εκ.€) αντιστοιχούν στο 0,6% του
ΑΕΠ της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά. Την ίδια χρονιά, οι συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης
στο πεδίο στέγαση & υποδομές κοινής ωφέλειας στην
Ελλάδα (382 εκ.€) αντιστοιχούν στο 0,2% του ΑΕΠ της
χώρας, κατέχοντας την 2η χαμηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28, με την τιμή της ποσοστιαίας
αναλογίας στην Ελλάδα (0,2%) να υπολείπεται οριακά
(κατά 0,4 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης αναλογίας
στην ΕΕ-28 (0,6%).
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με την υψηλότερη αναλογία
(top 5) με μέση τιμή 1,3% είναι: η Κροατία (1,7%), η

Γράφημα 4.28: Ποσοστιαία κατανομή του δείκτη συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στο πεδίο ΣΤΕΓΑΣΗ & ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ως προς
τις συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

0,4

0,5

0,6

0,6

0,7

0,8

0,8

0,9

1,0

1,0

1,1

1,1

1,2

1,3

1,3

1,4

1,4

1,4

1,5

1,5

1,9

2,0

2,0

2,0

2,7

2,9

2,9

3,5

3,6

Πηγή: Eurostat - General government expenditure by function (COFOG) [gov_10a_exp] the period 2001-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, το 1,3% των συνολικών δαπανών της γενικής
κυβέρνησης στην ΕΕ-28 αφορά σε δαπάνες στο πεδίο
στέγαση & υποδομές κοινής ωφέλειας. Την ίδια χρονιά, το 0,4% των συνολικών δαπανών της γενικής κυβέρνησης στην Ελλάδα αφορά σε δαπάνες στο πεδίο
στέγαση & υποδομές κοινής ωφέλειας, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά κατά 0,9 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (1,3%), κατέχοντας την 1η χαμηλότερη
θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη
μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28. Τη συγκεκριμένη
χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή 3,1% είναι: η Κροατία (3,6%), η Κύπρος
(3,5%), η Λετονία (2,9%), η Βουλγαρία (2,9%), και η
Ρουμανία (2,7%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5

κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με
μέση τιμή 0,5% και συγκεκριμένα: η Ελλάδα (0,4%),η
Δανία (0,5%), η Φιλανδία (0,6%), το Βέλγιο (0,6%), και
η Αυστρία (0,7%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (5,7 φορές), που
υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28.
4.1.1.8 ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στο πεδίο υγεία (σε εκ.€) στην Ελλάδα και την ΕΕ-28 την περίοδο
αναφοράς 2001-2018.
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Γράφημα 4.29: Συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στο πεδίο ΥΓΕΙΑ (σε εκ.€) στην ΕΛΛΑΔΑ και την ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2001-2018
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Πηγή: Eurostat - General government expenditure by function (COFOG) [gov_10a_exp] the period 2001-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, οι συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης
στο πεδίο υγεία στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 είναι
1.126.362 εκ.€, δαπάνη που αντιστοιχεί στο 7,1% του
ΑΕΠ της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) ο δείκτης συνολικές δαπάνες
της γενικής κυβέρνησης στο πεδίο υγεία στην ΕΕ-28
καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 85,1% (ή
κατά 1.126.362 εκ.€), από 608.521 εκ.€ το 2001, που
αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 1.126.362 εκ.€ το 2018, που αποτελεί αντίστοιχα και την ελάχιστη τιμή του δείκτη την
ίδια περίοδο.
Το 2018, οι συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης
στο πεδίο υγεία στην Ελλάδα είναι 9.220 εκ.€, δαπάνη
που αντιστοιχεί στο 5,0% του ΑΕΠ της χώρας τη συγκεκριμένη χρονιά. Κατά την περίοδο αναφοράς (20012018) ο δείκτης συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στο πεδίο υγεία στην Ελλάδα καταγράφει ελαφρά μείωση κατά -3,6% (ή κατά 348 εκ.€), από 9.568
εκ.€ το 2001, σε 9.220 εκ.€ το 2018. Ωστόσο κατά τη
διάρκεια της περιόδου αναφοράς καταγράφονται αξιο-

σημείωτες αυξομειώσεις του δείκτη. Πιο συγκεκριμένα,
την περίοδο 2001-2009 καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική αύξηση του δείκτη συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στο πεδίο υγεία κατά 69,1% (ή κατά
6.616 εκ.€), από 9.568 εκ.€ το 2001, σε 16.184 εκ.€ το
2009, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά
τη συνολική περίοδο αναφοράς (2001-2018), ενώ την
επόμενη περίοδο 2009-2015 καταγράφεται ιδιαίτερα
σημαντική μείωση του δείκτη κατά -48,3% (ή κατά
7.821 εκ.€), από 16.184 εκ.€ το 2009, σε 8.363 εκ.€ το
2015, που αποτελεί αντίστοιχα και την ελάχιστη τιμή
του δείκτη την ίδια περίοδο (2001-2018). Τέλος, την περίοδο 2015-2018 καταγράφεται αύξηση του δείκτη κατά 10,2% (ή κατά 857 εκ.€), από 8.363 εκ.€ το 2015, σε
9.220 εκ.€ το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του δείκτη συνολικές δαπάνες της γενικής
κυβέρνησης στο πεδίο υγεία ως προς το ακαθάριστο
εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) στην Ελλάδα και την ΕΕ-28 την
περίοδο αναφοράς 2001-2018.

Γράφημα 4.30: Ποσοστιαία κατανομή του δείκτη συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στο πεδίο ΥΓΕΙΑ ως προς το ΑΕΠ στην ΕΛΛΑΔΑ και την ΕΕ-28 την
περίοδο αναφοράς 2001-2018
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, το ποσοστό των συνολικών δαπανών της γενικής κυβέρνησης στο πεδίο υγεία στην ΕΕ-28 αντιστοιχεί στο 7,1% του ΑΕΠ της. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) ο δείκτης συνολικές δαπάνες της
γενικής κυβέρνησης στο πεδίο υγεία ως προς το ΑΕΠ
στην ΕΕ-28 καταγράφει (κατά απόλυτη τιμή) ελαφρά
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αύξηση κατά 18,3% (ή κατά 1,1 ποσ. μονάδες), από
6,0% το 2001, σε 7,1% το 2018.
Το 2018, το ποσοστό των συνολικών δαπανών της γενικής κυβέρνησης στο πεδίο υγεία στην Ελλάδα αντιστοιχεί στο 5,0% του ΑΕΠ της χώρας. Κατά την περίοδο
αναφοράς (2001-2018) ο δείκτης συνολικές δαπάνες

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2017

οδο 2010-2015 καταγράφεται (κατά απόλυτη τιμή) σημαντική μείωση του δείκτη κατά -31,9% (ή κατά 2,2
ποσ. μονάδες), από 6,9% το 2010, σε 4,7% το 2015, που
αποτελεί αντίστοιχα και την ελάχιστη τιμή του δείκτη
κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς (2001-2018). Τέλος, την περίοδο 2015-2018 καταγράφεται (κατά απόλυτη τιμή) οριακή αύξηση του δείκτη κατά 6,4% (ή κατά
0,3 ποσ. μονάδες), από 4,7% το 2015, σε 5,0% το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στο πεδίο
υγεία (σε εκ.€) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 καθώς και η
ποσοστιαία αναλογία τους ως προς το ΑΕΠ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 το 2018.

της γενικής κυβέρνησης στο πεδίο υγεία ως προς το
ΑΕΠ στην Ελλάδα καταγράφει (κατά απόλυτη τιμή) ελαφρά μείωση κατά -20,6% (ή κατά 1,3 ποσ. μονάδες),
από 6,3% το 2001, σε 5,0% το 2018. Ωστόσο κατά τη
διάρκεια της περιόδου αναφοράς καταγράφονται σημαντικές αυξομειώσεις του δείκτη. Πιο συγκεκριμένα,
την περίοδο 2001-2010 καταγράφεται (κατά απόλυτη
τιμή) ελαφρά αύξηση του δείκτη συνολικές δαπάνες
της γενικής κυβέρνησης στο πεδίο υγεία ως προς το
ΑΕΠ της Ελλάδας κατά 9,5% (ή κατά 0,6 ποσ. μονάδες),
από 6,3% το 2001, σε 6,9% το 2010, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά τη συνολική
περίοδο αναφοράς (2001-2018), ενώ την επόμενη περί-
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Γράφημα 4.31: Συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στο πεδίο ΥΓΕΙΑ (σε εκ.€) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία τους ως προς το ΑΕΠ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - General government expenditure by function (COFOG) [gov_10a_exp] the period 2001-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, οι συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στο πεδίο υγεία στην ΕΕ-28 (1.126.362 εκ.€) αντιστοιχούν στο 7,1% του ΑΕΠ της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη
χρονιά. Την ίδια χρονιά, οι συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στο πεδίο υγεία στην Ελλάδα
(9.220 εκ.€) αντιστοιχούν στο 5,0% του ΑΕΠ της χώρας, κατέχοντας την 9η χαμηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28, με την τιμή της ποσοστιαίας αναλογίας στην Ελλάδα (5,0%) να υπολείπεται ελαφρά
(κατά 2,1 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης αναλογίας
στην ΕΕ-28 (7,1%).
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με την υψηλότερη αναλογία
(top 5) με μέση τιμή 8,0% είναι: η Δανία (8,3%), η Αυ-

στρία (8,2%), η Γαλλία (8,1%), η Ολλανδία (7,6%), και η
Τσεχία (7,6%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με την χαμηλότερη αναλογία (bottom 5) με
μέση τιμή 4,2%, και συγκεκριμένα: η Κύπρος (2,7%), η
Λετονία (4,0%), το Λουξεμβούργο (4,7%), η Ουγγαρία
(4,7%), και η Ρουμανία (4,7%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή
του λόγου top5/bottom5 είναι υψηλή (1,9 φορές), που
υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων
του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του δείκτη συνολικές δαπάνες της γενικής
κυβέρνησης στο πεδίο υγεία ως προς τις συνολικές
δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 4.32: Ποσοστιαία κατανομή του δείκτη συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στο πεδίο ΥΓΕΙΑ ως προς τις συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, το 15,5% των συνολικών δαπανών της γενικής
κυβέρνησης στην ΕΕ-28 αφορά σε δαπάνες στο πεδίο
υγεία. Την ίδια χρονιά, το 10,6% των συνολικών δαπανών της γενικής κυβέρνησης στην Ελλάδα αφορά σε

δαπάνες στο πεδίο υγεία, τιμή υπολειπόμενη σημαντικά κατά 4,9 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στην ΕΕ28 (15,5%), κατέχοντας την 4η χαμηλότερη θέση στην
κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των
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κρατών-μελών της ΕΕ-28. Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5
κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) με μέση
τιμή 18,5% είναι: η Ιρλανδία (19,8%), η Τσεχία (18,7%),
το Ηνωμένο Βασίλειο (18,3%), η Ολλανδία (18,0%), και
η Σλοβακία (17,5%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5
κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με
μέση τιμή 9,7% και συγκεκριμένα: η Κύπρος (6,2%), η
Ουγγαρία (10,1%), η Λετονία (10,4%), η Ελλάδα
(10,6%), και το Λουξεμβούργο (11,3%). Ας σημειωθεί
ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,9

φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28.
4.1.1.9 ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΑ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στο πεδίο
αναψυχή, πολιτισμός & θρησκεύματα (σε εκ.€) στην
Ελλάδα και την ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 20012018.

Γράφημα 4.33: Συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στο πεδίο ΑΝΑΨΥΧΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΑ (σε εκ.€) στην ΕΛΛΑΔΑ και την ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2001-2018
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Το 2018, οι συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης
στο πεδίο αναψυχή, πολιτισμός & θρησκεύματα στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 είναι 168.877 εκ.€, δαπάνη που
αντιστοιχεί στο 1,1% του ΑΕΠ της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) ο
δείκτης συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης
στο πεδίο αναψυχή, πολιτισμός & θρησκεύματα στην
ΕΕ-28 καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά
55,3% (ή κατά 60.111 εκ.€), από 108.767 εκ.€ το 2001,
που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά
την περίοδο αναφοράς, σε 168.877 εκ.€ το 2018, που
αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την
ίδια περίοδο.
Το 2018, οι συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης
στο πεδίο αναψυχή, πολιτισμός & θρησκεύματα στην
Ελλάδα είναι 1.464 εκ.€, δαπάνη που αντιστοιχεί στο
0,8% του ΑΕΠ της χώρας τη συγκεκριμένη χρονιά. Κατά
την περίοδο αναφοράς (2001-2018) ο δείκτης συνολικές
δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στο πεδίο αναψυχή,
πολιτισμός & θρησκεύματα στην Ελλάδα καταγράφει
ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 72,8% (ή κατά 617
εκ.€), από 847 εκ.€ το 2001, σε 1.464 εκ.€ το 2018. Ωστόσο κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς κατα-

γράφονται αξιοσημείωτες αυξομειώσεις του δείκτη. Πιο
συγκεκριμένα, την περίοδο 2001-2008 καταγράφεται
ιδιαίτερα σημαντική αύξηση του δείκτη συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στο πεδίο αναψυχή,
πολιτισμός & θρησκεύματα κατά 98,6% (ή κατά 835
εκ.€), από 847 εκ.€ το 2001, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς (2001-2018), σε 1.682 εκ.€ το 2008, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια
περίοδο (2001-2018), ενώ την επόμενη περίοδο 20082013 καταγράφεται σημαντική μείωση του δείκτη κατά
-33,5% (ή κατά 564 εκ.€), από 16.184 εκ.€ το 2008, σε
1.118 εκ.€ το 2013. Τέλος, την περίοδο 2013-2018 καταγράφεται σημαντική αύξηση του δείκτη κατά 30,9%
(ή κατά 346 εκ.€), από 1.118 εκ.€ το 2013, σε 1.464 εκ.€
το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του δείκτη συνολικές δαπάνες της γενικής
κυβέρνησης στο πεδίο αναψυχή, πολιτισμός & θρησκεύματα ως προς το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν
(ΑΕΠ) στην Ελλάδα και την ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2001-2018.

Γράφημα 4.34: Ποσοστιαία κατανομή του δείκτη συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στο πεδίο ΑΝΑΨΥΧΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΑ ως προς το
ΑΕΠ στην ΕΛΛΑΔΑ και την ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2001-2018
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, το ποσοστό των συνολικών δαπανών της γενικής κυβέρνησης στο πεδίο αναψυχή, πολιτισμός &
θρησκεύματα στην ΕΕ-28 αντιστοιχεί στο 7,1% του
ΑΕΠ της. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) ο
δείκτης συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης
στο πεδίο αναψυχή, πολιτισμός & θρησκεύματα ως
προς το ΑΕΠ στην ΕΕ-28 καταγράφει (κατά απόλυτη
τιμή) οριακά μηδενική μεταβολή.
Το 2018, το ποσοστό των συνολικών δαπανών της γενικής κυβέρνησης στο πεδίο αναψυχή, πολιτισμός &
θρησκεύματα στην Ελλάδα αντιστοιχεί στο 5,0% του

Κεφάλαιο 4ο

ΔΗΜΟΣΙΕΣ & ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

ΑΕΠ της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς (20012018) ο δείκτης συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στο πεδίο αναψυχή, πολιτισμός & θρησκεύματα
ως προς το ΑΕΠ στην Ελλάδα καταγράφει (κατά απόλυτη τιμή) οριακά μηδενική μεταβολή.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στο πεδίο
αναψυχή, πολιτισμός & θρησκεύματα (σε εκ.€) στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 καθώς και η ποσοστιαία αναλογία τους ως προς το ΑΕΠ των κρατών-μελών της ΕΕ-28
το 2018.
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Πηγή: Eurostat - General government expenditure by function (COFOG) [gov_10a_exp] the period 2001-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, οι συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στο πεδίο αναψυχή, πολιτισμός & θρησκεύματα
στην ΕΕ-28 (168.877 εκ.€) αντιστοιχούν στο 1,1% του
ΑΕΠ της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά. Την ίδια χρονιά, οι συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης
στο πεδίο αναψυχή, πολιτισμός & θρησκεύματα στην
Ελλάδα (1.464 εκ.€) αντιστοιχούν στο 0,8% του ΑΕΠ
της χώρας, κατέχοντας την 4η χαμηλότερη θέση στην
κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28, με την τιμή της ποσοστιαίας
αναλογίας στην Ελλάδα (0,8%) να υπολείπεται ελαφρά (κατά 0,3 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης αναλογίας στην ΕΕ-28 (1,1%).
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με την υψηλότερη αναλογία
(top 5) με μέση τιμή 2,0% είναι: η Ουγγαρία (3,2%), η

Εσθονία (2,0%), η Λετονία (1,6%), η Δανία (1,6%), και
η Φινλανδία (1,5%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα
5 κράτη-μέλη με την χαμηλότερη αναλογία (bottom 5)
με μέση τιμή 0,7%, και συγκεκριμένα: η Ιρλανδία
(0,5%), το Ηνωμένο Βασίλειο (0,6%), η Βουλγαρία
(0,8%), η Ελλάδα (0,8%), και η Ιταλία (0,8%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/bottom5 είναι υψηλή (2,8 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του δείκτη συνολικές δαπάνες της γενικής
κυβέρνησης στο πεδίο αναψυχή, πολιτισμός & θρησκεύματα ως προς τις συνολικές δαπάνες της γενικής
κυβέρνησης στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 4.36: Ποσοστιαία κατανομή του δείκτη συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στο πεδίο ΑΝΑΨΥΧΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΑ ως προς τις συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Το 2018, το 2,3% των συνολικών δαπανών της γενικής
κυβέρνησης στην ΕΕ-28 αφορά σε δαπάνες στο πεδίο
αναψυχή, πολιτισμός & θρησκεύματα. Την ίδια χρονιά, το 1,7% των συνολικών δαπανών της γενικής κυβέρνησης στην Ελλάδα αφορά σε δαπάνες στο πεδίο
αναψυχή, πολιτισμός & θρησκεύματα, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά κατά 0,6 ποσ. μονάδες της τιμής του
δείκτη στην ΕΕ-28 (2,3%), κατέχοντας την 3η χαμηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28. Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο
δείκτη (top 5) με μέση τιμή 4,6% είναι: η Ουγγαρία
(6,8%), η Εσθονία (5,0%), η Λετονία (4,2%), η Τσεχία
(3,7%), και η Λιθουανία (3,3%). Στον αντίποδα κατα-

γράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) με μέση τιμή 1,7% και συγκεκριμένα: το
Ηνωμένο Βασίλειο (1,5%), η Ιταλία (1,6%), η Ελλάδα
(1,7%), η Πορτογαλία (1,9%), και η Κύπρος (1,9%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι
υψηλή (2,7 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28.
4.1.1.10 ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στο πεδίο
εκπαίδευση (σε εκ.€) στην Ελλάδα και την ΕΕ-28 την
περίοδο αναφοράς 2001-2018.

Γράφημα 4.37: Συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στο πεδίο ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (σε εκ.€) στην ΕΛΛΑΔΑ και την ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2001-2018
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Το 2018, οι συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης
στο πεδίο εκπαίδευση στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 είναι
741.606 εκ.€, δαπάνη που αντιστοιχεί στο 4,7% του
ΑΕΠ της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) ο δείκτης συνολικές δαπάνες
της γενικής κυβέρνησης στο πεδίο εκπαίδευση στην
ΕΕ-28 καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά
51,7% (ή κατά 252.804 εκ.€), από 488.802 εκ.€ το 2001,
που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά
την περίοδο αναφοράς, σε 741.606 εκ.€ το 2018, που
αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την
ίδια περίοδο.
Το 2018, οι συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης
στο πεδίο εκπαίδευση στην Ελλάδα είναι 7.184 εκ.€,
δαπάνη που αντιστοιχεί στο 3,9% του ΑΕΠ της χώρας τη
συγκεκριμένη χρονιά. Κατά την περίοδο αναφοράς
(2001-2018) ο δείκτης συνολικές δαπάνες της γενικής
κυβέρνησης στο πεδίο εκπαίδευση στην Ελλάδα καταγράφει ισχυρή αύξηση κατά 27,3% (ή κατά 1.541 εκ.€),
από 5.643 εκ.€ το 2001, σε 7.184 εκ.€ το 2018. Ωστόσο
κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς καταγράφο-

νται αξιοσημείωτες αυξομειώσεις του δείκτη. Πιο συγκεκριμένα, την περίοδο 2001-2009 καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική αύξηση του δείκτη συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στο πεδίο εκπαίδευση
κατά 73,8% (ή κατά 4.167 εκ.€), από 5.643 εκ.€ το 2001,
που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά τη
συνολική περίοδο αναφοράς (2001-2018), σε 9.810 εκ.€
το 2009, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή
του δείκτη την ίδια περίοδο (2001-2018), ενώ την επόμενη περίοδο 2009-2017 καταγράφεται σημαντική μείωση του δείκτη κατά -30,0% (ή κατά 2.941 εκ.€), από
9.810 εκ.€ το 2009, σε 6.869 εκ.€ το 2017. Τέλος, την
περίοδο 2017-2018 καταγράφεται αύξηση του δείκτη
κατά 4,6% (ή κατά 315 εκ.€), από 6.869 εκ.€ το 2017, σε
7.184 εκ.€ το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του δείκτη συνολικές δαπάνες της γενικής
κυβέρνησης στο πεδίο εκπαίδευση ως προς το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) στην Ελλάδα και την
ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2001-2018.

Γράφημα 4.38: Ποσοστιαία κατανομή του δείκτη συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στο πεδίο ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ως προς το ΑΕΠ στην ΕΛΛΑΔΑ και την ΕΕ28 την περίοδο αναφοράς 2001-2018
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Το 2018, το ποσοστό των συνολικών δαπανών της γενικής κυβέρνησης στο πεδίο εκπαίδευση στην ΕΕ-28
αντιστοιχεί στο 4,7% του ΑΕΠ της. Κατά την περίοδο
αναφοράς (2001-2018) ο δείκτης συνολικές δαπάνες
της γενικής κυβέρνησης στο πεδίο εκπαίδευση ως
προς το ΑΕΠ στην ΕΕ-28 καταγράφει (κατά απόλυτη
τιμή) οριακά μηδενική μεταβολή.
Το 2018, το ποσοστό των συνολικών δαπανών της γενικής κυβέρνησης στο πεδίο εκπαίδευση στην Ελλάδα
αντιστοιχεί στο 3,9% του ΑΕΠ της χώρας. Κατά την πε-

ρίοδο αναφοράς (2001-2018) ο δείκτης συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στο πεδίο εκπαίδευση
ως προς το ΑΕΠ στην Ελλάδα καταγράφει (κατά απόλυτη τιμή) οριακά μηδενική μεταβολή.

ΔΗΜΟΣΙΕΣ & ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στο πεδίο
εκπαίδευση (σε εκ.€) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 καθώς
και η ποσοστιαία αναλογία τους ως προς το ΑΕΠ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 4.39: Συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στο πεδίο ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (σε εκ.€) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία τους ως προς
το ΑΕΠ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - General government expenditure by function (COFOG) [gov_10a_exp] the period 2001-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, οι συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στο πεδίο εκπαίδευση στην ΕΕ-28 (741.606 εκ.€)
αντιστοιχούν στο 4,7% του ΑΕΠ της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά. Την ίδια χρονιά, οι συνολικές δαπάνες
της γενικής κυβέρνησης στο πεδίο εκπαίδευση στην
Ελλάδα (7.184 εκ.€) αντιστοιχούν στο 3,9% του ΑΕΠ
της χώρας, κατέχοντας την 4η χαμηλότερη θέση στην
κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28, με την τιμή της ποσοστιαίας
αναλογίας στην Ελλάδα (3,9%) να υπολείπεται ελαφρά (κατά 0,8 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης αναλογίας στην ΕΕ-28 (4,7%).
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με την υψηλότερη αναλογία
(top 5) με μέση τιμή 6,3% είναι: η Σουηδία (6,9%), η

Δανία (6,4%), η Εσθονία (6,2%), το Βέλγιο (6,2%), και η
Λετονία (5,8%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5
κράτη-μέλη με την χαμηλότερη αναλογία (bottom 5) με
μέση τιμή 3,6%, και συγκεκριμένα: η Ιρλανδία (3,2%), η
Ρουμανία (3,2%), η Βουλγαρία (3,2%), η Ελλάδα
(3,9%), και η Ισπανία (4,0)%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή
του λόγου top5/bottom5 είναι υψηλή (1,8 φορές), που
υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων
του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του δείκτη συνολικές δαπάνες της γενικής
κυβέρνησης στο πεδίο εκπαίδευση ως προς τις συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στα κράτημέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 4.40: Ποσοστιαία κατανομή του δείκτη συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στο πεδίο ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ως προς τις συνολικές δαπάνες της γενικής
κυβέρνησης στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Το 2018, το 10,2% των συνολικών δαπανών της γενικής
κυβέρνησης στην ΕΕ-28 αφορά σε δαπάνες στο πεδίο
εκπαίδευση. Την ίδια χρονιά, το 8,3% των συνολικών
δαπανών της γενικής κυβέρνησης στην Ελλάδα αφορά
σε δαπάνες στο πεδίο εκπαίδευση, τιμή υπολειπόμενη
ελαφρά κατά 1,9 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στην ΕΕ-28 (10,2%), κατέχοντας την 2η χαμηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28. Τη συγκεκριμένη
χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή 14,5% είναι: η Εσθονία (15,8%), η Λετονία (15,1%), η Μάλτα (14,2%), η Σουηδία (13,8%), και η
Λιθουανία (13,4%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5

κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με
μέση τιμή 8,8% και συγκεκριμένα: η Ιταλία (8,2%), η
Ελλάδα (8,3%), η Ρουμανία (9,1%), η Γαλλία (9,1%), και
η Γερμανία (9,4%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,6 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
4.1.1.11 ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στο πεδίο
κοινωνική προστασία (σε εκ.€) στην Ελλάδα και την
ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2001-2018.

Γράφημα 4.41: Συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στο πεδίο ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (σε εκ.€) στην ΕΛΛΑΔΑ και την ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς
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Το 2018, οι συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης
στο πεδίο κοινωνική προστασία στα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 είναι 2.953.341 εκ.€, δαπάνη που αντιστοιχεί στο
18,6% του ΑΕΠ της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά. Κατά
την περίοδο αναφοράς (2001-2018) ο δείκτης συνολικές
δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στο πεδίο κοινωνική
προστασία στην ΕΕ-28 καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική
αύξηση κατά 70,7% (ή κατά 1.223.029 εκ.€), από
1.730.312 εκ.€ το 2001, που αποτελεί και την ελάχιστη
τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε
2.953.341 εκ.€ το 2018, που αποτελεί αντίστοιχα και τη
μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.
Το 2018, οι συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης
στο πεδίο κοινωνική προστασία στην Ελλάδα είναι
34.145 εκ.€, δαπάνη που αντιστοιχεί στο 19,0% του
ΑΕΠ της χώρας τη συγκεκριμένη χρονιά. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) ο δείκτης συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στο πεδίο κοινωνική προστασία στην Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική
αύξηση κατά 70,1% (ή κατά 14.487 εκ.€), από 20.658
εκ.€ το 2001, σε 35.145 εκ.€ το 2018. Ωστόσο κατά τη

διάρκεια της περιόδου αναφοράς καταγράφονται αξιοσημείωτες αυξομειώσεις του δείκτη. Πιο συγκεκριμένα,
την περίοδο 2001-2009 καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική αύξηση του δείκτη συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στο πεδίο κοινωνική προστασία κατά
114,4% (ή κατά 23.626 εκ.€), από 20.658 εκ.€ το 2001,
που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά τη
συνολική περίοδο αναφοράς (2001-2018), σε 44.284
εκ.€ το 2009, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη
τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο (2001-2018), ενώ την
επόμενη περίοδο 2009-2013 καταγράφεται μείωση του
δείκτη κατά -20,2% (ή κατά 8.931 εκ.€), από 44.284 εκ.€
το 2009, σε 35.353 εκ.€ το 2013. Τέλος, την περίοδο
2013-2018 καταγράφεται οριακή μείωση του δείκτη κατά -0,6% (ή κατά 208 εκ.€), από 35.353 εκ.€ το 2013, σε
35.145 εκ.€ το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του δείκτη συνολικές δαπάνες της γενικής
κυβέρνησης στο πεδίο κοινωνική προστασία ως προς
το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) στην Ελλάδα
και την ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2001-2018.

Γράφημα 4.42: Ποσοστιαία κατανομή του δείκτη συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στο πεδίο ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ως προς το ΑΕΠ στην ΕΛΛΑΔΑ
και την ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2001-2018
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στην Ελλάδα αντιστοιχεί στο 19,0% του ΑΕΠ της χώρας.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) ο δείκτης συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στο πεδίο
κοινωνική προστασία ως προς το ΑΕΠ στην Ελλάδα
καταγράφει (κατά απόλυτη τιμή) σημαντική αύξηση κατά 39,7% (ή κατά 5,4 ποσ. μονάδες), από 13,6% το 2001,
σε 19,0% το 2018. Ωστόσο κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς καταγράφονται σημαντικές αυξομειώσεις του δείκτη. Πιο συγκεκριμένα, την περίοδο 20012012 καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική αύξηση του
δείκτη συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στο
πεδίο κοινωνική προστασία ως προς το ΑΕΠ της Ελλάδας κατά 54,5% (ή κατά 7,4 ποσ. μονάδες), από 13,6%
το 2001, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη
κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς (2001-2018), σε
21,0% το 2012, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη
τιμή του δείκτη κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς
(2001-2018), ενώ την επόμενη περίοδο 2012-2018 καταγράφεται (κατά απόλυτη τιμή) ελαφρά μείωση του
δείκτη κατά -9,5% (ή κατά 2,0 ποσ. μονάδες), από
21,0% το 2012, σε 19,0% το 2018.

Κεφάλαιο 4ο

ΔΗΜΟΣΙΕΣ & ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Το 2018, το ποσοστό των συνολικών δαπανών της γενικής κυβέρνησης στο πεδίο κοινωνική προστασία
στην ΕΕ-28 αντιστοιχεί στο 18,6% του ΑΕΠ της. Κατά
την περίοδο αναφοράς (2001-2018) ο δείκτης συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στο πεδίο κοινωνική προστασία ως προς το ΑΕΠ στην ΕΕ-28 καταγράφει (κατά απόλυτη τιμή) ελαφρά αύξηση κατά
8,1% (ή κατά 1,4 ποσ. μονάδες), από 17,2% το 2001,
σε 18,6% το 2018. Ωστόσο κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς καταγράφονται σημαντικές αυξομειώσεις του δείκτη. Πιο συγκεκριμένα, την περίοδο 20012013 καταγράφεται (κατά απόλυτη τιμή) ελαφρά αύξηση του δείκτη συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στο πεδίο κοινωνική προστασία ως προς το ΑΕΠ
στην ΕΕ-28 κατά 13,4% (ή κατά 2,3 ποσ. μονάδες), από
17,2% το 2001, σε 19,5% το 2013, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά τη συνολική
περίοδο αναφοράς (2001-2018), ενώ την επόμενη περίοδο 2013-2018 καταγράφεται (κατά απόλυτη τιμή) ελαφρά μείωση του δείκτη κατά -4,6% (ή κατά 0,9 ποσ.
μονάδες), από 19,5% το 2013, σε 18,6% το 2016. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς (2001-2018) καταγράφεται το
2007 (17,0%).

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στο πεδίο
κοινωνική προστασία (σε εκ.€) στα κράτη-μέλη της ΕΕ28 καθώς και η ποσοστιαία αναλογία τους ως προς το
ΑΕΠ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 το 2018.

Το 2018, το ποσοστό των συνολικών δαπανών της γενικής κυβέρνησης στο πεδίο κοινωνική προστασία

Γράφημα 4.43: Συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στο πεδίο ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (σε εκ.€) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία
τους ως προς το ΑΕΠ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 το 2018
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Το 2018, οι συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης
στο πεδίο κοινωνική προστασία στην ΕΕ-28 (2.953.341
εκ.€) αντιστοιχούν στο 18,6% του ΑΕΠ της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά. Την ίδια χρονιά, οι συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στο πεδίο κοινωνική προστασία στην Ελλάδα (35.145 εκ.€) αντιστοιχούν στο
19,0% του ΑΕΠ της χώρας, κατέχοντας την 9η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28, με την τιμή

της ποσοστιαίας αναλογίας στην Ελλάδα (19,0%) να
υπερέχει ελαφρά (κατά 0,4 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης αναλογίας στην ΕΕ-28 (18,6%).
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με την υψηλότερη αναλογία
(top 5) με μέση τιμή 22,2% είναι: η Φινλανδία (24,1%), η
Γαλλία (23,9%), η Δανία (21,9%), η Ιταλία (20,8%), και η
Αυστρία (20,1%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5
κράτη-μέλη με την χαμηλότερη αναλογία (bottom 5) με
μέση τιμή 11%, και συγκεκριμένα: η Ιρλανδία (9,0%), η
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Μάλτα (10,9%), η Λετονία (11,6%), η Ρουμανία (11,6%),
και η Βουλγαρία (12,0)%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του
λόγου top5/bottom5 είναι υψηλή (2,0 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του δείκτη συνολικές δαπάνες της γενικής
κυβέρνησης στο πεδίο κοινωνική προστασία ως προς
τις συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 4.44: Ποσοστιαία κατανομή του δείκτη συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στο πεδίο ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ως προς τις συνολικές δαπάνες της
γενικής κυβέρνησης στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Το 2018, το 40,6% των συνολικών δαπανών της γενικής
κυβέρνησης στην ΕΕ-28 αφορά σε δαπάνες στο πεδίο
κοινωνική προστασία. Την ίδια χρονιά, το 40,5% των
συνολικών δαπανών της γενικής κυβέρνησης στην Ελλάδα αφορά σε δαπάνες στο πεδίο κοινωνική προστασία, τιμή υπολειπόμενη οριακά κατά 0,1 ποσ. μονάδες
της τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (40,6%), κατέχοντας την
8η χαμηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) με μέση τιμή 43,6% είναι: η Φι4.1.2

λανδία (45,5%), η Γερμανία (43,6%), η Δανία (43,1%), η
Ιταλία (42,98%), και το Λουξεμβούργο (42,9%). Στον
αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή 29,3% και συγκεκριμένα: η Ουγγαρία (28,5%), η Κύπρος (28,7%), η
Τσεχία (29,5%), η Μάλτα (29,8%), και η Λετονία
(30,2%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,5 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

Δαπάνες γενικής κυβέρνησης ανά κατηγορία δαπάνης στην Ελλάδα και την ΕΕ-28

Οι συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης επιμερίζονται στις ακόλουθες 6 κατηγορίες δαπάνης: (1) Εισόδημα εξαρτημένης εργασίας πληρωτέο (Compensation
of employees, payable), (2) Ακαθάριστος σχηματισμός
παγίου κεφαλαίου (Gross capital formation), (3) Ενδιάμεση κατανάλωση (Intermediate consumption), (4) Τελική καταναλωτική δαπάνη (Final consumption expendi-

ture), (5) Ατομική καταναλωτική δαπάνη (Individual consumption expenditure), και (6) Συλλογική καταναλωτική
δαπάνη (Collective consumption expenditure).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η συγκριτική
ποσοστιαία κατανομή των συνολικών δαπανών της γενικής κυβέρνησης ανά κατηγορία δαπάνης στην Ελλάδα και στην ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 4.45: Συγκριτική ποσοστιαία κατανομή των συνολικών δαπανών της γενικής κυβέρνησης ανά πεδίο στην ΕΛΛΑΔΑ και την ΕΕ-28 το 2018
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Το 2018, από τις συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στην ΕΕ-28 (7.283.892 εκ.€):
 το 44,2% αφορά σε δαπάνες της κατηγορίας τελική καταναλωτική δαπάνη,
 το 27,8% αφορά σε δαπάνες της κατηγορίας ατομική
καταναλωτική δαπάνη, που αντιστοιχεί στο 62,6% της
κατηγορίας τελική καταναλωτική δαπάνη στην ΕΕ-28,
 το 21,7% αφορά σε δαπάνες της κατηγορίας εισόδημα
εξαρτημένης εργασίας πληρωτέο,
 το 16,4% αφορά σε δαπάνες της κατηγορίας συλλογική καταναλωτική δαπάνη, που αντιστοιχεί στο 37,4%
της κατηγορίας τελική καταναλωτική δαπάνη στην ΕΕ28,
 το 12,8% αφορά σε δαπάνες της κατηγορίας ενδιάμεση κατανάλωση, και
 το 6,3% αφορά σε δαπάνες της κατηγορίας ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου.





κή καταναλωτική δαπάνη τιμή υπερέχουσα σημαντικά (κατά 5,9 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην
ΕΕ-28 (16,4%), που αντιστοιχεί στο 54,7% της κατηγορίας τελική καταναλωτική δαπάνη στη χώρα, ποσοστό
υπερέχον σημαντικά κατά 17,3 ποσ. μονάδες έναντι
του αντίστοιχου ποσοστού στην ΕΕ-28 (37,4%),
το 9,8% αφορά σε δαπάνες της κατηγορίας ενδιάμεση
κατανάλωση, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά (κατά 3,0
ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28
(12,8%), και
το 4,9% αφορά σε δαπάνες της κατηγορίας ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου τιμή υπολειπόμενη ελαφρά (κατά 1,4 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης
τιμής στην ΕΕ-28 (6,3%).

Στη συνέχεια της ενότητας αποτυπώνονται οι συνολικές
δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στην Ελλάδα και στην
ΕΕ-28 και στις 6 κατηγορίες δαπάνης της κυβέρνησης
των κρατών-μελών της ΕΕ.

Κεφάλαιο 4ο

ΔΗΜΟΣΙΕΣ & ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Την ίδια χρονιά, από τις συνολικές δαπάνες της γενικής
κυβέρνησης στην Ελλάδα (86.735 εκ.€):
 το 40,7% αφορά σε δαπάνες της κατηγορίας τελική καταναλωτική δαπάνη, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά (κατά 3,5 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28
(44,2%),
 το 18,4% αφορά σε δαπάνες της κατηγορίας ατομική
καταναλωτική δαπάνη, τιμή υπολειπόμενη σημαντικά
(κατά 9,4 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ28 (27,8%), που αντιστοιχεί στο 45,3% της κατηγορίας
τελική καταναλωτική δαπάνη στη χώρα, ποσοστό υπολειπόμενο σημαντικά κατά 17,3 ποσ. μονάδες έναντι
του αντίστοιχου ποσοστού στην ΕΕ-28 (62,6%),
 το 25,0% αφορά σε δαπάνες της κατηγορίας εισόδημα
εξαρτημένης εργασίας πληρωτέο, τιμή υπερέχουσα
ελαφρά (κατά 3,3 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής
στην ΕΕ-28 (21,7%),

 το 22,3% αφορά σε δαπάνες της κατηγορίας συλλογι-

4.1.2.1 ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στην κατηγο1
ρία τελική καταναλωτική δαπάνη (σε εκ.€) στην Ελλάδα και την ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2001-2018.
1

H τελική καταναλωτική δαπάνη της γενικής κυβέρνησης (GFCE)
αποδίδει το συνολικό ποσό του εθνικού λογαριασμού εισοδήματος μιας χώρας που αφορά στις δαπάνες του κράτους για αγαθά
και υπηρεσίες που παρέχονται για την άμεση ικανοποίηση ατομικών (ατομική καταναλωτική δαπάνη - individual consumption expenditure), ή συλλογικών αναγκών της κοινότητας (συλλογική καταναλωτική δαπάνη - collective consumption expenditure).

Γράφημα 4.46: Συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στην κατηγορία ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (σε εκ.€) στην ΕΛΛΑΔΑ και την ΕΕ-28 την περίοδο
αναφοράς 2001-2018
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, οι συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης
στην κατηγορία τελική καταναλωτική δαπάνη στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 είναι 3.217.321 εκ.€, δαπάνη που αντιστοιχεί στο 20,2% του ΑΕΠ της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) ο
δείκτης συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης
στην κατηγορία τελική καταναλωτική δαπάνη στην ΕΕ-

28 καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 65,4%
(ή κατά 1.272.003 εκ.€), από 1.945.318 εκ.€ το 2001,
που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την
περίοδο αναφοράς, σε 3.217.321 εκ.€ το 2018, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την
ίδια περίοδο.
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Το 2018, οι συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης
στην κατηγορία τελική καταναλωτική δαπάνη στην Ελλάδα είναι 35.258 εκ.€, δαπάνη που αντιστοιχεί στο
19,1% του ΑΕΠ της χώρας τη συγκεκριμένη χρονιά. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) ο δείκτης συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στην κατηγορία
τελική καταναλωτική δαπάνη στην Ελλάδα καταγράφει ισχυρή αύξηση κατά 23,8% (ή κατά 6.775 εκ.€), από
28.843 εκ.€ το 2001, σε 35.258 εκ.€ το 2018. Ωστόσο
κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς καταγράφονται σημαντικές αυξομειώσεις του δείκτη. Πιο συγκεκριμένα, την περίοδο 2001-2009 καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική αύξηση του δείκτη συνολικές δαπάνες
της γενικής κυβέρνησης στην κατηγορία τελική καταναλωτική δαπάνη κατά 94,5% (ή κατά 26.920 εκ.€),

από 28.483 εκ.€ το 2001, που αποτελεί και την ελάχιστη
τιμή του δείκτη κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς
(2001-2018), σε 55.403 εκ.€ το 2009, που αποτελεί και
τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά τη συνολική περίοδο
αναφοράς (2001-2018), ενώ την επόμενη περίοδο 20092018 καταγράφεται σημαντική μείωση του δείκτη κατά
-36,4% (ή κατά 20.145 εκ.€), από 55.403 εκ.€ το 2009,
σε 35.258 εκ.€ το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του δείκτη συνολικές δαπάνες της γενικής
κυβέρνησης στην κατηγορία τελική καταναλωτική δαπάνη ως προς το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ)
στην Ελλάδα και την ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς
2001-2018.

Γράφημα 4.47: Ποσοστιαία κατανομή του δείκτη συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στην κατηγορία ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ως προς το
ΑΕΠ στην ΕΛΛΑΔΑ και την ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2001-2018
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, το ποσοστό των συνολικών δαπανών της γενικής κυβέρνησης στην κατηγορία τελική καταναλωτική δαπάνη στην ΕΕ-28 αντιστοιχεί στο 20,2% του ΑΕΠ
της. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) ο δείκτης
συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στην κατηγορία τελική καταναλωτική δαπάνη ως προς το ΑΕΠ
στην ΕΕ-28 καταγράφει (κατά απόλυτη τιμή) ελαφρά
αύξηση κατά 4,7% (ή κατά 0,9 ποσ. μονάδες), από
19,3% το 2001, σε 20,2% το 2018. Ωστόσο κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς καταγράφονται σημαντικές αυξομειώσεις του δείκτη. Πιο συγκεκριμένα, την
περίοδο 2001-2009 καταγράφεται ελαφρά αύξηση του
δείκτη συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης
στην κατηγορία τελική καταναλωτική δαπάνη ως προς
το ΑΕΠ στην ΕΕ-28 κατά 4,7% (ή κατά 2,6 ποσ. μονάδες),
από 19,3% το 2001, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή
του δείκτη κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς (20012018), σε 21,9% το 2009, που αποτελεί αντίστοιχα και
τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά τη συνολική περίοδο
αναφοράς (2001-2018), ενώ την επόμενη περίοδο 20092018 καταγράφεται μείωση του δείκτη κατά -7,8% (ή
κατά 1,7 ποσ. μονάδες), από 21,9% το 2009, σε 20,2%
το 2018.
Το 2018, το ποσοστό των συνολικών δαπανών της γενικής κυβέρνησης στην κατηγορία τελική καταναλωτική δαπάνη στην Ελλάδα αντιστοιχεί στο 19,1% του ΑΕΠ
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της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) ο
δείκτης συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης
στην κατηγορία τελική καταναλωτική δαπάνη ως προς
το ΑΕΠ στην Ελλάδα καταγράφει (κατά απόλυτη τιμή)
οριακή αύξηση κατά 2,1% (ή κατά 0,4 ποσ. μονάδες),
από 18,7% το 2001, σε 19,1% το 2018. Ωστόσο κατά τη
διάρκεια της περιόδου αναφοράς καταγράφονται σημαντικές αυξομειώσεις του δείκτη. Πιο συγκεκριμένα,
την περίοδο 2001-2009 καταγράφεται αύξηση του δείκτη συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στην
κατηγορία τελική καταναλωτική δαπάνη ως προς το
ΑΕΠ της Ελλάδας κατά 19,7% (ή κατά 4,6 ποσ. μονάδες), από 18,7% το 2001, που αποτελεί και την ελάχιστη
τιμή του δείκτη κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς
(2001-2018), σε 23,3% το 2009, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς (2001-2018), ενώ την επόμενη περίοδο 2009-2018 καταγράφεται ανάλογη μείωση του δείκτη κατά -18,0% (ή κατά 4,2 ποσ. μονάδες), από 23,3%
το 2009, σε 19,1% το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στην κατηγορία τελική καταναλωτική δαπάνη (σε εκ.€) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 καθώς και η ποσοστιαία αναλογία
τους ως προς το ΑΕΠ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 το
2018.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2017

Γράφημα 4.48: Συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στην κατηγορία ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (σε εκ.€) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία τους ως προς το ΑΕΠ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 το 2018
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Κεφάλαιο 4ο

Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με την υψηλότερη αναλογία
(top 5) με μέση τιμή 24,2% είναι: η Σουηδία (26,0%), η

Ολλανδία (24,4%), η Δανία (24,3%), η Γαλλία (23,3%),
και το Βέλγιο (23,0%). Στον αντίποδα καταγράφονται
τα 5 κράτη-μέλη με την χαμηλότερη αναλογία (bottom
5) με μέση τιμή 15,2%, και συγκεκριμένα: η Ιρλανδία
(11,9%), η Κύπρος (14,9%), η Μάλτα (16,2%), η Βουλγαρία (16,5%), και η Λιθουανία (16,5%). Ας σημειωθεί
ότι η τιμή του λόγου top5/bottom5 είναι υψηλή (1,6
φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28.

ΔΗΜΟΣΙΕΣ & ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Το 2018, οι συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στην κατηγορία τελική καταναλωτική δαπάνη στην
ΕΕ-28 (3.217.321 εκ.€) αντιστοιχούν στο 20,2% του
ΑΕΠ της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά. Την ίδια χρονιά, οι συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης
στην κατηγορία τελική καταναλωτική δαπάνη στην Ελλάδα (35.258 εκ.€) αντιστοιχούν στο 19,1% του ΑΕΠ
της χώρας, κατέχοντας την 13η υψηλότερη θέση στην
κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28, με την τιμή της ποσοστιαίας
αναλογίας στην Ελλάδα (19,1%) να υπολείπεται ελαφρά (κατά 1,1 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης αναλογίας στην ΕΕ-28 (20,2%).

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του δείκτη συνολικές δαπάνες της γενικής
κυβέρνησης στην κατηγορία τελική καταναλωτική δαπάνη ως προς τις συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 4.49: Ποσοστιαία κατανομή του δείκτη συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στην κατηγορία ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ως προς τις συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
58,3
48,1 48,3 48,4 48,5 48,5 48,7
46,1 46,2 46,9
44,3 44,3 44,7 44,9 45,8
43,3
42,7
41,0 41,9 42,0 42,1 42,2 42,5
38,6 39,6 40,0 40,0

51,0

52,8

Πηγή: Eurostat - Government revenue, expenditure and main aggregates [gov_10a_main] the period 2001-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, το 44,3% των συνολικών δαπανών της γενικής
κυβέρνησης στην ΕΕ-28 αφορά σε δαπάνες στην κατηγορία τελική καταναλωτική δαπάνη. Την ίδια χρονιά,
το 41,9% των συνολικών δαπανών της γενικής κυβέρνησης στην Ελλάδα αφορά σε δαπάνες στην κατηγορία
τελική καταναλωτική δαπάνη, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά κατά 2,4 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στην
ΕΕ-28 (44,3%), κατέχοντας την 6η χαμηλότερη θέση
στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28. Τη συγκεκριμένη χρονιά,
τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) με
μέση τιμή 51,9% είναι: η Ολλανδία (58,3%), η Σουηδία
(52,8%), η Εσθονία (51,0%), η Λιθουανία (48,7%), και η
Ιρλανδία (48,5%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5

κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με
μέση τιμή 39,8% και συγκεκριμένα: η Ιταλία (38,6%), η
Πορτογαλία (39,6%), η Αυστρία (40,0%), το Λουξεμβούργο (40,0%), και η Γαλλία (41,0%). Ας σημειωθεί ότι
η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,3 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28.
4.1.2.2 ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στην κατηγορία ατομική καταναλωτική δαπάνη (σε εκ.€) στην Ελλάδα και την ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2001-2018.

709

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

Γράφημα 4.50: Συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στην κατηγορία ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (σε εκ.€) στην ΕΛΛΑΔΑ και την ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2001-2018
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Πηγή: Eurostat - Government revenue, expenditure and main aggregates [gov_10a_main] the period 2001-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, οι συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης
στην κατηγορία ατομική καταναλωτική δαπάνη στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 είναι 2.024.405 εκ.€, δαπάνη που
αντιστοιχεί στο 12,7% του ΑΕΠ της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018)
ο δείκτης συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης
στην κατηγορία ατομική καταναλωτική δαπάνη στην
ΕΕ-28 καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά
75,3% (ή κατά 869.608 εκ.€), από 1.154.796 εκ.€ το
2001, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη
κατά την περίοδο αναφοράς, σε 2.024.405 εκ.€ το 2018,
που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη
την ίδια περίοδο.
Το 2018, οι συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης
στην κατηγορία ατομική καταναλωτική δαπάνη στην
Ελλάδα είναι 13.903 εκ.€, δαπάνη που αντιστοιχεί στο
8,6% του ΑΕΠ της χώρας τη συγκεκριμένη χρονιά. Κατά
την περίοδο αναφοράς (2001-2018) ο δείκτης συνολικές
δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στην κατηγορία ατομική καταναλωτική δαπάνη στην Ελλάδα καταγράφει
αύξηση κατά 14,8% (ή κατά 2.057 εκ.€), από 13.903

εκ.€ το 2001, σε 15.960 εκ.€ το 2018. Ωστόσο κατά τη
διάρκεια της περιόδου αναφοράς καταγράφονται σημαντικές αυξομειώσεις του δείκτη. Πιο συγκεκριμένα,
την περίοδο 2001-2009 καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική αύξηση του δείκτη συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στην κατηγορία ατομική καταναλωτική δαπάνη κατά 88,5% (ή κατά 12.308 εκ.€), από
13.903 εκ.€ το 2001, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς
(2001-2018), σε 26.211 εκ.€ το 2009, που αποτελεί και
τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά τη συνολική περίοδο
αναφοράς (2001-2018), ενώ την επόμενη περίοδο 20092018 καταγράφεται σημαντική μείωση του δείκτη κατά
-39,1% (ή κατά 10.251 εκ.€), από 26.211 εκ.€ το 2009,
σε 15.960 εκ.€ το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του δείκτη συνολικές δαπάνες της γενικής
κυβέρνησης στην κατηγορία ατομική καταναλωτική
δαπάνη ως προς το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) στην Ελλάδα και την ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς
2001-2018.

Γράφημα 4.51: Ποσοστιαία κατανομή του δείκτη συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στην κατηγορία ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ως προς το
ΑΕΠ στην ΕΛΛΑΔΑ και την ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2001-2018
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Πηγή: Eurostat - Government revenue, expenditure and main aggregates [gov_10a_main] the period 2001-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, το ποσοστό των συνολικών δαπανών της γενικής κυβέρνησης στην κατηγορία ατομική καταναλω-
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τική δαπάνη στην ΕΕ-28 αντιστοιχεί στο 12,7% του ΑΕΠ
της. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) ο δείκτης

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2017

νησης στην κατηγορία ατομική καταναλωτική δαπάνη
ως προς το ΑΕΠ στην Ελλάδα καταγράφει (κατά απόλυτη τιμή) οριακή μείωση κατά -5,5% (ή κατά 0,5 ποσ. μονάδες), από 9,1% το 2001, σε 8,6% το 2018. Ωστόσο κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς καταγράφονται
σημαντικές αυξομειώσεις του δείκτη. Πιο συγκεκριμένα, την περίοδο 2001-2009 καταγράφεται αύξηση του
δείκτη συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης
στην κατηγορία ατομική καταναλωτική δαπάνη ως
προς το ΑΕΠ της Ελλάδας κατά 17,3% (ή κατά 1,9 ποσ.
μονάδες), από 91,% το 2001, σε 11,0% το 2009, που
αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς (2001-2018), ενώ την επόμενη
περίοδο 2009-2018 καταγράφεται μείωση του δείκτη
κατά -21,8% (ή κατά 2,4 ποσ. μονάδες), από 11,0% το
2009, σε 8,6% το 2018, που αποτελεί αντίστοιχα και την
ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς (2001-2018).

ΔΗΜΟΣΙΕΣ & ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στην κατηγορία ατομική καταναλωτική δαπάνη ως προς το ΑΕΠ
στην ΕΕ-28 καταγράφει (κατά απόλυτη τιμή) ελαφρά
αύξηση κατά 10,4% (ή κατά 1,2 ποσ. μονάδες), από
11,5% το 2001, σε 12,7% το 2018. Ωστόσο κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς καταγράφονται σημαντικές αυξομειώσεις του δείκτη. Πιο συγκεκριμένα, την
περίοδο 2001-2009 καταγράφεται ελαφρά αύξηση του
δείκτη συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης
στην κατηγορία ατομική καταναλωτική δαπάνη ως
προς το ΑΕΠ στην ΕΕ-28 κατά 10,4% (ή κατά 2,0 ποσ.
μονάδες), από 11,5% το 2001, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς (2001-2018), σε 13,5% το 2009, που αποτελεί
αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς (2001-2018), ενώ την επόμενη
περίοδο 2009-2018 καταγράφεται μείωση του δείκτη
κατά -5,9% (ή κατά 0,8 ποσ. μονάδες), από 13,5% το
2009, σε 12,7% το 2018.

Κεφάλαιο 4ο

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στην κατηγορία ατομική καταναλωτική δαπάνη (σε εκ.€) στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 καθώς και η ποσοστιαία αναλογία τους ως προς το ΑΕΠ των κρατών-μελών της ΕΕ-28
το 2018.

Το 2018, το ποσοστό των συνολικών δαπανών της γενικής κυβέρνησης στην κατηγορία ατομική καταναλωτική δαπάνη στην Ελλάδα αντιστοιχεί στο 8,6% του
ΑΕΠ της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς (20012018) ο δείκτης συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρ-
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Γράφημα 4.52: Συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στην κατηγορία ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (σε εκ.€) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία τους ως προς το ΑΕΠ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - Government revenue, expenditure and main aggregates [gov_10a_main] the period 2001-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, οι συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στην κατηγορία ατομική καταναλωτική δαπάνη
στην ΕΕ-28 (2.024.405 εκ.€) αντιστοιχούν στο 12,7%
του ΑΕΠ της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά. Την ίδια
χρονιά, οι συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης
στην κατηγορία ατομική καταναλωτική δαπάνη στην
Ελλάδα (15.960 εκ.€) αντιστοιχούν στο 8,6% του ΑΕΠ
της χώρας, κατέχοντας την 5η χαμηλότερη θέση στην
κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28, με την τιμή της ποσοστιαίας
αναλογίας στην Ελλάδα (8,6%) να υπολείπεται ελαφρά (κατά 4,1 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης αναλογίας στην ΕΕ-28 (12,7%).
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με την υψηλότερη αναλογία
(top 5) με μέση τιμή 16,6% είναι: η Σουηδία (18,9%), η
Δανία (17,3%), η Ολλανδία (16,5%), η Γαλλία (15,2%),

και η Φινλανδία (15,1%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με την χαμηλότερη αναλογία
(bottom 5) με μέση τιμή 7,9%, και συγκεκριμένα: η Κύπρος (7,2%), η Ρουμανία (7,4%), η Βουλγαρία (8,1%), η
Ιρλανδία (8,1%), και η Ελλάδα (8,6%). Ας σημειωθεί ότι
η τιμή του λόγου top5/bottom5 είναι υψηλή (2,1 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του δείκτη συνολικές δαπάνες της γενικής
κυβέρνησης στην κατηγορία ατομική καταναλωτική
δαπάνη ως προς τις συνολικές δαπάνες της γενικής
κυβέρνησης στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 4.53: Ποσοστιαία κατανομή του δείκτη συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στην κατηγορία ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ως προς τις συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Government revenue, expenditure and main aggregates [gov_10a_main] the period 2001-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, το 27,7% των συνολικών δαπανών της γενικής κυβέρνησης στην ΕΕ-28 αφορά σε δαπάνες στην
κατηγορία ατομική καταναλωτική δαπάνη. Την ίδια
χρονιά, το 19,0% των συνολικών δαπανών της γενικής
κυβέρνησης στην Ελλάδα αφορά σε δαπάνες στην κατηγορία ατομική καταναλωτική δαπάνη, τιμή υπολειπόμενη σημαντικά κατά 8,7 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στην ΕΕ-28 (27,7%), κατέχοντας την 1η χαμηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28. Τη
συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) με μέση τιμή 35,1% είναι: η Ολλανδία (39,5%), η Σουηδία (38,2%), η Δανία (34,5%), η
Ιρλανδία (32,9%), και η Μάλτα (30,5%). Στον αντίποδα

καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή 20,8% και συγκεκριμένα: η Ελλάδα (19,0%), η Ουγγαρία (20,7%), η Κροατία
(21,2%), η Σλοβακία (21,5%), και η Κύπρος (21,7%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι
υψηλή (1,7 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28.
4.1.2.3 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στην κατηγορία
συλλογική καταναλωτική δαπάνη (σε εκ.€) στην Ελλάδα και την ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2001-2018.

Γράφημα 4.54: Συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στην κατηγορία ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (σε εκ.€) στην ΕΛΛΑΔΑ και την ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2001-2018
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Το 2018, οι συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης
στην κατηγορία συλλογική καταναλωτική δαπάνη στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 είναι 1.019.572 εκ.€, δαπάνη που
αντιστοιχεί στο 7,5% του ΑΕΠ της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) ο
δείκτης συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης
στην κατηγορία συλλογική καταναλωτική δαπάνη στην
ΕΕ-28 καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά
50,0% (ή κατά 402.385 εκ.€), από 790.522 εκ.€ το 2001,
που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την
περίοδο αναφοράς, σε 1.192.917 εκ.€ το 2018, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την
ίδια περίοδο.
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Το 2018, οι συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης
στην κατηγορία συλλογική καταναλωτική δαπάνη στην
Ελλάδα είναι 15.960 εκ.€, δαπάνη που αντιστοιχεί στο
10,4% του ΑΕΠ της χώρας τη συγκεκριμένη χρονιά. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) ο δείκτης συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στην κατηγορία
συλλογική καταναλωτική δαπάνη στην Ελλάδα καταγράφει σημαντική αύξηση κατά 32,4% (ή κατά 4.718
εκ.€), από 14.580 εκ.€ το 2001, σε 19.298 εκ.€ το 2018.
Ωστόσο κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς καταγράφονται σημαντικές αυξομειώσεις του δείκτη. Πιο
συγκεκριμένα, την περίοδο 2001-2009 καταγράφεται
ιδιαίτερα σημαντική αύξηση του δείκτη συνολικές δα-
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πάνες της γενικής κυβέρνησης στην κατηγορία συλλογική καταναλωτική δαπάνη κατά 100,2% (ή κατά
14.612 εκ.€), από 14.580 εκ.€ το 2001, που αποτελεί και
την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά τη συνολική περίοδο
αναφοράς (2001-2018), σε 29.192 εκ.€ το 2009, που
αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς (2001-2018), ενώ την επόμενη
περίοδο 2009-2018 καταγράφεται σημαντική μείωση

του δείκτη κατά -33,9% (ή κατά 9.894 εκ.€), από 26.211
εκ.€ το 2009, σε 15.960 εκ.€ το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του δείκτη συνολικές δαπάνες της γενικής
κυβέρνησης στην κατηγορία συλλογική καταναλωτική
δαπάνη ως προς το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) στην Ελλάδα και την ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς
2001-2018.

Γράφημα 4.55: Ποσοστιαία κατανομή του δείκτη συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στην κατηγορία ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ως προς το
ΑΕΠ στην ΕΛΛΑΔΑ και την ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2001-2018
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, το ποσοστό των συνολικών δαπανών της γενικής κυβέρνησης στην κατηγορία συλλογική καταναλωτική δαπάνη στην ΕΕ-28 αντιστοιχεί στο 7,5% του
ΑΕΠ της. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) ο
δείκτης συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης
στην κατηγορία συλλογική καταναλωτική δαπάνη ως
προς το ΑΕΠ στην ΕΕ-28 καταγράφει (κατά απόλυτη τιμή) οριακή μείωση κατά -3,8% (ή κατά 0,3 ποσ. μονάδες), από 7,8% το 2001, σε 7,5% το 2018. Σημειώνεται
ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2009 (8,4%), ενώ η αντίστοιχη ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2018 (7,5%).
Το 2018, το ποσοστό των συνολικών δαπανών της γενικής κυβέρνησης στην κατηγορία συλλογική καταναλωτική δαπάνη στην Ελλάδα αντιστοιχεί στο 10,4% του
ΑΕΠ της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς (20012018) ο δείκτης συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στην κατηγορία συλλογική καταναλωτική δαπάνη ως προς το ΑΕΠ στην Ελλάδα καταγράφει (κατά απόλυτη τιμή) ελαφρά αύξηση κατά 8,3% (ή κατά 0,8
ποσ. μονάδες), από 9,6% το 2001, σε 10,4% το 2018.

Ωστόσο κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς καταγράφονται σημαντικές αυξομειώσεις του δείκτη. Πιο
συγκεκριμένα, την περίοδο 2001-2009 καταγράφεται
ισχυρή αύξηση του δείκτη συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στην κατηγορία συλλογική καταναλωτική δαπάνη ως προς το ΑΕΠ της Ελλάδας κατά 22,0%
(ή κατά 2,7 ποσ. μονάδες), από 9,6,% το 2001, σε 12,3%
το 2009, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη
κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς (2001-2018), ενώ
την επόμενη περίοδο 2009-2018 καταγράφεται μείωση
του δείκτη κατά -15,4% (ή κατά 1,9 ποσ. μονάδες), από
12,3% το 2009, σε 10,4% το 2018. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2003 (9,4%).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στην κατηγορία συλλογική καταναλωτική δαπάνη (σε εκ.€) στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 καθώς και η ποσοστιαία αναλογία τους ως προς το ΑΕΠ των κρατών-μελών της ΕΕ-28
το 2018.
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Γράφημα 4.56: Συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στην κατηγορία ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (σε εκ.€) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία τους ως προς το ΑΕΠ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - Government revenue, expenditure and main aggregates [gov_10a_main] the period 2001-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

Το 2018, οι συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στην κατηγορία συλλογική καταναλωτική δαπάνη
στην ΕΕ-28 (1.192.917 εκ.€) αντιστοιχούν στο 7,5% του
ΑΕΠ της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά. Την ίδια χρονιά, οι συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης
στην κατηγορία συλλογική καταναλωτική δαπάνη στην
Ελλάδα (19.298 εκ.€) αντιστοιχούν στο 10,4% του ΑΕΠ
της χώρας, κατέχοντας την 1η υψηλότερη θέση στην
κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28, με την τιμή της ποσοστιαίας
αναλογίας στην Ελλάδα (10,4%) να υπερέχει ελαφρά
(κατά 2,0 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης αναλογίας
στην ΕΕ-28 (7,5%).
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με την υψηλότερη αναλογία
(top 5) με μέση τιμή 9,9% είναι: η Ελλάδα (10,4%), η

Σλοβακία (9,9%), η Ουγγαρία (9,8%), η Κροατία (9,7%),
και η Ρουμανία (9,5%). Στον αντίποδα καταγράφονται
τα 5 κράτη-μέλη με την χαμηλότερη αναλογία (bottom
5) με μέση τιμή 5,9%, και συγκεκριμένα: η Ιρλανδία
(3,8%), η Μάλτα (7,2%), το Ηνωμένο Βασίλειο (6,5%),
το Λουξεμβούργο (6,6%), και η Λιθουανία (6,9%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/bottom5 είναι
υψηλή (1,7 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του δείκτη συνολικές δαπάνες της γενικής
κυβέρνησης στην κατηγορία συλλογική καταναλωτική
δαπάνη ως προς τις συνολικές δαπάνες της γενικής
κυβέρνησης στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 4.57: Ποσοστιαία κατανομή του δείκτη συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στην κατηγορία ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ως προς τις
συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Το 2018, το 16,6% των συνολικών δαπανών της γενικής κυβέρνησης στην ΕΕ-28 αφορά σε δαπάνες στην
κατηγορία συλλογική καταναλωτική δαπάνη. Την ίδια
χρονιά, το 22,9% των συνολικών δαπανών της γενικής
κυβέρνησης στην Ελλάδα αφορά σε δαπάνες στην κατηγορία συλλογική καταναλωτική δαπάνη, τιμή υπερέχουσα ισχυρά κατά 6,3 ποσ. μονάδες της τιμής του
δείκτη στην ΕΕ-28 (16,6%), κατέχοντας την 5η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28. Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο
δείκτη (top 5) με μέση τιμή 24,5% είναι: η Ρουμανία
(26,3%), η Βουλγαρία (24,8%), η Λετονία (24,4%), η
Σλοβακία (24,2%), και η Ελλάδα (22,9%). Στον αντίπο-

δα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή 14,4% και συγκεκριμένα: η Δανία (14,0%), η Γαλλία (14,3%), η Σουηδία (14,6%), η Αυστρία (14,6%), και η Φινλανδία
(14,7%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,7 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
4.1.2.4 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στην κατηγορία
ενδιάμεση κατανάλωση (σε εκ.€) στην Ελλάδα και την
ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2001-2018.

Γράφημα 4.58: Συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στην κατηγορία ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (σε εκ.€) στην ΕΛΛΑΔΑ και την ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2001-2018
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, οι συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης
στην κατηγορία ενδιάμεση κατανάλωση στα κράτη-
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μέλη της ΕΕ-28 είναι 933.524 εκ.€, δαπάνη που αντιστοιχεί στο 5,9% του ΑΕΠ της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη
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2001-2009 καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική αύξηση
του δείκτη συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης
στην κατηγορία ενδιάμεση κατανάλωση κατά 75,8% (ή
κατά 6.870 εκ.€), από 9.064 εκ.€ το 2001, σε 15.934
εκ.€ το 2009, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς (2001-2018),
ενώ την επόμενη περίοδο 2009-2018 καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική μείωση του δείκτη κατά -46,9% (ή
κατά 7.467 εκ.€), από 15.934 εκ.€ το 2009, σε 8.467
εκ.€ το 2018, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του
δείκτη κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς (20012018).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του δείκτη συνολικές δαπάνες της γενικής
κυβέρνησης στην κατηγορία ενδιάμεση κατανάλωση
ως προς το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) στην
Ελλάδα και την ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 20012018.

Κεφάλαιο 4ο

ΔΗΜΟΣΙΕΣ & ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

χρονιά. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) ο δείκτης συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στην
κατηγορία ενδιάμεση κατανάλωση στην ΕΕ-28 καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 76,7% (ή κατά 405.277 εκ.€), από 528.257 εκ.€ το 2001, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο
αναφοράς, σε 933.524 εκ.€ το 2018, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.
Το 2018, οι συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης
στην κατηγορία ενδιάμεση κατανάλωση στην Ελλάδα
είναι 8.467 εκ.€, δαπάνη που αντιστοιχεί στο 4,6% του
ΑΕΠ της χώρας τη συγκεκριμένη χρονιά. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) ο δείκτης συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στην κατηγορία ενδιάμεση
κατανάλωση στην Ελλάδα καταγράφει ελαφρά μείωση
κατά -6,6% (ή κατά 597 εκ.€), από 9.064 εκ.€ το 2001,
σε 8.467 εκ.€ το 2018. Ωστόσο κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς καταγράφονται σημαντικές αυξομειώσεις του δείκτη. Πιο συγκεκριμένα, την περίοδο

Γράφημα 4.59: Ποσοστιαία κατανομή του δείκτη συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στην κατηγορία ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ως προς το ΑΕΠ στην
ΕΛΛΑΔΑ και την ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2001-2018
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Το 2018, το ποσοστό των συνολικών δαπανών της γενικής κυβέρνησης στην κατηγορία ενδιάμεση κατανάλωση στην ΕΕ-28 αντιστοιχεί στο 5,9% του ΑΕΠ της. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) ο δείκτης συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στην κατηγορία
ενδιάμεση κατανάλωση ως προς το ΑΕΠ στην ΕΕ-28 καταγράφει (κατά απόλυτη τιμή) ελαφρά αύξηση κατά
13,5% (ή κατά 0,7 ποσ. μονάδες), από 5,2% το 2001, σε
5,9% το 2018. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη
κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2009
(6,3%), ενώ η αντίστοιχη ελάχιστη τιμή του δείκτη την
ίδια περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2001 (5,2%).
Το 2018, το ποσοστό των συνολικών δαπανών της γενικής κυβέρνησης στην κατηγορία ενδιάμεση κατανάλωση στην Ελλάδα αντιστοιχεί στο 4,6% του ΑΕΠ της
χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) ο δείκτης συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στην
κατηγορία ενδιάμεση κατανάλωση ως προς το ΑΕΠ
στην Ελλάδα καταγράφει (κατά απόλυτη τιμή) ελαφρά
μείωση κατά -23,3% (ή κατά 1,4 ποσ. μονάδες), από
6,0% το 2001, σε 4,6% το 2018. Ωστόσο κατά τη διάρ-

κεια της περιόδου αναφοράς καταγράφονται σημαντικές αυξομειώσεις του δείκτη. Πιο συγκεκριμένα, την
περίοδο 2001-2009 καταγράφεται ελαφρά αύξηση του
δείκτη συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης
στην κατηγορία ενδιάμεση κατανάλωση ως προς το
ΑΕΠ της Ελλάδας κατά 21,2% (ή κατά 0,7 ποσ. μονάδες), από 6,0,% το 2001, σε 6,7% το 2009, που αποτελεί
και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς (2001-2018), ενώ την επόμενη περίοδο
2009-2018 καταγράφεται ισχυρή μείωση του δείκτη κατά -31,3% (ή κατά 2,1 ποσ. μονάδες), από 6,7% το 2009,
σε 4,6% το 2018, που αποτελεί αντίστοιχα και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς (2001-2018).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στην κατηγορία ενδιάμεση κατανάλωση (σε εκ.€) στα κράτημέλη της ΕΕ-28 καθώς και η ποσοστιαία αναλογία
τους ως προς το ΑΕΠ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 το
2018.
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Γράφημα 4.60: Συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στην κατηγορία ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (σε εκ.€) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία τους ως προς το ΑΕΠ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - Government revenue, expenditure and main aggregates [gov_10a_main] the period 2001-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, οι συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στην κατηγορία ενδιάμεση κατανάλωση στην ΕΕ28 (933.524 εκ.€) αντιστοιχούν στο 5,9% του ΑΕΠ της
ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά. Την ίδια χρονιά, οι συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στην κατηγορία ενδιάμεση κατανάλωση στην Ελλάδα (8.467
εκ.€) αντιστοιχούν στο 4,6% του ΑΕΠ της χώρας, κατέχοντας την 6η χαμηλότερη θέση στην κατανομή ως
προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28, με την τιμή της ποσοστιαίας αναλογίας στην Ελλάδα (4,6%) να υπολείπεται ελαφρά (κατά
1,3 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης αναλογίας στην ΕΕ28 (5,9%).
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με την υψηλότερη αναλογία
(top 5) με μέση τιμή 8,7% είναι: η Φινλανδία (10,8%), η

Δανία (8,7%), η Κροατία (8,1%), η Ουγγαρία (8,0%), και
η Σουηδία (7,9%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5
κράτη-μέλη με την χαμηλότερη αναλογία (bottom 5) με
μέση τιμή 3,9%, και συγκεκριμένα: η Ιρλανδία (3,3%), η
Κύπρος (3,8%), το Λουξεμβούργο (4,0%), το Βέλγιο
(4,1%), και η Λιθουανία (4,4%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή
του λόγου top5/bottom5 είναι υψηλή (2,2 φορές), που
υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων
του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του δείκτη συνολικές δαπάνες της γενικής
κυβέρνησης στην κατηγορία ενδιάμεση κατανάλωση
ως προς τις συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 4.61: Ποσοστιαία κατανομή του δείκτη συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στην κατηγορία ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ως προς τις συνολικές
δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, το 12,9% των συνολικών δαπανών της γενικής κυβέρνησης στην ΕΕ-28 αφορά σε δαπάνες στην
κατηγορία ενδιάμεση κατανάλωση. Την ίδια χρονιά,
το 9,7% των συνολικών δαπανών της γενικής κυβέρνησης στην Ελλάδα αφορά σε δαπάνες στην κατηγορία ενδιάμεση κατανάλωση, τιμή υπολειπόμενη ισχυρά κατά 3,2 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στην
ΕΕ-28 (12,9%), κατέχοντας την 3η χαμηλότερη θέση
στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28. Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5)
με μέση τιμή 19,1% είναι: η Φινλανδία (20,6%), η
Μάλτα (19,8%), το Ηνωμένο Βασίλειο (19,7%), η Ουγγαρία (17,7%), και η Κροατία (17,7%). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
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δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή 9,5% και συγκεκριμένα: το Βέλγιο (7,8%), η Γαλλία (8,9%), η Ελλάδα
(9,7%), το Λουξεμβούργο (9,7%), και η Γερμανία
(11,5%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,0 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
4.1.2.5 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΗΡΩΤΕΟ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στην κατηγορία
εισόδημα εξαρτημένης εργασίας πληρωτέο (σε εκ.€)
στην Ελλάδα και την ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς
2001-2018.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2017

Γράφημα 4.62: Συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στην κατηγορία ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΗΡΩΤΕΟ (σε εκ.€) στην ΕΛΛΑΔΑ και την ΕΕ28 την περίοδο αναφοράς 2001-2018
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Πηγή: Eurostat - Government revenue, expenditure and main aggregates [gov_10a_main] the period 2001-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

εκ.€ το 2001, σε 21.722 εκ.€ το 2018. Ωστόσο κατά τη
διάρκεια της περιόδου αναφοράς καταγράφονται σημαντικές αυξομειώσεις του δείκτη. Πιο συγκεκριμένα,
την περίοδο 2001-2009 καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική αύξηση του δείκτη συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στην κατηγορία εισόδημα εξαρτημένης εργασίας πληρωτέο κατά 95,3% (ή κατά 15.158
εκ.€), από 15.902 εκ.€ το 2001, που αποτελεί και την
ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά τη συνολική περίοδο
αναφοράς (2001-2018), σε 31.060 εκ.€ το 2009, που
αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς (2001-2018), ενώ
την επόμενη περίοδο 2009-2018 καταγράφεται σημαντική μείωση του δείκτη κατά -30,1% (ή κατά 9.338
εκ.€), από 31.060 εκ.€ το 2009, σε 21.722 εκ.€ το
2018.

Κεφάλαιο 4ο

ΔΗΜΟΣΙΕΣ & ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Το 2018, οι συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στην κατηγορία εισόδημα εξαρτημένης εργασίας
πληρωτέο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 είναι 1.581.878
εκ.€, δαπάνη που αντιστοιχεί στο 9,9% του ΑΕΠ της
ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) ο δείκτης συνολικές δαπάνες της
γενικής κυβέρνησης στην κατηγορία εισόδημα εξαρτημένης εργασίας πληρωτέο στην ΕΕ-28 καταγράφει
ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 54,1% (ή κατά
555.289 εκ.€), από 1.026.590 εκ.€ το 2001, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 1.581.878 εκ.€ το 2018, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια
περίοδο.
Το 2018, οι συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στην κατηγορία εισόδημα εξαρτημένης εργασίας
πληρωτέο στην Ελλάδα είναι 21.722 εκ.€, δαπάνη που
αντιστοιχεί στο 11,8% του ΑΕΠ της χώρας τη συγκεκριμένη χρονιά. Κατά την περίοδο αναφοράς (20012018) ο δείκτης συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στην κατηγορία εισόδημα εξαρτημένης εργασίας πληρωτέο στην Ελλάδα καταγράφει σημαντική
αύξηση κατά 36,6% (ή κατά 5.820εκ.€), από 15.902

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του δείκτη συνολικές δαπάνες της γενικής
κυβέρνησης στην κατηγορία εισόδημα εξαρτημένης
εργασίας πληρωτέο ως προς το ακαθάριστο εγχώριο
προϊόν (ΑΕΠ) στην Ελλάδα και την ΕΕ-28 την περίοδο
αναφοράς 2001-2018.

Γράφημα 4.63: Ποσοστιαία κατανομή του δείκτη συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στην κατηγορία ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΗΡΩΤΕΟ
ως προς το ΑΕΠ στην ΕΛΛΑΔΑ και την ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2001-2018
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Πηγή: Eurostat - Government revenue, expenditure and main aggregates [gov_10a_main] the period 2001-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, το ποσοστό των συνολικών δαπανών της γενικής κυβέρνησης στην κατηγορία εισόδημα εξαρτημένης εργασίας πληρωτέο στην ΕΕ-28 αντιστοιχεί στο
9,9% του ΑΕΠ της. Κατά την περίοδο αναφοράς (20012018) ο δείκτης συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρ-

νησης στην κατηγορία εισόδημα εξαρτημένης εργασίας πληρωτέο ως προς το ΑΕΠ στην ΕΕ-28 καταγράφει
(κατά απόλυτη τιμή) οριακή μείωση κατά -2,9% (ή κατά
0,3 ποσ. μονάδες), από 10,2% το 2001, σε 9,9% το 2018.
Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την πε-
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ρίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2009 (11,0%), ενώ η
αντίστοιχη ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο
αναφοράς καταγράφεται το 2001 (9,9%).

μα εξαρτημένης εργασίας πληρωτέο ως προς το ΑΕΠ
της Ελλάδας κατά 20,6% (ή κατά 2,7 ποσ. μονάδες), από
10,4% το 2001, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του
δείκτη κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς (20012018), σε 13,1% το 2009, που αποτελεί αντίστοιχα και
τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά τη συνολική περίοδο
αναφοράς (2001-2018), ενώ την επόμενη περίοδο 20092018 καταγράφεται μείωση του δείκτη κατά -9,9% (ή
κατά 1,3 ποσ. μονάδες), από 13,1% το 2009, σε 11,8%
το 2018.

Το 2018, το ποσοστό των συνολικών δαπανών της γενικής κυβέρνησης στην κατηγορία εισόδημα εξαρτημένης εργασίας πληρωτέο στην Ελλάδα αντιστοιχεί στο
11,8% του ΑΕΠ της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς
(2001-2018) ο δείκτης συνολικές δαπάνες της γενικής
κυβέρνησης στην κατηγορία εισόδημα εξαρτημένης
εργασίας πληρωτέο ως προς το ΑΕΠ στην Ελλάδα καταγράφει (κατά απόλυτη τιμή) ελαφρά αύξηση κατά
13,5% (ή κατά 1,4 ποσ. μονάδες), από 10,4% το 2001,
σε 11,8% το 2018. Ωστόσο κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς καταγράφονται σημαντικές αυξομειώσεις του δείκτη. Πιο συγκεκριμένα, την περίοδο 20012009 καταγράφεται αύξηση του δείκτη συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στην κατηγορία εισόδη-

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στην κατηγορία εισόδημα εξαρτημένης εργασίας πληρωτέο (σε
εκ.€) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 καθώς και η ποσοστιαία αναλογία τους ως προς το ΑΕΠ των κρατώνμελών της ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 4.64: Συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στην κατηγορία ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΗΡΩΤΕΟ (σε εκ.€) στα κράτη-μέλη της ΕΕ28 και ποσοστιαία αναλογία τους ως προς το ΑΕΠ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - Government revenue, expenditure and main aggregates [gov_10a_main] the period 2001-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, οι συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στην κατηγορία εισόδημα εξαρτημένης εργασίας
πληρωτέο στην ΕΕ-28 (1.581.878 εκ.€) αντιστοιχούν
στο 9,9% του ΑΕΠ της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, οι συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στην κατηγορία εισόδημα εξαρτημένης εργασίας πληρωτέο στην Ελλάδα (21.722 εκ.€) αντιστοιχούν στο 11,8% του ΑΕΠ της χώρας, κατέχοντας την 7η
υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
με την τιμή της ποσοστιαίας αναλογίας στην Ελλάδα
(11,8%) να υπερέχει ελαφρά (κατά 1,9 ποσ. μονάδες)
της αντίστοιχης αναλογίας στην ΕΕ-28 (9,9%).
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με την υψηλότερη αναλογία
(top 5) με μέση τιμή 13,0% είναι: η Δανία (15,2%), η
Σουηδία (12,7%), η Γαλλία (12,4%), η Φινλανδία

(12,3%), και το Βέλγιο (12,3%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με την χαμηλότερη αναλογία (bottom 5) με μέση τιμή 8,2%, και συγκεκριμένα: η Ιρλανδία (6,9%), η Γερμανία (7,8%), η Ολλανδία
(8,3%), το Ηνωμένο Βασίλειο (8,9%), και η Σλοβακία
(9,3%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/bottom5 είναι υψηλή (1,6 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του δείκτη συνολικές δαπάνες της γενικής
κυβέρνησης στην κατηγορία εισόδημα εξαρτημένης
εργασίας πληρωτέο ως προς τις συνολικές δαπάνες
της γενικής κυβέρνησης στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το
2018.

Γράφημα 4.65: Ποσοστιαία κατανομή του δείκτη συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στην κατηγορία ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΗΡΩΤΕΟ ως
προς τις συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

17,4

30,3 31,2 31,6
27,8 27,9 28,2 29,3 29,4 29,8
25,2 25,2 25,3 25,6 25,7 26,1
24,3
24,3
23,8
23,6
23,6
21,8 22,0 22,1 22,2 23,1
19,6 19,9 21,5

Πηγή: Eurostat - Government revenue, expenditure and main aggregates [gov_10a_main] the period 2001-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
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Το 2018, το 21,8% των συνολικών δαπανών της γενικής κυβέρνησης στην ΕΕ-28 αφορά σε δαπάνες στην
κατηγορία εισόδημα εξαρτημένης εργασίας πληρωτέο. Την ίδια χρονιά, το 25,3% των συνολικών δαπανών της γενικής κυβέρνησης στην Ελλάδα αφορά σε
δαπάνες στην κατηγορία εισόδημα εξαρτημένης εργασίας πληρωτέο, τιμή υπολειπόμενη ισχυρά κατά 3,5
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (21,8%),
κατέχοντας την 13η υψηλότερη θέση στην κατανομή
ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28. Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτημέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) με μέση τιμή
30,5% είναι: η Κύπρος (31,6%), η Ρουμανία (31,2%), η
Δανία (30,3%), η Μάλτα (29,8%), και η Εσθονία
(29,4%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-

μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή 20,1% και συγκεκριμένα: η Γερμανία (17,4%), η
Ολλανδία (19,6%), η Ιταλία (19,9%), η Αυστρία
(21,5%), και το Ηνωμένο Βασίλειο (22,0%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή
(1,5 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών
διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.
4.1.2.6 ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΓΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στην κατηγορία
ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου (σε
εκ.€) στην Ελλάδα και την ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς
2001-2018.

Γράφημα 4.66: Συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στην κατηγορία ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΓΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (σε εκ.€) στην ΕΛΛΑΔΑ και την
ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2001-2018
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Το 2018, οι συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στην κατηγορία ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 είναι
457.706 εκ.€, δαπάνη που αντιστοιχεί στο 2,9% του
ΑΕΠ της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) ο δείκτης συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στην κατηγορία ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου στην ΕΕ-28
καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 51,8%
(ή κατά 156.269 εκ.€), από 301.436 εκ.€ το 2001, που
αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την
περίοδο αναφοράς, σε 457.706 εκ.€ το 2018, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.
Το 2018, οι συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στην κατηγορία ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου στην Ελλάδα είναι 4.260 εκ.€, δαπάνη
που αντιστοιχεί στο 2,3% του ΑΕΠ της χώρας τη συγκεκριμένη χρονιά. Κατά την περίοδο αναφοράς
(2001-2018) ο δείκτης συνολικές δαπάνες της γενικής
κυβέρνησης στην κατηγορία ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου στην Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική μείωση κατά -51,16% (ή κατά

4.455 εκ.€), από 8.715 εκ.€ το 2001, σε 4.260 εκ.€ το
2018. Ωστόσο κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς καταγράφονται σημαντικές αυξομειώσεις του δείκτη. Πιο συγκεκριμένα, την περίοδο 2001-2008 καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική αύξηση του δείκτη συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στην κατηγορία ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου
κατά 55,2% (ή κατά 4.810 εκ.€), από 8.715 εκ.€ το
2001, σε 13.525 εκ.€ το 2008, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς (2001-2018), ενώ την επόμενη περίοδο 20082018 καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική μείωση του
δείκτη κατά -68,5% (ή κατά 9.265 εκ.€), από 13.525
εκ.€ το 2008, σε 4.260 εκ.€ το 2018. που αποτελεί αντίστοιχα και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς (2001-2018).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του δείκτη συνολικές δαπάνες της γενικής
κυβέρνησης στην κατηγορία ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου ως προς το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) στην Ελλάδα και την ΕΕ-28 την
περίοδο αναφοράς 2001-2018.

Γράφημα 4.67: Ποσοστιαία κατανομή του δείκτη συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στην κατηγορία ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΓΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ως προς το ΑΕΠ στην ΕΛΛΑΔΑ και την ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2001-2018

3,0

3,0

3,1

3,1

3,2

3,2

3,3

3,5

3,7

3,6

3,3

3,1

3,0

2,9

3,0

2,7

2,8

2,9

719

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

5,8

5,7

2001

2002

6,5

6,0
4,6

2003

2004

2005

4,9

4,7

2006

2007

5,6

5,1

4,7

3,7

2008

2009

2010

ΕΕ-28

2,4

2,5

2011

2012

ΕΛΛΑΔΑ

2013

4,6

4,0

2014

2015

3,4

2016

2,7

2,3

2017

2018

Πηγή: Eurostat - Government revenue, expenditure and main aggregates [gov_10a_main] the period 2001-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, το ποσοστό των συνολικών δαπανών της γενικής κυβέρνησης στην κατηγορία ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου στην ΕΕ-28 αντιστοιχεί
στο 2,9% του ΑΕΠ της. Κατά την περίοδο αναφοράς
(2001-2018) ο δείκτης συνολικές δαπάνες της γενικής
κυβέρνησης στην κατηγορία ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου ως προς το ΑΕΠ στην ΕΕ-28
καταγράφει οριακά μηδενική μεταβολή. Σημειώνεται
ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2009 (3,7%), ενώ η αντίστοιχη ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2016 (2,7%).

σε 2,3% το 2018. Ωστόσο κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς καταγράφονται σημαντικές αυξομειώσεις του δείκτη. Πιο συγκεκριμένα, την περίοδο 20012003 καταγράφεται ελαφρά αύξηση του δείκτη συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στην κατηγορία
ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου ως προς
το ΑΕΠ της Ελλάδας κατά 14,0% (ή κατά 0,8 ποσ. μονάδες), από 5,7% το 2001, σε 6,5% το 2003, που αποτελεί
και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς (2001-2018), ενώ την επόμενη περίοδο
2003-2018 καταγράφεται σημαντική μείωση του δείκτη
κατά -64,6% (ή κατά 4,2 ποσ. μονάδες), από 6,5% το
2003, σε 2,3% το 2018, που αποτελεί αντίστοιχα και την
ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς (2001-2018).

Το 2018, το ποσοστό των συνολικών δαπανών της γενικής κυβέρνησης στην κατηγορία ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου στην Ελλάδα αντιστοιχεί
στο 2,3% του ΑΕΠ της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) ο δείκτης συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στην κατηγορία ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου ως προς το ΑΕΠ στην Ελλάδα καταγράφει (κατά απόλυτη τιμή) ισχυρή μείωση κατά -59,6% (ή κατά 3,4 ποσ. μονάδες), από 5,7% το 2001,

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στην κατηγορία ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου
(σε εκ.€) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 καθώς και η ποσοστιαία αναλογία τους ως προς το ΑΕΠ των κρατώνμελών της ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 4.68: Συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στην κατηγορία ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΓΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (σε εκ.€) στα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία τους ως προς το ΑΕΠ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - Government revenue, expenditure and main aggregates [gov_10a_main] the period 2001-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, οι συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στην κατηγορία ακαθάριστος σχηματισμός παγίου
κεφαλαίου στην ΕΕ-28 (457.706 εκ.€) αντιστοιχούν
στο 2,9% του ΑΕΠ της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, οι συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στην κατηγορία ακαθάριστος σχηματισμός
παγίου κεφαλαίου στην Ελλάδα (4.260 εκ.€) αντιστοιχούν στο 11,8% του ΑΕΠ της χώρας, κατέχοντας την 6η
χαμηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
με την τιμή της ποσοστιαίας αναλογίας στην Ελλάδα
(2,3%) να υπολείπεται ελαφρά (κατά 0,6 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης αναλογίας στην ΕΕ-28 (2,9%).
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με την υψηλότερη αναλογία
(top 5) με μέση τιμή 5,6% είναι: η Ουγγαρία (6,0%), η

720

Λετονία (5,9%), η Κύπρος (5,9%), η Εσθονία (5,3%), και
η Σουηδία (4,9%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5
κράτη-μέλη με την χαμηλότερη αναλογία (bottom 5) με
μέση τιμή 2,1%, και συγκεκριμένα: η Πορτογαλία
(1,9%), η Ιρλανδία (2,0%), η Ισπανία (2,1%), η Ιταλία
(2,2%), και η Γερμανία (2,3%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή
του λόγου top5/bottom5 είναι υψηλή (2,7 φορές), που
υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων
του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του δείκτη συνολικές δαπάνες της γενικής
κυβέρνησης στην κατηγορία ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου ως προς τις συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28
το 2018.
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Γράφημα 4.69: Ποσοστιαία κατανομή του δείκτη συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στην κατηγορία ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΓΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ως προς τις συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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τον υψηλότερο δείκτη (top 5) με μέση τιμή 11,9% είναι:
η Ουγγαρία (13,0%), η Λετονία (12,5%), η Εσθονία
(12,5%), η Τσεχία (10,9%), και η Πολωνία (10,3%). Στον
αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή 4,6% και συγκεκριμένα: η Κύπρος (4,3%), η Πορτογαλία (4,4%), η Ιταλία (4,7%), η Ελλάδα (4,8%), και η Ισπανία (4,9%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι
υψηλή (2,6 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

ΔΗΜΟΣΙΕΣ & ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Το 2018, το 6,5% των συνολικών δαπανών της γενικής
κυβέρνησης στην ΕΕ-28 αφορά σε δαπάνες στην κατηγορία ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου.
Την ίδια χρονιά, το 4,8% των συνολικών δαπανών της
γενικής κυβέρνησης στην Ελλάδα αφορά σε δαπάνες
στην κατηγορία ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά κατά 1,7 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (6,5%), κατέχοντας την 4η χαμηλότερη θέση στην κατανομή ως
προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28. Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με

Δαπάνη της γενικής κυβέρνησης για εκπαίδευση ανά ειδική κατηγορία στην Ελλάδα και την ΕΕ-28

Οι συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στο
πεδίο εκπαίδευση επιμερίζονται στις ακόλουθες 8 ειδικές κατηγορίες δαπάνης: (1) Προσχολική & Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, (2) Δευτεροβάθμια εκπαίδευση,
(3) Μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση,
(4) Τριτοβάθμια εκπαίδευση, (5) Εκπαίδευση μη
προσδιορισμένη σε βαθμίδα (education not definable
by level), (6) Επικουρικές υπηρεσίες εκπαίδευσης
(subsidiary services to education), (7) Έρευνα & ανάπτυξη (R&D) στην εκπαίδευση, και (8) άλλη μη-

ταξινομημένη εκπαίδευση (education n.e.c.- not elsewhere classified).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η συγκριτική
ποσοστιαία κατανομή των συνολικών δαπανών της
γενικής κυβέρνησης στο πεδίο εκπαίδευση ανά κατηγορία δαπάνης στην Ελλάδα και στην ΕΕ-28 το 2018.
Σημειώνεται ότι στην Ελλάδα οι δαπάνες της ειδικής
κατηγορίας Μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση συμπεριλαμβάνονται στις δαπάνες της ειδικής κατηγορίας Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Γράφημα 4.70: Συγκριτική ποσοστιαία κατανομή των συνολικών δαπανών της γενικής κυβέρνησης ανά πεδίο στην ΕΛΛΑΔΑ και την ΕΕ-28 το 2018

Ευρωπαϊκή Ένωση των 28
Προσχολική &
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση

32,0

Δευτεροβάθμια
εκπαίδευση
Μεταδευτεροβάθμια
(μη-τριτοβάθμα) εκπαίδευση

άλλη μη-ταξινομημένη
εκπαίδευση

32,4

Δευτεροβάθμια
εκπαίδευση

31,9

Μεταδευτεροβάθμια
(μη-τριτοβάθμα) εκπαίδευση

1,8

3,4
5,7
0,8
2,3

0,0

Τριτοβάθμια
εκπαίδευση

15,9

Επικουρικές υπηρεσίες
εκπαίδευσης
Έρευνα & Ανάπτυξη (R&D)
στην εκπαίδευση

Προσχολική &
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση

38,0

Τριτοβάθμια
εκπαίδευση
Εκπαίδευση μη
προσδιορισμένη σε βαθμίδα

Ελλάδα

Εκπαίδευση μη
προσδιορισμένη σε βαθμίδα
Επικουρικές υπηρεσίες
εκπαίδευσης
Έρευνα & Ανάπτυξη (R&D)
στην εκπαίδευση
άλλη μη-ταξινομημένη
εκπαίδευση

22,6
0,3
2,5
6,6
3,7

Πηγή: Eurostat - General government expenditure by function (COFOG) [gov_10a_exp] the period 2001-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, από τις συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στο πεδίο εκπαίδευση στην ΕΕ-28 (741.606
εκ.€):

 το 32,0% αφορά σε δαπάνες της ειδικής κατηγορίας
Προσχολική & Πρωτοβάθμια εκπαίδευση,
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 το 38,0% αφορά σε δαπάνες της ειδικής κατηγορίας







Δευτεροβάθμια εκπαίδευση,
το 1,8% αφορά σε δαπάνες της ειδικής κατηγορίας
Μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση,
το 15,9% αφορά σε δαπάνες της ειδικής κατηγορίας
Τριτοβάθμια εκπαίδευση,
το 3,4% αφορά σε δαπάνες της ειδικής κατηγορίας
εκπαίδευση μη-προσδιορισμένη σε βαθμίδα,
το 5,7% αφορά σε δαπάνες της ειδικής κατηγορίας
επικουρικές υπηρεσίες εκπαίδευσης,
το 0,8% αφορά σε δαπάνες της ειδικής κατηγορίας
Έρευνα & Ανάπτυξη (R&D) στην εκπαίδευση, και
το 2,3% αφορά σε δαπάνες της ειδικής κατηγορίας
άλλη μη-ταξινομημένη εκπαίδευση.

Την ίδια χρονιά, από τις συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στο πεδίο εκπαίδευση στην Ελλάδα
(7.184 εκ.€):
 το 32,4% αφορά σε δαπάνες της ειδικής κατηγορίας
Προσχολική & Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, τιμή υπερέχουσα οριακά (κατά 0,4 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (32,0%),
 το 31,9% αφορά σε δαπάνες της ειδικής κατηγορίας
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (και Μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση), τιμή υπολειπόμενη σημαντικά (κατά 7,9 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (39,8%),
 το 22,6% αφορά σε δαπάνες της ειδικής κατηγορίας
Τριτοβάθμια εκπαίδευση, τιμή υπερέχουσα σημα-









ντικά (κατά 6,7 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής
στην ΕΕ-28 (15,9%),
το 0,3% αφορά σε δαπάνες της ειδικής κατηγορίας
εκπαίδευση μη-προσδιορισμένη σε βαθμίδα, τιμή
υπολειπόμενη ελαφρά (κατά 3,1ποσ. μονάδες) της
αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (3,4%),
το 2,5% αφορά σε δαπάνες της ειδικής κατηγορίας
επικουρικές υπηρεσίες εκπαίδευσης, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά (κατά 3,2 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (5,7%),
το 6,6% αφορά σε δαπάνες της ειδικής κατηγορίας
Έρευνα & Ανάπτυξη (R&D) στην εκπαίδευση, τιμή
υπερέχουσα σημαντικά (κατά 5,8 ποσ. μονάδες) της
αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (0,8%), και
το 3,7% αφορά σε δαπάνες της ειδικής κατηγορίας
άλλη μη-ταξινομημένη εκπαίδευση, τιμή υπερέχουσα ελαφρά (κατά 1,4 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (2,3%).

Στη συνέχεια της ενότητας αποτυπώνονται οι συνολικές
δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στο πεδίο εκπαίδευση
στην Ελλάδα και στην ΕΕ-28 και στις 8 ειδικές κατηγορίες
δαπάνης του πεδίου στα κράτη-μέλη της ΕΕ28.
4.1.3.1 ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ & ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στην ειδική κατηγορία προσχολική & πρωτοβάθμια εκπαίδευση (σε
εκ.€) στην Ελλάδα και την ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς
2001-2018.

Γράφημα 4.71: Συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στην ειδική κατηγορία ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ & ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (σε εκ.€) στην ΕΛΛΑΔΑ και την
ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2001-2018
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Πηγή: Eurostat - General government expenditure by function (COFOG) [gov_10a_exp] the period 2001-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, οι συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στην ειδική κατηγορία προσχολική & πρωτοβάθμια εκπαίδευση στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 είναι
237.549 εκ.€, δαπάνη που αντιστοιχεί στο 1,5% του
ΑΕΠ της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) ο δείκτης συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στην ειδική κατηγορία
προσχολική & πρωτοβάθμια εκπαίδευση στην ΕΕ-28
καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 55,0%
(ή κατά 84.286 εκ.€), από 153.262 εκ.€ το 2001, που
αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την
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περίοδο αναφοράς, σε 237.549 εκ.€ το 2018, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.
Το 2018, οι συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στην ειδική κατηγορία προσχολική & πρωτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα είναι 2.331 εκ.€, δαπάνη που αντιστοιχεί στο 1,3% του ΑΕΠ της χώρας τη συγκεκριμένη χρονιά. Κατά την περίοδο αναφοράς
(2001-2018) ο δείκτης συνολικές δαπάνες της γενικής
κυβέρνησης στην ειδική κατηγορία προσχολική &
πρωτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα καταγράφει

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2017

ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 44,2% (ή κατά 714
εκ.€), από 1.617 εκ.€ το 2001, σε 2.331 εκ.€ το 2018.
Ωστόσο κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς καταγράφονται σημαντικές αυξομειώσεις του δείκτη. Πιο
συγκεκριμένα, την περίοδο 2001-2009 καταγράφεται
ιδιαίτερα σημαντική αύξηση του δείκτη συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στην ειδική κατηγορία
προσχολική & πρωτοβάθμια εκπαίδευση κατά 87,2%
(ή κατά 1.410 εκ.€), από 1.617 εκ.€ το 2001, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς (2001-2018), σε 3.027 εκ.€ το

2009, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς (2001-2018), ενώ
την επόμενη περίοδο 2009-2018 καταγράφεται μείωση του δείκτη κατά -23,0% (ή κατά 696 εκ.€), από
3.027 εκ.€ το 2009, σε 2.331 εκ.€ το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του δείκτη συνολικές δαπάνες της γενικής
κυβέρνησης στην ειδική κατηγορία προσχολική &
πρωτοβάθμια εκπαίδευση ως προς το ακαθάριστο
εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) στην Ελλάδα και την ΕΕ-28 την
περίοδο αναφοράς 2001-2018.

Γράφημα 4.72: Ποσοστιαία κατανομή του δείκτη συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στην ειδική κατηγορία ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ & ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ως προς το ΑΕΠ στην ΕΛΛΑΔΑ και την ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2001-2018
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Πηγή: Eurostat - General government expenditure by function (COFOG) [gov_10a_exp] the period 2001-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, το ποσοστό των συνολικών δαπανών της γενικής κυβέρνησης στην ειδική κατηγορία προσχολική
& πρωτοβάθμια εκπαίδευση στην ΕΕ-28 αντιστοιχεί
στο 1,5% του ΑΕΠ της. Κατά την περίοδο αναφοράς
(2001-2018) ο δείκτης συνολικές δαπάνες της γενικής
κυβέρνησης στην ειδική κατηγορία προσχολική &
πρωτοβάθμια εκπαίδευση ως προς το ΑΕΠ στην ΕΕ-28
καταγράφει (κατά απόλυτη τιμή) οριακά μηδενική μεταβολή.

γενικής κυβέρνησης στην ειδική κατηγορία προσχολική & πρωτοβάθμια εκπαίδευση ως προς το ΑΕΠ στην
Ελλάδα καταγράφει (κατά απόλυτη τιμή) οριακή αύξηση κατά 18,2% (ή κατά 0,2 ποσ. μονάδες), από 1,1%
το 2001, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 1,3% το 2018. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2012 (1,5%).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στην ειδική
κατηγορία προσχολική & πρωτοβάθμια εκπαίδευση
(σε εκ.€) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 καθώς και η ποσοστιαία αναλογία τους ως προς το ΑΕΠ των κρατώνμελών της ΕΕ-28 το 2018.

Το 2018, το ποσοστό των συνολικών δαπανών της γενικής κυβέρνησης στην ειδική κατηγορία προσχολική
& πρωτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα αντιστοιχεί
στο 1,3% του ΑΕΠ της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) ο δείκτης συνολικές δαπάνες της
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Γράφημα 4.73: Συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στην ειδική κατηγορία ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ & ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (σε εκ.€) στα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία τους ως προς το ΑΕΠ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - General government expenditure by function (COFOG) [gov_10a_exp] the period 2001-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, οι συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στην ειδική κατηγορία προσχολική & πρωτοβάθμια εκπαίδευση στην ΕΕ-28 (237.549 εκ.€) αντιστοιχούν στο 1,5% του ΑΕΠ της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη
χρονιά. Την ίδια χρονιά, οι συνολικές δαπάνες της γε-

νικής κυβέρνησης στην ειδική κατηγορία προσχολική
& πρωτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα (2.331 εκ.€)
αντιστοιχούν στο 1,3% του ΑΕΠ της χώρας, κατέχοντας
την 10η χαμηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το
συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
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ΕΕ-28, με την τιμή της ποσοστιαίας αναλογίας στην
Ελλάδα (1,3%) να υπολείπεται οριακά (κατά 0,2 ποσ.
μονάδες) της αντίστοιχης αναλογίας στην ΕΕ-28
(1,5%).
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με την υψηλότερη αναλογία
(top 5) με μέση τιμή 2,9% είναι: η Σουηδία (4,4%), η
Δανία (2,9%), η Κροατία (2,7%), η Λετονία (2,3%), και η
Εσθονία (2,3%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5
κράτη-μέλη με την χαμηλότερη αναλογία (bottom 5) με
μέση τιμή 0,9%, και συγκεκριμένα: η Βουλγαρία (0,7%),
η Ρουμανία (0,7%), η Λιθουανία (0,9%), το Ηνωμένο

Βασίλειο (1,0%), και η Τσεχία (1,1%). Ας σημειωθεί ότι
η τιμή του λόγου top5/bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή
(3,3 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών
διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του δείκτη συνολικές δαπάνες της γενικής
κυβέρνησης στην ειδική κατηγορία προσχολική &
πρωτοβάθμια εκπαίδευση ως προς τις συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στο πεδίο εκπαίδευση
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 4.74: Ποσοστιαία κατανομή του δείκτη συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στην ειδική κατηγορία ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ & ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ως προς τις συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στο πεδίο ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - General government expenditure by function (COFOG) [gov_10a_exp] the period 2001-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, το 32,0% των συνολικών δαπανών της γενικής κυβέρνησης στο πεδίο εκπαίδευση στην ΕΕ-28
αφορά σε δαπάνες στην ειδική κατηγορία προσχολική
& πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Την ίδια χρονιά, το
32,4% των συνολικών δαπανών της γενικής κυβέρνησης στο πεδίο εκπαίδευση στην Ελλάδα αφορά σε
δαπάνες στην ειδική κατηγορία προσχολική & πρωτοβάθμια εκπαίδευση, τιμή υπερέχουσα ελαφρά κατά
0,4 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28
(32,0%), κατέχοντας την 13η υψηλότερη θέση στην
κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28. Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα
5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) με μέση τιμή 48,8% είναι: η Σουηδία (63,6%), η Κροατία
(50,5%), η Δανία (45,5%), η Ιρλανδία (42,1%), και η

Πολωνία (42,1%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5
κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με
μέση τιμή 20,9% και συγκεκριμένα: η Λιθουανία
(19,9%), η Βουλγαρία (20,7%), το Ηνωμένο Βασίλειο
(21,2%), η Ρουμανία (21,4%), και η Φινλανδία
(21,5%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,3 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
4.1.3.2 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στην ειδική κατηγορία δευτεροβάθμια εκπαίδευση (σε εκ.€) στην Ελλάδα και την ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2001-2018.

Γράφημα 4.75: Συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στην ειδική κατηγορία ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (σε εκ.€) στην ΕΛΛΑΔΑ και την ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2001-2018
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, οι συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στην ειδική κατηγορία δευτεροβάθμια εκπαίδευ-
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ση στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 είναι 281.675 εκ.€, δαπάνη που αντιστοιχεί στο 1,8% του ΑΕΠ της ΕΕ-28 τη
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συγκεκριμένη χρονιά. Κατά την περίοδο αναφοράς
(2001-2018) ο δείκτης συνολικές δαπάνες της γενικής
κυβέρνησης στην ειδική κατηγορία δευτεροβάθμια
εκπαίδευση στην ΕΕ-28 καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 49,6% (ή κατά 93.424 εκ.€), από
188.251 εκ.€ το 2001, που αποτελεί και την ελάχιστη
τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε
281.675 εκ.€ το 2018. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή
του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2017
(282.828 εκ.€).

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του δείκτη συνολικές δαπάνες της γενικής
κυβέρνησης στην ειδική κατηγορία δευτεροβάθμια
εκπαίδευση ως προς το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν
(ΑΕΠ) στην Ελλάδα και την ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2001-2018.

Κεφάλαιο 4ο

ΔΗΜΟΣΙΕΣ & ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Το 2018, οι συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στην ειδική κατηγορία δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα είναι 2.293 εκ.€, δαπάνη που αντιστοιχεί στο 1,2% του ΑΕΠ της χώρας τη συγκεκριμένη
χρονιά. Σημειώνεται, ωστόσο, ότι στην Ελλάδα στις
δαπάνες της ειδικής κατηγορίας δευτεροβάθμια εκπαίδευση συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες της
επόμενης βαθμίδας (μεταδευτεροβάθμια μη τριτοβάθμια εκπαίδευση) με την επιβάρυνση του ποσοστού δαπανών της ειδικής κατηγορίας δευτεροβάθμια
εκπαίδευση να εκτιμάται γύρω στο 0,25%. Κατά την
περίοδο αναφοράς (2001-2018) ο δείκτης συνολικές
δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στην ειδική κατηγο-

ρία δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα καταγράφει αύξηση κατά 18,4% (ή κατά 357 εκ.€), από
1.936 εκ.€ το 2001, σε 2.293 εκ.€ το 2018. Ωστόσο κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς καταγράφονται σημαντικές αυξομειώσεις του δείκτη. Πιο συγκεκριμένα, την περίοδο 2001-2009 καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική αύξηση του δείκτη συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στην ειδική κατηγορία
δευτεροβάθμια εκπαίδευση κατά 88,7% (ή κατά
1.717 εκ.€), από 1.936 εκ.€ το 2001, που αποτελεί και
την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς (2001-2018), σε 3.653 εκ.€ το 2009, που
αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς (2001-2018), ενώ την επόμενη
περίοδο 2009-2018 καταγράφεται σημαντική μείωση
του δείκτη κατά -37,2% (ή κατά 1.360 εκ.€), από 3.653
εκ.€ το 2009, σε 2.293 εκ.€ το 2018.

Γράφημα 4.76: Ποσοστιαία κατανομή του δείκτη συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στην ειδική κατηγορία ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ως προς το
ΑΕΠ στην ΕΛΛΑΔΑ και την ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2001-2018
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Πηγή: Eurostat - General government expenditure by function (COFOG) [gov_10a_exp] the period 2001-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, το ποσοστό των συνολικών δαπανών της γενικής κυβέρνησης στην ειδική κατηγορία δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην ΕΕ-28 αντιστοιχεί στο 1,8%
του ΑΕΠ της. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018)
ο δείκτης συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης
στην ειδική κατηγορία δευτεροβάθμια εκπαίδευση ως
προς το ΑΕΠ στην ΕΕ-28 καταγράφει (κατά απόλυτη
τιμή) οριακά μηδενική μεταβολή.
Το 2018, το ποσοστό των συνολικών δαπανών της γενικής κυβέρνησης στην ειδική κατηγορία δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα αντιστοιχεί στο
1,2% του ΑΕΠ της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς
(2001-2018) ο δείκτης συνολικές δαπάνες της γενικής

κυβέρνησης στην ειδική κατηγορία δευτεροβάθμια
εκπαίδευση ως προς το ΑΕΠ στην Ελλάδα καταγράφει
(κατά απόλυτη τιμή) οριακά μηδενική μεταβολή. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2011 (1,6%), ενώ η
ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο, καταγράφεται το 2018 (1,2%).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στην ειδική
κατηγορία δευτεροβάθμια εκπαίδευση (σε εκ.€) στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 καθώς και η ποσοστιαία αναλογία τους ως προς το ΑΕΠ των κρατών-μελών της ΕΕ-28
το 2018.
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Γράφημα 4.77: Συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στην ειδική κατηγορία ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (σε εκ.€) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία τους ως προς το ΑΕΠ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - General government expenditure by function (COFOG) [gov_10a_exp] the period 2001-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, οι συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στην ειδική κατηγορία δευτεροβάθμια εκπαίδευση
στην ΕΕ-28 (281.675 εκ.€) αντιστοιχούν στο 1,8% του
ΑΕΠ της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά. Την ίδια χρονιά, οι συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης
στην ειδική κατηγορία δευτεροβάθμια εκπαίδευση
στην Ελλάδα (2.293 εκ.€) αντιστοιχούν στο 1,2% του
ΑΕΠ της χώρας, κατέχοντας την 5η χαμηλότερη θέση
στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28, με την τιμή της ποσοστιαίας αναλογίας στην Ελλάδα (1,2%) να υπολείπεται
ελαφρά (κατά 0,5 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης αναλογίας στην ΕΕ-28 (1,8%).
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με την υψηλότερη αναλογία
(top 5) με μέση τιμή 2,2% είναι: το Βέλγιο (2,4%), η
Φινλανδία (2,3%), το Ηνωμένο Βασίλειο (2,1%), η Αυ-

στρία (2,1%), και η Ολλανδία (2,1%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με την χαμηλότερη αναλογία (bottom 5) με μέση τιμή 1,1%, και συγκεκριμένα:
η Κροατία (1,0%), η Ιρλανδία (1,1%), η Πολωνία (1,1%),
η Σουηδία (1,1%), και η Ελλάδα (1,2%). Ας σημειωθεί
ότι η τιμή του λόγου top5/bottom5 είναι υψηλή (2,0
φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του δείκτη συνολικές δαπάνες της γενικής
κυβέρνησης στην ειδική κατηγορία δευτεροβάθμια
εκπαίδευση ως προς τις συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στο πεδίο εκπαίδευση στα κράτημέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 4.78: Ποσοστιαία κατανομή του δείκτη συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στην ειδική κατηγορία ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ως προς τις
συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στο πεδίο ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, το 38,0% των συνολικών δαπανών της γενικής κυβέρνησης στο πεδίο εκπαίδευση στην ΕΕ-28
αφορά σε δαπάνες στην ειδική κατηγορία δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Την ίδια χρονιά, το 31,9% των
συνολικών δαπανών της γενικής κυβέρνησης στο πεδίο εκπαίδευση στην Ελλάδα αφορά σε δαπάνες στην
ειδική κατηγορία δευτεροβάθμια εκπαίδευση, τιμή
υπολειπόμενη σημαντικά κατά 6,1 ποσ. μονάδες της
τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (38,0%), κατέχοντας την
7η χαμηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ28. Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον
υψηλότερο δείκτη (top 5) με μέση τιμή 45,9% είναι: η
Βουλγαρία (53,1%), η Ιταλία (46,5%), η Τσεχία
(44,0%), η Αυστρία (43,2%), και το Ηνωμένο Βασίλειο
(42,5%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-
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μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή 21,2% και συγκεκριμένα: η Σουηδία (15,7%), η
Κροατία (18,3%), η Πολωνία (22,8%), η Λετονία
(24,0%), και η Δανία (25,2%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή
του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,2 φορές),
που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28.
4.1.3.3 ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΜΗ-ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στην ειδική κατηγορία μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση (σε εκ.€) στην ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς
2001-2018.
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Σημειώνεται, ότι η Ελλάδα καταγράφει μηδενικές δαπάνες στην συγκεκριμένη ειδική κατηγορία δαπάνης
αφού τις έχει ενσωματώσει στις δαπάνες της ειδικής
κατηγορίας δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με την επιβάρυνση του ποσοστού δαπανών της ειδικής κατηγο-

ρίας δευτεροβάθμια εκπαίδευση να εκτιμάται στο
0,25%, ενώ σε 7 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 (Βουλγαρία,
Δανία, Κύπρος, Ολλανδία, Σλοβενία, Σλοβακία, και
Φινλανδία) καταγράφονται μηδενικές δαπάνες στη
συγκεκριμένη ειδική κατηγορία δαπάνης.

Γράφημα 4.79: Συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στην ειδική κατηγορία ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΜΗ-ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (σε εκ.€) στην ΕΕ-28
την περίοδο αναφοράς 2001-2018
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Πηγή: Eurostat - General government expenditure by function (COFOG) [gov_10a_exp] the period 2001-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά 36,7% (ή κατά
5.096 εκ.€), από 13.887 εκ.€ το 2001, σε 18.983 εκ.€
το 2005, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη
κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς (2001-2018), ενώ
την επόμενη περίοδο 2005-2018 καταγράφεται σημαντική μείωση του δείκτη κατά -28,7% (ή κατά 5.450
εκ.€), από 18.983 εκ.€ το 2005, σε 13.534 εκ.€ το
2018. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά
τη συνολική περίοδο αναφοράς (2001-2018) καταγράφεται το 2017 (12.665 εκ.€).
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ΔΗΜΟΣΙΕΣ & ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ
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Το 2018, οι συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στην ειδική κατηγορία μεταδευτεροβάθμια μητριτοβάθμια εκπαίδευση στα 20 από τα 28 κράτημέλη της ΕΕ-28, για τα οποία διατίθενται μη-μηδενικά
σχετικά στοιχεία, είναι 13.534 εκ.€, δαπάνη που αντιστοιχεί στο 0,1% του ΑΕΠ της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη
χρονιά. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) ο
δείκτης συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης
στην ειδική κατηγορία μεταδευτεροβάθμια μη- τριτοβάθμια εκπαίδευση στην ΕΕ-28 καταγράφει ελαφρά
μείωση κατά -2,5% (ή κατά 354 εκ.€), από 13.887 εκ.€
το 2001, σε 13.534 εκ.€ το 2018. Ωστόσο κατά τη
διάρκεια της περιόδου αναφοράς καταγράφονται σημαντικές αυξομειώσεις του δείκτη. Πιο συγκεκριμένα,
την περίοδο 2001-2005 καταγράφεται σημαντική αύξηση του δείκτη συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στην ειδική κατηγορία μεταδευτεροβάθμια

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του δείκτη συνολικές δαπάνες της γενικής
κυβέρνησης στην ειδική κατηγορία μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση ως προς το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) στην ΕΕ-28 την περίοδο
αναφοράς 2001-2018.

Γράφημα 4.80: Ποσοστιαία κατανομή του δείκτη συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στην ειδική κατηγορία ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΜΗΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ως προς το ΑΕΠ στην ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2001-2018
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Το 2018, το ποσοστό των συνολικών δαπανών της γενικής κυβέρνησης στην ειδική κατηγορία μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση στα 20 από τα
28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28, για τα οποία διατίθενται μημηδενικά σχετικά στοιχεία, αντιστοιχεί στο 0,1% του
ΑΕΠ της. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) ο
δείκτης συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης
στην ειδική κατηγορία μεταδευτεροβάθμια μη- τριτοβάθμια εκπαίδευση ως προς το ΑΕΠ στην ΕΕ-28 κατα-

γράφει (κατά απόλυτη τιμή) οριακά μηδενική μεταβολή.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στην ειδική
κατηγορία μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση (σε εκ.€) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 καθώς
και η ποσοστιαία αναλογία τους ως προς το ΑΕΠ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 4.81: Συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στην ειδική κατηγορία ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΜΗ-ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (σε εκ.€) στα κράτημέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία τους ως προς το ΑΕΠ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 το 2018
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Το 2018, οι συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στην ειδική κατηγορία μεταδευτεροβάθμια μητριτοβάθμια εκπαίδευση στα 23 από τα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 (281.675 εκ.€) αντιστοιχούν στο 0,1% του
ΑΕΠ της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά. Την ίδια χρονιά, σε 6 κράτη-μέλη από τα 20 της ΕΕ-28 τα οποία καταγράφουν μη-μηδενικές δαπάνες στη συγκεκριμένη
ειδική κατηγορία η αναλογία της δαπάνης ως προς το
ΑΕΠ τους είναι μη-μηδενική, με την υψηλότερη αναλογία να καταγράφεται στο Ηνωμένο Βασίλειο (0,4%), και

κατά φθίνουσα τιμή της αναλογίας ακολουθούν: η Λιθουανία (0,2%), και η Γερμανία (0,1%), το Λουξεμβούργο (0,1%), η Εσθονία (0,1%), και η Μάλτα (0,1%).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του δείκτη συνολικές δαπάνες της γενικής
κυβέρνησης στην ειδική κατηγορία μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση ως προς τις συνολικές
δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στο πεδίο εκπαίδευση στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 4.82: Ποσοστιαία κατανομή του δείκτη συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στην ειδική κατηγορία ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΜΗ-ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ως προς τις συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στο πεδίο ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Το 2018, το 1,8% των συνολικών δαπανών της γενικής
κυβέρνησης στο πεδίο εκπαίδευση στην ΕΕ-28 αφορά
σε δαπάνες στην ειδική κατηγορία μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση. Την ίδια χρονιά, σε
18 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 καταγράφεται μημηδενική αναλογία της δαπάνης της συγκεκριμένης
ειδικής κατηγορίας.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο (μη-μηδενικό) δείκτη (top 5) και με μέση τιμή
3,9% είναι: το Ηνωμένο Βασίλειο (7,9%), η Λιθουανία
(5,1%), η Μάλτα (2,8%), το Λουξεμβούργο (2,1%), και
η Γερμανία (1,5%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5
κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο (μη-μηδενικό) δείκτη

(bottom 5) με μέση τιμή 0,04% και συγκεκριμένα: η
Ισπανία (0,01%), η Κροατία (0,02%), η Λετονία
(0,06%), η Ουγγαρία (0,06%), και η Πολωνία (0,07%).
Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (90,3 φορές), που υποδηλώνει
την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων
του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
4.1.3.4 ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στην ειδική κατηγορία τριτοβάθμια εκπαίδευση (σε εκ.€) στην Ελλάδα και την ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2001-2018.

Γράφημα 4.83: Συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στην ειδική κατηγορία ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (σε εκ.€) στην ΕΛΛΑΔΑ και την ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2001-2018
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Κεφάλαιο 4ο

Το 2018, οι συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στην ειδική κατηγορία τριτοβάθμια εκπαίδευση
στην Ελλάδα είναι 1.622 εκ.€, δαπάνη που αντιστοιχεί
στο 0,9% του ΑΕΠ της χώρας τη συγκεκριμένη χρονιά.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) ο δείκτης
συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στην ειδική κατηγορία τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα
καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 55,5%

(ή κατά 579 εκ.€), από 1.043 εκ.€ το 2001, σε 1.622
εκ.€ το 2018. Ωστόσο κατά τη διάρκεια της περιόδου
αναφοράς καταγράφονται σημαντικές αυξομειώσεις
του δείκτη. Πιο συγκεκριμένα, την περίοδο 2001-2008
καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική αύξηση του δείκτη
συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στην ειδική κατηγορία τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά 103,3%
(ή κατά 1.077 εκ.€), από 1.043 εκ.€ το 2001, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς (2001-2018), σε 2.198 εκ.€ το
2008, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς (2001-2018), ενώ
την επόμενη περίοδο 2008-2018 καταγράφεται ισχυρή
μείωση του δείκτη κατά -23,5% (ή κατά 498 εκ.€), από
2.198 εκ.€ το 2008, σε 1.622 εκ.€ το 2018.

ΔΗΜΟΣΙΕΣ & ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Το 2018, οι συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στην ειδική κατηγορία τριτοβάθμια εκπαίδευση
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 είναι 117.961 εκ.€, δαπάνη
που αντιστοιχεί στο 0,7% του ΑΕΠ της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά. Κατά την περίοδο αναφοράς (20012018) ο δείκτης συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στην ειδική κατηγορία τριτοβάθμια εκπαίδευση στην ΕΕ-28 καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική
αύξηση κατά 58,5% (ή κατά 43.544 εκ.€), από 74.417
εκ.€ το 2001, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του
δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 117.961 εκ.€
το 2018, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή
του δείκτη την ίδια περίοδο.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του δείκτη συνολικές δαπάνες της γενικής
κυβέρνησης στην ειδική κατηγορία τριτοβάθμια εκπαίδευση ως προς το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν
(ΑΕΠ) στην Ελλάδα και την ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2001-2018.

Γράφημα 4.84: Ποσοστιαία κατανομή του δείκτη συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στην ειδική κατηγορία ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ως προς το
ΑΕΠ στην ΕΛΛΑΔΑ και την ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2001-2018
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Το 2018, το ποσοστό των συνολικών δαπανών της γενικής κυβέρνησης στην ειδική κατηγορία τριτοβάθμια
εκπαίδευση στην ΕΕ-28 αντιστοιχεί στο 0,7% του ΑΕΠ
της. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) ο δείκτης
συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στην ειδική
κατηγορία τριτοβάθμια εκπαίδευση ως προς το ΑΕΠ
στην ΕΕ-28 καταγράφει οριακά μηδενική μεταβολή.
Το 2018, το ποσοστό των συνολικών δαπανών της γενικής κυβέρνησης στην ειδική κατηγορία τριτοβάθμια
εκπαίδευση στην Ελλάδα αντιστοιχεί στο 0,9% του ΑΕΠ
της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) ο
δείκτης συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης

στην ειδική κατηγορία τριτοβάθμια εκπαίδευση ως
προς το ΑΕΠ στην Ελλάδα καταγράφει (κατά απόλυτη
τιμή) οριακά μηδενική μεταβολή. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2012 (1,0%), ενώ η ελάχιστη τιμή του
δείκτη την ίδια περίοδο, καταγράφεται το 2001 (0,7%).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στην ειδική
κατηγορία τριτοβάθμια εκπαίδευση (σε εκ.€) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 καθώς και η ποσοστιαία αναλογία
τους ως προς το ΑΕΠ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 το
2018.
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Γράφημα 4.85: Συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στην ειδική κατηγορία ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (σε εκ.€) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία τους ως προς το ΑΕΠ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - General government expenditure by function (COFOG) [gov_10a_exp] the period 2001-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, οι συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στην ειδική κατηγορία τριτοβάθμια εκπαίδευση
στην ΕΕ-28 (117.961 εκ.€) αντιστοιχούν στο 0,7% του
ΑΕΠ της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά. Την ίδια χρονιά, οι συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης
στην ειδική κατηγορία τριτοβάθμια εκπαίδευση στην
Ελλάδα (1.622 εκ.€) αντιστοιχούν στο 0,9% του ΑΕΠ
της χώρας, κατέχοντας την 12η υψηλότερη θέση στην
κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28, με την τιμή της ποσοστιαίας
αναλογίας στην Ελλάδα (0,9%) να υπερέχει οριακά
(κατά 0,3 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης αναλογίας
στην ΕΕ-28 (0,7%).
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με την υψηλότερη αναλογία
(top 5) με μέση τιμή 1,4% είναι: η Φινλανδία (1,7%), η
Δανία (1,6%), η Ολλανδία (1,4%), η Εσθονία (1,3%), και

η Πολωνία (1,2%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5
κράτη-μέλη με την χαμηλότερη αναλογία (bottom 5) με
μέση τιμή 0,5%, και συγκεκριμένα: η Ιταλία (0,3%), η
Ιρλανδία (0,5%), το Λουξεμβούργο (0,5%), η Βουλγαρία (0,6%), και η Ισπανία (0,6%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (2,9
φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του δείκτη συνολικές δαπάνες της γενικής
κυβέρνησης στην ειδική κατηγορία τριτοβάθμια εκπαίδευση ως προς τις συνολικές δαπάνες της γενικής
κυβέρνησης στο πεδίο εκπαίδευση στα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 4.86: Ποσοστιαία κατανομή του δείκτη συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στην ειδική κατηγορία ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ως προς τις συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στο πεδίο ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Το 2018, το 15,9% των συνολικών δαπανών της γενικής
κυβέρνησης στο πεδίο εκπαίδευση στην ΕΕ-28 αφορά
σε δαπάνες στην ειδική κατηγορία τριτοβάθμια εκπαίδευση. Την ίδια χρονιά, το 15,6% των συνολικών δαπανών της γενικής κυβέρνησης στο πεδίο εκπαίδευση
στην Ελλάδα αφορά σε δαπάνες στην ειδική κατηγορία
τριτοβάθμια εκπαίδευση, τιμή υπολειπόμενη οριακά
κατά 0,3 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28
(15,9%), κατέχοντας την 11η χαμηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28. Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5
κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) με μέση
τιμή 26,0% είναι: η Σουηδία (30,5%), η Αυστρία
(28,0%), η Γερμανία (24,6%), η Πορτογαλία (24,3%), και
η Ισπανία (22,6%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5
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κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με
μέση τιμή 11,2% και συγκεκριμένα: η Κύπρος (7,7%), η
Ουγγαρία (9,8%), η Κροατία (12,5%), η Λιθουανία
(13,1%), και η Βουλγαρία (13,1%). Ας σημειωθεί ότι η
τιμή του λόγου top5/bottom5 είναι υψηλή (2,3 φορές),
που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
4.1.3.5 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΒΑΘΜΙΔΑ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στην ειδική κατηγορία εκπαίδευση μη προσδιορισμένη σε βαθμίδα
(σε εκ.€) στην Ελλάδα και την ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2001-2018.
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Γράφημα 4.87: Συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στην ειδική κατηγορία ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΒΑΘΜΙΔΑ (σε εκ.€) στην ΕΛΛΑΔΑ και
την ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2001-2018
28.530

21.128

2001

23.319

2002

23.539

2003

24.580

2004

30.247

29.596

25.578

2005

2006

2007

2008

27.733

27.552

2009

26.028

2010

ΕΕ-28

25.248

25.006

25.190

5

3

3

2

2011

2012

2013

2014

26.609

24.961

24.935

25.335

16

17

18

18

2015

2016

2017

2018

ΕΛΛΑΔΑ

Πηγή: Eurostat - General government expenditure by function (COFOG) [gov_10a_exp] the period 2001-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2007
(30.427 εκ.€). Την ίδια χρονιά, οι συνολικές δαπάνες
της γενικής κυβέρνησης στην ειδική κατηγορία εκπαίδευση μη προσδιορισμένη σε βαθμίδα στην Ελλάδα
είναι ελάχιστες (18,0 εκ.€).
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Το 2018, οι συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στην ειδική κατηγορία εκπαίδευση μη προσδιορισμένη σε βαθμίδα στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 είναι
25.335 εκ.€, δαπάνη που αντιστοιχεί στο 0,2% του
ΑΕΠ της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) ο δείκτης συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στην ειδική κατηγορία
εκπαίδευση μη προσδιορισμένη σε βαθμίδα στην ΕΕ28 καταγράφει αύξηση κατά 19,9% (ή κατά 4.026
εκ.€), από 21.128 εκ.€ το 2001, που αποτελεί και την
ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς,
σε 25.335 εκ.€ το 2018. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του δείκτη συνολικές δαπάνες της γενικής
κυβέρνησης στην ειδική κατηγορία εκπαίδευση μη
προσδιορισμένη σε βαθμίδα ως προς το ακαθάριστο
εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) στην ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2001-2018.

Γράφημα 4.88: Ποσοστιαία κατανομή του δείκτη συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στην ειδική κατηγορία ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΣΕ
ΒΑΘΜΙΔΑ ως προς το ΑΕΠ την ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2001-2018
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Το 2018, το ποσοστό των συνολικών δαπανών της γενικής κυβέρνησης στην ειδική κατηγορία εκπαίδευση
μη προσδιορισμένη σε βαθμίδα στην ΕΕ-28 αντιστοιχεί στο 0,2% του ΑΕΠ της. Κατά την περίοδο αναφοράς
(2001-2018) ο δείκτης συνολικές δαπάνες της γενικής
κυβέρνησης στην ειδική κατηγορία εκπαίδευση μη
προσδιορισμένη σε βαθμίδα ως προς το ΑΕΠ στην ΕΕ28 καταγράφει οριακά μηδενική μεταβολή.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στην ειδική
κατηγορία εκπαίδευση μη προσδιορισμένη σε βαθμίδα (σε εκ.€) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 καθώς και η
ποσοστιαία αναλογία τους ως προς το ΑΕΠ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 το 2018. Σημειώνεται ότι σε 6
από τα 28 κράτη της ΕΕ η αναλογία της συγκεκριμένης
δαπάνης ως προς το ΑΕΠ τους είναι μηδενική.
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Γράφημα 4.89: Συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στην ειδική κατηγορία ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΒΑΘΜΙΔΑ (σε εκ.€) στα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία τους ως προς το ΑΕΠ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - General government expenditure by function (COFOG) [gov_10a_exp] the period 2001-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

Το 2018, οι συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στην ειδική κατηγορία εκπαίδευση μη προσδιορισμένη σε βαθμίδα στην ΕΕ-28 (117.961 εκ.€) αντιστοιχούν στο 0,7% του ΑΕΠ της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη
χρονιά.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με την υψηλότερη αναλογία (top 5) με μέση τιμή 0,5% είναι: η Λετονία (0,6%), το Βέλγιο (0,6%), η Λιθουανία (0,4%), η
Κύπρος (0,4%), και το Ηνωμένο Βασίλειο (0,3%). Στον
αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με την χαμηλότερη (μη-μηδενικήή) αναλογία (bottom 5) με μέση
τιμή 0,1%, και συγκεκριμένα: η Τσεχία (0,1%), η Δανία

(0,1%), η Γερμανία (0,1%), η Ιρλανδία (0,1%), και η Ισπανία (0,1%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (4,6 φορές), που
υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων
του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του δείκτη συνολικές δαπάνες της γενικής
κυβέρνησης στην ειδική κατηγορία εκπαίδευση μη
προσδιορισμένη σε βαθμίδα ως προς τις συνολικές
δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στο πεδίο εκπαίδευση στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 4.90: Ποσοστιαία κατανομή του δείκτη συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στην ειδική κατηγορία ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΣΕ
ΒΑΘΜΙΔΑ ως προς τις συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στο πεδίο ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Το 2018, το 3,4% των συνολικών δαπανών της γενικής
κυβέρνησης στο πεδίο εκπαίδευση στην ΕΕ-28 αφορά
σε δαπάνες στην ειδική κατηγορία εκπαίδευση μη
προσδιορισμένη σε βαθμίδα.
Την ίδια χρονιά, το 0,3% των συνολικών δαπανών της
γενικής κυβέρνησης στο πεδίο εκπαίδευση στην Ελλάδα αφορά σε δαπάνες στην ειδική κατηγορία εκπαίδευση μη προσδιορισμένη σε βαθμίδα, τιμή υπολειπόμενη ισχυρά κατά 3,1 ποσ. μονάδες της τιμής του
δείκτη στην ΕΕ-28 (3,4%), κατέχοντας την 2η χαμηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) με μέση τιμή 8,2% είναι: η Σουηδία (30,5%), η Αυστρία (28,0%), η Γερμανία (24,6%),
η Πορτογαλία (24,3%), και η Ισπανία (22,6%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή 0,3% και συ-

γκεκριμένα: η Κύπρος (7,7%), η Ουγγαρία (9,8%), η
Κροατία (12,5%), η Λιθουανία (13,1%), και η Βουλγαρία (13,1%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (30,6 φορές),
που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών
διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.
4.1.3.6 ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στην ειδική κα2
τηγορία επικουρικές υπηρεσίες της εκπαίδευσης (σε
εκ.€) στην Ελλάδα και την ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς
2001-2018.
2

Αφορά σε δαπάνες υπηρεσιών μεταφοράς, σίτισης, καταλύματος,
ιατρικής και οδοντιατρικής περίθαλψης και άλλες επικουρικές υπηρεσίες κυρίως για μαθητές/φοιτητές ασχέτως βαθμίδας φοίτησης.

Γράφημα 4.91: Συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στην ειδική κατηγορία ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (σε εκ.€) στην ΕΛΛΑΔΑ και την
ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2001-2018
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Το 2018, οι συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης
στην ειδική κατηγορία επικουρικές υπηρεσίες της εκπαίδευσης στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 είναι 42.540 εκ.€,
δαπάνη που αντιστοιχεί στο 0,3% του ΑΕΠ της ΕΕ-28 τη
συγκεκριμένη χρονιά. Κατά την περίοδο αναφοράς
(2001-2018) ο δείκτης συνολικές δαπάνες της γενικής
κυβέρνησης στην ειδική κατηγορία επικουρικές υπηρεσίες της εκπαίδευσης στην ΕΕ-28 καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 113,2% (ή κατά 22.584
εκ.€), από 19.956 εκ.€ το 2001, που αποτελεί και την
ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς,
σε 42.540 εκ.€ το 2018, που αποτελεί αντίστοιχα και τη
μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.

αύξηση κατά 231,5% (ή κατά 125 εκ.€), από 54 εκ.€ το
2001, σε 179 εκ.€ το 2018. Ωστόσο κατά τη διάρκεια της
περιόδου αναφοράς καταγράφονται σημαντικές αυξομειώσεις του δείκτη. Πιο συγκεκριμένα, την περίοδο
2001-2010 καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική αύξηση
του δείκτη συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης
στην ειδική κατηγορία επικουρικές υπηρεσίες της εκπαίδευσης κατά 409,3% (ή κατά 221 εκ.€), από 54 εκ.€
το 2001, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη
κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς (2001-2018), σε
275 εκ.€ το 2010, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του
δείκτη κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς (20012018), ενώ την επόμενη περίοδο 2010-2018 καταγράφεται σημαντική μείωση του δείκτη κατά -34,9% (ή κατά 96 εκ.€), από 275 εκ.€ το 2010, σε 179 εκ.€ το 2018.

Το 2018, οι συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης
στην ειδική κατηγορία επικουρικές υπηρεσίες της εκπαίδευσης στην Ελλάδα είναι 54 εκ.€, δαπάνη που αντιστοιχεί στο 0,1% του ΑΕΠ της χώρας τη συγκεκριμένη
χρονιά. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) ο δείκτης συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στην
ειδική κατηγορία επικουρικές υπηρεσίες της εκπαίδευσης στην Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική
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Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του δείκτη συνολικές δαπάνες της γενικής
κυβέρνησης στην ειδική κατηγορία επικουρικές υπηρεσίες της εκπαίδευσης ως προς το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) στην Ελλάδα και την ΕΕ-28 την
περίοδο αναφοράς 2001-2018.

Γράφημα 4.92: Ποσοστιαία κατανομή του δείκτη συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στην ειδική κατηγορία ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ως προς το ΑΕΠ στην ΕΛΛΑΔΑ και την ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2001-2018
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Το 2018, το ποσοστό των συνολικών δαπανών της γενικής κυβέρνησης στην ειδική κατηγορία επικουρικές
υπηρεσίες της εκπαίδευσης στην ΕΕ-28 αντιστοιχεί στο
0,3% του ΑΕΠ της. Κατά την περίοδο αναφοράς (20012018) ο δείκτης συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στην ειδική κατηγορία επικουρικές υπηρεσίες
της εκπαίδευσης ως προς το ΑΕΠ στην ΕΕ-28 καταγράφει οριακά μηδενική μεταβολή.
Το 2018, το ποσοστό των συνολικών δαπανών της γενικής κυβέρνησης στην ειδική κατηγορία επικουρικές
υπηρεσίες της εκπαίδευσης στην Ελλάδα αντιστοιχεί
στο 0,1% του ΑΕΠ της χώρας. Κατά την περίοδο αναφο-

ράς (2001-2018) ο δείκτης συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στην ειδική κατηγορία επικουρικές
υπηρεσίες της εκπαίδευσης ως προς το ΑΕΠ στην Ελλάδα καταγράφει (κατά απόλυτη τιμή) οριακά μηδενική μεταβολή.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στην ειδική
κατηγορία επικουρικές υπηρεσίες της εκπαίδευσης (σε
εκ.€) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 καθώς και η ποσοστιαία αναλογία τους ως προς το ΑΕΠ των κρατώνμελών της ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 4.93: Συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στην ειδική κατηγορία ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (σε εκ.€) στα κράτη-μέλη της ΕΕ28 και ποσοστιαία αναλογία τους ως προς το ΑΕΠ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 το 2018
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Το 2018, οι συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στην ειδική κατηγορία επικουρικές υπηρεσίες της
εκπαίδευσης στην ΕΕ-28 (42.540 εκ.€) αντιστοιχούν
στο 0,3% του ΑΕΠ της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, οι συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στην ειδική κατηγορία επικουρικές υπηρεσίες της εκπαίδευσης στην Ελλάδα (179 εκ.€) αντιστοιχούν στο 0,1% του ΑΕΠ της χώρας, κατέχοντας την
8η χαμηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ28, με την τιμή της ποσοστιαίας αναλογίας στην Ελλάδα (0,1%) να υπολείπεται οριακά (κατά 0,2 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης αναλογίας στην ΕΕ-28 (0,3%).
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με την υψηλότερη αναλογία
(top 5) με μέση τιμή 0,5% είναι: η Γαλλία (0,7%), η
Σλοβακία (0,5%), η Ουγγαρία (0,5%), το Λουξεμβούρ-

γο (0,4%), και η Κύπρος (0,4%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με την χαμηλότερη αναλογία (bottom 5) με μέση τιμή 0,1%, και συγκεκριμένα: η Βουλγαρία (0,1%), η Δανία (0,1%), η Ιρλανδία
(0,1%), η Ελλάδα (0,1%), και η Ισπανία (0,1%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (6,3 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του δείκτη συνολικές δαπάνες της γενικής
κυβέρνησης στην ειδική κατηγορία επικουρικές υπηρεσίες της εκπαίδευσης ως προς τις συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στο πεδίο εκπαίδευση στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 4.94: Ποσοστιαία κατανομή του δείκτη συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στην ειδική κατηγορία ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ως προς τις συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στο πεδίο ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Το 2018, το 5,7% των συνολικών δαπανών της γενικής
κυβέρνησης στο πεδίο εκπαίδευση στην ΕΕ-28 αφορά
σε δαπάνες στην ειδική κατηγορία επικουρικές υπηρεσίες της εκπαίδευσης. Την ίδια χρονιά, το 2,5% των
συνολικών δαπανών της γενικής κυβέρνησης στο πεδίο εκπαίδευση στην Ελλάδα αφορά σε δαπάνες στην
ειδική κατηγορία επικουρικές υπηρεσίες της εκπαίδευσης, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά κατά 3,2 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (5,7%), κατέχοντας την 8η χαμηλότερη θέση στην κατανομή ως προς
το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28. Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με
τον υψηλότερο δείκτη (top 5) με μέση τιμή 10,9% είναι: η Γαλλία (13,7%), η Σλοβακία (12,9%), η Ουγγαρία (10,5%), η Γερμανία (8,9%), και το Λουξεμβούργο
(8,8%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη

με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή
0,6% και συγκεκριμένα: το Ηνωμένο Βασίλειο (0,3%),
η Φινλανδία (0,4%), η Σουηδία (0,6%), η Λιθουανία
(0,8%), και η Δανία (0,9%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή
του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (18,3
φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
4.1.3.7

ΈΡΕΥΝΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ (R&D) ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στην ειδική κατηγορία έρευνα & Ανάπτυξη (R&D) στην εκπαίδευση
(σε εκ.€) στην Ελλάδα και την ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2001-2018.

Γράφημα 4.95: Συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στην ειδική κατηγορία ΈΡΕΥΝΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ (R&D) ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (σε εκ.€) στην ΕΛΛΑΔΑ και
την ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2001-2018
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Το 2018, οι συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης
στην ειδική κατηγορία έρευνα & Ανάπτυξη (R&D) στην
εκπαίδευση στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 είναι 5.803 εκ.€,
δαπάνη που αντιστοιχεί οριακά μηδενικό ποσοστό του
ΑΕΠ της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) ο δείκτης συνολικές δαπάνες
της γενικής κυβέρνησης στην ειδική κατηγορία έρευνα
& Ανάπτυξη (R&D) στην εκπαίδευση στην ΕΕ-28 καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 227,6% (ή κατά 4.032 εκ.€), από 1.771 εκ.€ το 2001, που αποτελεί
και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 5.803 εκ.€ το 2018. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το
2015 (5.803 εκ.€).

σε 474 εκ.€ το 2018. Ωστόσο κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς καταγράφονται σημαντικές αυξομειώσεις του δείκτη. Πιο συγκεκριμένα, την περίοδο
2001-2009 καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική αύξηση
του δείκτη συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης
στην ειδική κατηγορία έρευνα & Ανάπτυξη (R&D) στην
εκπαίδευση κατά 83,5% (ή κατά 283 εκ.€), από 339 εκ.€
το 2001, σε 622 εκ.€ το 2009, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς (2001-2018), ενώ την επόμενη περίοδο 2009-2018
καταγράφεται μείωση του δείκτη κατά -23,8% (ή κατά
283 εκ.€), από 622 εκ.€ το 2009, σε 474 εκ.€ το 2018.
Αξίζει να σημειωθεί ότι την τριετία 2006-2008 καταγράφεται σημαντική μείωση της δαπάνης της συγκεκριμένης ειδικής κατηγορίας με την ελάχιστη τιμή του
δείκτη κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς (20012018) να καταγράφεται το 2007 (72 εκ.€).

Το 2018, οι συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης
στην ειδική κατηγορία έρευνα & Ανάπτυξη (R&D) στην
εκπαίδευση στην Ελλάδα είναι 474 εκ.€, δαπάνη που
αντιστοιχεί στο 0,3% του ΑΕΠ της χώρας τη συγκεκριμένη χρονιά. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) ο
δείκτης συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης
στην ειδική κατηγορία έρευνα & Ανάπτυξη (R&D) στην
εκπαίδευση στην Ελλάδα καταγράφει σημαντική αύξηση κατά 39,8% (ή κατά 135 εκ.€), από 339 εκ.€ το 2001,

Κεφάλαιο 4ο

ΔΗΜΟΣΙΕΣ & ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του δείκτη συνολικές δαπάνες της γενικής
κυβέρνησης στην ειδική κατηγορία έρευνα & Ανάπτυξη (R&D) στην εκπαίδευση ως προς το ακαθάριστο
εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) στην Ελλάδα και την ΕΕ-28 την
περίοδο αναφοράς 2001-2018.

Γράφημα 4.96: Ποσοστιαία κατανομή του δείκτη συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στην ειδική κατηγορία ΈΡΕΥΝΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ (R&D) ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ως προς το ΑΕΠ στην ΕΛΛΑΔΑ και την ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2001-2018
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της γενικής κυβέρνησης στην ειδική κατηγορία έρευνα
& Ανάπτυξη (R&D) στην εκπαίδευση ως προς το ΑΕΠ
στην Ελλάδα καταγράφει (κατά απόλυτη τιμή) οριακά
μηδενική μεταβολή.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στην ειδική
κατηγορία έρευνα & Ανάπτυξη (R&D) στην εκπαίδευση
(σε εκ.€) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 καθώς και η ποσοστιαία αναλογία τους ως προς το ΑΕΠ των κρατώνμελών της ΕΕ-28 το 2018.

Το 2018, όπως και συνολικά κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018), το ποσοστό των συνολικών δαπανών
της γενικής κυβέρνησης στην ειδική κατηγορία έρευνα
& Ανάπτυξη (R&D) στην εκπαίδευση στην ΕΕ-28 αντιστοιχεί σε οριακά μηδενική τιμή επί του ΑΕΠ της. Την
ίδια χρονιά, το ποσοστό των συνολικών δαπανών της
γενικής κυβέρνησης στην ειδική κατηγορία έρευνα &
Ανάπτυξη (R&D) στην εκπαίδευση στην Ελλάδα αντιστοιχεί στο 0,3% του ΑΕΠ της χώρας. Κατά την περίοδο
αναφοράς (2001-2018) ο δείκτης συνολικές δαπάνες

Γράφημα 4.97: Συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στην ειδική κατηγορία ΈΡΕΥΝΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ (R&D) ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (σε εκ.€) στα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία τους ως προς το ΑΕΠ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 το 2018
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Το 2018, οι συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στην ειδική κατηγορία έρευνα & Ανάπτυξη (R&D)
στην εκπαίδευση στην ΕΕ-28 (5.803εκ.€) αντιστοιχούν
στο 0,00% του ΑΕΠ της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, οι συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στην ειδική κατηγορία έρευνα & Ανάπτυξη
(R&D) στην εκπαίδευση στην Ελλάδα (474 εκ.€) αντιστοιχούν στο 0,30% του ΑΕΠ της χώρας, κατέχοντας
την 2η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το
συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28.
Σημειώνεται, ότι τη συγκεκριμένη χρονιά σε 10 από τα
28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 καταγράφεται μη-μηδενική

τιμή του ποσοστού της δαπάνης της ειδικής κατηγορίας έρευνα & Ανάπτυξη (R&D) στην εκπαίδευση επί
του ΑΕΠ, με την υψηλότερη να καταγράφεται στη
Μάλτα (0,4%), και κατά φθίνουσα σειρά ποσοστού
ακολουθούν: η Ελλάδα και η Τσεχία (0,3%), η Εσθονία
και η Λιθουανία (0,2%), το Ηνωμένο Βασίλειο, η Πολωνία, η Ουγγαρία, η Λετονία, και η Ισπανία (0,1%).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του δείκτη συνολικές δαπάνες της γενικής
κυβέρνησης στην ειδική κατηγορία έρευνα & Ανάπτυξη (R&D) στην εκπαίδευση ως προς τις συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στο πεδίο εκπαίδευση
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 4.98: Ποσοστιαία κατανομή του δείκτη συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στην ειδική κατηγορία ΈΡΕΥΝΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ (R&D) ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ως προς τις συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στο πεδίο ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Το 2018, το 0,78% των συνολικών δαπανών της γενικής
κυβέρνησης στο πεδίο εκπαίδευση στην ΕΕ-28 αφορά
σε δαπάνες στην ειδική κατηγορία έρευνα & Ανάπτυξη
(R&D) στην εκπαίδευση. Την ίδια χρονιά, το 6,60% των
συνολικών δαπανών της γενικής κυβέρνησης στο πεδίο
εκπαίδευση στην Ελλάδα αφορά σε δαπάνες στην ειδική κατηγορία έρευνα & Ανάπτυξη (R&D) στην εκπαίδευση, τιμή υπολειπόμενη ισχυρά κατά 5,82 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (0,78%), κατέχοντας την 2η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς
το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) με μέση τιμή 5,35% είναι: η Μάλτα (7,17%), η Ελλάδα (6,60%), η Τσεχία (5,65%), η Λιθουανία (4,60%), και η Εσθονία (2,72%). Στον αντίποδα

καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή 0,03% και συγκεκριμένα: η Γαλλία (0,005%), το Βέλγιο (0,01%), η Σουηδία
(0,04%), η Ιρλανδία (0,05%), και η Βουλγαρία (0,06%).
Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι
ιδιαίτερα υψηλή (168,7 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
4.1.3.8

ΆΛΛΗ ΜΗ-ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στην ειδική κατηγορία άλλη μη-ταξινομημένη εκπαίδευση (σε εκ.€)
στην Ελλάδα και την ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς
2001-2018.

Γράφημα 4.99: Συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στην ειδική κατηγορία ΆΛΛΗ ΜΗ-ΤΑΞΟΝΟΜΗΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (σε εκ.€) στην ΕΛΛΑΔΑ και την ΕΕ28 την περίοδο αναφοράς 2001-2018
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Το 2018, οι συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης
στην ειδική κατηγορία άλλη μη-ταξινομημένη εκπαί-
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δευση στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 είναι 17.213 εκ.€, δαπάνη που αντιστοιχεί στο 0,1% του ΑΕΠ της ΕΕ-28 τη
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συγκεκριμένη χρονιά. Κατά την περίοδο αναφοράς
(2001-2018) ο δείκτης συνολικές δαπάνες της γενικής
κυβέρνησης στην ειδική κατηγορία άλλη μη- ταξινομημένη εκπαίδευση στην ΕΕ-28 καταγράφει ελαφρά αύξηση κατά 6,7% (ή κατά 1.082 εκ.€), από 16.131 εκ.€ το
2001, σε 17.213 εκ.€ το 2018. Σημειώνεται ότι η μέγιστη
τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2008 (20.433 εκ.€), ενώ αντίστοιχα η ελάχιστη
τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2013
(15.380 εκ.€).

δου αναφοράς καταγράφονται σημαντικές αυξομειώσεις του δείκτη. Πιο συγκεκριμένα, την περίοδο 20012003 καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική αύξηση του
δείκτη συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης
στην ειδική κατηγορία άλλη μη-ταξινομημένη εκπαίδευση κατά 72,8% (ή κατά 476 εκ.€), από 654 εκ.€ το
2001, σε 1.130 εκ.€ το 2003, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς (2001-2018), ενώ την επόμενη περίοδο 2003-2018
καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική μείωση του δείκτη
κατά -76,4% (ή κατά 863 εκ.€), από 1.130 εκ.€ το 2003,
σε 267 εκ.€ το 2018. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή
του δείκτη κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς (20012018) καταγράφεται το 2009 (206 εκ.€).

Το 2018, οι συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης
στην ειδική κατηγορία άλλη μη-ταξινομημένη εκπαίδευση στην Ελλάδα είναι 267 εκ.€, δαπάνη που αντιστοιχεί στο 0,1% του ΑΕΠ της χώρας τη συγκεκριμένη
χρονιά. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) ο δείκτης συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στην
ειδική κατηγορία άλλη μη-ταξινομημένη εκπαίδευση
στην Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική μείωση
κατά -59,2% (ή κατά 387 εκ.€), από 654 εκ.€ το 2001, σε
267 εκ.€ το 2018. Ωστόσο κατά τη διάρκεια της περιό-

Κεφάλαιο 4ο

ΔΗΜΟΣΙΕΣ & ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του δείκτη συνολικές δαπάνες της γενικής
κυβέρνησης στην ειδική κατηγορία άλλη μηταξινομημένη εκπαίδευση ως προς το ακαθάριστο
εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) στην Ελλάδα και την ΕΕ-28 την
περίοδο αναφοράς 2001-2018.

Γράφημα 4.100: Ποσοστιαία κατανομή του δείκτη συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στην ειδική κατηγορία ΆΛΛΗ ΜΗ-ΤΑΞΟΝΟΜΗΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ως προς το ΑΕΠ στην ΕΛΛΑΔΑ και την ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2001-2018
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Το 2018, το ποσοστό των συνολικών δαπανών της γενικής κυβέρνησης στην ειδική κατηγορία άλλη μηταξινομημένη εκπαίδευση στην ΕΕ-28 αντιστοιχεί στο
0,1% του ΑΕΠ της. Κατά την περίοδο αναφοράς (20012018) ο δείκτης συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στην ειδική κατηγορία άλλη μη-ταξινομημένη
εκπαίδευση ως προς το ΑΕΠ στην ΕΕ-28 καταγράφει
(κατά απόλυτη τιμή) οριακά μηδενική μεταβολή.
Την ίδια χρονιά, το ποσοστό των συνολικών δαπανών
της γενικής κυβέρνησης στην ειδική κατηγορία άλλη
μη-ταξινομημένη εκπαίδευση στην Ελλάδα αντιστοιχεί
στο 0,1% του ΑΕΠ της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) ο δείκτης συνολικές δαπάνες της γενι-

κής κυβέρνησης στην ειδική κατηγορία άλλη μηταξινομημένη εκπαίδευση ως προς το ΑΕΠ στην Ελλάδα καταγράφει (κατά απόλυτη τιμή) οριακά μηδενική
μεταβολή. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη
κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2003
(0,6%).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στην ειδική
κατηγορία άλλη μη-ταξινομημένη εκπαίδευση (σε
εκ.€) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 καθώς και η ποσοστιαία αναλογία τους ως προς το ΑΕΠ των κρατώνμελών της ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 4.101: Συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στην ειδική κατηγορία ΆΛΛΗ ΜΗ-ΤΑΞΟΝΟΜΗΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (σε εκ.€) στα κράτη-μέλη της ΕΕ28 και ποσοστιαία αναλογία τους ως προς το ΑΕΠ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 το 2018
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

Το 2018, οι συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης
στην ειδική κατηγορία άλλη μη-ταξινομημένη εκπαίδευση στην ΕΕ-28 (17.213 εκ.€) αντιστοιχούν στο 0,1%
του ΑΕΠ της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά. Την ίδια
χρονιά, οι συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης
στην ειδική κατηγορία άλλη μη-ταξινομημένη εκπαίδευση στην Ελλάδα (267 εκ.€) αντιστοιχούν στο 0,1%
του ΑΕΠ της χώρας, κατέχοντας την 10η χαμηλότερη
θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη
μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28, με την τιμή της
ποσοστιαίας αναλογίας στην Ελλάδα (0,1%) να ταυτίζεται με την αντίστοιχη αναλογία στην ΕΕ-28 (0,1%).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) με μέση τιμή 0,4% είναι: η Λετονία (0,5%), η Μάλτα (0,4%), το Ηνωμένο Βασίλειο
(0,3%), η Ουγγαρία (0,3%), και η Λιθουανία (0,3%).

Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο (μη-μηδενικό) δείκτη (bottom 5) με μέση
τιμή 0,1% και συγκεκριμένα: το Βέλγιο (0,1%), η Τσεχία
(0,1%), η Δανία (0,1%), η Ιρλανδία (0,1%), και η Ελλάδα
(0,1%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/
bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (3,6 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ28.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του δείκτη συνολικές δαπάνες της γενικής
κυβέρνησης στην ειδική κατηγορία άλλη μη- ταξινομημένη εκπαίδευση ως προς τις συνολικές δαπάνες
της γενικής κυβέρνησης στο πεδίο εκπαίδευση στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 4.102: Ποσοστιαία κατανομή του δείκτη συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στην ειδική κατηγορία ΆΛΛΗ ΜΗ-ΤΑΞΟΝΟΜΗΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ως προς τις συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στο πεδίο ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Το 2018, το 2,3% των συνολικών δαπανών της γενικής
κυβέρνησης στο πεδίο εκπαίδευση στην ΕΕ-28 αφορά
σε δαπάνες στην ειδική κατηγορία άλλη μη- ταξινομημένη εκπαίδευση. Την ίδια χρονιά, το 3,7% των συνολικών δαπανών της γενικής κυβέρνησης στο πεδίο
εκπαίδευση στην Ελλάδα αφορά σε δαπάνες στην ειδική κατηγορία άλλη μη-ταξινομημένη εκπαίδευση,
τιμή υπερέχουσα ελαφρά κατά 1,4 ποσ. μονάδες της
τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (2,3%), κατέχοντας την 9η
υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψη4.1.4

Δαπάνη γενικής κυβέρνησης για εκπαίδευση ανά επίπεδο διακυβέρνησης στην Ελλάδα και την ΕΕ-28

Οι συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στο
πεδίο εκπαίδευση επιμερίζονται στα ακόλουθα 3 επίπεδα διακυβέρνησης: (1) κεντρική κυβέρνηση (central government), (2) διευρυμένη περιφερειακή κυβέρνηση (state government), και (3) τοπική κυβέρνηση ( local government). Υπενθυμίζεται ότι ο πλήρης ορισμός των τριών επιπέδων διακυβέρνησης περιλαμβάνεται στην εισαγωγή του κεφαλαίου ενότητα (4.1).
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λότερο δείκτη (top 5) με μέση τιμή 7,4% είναι: η Λετονία (8,7%), η Μάλτα (7,9%), η Λιθουανία (7,2%), η
Ρουμανία (6,7%), και το Ηνωμένο Βασίλειο (6,3%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή 0,6% και
συγκεκριμένα: η Ολλανδία (0,1%), το Λουξεμβούργο
(0,3%), η Γαλλία (0,5%), η Κύπρος (0,9%), και η Φινλανδία (1,0%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (13,3 φορές),
που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών
διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η συγκριτική
ποσοστιαία κατανομή των συνολικών δαπανών της
γενικής κυβέρνησης στο πεδίο εκπαίδευση ανά επίπεδο διακυβέρνησης στην Ελλάδα και στην ΕΕ-28 το
2018. Σημειώνεται ότι το άθροισμα των δαπανών των
τριών επιπέδων διακυβέρνησης στο πεδίο εκπαίδευση υπερβαίνει αναλογικά τη συνολική δαπάνη της γενικής κυβέρνησης στο συγκεκριμένο πεδίο.
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Γράφημα 4.103: Συγκριτική ποσοστιαία κατανομή των συνολικών δαπανών της γενικής κυβέρνησης στο πεδίο ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ανά επίπεδο διακυβέρνησης στην
ΕΛΛΑΔΑ και την ΕΕ-28 το 2018
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δίο εκπαίδευση είναι 6.787 εκ.€, που αντιστοιχεί
στο 94,5% της συνολικής δαπάνης της γενικής κυβέρνησης στο πεδίο εκπαίδευση, αναλογία υπερέχουσα ιδιαίτερα σημαντικά (κατά 37,9 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης στην ΕΕ-28 (56,6%), και
τοπική κυβέρνηση οι συνολικές δαπάνες στο πεδίο
εκπαίδευση είναι 397 εκ.€, που αντιστοιχεί στο
5,5% της συνολικής δαπάνης της γενικής κυβέρνησης στο πεδίο εκπαίδευση, αναλογία υπολειπόμενη
ιδιαίτερα σημαντικά (κατά 31,7 ποσ. μονάδες) της
αντίστοιχης στην ΕΕ-28 (37,2%).
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Την ίδια χρονιά, οι συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στο πεδίο εκπαίδευση στην Ελλάδα είναι
7.184 εκ.€. Τη συγκεκριμένη χρονιά στο επίπεδο διακυβέρνησης:

 κεντρική κυβέρνηση οι συνολικές δαπάνες στο πε-

ΔΗΜΟΣΙΕΣ & ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Το 2018, οι συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στο πεδίο εκπαίδευση στην ΕΕ-28 είναι 741.606
εκ.€. Την ίδια χρονιά στο επίπεδο διακυβέρνησης:
 κεντρική κυβέρνηση οι συνολικές δαπάνες στο πεδίο εκπαίδευση είναι 419.424 εκ.€, που αντιστοιχεί
στο 56,6% της συνολικής δαπάνης της γενικής κυβέρνησης στο πεδίο εκπαίδευση,
 διευρυμένη περιφερειακή κυβέρνηση οι συνολικές
δαπάνες στο πεδίο εκπαίδευση είναι 181.397 εκ.€,
που αντιστοιχεί στο 24,5% της συνολικής δαπάνης
της γενικής κυβέρνησης στο πεδίο εκπαίδευση, και
 τοπική κυβέρνηση οι συνολικές δαπάνες στο πεδίο
εκπαίδευση είναι 275.733 εκ.€, που αντιστοιχεί στο
37,2% της συνολικής δαπάνης της γενικής κυβέρνησης στο πεδίο εκπαίδευση.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή των συνολικών δαπανών της κεντρικής κυβέρνησης στο πεδίο εκπαίδευση ως προς τις συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στο πεδίο εκπαίδευση στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 4.104: Ποσοστιαία κατανομή των συνολικών δαπανών της ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ στο πεδίο ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ως προς τις συνολικές δαπάνες της γενικής
κυβέρνησης στο πεδίο ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Το 2018, οι συνολικές δαπάνες της κεντρικής κυβέρνησης στο πεδίο εκπαίδευση στην ΕΕ-28 αντιστοιχεί στο
56,6% των συνολικών δαπανών της γενικής κυβέρνησης στο συγκεκριμένο πεδίο της ΕΕ-28. Την ίδια χρονιά,
οι συνολικές δαπάνες της κεντρικής κυβέρνησης στο
πεδίο εκπαίδευση στην Ελλάδα αντιστοιχεί στο 94,5%
των συνολικών δαπανών της γενικής κυβέρνησης στο
πεδίο εκπαίδευση της χώρας, τιμή υπερέχουσα ιδιαίτερα σημαντικά κατά 37,9 ποσ. μονάδες της τιμής του
δείκτη στην ΕΕ-28 (56,6%), κατέχοντας την 5η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28. Τη συγκε-

κριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) με μέση τιμή 98,3% είναι: η Ιρλανδία
(101,7%), η Κύπρος (100,3%), η Μάλτα (94,9%), η Ουγγαρία (94,9%), και η Ελλάδα (94,5%). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή 13,0% και συγκεκριμένα: το Βέλγιο (0,0%), η Ισπανία (3,6%), η Γερμανία
(10,2%), η Κροατία (24,1%), και η Σουηδία (27,1%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (7,6 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
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Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή των συνολικών δαπανών της διευρυμένης
περιφερειακής κυβέρνησης στο πεδίο εκπαίδευση ως

προς τις συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης
στο πεδίο εκπαίδευση στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το
2018.

Γράφημα 4.105: Ποσοστιαία κατανομή των συνολικών δαπανών της ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ στο πεδίο ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ως προς τις συνολικές
δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στο πεδίο ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - General government expenditure by function (COFOG) [gov_10a_exp] the period 2001-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, οι συνολικές δαπάνες της διευρυμένης περιφερειακής κυβέρνησης στο πεδίο εκπαίδευση στην
ΕΕ-28 αντιστοιχεί στο 24,5% των συνολικών δαπανών
της γενικής κυβέρνησης στο συγκεκριμένο πεδίο της
ΕΕ-28. Την ίδια χρονιά, η υψηλότερη του δείκτη καταγράφεται στην Ισπανία (91,4%), και κατά φθίνουσα

τιμή του δείκτη ακολουθούν: το Βέλγιο (91,4%), η
Γερμανία (75,9%), και η Αυστρία (31,4%).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή των συνολικών δαπανών της τοπικής κυβέρνησης στο πεδίο εκπαίδευση ως προς τις συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στο πεδίο εκπαίδευση στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 4.106: Ποσοστιαία κατανομή των συνολικών δαπανών της ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ στο πεδίο ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ως προς τις συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στο πεδίο ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - General government expenditure by function (COFOG) [gov_10a_exp] the period 2001-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, οι συνολικές δαπάνες στο πεδίο εκπαίδευση
της τοπικής κυβέρνησης στην ΕΕ-28 αντιστοιχεί στο
37,2% των συνολικών δαπανών της γενικής κυβέρνησης στο συγκεκριμένο πεδίο της ΕΕ-28. Την ίδια χρονιά,
οι συνολικές δαπάνες στο πεδίο εκπαίδευση της τοπικής κυβέρνησης στην Ελλάδα αντιστοιχεί στο 5,5% των
συνολικών δαπανών της γενικής κυβέρνησης στο πεδίο
εκπαίδευση της χώρας, τιμή υπολειπόμενη ιδιαίτερα
σημαντικά κατά 31,7 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στην ΕΕ-28 (37,2%), κατέχοντας την 2η χαμηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28. Τη συγκεκριμένη
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χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή 76,2% είναι: η Σουηδία (80,1%), η Ολλανδία (79,5%), η Κροατία (75,9%), η Τσεχία (73,1%),
και η Πολωνία (72,2%). Στον αντίποδα καταγράφονται
τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5)
με μέση τιμή 8,5% και συγκεκριμένα: η Ισπανία (5,1%),
η Ελλάδα (5,5%), η Ιρλανδία (6,4%), το Λουξεμβούργο
(11,1%), και η Ρουμανία (14,3%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (9,0
φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2017

4.2

Δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών στην Ελλάδα και την ΕΕ-28

Η ταξινόμηση της ατομικής κατανάλωσης ως προς τη
σκοπούμενη κατηγορία αγαθών και υπηρεσιών (Classification Of Individual Consumption by Purpose - COICOP),
αναπτύχθηκε από τη Στατιστική Υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών προκειμένου να ομαδοποιήσει και να αναλύσει τις ατομικές καταναλωτικές δαπάνες αγαθών και
υπηρεσιών που πραγματοποιούνται από νοικοκυριά,
μη-κερδοσκοπικά ιδρύματα που εξυπηρετούν νοικοκυριά, και τη γενική κυβέρνηση. Η συγκεκριμένη αναλυτική ταξινόμηση περιλαμβάνει κατηγορίες δαπάνης για
αγορά αγαθών και υπηρεσιών, όπως για παράδειγμα,
δαπάνες για ένδυση και υπόδηση, στέγαση, ύδρευσης,
ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου και καυσίμων,

αλλά και υπηρεσιών υγείας, εκπαίδευσης, αναψυχής
κλπ, τα οποία καλύπτουν το σύνολο των δαπανών για
αγορά αγαθών και υπηρεσιών που το νοικοκυριό καταναλώνει σε μια δεδομένη χρονική περίοδο.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών
& υπηρεσιών (σε εκ.€) στην Ελλάδα και την ΕΕ-28 την
περίοδο αναφοράς 2001-2018. Σημειώνεται ότι η διαφοροποίηση της κατανομής του δείκτη της Ελλάδας
και ΕΕ-28 παραπέμπει στις αντίστοιχες διαφοροποιημένες κατανομές των δεικτών του ΑΕΠ τους την ίδια
περίοδο.

Γράφημα 4.107: Συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών (σε εκ.€) στην ΕΛΛΑΔΑ και την ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 20012018(*)
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(*) Η τιμή στην Ελλάδα για το 2018 δεν έχει ανακοινωθεί (έως & 23/07/2020) και επαναλαμβάνεται η τιμή του προηγούμενου έτους (2017)
Πηγή: Eurostat - Final consumption expenditure of households by consumption purpose (COICOP 3 digit) [nama_10_co3_p3] the period 2001-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, οι συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για
αγορά αγαθών & υπηρεσιών στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28
είναι 8.629.191 εκ.€, που αντιστοιχεί στο 54,2% του
ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) της ΕΕ-28 τη
συγκεκριμένη χρονιά. Κατά την περίοδο αναφοράς
(2001-2018) ο δείκτης συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών στην ΕΕ-28
καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 51,0% (ή
κατά 2.912.786 εκ.€), από 5.716.405 εκ.€ το 2001, που
αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 8.629.191 εκ.€ το 2018, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια
περίοδο. Σημειώνεται, η ελαφρά κάμψη του δείκτη το
2009 που αποτελεί το μοναδικό έτος κατά την περίοδο
αναφοράς όπου καταγράφεται ετήσια μείωση της συνολικής δαπάνης των νοικοκυριών για αγορά αγαθών
& υπηρεσιών στην ΕΕ-28.
Το 2018, οι συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για
αγορά αγαθών & υπηρεσιών στην Ελλάδα είναι
131.573 εκ.€, που αντιστοιχεί στο 73,0% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) της χώρας τη συγκεκριμένη χρονιά. Κατά την περίοδο αναφοράς (20012018) ο δείκτης συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών
για αγορά αγαθών & υπηρεσιών στην Ελλάδα κατα-

γράφει ισχυρή αύξηση κατά 27,1% (ή κατά 28.035 εκ.€),
από 103.537 εκ.€ το 2001, σε 131.573 εκ.€ το 2018. Ωστόσο κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς καταγράφονται σημαντικές αυξομειώσεις του δείκτη. Πιο
συγκεκριμένα, την περίοδο 2001-2008 καταγράφεται
ιδιαίτερα σημαντική αύξηση του δείκτη συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών κατά 62,3% (ή κατά 64.528 εκ.€), από 103.537
εκ.€ το 2001, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του
δείκτη κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς (20012018), σε 168.065 εκ.€ το 2008, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο, ενώ
την επόμενη περίοδο 2008-2018 καταγράφεται ισχυρή
μείωση του δείκτη κατά -21,7% (ή κατά 36.492 εκ.€),
από 168.065 εκ.€ το 2008, σε 131.573 εκ.€ το 2018. Σημειώνεται ότι η καθοδική πορεία του δείκτη την περίοδο 2008-2018, καταγράφει μία ελαφρά ετήσια αναστροφή μετά το 2016.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του δείκτη συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών ως προς το
ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) στην Ελλάδα και
την ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2001-2018.
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Γράφημα 4.108: Ποσοστιαία κατανομή του δείκτη δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών ως προς το ΑΕΠ στην ΕΛΛΑΔΑ και την ΕΕ-28 την
περίοδο αναφοράς 2001-2018
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(*) Η τιμή στην Ελλάδα για το 2018 δεν έχει ανακοινωθεί (έως & 23/07/2020) και επαναλαμβάνεται η τιμή του προηγούμενου έτους (2017)
Πηγή: Eurostat - Final consumption expenditure of households by consumption purpose (COICOP 3 digit) [nama_10_co3_p3] the period 2001-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, οι συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για
αγορά αγαθών & υπηρεσιών στην ΕΕ-28 αντιστοιχούν
στο 54,2% του ΑΕΠ της. Κατά την περίοδο αναφοράς
(2001-2018) ο δείκτης συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών ως προς το
ΑΕΠ στην ΕΕ-28 καταγράφει μείωση κατά -4,4% (ή κατά 2,5 ποσ. μονάδες), από 56,7% το 2001, σε 54,2% το
2018, με μια πρόσκαιρη αυξομείωση της μεταβολής
την περίοδο 2007-2014.
Το 2018, οι συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για
αγορά αγαθών & υπηρεσιών στην Ελλάδα αντιστοιχούν στο 73,0% του ΑΕΠ της χώρας. Κατά την περίοδο
αναφοράς (2001-2018) ο δείκτης συνολικές δαπάνες
των νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών ως
προς το ΑΕΠ στην Ελλάδα καταγράφει (κατά απόλυτη
τιμή) ελαφρά αύξηση κατά 7,4% (ή κατά 5,0 ποσ. μονάδες), από 68,0% το 2001, σε 73,0% το 2018. Ωστόσο
κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς καταγράφονται σημαντικές αυξομειώσεις του δείκτη. Πιο συγκε-

κριμένα, την περίοδο 2001-2014 καταγράφεται ελαφρά αύξηση του δείκτη συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών ως προς το
ΑΕΠ της Ελλάδας κατά 8,5% (ή κατά 5,8 ποσ. μονάδες), από 68,0% το 2001, σε 73,8% το 2014, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά
τη συνολική περίοδο αναφοράς (2001-2018), ενώ την
επόμενη περίοδο 2014-2018 καταγράφεται ελαφρά
μείωση του δείκτη κατά -1,1% (ή κατά 0,8 ποσ. μονάδες), από 73,8% το 2014, σε 73,0% το 2018. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά τη συνολική
περίοδο αναφοράς (2001-2018) καταγράφεται το 2004
(66,5%).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών
& υπηρεσιών (σε εκ.€) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 καθώς και η ποσοστιαία αναλογία τους ως προς το ΑΕΠ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 4.109: Συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών (σε εκ.€) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία τους ως
προς το ΑΕΠ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 το 2018
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(*) Η τιμή της Ελλάδας για το 2018 δεν έχει ανακοινωθεί (έως & 23/07/2020) και επαναλαμβάνεται η τιμή του προηγούμενου έτους (2017). Η τιμή της Ιρλανδίας για το 2018 έχει υπολογιστεί
από το ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
Πηγή: Eurostat - Final consumption expenditure of households by consumption purpose (COICOP 3 digit) [nama_10_co3_p3] the period 2001-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, οι συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για
αγορά αγαθών & υπηρεσιών στην ΕΕ-28 (8.629.191
εκ.€) αντιστοιχούν στο 54,2% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, οι συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών στην Ελλάδα
(131.573 εκ.€) αντιστοιχεί στο 73,0% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της χώρας, κατέχοντας την
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1η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ28, με την τιμή της ποσοστιαίας αναλογίας στην Ελλάδα (73,0%) να υπερέχει σημαντικά (κατά 18,8 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης αναλογίας στην ΕΕ-28 (54,2%).
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με την υψηλότερη αναλογία
(top 5) με μέση τιμή 69,9% είναι: η Ελλάδα (73,0%), η
Κροατία (72,7%), η Κύπρος (72,1%), η Πορτογαλία
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(68,7%), και η Βουλγαρία (63,1%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με την χαμηλότερη αναλογία (bottom 5) με μέση τιμή 39,2%, και συγκεκριμένα: η Ιρλανδία (30,0%), το Λουξεμβούργο (33,3%),
η Σουηδία (43,2%), η Ολλανδία (43,4%), και η Δανία
(45,9%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,8 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
4.2.1 Κατανομή συνολικών δαπανών ανά λειτουργία
Οι συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά
αγαθών & υπηρεσιών επιμερίζονται στις ακόλουθες
12 διαφοροποιημένες κατηγορίες δαπάνης: (1) Είδη

διατροφής & μη-οινοπνευματώδη ποτά, (2) Οινοπνευματώδη ποτά & καπνός, (3) Είδη ένδυσης & υπόδησης, (4) Στέγαση ύδρευση καύσιμα & φωτισμός
κατοικίας, (5) Διαρκή αγαθά οικιακής χρήσης, οικιακά είδη άμεσης κατανάλωσης, (6) Υγεία, (7) Μεταφορές, (8) Επικοινωνίες, (9) Αναψυχή & πολιτισμός, (10)
Εκπαίδευση, (11) Ξενοδοχεία, καφενεία & εστιατόρια, και (12) Διάφορα αγαθά & υπηρεσίες.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η συγκριτική
ποσοστιαία κατανομή των συνολικών δαπανών των
νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών ανά
κατηγορία δαπάνης στην Ελλάδα και στην ΕΕ-28 το
2018.

Γράφημα 4.110: Συγκριτική ποσοστιαία κατανομή των συνολικών δαπανών των νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών ανά κατηγορία στην ΕΛΛΑΔΑ
και την ΕΕ-28 το 2018

Ευρωπαϊκή Ένωση των 28
Στέγαση ύδρευση καύσιμα
& φωτισμός κατοικίας

24,0

Είδη διατροφής & μηοινοπνευματώδη ποτά
Διάφορα αγαθά
& υπηρεσίες

Είδη διατροφής & μηοινοπνευματώδη ποτά

Αναψυχή & πολιτισμός

9,1

Αναψυχή & πολιτισμός

Ξενοδοχεία, καφενεία
& εστιατόρια

8,7
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4,7

Υγεία
Οινοπνευματώδη ποτά
& καπνός
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Εκπαίδευση

Διαρκή αγαθά οικιακής χρήσης,
οικιακά είδη άμεσης κατανάλωσης

5,4

Είδη ένδυσης & υπόδησης

16,9

Διάφορα αγαθά
& υπηρεσίες

11,4

Διαρκή αγαθά οικιακής χρήσης,
οικιακά είδη άμεσης κατανάλωσης

13,6

Μεταφορές

12,1

7,3
4,6
15,4
2,8
3,7

Είδη ένδυσης & υπόδησης

3,9

Υγεία

3,9

Οινοπνευματώδη ποτά
& καπνός

2,3

4,4
4,9
4,4

Επικοινωνίες

1,2

Εκπαίδευση

Κεφάλαιο 4ο

13,2

Μεταφορές

19,8

ΔΗΜΟΣΙΕΣ & ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Στέγαση ύδρευση καύσιμα
& φωτισμός κατοικίας

Ελλάδα

2,1

(*) Η τιμή στην Ελλάδα για το 2018 δεν έχει ανακοινωθεί (έως & 23/07/2020) και επαναλαμβάνεται η τιμή του προηγούμενου έτους (2017)
Πηγή: Eurostat - Final consumption expenditure of households by consumption purpose (COICOP 3 digit) [nama_10_co3_p3] the period 2001-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, από τις συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών
για αγορά αγαθών & υπηρεσιών στην ΕΕ-28 (7.282.813
εκ.€):
 το 24,0% αφορά σε δαπάνες της κατηγορίας στέγαση,
ύδρευση, καύσιμα & φωτισμός κατοικίας,
 το 13,2% αφορά σε δαπάνες της κατηγορίας μεταφορές,
 το 12,1% αφορά σε δαπάνες της κατηγορίας είδη διατροφής & μη-οινοπνευματώδη ποτά,
 το 11,4% αφορά σε δαπάνες της κατηγορίας διάφορα
αγαθά & υπηρεσίες,
 το 9,1% αφορά σε δαπάνες της κατηγορίας αναψυχή
& πολιτισμός,
 το 8,7% αφορά σε δαπάνες της κατηγορίας ξενοδοχεία, καφενεία & εστιατόρια,
 το 5,4% αφορά σε δαπάνες της κατηγορίας διαρκή
αγαθά οικιακής χρήσης, οικιακά είδη άμεσης κατανάλωσης,

 το 4,7% αφορά σε δαπάνες της κατηγορίας ένδυση &
υπόδηση,

 το 3,9% αφορά σε δαπάνες της κατηγορίας υγεία,
 το 3,9% αφορά σε δαπάνες της κατηγορίας οινοπνευματώδη ποτά & καπνός,

 το 2,3% αφορά σε δαπάνες της κατηγορίας επικοινω

νίες, και
το 1,2% αφορά σε δαπάνες της κατηγορίας εκπαίδευση.

Την ίδια χρονιά, από τις συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών στην Ελλάδα
(131.573 εκ.€):
 το 19,8% αφορά σε δαπάνες της κατηγορίας στέγαση,
ύδρευση, καύσιμα & φωτισμός κατοικίας, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά (κατά 4,1 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (24,0%),
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 το 17,7% αφορά σε δαπάνες της κατηγορίας μεταφο-

 το 3,7% αφορά σε δαπάνες της κατηγορίας ένδυση &















ρές, τιμή υπερέχουσα οριακά (κατά 0,4 ποσ. μονάδες)
της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (13,2%),
το 16,9% αφορά σε δαπάνες της κατηγορίας είδη διατροφής & μη-οινοπνευματώδη ποτά, τιμή υπερέχουσα ελαφρά (κατά 4,8 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (12,1%),
το 7,3% αφορά σε δαπάνες της κατηγορίας διάφορα
αγαθά & υπηρεσίες, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά (κατά
4,1 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28
(11,4%),
το 4,6% αφορά σε δαπάνες της κατηγορίας αναψυχή
& πολιτισμός, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά (κατά 4,5
ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (9,1%),
το 15,4% αφορά σε δαπάνες της κατηγορίας ξενοδοχεία, καφενεία & εστιατόρια, τιμή υπερέχουσα ισχυρά
(κατά 6,7 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ28 (8,7%),
το 2,8% αφορά σε δαπάνες της κατηγορίας διαρκή
αγαθά οικιακής χρήσης, οικιακά είδη άμεσης κατανάλωσης, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά (κατά 2,6 ποσ.
μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (5,4%),
το 4,3% αφορά σε δαπάνες της κατηγορίας ένδυση &
υπόδηση, τιμή υπερέχουσα ελαφρά (κατά 1,4 ποσ. μονάδα) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (2,9%),
το 4,3% αφορά σε δαπάνες της κατηγορίας ένδυση &
υπόδηση, τιμή υπερέχουσα ελαφρά (κατά 1,4 ποσ. μονάδα) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (2,9%),






υπόδηση, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά (κατά 1,0 ποσ.
μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (4,7%),
το 4,4% αφορά σε δαπάνες της κατηγορίας υγεία, τιμή
υπερέχουσα ελαφρά (κατά 0,5 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (3,9%),
το 4,9% αφορά σε δαπάνες της κατηγορίας οινοπνευματώδη ποτά & καπνός, τιμή υπερέχουσα ελαφρά
(κατά 1,0 ποσ. μονάδα) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ28 (3,9%),
το 4,4% αφορά σε δαπάνες της κατηγορίας επικοινωνίες, τιμή υπερέχουσα ελαφρά (κατά 1,1 ποσ. μονάδες)
της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (2,3%), και
το 2,1% αφορά σε δαπάνες της κατηγορίας εκπαίδευση, τιμή υπερέχουσα ελαφρά (κατά 0,9 ποσ. μονάδες)
της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (1,2%).

Στη συνέχεια της ενότητας αποτυπώνονται οι συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στην Ελλάδα και
στην ΕΕ-28 και στις 12 κατηγορίες δαπάνης των νοικοκυριών στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28.
4.2.2 Είδη διατροφής & μη-οινοπνευματώδη ποτά
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών
& υπηρεσιών στην κατηγορία είδη διατροφής & μηοινοπνευματώδη ποτά (σε εκ.€) στην Ελλάδα και την
ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2001-2018.

Γράφημα 4.111: Συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών της κατηγορίας ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΜΗ-ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΗ ΠΟΤΑ (σε
εκ.€) στην ΕΛΛΑΔΑ και την ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2001-2018
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(*) Η τιμή στην Ελλάδα για το 2018 δεν έχει ανακοινωθεί (έως & 23/07/2020) και επαναλαμβάνεται η τιμή του προηγούμενου έτους (2017)
Πηγή: Eurostat - Final consumption expenditure of households by consumption purpose (COICOP 3 digit) [nama_10_co3_p3] the period 2001-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, οι συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για
αγορά αγαθών & υπηρεσιών της κατηγορίας είδη διατροφής & μη-οινοπνευματώδη ποτά στα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 είναι 1.047.138 εκ.€, δαπάνη που αντιστοιχεί
στο 6,6% του ΑΕΠ της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) ο δείκτης συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών
& υπηρεσιών της κατηγορίας είδη διατροφής & μη- οινοπνευματώδη ποτά στην ΕΕ-28 καταγράφει ιδιαίτερα
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σημαντική αύξηση κατά 46,8% (ή κατά 334.058 εκ.€),
από 713.080 εκ.€ το 2001, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε
1.047.138 εκ.€ το 2018, που αποτελεί αντίστοιχα και τη
μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.
Το 2018, οι συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για
αγορά αγαθών & υπηρεσιών της κατηγορίας είδη διατροφής & μη-οινοπνευματώδη ποτά στην Ελλάδα
είναι 22.295 εκ.€, δαπάνη που αντιστοιχεί στο 12,4%

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2017

του ΑΕΠ της χώρας τη συγκεκριμένη χρονιά. Κατά την
περίοδο αναφοράς (2001-2018) ο δείκτης συνολικές
δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών της κατηγορίας είδη διατροφής & μη- οινοπνευματώδη ποτά στην Ελλάδα καταγράφει αύξηση
κατά 25,7% (ή κατά 4.558 εκ.€), από 17.737 εκ.€ το
2001, σε 22.295 εκ.€ το 2018. Ωστόσο κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς καταγράφονται σημαντικές αυξομειώσεις του δείκτη. Πιο συγκεκριμένα, την
περίοδο 2001-2009 καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική αύξηση του δείκτη συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών της κατηγορίας είδη διατροφής & μη-οινοπνευματώδη ποτά κατά 44,5% (ή κατά 7.894 εκ.€), από 17.737 εκ.€ το 2001,

που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά τη
συνολική περίοδο αναφοράς (2001-2018), σε 25.632
εκ.€ το 2009, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη
τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο (2001-2018), ενώ την
επόμενη περίοδο 2009-2018 καταγράφεται μείωση
του δείκτη κατά -13,0% (ή κατά 3.337 εκ.€), από
25.632 εκ.€ το 2009, σε 22.295 εκ.€ το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του δείκτη συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών της κατηγορίας είδη διατροφής & μη-οινοπνευματώδη ποτά ως
προς το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) στην Ελλάδα και την ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2001-2018.

Γράφημα 4.112: Ποσοστιαία κατανομή του δείκτη συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών της κατηγορίας ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ &
ΜΗ-ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΗ ΠΟΤΑ ως προς το ΑΕΠ στην ΕΛΛΑΔΑ και την ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2001-2018
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(*) Η τιμή στην Ελλάδα για το 2018 δεν έχει ανακοινωθεί (έως & 23/07/2020) και επαναλαμβάνεται η τιμή του προηγούμενου έτους (2017)
Πηγή: Eurostat - Final consumption expenditure of households by consumption purpose (COICOP 3 digit) [nama_10_co3_p3] the period 2001-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, το ποσοστό των συνολικών δαπανών των
νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών της κατηγορίας είδη διατροφής & μη-οινοπνευματώδη ποτά στην ΕΕ-28 αντιστοιχεί στο 6,6% του ΑΕΠ της. Κατά
την περίοδο αναφοράς (2001-2018) ο δείκτης συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών &
υπηρεσιών της κατηγορίας είδη διατροφής & μη- οινοπνευματώδη ποτά ως προς το ΑΕΠ στην ΕΕ-28 καταγράφει (κατά απόλυτη τιμή) μείωση κατά -7,0% (ή
κατά 0,5 ποσ. μονάδες), από 7,1% το 2001, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο
αναφοράς, σε 6,6% το 2018, που αποτελεί αντίστοιχα
και την ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.
Το 2018, το ποσοστό των συνολικών δαπανών των
νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών της κατηγορίας είδη διατροφής & μη-οινοπνευματώδη ποτά στην Ελλάδα αντιστοιχεί στο 12,4% του ΑΕΠ της
χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) ο
δείκτης συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών της κατηγορίας είδη διατροφής & μη-οινοπνευματώδη ποτά ως προς το ΑΕΠ
στην Ελλάδα καταγράφει ελαφρά αύξηση κατά 6,0%
(ή κατά 0,7 ποσ. μονάδες), από 11,7% το 2001, σε

12,4% το 2018. Ωστόσο κατά τη διάρκεια της περιόδου
αναφοράς καταγράφονται σημαντικές αυξομειώσεις
του δείκτη. Πιο συγκεκριμένα, την περίοδο 2001-2006
καταγράφεται ελαφρά μείωση του δείκτη συνολικές
δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών της κατηγορίας είδη διατροφής & μηοινοπνευματώδη ποτά ως προς το ΑΕΠ της Ελλάδας
κατά -13,7% (ή κατά 1,6 ποσ. μονάδες), από 11,7% το
2001, σε 10,1% το 2006, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς (2001-2018), ενώ την επόμενη περίοδο 2006-2018
καταγράφεται αύξηση του δείκτη κατά 22,8% (ή κατά
2,3 ποσ. μονάδες), από 10,1 το 2006, σε 12,4% το
2018. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά
τη συνολική περίοδο αναφοράς (2001-2018) καταγράφεται το 2016 (12,6%).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών
& υπηρεσιών της κατηγορίας είδη διατροφής & μηοινοπνευματώδη ποτά (σε εκ.€) στα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 καθώς και η ποσοστιαία αναλογία τους ως προς
το ΑΕΠ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 4.113: Συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών της κατηγορίας ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΜΗ-ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΗ ΠΟΤΑ (σε
εκ.€) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία τους ως προς το ΑΕΠ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 το 2018

(*) Η τιμή της Ελλάδας για το 2018 δεν έχει ανακοινωθεί (έως & 23/07/2020) και επαναλαμβάνεται η τιμή του προηγούμενου έτους (2017). Η τιμή της Ιρλανδίας για το 2018 έχει υπολογιστεί
από το ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
Πηγή: Eurostat - Final consumption expenditure of households by consumption purpose (COICOP 3 digit) [nama_10_co3_p3] the period 2001-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, οι συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για
αγορά αγαθών & υπηρεσιών της κατηγορίας είδη διατροφής & μη-οινοπνευματώδη ποτά στην ΕΕ-28
(1.047.138 εκ.€) αντιστοιχούν στο 6,6% του ΑΕΠ της ΕΕ28 τη συγκεκριμένη χρονιά. Την ίδια χρονιά, οι συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών &
υπηρεσιών της κατηγορίας είδη διατροφής & μη- οινοπνευματώδη ποτά στην Ελλάδα (22.295 εκ.€) αντιστοιχούν στο 12,4% του ΑΕΠ της χώρας, κατέχοντας την
4η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28, με
την τιμή της ποσοστιαίας αναλογίας στην Ελλάδα
(12,4%) να υπερέχει ισχυρά (κατά 5,8 ποσ. μονάδες) της
αντίστοιχης αναλογίας στην ΕΕ-28 (6,6%).
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με την υψηλότερη αναλογία
(top 5) με μέση τιμή 13,4% είναι: η Ρουμανία (16,1%),
η Κροατία (13,7%), η Λιθουανία (12,9%), η Ελλάδα

(12,4%), και η Βουλγαρία (12,0%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με την χαμηλότερη αναλογία (bottom 5) με μέση τιμή 4,1%, και συγκεκριμένα: η Ιρλανδία (2,6%), το Λουξεμβούργο (3,0%), το
Ηνωμένο Βασίλειο (4,9%), η Ολλανδία (5,0%), και η
Αυστρία (5,0%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (3,3 φορές), που
υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του δείκτη συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών της κατηγορίας είδη διατροφής & μη-οινοπνευματώδη ποτά ως
προς τις συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28
το 2018.

Γράφημα 4.114: Ποσοστιαία κατανομή του δείκτη συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών της κατηγορίας ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΜΗΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΗ ΠΟΤΑ ως προς τις συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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(*) Η τιμή στην Ελλάδα για το 2018 δεν έχει ανακοινωθεί (έως & 23/07/2020) και επαναλαμβάνεται η τιμή του προηγούμενου έτους (2017)
Πηγή: Eurostat - Final consumption expenditure of households by consumption purpose (COICOP 3 digit) [nama_10_co3_p3] the period 2001-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, το 12,1% των συνολικών δαπανών των νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών στην ΕΕ-28
αφορά σε δαπάνες της κατηγορίας είδη διατροφής &
μη- οινοπνευματώδη ποτά.
Την ίδια χρονιά, το 16,9% των συνολικών δαπανών των
νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών στην
Ελλάδα αφορά σε δαπάνες της κατηγορίας είδη διατροφής & μη-οινοπνευματώδη ποτά, τιμή υπερέχουσα
ελαφρά κατά 4,8 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στην ΕΕ-28 (12,1%), κατέχοντας την 9η υψηλότερη θέση
στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
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Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) με μέση τιμή 20,9% είναι: η Ρουμανία (26,2%), η Λιθουανία (20,9%), η Εσθονία (19,6%),
η Βουλγαρία (19,1%), και η Κροατία (18,8%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή 9,2% και συγκεκριμένα: η Βουλγαρία (8,9%), η Εσθονία (9,8%), η Ολλανδία (10,1%), η Λιθουανία (10,3%), και η Λετονία
(10,4%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,3 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2017

4.2.3 Οινοπνευματώδη ποτά & καπνός
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών

& υπηρεσιών στην κατηγορία οινοπνευματώδη ποτά &
καπνός (σε εκ.€) στην Ελλάδα και την ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2001-2018.

Γράφημα 4.115: Συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών της κατηγορίας ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΗ ΠΟΤΑ & ΚΑΠΝΟΣ (σε εκ.€) στην
ΕΛΛΑΔΑ και την ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2001-2018
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

(*) Η τιμή στην Ελλάδα για το 2018 δεν έχει ανακοινωθεί (έως & 23/07/2020) και επαναλαμβάνεται η τιμή του προηγούμενου έτους (2017)

Το 2018, οι συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για
αγορά αγαθών & υπηρεσιών της κατηγορίας οινοπνευματώδη ποτά & καπνός στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28
είναι 333.077 εκ.€, δαπάνη που αντιστοιχεί στο 2,1%
του ΑΕΠ της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά. Κατά την
περίοδο αναφοράς (2001-2018) ο δείκτης συνολικές
δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών της κατηγορίας οινοπνευματώδη ποτά & καπνός στην ΕΕ-28 καταγράφει σημαντική αύξηση κατά
35,3% (ή κατά 86.883 εκ.€), από 246.196 εκ.€ το 2001,
που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την
περίοδο αναφοράς, σε 333.077 εκ.€ το 2018, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια
περίοδο.
Το 2018, οι συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για
αγορά αγαθών & υπηρεσιών της κατηγορίας οινοπνευματώδη ποτά & καπνός στην Ελλάδα είναι 6.473
εκ.€, δαπάνη που αντιστοιχεί στο 3,6% του ΑΕΠ της χώρας τη συγκεκριμένη χρονιά. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) ο δείκτης συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών της κατηγορίας οινοπνευματώδη ποτά & καπνός στην Ελλάδα

Κεφάλαιο 4ο

Πηγή: Eurostat - Final consumption expenditure of households by consumption purpose (COICOP 3 digit) [nama_10_co3_p3] the period 2001-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

καταγράφει σημαντική αύξηση κατά 34,0% (ή κατά
1.642 εκ.€), από 4.831 εκ.€ το 2001, σε 6.473 εκ.€ το
2018. Ωστόσο κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς καταγράφονται σημαντικές αυξομειώσεις του δείκτη. Πιο συγκεκριμένα, την περίοδο 2001-2009 καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική αύξηση του δείκτη συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών
& υπηρεσιών της κατηγορίας οινοπνευματώδη ποτά &
καπνός κατά 57,2% (ή κατά 2.762 εκ.€), από 4.831 εκ.€
το 2001, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη
κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς (2001-2018), σε
7.593 εκ.€ το 2009, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο (2001-2018), ενώ
την επόμενη περίοδο 2009-2018 καταγράφεται μείωση
του δείκτη κατά -14,7% (ή κατά 1.120 εκ.€), από 7.593
εκ.€ το 2009, σε 6.473 εκ.€ το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του δείκτη συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών της κατηγορίας οινοπνευματώδη ποτά & καπνός ως προς το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) στην Ελλάδα και
την ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2001-2018.

Γράφημα 4.116: Ποσοστιαία κατανομή του δείκτη συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών της κατηγορίας ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΗ
ΠΟΤΑ & ΚΑΠΝΟΣ ως προς το ΑΕΠ στην ΕΛΛΑΔΑ και την ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2001-2018
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(*) Η τιμή στην Ελλάδα για το 2018 δεν έχει ανακοινωθεί (έως & 23/07/2020) και επαναλαμβάνεται η τιμή του προηγούμενου έτους (2017)
Πηγή: Eurostat - Final consumption expenditure of households by consumption purpose (COICOP 3 digit) [nama_10_co3_p3] the period 2001-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

Το 2018, το ποσοστό των συνολικών δαπανών των νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών της κατηγορίας οινοπνευματώδη ποτά & καπνός στην ΕΕ-28 αντιστοιχεί στο 2,1% του ΑΕΠ της. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) ο δείκτης συνολικές δαπάνες των
νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών της κατηγορίας οινοπνευματώδη ποτά & καπνός ως προς το
ΑΕΠ στην ΕΕ-28 καταγράφει (κατά απόλυτη τιμή) οριακή μείωση κατά -12,5% (ή κατά 0,3 ποσ. μονάδες), από
7,4% το 2001, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 2,1% το 2018, που
αποτελεί αντίστοιχα και την ελάχιστη τιμή του δείκτη
την ίδια περίοδο.

αντιστοιχεί στο 3,6% του ΑΕΠ της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) ο δείκτης συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών της κατηγορίας οινοπνευματώδη ποτά & καπνός
ως προς το ΑΕΠ στην Ελλάδα καταγράφει οριακή αύξηση κατά 12,5% (ή κατά 0,4 ποσ. μονάδες), από 3,2% το
2001, σε 3,6% το 2018, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι αντίστοιχα η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια
περίοδο καταγράφεται το 2006 (2,6%).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών
& υπηρεσιών της κατηγορίας οινοπνευματώδη ποτά &
καπνός (σε εκ.€) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 καθώς και
η ποσοστιαία αναλογία τους ως προς το ΑΕΠ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28 το 2018.

Το 2018, το ποσοστό των συνολικών δαπανών των νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών της κατηγορίας οινοπνευματώδη ποτά & καπνός στην Ελλάδα
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Γράφημα 4.117: Συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών της κατηγορίας ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΗ ΠΟΤΑ & ΚΑΠΝΟΣ (σε εκ.€) στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία τους ως προς το ΑΕΠ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 το 2018

(*) Η τιμή της Ελλάδας για το 2018 δεν έχει ανακοινωθεί (έως & 23/07/2020) και επαναλαμβάνεται η τιμή του προηγούμενου έτους (2017). Η τιμή της Ιρλανδίας για το 2018 έχει υπολογιστεί
από το ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
Πηγή: Eurostat - Final consumption expenditure of households by consumption purpose (COICOP 3 digit) [nama_10_co3_p3] the period 2001-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, οι συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για
αγορά αγαθών & υπηρεσιών της κατηγορίας οινοπνευματώδη ποτά & καπνός στην ΕΕ-28 (333.077 εκ.€)
αντιστοιχούν στο 2,1% του ΑΕΠ της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά. Την ίδια χρονιά, οι συνολικές δαπάνες των
νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών της κατηγορίας οινοπνευματώδη ποτά & καπνός στην Ελλάδα (6.473 εκ.€) αντιστοιχούν στο 3,6% του ΑΕΠ της χώρας, κατέχοντας την 7η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28, με την τιμή της ποσοστιαίας αναλογίας στην Ελλάδα (3,6%) να υπερέχει ελαφρά (κατά 1,5
ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης αναλογίας στην ΕΕ-28
(2,1%).
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με την υψηλότερη αναλογία
(top 5) με μέση τιμή 4,1% είναι: η Κροατία (4,8%), η Λε-

τονία (4,3%), η Κύπρος (3,9%), η Εσθονία (3,8%), και η
Τσεχία (3,8%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με την χαμηλότερη αναλογία (bottom 5) με
μέση τιμή 1,5%, και συγκεκριμένα: η Ολλανδία (1,4%),
η Ιρλανδία (1,5%), η Σουηδία (1,5%), η Δανία (1,6%),
και η Γερμανία (1,6%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,7 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του δείκτη συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών της κατηγορίας οινοπνευματώδη ποτά & καπνός ως προς τις συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών
& υπηρεσιών στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 4.118: Ποσοστιαία κατανομή του δείκτη συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών της κατηγορίας ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΗ ΠΟΤΑ & ΚΑΠΝΟΣ ως προς τις συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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(*) Η τιμή στην Ελλάδα για το 2018 δεν έχει ανακοινωθεί (έως & 23/07/2020) και επαναλαμβάνεται η τιμή του προηγούμενου έτους (2017)
Πηγή: Eurostat - Final consumption expenditure of households by consumption purpose (COICOP 3 digit) [nama_10_co3_p3] the period 2001-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
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Το 2018, το 3,9% των συνολικών δαπανών των νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών στην ΕΕ-28
αφορά σε δαπάνες της κατηγορίας οινοπνευματώδη
ποτά & καπνός.
Την ίδια χρονιά, το 4,9% των συνολικών δαπανών των
νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών στην
Ελλάδα αφορά σε δαπάνες της κατηγορίας οινοπνευματώδη ποτά & καπνός, τιμή υπερέχουσα ελαφρά κατά 1,1 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28
(12,1%), κατέχοντας την 13η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) με μέση τιμή 7,8% είναι: το Λουξεμβούργο (8,3%), η Τσεχία (8,0%), η Εσθονία (7,8%), η
Ουγγαρία (7,6%), και η Λετονία (7,3%). Στον αντίποδα

καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή 3,2% και συγκεκριμένα:
η Πορτογαλία (3,1%), η Ολλανδία (3,2%), η Γερμανία
(3,2%), η Αυστρία (3,2%), και το Ηνωμένο Βασίλειο
(3,3%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/
bottom5 είναι υψηλή (2,4 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
4.2.4 Είδη ένδυσης & υπόδησης
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών
& υπηρεσιών στην κατηγορία είδη ένδυσης & υπόδησης (σε εκ.€) στην Ελλάδα και την ΕΕ-28 την περίοδο
αναφοράς 2001-2018.

Γράφημα 4.119: Συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών της κατηγορίας ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ & ΥΠΟΔΗΣΗΣ (σε εκ.€) στην ΕΛΛΑΔΑ και
την ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2001-2018
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(*) Η τιμή στην Ελλάδα για το 2018 δεν έχει ανακοινωθεί (έως & 23/07/2020) και επαναλαμβάνεται η τιμή του προηγούμενου έτους (2017)
Πηγή: Eurostat - Final consumption expenditure of households by consumption purpose (COICOP 3 digit) [nama_10_co3_p3] the period 2001-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, οι συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για
αγορά αγαθών & υπηρεσιών της κατηγορίας είδη ένδυσης & υπόδησης στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 είναι
406.518 εκ.€, δαπάνη που αντιστοιχεί στο 2,6% του
ΑΕΠ της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) ο δείκτης συνολικές δαπάνες
των νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών της
κατηγορίας είδη ένδυσης & υπόδησης στην ΕΕ-28 καταγράφει ισχυρή αύξηση κατά 25,6% (ή κατά 82.860
εκ.€), από 323.659 εκ.€ το 2001, που αποτελεί και την
ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς,
σε 406.518 εκ.€ το 2018, που αποτελεί αντίστοιχα και
τη μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.
Το 2018, οι συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για
αγορά αγαθών & υπηρεσιών της κατηγορίας είδη ένδυσης & υπόδησης στην Ελλάδα είναι 4.868 εκ.€, δαπάνη που αντιστοιχεί στο 2,7% του ΑΕΠ της χώρας τη
συγκεκριμένη χρονιά. Κατά την περίοδο αναφοράς
(2001-2018) ο δείκτης συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών της κατηγορίας είδη ένδυσης & υπόδησης στην Ελλάδα καταγράφει ελαφρά μείωση κατά -6,9% (ή κατά 359 εκ.€),
από 5.227 εκ.€ το 2001, σε 4.868 εκ.€ το 2018. Ωστόσο

κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς καταγράφονται σημαντικές αυξομειώσεις του δείκτη. Πιο συγκεκριμένα, την περίοδο 2001-2008 καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική αύξηση του δείκτη συνολικές δαπάνες
των νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών της
κατηγορίας είδη ένδυσης & υπόδησης κατά 67,5% (ή
κατά 3.530 εκ.€), από 5.227 εκ.€ το 2001, που αποτελεί
και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς (2001-2018), σε 8.756 εκ.€ το 2008,
που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη
την ίδια περίοδο (2001-2018), ενώ την επόμενη περίοδο
2008-2013 καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική μείωση
του δείκτη κατά -48,1% (ή κατά 4.214 εκ.€), από 8.756
εκ.€ το 2008, σε 4.543 εκ.€ το 2013. Τέλος την περίοδο
2013-2018 καταγράφεται ελαφρά αύξηση του δείκτη
κατά 7,2% (ή κατά 325 εκ.€), από 4.543 εκ.€ το 2013, σε
4.868 εκ.€ το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του δείκτη συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών της κατηγορίας είδη ένδυσης & υπόδησης ως προς το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) στην Ελλάδα και την ΕΕ-28
την περίοδο αναφοράς 2001-2018.
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Γράφημα 4.120: Ποσοστιαία κατανομή του δείκτη συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών της κατηγορίας ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ & ΥΠΟΔΗΣΗΣ ως προς το ΑΕΠ στην ΕΛΛΑΔΑ και την ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2001-2018
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(*) Η τιμή στην Ελλάδα για το 2018 δεν έχει ανακοινωθεί (έως & 23/07/2020) και επαναλαμβάνεται η τιμή του προηγούμενου έτους (2017)
Πηγή: Eurostat - Final consumption expenditure of households by consumption purpose (COICOP 3 digit) [nama_10_co3_p3] the period 2001-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, το ποσοστό των συνολικών δαπανών των νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών της κατηγορίας είδη ένδυσης & υπόδησης στην ΕΕ-28 αντιστοιχεί στο 2,7% του ΑΕΠ της. Κατά την περίοδο αναφοράς
(2001-2018) ο δείκτης συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών της κατηγορίας είδη ένδυσης & υπόδησης ως προς το ΑΕΠ στην
ΕΕ-28 καταγράφει (κατά απόλυτη τιμή) οριακή μείωση
κατά -18,8% (ή κατά 0,6 ποσ. μονάδες), από 3,2% το
2001, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά
την περίοδο αναφοράς, σε 2,6% το 2018, που αποτελεί
αντίστοιχα και την ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια
περίοδο.

στοιχεί στο 2,7% του ΑΕΠ της χώρας. Κατά την περίοδο
αναφοράς (2001-2018) ο δείκτης συνολικές δαπάνες
των νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών της
κατηγορίας είδη ένδυσης & υπόδησης ως προς το ΑΕΠ
στην Ελλάδα καταγράφει οριακή μείωση κατά -20,6%
(ή κατά 0,7 ποσ. μονάδες), από 3,4% το 2001, σε 2,7%
το 2018. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά
την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2004 (3,8%),
ενώ αντίστοιχα η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2012 (2,5%).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών
& υπηρεσιών της κατηγορίας είδη ένδυσης & υπόδησης (σε εκ.€) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 καθώς και η
ποσοστιαία αναλογία τους ως προς το ΑΕΠ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 το 2018.

Το 2018, το ποσοστό των συνολικών δαπανών των νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών της κατηγορίας είδη ένδυσης & υπόδησης στην Ελλάδα αντι-
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Γράφημα 4.121: Συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών της κατηγορίας ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ & ΥΠΟΔΗΣΗΣ (σε εκ.€) στα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία τους ως προς το ΑΕΠ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 το 2018

(*) Η τιμή της Ελλάδας για το 2018 δεν έχει ανακοινωθεί (έως & 23/07/2020) και επαναλαμβάνεται η τιμή του προηγούμενου έτους (2017). Η τιμή της Ιρλανδίας για το 2018 έχει υπολογιστεί
από το ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
Πηγή: Eurostat - Final consumption expenditure of households by consumption purpose (COICOP 3 digit) [nama_10_co3_p3] the period 2001-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, οι συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για
αγορά αγαθών & υπηρεσιών της κατηγορίας είδη ένδυσης & υπόδησης στην ΕΕ-28 (406.518 εκ.€) αντιστοιχούν στο 2,6% του ΑΕΠ της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά. Την ίδια χρονιά, οι συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών της κατηγορίας είδη ένδυσης & υπόδησης στην Ελλάδα (4.868
εκ.€) αντιστοιχούν στο 2,7% του ΑΕΠ της χώρας, κατέχοντας την 13η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως
προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28, με την τιμή της ποσοστιαίας αναλογίας στην
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Ελλάδα (2,7%) να υπερέχει οριακά (κατά 0,1 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης αναλογίας στην ΕΕ-28 (2,6%).
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με την υψηλότερη αναλογία
(top 5) με μέση τιμή 3,6% είναι: η Πορτογαλία (4,1%), η
Λιθουανία (3,7%), η Ιταλία (3,7%), η Κύπρος (3,6%), και
το Ηνωμένο Βασίλειο (3,1%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με την χαμηλότερη αναλογία
(bottom 5) με μέση τιμή 1,6%, και συγκεκριμένα: η Ιρλανδία (1,1%), η Τσεχία (1,7%), το Λουξεμβούργο
(1,7%), η Ουγγαρία (1,8%), και η Σουηδία (1,8%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι
υψηλή (2,2 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημα-
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ντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του δείκτη συνολικές δαπάνες των νοικο-

κυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών της κατηγορίας είδη ένδυσης & υπόδησης ως προς τις συνολικές
δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 4.122: Ποσοστιαία κατανομή του δείκτη συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών της κατηγορίας ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ & ΥΠΟΔΗΣΗΣ ως προς τις συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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(*) Η τιμή στην Ελλάδα για το 2018 δεν έχει ανακοινωθεί (έως & 23/07/2020) και επαναλαμβάνεται η τιμή του προηγούμενου έτους (2017)
Πηγή: Eurostat - Final consumption expenditure of households by consumption purpose (COICOP 3 digit) [nama_10_co3_p3] the period 2001-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή 3,6% και συγκεκριμένα:
η Βουλγαρία (3,2%), η Τσεχία (3,6%), η Γαλλία (3,6%), η
Ελλάδα (3,7%), και η Ουγγαρία (3,7%). Ας σημειωθεί
ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,7
φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28.

Κεφάλαιο 4ο

ΔΗΜΟΣΙΕΣ & ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Το 2018, το 4,7% των συνολικών δαπανών των νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών στην ΕΕ-28
αφορά σε δαπάνες της κατηγορίας είδη ένδυσης & υπόδησης. Την ίδια χρονιά, το 3,7% των συνολικών δαπανών των νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών στην Ελλάδα αφορά σε δαπάνες της κατηγορίας
είδη ένδυσης & υπόδησης, τιμή υπερέχουσα ελαφρά
κατά 1,0 ποσ. μονάδα της τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28
(4,7%), κατέχοντας την 4η χαμηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) με μέση τιμή 6,0% είναι: η Εσθονία (6,2%), η Ιταλία (6,1%), η Λιθουανία (6,0%), η Πορτογαλία (5,9%), και η Αυστρία (5,6%). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο

4.2.5 Στέγαση, ύδρευση, καύσιμα & φωτισμός
κατοικίας
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών
& υπηρεσιών στην κατηγορία στέγαση, ύδρευση, καύσιμα & φωτισμός κατοικίας (σε εκ.€) στην Ελλάδα και
την ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2001-2018.

Γράφημα 4.123: Συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών της κατηγορίας ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΑΥΣΙΜΑ & ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
(σε εκ.€) στην ΕΛΛΑΔΑ και την ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2001-2018
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(*) Η τιμή στην Ελλάδα για το 2018 δεν έχει ανακοινωθεί (έως & 23/07/2020) και επαναλαμβάνεται η τιμή του προηγούμενου έτους (2017)
Πηγή: Eurostat - Final consumption expenditure of households by consumption purpose (COICOP 3 digit) [nama_10_co3_p3] the period 2001-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, οι συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για
αγορά αγαθών & υπηρεσιών της κατηγορίας στέγαση,
ύδρευση, καύσιμα & φωτισμός κατοικίας στα κράτημέλη της ΕΕ-28 είναι 2.066.890 εκ.€, δαπάνη που αντιστοιχεί στο 13,0% του ΑΕΠ της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη
χρονιά. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) ο δείκτης συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά
αγαθών & υπηρεσιών της κατηγορίας στέγαση, ύδρευση, καύσιμα & φωτισμός κατοικίας στην ΕΕ-28
καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 66,0% (ή
κατά 821.909 εκ.€), από 1.244.981 εκ.€ το 2001, που

αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 2.066.890 εκ.€ το 2018, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια
περίοδο.
Το 2018, οι συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για
αγορά αγαθών & υπηρεσιών της κατηγορίας στέγαση,
ύδρευση, καύσιμα & φωτισμός κατοικίας στην Ελλάδα
είναι 26.084 εκ.€, δαπάνη που αντιστοιχεί στο 14,5%
του ΑΕΠ της χώρας τη συγκεκριμένη χρονιά. Κατά την
περίοδο αναφοράς (2001-2018) ο δείκτης συνολικές
δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπη-
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(2001-2018), σε 33.106 εκ.€ το 2011, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο (2001-2018), ενώ την επόμενη περίοδο 2011-2018
καταγράφεται μείωση του δείκτη κατά -21,0% (ή κατά
6.932 εκ.€), από 33.106 εκ.€ το 2011, σε 26.084 εκ.€ το
2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του δείκτη συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών της κατηγορίας στέγαση, ύδρευση, καύσιμα & φωτισμός κατοικίας ως προς το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) στην
Ελλάδα και την ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 20012018.

ρεσιών της κατηγορίας στέγαση, ύδρευση, καύσιμα &
φωτισμός κατοικίας στην Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 51,3% (ή κατά 8.847 εκ.€),
από 17.237 εκ.€ το 2001, σε 26.084 εκ.€ το 2018. Ωστόσο κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς καταγράφονται σημαντικές αυξομειώσεις του δείκτη. Πιο συγκεκριμένα, την περίοδο 2001-2011 καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική αύξηση του δείκτη συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών της κατηγορίας στέγαση, ύδρευση, καύσιμα &
φωτισμός κατοικίας κατά 91,5% (ή κατά 15.779 εκ.€),
από 17.237 εκ.€ το 2001, που αποτελεί και την ελάχιστη
τιμή του δείκτη κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς

Γράφημα 4.124: Ποσοστιαία κατανομή του δείκτη συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών της κατηγορίας ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗ
ΚΑΥΣΙΜΑ & ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ως προς το ΑΕΠ στην ΕΛΛΑΔΑ και την ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2001-2018
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(*) Η τιμή στην Ελλάδα για το 2018 δεν έχει ανακοινωθεί (έως & 23/07/2020) και επαναλαμβάνεται η τιμή του προηγούμενου έτους (2017)
Πηγή: Eurostat - Final consumption expenditure of households by consumption purpose (COICOP 3 digit) [nama_10_co3_p3] the period 2001-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, το ποσοστό των συνολικών δαπανών των νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών της κατηγορίας στέγαση, ύδρευση, καύσιμα & φωτισμός κατοικίας στην ΕΕ-28 αντιστοιχεί στο 13,0% του ΑΕΠ της.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) ο δείκτης συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών
& υπηρεσιών της κατηγορίας στέγαση, ύδρευση, καύσιμα & φωτισμός κατοικίας ως προς το ΑΕΠ στην ΕΕ28 καταγράφει (κατά απόλυτη τιμή) ελαφρά αύξηση
κατά 4,8% (ή κατά 0,6 ποσ. μονάδες), από 12,4% το
2001, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη
κατά την περίοδο αναφοράς, σε 13,0% το 2018. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2013 (13,0%).

τοικίας στην Ελλάδα αντιστοιχεί στο 14,5% του ΑΕΠ της
χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) ο δείκτης συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά
αγαθών & υπηρεσιών της κατηγορίας στέγαση, ύδρευση, καύσιμα & φωτισμός κατοικίας ως προς το
ΑΕΠ στην Ελλάδα καταγράφει ελαφρά αύξηση κατά
28,3% (ή κατά 3,2 ποσ. μονάδες), από 11,3% το 2001,
που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την
περίοδο αναφοράς, σε 14,5% το 2018. Σημειώνεται ότι
η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς
καταγράφεται το 2012 (17,2%).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών
& υπηρεσιών της κατηγορίας στέγαση, ύδρευση, καύσιμα & φωτισμός κατοικίας (σε εκ.€) στα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 καθώς και η ποσοστιαία αναλογία τους ως
προς το ΑΕΠ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 το 2018.

Το 2018, το ποσοστό των συνολικών δαπανών των νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών της κατηγορίας στέγαση, ύδρευση, καύσιμα & φωτισμός κα-
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Γράφημα 4.125: Συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών της κατηγορίας ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΑΥΣΙΜΑ & ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
(σε εκ.€) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία τους ως προς το ΑΕΠ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 το 2018

(*) Η τιμή της Ελλάδας για το 2018 δεν έχει ανακοινωθεί (έως & 23/07/2020) και επαναλαμβάνεται η τιμή του προηγούμενου έτους (2017). Η τιμή της Ιρλανδίας για το 2018 έχει υπολογιστεί
από το ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
Πηγή: Eurostat - Final consumption expenditure of households by consumption purpose (COICOP 3 digit) [nama_10_co3_p3] the period 2001-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
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Το 2018, οι συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για
αγορά αγαθών & υπηρεσιών της κατηγορίας στέγαση,
ύδρευση, καύσιμα & φωτισμός κατοικίας στην ΕΕ-28
(2.066.890 εκ.€) αντιστοιχούν στο 13,0% του ΑΕΠ της
ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά. Την ίδια χρονιά, οι συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών
& υπηρεσιών της κατηγορίας στέγαση, ύδρευση, καύσιμα & φωτισμός κατοικίας στην Ελλάδα (26.084 εκ.€)
αντιστοιχούν στο 14,5% του ΑΕΠ της χώρας, κατέχοντας
την 3η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
με την τιμή της ποσοστιαίας αναλογίας στην Ελλάδα
(14,5%) να υπερέχει ελαφρά (κατά 1,5 ποσ. μονάδες)
της αντίστοιχης αναλογίας στην ΕΕ-28 (13,0%).
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με την υψηλότερη αναλογία
(top 5) με μέση τιμή 14,9% είναι: το Ηνωμένο Βασίλειο
(16,2%), η Σλοβακία (15,7%), η Ελλάδα (14,5%), η Φιν-

λανδία (14,4%), και η Ρουμανία (13,9%). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με την χαμηλότερη
αναλογία (bottom 5) με μέση τιμή 7,8%, και συγκεκριμένα: η Μάλτα (5,6%), η Ιρλανδία (7,3%), το Λουξεμβούργο (8,1%), η Ουγγαρία (9,0%), και η Λιθουανία
(9,2%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/
bottom5 είναι υψηλή (1,9 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του δείκτη συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών της κατηγορίας στέγαση, ύδρευση, καύσιμα & φωτισμός κατοικίας ως προς τις συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών
για αγορά αγαθών & υπηρεσιών στα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 το 2018.

Κεφάλαιο 4ο

10,8

ΔΗΜΟΣΙΕΣ & ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Γράφημα 4.126: Ποσοστιαία κατανομή του δείκτη συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών της κατηγορίας ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΑΥΣΙΜΑ & ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ως προς τις συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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(*) Η τιμή στην Ελλάδα για το 2018 δεν έχει ανακοινωθεί (έως & 23/07/2020) και επαναλαμβάνεται η τιμή του προηγούμενου έτους (2017)
Πηγή: Eurostat - Final consumption expenditure of households by consumption purpose (COICOP 3 digit) [nama_10_co3_p3] the period 2001-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, το 24,0% των συνολικών δαπανών των νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών στην ΕΕ-28
αφορά σε δαπάνες της κατηγορίας στέγαση, ύδρευση,
καύσιμα & φωτισμός κατοικίας.
Την ίδια χρονιά, το 19,8% των συνολικών δαπανών των
νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών στην
Ελλάδα αφορά σε δαπάνες της κατηγορίας στέγαση,
ύδρευση, καύσιμα & φωτισμός κατοικίας, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά κατά 4,1 ποσ. μονάδες της τιμής του
δείκτη στην ΕΕ-28 (24,0%), κατέχοντας την 9η χαμηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) με μέση τιμή 27,5% είναι: η Φινλανδία (28,6%), η Σλοβακία (28,2%), η Δανία (28,1%), η
Τσεχία (26,5%), και η Γαλλία (26,1%). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο

δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή 15,1% και συγκεκριμένα: η Μάλτα (10,8%), η Λιθουανία (15,0%), η Κύπρος
(15,1%), η Κροατία (16,8%), και η Πορτογαλία (17,6%).
Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι
υψηλή (1,8 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
4.2.6 Διαρκή αγαθά οικιακής χρήσης, οικιακά είδη
άμεσης κατανάλωσης
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών
& υπηρεσιών στην κατηγορία διαρκή αγαθά οικιακής
χρήσης, οικιακά είδη άμεσης κατανάλωσης (σε εκ.€)
στην Ελλάδα και την ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς
2001-2018.

Γράφημα 4.127: Συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών της κατηγορίας ΔΙΑΡΚΗ ΑΓΑΘΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΑ ΕΙΔΗ ΑΜΕΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (σε εκ.€) στην ΕΛΛΑΔΑ και την ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2001-2018
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(*) Η τιμή στην Ελλάδα για το 2018 δεν έχει ανακοινωθεί (έως & 23/07/2020) και επαναλαμβάνεται η τιμή του προηγούμενου έτους (2017)
Πηγή: Eurostat - Final consumption expenditure of households by consumption purpose (COICOP 3 digit) [nama_10_co3_p3] the period 2001-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, οι συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για
αγορά αγαθών & υπηρεσιών της κατηγορίας διαρκή
αγαθά οικιακής χρήσης, οικιακά είδη άμεσης κατανάλωσης στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 είναι 469.751 εκ.€,
δαπάνη που αντιστοιχεί στο 3,0% του ΑΕΠ της ΕΕ-28 τη
συγκεκριμένη χρονιά. Κατά την περίοδο αναφοράς
(2001-2018) ο δείκτης συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών της κατηγορίας διαρκή αγαθά οικιακής χρήσης, οικιακά είδη
άμεσης κατανάλωσης στην ΕΕ-28 καταγράφει σημαντική αύξηση κατά 34,0% (ή κατά 119.150 εκ.€), από
350.601 εκ.€ το 2001, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 469.751
εκ.€ το 2018, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη
τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.
Το 2018, οι συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για
αγορά αγαθών & υπηρεσιών της κατηγορίας διαρκή
αγαθά οικιακής χρήσης, οικιακά είδη άμεσης κατανάλωσης στην Ελλάδα είναι 3.672 εκ.€, δαπάνη που αντιστοιχεί στο 2,0% του ΑΕΠ της χώρας τη συγκεκριμένη
χρονιά. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) ο δείκτης συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά
αγαθών & υπηρεσιών της κατηγορίας διαρκή αγαθά
οικιακής χρήσης, οικιακά είδη άμεσης κατανάλωσης
στην Ελλάδα καταγράφει ισχυρή μείωση κατά -22,3%

(ή κατά 1.053 εκ.€), από 4.725 εκ.€ το 2001, σε 3.672
εκ.€ το 2018. Ωστόσο κατά τη διάρκεια της περιόδου
αναφοράς καταγράφονται σημαντικές αυξομειώσεις
του δείκτη. Πιο συγκεκριμένα, την περίοδο 2001-2008
καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική αύξηση του δείκτη
συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών της κατηγορίας διαρκή αγαθά οικιακής χρήσης, οικιακά είδη άμεσης κατανάλωσης κατά
92,1% (ή κατά 4.352 εκ.€), από 17.237 εκ.€ το 2001, σε
9.077 εκ.€ το 2008, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο (2001-2018), ενώ
την επόμενη περίοδο 2008-2018 καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική μείωση του δείκτη κατά -59,5% (ή κατά
5.405 εκ.€), από 9.077 εκ.€ το 2008, σε 3.672 εκ.€ το
2018. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά
τη συνολική περίοδο αναφοράς (2001-2018) καταγράφεται το 2016 (3.672 εκ.€).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του δείκτη συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών της κατηγορίας διαρκή αγαθά οικιακής χρήσης, οικιακά είδη άμεσης κατανάλωσης ως προς το ακαθάριστο εγχώριο
προϊόν (ΑΕΠ) στην Ελλάδα και την ΕΕ-28 την περίοδο
αναφοράς 2001-2018.

Γράφημα 4.128: Ποσοστιαία κατανομή του δείκτη συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών της κατηγορίας ΔΙΑΡΚΗ ΑΓΑΘΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΑ ΕΙΔΗ ΑΜΕΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ως προς το ΑΕΠ στην ΕΛΛΑΔΑ και την ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2001-2018
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(*) Η τιμή στην Ελλάδα για το 2018 δεν έχει ανακοινωθεί (έως & 23/07/2020) και επαναλαμβάνεται η τιμή του προηγούμενου έτους (2017)
Πηγή: Eurostat - Final consumption expenditure of households by consumption purpose (COICOP 3 digit) [nama_10_co3_p3] the period 2001-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, το ποσοστό των συνολικών δαπανών των νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών της κατηγορίας διαρκή αγαθά οικιακής χρήσης, οικιακά είδη
άμεσης κατανάλωσης στην ΕΕ-28 αντιστοιχεί στο 3,0%
του ΑΕΠ της. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018)
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ο δείκτης συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών της κατηγορίας διαρκή
αγαθά οικιακής χρήσης, οικιακά είδη άμεσης κατανάλωσης ως προς το ΑΕΠ στην ΕΕ-28 καταγράφει (κατά
απόλυτη τιμή) ελαφρά μείωση κατά -14,3% (ή κατά 0,5

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2017

ταγράφει σημαντική μείωση κατά -35,5% (ή κατά 1,1
ποσ. μονάδες), από 3,1% το 2001, σε 2,0% το 2018, που
αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του
δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το
2008 (3,8%).

ποσ. μονάδες), από 3,5% το 2001, που αποτελεί και τη
μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε
3,0% το 2018. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2013
(2,9%).
Το 2018, το ποσοστό των συνολικών δαπανών των νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών της κατηγορίας διαρκή αγαθά οικιακής χρήσης, οικιακά είδη
άμεσης κατανάλωσης στην Ελλάδα αντιστοιχεί στο
2,0% του ΑΕΠ της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς
(2001-2018) ο δείκτης συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών της κατηγορίας διαρκή αγαθά οικιακής χρήσης, οικιακά είδη άμεσης κατανάλωσης ως προς το ΑΕΠ στην Ελλάδα κα-

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών
& υπηρεσιών της κατηγορίας διαρκή αγαθά οικιακής
χρήσης, οικιακά είδη άμεσης κατανάλωσης (σε εκ.€)
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 καθώς και η ποσοστιαία
αναλογία τους ως προς το ΑΕΠ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28 το 2018.
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ΔΗΜΟΣΙΕΣ & ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28
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Γράφημα 4.129: Συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών της κατηγορίας ΔΙΑΡΚΗ ΑΓΑΘΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΑ ΕΙΔΗ ΑΜΕΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (σε εκ.€) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία τους ως προς το ΑΕΠ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 το 2018

(*) Η τιμή της Ελλάδας για το 2018 δεν έχει ανακοινωθεί (έως & 23/07/2020) και επαναλαμβάνεται η τιμή του προηγούμενου έτους (2017). Η τιμή της Ιρλανδίας για το 2018 έχει υπολογιστεί
από το ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
Πηγή: Eurostat - Final consumption expenditure of households by consumption purpose (COICOP 3 digit) [nama_10_co3_p3] the period 2001-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, οι συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για
αγορά αγαθών & υπηρεσιών της κατηγορίας διαρκή
αγαθά οικιακής χρήσης, οικιακά είδη άμεσης κατανάλωσης στην ΕΕ-28 (469.751 εκ.€) αντιστοιχούν στο 3,0%
του ΑΕΠ της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά. Την ίδια
χρονιά, οι συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών της κατηγορίας διαρκή
αγαθά οικιακής χρήσης, οικιακά είδη άμεσης κατανάλωσης στην Ελλάδα (3.672 εκ.€) αντιστοιχούν στο 2,0%
του ΑΕΠ της χώρας, κατέχοντας την 3η χαμηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28, με την τιμή της ποσοστιαίας αναλογίας στην Ελλάδα (2,0%) να υπερέχει
ελαφρά (κατά 1,0 ποσ. μονάδα) της αντίστοιχης αναλογίας στην ΕΕ-28 (3,0%).
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με την υψηλότερη αναλογία
(top 5) με μέση τιμή 3,7% είναι: η Λιθουανία (4,4%), η

Ιταλία (3,7%), η Μάλτα (3,6%), η Ρουμανία (3,5%), και
η Σλοβακία (3,4%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5
κράτη-μέλη με την χαμηλότερη αναλογία (bottom 5) με
μέση τιμή 1,9%, και συγκεκριμένα: η Ιρλανδία (1,3%),
το Λουξεμβούργο (1,8%), η Ελλάδα (2,0%), η Εσθονία
(2,2%), και η Φινλανδία (2,3%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή
του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,9 φορές), που
υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων
του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του δείκτη συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών της κατηγορίας
διαρκή αγαθά οικιακής χρήσης, οικιακά είδη άμεσης
κατανάλωσης ως προς τις συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών στα κράτημέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 4.130: Ποσοστιαία κατανομή του δείκτη συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών της κατηγορίας ΔΙΑΡΚΗ ΑΓΑΘΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΑ ΕΙΔΗ ΑΜΕΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ως προς τις συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το
2018

2,8

4,0

4,4

4,4

4,6

4,6

4,6

4,7

4,7

4,8

4,9

4,9

4,9

5,1

5,2

5,3

5,4

5,5

5,7

5,7

5,7

6,0

6,0

6,1

6,2

6,4

6,6

6,9

7,1

(*) Η τιμή στην Ελλάδα για το 2018 δεν έχει ανακοινωθεί (έως & 23/07/2020) και επαναλαμβάνεται η τιμή του προηγούμενου έτους (2017)
Πηγή: Eurostat - Final consumption expenditure of households by consumption purpose (COICOP 3 digit) [nama_10_co3_p3] the period 2001-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

Το 2018, το 5,4% των συνολικών δαπανών των νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών στην ΕΕ-28
αφορά σε δαπάνες της κατηγορίας διαρκή αγαθά οικιακής χρήσης, οικιακά είδη άμεσης κατανάλωσης.
Την ίδια χρονιά, το 2,8% των συνολικών δαπανών των
νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών στην
Ελλάδα αφορά σε δαπάνες της κατηγορίας διαρκή
αγαθά οικιακής χρήσης, οικιακά είδη άμεσης κατανάλωσης, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά κατά 2,7 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (5,4%), κατέχοντας την 1η χαμηλότερη θέση στην κατανομή ως
προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) με μέση τιμή 6,6% είναι: η Λιθουανία (7,1%), η Μάλτα (6,9%), η Αυστρία (6,6%), η

Γερμανία (6,4%), και η Σλοβακία (6,2%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή 4,0% και συγκεκριμένα: η Ελλάδα (2,8%), η Λετονία (4,0%), η Ιρλανδία
(4,4%), η Εσθονία (4,4%), και η Γαλλία (4,6%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,6 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
4.2.7 Υγεία
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών
& υπηρεσιών στην κατηγορία υγεία (σε εκ.€) στην Ελλάδα και την ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2001-2018.

Γράφημα 4.131: Συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών της κατηγορίας ΥΓΕΙΑ (σε εκ.€) στην ΕΛΛΑΔΑ και την ΕΕ-28 την περίοδο
αναφοράς 2001-2018
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(*) Η τιμή στην Ελλάδα για το 2018 δεν έχει ανακοινωθεί (έως & 23/07/2020) και επαναλαμβάνεται η τιμή του προηγούμενου έτους (2017)
Πηγή: Eurostat - Final consumption expenditure of households by consumption purpose (COICOP 3 digit) [nama_10_co3_p3] the period 2001-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, οι συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για
αγορά αγαθών & υπηρεσιών της κατηγορίας υγεία
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 είναι 340.430 εκ.€, δαπάνη
που αντιστοιχεί στο 2,1% του ΑΕΠ της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά. Κατά την περίοδο αναφοράς (20012018) ο δείκτης συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών
για αγορά αγαθών & υπηρεσιών της κατηγορίας υγεία στην ΕΕ-28 καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 87,7% (ή κατά 159.055 εκ.€), από 181.375
εκ.€ το 2001, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του
δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 340.430 εκ.€
το 2018, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή
του δείκτη την ίδια περίοδο.
Το 2018, οι συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για
αγορά αγαθών & υπηρεσιών της κατηγορίας υγεία
στην Ελλάδα είναι 5.847 εκ.€, δαπάνη που αντιστοιχεί
στο 3,2% του ΑΕΠ της χώρας τη συγκεκριμένη χρονιά.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) ο δείκτης
συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών της κατηγορίας υγεία στην Ελλάδα
καταγράφει ισχυρή αύξηση κατά 25,0% (ή κατά 1.171
εκ.€), από 4.676 εκ.€ το 2001, σε 5.847 εκ.€ το 2018.
Ωστόσο κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς κα-
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ταγράφονται σημαντικές αυξομειώσεις του δείκτη. Πιο
συγκεκριμένα, την περίοδο 2001-2008 καταγράφεται
ιδιαίτερα σημαντική αύξηση του δείκτη συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών της κατηγορίας υγεία κατά 71,3% (ή κατά 3.332
εκ.€), από 4.676 εκ.€ το 2001, σε 8.009 εκ.€ το 2008,
που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια
περίοδο (2001-2018), ενώ την επόμενη περίοδο 20082012 καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική μείωση του
δείκτη κατά -43,9% (ή κατά 3.518 εκ.€), από 8.009 εκ.€
το 2008, σε 4.491 εκ.€ το 2012, που αποτελεί αντίστοιχα και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς (2001-2018). Τέλος, την περίοδο 2012-2018 καταγράφεται σημαντική αύξηση του
δείκτη κατά 30,2% (ή κατά 1.357 εκ.€), από 4.491 εκ.€
το 2012, σε 5.847 εκ.€ το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του δείκτη συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών της κατηγορίας υγεία ως προς το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν
(ΑΕΠ) στην Ελλάδα και την ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2001-2018.
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Γράφημα 4.132: Ποσοστιαία κατανομή του δείκτη συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών της κατηγορίας ΥΓΕΙΑ ως προς το ΑΕΠ
στην ΕΛΛΑΔΑ και την ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2001-2018

1,8

1,8

1,9

1,9

1,9

1,8

1,9

1,9

2,0

2,1

2,1

3,1

3,3

3,5

3,5

3,7

3,5

3,4

3,3

3,2

2,9

2,9

2001

2002

2003

2007

2008

2009

2010

2004

2005

2006

ΕΕ-28

2,1

2,3

2011

ΕΛΛΑΔΑ

2012

2,1

2,1

2,1

2,1

2,1

2,1

2,9

2,9

3,0

3,2

3,2

3,2

2013

2014

2015

2016

2017

2018

(*) Η τιμή στην Ελλάδα για το 2018 δεν έχει ανακοινωθεί (έως & 23/07/2020) και επαναλαμβάνεται η τιμή του προηγούμενου έτους (2017)
Πηγή: Eurostat - Final consumption expenditure of households by consumption purpose (COICOP 3 digit) [nama_10_co3_p3] the period 2001-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Κεφάλαιο 4ο

ΔΗΜΟΣΙΕΣ & ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

συνολικών δαπανών των νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών της κατηγορίας υγεία στην Ελλάδα
αντιστοιχεί στο 3,2% του ΑΕΠ της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) ο δείκτης συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών της κατηγορίας υγεία ως προς το ΑΕΠ στην Ελλάδα καταγράφει οριακά μηδενική μεταβολή.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών &
υπηρεσιών της κατηγορίας υγεία (σε εκ.€) στα κράτημέλη της ΕΕ-28 καθώς και η ποσοστιαία αναλογία τους
ως προς το ΑΕΠ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 το 2018.

Το 2018, το ποσοστό των συνολικών δαπανών των νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών της κατηγορίας υγεία στην ΕΕ-28 αντιστοιχεί στο 2,1% του ΑΕΠ
της. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) ο δείκτης
συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών της κατηγορίας υγεία ως προς το
ΑΕΠ στην ΕΕ-28 καταγράφει (κατά απόλυτη τιμή) οριακή αύξηση κατά 16,7% (ή κατά 0,3 ποσ. μονάδες), από
1,8% το 2001, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του
δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 2,1% το 2018,
που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη
κατά την περίοδο αναφοράς. Το 2018, το ποσοστό των
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Γράφημα 4.133: Συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών της κατηγορίας ΥΓΕΙΑ (σε εκ.€) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία τους ως προς το ΑΕΠ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 το 2018

(*) Η τιμή της Ελλάδας για το 2018 δεν έχει ανακοινωθεί (έως & 23/07/2020) και επαναλαμβάνεται η τιμή του προηγούμενου έτους (2017). Η τιμή της Ιρλανδίας για το 2018 έχει υπολογιστεί
από το ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
Πηγή: Eurostat - Final consumption expenditure of households by consumption purpose (COICOP 3 digit) [nama_10_co3_p3] the period 2001-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, οι συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για
αγορά αγαθών & υπηρεσιών της κατηγορίας υγεία
στην ΕΕ-28 (340.430 εκ.€) αντιστοιχούν στο 2,1% του
ΑΕΠ της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά. Την ίδια χρονιά,
οι συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών της κατηγορίας υγεία στην Ελλάδα (5.847 εκ.€) αντιστοιχούν στο 3,2% του ΑΕΠ της χώρας, κατέχοντας την 6η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28, με την τιμή της ποσοστιαίας αναλογίας στην Ελλάδα (3,2%) να υπερέχει ελαφρά (κατά 1,1
ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης αναλογίας στην ΕΕ-28
(2,1%).
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με την υψηλότερη αναλογία
(top 5) με μέση τιμή 4,1% είναι: η Βουλγαρία (4,0%), η
Ρουμανία (3,9%), η Κύπρος (3,8%), η Πορτογαλία

(3,6%), και η Πολωνία (3,3%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με την χαμηλότερη αναλογία
(bottom 5) με μέση τιμή 1,2%, και συγκεκριμένα: το
Λουξεμβούργο (1,0%), η Τσεχία (1,2%), το Ηνωμένο
Βασίλειο (1,2%), η Δανία (1,3%), και η Ολλανδία
(1,4%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/
bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (3,0 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ28.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του δείκτη συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών της κατηγορίας
υγεία ως προς τις συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών
για αγορά αγαθών & υπηρεσιών στα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 4.134: Ποσοστιαία κατανομή του δείκτη συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών της κατηγορίας ΥΓΕΙΑ ως προς τις συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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(*) Η τιμή στην Ελλάδα για το 2018 δεν έχει ανακοινωθεί (έως & 23/07/2020) και επαναλαμβάνεται η τιμή του προηγούμενου έτους (2017)
Πηγή: Eurostat - Final consumption expenditure of households by consumption purpose (COICOP 3 digit) [nama_10_co3_p3] the period 2001-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, το 3,9% των συνολικών δαπανών των νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών στην ΕΕ-28
αφορά σε δαπάνες της κατηγορίας υγεία. Την ίδια χρονιά, το 4,4% των συνολικών δαπανών των νοικοκυριών
για αγορά αγαθών & υπηρεσιών στην Ελλάδα αφορά
σε δαπάνες της κατηγορίας υγεία, τιμή υπερέχουσα ελαφρά κατά 0,5 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στην
ΕΕ-28 (3,9%), κατέχοντας την 11η υψηλότερη θέση στην
κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) με μέση τιμή 6,0% είναι: το Βέλγιο (6,6%), η Βουλγαρία (6,3%), η Ρουμανία (6,3%), η
Πολωνία (5,8%), και η Πορτογαλία (5,3%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο

δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή 2,5% και συγκεκριμένα:
το Ηνωμένο Βασίλειο (2,0%), η Τσεχία (2,4%), η Σλοβακία (2,4%), η Δανία (2,8%), και το Λουξεμβούργο
(3,1%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/
bottom5 είναι υψηλή (2,4 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
4.2.8 Μεταφορές
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών
& υπηρεσιών στην κατηγορία μεταφορές (σε εκ.€) στην
Ελλάδα και την ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 20012018.

Γράφημα 4.135: Συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών της κατηγορίας ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (σε εκ.€) στην ΕΛΛΑΔΑ και την ΕΕ-28 την
περίοδο αναφοράς 2001-2018
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(*) Η τιμή στην Ελλάδα για το 2018 δεν έχει ανακοινωθεί (έως & 23/07/2020) και επαναλαμβάνεται η τιμή του προηγούμενου έτους (2017)
Πηγή: Eurostat - Final consumption expenditure of households by consumption purpose (COICOP 3 digit) [nama_10_co3_p3] the period 2001-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, οι συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για
αγορά αγαθών & υπηρεσιών της κατηγορίας μεταφορές στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 είναι 767.761 εκ.€, δαπάνη που αντιστοιχεί στο 7,1% του ΑΕΠ της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά. Κατά την περίοδο αναφοράς (20012018) ο δείκτης συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών
για αγορά αγαθών & υπηρεσιών της κατηγορίας μεταφορές στην ΕΕ-28 καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική
αύξηση κατά 48,2% (ή κατά 370.344 εκ.€), από 767.761
εκ.€ το 2001, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του
δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 1.138.105 εκ.€
το 2018, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή
του δείκτη την ίδια περίοδο.
Το 2018, οι συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για
αγορά αγαθών & υπηρεσιών της κατηγορίας μεταφορές στην Ελλάδα είναι 14.170 εκ.€, δαπάνη που αντι-
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στοιχεί στο 3,2% του ΑΕΠ της χώρας τη συγκεκριμένη
χρονιά. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) ο δείκτης συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά
αγαθών & υπηρεσιών της κατηγορίας μεταφορές στην
Ελλάδα καταγράφει ισχυρή αύξηση κατά 26,2% (ή κατά
3.710 εκ.€), από 14.170 εκ.€ το 2001, σε 17.879 εκ.€ το
2018. Ωστόσο κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς καταγράφονται σημαντικές αυξομειώσεις του δείκτη. Πιο συγκεκριμένα, την περίοδο 2001-2008 καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική αύξηση του δείκτη συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών
& υπηρεσιών της κατηγορίας μεταφορές κατά 81,1% (ή
κατά 11.486 εκ.€), από 14.170 εκ.€ το 2001, που αποτελεί αντίστοιχα και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά τη
συνολική περίοδο αναφοράς (2001-2018), σε 25.655
εκ.€ το 2008, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δεί-

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2017

κτη την ίδια περίοδο (2001-2018), ενώ την επόμενη περίοδο 2008-2013 καταγράφεται σημαντική μείωση του
δείκτη κατά -35,7% (ή κατά 9.148 εκ.€), από 25.655 εκ.€
το 2008, σε 16.507 εκ.€ το 2013. Τέλος, την περίοδο
2013-2018 καταγράφεται αύξηση του δείκτη κατά 8,3%
(ή κατά 1.372 εκ.€), από 16.507 εκ.€ το 2013, σε 17.879
εκ.€ το 2018.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του δείκτη συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών της κατηγορίας μεταφορές ως προς το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) στην Ελλάδα και την ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2001-2018.

Γράφημα 4.136: Ποσοστιαία κατανομή του δείκτη συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών της κατηγορίας ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ως προς
το ΑΕΠ στην ΕΛΛΑΔΑ και την ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2001-2018
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(*) Η τιμή στην Ελλάδα για το 2018 δεν έχει ανακοινωθεί (έως & 23/07/2020) και επαναλαμβάνεται η τιμή του προηγούμενου έτους (2017)
Πηγή: Eurostat - Final consumption expenditure of households by consumption purpose (COICOP 3 digit) [nama_10_co3_p3] the period 2001-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

2018) ο δείκτης συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών
για αγορά αγαθών & υπηρεσιών της κατηγορίας μεταφορές ως προς το ΑΕΠ στην Ελλάδα καταγράφει (κατά απόλυτη τιμή) οριακή μείωση κατά -6,5% (ή κατά 0,6
ποσ. μονάδες), από 9,3% το 2001, σε 9,9% το 2018. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2008 (10,6%), ενώ η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται
το 2011 (8,7%).

Το 2018, το ποσοστό των συνολικών δαπανών των νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών της κατηγορίας μεταφορές στην ΕΕ-28 αντιστοιχεί στο 7,1% του
ΑΕΠ της. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) ο
δείκτης συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών της κατηγορίας μεταφορές
ως προς το ΑΕΠ στην ΕΕ-28 καταγράφει (κατά απόλυτη
τιμή) οριακή μείωση κατά -6,6% (ή κατά 0,5 ποσ. μονάδες), από 7,6% το 2001, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 7,1% το
2018. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2015 (6,9%).
Το 2018, το ποσοστό των συνολικών δαπανών των νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών της κατηγορίας μεταφορές στην Ελλάδα αντιστοιχεί στο 9,9%
του ΑΕΠ της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών &
υπηρεσιών της κατηγορίας μεταφορές (σε εκ.€) στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 καθώς και η ποσοστιαία αναλογία τους ως προς το ΑΕΠ των κρατών-μελών της ΕΕ-28
το 2018.
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Γράφημα 4.137: Συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών της κατηγορίας ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (σε εκ.€) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και
ποσοστιαία αναλογία τους ως προς το ΑΕΠ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 το 2018

(*) Η τιμή της Ελλάδας για το 2018 δεν έχει ανακοινωθεί (έως & 23/07/2020) και επαναλαμβάνεται η τιμή του προηγούμενου έτους (2017). Η τιμή της Ιρλανδίας για το 2018 έχει υπολογιστεί
από το ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
Πηγή: Eurostat - Final consumption expenditure of households by consumption purpose (COICOP 3 digit) [nama_10_co3_p3] the period 2001-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, οι συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για
αγορά αγαθών & υπηρεσιών της κατηγορίας μεταφορές στην ΕΕ-28 (1.138.105 εκ.€) αντιστοιχούν στο 7,1%
του ΑΕΠ της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.

Την ίδια χρονιά, οι συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών της κατηγορίας
μεταφορές στην Ελλάδα (17.879 εκ.€) αντιστοιχούν στο
9,9% του ΑΕΠ της χώρας, κατέχοντας την 2η υψηλότερη
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θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη
μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28, με την τιμή της
ποσοστιαίας αναλογίας στην Ελλάδα (9,9%) να υπερέχει ελαφρά (κατά 2,8 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης αναλογίας στην ΕΕ-28 (7,1%).
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με την υψηλότερη αναλογία
(top 5) με μέση τιμή 9,8% είναι: η Κύπρος (10,6%), η
Ελλάδα (9,9%), η Λιθουανία (9,8%), η Σλοβενία (9,3%),
και η Πορτογαλία (9,2%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με την χαμηλότερη αναλογία
(bottom 5) με μέση τιμή 4,7%, και συγκεκριμένα: η
Σλοβακία (3,8%), η Ιρλανδία (3,9%), η Τσεχία (5,0%), το

Λουξεμβούργο (5,3%), και η Σουηδία (1,4%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (3,0 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του δείκτη συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών της κατηγορίας
μεταφορές ως προς τις συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών στα κράτημέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 4.138: Ποσοστιαία κατανομή του δείκτη συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών της κατηγορίας ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ως προς τις
συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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(*) Η τιμή στην Ελλάδα για το 2018 δεν έχει ανακοινωθεί (έως & 23/07/2020) και επαναλαμβάνεται η τιμή του προηγούμενου έτους (2017)
Πηγή: Eurostat - Final consumption expenditure of households by consumption purpose (COICOP 3 digit) [nama_10_co3_p3] the period 2001-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, το 13,2% των συνολικών δαπανών των νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών στην ΕΕ28 αφορά σε δαπάνες της κατηγορίας μεταφορές.
Την ίδια χρονιά, το 13,6% των συνολικών δαπανών
των νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών
στην Ελλάδα αφορά σε δαπάνες της κατηγορίας μεταφορές, τιμή υπερέχουσα ελαφρά κατά 0,4 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (13,2%), κατέχοντας την 9η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως
προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) με μέση τιμή 15,5% είναι: η Σλοβενία (16,9%), το Λουξεμβούργο (15,8%), η Λιθουανία (15,8%), η Κύπρος (14,7%), και η Γαλλία (14,0%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον

χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή 9,8% και
συγκεκριμένα: η Σλοβακία (6,8%), η Κροατία (9,7%), η
Τσεχία (10,4%), η Ρουμανία (10,7%), και το Βέλγιο
(11,4%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,6 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

4.2.9 Επικοινωνίες
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών
& υπηρεσιών στην κατηγορία επικοινωνίες (σε εκ.€)
στην Ελλάδα και την ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς
2001-2018.

Γράφημα 4.139: Συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών της κατηγορίας ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (σε εκ.€) στην ΕΛΛΑΔΑ και την ΕΕ-28 την
περίοδο αναφοράς 2001-2018
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(*) Η τιμή στην Ελλάδα για το 2018 δεν έχει ανακοινωθεί (έως & 23/07/2020) και επαναλαμβάνεται η τιμή του προηγούμενου έτους (2017)
Πηγή: Eurostat - Final consumption expenditure of households by consumption purpose (COICOP 3 digit) [nama_10_co3_p3] the period 2001-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
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ριόδου αναφοράς καταγράφονται σημαντικές αυξομειώσεις του δείκτη. Πιο συγκεκριμένα, την περίοδο
2001-2010 καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική αύξηση
του δείκτη συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για
αγορά αγαθών & υπηρεσιών της κατηγορίας επικοινωνίες κατά 106,1% (ή κατά 3.756 εκ.€), από 3.540 εκ.€
το 2001, που αποτελεί αντίστοιχα και την ελάχιστη τιμή
του δείκτη κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς (20012018), σε 7.295 εκ.€ το 2010, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο (2001-2018), ενώ
την επόμενη περίοδο 2010-2012 καταγράφεται μείωση
του δείκτη κατά -23,8% (ή κατά 1.733 εκ.€), από 7.295
εκ.€ το 2010, σε 5.562 εκ.€ το 2012. Τέλος, την περίοδο
2012-2018 καταγράφεται ελαφρά αύξηση του δείκτη
κατά 3,2% (ή κατά 176 εκ.€), από 5.562 εκ.€ το 2012, σε
5.738 εκ.€ το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του δείκτη συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών της κατηγορίας επικοινωνίες ως προς το ακαθάριστο εγχώριο
προϊόν (ΑΕΠ) στην Ελλάδα και την ΕΕ-28 την περίοδο
αναφοράς 2001-2018.

Κεφάλαιο 4ο

ΔΗΜΟΣΙΕΣ & ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Το 2018, οι συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για
αγορά αγαθών & υπηρεσιών της κατηγορίας επικοινωνίες στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 είναι 200.279 εκ.€,
δαπάνη που αντιστοιχεί στο 1,3% του ΑΕΠ της ΕΕ-28 τη
συγκεκριμένη χρονιά. Κατά την περίοδο αναφοράς
(2001-2018) ο δείκτης συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών της κατηγορίας επικοινωνίες στην ΕΕ-28 καταγράφει σημαντική
αύξηση κατά 29,0% (ή κατά 44.998 εκ.€), από 155.281
εκ.€ το 2001, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του
δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 200.279 εκ.€ το
2018, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του
δείκτη την ίδια περίοδο.
Το 2018, οι συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για
αγορά αγαθών & υπηρεσιών της κατηγορίας επικοινωνίες στην Ελλάδα είναι 5.738 εκ.€, δαπάνη που αντιστοιχεί στο 3,2% του ΑΕΠ της χώρας τη συγκεκριμένη
χρονιά. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) ο δείκτης συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά
αγαθών & υπηρεσιών της κατηγορίας επικοινωνίες
στην Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση
κατά 62,1% (ή κατά 2.198 εκ.€), από 3.540 εκ.€ το 2001,
σε 5.738 εκ.€ το 2018. Ωστόσο κατά τη διάρκεια της πε-

Γράφημα 4.140: Ποσοστιαία κατανομή του δείκτη συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών της κατηγορίας ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ως
προς το ΑΕΠ στην ΕΛΛΑΔΑ και την ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2001-2018
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(*) Η τιμή στην Ελλάδα για το 2018 δεν έχει ανακοινωθεί (έως & 23/07/2020) και επαναλαμβάνεται η τιμή του προηγούμενου έτους (2017)
Πηγή: Eurostat - Final consumption expenditure of households by consumption purpose (COICOP 3 digit) [nama_10_co3_p3] the period 2001-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, το ποσοστό των συνολικών δαπανών των νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών της κατηγορίας επικοινωνίες στην ΕΕ-28 αντιστοιχεί στο 1,3%
του ΑΕΠ της. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018)
ο δείκτης συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών της κατηγορίας επικοινωνίες ως προς το ΑΕΠ στην ΕΕ-28 καταγράφει οριακά μηδενική μεταβολή.
Το 2018, το ποσοστό των συνολικών δαπανών των νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών της κατηγορίας επικοινωνίες στην Ελλάδα αντιστοιχεί στο 3,2%
του ΑΕΠ της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς (20012018) ο δείκτης συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών
για αγορά αγαθών & υπηρεσιών της κατηγορίας επικοινωνίες ως προς το ΑΕΠ στην Ελλάδα καταγράφει

(κατά απόλυτη τιμή) αύξηση κατά 39,1% (ή κατά 0,9
ποσ. μονάδες), από 2,3% το 2001, σε 3,2% το 2018. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται τα έτη 2012 έως και το
2018 (3,2%), ενώ η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια
περίοδο καταγράφεται το 2004 (1,9%).

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών &
υπηρεσιών της κατηγορίας επικοινωνίες (σε εκ.€) στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 καθώς και η ποσοστιαία αναλογία τους ως προς το ΑΕΠ των κρατών-μελών της ΕΕ-28
το 2018.
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Γράφημα 4.141: Συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών της κατηγορίας ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (σε εκ.€) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και
ποσοστιαία αναλογία τους ως προς το ΑΕΠ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 το 2018

(*) Η τιμή της Ελλάδας για το 2018 δεν έχει ανακοινωθεί (έως & 23/07/2020) και επαναλαμβάνεται η τιμή του προηγούμενου έτους (2017). Η τιμή της Ιρλανδίας για το 2018 έχει υπολογιστεί
από το ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
Πηγή: Eurostat - Final consumption expenditure of households by consumption purpose (COICOP 3 digit) [nama_10_co3_p3] the period 2001-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

και η Πορτογαλία (9,2%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με την χαμηλότερη αναλογία
(bottom 5) με μέση τιμή 0,8%, και συγκεκριμένα: η Ελλάδα (3,2%), η Βουλγαρία (3,0%), η Κροατία (2,9%), η
Ρουμανία (2,4%), και η Σλοβακία (1,8%). Ας σημειωθεί
ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (3,3 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

Το 2018, οι συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για
αγορά αγαθών & υπηρεσιών της κατηγορίας επικοινωνίες στην ΕΕ-28 (200.279 εκ.€) αντιστοιχούν στο 1,3%
του ΑΕΠ της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, οι συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών της κατηγορίας
επικοινωνίες στην Ελλάδα (5.738 εκ.€) αντιστοιχούν
στο 3,2% του ΑΕΠ της χώρας, κατέχοντας την 1η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28, με την τιμή
της ποσοστιαίας αναλογίας στην Ελλάδα (3,2%) να υπερέχει ελαφρά (κατά 1,9 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης αναλογίας στην ΕΕ-28 (1,3%).
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με την υψηλότερη αναλογία
(top 5) με μέση τιμή 2,7% είναι: η Κύπρος (10,6%), η
Ελλάδα (9,9%), η Λιθουανία (9,8%), η Σλοβενία (9,3%),

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του δείκτη συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών της κατηγορίας
επικοινωνίες ως προς τις συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών στα κράτημέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 4.142: Ποσοστιαία κατανομή του δείκτη συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών της κατηγορίας ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ως προς τις
συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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(*) Η τιμή στην Ελλάδα για το 2018 δεν έχει ανακοινωθεί (έως & 23/07/2020) και επαναλαμβάνεται η τιμή του προηγούμενου έτους (2017)
Πηγή: Eurostat - Final consumption expenditure of households by consumption purpose (COICOP 3 digit) [nama_10_co3_p3] the period 2001-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, το 2,3% των συνολικών δαπανών των νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών στην ΕΕ-28
αφορά σε δαπάνες της κατηγορίας επικοινωνίες.
Την ίδια χρονιά, το 4,4% των συνολικών δαπανών των
νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών στην
Ελλάδα αφορά σε δαπάνες της κατηγορίας επικοινωνίες, τιμή υπερέχουσα ελαφρά κατά 2,1 ποσ. μονάδες της
τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (2,3%), κατέχοντας την 2η
υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) με μέση τιμή 4,1% είναι: η
Βουλγαρία (4,8%), η Ελλάδα (4,4%), η Κροατία (4,0%),
η Ρουμανία (3,9%), και η Μάλτα (3,3%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότε-
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ρο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή 1,8% και συγκεκριμένα: το Λουξεμβούργο (1,3%), το Ηνωμένο Βασίλειο
(1,6%), η Αυστρία (1,9%), η Δανία (1,9%), και το Βέλγιο (2,1%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/
bottom5 είναι υψηλή (2,3 φορές), που υποδηλώνει
την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη
μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
4.2.10 Αναψυχή & πολιτισμός
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών
& υπηρεσιών στην κατηγορία αναψυχή & πολιτισμός
(σε εκ.€) στην Ελλάδα και την ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2001-2018.
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Γράφημα 4.143: Συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών της κατηγορίας ΑΝΑΨΥΧΗ & ΠΟΛΙΤΙΜΟΣ (σε εκ.€) στην ΕΛΛΑΔΑ και την
ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2001-2018
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(*) Η τιμή στην Ελλάδα για το 2018 δεν έχει ανακοινωθεί (έως & 23/07/2020) και επαναλαμβάνεται η τιμή του προηγούμενου έτους (2017)
Πηγή: Eurostat - Final consumption expenditure of households by consumption purpose (COICOP 3 digit) [nama_10_co3_p3] the period 2001-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

σε 6.041 εκ.€ το 2018. Ωστόσο κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς καταγράφονται σημαντικές αυξομειώσεις του δείκτη. Πιο συγκεκριμένα, την περίοδο
2001-2009 καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική αύξηση
του δείκτη συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για
αγορά αγαθών & υπηρεσιών της κατηγορίας αναψυχή
& πολιτισμός κατά 68,5% (ή κατά 3.357 εκ.€), από
4.902 εκ.€ το 2001, που αποτελεί αντίστοιχα και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς (2001-2018), σε 8.258 εκ.€ το 2009, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο
(2001-2018), ενώ την επόμενη περίοδο 2009-2018 καταγράφεται μείωση του δείκτη κατά -26,8% (ή κατά
2.217 εκ.€), από 8.258 εκ.€ το 2009, σε 6.041 εκ.€ το
2018.
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ΔΗΜΟΣΙΕΣ & ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Το 2018, οι συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για
αγορά αγαθών & υπηρεσιών της κατηγορίας αναψυχή
& πολιτισμός στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 είναι 784.961
εκ.€, δαπάνη που αντιστοιχεί στο 4,9% του ΑΕΠ της ΕΕ28 τη συγκεκριμένη χρονιά. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) ο δείκτης συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών της κατηγορίας αναψυχή & πολιτισμός στην ΕΕ-28 καταγράφει
σημαντική αύξηση κατά 43,0% (ή κατά 236.029 εκ.€),
από 548.952 εκ.€ το 2001, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε
784.961 εκ.€ το 2018, που αποτελεί αντίστοιχα και τη
μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.
Το 2018, οι συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για
αγορά αγαθών & υπηρεσιών της κατηγορίας αναψυχή
& πολιτισμός στην Ελλάδα είναι 6.041εκ.€, δαπάνη
που αντιστοιχεί στο 3,4% του ΑΕΠ της χώρας τη συγκεκριμένη χρονιά. Κατά την περίοδο αναφοράς (20012018) ο δείκτης συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών
για αγορά αγαθών & υπηρεσιών της κατηγορίας αναψυχή & πολιτισμός στην Ελλάδα καταγράφει αύξηση
κατά 23,2% (ή κατά 1.140 εκ.€), από 4.902 εκ.€ το 2001,

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του δείκτη συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών της κατηγορίας αναψυχή & πολιτισμός ως προς το ακαθάριστο
εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) στην Ελλάδα και την ΕΕ-28 την
περίοδο αναφοράς 2001-2018.

Γράφημα 4.144: Ποσοστιαία κατανομή του δείκτη συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών της κατηγορίας ΑΝΑΨΥΧΗ & ΠΟΛΙΤΙΜΟΣ ως προς το ΑΕΠ στην ΕΛΛΑΔΑ και την ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2001-2018
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(*) Η τιμή στην Ελλάδα για το 2018 δεν έχει ανακοινωθεί (έως & 23/07/2020) και επαναλαμβάνεται η τιμή του προηγούμενου έτους (2017)
Πηγή: Eurostat - Final consumption expenditure of households by consumption purpose (COICOP 3 digit) [nama_10_co3_p3] the period 2001-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, το ποσοστό των συνολικών δαπανών των νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών της κατηγορίας αναψυχή & πολιτισμός στην ΕΕ-28 αντιστοιχεί
στο 4,9% του ΑΕΠ της. Κατά την περίοδο αναφοράς
(2001-2018) ο δείκτης συνολικές δαπάνες των νοικο-

κυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών της κατηγορίας αναψυχή & πολιτισμός ως προς το ΑΕΠ στην ΕΕ-28
καταγράφει (κατά απόλυτη τιμή) μείωση κατά -9,3% (ή
κατά 0,5 ποσ. μονάδες), από 5,4% το 2001, σε 4,9% το
2018. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά
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την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2001 (5,4%),
ενώ η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2014 (4,8%). Το 2018, το ποσοστό των συνολικών δαπανών των νοικοκυριών για αγορά αγαθών
& υπηρεσιών της κατηγορίας αναψυχή & πολιτισμός
στην Ελλάδα αντιστοιχεί στο 3,4% του ΑΕΠ της χώρας.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) ο δείκτης συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών
& υπηρεσιών της κατηγορίας αναψυχή & πολιτισμός

ως προς το ΑΕΠ στην Ελλάδα καταγράφει οριακά μηδενική μεταβολή.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών &
υπηρεσιών της κατηγορίας αναψυχή & πολιτισμός (σε
εκ.€) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 καθώς και η ποσοστιαία αναλογία τους ως προς το ΑΕΠ των κρατώνμελών της ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 4.145: Συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών της κατηγορίας ΑΝΑΨΥΧΗ & ΠΟΛΙΤΙΜΟΣ (σε εκ.€) στα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία τους ως προς το ΑΕΠ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 το 2018

(*) Η τιμή της Ελλάδας για το 2018 δεν έχει ανακοινωθεί (έως & 23/07/2020) και επαναλαμβάνεται η τιμή του προηγούμενου έτους (2017). Η τιμή της Ιρλανδίας για το 2018 έχει υπολογιστεί
από το ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
Πηγή: Eurostat - Final consumption expenditure of households by consumption purpose (COICOP 3 digit) [nama_10_co3_p3] the period 2001-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, οι συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για
αγορά αγαθών & υπηρεσιών της κατηγορίας αναψυχή
& πολιτισμός στην ΕΕ-28 (784.981 εκ.€) αντιστοιχούν
στο 4,9% του ΑΕΠ της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, οι συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών της κατηγορίας
αναψυχή & πολιτισμός στην Ελλάδα (6.041 εκ.€) αντιστοιχούν στο 3,4% του ΑΕΠ της χώρας, κατέχοντας την
3η χαμηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28, με
την τιμή της ποσοστιαίας αναλογίας στην Ελλάδα
(3,4%) να υπολείπεται ελαφρά (κατά 1,5 ποσ. μονάδες)
της αντίστοιχης αναλογίας στην ΕΕ-28 (4,9%).
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με την υψηλότερη αναλογία
(top 5) με μέση τιμή 6,0% είναι: το Ηνωμένο Βασίλειο
(7,0%), η Λετονία (6,1%), η Κροατία (6,1%), η Σλοβακία

(5,5%), και η Γερμανία (5,5%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με την χαμηλότερη αναλογία
(bottom 5) με μέση τιμή 2,9%, και συγκεκριμένα: η Ιρλανδία (1,7%), το Λουξεμβούργο (2,0%), η Ελλάδα
(3,4%), η Ουγγαρία (3,6%), και η Πορτογαλία (3,9%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/bottom5 είναι
υψηλή (2,1 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του δείκτη συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών της κατηγορίας
αναψυχή & πολιτισμός ως προς τις συνολικές δαπάνες
των νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 4.146: Ποσοστιαία κατανομή του δείκτη συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών της κατηγορίας ΑΝΑΨΥΧΗ & ΠΟΛΙΤΙΜΟΣ
ως προς τις συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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(*) Η τιμή στην Ελλάδα για το 2018 δεν έχει ανακοινωθεί (έως & 23/07/2020) και επαναλαμβάνεται η τιμή του προηγούμενου έτους (2017)
Πηγή: Eurostat - Final consumption expenditure of households by consumption purpose (COICOP 3 digit) [nama_10_co3_p3] the period 2001-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, το 9,1% των συνολικών δαπανών των νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών στην ΕΕ-28
αφορά σε δαπάνες της κατηγορίας αναψυχή & πολιτισμός. Την ίδια χρονιά, το 4,6% των συνολικών δαπανών των νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών
στην Ελλάδα αφορά σε δαπάνες της κατηγορίας ανα-
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ψυχή & πολιτισμός, τιμή υπολειπόμενη σημαντικά κατά 4,5 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28
(9,1%), κατέχοντας την 1η χαμηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2017

Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) με μέση τιμή 11,1% είναι: η Δανία (11,6%), το Ηνωμένο Βασίλειο (11,2%), η Γερμανία (11,1%), η Σουηδία (11,1%), και η Λετονία (10,3%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή 5,7% και
συγκεκριμένα: η Ελλάδα (4,6%), η Πορτογαλία (5,6%),
η Ιρλανδία (5,8%), το Λουξεμβούργο (6,1%), και η Κύπρος (6,3%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/
bottom5 είναι υψηλή (2,0 φορές), που υποδηλώνει

την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη
μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
4.2.11 Εκπαίδευση
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών
& υπηρεσιών στην κατηγορία εκπαίδευση (σε εκ.€)
στην Ελλάδα και την ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς
2001-2018.

Γράφημα 4.147: Συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών της κατηγορίας ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (σε εκ.€) στην ΕΛΛΑΔΑ και την ΕΕ-28 την
περίοδο αναφοράς 2001-2018
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(*) Η τιμή στην Ελλάδα για το 2018 δεν έχει ανακοινωθεί (έως & 23/07/2020) και επαναλαμβάνεται η τιμή του προηγούμενου έτους (2017)
Πηγή: Eurostat - Final consumption expenditure of households by consumption purpose (COICOP 3 digit) [nama_10_co3_p3] the period 2001-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, οι συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για
αγορά αγαθών & υπηρεσιών της κατηγορίας εκπαίδευση στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 είναι 102.250 εκ.€,
δαπάνη που αντιστοιχεί στο 0,6% του ΑΕΠ της ΕΕ-28 τη
συγκεκριμένη χρονιά. Κατά την περίοδο αναφοράς
(2001-2018) ο δείκτης συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών της κατηγορίας εκπαίδευση στην ΕΕ-28 καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 99,8% (ή κατά 51.068 εκ.€), από
51.182 εκ.€ το 2001, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 102.250
εκ.€ το 2018, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη
τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.
Το 2018, οι συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για
αγορά αγαθών & υπηρεσιών της κατηγορίας εκπαίδευση στην Ελλάδα είναι 2.775 εκ.€, δαπάνη που αντιστοιχεί στο 1,5% του ΑΕΠ της χώρας τη συγκεκριμένη
χρονιά. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) ο δείκτης συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά
αγαθών & υπηρεσιών της κατηγορίας εκπαίδευση
στην Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση

κατά 81,1% (ή κατά 1.243 εκ.€), από 1.532 εκ.€ το 2001,
σε 2.775 εκ.€ το 2018. Ωστόσο κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς καταγράφονται σημαντικές αυξομειώσεις του δείκτη. Πιο συγκεκριμένα, την περίοδο
2001-2009 καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική αύξηση
του δείκτη συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για
αγορά αγαθών & υπηρεσιών της κατηγορίας εκπαίδευση κατά 160,5% (ή κατά 2.459 εκ.€), από 1.532 εκ.€
το 2001, που αποτελεί αντίστοιχα και την ελάχιστη τιμή
του δείκτη κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς (20012018), σε 3.991 εκ.€ το 2009, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο (2001-2018), ενώ
την επόμενη περίοδο 2009-2018 καταγράφεται σημαντική μείωση του δείκτη κατά -30,5% (ή κατά 1.215
εκ.€), από 3.991 εκ.€ το 2009, σε 2.775 εκ.€ το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του δείκτη συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών της κατηγορίας εκπαίδευση ως προς το ακαθάριστο εγχώριο
προϊόν (ΑΕΠ) στην Ελλάδα και την ΕΕ-28 την περίοδο
αναφοράς 2001-2018.

Γράφημα 4.148: Ποσοστιαία κατανομή του δείκτη συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών της κατηγορίας ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ως προς
το ΑΕΠ στην ΕΛΛΑΔΑ και την ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2001-2018
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(*) Η τιμή στην Ελλάδα για το 2018 δεν έχει ανακοινωθεί (έως & 23/07/2020) και επαναλαμβάνεται η τιμή του προηγούμενου έτους (2017)
Πηγή: Eurostat - Final consumption expenditure of households by consumption purpose (COICOP 3 digit) [nama_10_co3_p3] the period 2001-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, το ποσοστό των συνολικών δαπανών των νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών της κατηγορίας εκπαίδευση στην ΕΕ-28 αντιστοιχεί στο 0,6% του
ΑΕΠ της. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) ο
δείκτης συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών της κατηγορίας εκπαίδευση
ως προς το ΑΕΠ στην ΕΕ-28 καταγράφει οριακά μηδενική μεταβολή.
Το 2018, το ποσοστό των συνολικών δαπανών των νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών της κατηγορίας εκπαίδευση στην Ελλάδα αντιστοιχεί στο 3,4%
του ΑΕΠ της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς (20012018) ο δείκτης συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών
για αγορά αγαθών & υπηρεσιών της κατηγορίας εκ-

παίδευση ως προς το ΑΕΠ στην Ελλάδα καταγράφει ισχυρή αύξηση κατά 50,0% (ή κατά 0,5 ποσ. μονάδες),
από 1,0% το 2001, σε 1,5% το 2018. Σημειώνεται ότι η
μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς
καταγράφεται τα έτη 2009 έως& 2012 (1,7%), ενώ η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται
το 2001 (1,0%).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών &
υπηρεσιών της κατηγορίας εκπαίδευση (σε εκ.€) στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 καθώς και η ποσοστιαία αναλογία τους ως προς το ΑΕΠ των κρατών-μελών της ΕΕ-28
το 2018.
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Γράφημα 4.149: Συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών της κατηγορίας ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (σε εκ.€) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία τους ως προς το ΑΕΠ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 το 2018

(*) Η τιμή της Ελλάδας για το 2018 δεν έχει ανακοινωθεί (έως & 23/07/2020) και επαναλαμβάνεται η τιμή του προηγούμενου έτους (2017). Η τιμή της Ιρλανδίας για το 2018 έχει υπολογιστεί
από το ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
Πηγή: Eurostat - Final consumption expenditure of households by consumption purpose (COICOP 3 digit) [nama_10_co3_p3] the period 2001-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, οι συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για
αγορά αγαθών & υπηρεσιών της κατηγορίας εκπαίδευση στην ΕΕ-28 (102.250 εκ.€) αντιστοιχούν στο 0,6%
του ΑΕΠ της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, οι συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών της κατηγορίας
εκπαίδευση στην Ελλάδα (2.775 εκ.€) αντιστοιχούν στο
1,5% του ΑΕΠ της χώρας, κατέχοντας την 3η υψηλότερη
θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη
μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28, με την τιμή της
ποσοστιαίας αναλογίας στην Ελλάδα (1,5%) να υπερέχει ελαφρά (κατά 0,9 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης αναλογίας στην ΕΕ-28 (0,6%).
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με την υψηλότερη αναλογία
(top 5) με μέση τιμή 1,4% είναι: η Κύπρος (2,2%), το
Ηνωμένο Βασίλειο (1,5%), η Ελλάδα (1,5%), η Πορτο-
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γαλία (1,1%), και η Ρουμανία (0,9%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με την χαμηλότερη αναλογία (bottom 5) με μέση τιμή 0,2%, και συγκεκριμένα:
η Σουηδία (0,1%), το Βέλγιο (2,0%), η Τσεχία (0,2%), η
Φινλανδία (0,2%), και η Εσθονία (0,3%). Ας σημειωθεί
ότι η τιμή του λόγου top5/bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (7,2 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του δείκτη συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών της κατηγορίας
εκπαίδευση ως προς τις συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών στα κράτημέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2017

Γράφημα 4.150: Ποσοστιαία κατανομή του δείκτη συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών της κατηγορίας ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ως προς τις
συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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(*) Η τιμή στην Ελλάδα για το 2018 δεν έχει ανακοινωθεί (έως & 23/07/2020) και επαναλαμβάνεται η τιμή του προηγούμενου έτους (2017)
Πηγή: Eurostat - Final consumption expenditure of households by consumption purpose (COICOP 3 digit) [nama_10_co3_p3] the period 2001-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

λότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή 0,4% και συγκεκριμένα: η Σουηδία (0,3%), το Βέλγιο (0,4%), η Φινλανδία (0,4%), η Λιθουανία (0,5%), και η Γαλλία (0,5%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (5,6 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

Κεφάλαιο 4ο

ΔΗΜΟΣΙΕΣ & ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Το 2018, το 1,2% των συνολικών δαπανών των νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών στην ΕΕ-28
αφορά σε δαπάνες της κατηγορίας εκπαίδευση. Την ίδια χρονιά, το 2,1% των συνολικών δαπανών των νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών στην Ελλάδα αφορά σε δαπάνες της κατηγορίας εκπαίδευση, τιμή υπερέχουσα ελαφρά κατά 0,9 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (1,2%), κατέχοντας την 4η
υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) με μέση τιμή 2,3% είναι: η Κύπρος (3,0%), η Ιρλανδία (2,4%), το Ηνωμένο Βασίλειο
(2,3%), η Ελλάδα (2,1%), και η Ουγγαρία (1,6%). Στον
αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμη-

4.2.12 Ξενοδοχεία καφενεία & εστιατόρια
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών
& υπηρεσιών στην κατηγορία ξενοδοχεία, καφενεία &
εστιατόρια (σε εκ.€) στην Ελλάδα και την ΕΕ-28 την
περίοδο αναφοράς 2001-2018.

Γράφημα 4.151: Συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών της κατηγορίας ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΦΕΝΕΙΑ & ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ (σε εκ.€) στην
ΕΛΛΑΔΑ και την ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2001-2018
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(*) Η τιμή στην Ελλάδα για το 2018 δεν έχει ανακοινωθεί (έως & 23/07/2020) και επαναλαμβάνεται η τιμή του προηγούμενου έτους (2017)
Πηγή: Eurostat - Final consumption expenditure of households by consumption purpose (COICOP 3 digit) [nama_10_co3_p3] the period 2001-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, οι συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για
αγορά αγαθών & υπηρεσιών της κατηγορίας ξενοδοχεία, καφενεία & εστιατόρια στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28
είναι 751.751 εκ.€, δαπάνη που αντιστοιχεί στο 4,7%
του ΑΕΠ της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά. Κατά την
περίοδο αναφοράς (2001-2018) ο δείκτης συνολικές
δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών της κατηγορίας ξενοδοχεία, καφενεία & εστιατόρια στην ΕΕ-28 καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 57,1% (ή κατά 273.240 εκ.€), από 478.512
εκ.€ το 2001, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του
δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 751.751 εκ.€ το
2018, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του
δείκτη την ίδια περίοδο.

Το 2018, οι συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για
αγορά αγαθών & υπηρεσιών της κατηγορίας ξενοδοχεία, καφενεία & εστιατόρια στην Ελλάδα είναι 20.232
εκ.€, δαπάνη που αντιστοιχεί στο 11,1% του ΑΕΠ της
χώρας τη συγκεκριμένη χρονιά. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) ο δείκτης συνολικές δαπάνες των
νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών της κατηγορίας ξενοδοχεία, καφενεία & εστιατόρια στην Ελλάδα καταγράφει ισχυρή αύξηση κατά 26,8% (ή κατά
4.272 εκ.€), από 15.960 εκ.€ το 2001, σε 20.232 εκ.€ το
2018. Ωστόσο κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς καταγράφονται σημαντικές αυξομειώσεις του δείκτη. Πιο συγκεκριμένα, την περίοδο 2001-2008 καταγράφεται σημαντική αύξηση του δείκτη συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρε-
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

σιών της κατηγορίας ξενοδοχεία, καφενεία & εστιατόρια κατά 34,5% (ή κατά 5.509 εκ.€), από 15.960 εκ.€ το
2001, σε 21.469 εκ.€ το 2009, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο (2001-2018), ενώ
την επόμενη περίοδο 2008-2011 καταγράφεται μείωση
του δείκτη κατά -17,9% (ή κατά 3.835 εκ.€), από 21.469
εκ.€ το 2008, σε 17.563 εκ.€ το 2011. Τέλος, την περίοδο 2011-2018 καταγράφεται αύξηση του δείκτη κατά
15,29% (ή κατά 2.669 εκ.€), από 17.563 εκ.€ το 2011, σε

20.232 εκ.€ το 2018. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή
του δείκτη κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς (20012018) καταγράφεται το 2002 (15.726 εκ.€).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του δείκτη συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών της κατηγορίας ξενοδοχεία, καφενεία & εστιατόρια ως προς το
ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) στην Ελλάδα και
την ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2001-2018.

Γράφημα 4.152: Ποσοστιαία κατανομή του δείκτη συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών της κατηγορίας ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΦΕΝΕΙΑ & ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ως προς το ΑΕΠ στην ΕΛΛΑΔΑ και την ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2001-2018
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(*) Η τιμή στην Ελλάδα για το 2018 δεν έχει ανακοινωθεί (έως & 23/07/2020) και επαναλαμβάνεται η τιμή του προηγούμενου έτους (2017)
Πηγή: Eurostat - Final consumption expenditure of households by consumption purpose (COICOP 3 digit) [nama_10_co3_p3] the period 2001-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, το ποσοστό των συνολικών δαπανών των
νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών της κατηγορίας ξενοδοχεία, καφενεία & εστιατόρια στην ΕΕ28 αντιστοιχεί στο 4,7% του ΑΕΠ της. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) ο δείκτης συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών της κατηγορίας ξενοδοχεία, καφενεία & εστιατόρια ως προς το ΑΕΠ στην ΕΕ-28 καταγράφει οριακά
μηδενική μεταβολή.

νολικές δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών
& υπηρεσιών της κατηγορίας ξενοδοχεία, καφενεία &
εστιατόρια ως προς το ΑΕΠ στην Ελλάδα καταγράφει
αύξηση κατά 6,7% (ή κατά 0,7 ποσ. μονάδες), από
10,5% το 2001, σε 11,2% το 2018 που αποτελεί και τη
μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς.
Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια
περίοδο καταγράφεται το 2009 (8,3%).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών
& υπηρεσιών της κατηγορίας ξενοδοχεία, καφενεία &
εστιατόρια (σε εκ.€) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 καθώς
και η ποσοστιαία αναλογία τους ως προς το ΑΕΠ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28 το 2018.

Το 2018, το ποσοστό των συνολικών δαπανών των
νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών της κατηγορίας ξενοδοχεία, καφενεία & εστιατόρια στην
Ελλάδα αντιστοιχεί στο 11,1% του ΑΕΠ της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) ο δείκτης συ-
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Γράφημα 4.153: Συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών της κατηγορίας ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΦΕΝΕΙΑ & ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ (σε εκ.€) στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία τους ως προς το ΑΕΠ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 το 2018

(*) Η τιμή της Ελλάδας για το 2018 δεν έχει ανακοινωθεί (έως & 23/07/2020) και επαναλαμβάνεται η τιμή του προηγούμενου έτους (2017). Η τιμή της Ιρλανδίας για το 2018 έχει υπολογιστεί
από το ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
Πηγή: Eurostat - Final consumption expenditure of households by consumption purpose (COICOP 3 digit) [nama_10_co3_p3] the period 2001-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, οι συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για
αγορά αγαθών & υπηρεσιών της κατηγορίας ξενοδοχεία, καφενεία & εστιατόρια στην ΕΕ-28 (751.751 εκ.€)
αντιστοιχούν στο 4,7% του ΑΕΠ της ΕΕ-28 τη συγκεκρι-
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μένη χρονιά. Την ίδια χρονιά, οι συνολικές δαπάνες των
νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών της κατηγορίας ξενοδοχεία, καφενεία & εστιατόρια στην Ελλάδα (20.232 εκ.€) αντιστοιχούν στο 11,2% του ΑΕΠ της

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2017

χώρας, κατέχοντας την 2η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28, με την τιμή της ποσοστιαίας αναλογίας στην Ελλάδα (11,2%) να υπερέχει ισχυρά (κατά
6,5 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης αναλογίας στην ΕΕ28 (4,7%).

Ρουμανία (2,0%), η Πολωνία (2,1%), το Λουξεμβούργο
(2,4%), η Λιθουανία (2,6%), και η Γερμανία (2,7%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (4,6 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με την υψηλότερη αναλογία
(top 5) με μέση τιμή 10,8% είναι: η Κύπρος (12,1%), η
Ελλάδα (11,2%), η Μάλτα (11,0%), η Κροατία (10,7%),
και η Πορτογαλία (9,1%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με την χαμηλότερη αναλογία
(bottom 5) με μέση τιμή 2,4%, και συγκεκριμένα: η

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του δείκτη συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών της κατηγορίας ξενοδοχεία, καφενεία & εστιατόρια ως προς τις
συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 4.154: Ποσοστιαία κατανομή του δείκτη συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών της κατηγορίας ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΦΕΝΕΙΑ
& ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ως προς τις συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Κεφάλαιο 4ο

ΔΗΜΟΣΙΕΣ & ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

(*) Η τιμή στην Ελλάδα για το 2018 δεν έχει ανακοινωθεί (έως & 23/07/2020) και επαναλαμβάνεται η τιμή του προηγούμενου έτους (2017)
Πηγή: Eurostat - Final consumption expenditure of households by consumption purpose (COICOP 3 digit) [nama_10_co3_p3] the period 2001-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, το 8,7% των συνολικών δαπανών των νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών στην ΕΕ-28
αφορά σε δαπάνες της κατηγορίας ξενοδοχεία, καφενεία & εστιατόρια. Την ίδια χρονιά, το 15,4% των συνολικών δαπανών των νοικοκυριών για αγορά αγαθών &
υπηρεσιών στην Ελλάδα αφορά σε δαπάνες της κατηγορίας ξενοδοχεία, καφενεία & εστιατόρια, τιμή υπερέχουσα ισχυρά κατά 6,7 ποσ. μονάδες της τιμής του
δείκτη στην ΕΕ-28 (8,7%), κατέχοντας την 4η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) με μέση τιμή 16,9% είναι: η Μάλτα (21,0%), η Κύπρος (16,8%), η Ιρλανδία (15,6%), η Ελλάδα (15,4%), και η Κροατία (14,7%). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο

δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή 4,5% και συγκεκριμένα:
η Ρουμανία (3,2%), η Πολωνία (3,6%), η Λιθουανία
(4,2%), η Γερμανία (5,5%), και η Σλοβακία (6,0%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (3,8 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

4.2.13 Διάφορα άλλα αγαθά & υπηρεσίες
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών
& υπηρεσιών στην κατηγορία διάφορα άλλα αγαθά &
υπηρεσίες (σε εκ.€) στην Ελλάδα και την ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2001-2018.

Γράφημα 4.155: Συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών της κατηγορίας ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΛΛΑ ΑΓΑΘΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (σε εκ.€) στην ΕΛΛΑΔΑ και την ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2001-2018
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(*) Η τιμή στην Ελλάδα για το 2018 δεν έχει ανακοινωθεί (έως & 23/07/2020) και επαναλαμβάνεται η τιμή του προηγούμενου έτους (2017)
Πηγή: Eurostat - Final consumption expenditure of households by consumption purpose (COICOP 3 digit) [nama_10_co3_p3] the period 2001-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, οι συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για
αγορά αγαθών & υπηρεσιών της κατηγορίας διάφορα

άλλα αγαθά & υπηρεσίες στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 είναι 988.021 εκ.€, δαπάνη που αντιστοιχεί στο 6,2% του
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ΑΕΠ της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) ο δείκτης συνολικές δαπάνες
των νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών της
κατηγορίας διάφορα άλλα αγαθά & υπηρεσίες στην
ΕΕ-28 καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά
50,9% (ή κατά 333.193 εκ.€), από 654.828 εκ.€ το 2001,
που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την
περίοδο αναφοράς, σε 988.021 εκ.€ το 2018, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια
περίοδο.
Το 2018, οι συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για
αγορά αγαθών & υπηρεσιών της κατηγορίας διάφορα
άλλα αγαθά & υπηρεσίες στην Ελλάδα είναι 9.668
εκ.€, δαπάνη που αντιστοιχεί στο 5,4% του ΑΕΠ της χώρας τη συγκεκριμένη χρονιά. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) ο δείκτης συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών της κατηγορίας διάφορα άλλα αγαθά & υπηρεσίες στην Ελλάδα καταγράφει ελαφρά αύξηση κατά 7,4% (ή κατά 667
εκ.€), από 9.001 εκ.€ το 2001, σε 9.668 εκ.€ το 2018.
Ωστόσο κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς κα-

ταγράφονται σημαντικές αυξομειώσεις του δείκτη. Πιο
συγκεκριμένα, την περίοδο 2001-2008 καταγράφεται
ιδιαίτερα σημαντική αύξηση του δείκτη συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών της κατηγορίας διάφορα άλλα αγαθά & υπηρεσίες κατά 52,8% (ή κατά 4.750 εκ.€), από 9.001 εκ.€ το
2001, σε 13.751 εκ.€ το 2008, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο (2001-2018), ενώ
την επόμενη περίοδο 2008-2018 καταγράφεται σημαντική μείωση του δείκτη κατά -29,7% (ή κατά 4.750
εκ.€), από 13.751 εκ.€ το 2008, σε 9.668 εκ.€ το 2018.
Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς (2001-2018) καταγράφεται
το 2003 (8.905 εκ.€).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του δείκτη συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών της κατηγορίας διάφορα άλλα αγαθά & υπηρεσίες ως προς το
ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) στην Ελλάδα και
την ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2001-2018.

Γράφημα 4.156: Ποσοστιαία κατανομή του δείκτη συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών της κατηγορίας ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΛΛΑ ΑΓΑΘΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ως προς το ΑΕΠ στην ΕΛΛΑΔΑ και την ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2001-2018
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(*) Η τιμή στην Ελλάδα για το 2018 δεν έχει ανακοινωθεί (έως & 23/07/2020) και επαναλαμβάνεται η τιμή του προηγούμενου έτους (2017)
Πηγή: Eurostat - Final consumption expenditure of households by consumption purpose (COICOP 3 digit) [nama_10_co3_p3] the period 2001-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, το ποσοστό των συνολικών δαπανών των
νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών της κατηγορίας διάφορα άλλα αγαθά & υπηρεσίες στην ΕΕ28 αντιστοιχεί στο 6,2% του ΑΕΠ της. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) ο δείκτης συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών της κατηγορίας διάφορα άλλα αγαθά & υπηρεσίες ως προς το ΑΕΠ στην ΕΕ-28 καταγράφει (κατά απόλυτη τιμή) οριακή μείωση κατά -4,6% (ή κατά 0,3
ποσ. μονάδες), από 6,5% το 2001, σε 6,2% το 2018,
που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά
την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται τα έτη
2007 έως& 2008 (6,7%).
Το 2018, το ποσοστό των συνολικών δαπανών των
νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών της κατηγορίας διάφορα άλλα αγαθά & υπηρεσίες στην Ελ-
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λάδα αντιστοιχεί στο 5,4% του ΑΕΠ της χώρας. Κατά
την περίοδο αναφοράς (2001-2018) ο δείκτης συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών &
υπηρεσιών της κατηγορίας διάφορα άλλα αγαθά &
υπηρεσίες ως προς το ΑΕΠ στην Ελλάδα καταγράφει
ελαφρά μείωση κατά -8,5% (ή κατά 0,5 ποσ. μονάδες),
από 5,9% το 2001, σε 5,4% το 2018. Σημειώνεται ότι η
μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς
καταγράφεται το 2011 (6,2%), ενώ η ελάχιστη τιμή του
δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2005 (5,0%).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών
& υπηρεσιών της κατηγορίας διάφορα άλλα αγαθά &
υπηρεσίες (σε εκ.€) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 καθώς
και η ποσοστιαία αναλογία τους ως προς το ΑΕΠ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28 το 2018.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2017
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Γράφημα 4.157: Συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών της κατηγορίας ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΛΛΑ ΑΓΑΘΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (σε εκ.€) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία τους ως προς το ΑΕΠ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 το 2018

(*) Η τιμή της Ελλάδας για το 2018 δεν έχει ανακοινωθεί (έως & 23/07/2020) και επαναλαμβάνεται η τιμή του προηγούμενου έτους (2017). Η τιμή της Ιρλανδίας για το 2018 έχει υπολογιστεί
από το ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
Πηγή: Eurostat - Final consumption expenditure of households by consumption purpose (COICOP 3 digit) [nama_10_co3_p3] the period 2001-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

(8,1%), η Πολωνία (7,5%), η Πορτογαλία (7,4%), η Κύπρος (6,9%), και η Γαλλία (6,6%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με την χαμηλότερη αναλογία (bottom 5) με μέση τιμή 3,3%, και συγκεκριμένα: η Ρουμανία (2,4%), η Ιρλανδία (2,6%), η Τσεχία
(3,8%), η Λετονία (3,8%), και η Εσθονία (4,1%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (2,2 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

Κεφάλαιο 4ο

ΔΗΜΟΣΙΕΣ & ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Το 2018, οι συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για
αγορά αγαθών & υπηρεσιών της κατηγορίας διάφορα άλλα αγαθά & υπηρεσίες στην ΕΕ-28 (988.021
εκ.€) αντιστοιχούν στο 6,2% του ΑΕΠ της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, οι συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών της κατηγορίας
διάφορα άλλα αγαθά & υπηρεσίες στην Ελλάδα
(9.668 εκ.€) αντιστοιχούν στο 5,4% του ΑΕΠ της χώρας, κατέχοντας την 14η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28, με την τιμή της ποσοστιαίας αναλογίας στην Ελλάδα (5,4%) να υπολείπεται ελαφρά
(κατά 0,8 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης αναλογίας
στην ΕΕ-28 (6,2%).
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με την υψηλότερη αναλογία
(top 5) με μέση τιμή 7,3% είναι: το Ηνωμένο Βασίλειο

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του δείκτη συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών της κατηγορίας διάφορα άλλα αγαθά & υπηρεσίες ως προς τις
συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 4.158: Ποσοστιαία κατανομή του δείκτη συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών της κατηγορίας ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΛΛΑ ΑΓΑΘΑ &
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ως προς τις συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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(*) Η τιμή στην Ελλάδα για το 2018 δεν έχει ανακοινωθεί (έως & 23/07/2020) και επαναλαμβάνεται η τιμή του προηγούμενου έτους (2017)
Πηγή: Eurostat - Final consumption expenditure of households by consumption purpose (COICOP 3 digit) [nama_10_co3_p3] the period 2001-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, το 11,4% των συνολικών δαπανών των νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών στην ΕΕ-28
αφορά σε δαπάνες της κατηγορίας διάφορα άλλα αγαθά & υπηρεσίες. Την ίδια χρονιά, το 7,3% των συνολικών δαπανών των νοικοκυριών για αγορά αγαθών &
υπηρεσιών στην Ελλάδα αφορά σε δαπάνες της κατηγορίας διάφορα άλλα αγαθά & υπηρεσίες, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά κατά 4,1 ποσ. μονάδες της τιμής του
δείκτη στην ΕΕ-28 (11,4%), κατέχοντας την 5η χαμηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) με μέση τιμή 13,1% είναι: το Λουξεμβούργο (13,4%), το Βέλγιο (13,2%), η Πολωνία
(13,0%), το Ηνωμένο Βασίλειο (13,0%), και η Ολλανδία
(12,8%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη
με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή 6,4%
και συγκεκριμένα: η Ρουμανία (3,9%), η Λετονία (6,5%),
η Βουλγαρία (7,1%), η Κροατία (7,2%), και η Ελλάδα
(7,3%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/
bottom5 είναι υψηλή (2,0 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
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4.3

Δαπάνες των νοικοκυριών για εκπαίδευση ανά βαθμίδα στην Ελλάδα και την ΕΕ-28

Οι συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών στην κατηγορία δαπάνης εκπαίδευση επιμερίζονται στις ακόλουθες
5 βαθμίδες/κατηγορίες εκπαίδευσης: (1) Πρώιμη νηπιακή, Προσχολική & Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, (2)
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, (3) Μεταδευτεροβάθμια
μη- τριτοβάθμια εκπαίδευση, (4) Τριτοβάθμια εκπαίδευση, και (5) Εκπαίδευση μη-ταξινομημένη σε βαθμίδα (education not definable by level).
Διευκρινίζεται ότι στην ταξινόμηση των δαπανών στην
συγκριμένη κατηγορία δαπάνης περιλαμβάνονται μόνο
δαπάνες για υπηρεσίες εκπαίδευσης και ιδιαίτερα για
τις 4 από τις 5 κατηγορίες δαπάνης αφορούν σε δαπάνες για υπηρεσίες στην τυπική εκπαίδευση που οδηγούν στη λήψη πτυχίου, διπλώματος ή πιστοποιητικού
(degrees, certificates or diplomas). Περιλαμβάνει υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών εκπομπών, καθώς και μαθήματα ψηφιακής μάθησης (e-learning) και μαθημάτων δια αλληλογραφίας.
Στις δαπάνες περιλαμβάνονται επίσης τα καταβληθέντα
τέλη για αίτηση εγγραφής και καταχώρησης στο μητρώο φοίτησης καθώς και δίδακτρα φοίτησης. Επιπλέον
περιλαμβάνονται και δαπάνες που σχετίζονται με την
εκπαίδευση, όπως κατασκηνώσεις και περιηγήσεις, τέλη συμμετοχής σε προγράμματα (courses), τέλη εξετάσεων, αποφοίτησης, συμμετοχής σε εργοστάσια, πρόγραμμα φυσικής αγωγής καθώς και τέλη αξιολόγησης
3
κεφαλαίου (capital assessment fees) κ.α.
3

Πρόκειται για υποχρεωτικά μη επιστρεπτέα τέλη που επιβάλλονται
από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα για τη χρηματοδότηση της κατα-

Τέλος στις συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για
εκπαίδευση δεν περιλαμβάνονται: δαπάνες για σχολική στολή (school uniforms), υποστηρικτικές υπηρεσίες
όπως υγείας & φροντίδας, μεταφοράς μαθητών/τριών με εξαίρεση τις μετακινήσεις που αποτελούν
μέρος του σχολικού προγράμματος, δαπάνες για χαρτικά, σχολικά εγχειρίδια και ακαδημαϊκά έντυπα, δαπάνες τροφοδοσίας (catering services) ή καταλύματος
(accommodation).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η συγκριτική
ποσοστιαία κατανομή των συνολικών δαπανών των
νοικοκυριών για εκπαίδευση ανά βαθμίδα εκπαίδευσης στην ΕΕ-28 και στην Ελλάδα το 2018.
Σημειώνεται, ότι ο επιμερισμός των συνολικών δαπανών των νοικοκυριών για εκπαίδευση ανά βαθμίδα
εκπαίδευσης κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018)
διατίθεται μόνο για 26 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ28 (δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για τη Δανία, και
την Ιρλανδία), και επομένως οι συνολικές δαπάνες
των νοικοκυριών για εκπαίδευση ανά βαθμίδα εκπαίδευσης στην ΕΕ-28 υπολείπεται των συνολικών
δαπανών των νοικοκυριών για εκπαίδευση στην ΕΕ28. Τέλος, για λόγους συγκρισιμότητας του δείκτη της
Ελλάδας με τον αντίστοιχο της ΕΕ-28 στις δαπάνες για
δευτεροβάθμια εκπαίδευση έχουν ενσωματωθεί και
οι δαπάνες για μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια
εκπαίδευση.
σκευής, αναβάθμισης, ανακαίνισης και συντήρησης των κτιρίων,
που καταβάλλονται είτε εφάπαξ κατά την εγγραφή παιδιού για
πρώτη φορά στο ίδρυμα, ετήσια, ή όπως αλλιώς προβλέπεται.

Γράφημα 4.159: Συγκριτική ποσοστιαία κατανομή των συνολικών δαπανών των νοικοκυριών για ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ανά βαθμίδα εκπαίδευσης στην ΕΛΛΑΔΑ και την
ΕΕ-28 το 2018

Ευρωπαϊκή Ένωση των 28
Πρώιμη νηπιακή, Προσχολική
& Πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Δευτεροβάθμια &
Μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση

Πρώιμη νηπιακή, Προσχολική
& Πρωτοβάθμια εκπαίδευση

16,2

22,2

Δευτεροβάθμια &
Μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση

18,7

Τριτοβάθμια
εκπαίδευση

Εκπαίδευση μη
ταξινομημένη σε βαθμίδα

Ελλάδα

42,4

22,7

Τριτοβάθμια
εκπαίδευση

Εκπαίδευση μη
ταξινομημένη σε βαθμίδα

53,0

14,0

10,8

Πηγή: Eurostat - Final consumption expenditure of households by consumption purpose (COICOP 3 digit) [nama_10_co3_p3] the period 2001-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, από τις συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών
για εκπαίδευση στην ΕΕ-28 (102.250 εκ.€):
 το 16,2% αφορά σε δαπάνες για, πρώιμη νηπιακή,
προσχολική & πρωτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED0-1),
 το 18,7% αφορά σε δαπάνες για δευτεροβάθμια & μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση (ISCED2-4),
 το 42,4% αφορά σε δαπάνες για τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED5-8), και
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 το 22,7% αφορά σε δαπάνες για εκπαίδευση μηταξινομημένη σε βαθμίδα.

Την ίδια χρονιά, από τις συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για εκπαίδευση στην Ελλάδα (2.775 εκ.€):
 το 22,2% αφορά σε δαπάνες για πρώιμη νηπιακή,
προσχολική & πρωτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED0-1),
τιμή υπερέχουσα ισχυρά (κατά 6,0 ποσ. μονάδες) της
αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (16,2%),

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2017

 το 53,0% αφορά σε δαπάνες για δευτεροβάθμια & με-





ταδευτεροβάθμια εκπαίδευση (ISCED2-4), τιμή υπερέχουσα ιδιαίτερα σημαντικά (κατά 34,3 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (18,7%),
το 14,0% αφορά σε δαπάνες για τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED5-8), τιμή υπολειπόμενη ιδιαίτερα σημαντικά (κατά 28,4 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής
στην ΕΕ-28 (42,4%), και
το 10,8% αφορά σε δαπάνες για εκπαίδευση μηταξινομημένη σε βαθμίδα, τιμή υπολειπόμενη σημαντικά (κατά 11,9 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής
στην ΕΕ-28 (22,7%).

Στη συνέχεια της ενότητας αποτυπώνονται οι συνολικές
δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στην Ελλάδα και στην
ΕΕ-28 και στις 6 κατηγορίες δαπάνης της κυβέρνησης
των κρατών-μελών της ΕΕ.
4.3.1 Πρώιμη νηπιακή, προσχολική & πρωτοβάθμια
εκπαίδευση
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για εκπαίδευση
στην πρώιμη νηπιακή, προσχολική & πρωτοβάθμια
εκπαίδευση ISCED0-1 (σε εκ.€) στην Ελλάδα και την
ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2001-2018.

Γράφημα 4.160: Συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για εκπαίδευση στην ΠΡΩΙΜΗ ΝΗΠΙΑΚΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ & ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ISCED0-1 (σε εκ.€)
στην ΕΛΛΑΔΑ και την ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2001-2018
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400

9.704

11.095

13.810

ΔΗΜΟΣΙΕΣ & ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

9.282

10.454

13.158

(*) Η τιμή στην Ελλάδα για το 2018 δεν έχει ανακοινωθεί (έως & 23/07/2020) και επαναλαμβάνεται η τιμή του προηγούμενου έτους (2017)
Πηγή: Eurostat - Final consumption expenditure of households by consumption purpose (COICOP 3 digit) [nama_10_co3_p3] the period 2001-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, οι συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για
εκπαίδευση στην πρώιμη νηπιακή, προσχολική &
πρωτοβάθμια εκπαίδευση ISCED0-1 στα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 είναι 15.873 εκ.€, δαπάνη που αντιστοιχεί
στο 0,1% του ΑΕΠ της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) ο δείκτης
συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για εκπαίδευση
στην πρώιμη νηπιακή, προσχολική & πρωτοβάθμια
εκπαίδευση ISCED0-1 στην ΕΕ-28 καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 71,0% (ή κατά 6.591 εκ.€),
από 9.282 εκ.€ το 2001, που αποτελεί και την ελάχιστη
τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε
15.873 εκ.€ το 2018, που αποτελεί αντίστοιχα και τη
μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.
Το 2018, οι συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για
εκπαίδευση στην πρώιμη νηπιακή, προσχολική &
πρωτοβάθμια εκπαίδευση ISCED0-1 στην Ελλάδα είναι 616 εκ.€, δαπάνη που αντιστοιχεί στο 0,3% του
ΑΕΠ της χώρας τη συγκεκριμένη χρονιά. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) ο δείκτης συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για εκπαίδευση στην πρώιμη
νηπιακή, προσχολική & πρωτοβάθμια εκπαίδευση
ISCED0-1 στην Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντι-

κή αύξηση κατά 54,2% (ή κατά 217 εκ.€), από 400 εκ.€
το 2001, σε 616 εκ.€ το 2018. Ωστόσο κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς καταγράφονται σημαντικές αυξομειώσεις του δείκτη. Πιο συγκεκριμένα, την
περίοδο 2001-2009 καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική αύξηση του δείκτη συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για εκπαίδευση στην πρώιμη νηπιακή, προσχολική & πρωτοβάθμια εκπαίδευση ISCED0-1 κατά
160,5% (ή κατά 641 εκ.€), από 400 εκ.€ το 2001, που
αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη τη συνολική
περίοδο αναφοράς (2001-2018), σε 1.041 εκ.€ το
2009, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την
ίδια περίοδο (2001-2018), ενώ την επόμενη περίοδο
2009-2018 καταγράφεται σημαντική μείωση του δείκτη κατά -40,8% (ή κατά 425 εκ.€), από 1.041 εκ.€ το
2009, σε 616 εκ.€ το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του δείκτη συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για εκπαίδευση στην πρώιμη νηπιακή, προσχολική & πρωτοβάθμια εκπαίδευση ISCED0-1 ως
προς το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) στην Ελλάδα και την ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2001-2018.

Γράφημα 4.161: Ποσοστιαία κατανομή του δείκτη συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για εκπαίδευση στην ΠΡΩΙΜΗ ΝΗΠΙΑΚΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ & ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ISCED0-1 ως προς το ΑΕΠ στην ΕΛΛΑΔΑ και την ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2001-2018
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(*) Η τιμή στην Ελλάδα για το 2018 δεν έχει ανακοινωθεί (έως & 23/07/2020) και επαναλαμβάνεται η τιμή του προηγούμενου έτους (2017)
Πηγή: Eurostat - Final consumption expenditure of households by consumption purpose (COICOP 3 digit) [nama_10_co3_p3] the period 2001-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, το ποσοστό των συνολικών δαπανών των
νοικοκυριών για εκπαίδευση στην πρώιμη νηπιακή,
προσχολική & πρωτοβάθμια εκπαίδευση ISCED0-1
στην ΕΕ-28 αντιστοιχεί στο 0,1% του ΑΕΠ της. Κατά την
περίοδο αναφοράς (2001-2018) ο δείκτης συνολικές
δαπάνες των νοικοκυριών για εκπαίδευση στην πρώιμη νηπιακή, προσχολική & πρωτοβάθμια εκπαίδευση ISCED0-1 ως προς το ΑΕΠ στην ΕΕ-28 καταγράφει
οριακά μηδενική μεταβολή.

στην Ελλάδα αντιστοιχεί στο 0,3% του ΑΕΠ της χώρας.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) ο δείκτης
συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για εκπαίδευση
στην πρώιμη νηπιακή, προσχολική & πρωτοβάθμια
εκπαίδευση ISCED0-1 ως προς το ΑΕΠ στην Ελλάδα
καταγράφει οριακά μηδενική μεταβολή.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για εκπαίδευση
στην πρώιμη νηπιακή, προσχολική & πρωτοβάθμια
εκπαίδευση ISCED0-1 (σε εκ.€) στα κράτη-μέλη της ΕΕ28 καθώς και η ποσοστιαία αναλογία τους ως προς το
ΑΕΠ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 το 2018.

Το 2018, το ποσοστό των συνολικών δαπανών των
νοικοκυριών για εκπαίδευση στην πρώιμη νηπιακή,
προσχολική & πρωτοβάθμια εκπαίδευση ISCED0-1
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Γράφημα 4.162: Συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για εκπαίδευση στην ΠΡΩΙΜΗ ΝΗΠΙΑΚΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ & ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ISCED0-1 (σε εκ.€)
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία τους ως προς το ΑΕΠ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 το 2018

(*) Η τιμή της Ελλάδας για το 2018 δεν έχει ανακοινωθεί (έως & 23/07/2020) και επαναλαμβάνεται η τιμή του προηγούμενου έτους (2017). Η τιμή της Ιρλανδίας για το 2018 έχει υπολογιστεί
από το ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
Πηγή: Eurostat - Final consumption expenditure of households by consumption purpose (COICOP 3 digit) [nama_10_co3_p3] the period 2001-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, οι συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για
εκπαίδευση στην πρώιμη νηπιακή, προσχολική &
πρωτοβάθμια εκπαίδευση ISCED0-1 στην ΕΕ-28
(15.873 εκ.€) αντιστοιχούν (κατά μέση τιμή επί της τιμής των 25 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία) στο 0,1% του ΑΕΠ
της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, οι συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για εκπαίδευση στην πρώιμη νηπιακή, προσχολική & πρωτοβάθμια εκπαίδευση ISCED0-1 στην Ελλάδα (9.668 εκ.€) αντιστοιχούν στο 0,3% του ΑΕΠ της
χώρας, κατέχοντας την 2η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη των κρατώνμελών της ΕΕ-28, με την τιμή της ποσοστιαίας αναλογίας στην Ελλάδα (0,3%) να υπολείπεται οριακά (κατά
0,2 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης αναλογίας στην ΕΕ28 (0,1%).

774

Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με την υψηλότερη αναλογία
(top 5) με μέση τιμή 0,3% είναι: η Πορτογαλία (0,3%),
η Ελλάδα (0,3%), η Σλοβενία (0,3%), η Κύπρος (0,3%),
και η Ιταλία (0,2%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα
5 κράτη-μέλη με την χαμηλότερη αναλογία (bottom 5)
με μέση τιμή 0,0%, και συγκεκριμένα: η Ολλανδία
(0,0%), η Βουλγαρία (0,0%), το Λουξεμβούργο (0,0%),
η Ουγγαρία (0,0%), και το Βέλγιο (0,0%), γεγονός που
υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του δείκτη συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για εκπαίδευση στην πρώιμη νηπιακή, προσχολική & πρωτοβάθμια εκπαίδευση ISCED0-1 ως
προς τις συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για εκπαίδευση στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 4.163: Ποσοστιαία κατανομή του δείκτη συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για εκπαίδευση στην ΠΡΩΙΜΗ ΝΗΠΙΑΚΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ & ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ISCED0-1 ως προς τις συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για εκπαίδευση στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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(*) Η τιμή στην Ελλάδα για το 2018 δεν έχει ανακοινωθεί (έως & 23/07/2020) και επαναλαμβάνεται η τιμή του προηγούμενου έτους (2017)
Πηγή: Eurostat - Final consumption expenditure of households by consumption purpose (COICOP 3 digit) [nama_10_co3_p3] the period 2001-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

μηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή 5,2% και συγκεκριμένα: η Ολλανδία (0,0%), η Βουλγαρία (4,0%), η
Ουγγαρία (4,2%), το Ηνωμένο Βασίλειο (4,7%), και το
Λουξεμβούργο (12,8%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του
λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (9,3 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.

Κεφάλαιο 4ο

ΔΗΜΟΣΙΕΣ & ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Το 2018, το 15,7% των συνολικών δαπανών των νοικοκυριών για εκπαίδευση στην ΕΕ-28 αφορά σε δαπάνες στην πρώιμη νηπιακή, προσχολική & πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Την ίδια χρονιά, το 22,2% των
συνολικών δαπανών των νοικοκυριών για εκπαίδευση στην Ελλάδα αφορά σε δαπάνες στην πρώιμη νηπιακή, προσχολική & πρωτοβάθμια εκπαίδευση, τιμή
υπερέχουσα ισχυρά κατά 6,5 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στην ΕΕ-28 (15,7%), κατέχοντας την 10η
υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των 25 κρατών-μελών της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) με μέση τιμή 48,0% είναι: η
Σουηδία (100,0%), η Σλοβενία (36,7%), η Εσθονία
(36,2%), η Κροατία (34,6%), και η Ιταλία (32,8%). Στον
αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χα-

4.3.2 Δευτεροβάθμια & μεταδευτεροβάθμια
εκπαίδευση
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για εκπαίδευση
στην δευτεροβάθμια & μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση ISCED2-4 (σε εκ.€) στην Ελλάδα και την ΕΕ-28
την περίοδο αναφοράς 2001-2018.

Γράφημα 4.164: Συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για εκπαίδευση στην ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ & ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ISCED2-4 (σε εκ.€) στην
ΕΛΛΑΔΑ και την ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2001-2018
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(*) Η τιμή στην Ελλάδα για το 2018 δεν έχει ανακοινωθεί (έως & 23/07/2020) και επαναλαμβάνεται η τιμή του προηγούμενου έτους (2017)
Πηγή: Eurostat - Final consumption expenditure of households by consumption purpose (COICOP 3 digit) [nama_10_co3_p3] the period 2001-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, οι συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για
εκπαίδευση στην δευτεροβάθμια & μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση ISCED2-4 στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 είναι 18.312 εκ.€, δαπάνη που αντιστοιχεί στο 0,2% του
ΑΕΠ της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) ο δείκτης συνολικές δαπάνες
των νοικοκυριών για εκπαίδευση στην δευτεροβάθμια
& μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση ISCED2-4 στην ΕΕ28 καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 60,1%
(ή κατά 6.872 εκ.€), από 11.440 εκ.€ το 2001, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο

αναφοράς, σε 18.312 εκ.€ το 2018, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.
Το 2018, οι συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για
εκπαίδευση στην δευτεροβάθμια & μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση ISCED2-4 στην Ελλάδα είναι 826 εκ.€,
δαπάνη που αντιστοιχεί στο 0,9% του ΑΕΠ της χώρας τη
συγκεκριμένη χρονιά. Κατά την περίοδο αναφοράς
(2001-2018) ο δείκτης συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για εκπαίδευση στην δευτεροβάθμια & μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση ISCED2-4 στην Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 78,1% (ή
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κατά 645 εκ.€), από 826 εκ.€ το 2001, σε 1.471 εκ.€ το
2018. Ωστόσο κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς καταγράφονται σημαντικές αυξομειώσεις του δείκτη. Πιο συγκεκριμένα, την περίοδο 2001-2009 καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική αύξηση του δείκτη συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για εκπαίδευση
στην δευτεροβάθμια & μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση ISCED2-4 κατά 160,5% (ή κατά 1.326 εκ.€), από
826 εκ.€ το 2001, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή
του δείκτη τη συνολική περίοδο αναφοράς (2001-2018),
σε 2.152 εκ.€ το 2009, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή

του δείκτη την ίδια περίοδο (2001-2018), ενώ την επόμενη περίοδο 2009-2018 καταγράφεται σημαντική μείωση του δείκτη κατά -31,6% (ή κατά 680 εκ.€), από
2.152 εκ.€ το 2009, σε 1.471 εκ.€ το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του δείκτη συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για εκπαίδευση στην δευτεροβάθμια & μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση ISCED2-4 ως προς το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) στην Ελλάδα και
την ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2001-2018.

Γράφημα 4.165: Ποσοστιαία κατανομή του δείκτη συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για εκπαίδευση στην ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ & ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ISCED2-4 ως προς το ΑΕΠ στην ΕΛΛΑΔΑ και την ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2001-2018
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(*) Η τιμή στην Ελλάδα για το 2018 δεν έχει ανακοινωθεί (έως & 23/07/2020) και επαναλαμβάνεται η τιμή του προηγούμενου έτους (2017)
Πηγή: Eurostat - Final consumption expenditure of households by consumption purpose (COICOP 3 digit) [nama_10_co3_p3] the period 2001-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, το ποσοστό των συνολικών δαπανών των
νοικοκυριών για εκπαίδευση στην δευτεροβάθμια &
μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση ISCED2-4 στην ΕΕ-28
αντιστοιχεί στο 0,2% του ΑΕΠ της. Κατά την περίοδο
αναφοράς (2001-2018) ο δείκτης συνολικές δαπάνες
των νοικοκυριών για εκπαίδευση στην δευτεροβάθμια & μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση ISCED2-4 ως
προς το ΑΕΠ στην ΕΕ-28 καταγράφει οριακά μηδενική
μεταβολή.
Το 2018, το ποσοστό των συνολικών δαπανών των
νοικοκυριών για εκπαίδευση στην δευτεροβάθμια &
μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση ISCED2-4 στην Ελλάδα αντιστοιχεί στο 0,3% του ΑΕΠ της χώρας. Κατά
την περίοδο αναφοράς (2001-2018) ο δείκτης συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για εκπαίδευση στην

δευτεροβάθμια & μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση
ISCED2-4 ως προς το ΑΕΠ στην Ελλάδα καταγράφει
(κατά απόλυτη τιμή) ελαφρά αύξηση κατά 50,0% (ή
κατά 0,3 ποσ. μονάδες), από 0,6% το 2001, σε 0,9% το
2018. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά
την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2011 (1,1%),
ενώ η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται τα έτη 2001 και 2002 (0,6%).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για εκπαίδευση
στην δευτεροβάθμια & μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση ISCED2-4 (σε εκ.€) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28
καθώς και η ποσοστιαία αναλογία τους ως προς το
ΑΕΠ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 4.166: Συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για εκπαίδευση στην ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ & ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ISCED2-4 (σε εκ.€) στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία τους ως προς το ΑΕΠ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 το 2018

(*) Η τιμή της Ελλάδας για το 2018 δεν έχει ανακοινωθεί (έως & 23/07/2020) και επαναλαμβάνεται η τιμή του προηγούμενου έτους (2017). Η τιμή της Ιρλανδίας για το 2018 έχει υπολογιστεί
από το ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
Πηγή: Eurostat - Final consumption expenditure of households by consumption purpose (COICOP 3 digit) [nama_10_co3_p3] the period 2001-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, οι συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για
εκπαίδευση στην δευτεροβάθμια & μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση ISCED2-4 στην ΕΕ-28 (18.312 εκ.€)
αντιστοιχούν (κατά μέση τιμή επί της τιμής των 25 από
τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται
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σχετικά στοιχεία) στο 0,2% του ΑΕΠ της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, οι συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για εκπαίδευση στην δευτεροβάθμια & μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση ISCED2-4 στην Ελλάδα

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2017

(1.471 εκ.€) αντιστοιχούν στο 0,9% του ΑΕΠ της χώρας, κατέχοντας την 1η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη των κρατώνμελών της ΕΕ-28, με την τιμή της ποσοστιαίας αναλογίας στην Ελλάδα (0,9%) να υπερέχει ελαφρά (κατά
0,7 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης αναλογίας στην ΕΕ28 (0,2%).
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με την υψηλότερη αναλογία
(top 5) με μέση τιμή 0,5% είναι: η Ελλάδα (0,9%), η
Κύπρος (0,7%), η Ρουμανία (0,3%) το Ηνωμένο Βασίλειο (0,2%), και η Πολωνία (0,2%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με την χαμηλότερη α-

ναλογία (bottom 5) με μέση τιμή 0,0%, και συγκεκριμένα: η Σουηδία (0,0%), η Εσθονία (0,0%), η Βουλγαρία (0,0%), η Λιθουανία (0,0%), και η Τσεχία (0,0%),
γεγονός που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του δείκτη συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για εκπαίδευση στην δευτεροβάθμια & μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση ISCED2-4 ως προς τις συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για εκπαίδευση
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 4.167: Ποσοστιαία κατανομή του δείκτη συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για εκπαίδευση στην ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ & ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ISCED2-4 ως προς τις συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για εκπαίδευση στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Κεφάλαιο 4ο

ΔΗΜΟΣΙΕΣ & ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

(*) Η τιμή στην Ελλάδα για το 2018 δεν έχει ανακοινωθεί (έως & 23/07/2020) και επαναλαμβάνεται η τιμή του προηγούμενου έτους (2017)
Πηγή: Eurostat - Final consumption expenditure of households by consumption purpose (COICOP 3 digit) [nama_10_co3_p3] the period 2001-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, το 18,1% των συνολικών δαπανών των νοικοκυριών για εκπαίδευση στην ΕΕ-28 αφορά σε δαπάνες
στην δευτεροβάθμια & μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση. Την ίδια χρονιά, το 53,0% των συνολικών δαπανών των νοικοκυριών για εκπαίδευση στην Ελλάδα
αφορά σε δαπάνες στην δευτεροβάθμια & μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση, τιμή υπερέχουσα ιδιαίτερα σημαντικά κατά 34,9 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στην ΕΕ-28 (18,1%), κατέχοντας την 2η υψηλότερη θέση
στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ
των 25 κρατών-μελών της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) με μέση τιμή 42,9% είναι: το Βέλγιο (58,2%), η Ελλάδα (58,2%), η Ολλανδία (39,6%), η
Κύπρος (32,4%), και η Πολωνία (31,3%). Στον αντίποδα

καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή 4,7% και συγκεκριμένα:
η Σουηδία (0,0%), η Βουλγαρία (2,4%), η Εσθονία
(5,6%), η Τσεχία (6,1%), και η Σλοβενία (9,2%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (9,2 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη
ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
4.3.3 Τριτοβάθμια εκπαίδευση
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για εκπαίδευση
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ISCED5-8 (σε εκ.€) στην
Ελλάδα και την ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 20012018.

Γράφημα 4.168: Συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για εκπαίδευση στην ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ISCED5-8 (σε εκ.€) στην ΕΛΛΑΔΑ και την ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2001-2018
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(*) Η τιμή στην Ελλάδα για το 2018 δεν έχει ανακοινωθεί (έως & 23/07/2020) και επαναλαμβάνεται η τιμή του προηγούμενου έτους (2017)
Πηγή: Eurostat - Final consumption expenditure of households by consumption purpose (COICOP 3 digit) [nama_10_co3_p3] the period 2001-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
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Το 2018, οι συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για
εκπαίδευση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ISCED5-8
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 είναι 41.516 εκ.€, δαπάνη
που αντιστοιχεί στο 0,2% του ΑΕΠ της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά. Κατά την περίοδο αναφοράς (20012018) ο δείκτης συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών
για εκπαίδευση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ISCED58 στην ΕΕ-28 καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση
κατά 146,7% (ή κατά 24.685 εκ.€), από 16.831 εκ.€ το
2001, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη
κατά την περίοδο αναφοράς, σε 41.516 εκ.€ το 2018.
Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2017 (42.009 εκ.€).
Το 2018, οι συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για
εκπαίδευση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ISCED5-8
στην Ελλάδα είναι 390 εκ.€, δαπάνη που αντιστοιχεί
στο 0,2% του ΑΕΠ της χώρας τη συγκεκριμένη χρονιά.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) ο δείκτης συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για εκπαίδευση
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ISCED5-8 στην Ελλάδα
καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 167,0%
(ή κατά 244 εκ.€), από 146 εκ.€ το 2001, σε 390 εκ.€ το
2018. Ωστόσο κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφο-

ράς καταγράφονται σημαντικές αυξομειώσεις του δείκτη. Πιο συγκεκριμένα, την περίοδο 2001-2009 καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική αύξηση του δείκτη συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για εκπαίδευση
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ISCED5-8 κατά 160,5%
(ή κατά 234 εκ.€), από 146 εκ.€ το 2001, που αποτελεί
και την ελάχιστη τιμή του δείκτη τη συνολική περίοδο
αναφοράς (2001-2018), σε 2.152 εκ.€ το 2009, ενώ την
επόμενη περίοδο 2009-2011 καταγράφεται σημαντική
μείωση του δείκτη κατά -43,0% (ή κατά 163 εκ.€), από
380 εκ.€ το 2009, σε 217 εκ.€ το 2011. Τέλος, την περίοδο 2011-2018 καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική αύξηση του δείκτη κατά 79,8% (ή κατά 173 εκ.€), από 217
εκ.€ το 2009, σε 390 εκ.€ το 2018, που αποτελεί και τη
μέγιστη τιμή του δείκτη τη συνολική περίοδο αναφοράς
(2001-2018).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του δείκτη συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για εκπαίδευση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ISCED5-8 ως προς το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν
(ΑΕΠ) στην Ελλάδα και την ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2001-2018.

Γράφημα 4.169: Ποσοστιαία κατανομή του δείκτη συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για εκπαίδευση στην ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ISCED5-8 ως προς το
ΑΕΠ στην ΕΛΛΑΔΑ και την ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2001-2018
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(*) Η τιμή στην Ελλάδα για το 2018 δεν έχει ανακοινωθεί (έως & 23/07/2020) και επαναλαμβάνεται η τιμή του προηγούμενου έτους (2017)
Πηγή: Eurostat - Final consumption expenditure of households by consumption purpose (COICOP 3 digit) [nama_10_co3_p3] the period 2001-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, το ποσοστό των συνολικών δαπανών των
νοικοκυριών για εκπαίδευση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ISCED5-8 στην ΕΕ-28 αντιστοιχεί στο 0,2%
του ΑΕΠ της. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018)
ο δείκτης συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για
εκπαίδευση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ISCED5-8
ως προς το ΑΕΠ στην ΕΕ-28 καταγράφει οριακά μηδενική μεταβολή.
Το 2018, το ποσοστό των συνολικών δαπανών των
νοικοκυριών για εκπαίδευση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ISCED5-8 στην Ελλάδα αντιστοιχεί στο 0,2%
του ΑΕΠ της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς
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(2001-2018) ο δείκτης συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για εκπαίδευση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ISCED5-8 ως προς το ΑΕΠ στην Ελλάδα καταγράφει
οριακά μηδενική μεταβολή.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για εκπαίδευση
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ISCED5-8 (σε εκ.€) στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 καθώς και η ποσοστιαία αναλογία τους ως προς το ΑΕΠ των κρατών-μελών της ΕΕ-28
το 2018.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2017
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Γράφημα 4.170: Συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για εκπαίδευση στην ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ISCED5-8 (σε εκ.€) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία τους ως προς το ΑΕΠ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 το 2018

(*) Η τιμή της Ελλάδας για το 2018 δεν έχει ανακοινωθεί (έως & 23/07/2020) και επαναλαμβάνεται η τιμή του προηγούμενου έτους (2017). Η τιμή της Ιρλανδίας για το 2018 έχει υπολογιστεί
από το ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
Πηγή: Eurostat - Final consumption expenditure of households by consumption purpose (COICOP 3 digit) [nama_10_co3_p3] the period 2001-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

(1,1%), η Κύπρος (1,1%), η Πορτογαλία (0,4%), η Βουλγαρία (0,4%) και η Ισπανία (0,3%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με την χαμηλότερη αναλογία (bottom 5) με μέση τιμή 0,02%, και συγκεκριμένα: η
Ρουμανία (0,0%), η Σουηδία (0,0%), το Λουξεμβούργο
(0,0%), το Βέλγιο (0,0%), και η Μάλτα (0,1%), γεγονός
που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28.

Κεφάλαιο 4ο

ΔΗΜΟΣΙΕΣ & ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Το 2018, οι συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για
εκπαίδευση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ISCED5-8
στην ΕΕ-28 (41.516 εκ.€) αντιστοιχούν (κατά μέση τιμή
επί της τιμής των 25 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία) στο 0,2% του
ΑΕΠ της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, οι συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για εκπαίδευση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
ISCED5-8 στην Ελλάδα (390 εκ.€) αντιστοιχούν στο 0,2%
του ΑΕΠ της χώρας, κατέχοντας την 10η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη των
κρατών-μελών της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, με την τιμή της ποσοστιαίας αναλογίας
στην Ελλάδα (0,2%) να ταυτίζεται της αντίστοιχης αναλογίας στην ΕΕ-28 (0,2%).
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με την υψηλότερη αναλογία
(top 5) με μέση τιμή 0,7% είναι: το Ηνωμένο Βασίλειο

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του δείκτη συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για εκπαίδευση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ISCED5-8 ως προς τις συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για εκπαίδευση στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28
το 2018.

Γράφημα 4.171: Ποσοστιαία κατανομή του δείκτη συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για εκπαίδευση στην ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ISCED5-8 ως προς τις συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για εκπαίδευση στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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(*) Η τιμή στην Ελλάδα για το 2018 δεν έχει ανακοινωθεί (έως & 23/07/2020) και επαναλαμβάνεται η τιμή του προηγούμενου έτους (2017)
Πηγή: Eurostat - Final consumption expenditure of households by consumption purpose (COICOP 3 digit) [nama_10_co3_p3] the period 2001-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, το 41,0% των συνολικών δαπανών των νοικοκυριών για εκπαίδευση στην ΕΕ-28 αφορά σε δαπάνες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Την ίδια χρονιά, το 14,0% των συνολικών δαπανών
των νοικοκυριών για εκπαίδευση στην Ελλάδα αφορά σε δαπάνες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, τιμή
υπολειπόμενη ιδιαίτερα σημαντικά κατά 26,9 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (41,0%), κατέχοντας την 5η χαμηλότερη θέση στην κατανομή ως
προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των 25 κρατώνμελών της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά
στοιχεία.

Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) με μέση τιμή 56,5% είναι: το
Ηνωμένο Βασίλειο (73,7%), η Λιθουανία (61,2%), η
Ολλανδία (51,3%), η Κύπρος (50,0%), και η Βουλγαρία (46,2%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση
τιμή 6,0% και συγκεκριμένα: η Σουηδία (0,0%), η Ρουμανία (0,0%), το Λουξεμβούργο (2,2%), η Αυστρία
(13,7%), και η Ελλάδα (14,0%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή
(9,4 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα
σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28.
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4.3.4 Μη ταξινομημένη σε βαθμίδα εκπαίδευση
Στη κατηγορία δαπανών για μη ταξινομημένη σε βαθμίδα εκπαίδευση περιλαμβάνονται (COICOP 1999)
προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων, τα οποία δεν
προϋποθέτουν ειδική προαπαιτούμενη διδασκαλία,
και κατά κύριο λόγο η επαγγελματική κατάρτιση (vo-

cational training) και η πολιτισμική ανάπτυξη (cultural
development).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για εκπαίδευση σε
μη ταξινομημένη σε βαθμίδα εκπαίδευση (σε εκ.€)
στην Ελλάδα και την ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς
2001-2018.

Γράφημα 4.172: Συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για εκπαίδευση σε ΜΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΗ ΣΕ ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (σε εκ.€) στην ΕΛΛΑΔΑ και την ΕΕ-28
την περίοδο αναφοράς 2001-2018
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(*) Η τιμή στην Ελλάδα για το 2018 δεν έχει ανακοινωθεί (έως & 23/07/2020) και επαναλαμβάνεται η τιμή του προηγούμενου έτους (2017)
Πηγή: Eurostat - Final consumption expenditure of households by consumption purpose (COICOP 3 digit) [nama_10_co3_p3] the period 2001-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, οι συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για
εκπαίδευση σε μη ταξινομημένη σε βαθμίδα εκπαίδευση στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 είναι 21.700 εκ.€, δαπάνη που αντιστοιχεί στο 0,2% του ΑΕΠ της ΕΕ-28 τη
συγκεκριμένη χρονιά. Κατά την περίοδο αναφοράς
(2001-2018) ο δείκτης συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για εκπαίδευση σε μη ταξινομημένη σε βαθμίδα εκπαίδευση στην ΕΕ-28 καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 81,5% (ή κατά 9.745 εκ.€), από
11.955 εκ.€ το 2001, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 21.700
εκ.€ το 2018, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη
τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.
Το 2018, οι συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για
εκπαίδευση σε μη ταξινομημένη σε βαθμίδα εκπαίδευση στην Ελλάδα είναι 299 εκ.€, δαπάνη που αντιστοιχεί στο 0,2% του ΑΕΠ της χώρας τη συγκεκριμένη
χρονιά. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) ο δείκτης συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για εκπαίδευση σε μη ταξινομημένη σε βαθμίδα εκπαίδευση
στην Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση

κατά 85,9% (ή κατά 138 εκ.€), από 161 εκ.€ το 2001, σε
299 εκ.€ το 2018. Ωστόσο κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς καταγράφονται σημαντικές αυξομειώσεις του δείκτη. Πιο συγκεκριμένα, την περίοδο 20012011 καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική αύξηση του
δείκτη συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για εκπαίδευση σε μη ταξινομημένη σε βαθμίδα εκπαίδευση
κατά 160,5% (ή κατά 258 εκ.€), από 161 εκ.€ το 2001,
που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη τη συνολική περίοδο αναφοράς (2001-2018), σε 423 εκ.€ το
2011, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη τη
συνολική περίοδο αναφοράς (2001-2018), ενώ την επόμενη περίοδο 2011-2018 καταγράφεται σημαντική μείωση του δείκτη κατά -29,3% (ή κατά 124 εκ.€), από 423
εκ.€ το 2011, σε 299 εκ.€ το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του δείκτη συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για εκπαίδευση σε μη ταξινομημένη σε βαθμίδα εκπαίδευση ως προς το ακαθάριστο εγχώριο
προϊόν (ΑΕΠ) στην Ελλάδα και την ΕΕ-28 την περίοδο
αναφοράς 2001-2018.

Γράφημα 4.173: Ποσοστιαία κατανομή του δείκτη συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για εκπαίδευση σε ΜΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΗ ΣΕ ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ως
προς το ΑΕΠ στην ΕΛΛΑΔΑ και την ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2001-2018
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(*) Η τιμή στην Ελλάδα για το 2018 δεν έχει ανακοινωθεί (έως & 23/07/2020) και επαναλαμβάνεται η τιμή του προηγούμενου έτους (2017)
Πηγή: Eurostat - Final consumption expenditure of households by consumption purpose (COICOP 3 digit) [nama_10_co3_p3] the period 2001-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
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Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2017

Το 2018, το ποσοστό των συνολικών δαπανών των
νοικοκυριών για εκπαίδευση σε μη ταξινομημένη σε
βαθμίδα εκπαίδευση στην ΕΕ-28 αντιστοιχεί στο 0,2%
του ΑΕΠ της. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018)
ο δείκτης συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για
εκπαίδευση σε μη ταξινομημένη σε βαθμίδα εκπαίδευση ως προς το ΑΕΠ στην ΕΕ-28 καταγράφει οριακά
μηδενική μεταβολή.

0,2% του ΑΕΠ της χώρας. Κατά την περίοδο αναφοράς
(2001-2018) ο δείκτης συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για εκπαίδευση σε μη ταξινομημένη σε βαθμίδα εκπαίδευση ως προς το ΑΕΠ στην Ελλάδα καταγράφει οριακά μηδενική μεταβολή.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για εκπαίδευση σε
μη ταξινομημένη σε βαθμίδα εκπαίδευση (σε εκ.€)
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 καθώς και η ποσοστιαία
αναλογία τους ως προς το ΑΕΠ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28 το 2018.

Το 2018, το ποσοστό των συνολικών δαπανών των
νοικοκυριών για εκπαίδευση σε μη ταξινομημένη σε
βαθμίδα εκπαίδευση στην Ελλάδα αντιστοιχεί στο
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Γράφημα 4.174: Συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για εκπαίδευση σε ΜΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΗ ΣΕ ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (σε εκ.€) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28
και ποσοστιαία αναλογία τους ως προς το ΑΕΠ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 το 2018

(*) Η τιμή της Ελλάδας για το 2018 δεν έχει ανακοινωθεί (έως & 23/07/2020) και επαναλαμβάνεται η τιμή του προηγούμενου έτους (2017). Η τιμή της Ιρλανδίας για το 2018 έχει υπολογιστεί
από το ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
Πηγή: Eurostat - Final consumption expenditure of households by consumption purpose (COICOP 3 digit) [nama_10_co3_p3] the period 2001-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, οι συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για
εκπαίδευση σε μη ταξινομημένη σε βαθμίδα εκπαίδευση στην ΕΕ-28 (22.172 εκ.€) αντιστοιχούν (κατά
μέση τιμή επί της τιμής των 26 από τα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία)
στο 0,2% του ΑΕΠ της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, οι συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για εκπαίδευση σε μη ταξινομημένη σε βαθμίδα
εκπαίδευση στην Ελλάδα (299 εκ.€) αντιστοιχούν στο
0,2% του ΑΕΠ της χώρας, κατέχοντας την 10η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο
δείκτη των κρατών-μελών της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, με την τιμή της ποσοστιαίας
αναλογίας στην Ελλάδα (0,2%) να ταυτίζεται της αντίστοιχης αναλογίας στην ΕΕ-28 (0,2%).
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με την υψηλότερη αναλογία
(top 5) με μέση τιμή 0,4% είναι: η Ισπανία (0,4%), η

Ρουμανία (0,4%), η Ουγγαρία (0,4%), η Σλοβακία
(0,4%) και η Βουλγαρία (0,4%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με την χαμηλότερη αναλογία (bottom 5) με μέση τιμή 0,0%, και συγκεκριμένα: η Σουηδία (0,0%), η Λιθουανία (0,0%), η Κύπρος
(0,0%), το Βέλγιο (0,0%), και η Ολλανδία (0,0%), γεγονός που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του δείκτη συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για εκπαίδευση σε μη ταξινομημένη σε βαθμίδα εκπαίδευση ως προς τις συνολικές δαπάνες των
νοικοκυριών για εκπαίδευση στα κράτη-μέλη της ΕΕ28 το 2018.

Γράφημα 4.175: Ποσοστιαία κατανομή του δείκτη συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για εκπαίδευση σε ΜΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΗ ΣΕ ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ως
προς τις συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για εκπαίδευση στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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(*) Η τιμή στην Ελλάδα για το 2018 δεν έχει ανακοινωθεί (έως & 23/07/2020) και επαναλαμβάνεται η τιμή του προηγούμενου έτους (2017)
Πηγή: Eurostat - Final consumption expenditure of households by consumption purpose (COICOP 3 digit) [nama_10_co3_p3] the period 2001-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, το 21,9% των συνολικών δαπανών των νοικοκυριών για εκπαίδευση στην ΕΕ-28 αφορά σε δαπάνες
σε μη ταξινομημένη σε βαθμίδα εκπαίδευση.

Την ίδια χρονιά, το 10,8% των συνολικών δαπανών των
νοικοκυριών για εκπαίδευση στην Ελλάδα αφορά σε
δαπάνες σε μη ταξινομημένη σε βαθμίδα εκπαίδευση,
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τιμή υπολειπόμενη σημαντικά κατά 11,1 ποσ. μονάδες
της τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (21,9%), κατέχοντας την
8η χαμηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των 26 κρατών-μελών της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) με μέση τιμή 62,55% είναι: η Φινλανδία (100,0%), το Λουξεμβούργο (63,3%), η Ρουμανία (52,2%), η Αυστρία (49,6%), και η Βουλγαρία
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(47,4%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη
με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή 3,4%
και συγκεκριμένα: η Σουηδία (0,0%), η Κύπρος (2,0%),
το Βέλγιο (3,9%), η Λιθουανία (4,8%), και το Ηνωμένο
Βασίλειο (6,1%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (18,5 φορές), που
υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2017

4.4

Εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών της εκπαίδευσης στην Ελλάδα

Η χρηματοδότηση της εκπαίδευσης, συνολικά και ανά
βαθμίδα εκπαίδευσης, αποτελεί σημαντικό και δύσκολο στην αποτύπωση δείκτη εισροών του εκπαιδευτικού συστήματος, με αποτέλεσμα στις βασικές βάσεις
δεδομένων να αναφέρονται είτε προσωρινά, είτε ασυνεχή σε ετήσια βάση οικονομικά στοιχεία.

Οι δημόσιες δαπάνες για την εκπαίδευση αφορούν
στις πραγματοποιηθείσες δαπάνες (πληρωμές) του
Τακτικού Προϋπολογισμού και του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων για την εκπαίδευση. Ο επιμερισμός των δημοσίων δαπανών για την εκπαίδευση
ανά φορέα, ειδικό φορέα, κατηγορία & κωδικό δαπάνης αφορά στην περίοδο αναφοράς 2005-2018, ενώ η
συνολική δαπάνη για εκπαίδευση ανά χρηματοδοτικό
πρόγραμμα (δαπάνες Τακτικού Προϋπολογισμού και
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων) και επίπεδο
διοίκησης (Κεντρικό-Υπουργεία και Περιφερειακών
υπηρεσιών - Γενικές Γραμματείες διευρυμένων Διοικητικών Περιφερειών και Περιφερειακές ενότητες) αφορά στην περίοδο αναφοράς 2001-2018.

Κεφάλαιο 4ο

4.4.1 Δημόσιες δαπάνες για την εκπαίδευση

ΔΗΜΟΣΙΕΣ & ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Στην πρώτη υποενότητα της ενότητας αποτυπώνεται η
διαχρονική εξέλιξη της δημόσιας χρηματοδότησης της
εκπαίδευσης στην Ελλάδα, όπως αναλύεται στους ετήσιους Απολογισμούς Πληρωμών του κράτους ανά
τομέα, ειδικό φορέα και κατηγορία δαπάνης συνολικά
την περίοδο 2005-2018, ενώ στη δεύτερη αναλύονται
για την αντίστοιχη περίοδο οι δαπάνες των νοικοκυριών για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών εκπαίδευσης. Τέλος, στην τρίτη υποενότητα αποτυπώνεται η
συνολική (δημόσια & ιδιωτική) χρηματοδότηση της
εκπαίδευσης συνολικά και ανά βαθμίδα εκπαίδευσης.

Σημειώνεται, ότι στις συνολικές δαπάνες του Τακτικού
Προϋπολογισμού για την εκπαίδευση δεν περιλαμβάνονται οι δαπάνες για τις παραγωγικές σχολές των
ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας κατά
την περίοδο αναφοράς (2001-2018), καθώς και οι μεταβιβαστικές δαπάνες του Υπουργείου Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας προς τον ΟΑΕΔ (ΚΑΕ 2472)
για την ίδια περίοδο, επειδή στο σύνολό τους δεν αφορούν την εκπαίδευση & κατάρτιση. Διευκρινίζεται,
τέλος, ότι οι δαπάνες της Γενικής Γραμματείας Έρευνας & Τεχνολογίας, της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής
Ενέργειας, του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών και του Αστεροσκοπείου Αθηνών της περιόδου
2001-2009 έχουν μεταφερθεί από την εποπτεία του
Υπουργείου Ανάπτυξης (στο οποίο τότε ανήκαν) στο
Υπουργείο Παιδείας όπου μετέπειτα εντάχθηκαν.
Η διαχρονική μεταβολή των δεικτών της χρηματοδότησης της εκπαίδευσης αποτυπώνεται με χρονοσειρές σε
δύο περιόδους αναφοράς: οι βασικές κατηγορίες πληρωμών σε επίπεδο δεκαεννέα ετών (2001-2018), ενώ η
ανάλυσή τους σε επιμέρους κατηγορίες, ειδικούς φορείς και κωδικούς δαπάνης σε χρονοσειρές δεκατεσσάρων ετών (2005-2018). Η ανάλυση της χρηματοδότησης
της εκπαίδευσης στη συγκεκριμένη περίοδο αναφοράς
(2005-2018) συμπίπτει στο μεγαλύτερο τμήμα της με
την εκδήλωση της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα και
εξ αυτού του γεγονότος διακρίνεται σε δύο επί μέρους
υποπεριόδους, με την πρώτη (2005-2008) να καλύπτει
την προ της κρίσης περίοδο και τη δεύτερη (2008-2018)
τα χρόνια εντός της οικονομικής κρίσης.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης συνολικές δημόσιες πληρωμές για την εκπαίδευση (σε εκ.€)
στην Ελλάδα την περίοδο αναφοράς 2001-2018.

Γράφημα 4.176: Συνολικές δημόσιες πληρωμές για την εκπαίδευση (σε εκ.€) στην ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο αναφοράς 2001-2018
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Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών - Κρατικοί Προϋπολογισμοί (των ετών 2007 έως και 2019) και Απολογισμοί (των ετών 2005 έως και 2018)
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, οι συνολικές δημόσιες πληρωμές για την εκπαίδευση στην Ελλάδα είναι 5.563,7 εκ.€, δαπάνη που
αντιστοιχεί στο 3,0% του ΑΕΠ της χώρας τη συγκεκριμένη χρονιά (184.713,6 εκ.€).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) ο δείκτης συνολικές δημόσιες πληρωμές για την εκπαίδευση στην
Ελλάδα καταγράφει αύξηση κατά 10,2% (ή κατά 513,1
εκ.€), από 5.050,5 εκ.€ το 2001, σε 5.563,7 εκ.€ το 2018.
Ωστόσο κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς καταγράφονται σημαντικές αυξομειώσεις του δείκτη. Πιο
συγκεκριμένα, την περίοδο 2001-2008 καταγράφεται

ιδιαίτερα σημαντική αύξηση του δείκτη συνολικές δημόσιες πληρωμές για την εκπαίδευση κατά 64,7% (ή
κατά 3.269,6 εκ.€), από 5.050,5 εκ.€ το 2001, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη τη συνολική περίοδο αναφοράς (2001-2018), σε 8.320,1 εκ.€ το 2008,
που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια
περίοδο (2001-2018), ενώ την επόμενη περίοδο 20082017 καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική μείωση του
δείκτη κατά -35,1% (ή κατά 2.918,7 εκ.€), από 8.320,1
εκ.€ το 2008, σε 5.136,8 εκ.€ το 2017. Τέλος, την περίοδο 2017-2018 καταγράφεται ελαφρά αύξηση του δεί-
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κτη κατά 8,3% (ή κατά 426,9 εκ.€), από 5.136,8 εκ.€ το
2017, σε 5.563,7 εκ.€ το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του δείκτη συνολικές δημόσιες πληρωμές

για την εκπαίδευση ως προς το ακαθάριστο εγχώριο
προϊόν (ΑΕΠ) στην Ελλάδα την περίοδο αναφοράς
2001-2018.

Γράφημα 4.177: Ποσοστιαία κατανομή του δείκτη δημόσιες πληρωμές για την εκπαίδευση ως προς το ΑΕΠ στην ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο αναφοράς 2001-2018
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Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών - Κρατικοί Προϋπολογισμοί (των ετών 2007 έως και 2019) και Απολογισμοί (των ετών 2005 έως και 2018)
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, το ποσοστό των συνολικών δημόσιων πληρωμών για την εκπαίδευση στην Ελλάδα αντιστοιχεί στο
3,01% του ΑΕΠ της χώρας.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) ο δείκτης ποσοστιαία αναλογία των συνολικών δημόσιων πληρωμών για την εκπαίδευση ως προς το ΑΕΠ στην Ελλάδα
καταγράφει οριακά μηδενική μεταβολή. Σημειώνεται
ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2008 (3,44%), ενώ η ελάχιστη τιμή

του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2017
(2,85%).
4.4.2 Δαπάνες Τακτικού Προϋπολογισμού
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης συνολικές πληρωμές του τακτικού προϋπολογισμού για
την εκπαίδευση (σε εκ.€) στην Ελλάδα την περίοδο
αναφοράς 2001-2018.

Γράφημα 4.178: Συνολικές πληρωμές του ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ για την εκπαίδευση (σε εκ.€) στην ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο αναφοράς 2001-2018

4.087,4

2001

4.430,4

2002

4.751,8

2003

5.439,2

2004

5.778,0

2005

6.129,3

2006

6.535,6

2007

6.977,8

7.373,5

6.693,5
5.917,6

2008

2009

2010

2011

5.409,2

2012

4.904,2

4.527,2 4.354,5 4.392,0 4.445,6 4.700,2

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών - Κρατικοί Προϋπολογισμοί (των ετών 2007 έως και 2019) και Απολογισμοί (των ετών 2005 έως και 2018)
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, οι συνολικές πληρωμές του τακτικού προϋπολογισμού για την εκπαίδευση στην Ελλάδα είναι
4.700,2 εκ.€, δαπάνη που αντιστοιχεί στο 84,5% των
συνολικών δημόσιων πληρωμών για την εκπαίδευση
στην Ελλάδα (5.563,7 εκ.€), και στο 2,5% του ΑΕΠ της
χώρας τη συγκεκριμένη χρονιά (184.713,6 εκ.€).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) ο δείκτης συνολικές πληρωμές του τακτικού προϋπολογισμού για
την εκπαίδευση στην Ελλάδα καταγράφει αύξηση κατά
15,0% (ή κατά 612,8 εκ.€), από 4.087,4 εκ.€ το 2001, σε
4.700,2 εκ.€ το 2018. Ωστόσο κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς καταγράφονται σημαντικές αυξομειώσεις του δείκτη. Πιο συγκεκριμένα, την περίοδο
2001-2009 καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική αύξηση
του δείκτη συνολικές πληρωμές του τακτικού προϋπολογισμού για την εκπαίδευση κατά 80,4% (ή κατά

3.286,1 εκ.€), από 4.087,4 εκ.€ το 2001, που αποτελεί
και την ελάχιστη τιμή του δείκτη τη συνολική περίοδο
αναφοράς (2001-2018), σε 7.373,5 εκ.€ το 2009, που
αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο (2001-2018), ενώ την επόμενη περίοδο 2009-2015
καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική μείωση του δείκτη
κατά -43,3% (ή κατά 3.019,0 εκ.€), από 7.373,5 εκ.€ το
2009, σε 4.354,5 εκ.€ το 2015. Τέλος, την περίοδο 20152018 καταγράφεται ελαφρά αύξηση του δείκτη κατά
7,9% (ή κατά 345,7 εκ.€), από 4.354,4 εκ.€ το 2015, σε
4.700,2 εκ.€ το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του δείκτη συνολικές πληρωμές του τακτικού προϋπολογισμού για την εκπαίδευση ως προς το
ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) στην Ελλάδα την
περίοδο αναφοράς 2001-2018.

Γράφημα 4.179: Ποσοστιαία κατανομή του δείκτη συνολικές πληρωμές του ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ για την εκπαίδευση ως προς το ΑΕΠ στην ΕΛΛΑΔΑ
την περίοδο αναφοράς 2001-2018
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Το 2018, το ποσοστό των συνολικών πληρωμών του
τακτικού προϋπολογισμού για την εκπαίδευση στην
Ελλάδα αντιστοιχεί στο 2,54% του ΑΕΠ της χώρας.

καταγράφεται το 2009 (3,10%), ενώ η ελάχιστη τιμή
του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2015
(2,46%).

Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) ο δείκτης
συνολικές πληρωμές του τακτικού προϋπολογισμού
για την εκπαίδευση ως προς το ΑΕΠ στην Ελλάδα καταγράφει οριακά μηδενική μεταβολή. Σημειώνεται ότι
η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του δείκτη συνολικές πληρωμές του τακτικού προϋπολογισμού για την εκπαίδευση ως προς τις
συνολικές δημόσιες πληρωμές για την εκπαίδευση
στην Ελλάδα την περίοδο αναφοράς 2001-2018.

Γράφημα 4.180: Ποσοστιαία κατανομή του δείκτη συνολικές πληρωμές του ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ για την εκπαίδευση ως προς τις συνολικές δημόσιες
πληρωμές για την εκπαίδευση στην ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο αναφοράς 2001-2018
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Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών - Κρατικοί Προϋπολογισμοί (των ετών 2007 έως και 2019) και Απολογισμοί (των ετών 2005 έως και 2018)
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Οι συνολικές πληρωμές του τακτικού προϋπολογισμού για την εκπαίδευση (Υπουργείο Παιδείας) επιμερίζονται στα ακόλουθα 3 επίπεδα διοίκησης: (1) κεντρικό, (2) διευρυμένης διοικητικής περιφέρειας, και
(3) περιφερειακής ενότητας.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η συγκριτική
ποσοστιαία κατανομή των συνολικών πληρωμών του
τακτικού προϋπολογισμού για την εκπαίδευση (Υπουργείο Παιδείας) ανά επίπεδο διοίκησης στην Ελλάδα το 2018.

Γράφημα 4.181: Ποσοστιαία κατανομή των συνολικών πληρωμών του τακτικού προϋπολογισμού για την εκπαίδευση ανά επίπεδο διοίκησης στην ΕΛΛΑΔΑ το 2018
κεντρικό
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4.4.2.1 ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΕΠΙΠΕΔΟ
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Το 2018, το ποσοστό των συνολικών πληρωμών του
τακτικού προϋπολογισμού για την εκπαίδευση στην
Ελλάδα αντιστοιχεί στο 84,5% των συνολικών δημόσιων πληρωμών για την εκπαίδευση της χώρας
(5.563,7 εκ.€).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) ο δείκτης
συνολικές πληρωμές του τακτικού προϋπολογισμού
για την εκπαίδευση ως προς τις συνολικές δημόσιες
πληρωμές για την εκπαίδευση στην Ελλάδα καταγράφει (κατά απόλυτη τιμή) ελαφρά αύξηση κατά 4,4% (ή
κατά 3,6 ποσ. μονάδες), από 80,9% το 2001, σε 84,5%
το 2018. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2009
(91,5%), ενώ αντίστοιχα η ελάχιστη τιμή του δείκτη
την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2015 (78,0%).

99,4

διοικητικής
περιφέρειας

0,0

περιφερειακής
ενότητας

0,6

Πηγή: Eurostat - General government expenditure by function (COFOG) [gov_10a_exp] the
period 2001-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, συνολικές πληρωμές του τακτικού προϋπολογισμού για την εκπαίδευση (Υπουργείο Παιδείας)
στην Ελλάδα είναι 4.700,2 εκ.€. Τη συγκεκριμένη χρονιά, στο κεντρικό επίπεδο διοίκησης οι συνολικές
πληρωμές του τακτικού προϋπολογισμού για την εκπαίδευση είναι 4.670,5εκ.€, που αντιστοιχεί στο 99,4%
των συνολικών πληρωμών του τακτικού προϋπολογισμού για την εκπαίδευση, ενώ το υπόλοιπο 0,6% (ή
29,7 εκ.€) των συνολικών πληρωμών του τακτικού
προϋπολογισμού για την εκπαίδευση καταβλήθηκε σε
επίπεδο περιφερειακής ενότητας.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης συνολικές πληρωμές του τακτικού προϋπολογισμού για
την εκπαίδευση (σε εκ.€) στο κεντρικό επίπεδο διοίκησης στην Ελλάδα την περίοδο αναφοράς 2001-2018.

Γράφημα 4.182: Συνολικές πληρωμές του ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ για την εκπαίδευση (σε εκ.€) στο ΚΕΝΤΡΙΚΟ επίπεδο διοίκησης στην ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο αναφοράς 2001-2018
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Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών - Κρατικοί Προϋπολογισμοί (των ετών 2007 έως και 2019) και Απολογισμοί (των ετών 2005 έως και 2018)
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

Το 2018, οι συνολικές πληρωμές του τακτικού προϋπολογισμού για την εκπαίδευση στο κεντρικό επίπεδο
διοίκησης στην Ελλάδα είναι 4.670,5 εκ.€, δαπάνη που
αντιστοιχεί στο 99,4% των συνολικών πληρωμών του
τακτικού προϋπολογισμού για την εκπαίδευση (Υπουργείο Παιδείας) στην Ελλάδα (4.700,2 εκ.€), και στο
2,5% του ΑΕΠ της χώρας τη συγκεκριμένη χρονιά
(184.713,6 εκ.€).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) ο δείκτης συνολικές πληρωμές του τακτικού προϋπολογισμού για
την εκπαίδευση στο κεντρικό επίπεδο διοίκησης στην
Ελλάδα καταγράφει αύξηση κατά 18,2% (ή κατά 718,4
εκ.€), από 3.952,1 εκ.€ το 2001, σε 4.670,5 εκ.€ το 2018.
Ωστόσο κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς καταγράφονται σημαντικές αυξομειώσεις του δείκτη. Πιο
συγκεκριμένα, την περίοδο 2001-2009 καταγράφεται
ιδιαίτερα σημαντική αύξηση του δείκτη συνολικές πληρωμές του τακτικού προϋπολογισμού για την εκπαί-

δευση στο κεντρικό επίπεδο διοίκησης κατά 78,4% (ή
κατά 3.097,4 εκ.€), από 3.952,1 εκ.€ το 2001, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη τη συνολική περίοδο αναφοράς (2001-2018), σε 7.049,5 εκ.€ το 2009,
που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια
περίοδο (2001-2018), ενώ την επόμενη περίοδο 20092015 καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική μείωση του
δείκτη κατά -40,7% (ή κατά 2.727,2 εκ.€), από 7.049,5
εκ.€ το 2009, σε 4.322,3 εκ.€ το 2015. Τέλος, την περίοδο 2015-2018 καταγράφεται ελαφρά αύξηση του δείκτη κατά 8,1% (ή κατά 348,2 εκ.€), από 4.322,3 εκ.€ το
2015, σε 4.670,5 εκ.€ το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης συνολικές πληρωμές του τακτικού προϋπολογισμού για
την εκπαίδευση (σε εκ.€) στο επίπεδο διευρυμένης
διοικητικής περιφέρειας στην Ελλάδα την περίοδο
αναφοράς 2005-2018.

Γράφημα 4.183: Συνολικές πληρωμές του ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ για την εκπαίδευση (σε εκ.€) στο επίπεδο ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
στην ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο αναφοράς 2001-2018
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Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών - Κρατικοί Προϋπολογισμοί (των ετών 2007 έως και 2019) και Απολογισμοί (των ετών 2005 έως και 2018)
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, οι συνολικές πληρωμές του τακτικού προϋπολογισμού για την εκπαίδευση στο επίπεδο διευρυμένης διοικητικής περιφέρειας στην Ελλάδα είναι μηδενικές.

εκ.€ το 2018. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη
κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2009
(251,7 εκ.€), ενώ η ελάχιστη (μη-μηδενική) τιμή του
δείκτη καταγράφεται το 2012 (0,3 εκ.€).

Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) ο δείκτης συνολικές πληρωμές του τακτικού προϋπολογισμού για
την εκπαίδευση στο επίπεδο διευρυμένης διοικητικής
περιφέρειας στην Ελλάδα καταγράφει μείωση κατά
100,0% (ή κατά 64,3 εκ.€), από 64,3 εκ.€ το 2001, σε 0,0

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης συνολικές πληρωμές του τακτικού προϋπολογισμού για
την εκπαίδευση (σε εκ.€) στο επίπεδο περιφερειακής
ενότητας στην Ελλάδα την περίοδο αναφοράς 20052018.

Γράφημα 4.184: Συνολικές πληρωμές του ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ για την εκπαίδευση (σε εκ.€) στο επίπεδο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ στην ΕΛΛΑΔΑ
την περίοδο αναφοράς 2001-2018
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, οι συνολικές πληρωμές του τακτικού προϋπολογισμού για την εκπαίδευση στο επίπεδο περιφερειακής ενότητας στην Ελλάδα είναι 29,7 εκ.€, δαπάνη
που αντιστοιχεί στο 0,6% των συνολικών πληρωμών
του τακτικού προϋπολογισμού για την εκπαίδευση (Υπουργείο Παιδείας) στην Ελλάδα (4.700,2 εκ.€), και στο
0,02% του ΑΕΠ της χώρας τη συγκεκριμένη χρονιά
(184.713,6 εκ.€).
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Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) ο δείκτης συνολικές πληρωμές του τακτικού προϋπολογισμού για
την εκπαίδευση στο επίπεδο περιφερειακής ενότητας
στην Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική μείωση
κατά -58,2% (ή κατά 41,3 εκ.€), από 71,0 εκ.€ το 2001,
σε 29,7 εκ.€ το 2018. Ωστόσο κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς καταγράφονται σημαντικές αυξομειώσεις του δείκτη. Πιο συγκεκριμένα, την περίοδο

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2017

2001-2009 καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική αύξηση
του δείκτη συνολικές πληρωμές του τακτικού προϋπολογισμού για την εκπαίδευση στο επίπεδο περιφερειακής ενότητας κατά 136,5% (ή κατά 96,9 εκ.€), από
71,0 εκ.€ το 2001, σε 168,0 εκ.€ το 2009, που αποτελεί
και τη μέγιστη τιμή του δείκτη τη συνολική περίοδο αναφοράς (2001-2018), ενώ την επόμενη περίοδο 20092017 καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική μείωση του
δείκτη κατά -139,0% (ή κατά 96,5 εκ.€), από 168,0 εκ.€
το 2009, σε 28,9 εκ.€ το 2017. Τέλος, την περίοδο 20172018 καταγράφεται ελαφρά αύξηση του δείκτη κατά
2,7% (ή κατά 0,8 εκ.€), από 4.322,3 εκ.€ το 2017, που
αποτελεί αντίστοιχα και την ελάχιστη τιμή του δείκτη
την ίδια περίοδο (2001-2018), σε 29,7 εκ.€ το 2018.
4.4.2.2 ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΕΘ ΑΝΑ
ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η συγκριτική
ποσοστιαία κατανομή των συνολικών πληρωμών του

(1) Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
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(6) Γενική γραμματεία έρευνας &
τεχνολογίας
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(7) Γενική γραμματεία δια βίου μάθησης
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(8) Βιβλιοθήκες & ιστορικά αρχεία
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(9) Διεύθυνση εκπαίδευσης
ελληνοπαίδων εξωτερικού
(10) Ακαδημία Αθηνών & λοιπές υπηρεσίες εξαρτώμενες από αυτήν
(11) Ελληνική επιτροπή ατομικής
ενέργειας
(12) Εισιτήριες εξετάσεις για την
τριτοβάθμια εκπαίδευση
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0,13
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(13) Ελληνικό κέντρο θαλασσίων ερευνών

0,02

(14) Αρχή διασφάλιση της ποιότητας στην
ανώτατη εκπαίδευση

0,01

(15) Αστεροσκοπείο Αθηνών

0,01

(16) Εθνικός οργανισµός εξετάσεων
(17) Αρχή διασφάλισης ποιότητας στην
πρωτοβάθµια & δευτεροβάθµια…
(18) Εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών
μέσω έκτακτης ενίσχυσης-επιχορήγησης

Κεφάλαιο 4ο

Την ίδια χρονιά, οι συνολικές πληρωμές του τακτικού
προϋπολογισμού για την εκπαίδευση (Υπουργείο Παιδείας) σε 5 από τους 23 συνολικά ειδικούς φορείς του
ΥΠΕΘ είναι μηδενικές, και συγκεκριμένα στους ειδικούς φορείς: (1) Δαπάνες μεταναστευτικών ροών
(κωδ. 590 με μηδενικές πληρωμές από το 2017 και μετά), (2) Παιδαγωγικό ινστιτούτο (κωδ. 620 με μηδενικές πληρωμές από το 2013 και μετά), (3) Γενική γραμματεία νέας γενιάς (κωδ. 630 με μηδενικές πληρωμές
από το 2015 και μετά), (4) Δαπάνες για την ανάληψη
της προεδρίας της ΕΕ (κωδ. 790 ενεργός με μη- μηδενικές πληρωμές το 2014), και (5) Εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών του ν. 4093/2013 (κωδ. 990 ενεργός
με μη-μηδενικές πληρωμές τα έτη 2013 & 2014).

Γράφημα 4.185: Συγκριτική ποσοστιαία κατανομή των συνολικών πληρωμών
του τακτικού προϋπολογισμού για την εκπαίδευση ανά ειδικό φορέα στην
ΕΛΛΑΔΑ το 2018
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Το 2018, οι συνολικές πληρωμές του τακτικού προϋπολογισμού για την εκπαίδευση (Υπουργείο Παιδείας)
επιμερίζονται στους ακόλουθους 18 ενεργούς (μημηδενικούς) από τους 23 συνολικά ειδικούς φορείς του
ΥΠΕΘ: (1) Κεντρική υπηρεσία (κωδ. 110), (2) Βιβλιοθήκες & ιστορικά αρχεία (κωδ. 120), (3) Αρχή διασφάλιση
της ποιότητας στην πρωτοβάθμια & δευτεροβάθμια
εκπαίδευση (κωδ. 130), (4) Διεύθυνση εκπαίδευσης
ελληνοπαίδων εξωτερικού (κωδ. 140), (5) Εθνικός οργανισμός εξετάσεων (κωδ. 150), (6) Εισιτήριες εξετάσεις για την τριτοβάθμια εκπαίδευση (κωδ. 170), (7)
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση (κωδ. 210), (8) Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (κωδ. 220), (9) Γενική γραμματεία
θρησκευμάτων (κωδ. 230), (10) Ανώτατη εκπαίδευση
(κωδ. 250), (11) Εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών
μέσω έκτακτης ενίσχυσης- επιχορήγησης (κωδ. 580),
(12) Ακαδημία Αθηνών και λοιπές υπηρεσίες εξαρτώμενες από αυτήν (κωδ. 610), (13) Γενική γραμματεία
δια βίου μάθησης (κωδ. 640), (14) Αρχή διασφάλισης
της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση (κωδ. 650),
(15) Γενική γραμματεία έρευνας & τεχνολογίας (κωδ.
710), (16) Ελληνική επιτροπή ατομικής ενέργειας (κωδ.
720), (17) Ελληνικό κέντρο θαλασσίων ερευνών (κωδ.
730), και (18) Αστεροσκοπείο Αθηνών (κωδ. 740).

τακτικού προϋπολογισμού για την εκπαίδευση (Υπουργείο Παιδείας) ανά ειδικό φορέα στην Ελλάδα το
2018.

0,001
0,001
0,001

Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών - Κρατικοί Προϋπολογισμοί (των ετών 2007 έως και 2019)
και Απολογισμοί (των ετών 2005 έως και 2018)
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, οι συνολικές πληρωμές του τακτικού προϋπολογισμού για την εκπαίδευση (Υπουργείο Παιδείας)
στην Ελλάδα είναι 4.670,5 εκ.€. Τη συγκεκριμένη χρονιά, οι συνολικές πληρωμές του τακτικού προϋπολογισμού για τον ειδικό φορέα:
 Δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι 1.617,5 εκ.€, που
αντιστοιχεί στο 34,6% των συνολικών πληρωμών
του τακτικού προϋπολογισμού του ΥΠΕΘ (στον ειδικό φορέα περιλαμβάνονται και οι δαπάνες για τη
μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση),
 Πρωτοβάθμια εκπαίδευση είναι 1.566,9 εκ.€, που
αντιστοιχεί στο 33,5% των συνολικών πληρωμών
του τακτικού προϋπολογισμού του ΥΠΕΘ (στον ειδικό φορέα περιλαμβάνονται και οι δαπάνες για την
προσχολική εκπαίδευση νηπίων & προνηπίων),
 Ανώτατη εκπαίδευση είναι 943,6 εκ.€, που αντιστοιχεί στο 20,2% των συνολικών πληρωμών του
τακτικού προϋπολογισμού του ΥΠΕΘ,
 Γενική γραμματεία θρησκευμάτων είναι 207,9 εκ.€,
που αντιστοιχεί στο 4,5% των συνολικών πληρωμών
του τακτικού προϋπολογισμού του ΥΠΕΘ,
 Κεντρική υπηρεσία είναι 145,9 εκ.€, που αντιστοιχεί
στο 3,1% των συνολικών πληρωμών του τακτικού
προϋπολογισμού του ΥΠΕΘ,
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117,8 εκ.€, που αντιστοιχεί στο 2,5% των συνολικών
πληρωμών του τακτικού προϋπολογισμού του ΥΠΕΘ,
Γενική γραμματεία δια βίου μάθησης είναι 28,0
εκ.€, που αντιστοιχεί στο 0,60% των συνολικών
πληρωμών του τακτικού προϋπολογισμού του ΥΠΕΘ,
Βιβλιοθήκες & ιστορικά αρχεία είναι 14,8 εκ.€, που
αντιστοιχεί στο 0,32% των συνολικών πληρωμών
του τακτικού προϋπολογισμού του ΥΠΕΘ,
Διεύθυνση εκπαίδευσης ελληνοπαίδων εξωτερικού
είναι 11,4 εκ.€, που αντιστοιχεί στο 0,24% των συνολικών πληρωμών του τακτικού προϋπολογισμού
του ΥΠΕΘ,
Ακαδημία Αθηνών & λοιπές υπηρεσίες εξαρτώμενες από αυτήν είναι 7,07 εκ.€, που αντιστοιχεί στο
0,15% των συνολικών πληρωμών του τακτικού
προϋπολογισμού του ΥΠΕΘ,
Ελληνική επιτροπή ατομικής ενέργειας είναι 5,93
εκ.€, που αντιστοιχεί στο 0,13% των συνολικών
πληρωμών του τακτικού προϋπολογισμού του ΥΠΕΘ,
Εισιτήριες εξετάσεις για την τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι 1,30 εκ.€, που αντιστοιχεί στο 0,03%
των συνολικών πληρωμών του τακτικού προϋπολογισμού του ΥΠΕΘ,
Ελληνικό κέντρο θαλασσίων ερευνών είναι 1,04
εκ.€, που αντιστοιχεί στο 0,02% των συνολικών
πληρωμών του τακτικού προϋπολογισμού του ΥΠΕΘ,
Αρχή διασφάλισης της ποιότητας στην ανώτατη
εκπαίδευση είναι 0,65 εκ.€, που αντιστοιχεί στο
0,01% των συνολικών πληρωμών του τακτικού
προϋπολογισμού του ΥΠΕΘ,
Αστεροσκοπείο Αθηνών είναι 0,54 εκ.€, που αντιστοιχεί στο 0,01% των συνολικών πληρωμών του
τακτικού προϋπολογισμού του ΥΠΕΘ,

 Αστεροσκοπείο Αθηνών είναι 0,54 εκ.€, που αντι




στοιχεί στο 0,01% των συνολικών πληρωμών του
τακτικού προϋπολογισμού του ΥΠΕΘ,
Εθνικός οργανισμός εξετάσεων είναι 0,05 εκ.€, που
αντιστοιχεί στο 0,001% των συνολικών πληρωμών
του τακτικού προϋπολογισμού του ΥΠΕΘ,
Αρχή διασφάλισης ποιότητας στην πρωτοβάθμια &
δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι 0,05 εκ.€, που
αντιστοιχεί στο 0,001% των συνολικών πληρωμών
του τακτικού προϋπολογισμού του ΥΠΕΘ, και
Εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών μέσω έκτακτης
ενίσχυσης-επιχορήγησης είναι 0,03 εκ.€, που αντιστοιχεί στο 0,001% των συνολικών πληρωμών του
τακτικού προϋπολογισμού του ΥΠΕΘ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, το άθροισμα των συνολικών
πληρωμών του τακτικού προϋπολογισμού για την εκπαίδευση στους 3 από τους 18 ενεργούς ειδικούς φορείς του ΥΠΕΘ (Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, και Ανώτατη εκπαίδευση) είναι
4.127,9 εκ.€, που αντιστοιχεί στο 88,4% των συνολικών
πληρωμών του τακτικού προϋπολογισμού του ΥΠΕΘ
(4.670,5 εκ.€). Κατά την περίοδο αναφοράς (20052018), το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει ελαφρά
μείωση κατά 0,6 ποσ. μονάδες (ή κατά 0,6%), από
89,0% το 2005, σε 88,4% το 2018, με τη μέση τιμή της
περιόδου να είναι 89,3%, τη μέγιστη τιμή του δείκτη να
καταγράφεται το 2011 (91,1%) και την ελάχιστη τιμή
του αντίστοιχα να καταγράφεται το 2016 (88,3%).
Στα ακόλουθα γραφήματα αποτυπώνεται η ετήσια κατανομή των πραγματοποιηθεισών πληρωμών (σε εκ.€)
του Τακτικού Προϋπολογισμού των κεντρικών υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας στους 23 ειδικούς φορείς του ΥΠΕΘ, που είναι ενεργοί (μη-μηδενικοί) εντός
της περιόδου 2005-2018, και ποσοστιαία αναλογία
τους επί των συνολικών πληρωμών του Τακτικού Προϋπολογισμού των κεντρικών υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας την περίοδο 2005-2018.

Γράφημα 4.186: Συνολικές πληρωμές του ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ των ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ του Υπουργείου ΠΑΙΔΕΙΑΣ (σε εκ.€) ανά ειδικό φορέα και ποσοστιαία αναλογία τους επί των συνολικών πληρωμών του Τακτικού Προϋπολογισμού των κεντρικών υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας την περίοδο 2005-2018
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730. Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών

650. Αρχή διασφάλισης ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση
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(*) Σημειώνεται ότι την περίοδο 2005-2013 οι ειδικοί φορείς του ΥΠΕΘ Τεχνολογικός και Πανεπιστημιακός τομέας έχουν ενσωματωθεί στον μετέπειτα ενιαίο ειδικό φορέα ανώτατη εκπαίδευση
Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών - Κρατικοί Προϋπολογισμοί (των ετών 2007 έως και 2019) και Απολογισμοί (των ετών 2005 έως και 2018)
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς (2005-2018) ο
δείκτης συνολικές πληρωμές του τακτικού προϋπολογισμού για την εκπαίδευση στο κεντρικό επίπεδο διοίκησης (Υπουργείο Παιδείας) στην Ελλάδα καταγράφει
μείωση κατά -16,4% (ή κατά 916,2 εκ.€), από 5.586,7
εκ.€ το 2005, σε 4.670,5 εκ.€ το 2018. Σημειώνεται ότι η
μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς
καταγράφεται το 2009 (7.049,5 εκ.€), ενώ αντίστοιχα η
ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2015 (4.322,3 εκ.€).
Την ίδια περίοδο (2005-2018), σε 10 από τους 18 ενεργούς (με μη-μηδενικές πληρωμές) ειδικούς φορείς
των κεντρικών υπηρεσιών του ΥΠΕΘ καταγράφεται
μείωση του τακτικού τους προϋπολογισμού τους, με
τη μεγαλύτερη (απόλυτη) μεταβολή να καταγράφεται
στην Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (κατά 458,8 εκ.€ ή
κατά -22,1%), και κατά φθίνουσα (απόλυτη τιμή) της
μεταβολής ακολουθούν οι ειδικοί φορείς: Ανώτατη
εκπαίδευση (κατά 239,5 εκ.€ ή κατά -20,2%), Πρωτοβάθμια εκπαίδευση (κατά 144,2 εκ.€ ή κατά -8,4%),
Κεντρική υπηρεσία (κατά 91,4 εκ.€ ή κατά -38,5%),
Διεύθυνση εκπαίδευσης ελληνοπαίδων εξωτερικού
(κατά 37,9 εκ.€ ή κατά -76,8%), Ακαδημία Αθηνών &
λοιπές υπηρεσίες εξαρτώμενες από αυτήν (κατά 3,2
εκ.€ ή κατά -30,9%), Ελληνικό κέντρο θαλασσίων ερευνών (κατά 1,9 εκ.€ ή κατά -64,2%), Αστεροσκοπείο
Αθηνών (κατά 0,73 εκ.€ ή κατά -57,5%), Εισιτήριες εξετάσεις για την τριτοβάθμια εκπαίδευση (κατά 0,15
εκ.€ ή κατά -10,4), ενώ την περίοδο 2014-2018 (για
την οποία διατίθενται μη-μηδενικές πληρωμές) καταγράφεται μείωση του ειδικού φορέα Εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών μέσω έκτακτης ενίσχυσης/ επιχορήγησης (κατά 12,7 εκ.€ ή κατά -99,8).

790

Κατά την περίοδο αναφοράς (2005-2018), σε 8 από
τους 18 ενεργούς (με μη-μηδενικές πληρωμές) ειδικούς
φορείς των κεντρικών υπηρεσιών του ΥΠΕΘ καταγράφεται μείωση του τακτικού τους προϋπολογισμού τους,
με τη μεγαλύτερη (απόλυτη) μεταβολή να καταγράφεται στον ειδικό φορέα Γενική γραμματεία έρευνας &
τεχνολογίας (κατά 35,9 εκ.€ ή κατά 43,8%), και κατά
φθίνουσα (απόλυτη τιμή) της μεταβολής ακολουθούν
οι ειδικοί φορείς: Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (κατά 22,7 εκ.€ ή κατά 430,6%), Βιβλιοθήκες & ιστορικά αρχεία (κατά 4,9 εκ.€ ή κατά 50,1%), Ελληνική
Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (κατά 3,9 εκ.€ ή κατά
186,6%), και οριακά Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων
(κατά 0,39 εκ.€ ή κατά 0,2%), ενώ την περίοδο την περίοδο 2006-2018 (για την οποία διατίθενται μημηδενικές πληρωμές) καταγράφεται αύξηση στον ειδικό φορέα Αρχή διασφάλισης της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση (κατά 0,59 εκ.€ ή κατά 1001,4%), την
περίοδο την περίοδο 2014-2018 (για την οποία διατίθενται μη-μηδενικές πληρωμές) καταγράφεται αύξηση
στους ειδικούς φορείς Εθνικός οργανισμός εξετάσεων
(κατά 0,01 εκ.€ ή κατά 31,9%), και Αρχή διασφάλισης
της ποιότητας στην Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια
εκπαίδευση (κατά 0,01 εκ.€ ή κατά 32,0%).
4.4.2.3 ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΕΘ ΑΝΑ
ΚΩΔΙΚΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Το 2018, οι συνολικές πληρωμές του τακτικού προϋπολογισμού για την εκπαίδευση (Υπουργείο Παιδείας)
επιμερίζονται στους ακόλουθους 6 ενεργούς (μημηδενικούς) από τους 8 συνολικά κωδικούς πληρωμών
του ΥΠΕΘ που χρησιμοποιήθηκαν κατά την περίοδο αναφοράς 2005-2018: Πληρωμές για υπηρεσίες (κωδ.
0000), Προμήθειες αγαθών & κεφαλαιακού εξοπλι-
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σμού (κωδ. 1000), Πληρωμές μεταβιβαστικές (κωδ.
2000), Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες (κωδ. 5000), Πληρωμές για την εξυπηρέτηση της
δημόσιας πίστης (κωδ. 6000), και Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων παρελθόντων ετών (κωδ. 9000).
Την ίδια χρονιά, οι συνολικές πληρωμές του τακτικού
προϋπολογισμού για την εκπαίδευση (Υπουργείο Παιδείας) σε 2 από τους 8 συνολικά κωδικούς πληρωμών
του ΥΠΕΘ είναι μηδενικοί, και συγκεκριμένα οι κωδικοί
πληρωμών: Πληρωμές που αντικρίζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα (κωδ. 3000 με μηδενικές πληρωμές από το 2013 και μετά), και Απαλλοτριώσεις, αγορές, ανεγέρσεις κλπ (κωδ. 7000 με μη-μηδενικές πληρωμές το 2010).

 Πληρωμές για υπηρεσίες (κωδ. 0000) είναι 4.130,7

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η συγκριτική
ποσοστιαία κατανομή των συνολικών πληρωμών του
τακτικού προϋπολογισμού για την εκπαίδευση (Υπουργείο Παιδείας) ανά κωδικό πληρωμών στην Ελλάδα το 2018.



Προμήθειες αγαθών & κεφαλαιακού
εξοπλισμού (κωδ. 1000)
Πληρωμές μεταβιβαστικές
(κωδ. 2000)
Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες
κατηγορίες (κωδ. 5000)
Πληρωμές για την εξυπηρέτηση της
δημόσιας πίστης (κωδ. 6000)
Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων
παρελθόντων ετών (κωδ. 9000)





Κεφάλαιο 4ο

Πληρωμές για υπηρεσίες
(κωδ. 0000)



ΔΗΜΟΣΙΕΣ & ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Γράφημα 4.187: Συγκριτική ποσοστιαία κατανομή των συνολικών πληρωμών
του τακτικού προϋπολογισμού για την εκπαίδευση ανά κωδικό πληρωμών
στην ΕΛΛΑΔΑ το 2018



εκ.€, που αντιστοιχεί στο 88,4% των συνολικών πληρωμών του τακτικού προϋπολογισμού του ΥΠΕΘ,
Προμήθειες αγαθών & κεφαλαιακού εξοπλισμού
(κωδ. 1000) είναι 25,8 εκ.€, που αντιστοιχεί στο
0,6% των συνολικών πληρωμών του τακτικού προϋπολογισμού του ΥΠΕΘ,
Πληρωμές μεταβιβαστικές (κωδ. 2000) είναι 474,7
εκ.€, που αντιστοιχεί στο 20,2% των συνολικών πληρωμών του τακτικού προϋπολογισμού του ΥΠΕΘ,
Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες
(κωδ. 5000) είναι 3,9 εκ.€, που αντιστοιχεί στο 0,1%
των συνολικών πληρωμών του τακτικού προϋπολογισμού του ΥΠΕΘ,
Πληρωμές για την εξυπηρέτηση της δημόσιας πίστης
(κωδ. 6000) είναι 0,04 εκ.€, που αντιστοιχεί στο
0,001% των συνολικών πληρωμών του τακτικού
προϋπολογισμού του ΥΠΕΘ,
Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων παρελθόντων
ετών (κωδ. 9000) είναι 35,3 εκ.€, που αντιστοιχεί
στο 0,8% των συνολικών πληρωμών του τακτικού
προϋπολογισμού του ΥΠΕΘ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, το άθροισμα των συνολικών
πληρωμών του τακτικού προϋπολογισμού για την εκπαίδευση στους 2 από τους 6 ενεργούς ειδικούς φορείς του ΥΠΕΘ (Πληρωμές για υπηρεσίες, Πληρωμές μεταβιβαστικές) και είναι 4.605,4 εκ.€, που αντιστοιχεί
στο 98,6% των συνολικών πληρωμών του τακτικού
προϋπολογισμού του ΥΠΕΘ (4.670,5 εκ.€). Κατά την
περίοδο αναφοράς (2005-2018), το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει ελαφρά μείωση κατά 0,6 ποσ. μονάδες (ή κατά 0,6%), από 99,2% το 2005, σε 98,6% το
2018, με τη μέση τιμή της περιόδου να είναι 98,7%, τη
μέγιστη τιμή του δείκτη να καταγράφεται το 2005
(99,2%) και την ελάχιστη τιμή του αντίστοιχα να καταγράφεται το 2013 (96,2%).
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Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών - Κρατικοί Προϋπολογισμοί (των ετών 2007 έως και 2019)
και Απολογισμοί (των ετών 2005 έως και 2018)
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, συνολικές πληρωμές του τακτικού προϋπολογισμού για την εκπαίδευση (Υπουργείο Παιδείας)
στην Ελλάδα είναι 4.670,5 εκ.€. Τη συγκεκριμένη χρονιά, οι συνολικές πληρωμές του τακτικού προϋπολογισμού για τον κωδικό πληρωμών:

Στα ακόλουθα γραφήματα αποτυπώνεται η ετήσια κατανομή των πραγματοποιηθεισών πληρωμών (σε εκ.€)
του Τακτικού Προϋπολογισμού των κεντρικών υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας σε 8 κωδικούς πληρωμών του ΥΠΕΘ και ποσοστιαία αναλογία τους επί των
συνολικών πληρωμών του Τακτικού Προϋπολογισμού
των κεντρικών υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας
την περίοδο 2005-2018.

Γράφημα 4.188: Συνολικές πληρωμές του ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ των ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ του Υπουργείου ΠΑΙΔΕΙΑΣ (σε εκ.€) ανά κωδικό πληρωμών
και ποσοστιαία αναλογία τους επί των συνολικών πληρωμών του Τακτικού Προϋπολογισμού των κεντρικών υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας την περίοδο
2005-2018
0000. Πληρωμές για υπηρεσίες
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Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών - Κρατικοί Προϋπολογισμοί (των ετών 2007 έως και 2019) και Απολογισμοί (των ετών 2005 έως και 2018)
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς (2005-2018) ο
δείκτης συνολικές πληρωμές του τακτικού προϋπολογισμού για την εκπαίδευση στο κεντρικό επίπεδο διοίκησης (Υπουργείο Παιδείας) στην Ελλάδα καταγράφει
μείωση κατά -16,4% (ή κατά 916,2 εκ.€), από 5.586,7
εκ.€ το 2005, σε 4.670,5 εκ.€ το 2018. Σημειώνεται ότι η
μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς
καταγράφεται το 2009 (7.049,5 εκ.€), ενώ αντίστοιχα η
ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2015 (4.322,3 εκ.€).
Την ίδια περίοδο (2005-2018), σε 5 από τους 6 (με μημηδενικές πληρωμές το 2018) κωδικούς πληρωμών των
κεντρικών υπηρεσιών του ΥΠΕΘ καταγράφεται μείωση
του τακτικού τους προϋπολογισμού τους, με τη μεγαλύτερη (απόλυτη) μεταβολή να καταγράφεται στον κωδικό πληρωμών Πληρωμές για υπηρεσίες (κατά 472,4
εκ.€ ή κατά -10,3%), και κατά φθίνουσα (απόλυτη τιμή)
της μεταβολής ακολουθούν οι κωδικοί πληρωμών:
Πληρωμές μεταβιβαστικές (κατά 465,7 εκ.€ ή κατά 49,5%), Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων παρελθόντων ετών (για την περίοδο 2012-2018 κατά 22,2
εκ.€ ή κατά -38,6%), Προμήθειες αγαθών & κεφαλαιακού εξοπλισμού (κατά 12,4 εκ.€ ή κατά -32,5%), Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες (κατά
0,66 εκ.€ ή κατά -14,5%), ενώ στον αντίποδα αύξηση
του τακτικού προϋπολογισμού καταγράφεται στον κωδικό πληρωμών Πληρωμές για την εξυπηρέτηση της
δημόσιας πίστης (κατά 0,036 εκ.€ ή κατά 11536,0%).
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4.4.2.4 ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΕΘ ΑΝΑ
ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΩΔΙΚΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ
Στην παρούσα ενότητα αναλύονται, οι συνολικές πληρωμές του τακτικού προϋπολογισμού για την εκπαίδευση (Υπουργείο Παιδείας) στις 3 βαθμίδες εκπαίδευσης: Πρωτοβάθμια εκπαίδευση στην οποία συμπεριλαμβάνονται και οι πληρωμές για την Προσχολική εκπαίδευση (νήπια ηλικίας 5 ετών και προνήπια ηλικίας 4
ετών), Δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην οποία συμπεριλαμβάνονται και οι πληρωμές για την Μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση, και Τριτοβάθμια
(ανώτατη) εκπαίδευση, συνολικά και ως προς τους 3
βασικούς κωδικούς πληρωμών: Πληρωμές για υπηρεσίες (κωδ. 0000), Προμήθειες αγαθών & κεφαλαιακού
εξοπλισμού (κωδ. 1000), και Πληρωμές μεταβιβαστικές
(κωδ. 2000),
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια κατανομή των πραγματοποιηθεισών πληρωμών (σε εκ.€) του
Τακτικού Προϋπολογισμού του ειδικού φορέα Πρωτοβάθμια εκπαίδευση (κωδ. 210) και η ποσοστιαία αναλογία τους επί των συνολικών πληρωμών του Τακτικού
Προϋπολογισμού των κεντρικών υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας στην Ελλάδα την περίοδο 2005-2018 για
την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία.
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Γράφημα 4.189: Συνολικές πληρωμές του ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ του ειδικού φορέα ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (σε εκ.€) και η ποσοστιαία αναλογία
τους επί των συνολικών πληρωμών του Τακτικού Προϋπολογισμού των ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ του Υπουργείου Παιδείας την περίοδο αναφοράς 2005-2018
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Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών - Κρατικοί Προϋπολογισμοί (των ετών 2007 έως και 2019) και Απολογισμοί (των ετών 2005 έως και 2018)
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, οι συνολικές πληρωμές του τακτικού προϋπολογισμού του ειδικού φορέα Πρωτοβάθμια εκπαίδευση είναι 1.566,9 εκ.€, δαπάνη που αντιστοιχεί στο
33,5% του Τακτικού Προϋπολογισμού των κεντρικών
υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας στην Ελλάδα
(4.670,5 εκ.€).

Κεφάλαιο 4ο

ΔΗΜΟΣΙΕΣ & ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Κατά την περίοδο αναφοράς (2005-2018) ο δείκτης
συνολικές πληρωμές του τακτικού προϋπολογισμού
του ειδικού φορέα Πρωτοβάθμια εκπαίδευση στην
Ελλάδα καταγράφει μείωση κατά -8,4% (ή κατά 144,2
εκ.€), από 1.711,1 εκ.€ το 2005, σε 1.566,9 εκ.€ το
2018. Ωστόσο κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς καταγράφονται σημαντικές αυξομειώσεις του δείκτη. Πιο συγκεκριμένα, την περίοδο 2005-2009 καταγράφεται ιδιαίτερα ισχυρή αύξηση του δείκτη συνολικές πληρωμές του τακτικού προϋπολογισμού του ειδικού φορέα Πρωτοβάθμια εκπαίδευση κατά 27,7%
(ή κατά 473,2 εκ.€), από 1.711,11 εκ.€ το 2005, σε
2.184,3 εκ.€ το 2009, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή
του δείκτη τη συνολική περίοδο αναφοράς (20052018), ενώ την επόμενη περίοδο 2009-2016 καταγράφεται σημαντική μείωση του δείκτη κατά -32,0% (ή
κατά 700,0 εκ.€), από 2.184,3 εκ.€ το 2009, σε 1.484,3
εκ.€ το 2016, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του
δείκτη την ίδια περίοδο (2005-2018). Τέλος, την περίοδο 2016-2018 καταγράφεται ελαφρά αύξηση του
δείκτη κατά 5,6% (ή κατά 82,6 εκ.€), από 1.484,3 εκ.€
το 2016, σε 1.556,9 εκ.€ το 2018.

Κατά την περίοδο αναφοράς (2005-2018) ο δείκτης
ποσοστιαία αναλογία των συνολικών πληρωμών του
τακτικού προϋπολογισμού του ειδικού φορέα Πρωτοβάθμια εκπαίδευση τους επί των συνολικών πληρωμών του Τακτικού Προϋπολογισμού των κεντρικών
υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας στην Ελλάδα
καταγράφει ελαφρά αύξηση κατά 9,5% (ή κατά 2,9
ποσ. μονάδες), από 30,6% το 2005, σε 33,5% το 2018.
Ωστόσο κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς καταγράφονται σημαντικές αυξομειώσεις του δείκτη. Πιο
συγκεκριμένα, την περίοδο 2005-2015 καταγράφεται
αύξηση του δείκτη κατά 12,6% (ή κατά 3,9 ποσ. μονάδες), από 30,6% το 2005, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς (2005-2018), σε 34,5% το 2015, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς (2005-2018), ενώ την επόμενη
περίοδο 2015-2018 καταγράφεται ελαφρά μείωση του
δείκτη κατά -3,0% (ή κατά 1,0 ποσ. μονάδα), από
34,5% το 2015, σε 33,5% εκ.€ το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια κατανομή των συνολικών πραγματοποιηθεισών (σε εκ.€)
πληρωμών για υπηρεσίες (κωδ. 0000) του Τακτικού
Προϋπολογισμού στον ειδικό φορέα Πρωτοβάθμια εκπαίδευση και η ποσοστιαία αναλογία τους επί των συνολικών πληρωμών (σε εκ.€) του Τακτικού Προϋπολογισμού στον ειδικό φορέα Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
την περίοδο 2005-2018.

Γράφημα 4.190: Συνολικές ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του ειδικού φορέα ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (σε εκ.€) και ποσοστιαία αναλογία τους επί των συνολικών πληρωμών του Τακτικού Προϋπολογισμού του ειδικού φορέα ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ την περίοδο αναφοράς 2005-2018
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Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών - Κρατικοί Προϋπολογισμοί (των ετών 2007 έως και 2019) και Απολογισμοί (των ετών 2005 έως και 2018)
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, οι συνολικές πραγματοποιηθείσες (σε εκ.€)
πληρωμές για υπηρεσίες (κωδ. 0000) του Τακτικού
Προϋπολογισμού στον ειδικό φορέα Πρωτοβάθμια
εκπαίδευση είναι 1.566,9 εκ.€, δαπάνη που αντιστοιχεί στο 100,0% των συνολικών πληρωμών του Τακτικού Προϋπολογισμού στον ειδικό φορέα Πρωτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα (1.566,9 εκ.€).

Κατά την περίοδο αναφοράς (2005-2018) ο δείκτης
ποσοστιαία αναλογία των συνολικών πληρωμών για
υπηρεσίες του τακτικού προϋπολογισμού στον ειδικό
φορέα Πρωτοβάθμια εκπαίδευση ως προς τις συνολικές πληρωμές του Τακτικού Προϋπολογισμού στον ειδικό φορέα Πρωτοβάθμια εκπαίδευση (σε εκ.€) καταγράφει οριακά μηδενική μεταβολή, με την ελάχιστη
τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς να κατα-

793

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

γράφεται το 2011 (99,3%). Ως εκ τούτου, οι υπόλοιποι
κωδικοί πληρωμών στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
(κωδ. 1000, και 2000) παραλείπονται.
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια κατανομή των πραγματοποιηθεισών πληρωμών (σε εκ.€)

του Τακτικού Προϋπολογισμού του ειδικού φορέα
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (κωδ. 220) και η ποσοστιαία αναλογία τους επί των συνολικών πληρωμών
του Τακτικού Προϋπολογισμού των κεντρικών υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας στην Ελλάδα την περίοδο 2005-2018 για την οποία διατίθενται σχετικά
στοιχεία.

Γράφημα 4.191: Συνολικές πληρωμές του ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ του ειδικού φορέα ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (σε εκ.€) και η ποσοστιαία αναλογία τους επί των συνολικών πληρωμών του Τακτικού Προϋπολογισμού των ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ του Υπουργείου Παιδείας την περίοδο αναφοράς 20052018
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Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών - Κρατικοί Προϋπολογισμοί (των ετών 2007 έως και 2019) και Απολογισμοί (των ετών 2005 έως και 2018)
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, οι συνολικές πληρωμές του τακτικού προϋπολογισμού του ειδικού φορέα Δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι 1.617,5 εκ.€, δαπάνη που αντιστοιχεί στο
34,6% του Τακτικού Προϋπολογισμού των κεντρικών
υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας στην Ελλάδα
(4.670,5 εκ.€).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2005-2018) ο δείκτης
συνολικές πληρωμές του τακτικού προϋπολογισμού
του ειδικού φορέα Δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην
Ελλάδα καταγράφει μείωση κατά -22,1% (ή κατά
458,0 εκ.€), από 2.075,5 εκ.€ το 2005, σε 1.617,5 εκ.€
το 2018. Ωστόσο κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς καταγράφονται σημαντικές αυξομειώσεις του
δείκτη. Πιο συγκεκριμένα, την περίοδο 2005-2009 καταγράφεται ισχυρή αύξηση του δείκτη συνολικές πληρωμές του τακτικού προϋπολογισμού του ειδικού
φορέα Δευτεροβάθμια εκπαίδευση κατά 28,5% (ή κατά 592,4 εκ.€), από 2.075,5 εκ.€ το 2005, σε 2.667,8
εκ.€ το 2009, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του
δείκτη τη συνολική περίοδο αναφοράς (2005-2018),
ενώ την επόμενη περίοδο 2009-2015 καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική μείωση του δείκτη κατά -43,1% (ή
κατά 1.149,9 εκ.€), από 2.6678 εκ.€ το 2009, σε
1.517,9 εκ.€ το 2016, που αποτελεί και την ελάχιστη
τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο (2005-2018). Τέλος,
την περίοδο 2015-2018 καταγράφεται ελαφρά αύξηση
του δείκτη κατά 6,3% (ή κατά 96,2 εκ.€), από 1.517,9
εκ.€ το 2015, σε 1.617,5 εκ.€ το 2018.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2005-2018) ο δείκτης ποσοστιαία αναλογία των συνολικών πληρωμών του τακτικού προϋπολογισμού του ειδικού φορέα Δευτεροβάθμια εκπαίδευση τους επί των συνολικών πληρωμών
του Τακτικού Προϋπολογισμού των κεντρικών υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας στην Ελλάδα καταγράφει ελαφρά αύξηση κατά 6,8% (ή κατά 2,6 ποσ. μονάδες), από 37,2% το 2005, σε 34,6% το 2018. Ωστόσο κα-
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τά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς καταγράφονται
σημαντικές αυξομειώσεις του δείκτη. Πιο συγκεκριμένα, την περίοδο 2005-2011 καταγράφεται ελαφρά αύξηση του δείκτη κατά 4,3% (ή κατά 1,5 ποσ. μονάδες),
από 37,2% το 2005, σε 38,7% το 2015, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς (2005-2018), ενώ την επόμενη
περίοδο 2011-2018 καταγράφεται μείωση του δείκτη
κατά -11,1% (ή κατά 4,1 ποσ. μονάδες), από 38,7% το
2011, σε 34,6% εκ.€ το 2018 που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς (2005-2018).
Συγκρίνοντας τον δείκτη ποσοστιαία αναλογία των συνολικών πληρωμών του τακτικού προϋπολογισμού του
ειδικού φορέα Δευτεροβάθμια εκπαίδευση με τον αντίστοιχο της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σημειώνεται
ότι κατά την περίοδο αναφοράς 2005-2018 ο δείκτης
της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης υπερέχει σταθερά,
αλλά με σημαντικά μειούμενη τάση, του αντίστοιχου
δείκτη της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, με τη μέγιστη
τιμή του εύρους της απόκλισης των δεικτών να καταγράφεται το 2009 (κατά 6,9 ποσ. μονάδες), την ελάχιστη
τιμή του εύρους της απόκλισης των δεικτών να καταγράφεται το 2015 (κατά 0,6 ποσ. μονάδες), και τη μέση
τιμή του εύρους της απόκλισης των δεικτών κατά την
περίοδο αναφοράς να είναι 4.4 ποσ. μονάδες.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια κατανομή των συνολικών πραγματοποιηθεισών (σε εκ.€)
πληρωμών για υπηρεσίες (κωδ. 0000) του Τακτικού
Προϋπολογισμού στον ειδικό φορέα Δευτεροβάθμια
εκπαίδευση και η ποσοστιαία αναλογία τους επί των
συνολικών πληρωμών (σε εκ.€) του Τακτικού Προϋπολογισμού στον ειδικό φορέα Δευτεροβάθμια εκπαίδευση την περίοδο 2005-2018.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2017

Γράφημα 4.192: Συνολικές ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του ειδικού φορέα ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (σε εκ.€) και ποσοστιαία αναλογία τους επί των συνολικών πληρωμών του Τακτικού Προϋπολογισμού του ειδικού φορέα ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ την περίοδο αναφοράς 2005-2018

99,4

99,4

99,4

99,4

99,4

99,4

99,4

2.213,2

1.982,5

1.771,5

1.556,6

1.508,6

1.511,9

1.555,6

1.607,3

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

98,7

98,7

98,9

98,8

98,6

98,4

98,7

2.049,1

2.159,7

2.307,7

2.497,7

2.629,2

2.385,6

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών - Κρατικοί Προϋπολογισμοί (των ετών 2007 έως και 2019) και Απολογισμοί (των ετών 2005 έως και 2018)
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

ειδικό φορέα Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (σε εκ.€)
καταγράφει οριακά μηδενική μεταβολή, με την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς να
καταγράφεται το 2011 (99,3%).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια κατανομή των συνολικών πραγματοποιηθεισών (σε εκ.€) μεταβιβαστικών πληρωμών (κωδ. 2000) του Τακτικού
Προϋπολογισμού στον ειδικό φορέα Δευτεροβάθμια
εκπαίδευση και η ποσοστιαία αναλογία τους επί των
συνολικών πληρωμών (σε εκ.€) του Τακτικού Προϋπολογισμού στον ειδικό φορέα Δευτεροβάθμια εκπαίδευση την περίοδο 2005-2018.

Κεφάλαιο 4ο

ΔΗΜΟΣΙΕΣ & ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Το 2018, οι συνολικές πραγματοποιηθείσες (σε εκ.€)
πληρωμές για υπηρεσίες (κωδ. 0000) του Τακτικού
Προϋπολογισμού στον ειδικό φορέα Δευτεροβάθμια
εκπαίδευση είναι 1.607,3 εκ.€, δαπάνη που αντιστοιχεί στο 99,4% των συνολικών πληρωμών του Τακτικού
Προϋπολογισμού στον ειδικό φορέα Δευτεροβάθμια
εκπαίδευση στην Ελλάδα (1.617,5 εκ.€).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2005-2018) ο δείκτης
ποσοστιαία αναλογία των συνολικών πληρωμών για
υπηρεσίες του τακτικού προϋπολογισμού στον ειδικό
φορέα Δευτεροβάθμια εκπαίδευση ως προς τις συνολικές πληρωμές του Τακτικού Προϋπολογισμού στον

Γράφημα 4.193: Συνολικές ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ του ειδικού φορέα ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (σε εκ.€) και ποσοστιαία αναλογία τους επί των
συνολικών πληρωμών του Τακτικού Προϋπολογισμού του ειδικού φορέα ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ την περίοδο αναφοράς 2005-2018
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Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών - Κρατικοί Προϋπολογισμοί (των ετών 2007 έως και 2019) και Απολογισμοί (των ετών 2005 έως και 2018)
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, οι συνολικές πραγματοποιηθείσες (σε εκ.€)
μεταβιβαστικές πληρωμές (κωδ. 2000) του Τακτικού
Προϋπολογισμού στον ειδικό φορέα Δευτεροβάθμια
εκπαίδευση είναι 6,1 εκ.€, δαπάνη που αντιστοιχεί
στο 0,4% των συνολικών πληρωμών του Τακτικού
Προϋπολογισμού στον ειδικό φορέα Δευτεροβάθμια
εκπαίδευση στην Ελλάδα (1.617,5 εκ.€).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2005-2018) ο δείκτης
συνολικών μεταβιβαστικών πληρωμών του τακτικού
προϋπολογισμού στον ειδικό φορέα Δευτεροβάθμια
εκπαίδευση (σε εκ.€) καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική
μείωση κατά -74,8% (ή κατά 18,2 εκ.€), από 24,3 εκ.€
το 2005, σε 6,1 εκ.€ το 2018. Ωστόσο κατά τη διάρκεια
της περιόδου αναφοράς καταγράφονται σημαντικές
αυξομειώσεις του δείκτη. Πιο συγκεκριμένα, την περίοδο 2005-2010 καταγράφεται σημαντική αύξηση του
δείκτη κατά 34,2% (ή κατά 8,3 εκ.€), από 24,3 εκ.€ το
2005, σε 32,6 εκ.€ το 2010, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη τη συνολική περίοδο αναφοράς
(2005-2018), ενώ την επόμενη περίοδο 2010-2018 καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική μείωση του δείκτη
κατά -86,5% (ή κατά 26,5 εκ.€), από 32,6 εκ.€ το 2009,
σε 6,1 εκ.€ το 2018, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο (2005-2018).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2005-2018) ο δείκτης
ποσοστιαία αναλογία των συνολικών μεταβιβαστι-

κών πληρωμών για υπηρεσίες του τακτικού προϋπολογισμού στον ειδικό φορέα Δευτεροβάθμια εκπαίδευση ως προς τις συνολικές πληρωμές του Τακτικού
Προϋπολογισμού στον ειδικό φορέα Δευτεροβάθμια
εκπαίδευση (σε εκ.€) καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική
μείωση κατά -67,7% (ή κατά 0,8 ποσ. μονάδες), από
1,2% το 2005, σε 0,4% εκ.€ το 2018, που αποτελεί και
την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς (2005-2018), με τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς να καταγράφεται το
2010 (1,3%).
Δεδομένου ότι οι παραπάνω 2 κωδικοί πληρωμών, καλύπτουν το σύνολο σχεδόν των πληρωμών στην Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ο κωδικός πληρωμών 1000
παραλείπεται.
ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια κατανομή των πραγματοποιηθεισών πληρωμών (σε εκ.€) του
Τακτικού Προϋπολογισμού του ειδικού φορέα Ανώτατη
εκπαίδευση (κωδ. 250) και η ποσοστιαία αναλογία τους
επί των συνολικών πληρωμών του Τακτικού Προϋπολογισμού των κεντρικών υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας στην Ελλάδα την περίοδο 2005-2018 για την οποία
διατίθενται σχετικά στοιχεία.
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Γράφημα 4.194: Συνολικές πληρωμές του ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ του ειδικού φορέα ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (σε εκ.€) και η ποσοστιαία αναλογία τους
επί των συνολικών πληρωμών του Τακτικού Προϋπολογισμού των ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ του Υπουργείου Παιδείας την περίοδο αναφοράς 2005-2018
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Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών - Κρατικοί Προϋπολογισμοί (των ετών 2007 έως και 2019) και Απολογισμοί (των ετών 2005 έως και 2018)
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, οι συνολικές πληρωμές του τακτικού προϋπολογισμού του ειδικού φορέα Ανώτατη εκπαίδευση
είναι 943,6 εκ.€, δαπάνη που αντιστοιχεί στο 20,2% του
Τακτικού Προϋπολογισμού των κεντρικών υπηρεσιών
του Υπουργείου Παιδείας στην Ελλάδα (4.670,5 εκ.€).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2005-2018) ο δείκτης
συνολικές πληρωμές του τακτικού προϋπολογισμού
του ειδικού φορέα Ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα
καταγράφει μείωση κατά -20,2% (ή κατά 239,5 εκ.€),
από 1.183,1 εκ.€ το 2005, σε 943,6 εκ.€ το 2018. Ωστόσο κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς καταγράφονται σημαντικές αυξομειώσεις του δείκτη. Πιο
συγκεκριμένα, την περίοδο 2005-2009 καταγράφεται
αύξηση του δείκτη συνολικές πληρωμές του τακτικού
προϋπολογισμού του ειδικού φορέα Ανώτατη εκπαίδευση κατά 20,1% (ή κατά 237,8 εκ.€), από 1.183,1
εκ.€ το 2005, σε 1.420,9 εκ.€ το 2009, που αποτελεί
και τη μέγιστη τιμή του δείκτη τη συνολική περίοδο
αναφοράς (2005-2018), ενώ την επόμενη περίοδο
2009-2016 καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική μείωση
του δείκτη κατά -40,6% (ή κατά 576,5 εκ.€), από
1.420,9 εκ.€ το 2009, σε 844,4 εκ.€ το 2016, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο (2005-2018). Τέλος, την περίοδο 2016-2018 καταγράφεται αύξηση του δείκτη κατά 11,7% (ή κατά 99,2
εκ.€), από 844,4 εκ.€ το 2016, σε 943,6 εκ.€ το 2018.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2005-2018) ο δείκτης ποσοστιαία αναλογία των συνολικών πληρωμών του τακτικού προϋπολογισμού του ειδικού φορέα Ανώτατη
εκπαίδευση επί των συνολικών πληρωμών του Τακτικού Προϋπολογισμού των κεντρικών υπηρεσιών του

Υπουργείου Παιδείας στην Ελλάδα καταγράφει ελαφρά μείωση κατά -1,0% (ή κατά 1,0 ποσ. μονάδα), από
21,2% το 2005, σε 20,2% το 2018. Ωστόσο κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς καταγράφονται σημαντικές αυξομειώσεις του δείκτη, με τη μέγιστη τιμή του
δείκτη κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς να καταγράφεται το 2012 (21,6%), και την ελάχιστη τιμή του
δείκτη την ίδια περίοδο να καταγράφεται το 2017
(19,3%).
Συγκρίνοντας τον δείκτη ποσοστιαία αναλογία των συνολικών πληρωμών του Τακτικού προϋπολογισμού
του ειδικού φορέα Ανώτατη εκπαίδευση με τον αντίστοιχο της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σημειώνεται
ότι κατά την περίοδο αναφοράς 2005-2018 ο δείκτης
της Ανώτατης εκπαίδευσης υπερέχει σταθερά, και με
ελαφρά αυξανόμενη τάση, του αντίστοιχου δείκτη της
Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, με τη μέγιστη τιμή του
εύρους της απόκλισης των δεικτών να καταγράφεται το
2017 (κατά 14,9 ποσ. μονάδες), την ελάχιστη τιμή του
εύρους της απόκλισης των δεικτών να καταγράφεται το
2007 (κατά 9,2 ποσ. μονάδες), και τη μέση τιμή του εύρους της απόκλισης των δεικτών κατά την περίοδο αναφοράς να είναι 11,8 ποσ. μονάδες.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια κατανομή των συνολικών πραγματοποιηθεισών (σε εκ.€)
πληρωμών για υπηρεσίες (κωδ. 0000) του Τακτικού
Προϋπολογισμού στον ειδικό φορέα Ανώτατη εκπαίδευση και η ποσοστιαία αναλογία τους επί των συνολικών πληρωμών (σε εκ.€) του Τακτικού Προϋπολογισμού στον ειδικό φορέα Ανώτατη εκπαίδευση την περίοδο 2005-2018.

Γράφημα 4.195: Συνολικές ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του ειδικού φορέα ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (σε εκ.€) και ποσοστιαία αναλογία τους επί των συνολικών
πληρωμών του Τακτικού Προϋπολογισμού του ειδικού φορέα ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ την περίοδο αναφοράς 2005-2018
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Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών - Κρατικοί Προϋπολογισμοί (των ετών 2007 έως και 2019) και Απολογισμοί (των ετών 2005 έως και 2018)
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, οι συνολικές πραγματοποιηθείσες (σε εκ.€)
πληρωμές για υπηρεσίες (κωδ. 0000) του Τακτικού
Προϋπολογισμού στον ειδικό φορέα Ανώτατη εκπαίδευση είναι 642,1 εκ.€, δαπάνη που αντιστοιχεί στο
68,0% των συνολικών πληρωμών του Τακτικού Προϋ-
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πολογισμού στον ειδικό φορέα Ανώτατη εκπαίδευση
στην Ελλάδα (943,6 εκ.€).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2005-2018) ο δείκτης των
συνολικών πληρωμών για υπηρεσίες του τακτικού
προϋπολογισμού στον ειδικό φορέα Ανώτατη εκπαί-

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2017

δευση καταγράφει ελαφρά μείωση κατά -5,4% (ή κατά
36,7 εκ.€), από 678,8 εκ.€ το 2005, σε 642,1 εκ.€ το
2018. Ωστόσο κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς καταγράφονται σημαντικές αυξομειώσεις του δείκτη. Πιο συγκεκριμένα, την περίοδο 2005-2009 καταγράφεται αύξηση του δείκτη κατά 20,5% (ή κατά 138,9
εκ.€), από 678,8 εκ.€ το 2005, σε 817,6 εκ.€ το 2009,
που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη τη συνολική περίοδο αναφοράς (2005-2018), ενώ την επόμενη
περίοδο 2009-2013 καταγράφεται σημαντική μείωση
του δείκτη κατά -29,2% (ή κατά 238,9 εκ.€), από 817,6
εκ.€ το 2009, σε 578,7 εκ.€ το 2013, που αποτελεί και
την ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο (20052018). Τέλος, την περίοδο 2013-2018 καταγράφεται αύξηση του δείκτη κατά 10,9% (ή κατά 63,4 εκ.€), από
578,7 εκ.€ το 2013, σε 642,1 εκ.€ το 2018.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια κατανομή των συνολικών πραγματοποιηθεισών πληρωμών
(σε εκ.€) για προμήθειες αγαθών & κεφαλαιακού εξοπλισμού (κωδ. 1000) του Τακτικού Προϋπολογισμού
στον ειδικό φορέα Ανώτατη εκπαίδευση και η ποσοστιαία αναλογία τους επί των συνολικών πληρωμών
(σε εκ.€) του Τακτικού Προϋπολογισμού στον ειδικό
φορέα Ανώτατη εκπαίδευση την περίοδο 2005-2018.

ΔΗΜΟΣΙΕΣ & ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Κατά την περίοδο αναφοράς (2005-2018) ο δείκτης ποσοστιαία αναλογία των συνολικών πληρωμών για υ-

πηρεσίες του τακτικού προϋπολογισμού στον ειδικό
φορέα Ανώτατη εκπαίδευση ως προς τις συνολικές
πληρωμές του Τακτικού Προϋπολογισμού στον ειδικό
φορέα Ανώτατη εκπαίδευση (σε εκ.€) καταγράφει ισχυρή αύξηση κατά 18,6% (ή κατά 10,6 ποσ. μονάδες),
από 57,4% το 2005, σε 68,0% εκ.€ το 2018 με τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς να καταγράφεται το 2017 (69,5%), και την ελάχιστη τιμή του
δείκτη κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς (20052018) να καταγράφεται το 2006 (56,6%).
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Γράφημα 4.196: Συνολικές πληρωμές για ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ του ειδικού φορέα ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (σε εκ.€) και ποσοστιαία αναλογία τους επί των συνολικών πληρωμών του Τακτικού Προϋπολογισμού του ειδικού φορέα ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ την περίοδο αναφοράς
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Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών - Κρατικοί Προϋπολογισμοί (των ετών 2007 έως και 2019) και Απολογισμοί (των ετών 2005 έως και 2018)
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, οι συνολικές πραγματοποιηθείσες πληρωμές
(σε εκ.€) για προμήθειες αγαθών & κεφαλαιακού εξοπλισμού (κωδ. 1000) του Τακτικού Προϋπολογισμού
στον ειδικό φορέα Ανώτατη εκπαίδευση είναι 25,4
εκ.€, δαπάνη που αντιστοιχεί στο 2,7% των συνολικών
πληρωμών του Τακτικού Προϋπολογισμού στον ειδικό
φορέα Ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα (943,6 εκ.€).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2005-2018) ο δείκτης
των συνολικών πληρωμών για προμήθειες αγαθών &
κεφαλαιακού εξοπλισμού του τακτικού προϋπολογισμού στον ειδικό φορέα Ανώτατη εκπαίδευση καταγράφει σημαντική μείωση κατά -29,0% (ή κατά 10,3
εκ.€), από 35,7 εκ.€ το 2005, σε 25,4 εκ.€ το 2018. Ωστόσο κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς καταγράφονται σημαντικές αυξομειώσεις του δείκτη. Πιο
συγκεκριμένα, την περίοδο 2005-2011 καταγράφεται
ιδιαίτερα σημαντική αύξηση του δείκτη κατά 102,3%
(ή κατά 36,5 εκ.€), από 35,7 εκ.€ το 2005, σε 72,3 εκ.€
το 2011, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη
τη συνολική περίοδο αναφοράς (2005-2018), ενώ την
επόμενη περίοδο 2011-2017 καταγράφεται ιδιαίτερα
σημαντική μείωση του δείκτη κατά -71,4% (ή κατά
51,7 εκ.€), από 72,3 εκ.€ το 2011, σε 20,6 εκ.€ το 2017,
που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια

περίοδο (2005-2018). Τέλος, την περίοδο 2017-2018
καταγράφεται ισχυρή αύξηση του δείκτη κατά 22,8%
(ή κατά 4,8 εκ.€), από 20,6 εκ.€ το 2017, σε 25,4 εκ.€
το 2018.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2005-2018) ο δείκτης
ποσοστιαία αναλογία των συνολικών πληρωμών για
προμήθειες αγαθών & κεφαλαιακού εξοπλισμού του
τακτικού προϋπολογισμού στον ειδικό φορέα Ανώτατη εκπαίδευση ως προς τις συνολικές πληρωμές του
Τακτικού Προϋπολογισμού στον ειδικό φορέα Ανώτατη εκπαίδευση (σε εκ.€) καταγράφει οριακή μείωση
κατά -11,0% (ή κατά 0,3 ποσ. μονάδες), από 3,0% το
2005, σε 2,7% εκ.€ το 2018. Σημειώνεται ότι η μέγιστη
τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2013 (7,1%), και η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2017 (2,4%).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια κατανομή των συνολικών πραγματοποιηθεισών (σε εκ.€) μεταβιβαστικών πληρωμών (κωδ. 2000) του Τακτικού
Προϋπολογισμού στον ειδικό φορέα Ανώτατη εκπαίδευση και η ποσοστιαία αναλογία τους επί των συνολικών πληρωμών (σε εκ.€) του Τακτικού Προϋπολογισμού στον ειδικό φορέα Ανώτατη εκπαίδευση την περίοδο 2005-2018.
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Γράφημα 4.197: Συνολικές ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ του ειδικού φορέα ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (σε εκ.€) και ποσοστιαία αναλογία τους επί των συνολικών
πληρωμών του Τακτικού Προϋπολογισμού του ειδικού φορέα ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ την περίοδο αναφοράς 2005-2018
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Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών - Κρατικοί Προϋπολογισμοί (των ετών 2007 έως και 2019) και Απολογισμοί (των ετών 2005 έως και 2018)
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, οι συνολικές πραγματοποιηθείσες (σε εκ.€)
μεταβιβαστικές πληρωμές (κωδ. 2000) του Τακτικού
Προϋπολογισμού στον ειδικό φορέα Ανώτατη εκπαίδευση είναι 242,7 εκ.€, δαπάνη που αντιστοιχεί στο
25,7% των συνολικών πληρωμών του Τακτικού Προϋπολογισμού στον ειδικό φορέα Ανώτατη εκπαίδευση
στην Ελλάδα (943,6 εκ.€).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2005-2018) ο δείκτης
των συνολικών μεταβιβαστικών πληρωμών του τακτικού προϋπολογισμού στον ειδικό φορέα Ανώτατη εκπαίδευση (σε εκ.€) καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική
μείωση κατά -48,2% (ή κατά 225,8 εκ.€), από 468,5
εκ.€ το 2005, σε 242,7 εκ.€ το 2018. Ωστόσο κατά τη
διάρκεια της περιόδου αναφοράς καταγράφονται σημαντικές αυξομειώσεις του δείκτη. Πιο συγκεκριμένα,
την περίοδο 2005-2008 καταγράφεται ισχυρή αύξηση
του δείκτη κατά 19,3% (ή κατά 90,5 εκ.€), από 468,5
εκ.€ το 2005, σε 559,0 εκ.€ το 2008, που αποτελεί και
τη μέγιστη τιμή του δείκτη τη συνολική περίοδο αναφοράς (2005-2018), ενώ την επόμενη περίοδο 20082016 καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική μείωση του
δείκτη κατά -62,9% (ή κατά 351,7 εκ.€), από 559,0 εκ.€
το 2008, σε 207,3 εκ.€ το 2016, που αποτελεί και την
ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο (20052018). Τέλος, την περίοδο 2016-2018 καταγράφεται
αύξηση του δείκτη κατά 17,0% (ή κατά 35,4 εκ.€), από
207,3 εκ.€ το 2016, σε 242,7 εκ.€ το 2018.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2005-2018) ο δείκτης
ποσοστιαία αναλογία των συνολικών μεταβιβαστικών πληρωμών του τακτικού προϋπολογισμού στον

ειδικό φορέα Ανώτατη εκπαίδευση ως προς τις συνολικές πληρωμές του Τακτικού Προϋπολογισμού στον
ειδικό φορέα Ανώτατη εκπαίδευση (σε εκ.€) καταγράφει σημαντική μείωση κατά -35,1% (ή κατά 13,9
ποσ. μονάδες), από 39,6% το 2005, σε 25,7% εκ.€ το
2018, με τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο
αναφοράς (2005-2018) να καταγράφεται το 2007
(40,4%), και την ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο να καταγράφεται το 2016 (24,6%).
Σημειώνεται ότι, συγκριτικά με τις υπόλοιπες βαθμίδες
της εκπαίδευσης, η κατηγορία μεταβιβαστικές πληρωμές (κωδ. 2000) του Τακτικού Προϋπολογισμού στον ειδικό φορέα Ανώτατη εκπαίδευση καταγράφει υψηλή
ποσοστιαία αναλογία επί των συνολικών πληρωμών
του Τακτικού Προϋπολογισμού της συγκεκριμένης βαθμίδας. Η στοχοθεσία των συγκεκριμένων πληρωμών
αναλύεται με τις χρονοσειρές των 5 ΚΑΕ του συγκεκριμένου κωδικού πληρωμών 2000 στον ειδικό φορέα
Ανώτατη εκπαίδευση οι οποίοι καλύπτουν το σύνολο
σχεδόν του κωδικού πληρωμών σε όλη τη διάρκεια της
περιόδου αναφοράς (μέση τιμή περιόδου το 94,8%).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια κατανομή των συνολικών πραγματοποιηθεισών μεταβιβαστικών πληρωμών (σε εκ.€) για την επιχορήγηση των
λειτουργικών δαπανών του πανεπιστημιακού τομέα
(ΚΑΕ: 2421) και η ποσοστιαία αναλογία τους επί των
συνολικών μεταβιβαστικών πληρωμών (σε εκ.€) του
Τακτικού Προϋπολογισμού στον ειδικό φορέα Ανώτατη
εκπαίδευση την περίοδο 2005-2018.

Γράφημα 4.198: Συνολικές ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ (σε εκ.€) για την επιχορήγηση των λειτουργικών δαπανών του πανεπιστημιακού τομέα (ΚΑΕ: 2421
και η ποσοστιαία αναλογία τους επί των συνολικών ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (ΚΩΔ: 2000) του Τακτικού Προϋπολογισμού του ειδικού φορέα ΑΝΩΤΑΤΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ την περίοδο αναφοράς 2005-2018
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Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών - Κρατικοί Προϋπολογισμοί (των ετών 2007 έως και 2019) και Απολογισμοί (των ετών 2005 έως και 2018)
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, οι συνολικές πραγματοποιηθείσες (σε εκ.€)
μεταβιβαστικές πληρωμές (κωδ. 2000) του Τακτικού
Προϋπολογισμού για την επιχορήγηση των λειτουργικών δαπανών του πανεπιστημιακού τομέα (ΚΑΕ: 2421)
στον ειδικό φορέα Ανώτατη εκπαίδευση είναι 100,0
εκ.€, δαπάνη που αντιστοιχεί στο 41,0% των συνολι-
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κών μεταβιβαστικών πληρωμών του Τακτικού Προϋπολογισμού στον ειδικό φορέα Ανώτατη εκπαίδευση
στην Ελλάδα (242,7 εκ.€).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2005-2018) ο δείκτης
των συνολικών μεταβιβαστικών πληρωμών του τακτικού προϋπολογισμού για την επιχορήγηση των λει-
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κών πληρωμών του τακτικού προϋπολογισμού για την
επιχορήγηση των λειτουργικών δαπανών του πανεπιστημιακού τομέα (ΚΑΕ: 2421) στον ειδικό φορέα Ανώτατη εκπαίδευση ως προς τις συνολικές μεταβιβαστικές πληρωμές (κωδ. 2000) του Τακτικού Προϋπολογισμού στον ειδικό φορέα Ανώτατη εκπαίδευση (σε
εκ.€) καταγράφει ελαφρά μείωση κατά -3,4% (ή κατά
1,5 ποσ. μονάδες), από 42,7% το 2005, σε 41,2% εκ.€
το 2018, με τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς (2005-2018) να καταγράφεται το 2003
(43,3%), και την ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο να καταγράφεται το 2017 (31,0%).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια κατανομή των συνολικών πραγματοποιηθεισών μεταβιβαστικών πληρωμών (σε εκ.€) για την επιχορήγηση των
λειτουργικών δαπανών του τεχνολογικού τομέα (ΚΑΕ:
2422) και η ποσοστιαία αναλογία τους επί των συνολικών μεταβιβαστικών πληρωμών (σε εκ.€) του Τακτικού
Προϋπολογισμού στον ειδικό φορέα Ανώτατη εκπαίδευση την περίοδο 2005-2018.

Κεφάλαιο 4ο

ΔΗΜΟΣΙΕΣ & ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

τουργικών δαπανών του πανεπιστημιακού τομέα
(ΚΑΕ: 2421) στον ειδικό φορέα Ανώτατη εκπαίδευση
(σε εκ.€) καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική μείωση κατά -50,0% (ή κατά 100,0 εκ.€), από 200,0 εκ.€ το 2005,
σε 100,0 εκ.€ το 2018. Ωστόσο κατά τη διάρκεια της
περιόδου αναφοράς καταγράφονται σημαντικές αυξομειώσεις του δείκτη. Πιο συγκεκριμένα, την περίοδο
2005-2008 καταγράφεται ισχυρή αύξηση του δείκτη κατά 19,9% (ή κατά 39,7 εκ.€), από 200,0 εκ.€ το 2005, σε
239,7 εκ.€ το 2008, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή
του δείκτη τη συνολική περίοδο αναφοράς (2005-2018),
ενώ την επόμενη περίοδο 2008-2016 καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική μείωση του δείκτη κατά -71,6% (ή
κατά 171,7 εκ.€), από 239,7 εκ.€ το 2008, σε 68,0 εκ.€
το 2016, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη
την ίδια περίοδο (2005-2018). Τέλος, την περίοδο 20162018 καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική αύξηση του
δείκτη κατά 47,0% (ή κατά 32,0 εκ.€), από 68,0 εκ.€ το
2016, σε 100,0 εκ.€ το 2018.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2005-2018) ο δείκτης
ποσοστιαία αναλογία των συνολικών μεταβιβαστι-

Γράφημα 4.199: Συνολικές ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ (σε εκ.€) για την επιχορήγηση των λειτουργικών δαπανών του τεχνολογικού τομέα (ΚΑΕ: 2422 και η
ποσοστιαία αναλογία τους επί των συνολικών ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (ΚΩΔ: 2000) του Τακτικού Προϋπολογισμού του ειδικού φορέα ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ την περίοδο αναφοράς 2005-2018
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Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών - Κρατικοί Προϋπολογισμοί (των ετών 2007 έως και 2019) και Απολογισμοί (των ετών 2005 έως και 2018)
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, οι συνολικές πραγματοποιηθείσες (σε εκ.€)
μεταβιβαστικές πληρωμές (κωδ. 2000) του Τακτικού
Προϋπολογισμού για την επιχορήγηση των λειτουργικών δαπανών του τεχνολογικού τομέα (ΚΑΕ: 2422)
στον ειδικό φορέα Ανώτατη εκπαίδευση είναι 23,8
εκ.€, δαπάνη που αντιστοιχεί στο 9,8% των συνολικών
μεταβιβαστικών πληρωμών του Τακτικού Προϋπολογισμού στον ειδικό φορέα Ανώτατη εκπαίδευση στην
Ελλάδα (242,7 εκ.€).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2005-2018) ο δείκτης των
συνολικών μεταβιβαστικών πληρωμών του τακτικού
προϋπολογισμού για την επιχορήγηση των λειτουργικών δαπανών του τεχνολογικού τομέα (ΚΑΕ: 2422)
στον ειδικό φορέα Ανώτατη εκπαίδευση (σε εκ.€) καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική μείωση κατά -80,8% (ή
κατά 100,2 εκ.€), από 124,0 εκ.€ το 2005, σε 23,8 εκ.€
το 2018. Ωστόσο κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς καταγράφονται σημαντικές αυξομειώσεις του
δείκτη. Πιο συγκεκριμένα, την περίοδο 2005-2008 καταγράφεται ισχυρή αύξηση του δείκτη κατά 23,8% (ή
κατά 36,0 εκ.€), από 124,0 εκ.€ το 2005, σε 160,0 εκ.€
το 2008, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη τη
συνολική περίοδο αναφοράς (2005-2018), ενώ την επόμενη περίοδο 2008-2018 καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική μείωση του δείκτη κατά -85,1% (ή κατά 136,2

εκ.€), από 160,0 εκ.€ το 2008, σε 23,8 εκ.€ το 2018, που
αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο (2005-2018).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2005-2018) ο δείκτης
ποσοστιαία αναλογία των συνολικών μεταβιβαστικών πληρωμών του τακτικού προϋπολογισμού για την
επιχορήγηση των λειτουργικών δαπανών του τεχνολογικού τομέα (ΚΑΕ: 2422) στον ειδικό φορέα Ανώτατη εκπαίδευση ως προς τις συνολικές μεταβιβαστικές
πληρωμές (κωδ. 2000) του Τακτικού Προϋπολογισμού
στον ειδικό φορέα Ανώτατη εκπαίδευση (σε εκ.€) καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική μείωση κατά -62,9% (ή
κατά 16,7 ποσ. μονάδες), από 26,5% το 2005, σε 9,8%
εκ.€ το 2018, με τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την
περίοδο αναφοράς (2005-2018) να καταγράφεται το
2007 (28,8%), και την ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο να καταγράφεται το 2018 (9,8%).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια κατανομή των συνολικών πραγματοποιηθεισών μεταβιβαστικών πληρωμών (σε εκ.€) για την επιχορήγηση του
Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών - ΙΚΥ (ΚΑΕ: 2437) και
η ποσοστιαία αναλογία τους επί των συνολικών μεταβιβαστικών πληρωμών (σε εκ.€) του Τακτικού Προϋπολογισμού στον ειδικό φορέα Ανώτατη εκπαίδευση την
περίοδο 2005-2018.
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Γράφημα 4.200: Συνολικές ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ (σε εκ.€) για την επιχορήγηση του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών - ΙΚΥ (ΚΑΕ: 2437 και η ποσοστιαία αναλογία τους επί των συνολικών ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (ΚΩΔ: 2000) του Τακτικού Προϋπολογισμού του ειδικού φορέα ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ την περίοδο αναφοράς 2005-2018
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Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών - Κρατικοί Προϋπολογισμοί (των ετών 2007 έως και 2019) και Απολογισμοί (των ετών 2005 έως και 2018)
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, οι συνολικές πραγματοποιηθείσες (σε εκ.€)
μεταβιβαστικές πληρωμές (κωδ. 2000) του Τακτικού
Προϋπολογισμού για την επιχορήγηση του Ιδρύματος
Κρατικών Υποτροφιών - ΙΚΥ (ΚΑΕ: 2437) στον ειδικό
φορέα Ανώτατη εκπαίδευση είναι 2,9 εκ.€, δαπάνη
που αντιστοιχεί στο 1,2% των συνολικών μεταβιβαστικών πληρωμών του Τακτικού Προϋπολογισμού
στον ειδικό φορέα Ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα
(242,7 εκ.€).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2005-2018) ο δείκτης των
συνολικών μεταβιβαστικών πληρωμών του τακτικού
προϋπολογισμού για την επιχορήγηση του Ιδρύματος
Κρατικών Υποτροφιών - ΙΚΥ (ΚΑΕ: 2437) στον ειδικό
φορέα Ανώτατη εκπαίδευση (σε εκ.€) καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική μείωση κατά -86,6% (ή κατά 18,6
εκ.€), από 21,5 εκ.€ το 2005, σε 2,9 εκ.€ το 2018. Ωστόσο κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς καταγράφονται σημαντικές αυξομειώσεις του δείκτη. Πιο συγκεκριμένα, την περίοδο 2005-2009 καταγράφεται ισχυρή αύξηση του δείκτη κατά 20,9% (ή κατά 4,5 εκ.€),
από 21,5 εκ.€ το 2005, σε 26,0 εκ.€ το 2009, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη τη συνολική περίοδο
αναφοράς (2005-2018), ενώ την επόμενη περίοδο 20092018 καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική μείωση του
δείκτη κατά -88,9% (ή κατά 23,1 εκ.€), από 26,0 εκ.€ το
2009, σε 2,9 εκ.€ το 2018, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο (2005-2018).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2005-2018) ο δείκτης
ποσοστιαία αναλογία των συνολικών μεταβιβαστικών πληρωμών του τακτικού προϋπολογισμού για την
επιχορήγηση του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών ΙΚΥ (ΚΑΕ: 2437) στον ειδικό φορέα Ανώτατη εκπαί-

δευση ως προς τις συνολικές μεταβιβαστικές πληρωμές (κωδ. 2000) του Τακτικού Προϋπολογισμού στον
ειδικό φορέα Ανώτατη εκπαίδευση (σε εκ.€) καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική μείωση κατά -83,6% (ή
κατά 3,8 ποσ. μονάδες), από 4,6% το 2005, σε 1,2%
εκ.€ το 2018, με τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την
περίοδο αναφοράς (2005-2018) να καταγράφεται το
2010 (4,8%), και την ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια
περίοδο να καταγράφεται το 2013 (0,8%).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια κατανομή των συνολικών πραγματοποιηθεισών μεταβιβαστικών πληρωμών (σε εκ.€) για την επιχορήγηση του
Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας – Ε.Ι.Ν (ΚΑΕ: 2554) και η
ποσοστιαία αναλογία τους επί των συνολικών μεταβιβαστικών πληρωμών (σε εκ.€) του Τακτικού Προϋπολογισμού στον ειδικό φορέα Ανώτατη εκπαίδευση την
περίοδο 2005-2018.

Σημειώνεται ότι με την υπ’ αριθμ. 127175/Η/4.11.2011 (ΦΕΚ Β΄
2508/04-11-2011) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, το νομικό πρόσωπο
με την επωνυμία «Ινστιτούτο Νεολαίας» Ν. 3369/2005 (ΦΕΚ Α’
171/06-07-2005) και το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων» Ν. 2327/1995
(ΦΕΚ Α’ 156/31-07-1995) συγχωνεύθηκαν με απορρόφηση στο νομικό
πρόσωπο με την επωνυμία «Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας – Ε.Ι.Ν.» (ΦΕΚ
Α΄41/15-03-1947) όπως τροποποιήθηκε διαδοχικά και εν τέλει με τον
Ν. 3748/2009 (ΦΕΚ Α΄29/19-02-2009). Με την αυτή κοινή υπουργική
απόφαση το «Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας» (Ε.Ι.Ν.) μετονομάστηκε σε «ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ» (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.).
Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ) είναι Νομικό
Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου που ανήκει στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, διαθέτει οικονομική και λειτουργική αυτοτέλεια, έχει κοινωφελή και
μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, λειτουργεί προς εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας και
Θρησκευμάτων.

Γράφημα 4.201: Συνολικές ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ (σε εκ.€) για την επιχορήγηση του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας – Ε.Ι.Ν (ΚΑΕ: 2554 και η ποσοστιαία
αναλογία τους επί των συνολικών ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (ΚΩΔ: 2000) του Τακτικού Προϋπολογισμού του ειδικού φορέα ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ την
περίοδο αναφοράς 2005-2018
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Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών - Κρατικοί Προϋπολογισμοί (των ετών 2007 έως και 2019) και Απολογισμοί (των ετών 2005 έως και 2018)
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, οι συνολικές πραγματοποιηθείσες (σε εκ.€)
μεταβιβαστικές πληρωμές (κωδ. 2000) του Τακτικού
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Προϋπολογισμού για την επιχορήγηση του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας – Ε.Ι.Ν (ΚΑΕ: 2554) στον ειδικό
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Κατά την περίοδο αναφοράς (2005-2018) ο δείκτης
ποσοστιαία αναλογία των συνολικών μεταβιβαστικών πληρωμών του τακτικού προϋπολογισμού για την
επιχορήγηση του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας – Ε.Ι.Ν
(ΚΑΕ: 2554) στον ειδικό φορέα Ανώτατη εκπαίδευση
ως προς τις συνολικές μεταβιβαστικές πληρωμές
(κωδ. 2000) του Τακτικού Προϋπολογισμού στον ειδικό φορέα Ανώτατη εκπαίδευση (σε εκ.€) καταγράφει
ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 173,4% (ή κατά 14,1
ποσ. μονάδες), από 8,1% το 2005, σε 22,2% εκ.€ το
2018, με τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο
αναφοράς (2005-2018) να καταγράφεται το 2017
(28,0%), και την ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο να καταγράφεται το 2007 (7,4%).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια κατανομή των συνολικών πραγματοποιηθεισών μεταβιβαστικών πληρωμών (σε εκ.€) για την επιχορήγηση σε
εκπαιδευτικά ιδρύματα για δαπάνες φοιτητικής μέριμνας (ΚΑΕ: 2425) και η ποσοστιαία αναλογία τους επί
των συνολικών μεταβιβαστικών πληρωμών (σε εκ.€)
του Τακτικού Προϋπολογισμού στον ειδικό φορέα Ανώτατη εκπαίδευση την περίοδο 2005-2018.

Κεφάλαιο 4ο

ΔΗΜΟΣΙΕΣ & ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

φορέα Ανώτατη εκπαίδευση είναι 53,8 εκ.€, δαπάνη
που αντιστοιχεί στο 22,2% των συνολικών μεταβιβαστικών πληρωμών του Τακτικού Προϋπολογισμού
στον ειδικό φορέα Ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα
(242,7 εκ.€).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2005-2018) ο δείκτης των
συνολικών μεταβιβαστικών πληρωμών του τακτικού
προϋπολογισμού για την επιχορήγηση του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας – Ε.Ι.Ν (ΚΑΕ: 2554) στον ειδικό φορέα Ανώτατη εκπαίδευση (σε εκ.€) καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 41,6% (ή κατά 15,8 εκ.€),
από 38,0 εκ.€ το 2005, σε 53,8 εκ.€ το 2018. Ωστόσο κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς καταγράφονται
σημαντικές αυξομειώσεις του δείκτη. Πιο συγκεκριμένα, την περίοδο 2005-2017 καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική αύξηση του δείκτη κατά 67,1% (ή κατά 25,5
εκ.€), από 38,0 εκ.€ το 2005, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη τη συνολική περίοδο αναφοράς
(2005-2018), σε 63,4 εκ.€ το 2017, που αποτελεί και τη
μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο (2005-2018),
ενώ την επόμενη περίοδο 2017-2018 καταγράφεται
μείωση του δείκτη κατά -15,2% (ή κατά 9,6 εκ.€), από
63,4 εκ.€ το 2017, σε 53,8 εκ.€ το 2018.

Γράφημα 4.202: Συνολικές ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ (σε εκ.€) για την επιχορήγηση σε εκπαιδευτικά ιδρύματα για δαπάνες φοιτητικής μέριμνας (ΚΑΕ:
2425 και η ποσοστιαία αναλογία τους επί των συνολικών ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (ΚΩΔ: 2000) του Τακτικού Προϋπολογισμού του ειδικού φορέα ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ την περίοδο αναφοράς 2005-2018
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Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών - Κρατικοί Προϋπολογισμοί (των ετών 2007 έως και 2019) και Απολογισμοί (των ετών 2005 έως και 2018)
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, οι συνολικές πραγματοποιηθείσες (σε εκ.€)
μεταβιβαστικές πληρωμές (κωδ. 2000) του Τακτικού
Προϋπολογισμού για την επιχορήγηση σε εκπαιδευτικά ιδρύματα για δαπάνες φοιτητικής μέριμνας (ΚΑΕ:
2425) στον ειδικό φορέα Ανώτατη εκπαίδευση είναι
50,7 εκ.€, δαπάνη που αντιστοιχεί στο 20,9% των συνολικών μεταβιβαστικών πληρωμών του Τακτικού
Προϋπολογισμού στον ειδικό φορέα Ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα (242,7 εκ.€).

Κατά την περίοδο αναφοράς (2005-2018) ο δείκτης των
συνολικών μεταβιβαστικών πληρωμών του τακτικού
προϋπολογισμού για την επιχορήγηση σε εκπαιδευτικά
ιδρύματα για δαπάνες φοιτητικής μέριμνας (ΚΑΕ:
2425) στον ειδικό φορέα Ανώτατη εκπαίδευση (σε εκ.€)
καταγράφει ελαφρά αύξηση κατά 1,7% (ή κατά 0,8
εκ.€), από 49,9 εκ.€ το 2005, σε 50,7 εκ.€ το 2018. Ωστόσο κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς καταγράφονται σημαντικές αυξομειώσεις του δείκτη. Πιο
συγκεκριμένα, την περίοδο 2005-2012 καταγράφεται
αύξηση του δείκτη κατά 12,7% (ή κατά 6,3 εκ.€), από
49,9 εκ.€ το 2005, σε 56,2 εκ.€ το 2012, που αποτελεί
και τη μέγιστη τιμή του δείκτη τη συνολική περίοδο αναφοράς (2005-2018), ενώ την επόμενη περίοδο 20122018 καταγράφεται μείωση του δείκτη κατά -9,8% (ή

κατά 5,5 εκ.€), από 56,2 εκ.€ το 2012, σε 50,7 εκ.€ το
2018. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο (2005-2018) καταγράφεται το 2010 (41,8
εκ.€).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2005-2018) ο δείκτης
ποσοστιαία αναλογία των συνολικών μεταβιβαστικών πληρωμών του τακτικού προϋπολογισμού για την
επιχορήγηση σε εκπαιδευτικά ιδρύματα για δαπάνες
φοιτητικής μέριμνας (ΚΑΕ: 2425) στον ειδικό φορέα
Ανώτατη εκπαίδευση ως προς τις συνολικές μεταβιβαστικές πληρωμές (κωδ. 2000) του Τακτικού Προϋπολογισμού στον ειδικό φορέα Ανώτατη εκπαίδευση
(σε εκ.€) καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 96,4% (ή κατά 10,3 ποσ. μονάδες), από 10,6% το
2005, σε 20,9% εκ.€ το 2018, με τη μέγιστη τιμή του
δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς (2005-2018) να
καταγράφεται το 2016 (24,5%), και την ελάχιστη τιμή
του δείκτη την ίδια περίοδο να καταγράφεται το 2009
(9,1%).
Κλείνοντας την αναφορά σε συγκεκριμένους ΚΑΕ του
κωδικού μεταβιβαστικών πληρωμών θα αναφερθεί
και η περίπτωση του ΚΑΕ 2754, που δεν ανήκει στον
ειδικό φορέα Ανώτατη εκπαίδευση, αλλά στον ειδικό
φορέα Κεντρική υπηρεσία του ΥΠΕΘ, και ο οποίος
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αφορά στην εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με
τέκνα που σπουδάζουν μακριά του τόπου μόνιμης
κατοικίας.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια κατανομή των συνολικών πραγματοποιηθεισών μεταβιβαστικών πληρωμών (σε εκ.€) για την εισοδηματική ενί-

σχυση οικογενειών με τέκνα που σπουδάζουν μακριά
του τόπου μόνιμης κατοικίας (ΚΑΕ: 2754) και η ποσοστιαία αναλογία τους επί των συνολικών μεταβιβαστικών πληρωμών (σε εκ.€) του Τακτικού Προϋπολογισμού στον ειδικό φορέα Κεντρική υπηρεσία του ΥΠΕΘ
την περίοδο 2005-2018.

Γράφημα 4.203: Συνολικές ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ (σε εκ.€) για την εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με τέκνα που σπουδάζουν μακριά του τόπου
μόνιμης κατοικίας (ΚΑΕ: 2754 και η ποσοστιαία αναλογία τους επί των συνολικών ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (ΚΩΔ: 2000) του Τακτικού Προϋπολογισμού
του ειδικού φορέα ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ του ΥΠΕΘ την περίοδο αναφοράς 2005-2018
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Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών - Κρατικοί Προϋπολογισμοί (των ετών 2007 έως και 2019) και Απολογισμοί (των ετών 2005 έως και 2018)
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, οι συνολικές πραγματοποιηθείσες (σε εκ.€)
μεταβιβαστικές πληρωμές (κωδ. 2000) του Τακτικού
Προϋπολογισμού για την εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με τέκνα που σπουδάζουν μακριά του τόπου
μόνιμης κατοικίας (ΚΑΕ: 2754) στον ειδικό φορέα Κεντρική υπηρεσία του ΥΠΕΘ είναι 48,3 εκ.€, δαπάνη
που αντιστοιχεί στο 33,1% των συνολικών μεταβιβαστικών πληρωμών του Τακτικού Προϋπολογισμού
στον ειδικό φορέα Κεντρική υπηρεσία του ΥΠΕΘ στην
Ελλάδα (145,9 εκ.€).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2005-2018) ο δείκτης
των συνολικών μεταβιβαστικών πληρωμών του τακτικού προϋπολογισμού για την εισοδηματική ενίσχυση
οικογενειών με τέκνα που σπουδάζουν μακριά του
τόπου μόνιμης κατοικίας (ΚΑΕ: 2754) στον ειδικό φορέα Κεντρική υπηρεσία του ΥΠΕΘ (σε εκ.€) καταγράφει ισχυρή μείωση κατά -28,7% (ή κατά 19,4 εκ.€),
από 67,7 εκ.€ το 2005, σε 48,3 εκ.€ το 2018. Ωστόσο
κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς καταγράφονται σημαντικές αυξομειώσεις του δείκτη. Πιο συγκεκριμένα, την περίοδο 2005-2015 καταγράφεται μείωση του δείκτη κατά 12,7% (ή κατά 6,3 εκ.€), από 67,7
εκ.€ το 2005, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του
δείκτη τη συνολική περίοδο αναφοράς (2005-2018), σε
33,2 εκ.€ το 2015, που αποτελεί αντίστοιχα και την
ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο (20052018), ενώ την επόμενη περίοδο 2015-2018 καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική αύξηση του δείκτη κατά
45,5% (ή κατά 15,1 εκ.€), από 33,2 εκ.€ το 2015, σε
48,3 εκ.€ το 2018.

Κατά την περίοδο αναφοράς (2005-2018) ο δείκτης
ποσοστιαία αναλογία των συνολικών μεταβιβαστικών πληρωμών του τακτικού προϋπολογισμού για την
εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με τέκνα που
σπουδάζουν μακριά του τόπου μόνιμης κατοικίας
(ΚΑΕ: 2425) στον ειδικό φορέα Κεντρική υπηρεσία του
ΥΠΕΘ ως προς τις συνολικές μεταβιβαστικές πληρωμές (κωδ. 2000) του Τακτικού Προϋπολογισμού στον
ειδικό φορέα Κεντρική υπηρεσία του ΥΠΕΘ (σε εκ.€)
καταγράφει αύξηση κατά 15,9% (ή κατά 4,6 ποσ. μονάδες), από 28,5% το 2005, σε 33,1% εκ.€ το 2018, με
τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς (2005-2018) να καταγράφεται το 2009 (13,2%), και
την ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο να καταγράφεται το 2009 (9,1%).
4.4.2.5 ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΕΘ ΣΕ
ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Στο ακόλουθο γράφημα, τέλος, αποτυπώνεται η ετήσια
κατανομή των συνολικών πραγματοποιηθεισών μεταβιβαστικών πληρωμών (σε εκ.€) για την επιχορήγηση
στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής - ΙΕΠ (ΚΑΕ:
2518) και η ποσοστιαία αναλογία τους επί των συνολικών μεταβιβαστικών πληρωμών (σε εκ.€) του Τακτικού
Προϋπολογισμού στον ειδικό φορέα Κεντρική υπηρεσία του ΥΠΕΘ την περίοδο 2005-2018. Σημειώνεται ότι
κατά την περίοδο 2005-2011 η χρονοσειρά συμπληρώνεται από τις πληρωμές του ειδικού φορά Παιδαγωγικό Ινστιτούτο τον οποίο διαδέχθηκε το ΙΕΠ (20122018).

Γράφημα 4.204: Συνολικές ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ (σε εκ.€) για την επιχορήγηση στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΚΑΕ: 2518 και η ποσοστιαία
αναλογία τους επί των συνολικών ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (ΚΩΔ: 2000) του Τακτικού Προϋπολογισμού του ειδικού φορέα ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ του
ΥΠΕΘ την περίοδο αναφοράς 2005-2018
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δείκτη κατά 29,1% (ή κατά 0,2 εκ.€), από 0,8 εκ.€ το
2012, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του
δείκτη την περίοδο 2012-2018, σε 0,6 εκ.€ το 2018.
Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια
περίοδο (2012-2018) καταγράφεται το 2014 (0,3 εκ.€).
Αξίζει να σημειωθεί ότι και στις 2 υποπεριόδους αναφοράς (2005-2011 και 2012-2018) ο δείκτης ποσοστιαία αναλογία των συνολικών μεταβιβαστικών
πληρωμών του τακτικού προϋπολογισμού για την επιχορήγηση στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
(ΚΑΕ: 2425) στον ειδικό φορέα Κεντρική υπηρεσία του
ΥΠΕΘ ως προς τις συνολικές μεταβιβαστικές πληρωμές (κωδ. 2000) του Τακτικού Προϋπολογισμού στον
ειδικό φορέα Κεντρική υπηρεσία του ΥΠΕΘ (σε εκ.€)
καταγράφει οριακά μηδενική μεταβολή.
4.4.2.6 ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ
ΜΑΘΗΣΗ
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Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια κατανομή των πραγματοποιηθεισών πληρωμών (σε εκ.€) του
Τακτικού Προϋπολογισμού του ειδικού φορέα Γενική
Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (κωδ. 640) και η ποσοστιαία αναλογία τους επί των συνολικών πληρωμών του
Τακτικού Προϋπολογισμού των κεντρικών υπηρεσιών
του Υπουργείου Παιδείας στην Ελλάδα την περίοδο
2005-2018 για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία.

Κεφάλαιο 4ο

Το 2018, οι συνολικές πραγματοποιηθείσες (σε εκ.€)
μεταβιβαστικές πληρωμές (κωδ. 2000) του Τακτικού
Προϋπολογισμού για την επιχορήγηση στο Ινστιτούτο
Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΚΑΕ: 2518) στον ειδικό φορέα Κεντρική υπηρεσία του ΥΠΕΘ είναι 0,6 εκ.€, δαπάνη που αντιστοιχεί στο 0,4% των συνολικών μεταβιβαστικών πληρωμών του Τακτικού Προϋπολογισμού στον
ειδικό φορέα Κεντρική υπηρεσία του ΥΠΕΘ στην Ελλάδα (145,9 εκ.€).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2005-2018) ο δείκτης
των συνολικών μεταβιβαστικών πληρωμών του τακτικού προϋπολογισμού για την επιχορήγηση στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΚΑΕ: 2518) στον ειδικό φορέα Κεντρική υπηρεσία του ΥΠΕΘ (σε εκ.€) καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική μείωση κατά -84,8% (ή
κατά 3,3 εκ.€), από 3,9 εκ.€ το 2005, σε 0,6 εκ.€ το
2018. Ωστόσο κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς καταγράφονται σημαντικές αυξομειώσεις του δείκτη. Πιο συγκεκριμένα, την περίοδο 2005-2008 (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο) καταγράφεται σημαντική μείωση του δείκτη κατά -36,5% (ή κατά 1,4 εκ.€), από 3,9
εκ.€ το 2005, σε 2,5 εκ.€ το 2011, που αποτελεί αντίστοιχα και την ελάχιστη τιμή του δείκτη τη συνολική
περίοδο αναφοράς (2005-2011). Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη ίδια περίοδο (2005-2011) καταγράφεται το 2008 (4,1 εκ.€). Την επόμενη περίοδο
2012-2018 (ΙΕΠ) καταγράφεται ισχυρή μείωση του

Γράφημα 4.205: Συνολικές πληρωμές του ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ του ειδικού φορέα ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (σε εκ.€) και η ποσοστιαία αναλογία τους επί των συνολικών πληρωμών του Τακτικού Προϋπολογισμού των ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ του Υπουργείου Παιδείας την περίοδο αναφοράς 2005-2018
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Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών - Κρατικοί Προϋπολογισμοί (των ετών 2007 έως και 2019) και Απολογισμοί (των ετών 2005 έως και 2018)
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, οι συνολικές πληρωμές του τακτικού προϋπολογισμού του ειδικού φορέα Γενική Γραμματεία Δια
Βίου Μάθησης είναι 28,0 εκ.€, δαπάνη που αντιστοιχεί
στο 0,6% του Τακτικού Προϋπολογισμού των κεντρικών
υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας στην Ελλάδα
(4.670,5 εκ.€).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2005-2018) ο δείκτης
συνολικές πληρωμές του τακτικού προϋπολογισμού
του ειδικού φορέα Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης στην Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική
αύξηση κατά 430,6% (ή κατά 22,7 εκ.€), από 5,3 εκ.€
το 2005, σε 28,0 εκ.€ το 2018. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2017 (29,5 εκ.€), ενώ η ελάχιστη τιμή του
δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2009 (4,4
εκ.€).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2005-2018) ο δείκτης ποσοστιαία αναλογία των συνολικών πληρωμών του τα-

κτικού προϋπολογισμού του ειδικού φορέα Γενική
Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης τους επί των συνολικών πληρωμών του Τακτικού Προϋπολογισμού των κεντρικών υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας στην Ελλάδα καταγράφει σημαντική αύξηση κατά 534,6% (ή
κατά 0,5 ποσ. μονάδες), από 0,1% το 2005, σε 0,6% το
2018, με τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο
αναφοράς να καταγράφεται το 2017 (0,7%), και την ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο να καταγράφεται το 2009 (0,06%).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια κατανομή των συνολικών πραγματοποιηθεισών (σε εκ.€)
πληρωμών για υπηρεσίες (κωδ. 0000) του Τακτικού
Προϋπολογισμού στον ειδικό φορέα Γενική Γραμματεία
Δια Βίου Μάθησης και η ποσοστιαία αναλογία τους
επί των συνολικών πληρωμών (σε εκ.€) του Τακτικού
Προϋπολογισμού στον ειδικό φορέα Γενική Γραμματεία
Δια Βίου Μάθησης την περίοδο 2005-2018.
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

Γράφημα 4.206: Συνολικές ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του ειδικού φορέα ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (σε εκ.€) και ποσοστιαία αναλογία τους
επί των συνολικών πληρωμών του Τακτικού Προϋπολογισμού του ειδικού φορέα ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ την περίοδο αναφοράς 2005-2018
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Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών - Κρατικοί Προϋπολογισμοί (των ετών 2007 έως και 2019) και Απολογισμοί (των ετών 2005 έως και 2018)
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, οι συνολικές πραγματοποιηθείσες (σε εκ.€)
πληρωμές για υπηρεσίες (κωδ. 0000) του Τακτικού
Προϋπολογισμού στον ειδικό φορέα Γενική Γραμματεία
Δια Βίου Μάθησης είναι 5,0 εκ.€, δαπάνη που αντιστοιχεί στο 17,9% των συνολικών πληρωμών του Τακτικού Προϋπολογισμού στον ειδικό φορέα Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης στην Ελλάδα (28,0 εκ.€).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2005-2018) ο δείκτης των
συνολικών πληρωμών για υπηρεσίες του τακτικού
προϋπολογισμού στον ειδικό φορέα Γενική Γραμματεία
Δια Βίου Μάθησης καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική
αύξηση κατά 68,7% (ή κατά 2,0 εκ.€), από 3,0 εκ.€ το
2005, σε 5,0 εκ.€ το 2018. Σημειώνεται ότι η μέγιστη
τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2018 (5,0 εκ.€), ενώ η ελάχιστη τιμή του
δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2010 (1,9
εκ.€).
Τη συγκεκριμένη περίοδο, ο δείκτης ποσοστιαία αναλογία των συνολικών των συνολικών πληρωμών για
υπηρεσίες του τακτικού προϋπολογισμού στον ειδικό
φορέα Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης ως προς

τις συνολικές πληρωμές του Τακτικού Προϋπολογισμού
στον ειδικό φορέα Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (σε εκ.€) καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική μείωση
κατά -68,2% (ή κατά 56,4 ποσ. μονάδες), από 56,4% το
2005, σε 17,9% εκ.€ το 2018, με τη μέγιστη τιμή του
δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς να καταγράφεται το
2005 (56,4%), και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά τη
συνολική περίοδο αναφοράς (2005-2018) να καταγράφεται το 2012 (14,4%).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια κατανομή των συνολικών πραγματοποιηθεισών (σε εκ.€) μεταβιβαστικών πληρωμών (κωδ. 2000) του Τακτικού
Προϋπολογισμού στον ειδικό φορέα Γενική Γραμματεία
Δια Βίου Μάθησης και η ποσοστιαία αναλογία τους
επί των συνολικών πληρωμών (σε εκ.€) του Τακτικού
Προϋπολογισμού στον ειδικό φορέα Γενική Γραμματεία
Δια Βίου Μάθησης την περίοδο 2005-2018. Θα πρέπει
να σημειωθεί ότι το σύνολο των πληρωμών της συγκεκριμένης κατηγορίας πληρωμών καλύπτεται από τον
ΚΑΕ 2599 (Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών
προσώπων και οργανισμών).

Γράφημα 4.207: Συνολικές ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ του ειδικού φορέα ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (σε εκ.€) και ποσοστιαία αναλογία τους
επί των συνολικών πληρωμών του Τακτικού Προϋπολογισμού του ειδικού φορέα ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ την περίοδο αναφοράς 2005-2018
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Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών - Κρατικοί Προϋπολογισμοί (των ετών 2007 έως και 2019) και Απολογισμοί (των ετών 2005 έως και 2018)
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, οι συνολικές πραγματοποιηθείσες (σε εκ.€)
μεταβιβαστικές πληρωμές (κωδ. 2000) του Τακτικού
Προϋπολογισμού στον ειδικό φορέα Γενική Γραμματεία
Δια Βίου Μάθησης είναι 22,9 εκ.€, δαπάνη που αντιστοιχεί στο 81,6% των συνολικών πληρωμών του Τακτικού Προϋπολογισμού στον ειδικό φορέα Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης στην Ελλάδα (28,0 εκ.€).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2005-2018) ο δείκτης
των συνολικών μεταβιβαστικών πληρωμών του τακτικού προϋπολογισμού στον ειδικό φορέα Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (σε εκ.€) καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 906,2% (ή κατά 20,6
εκ.€), από 2,3 εκ.€ το 2005, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε
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22,9 εκ.€ το 2018, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή
του δείκτη την ίδια περίοδο.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, ο δείκτης ποσοστιαία αναλογία των συνολικών μεταβιβαστικών πληρωμών του
τακτικού προϋπολογισμού στον ειδικό φορέα Γενική
Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης ως προς τις συνολικές
πληρωμές του Τακτικού Προϋπολογισμού στον ειδικό
φορέα Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (σε εκ.€)
καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 89,7% (ή
κατά 38,6 ποσ. μονάδες), από 43,0% το 2005, σε 81,6%
εκ.€ το 2018, με τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την
περίοδο αναφοράς (2005-2018) να καταγράφεται το
2012 (85,4%), και την ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια
περίοδο να καταγράφεται το 2005 (43,0%).

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2017

4.4.2.7 ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΈΡΕΥΝΑ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια κατανομή των συνολικών πραγματοποιηθεισών πληρωμών
(σε εκ.€) του Τακτικού Προϋπολογισμού του τομέα
Έρευνα στο ΥΠΕΘ και η ποσοστιαία αναλογία τους επί
των συνολικών πληρωμών του Τακτικού Προϋπολογισμού των κεντρικών υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας στην Ελλάδα την περίοδο 2005-2018 για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία.
Διευκρινίζεται ότι ο τομέας Έρευνα στο ΥΠΕΘ αφορά
στο άθροισμα των πληρωμών του Τακτικού Προϋπολο-

γισμού 4 ειδικών φορέων του ΥΠΕΘ: Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (κωδ. 710), Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (κωδ. 720), Ελληνικό Κέντρο
Θαλασσίων Ερευνών (κωδ. 730), και Αστεροσκοπείο
Αθηνών (κωδ. 740).
Υπενθυμίζεται ότι οι πληρωμές του Τακτικού Προϋπολογισμού της περιόδου 2005-2009 και των 4 συγκεκριμένων ειδικών φορέων έχουν μεταφερθεί από τον
προϋπολογισμό του Υπουργείου Ανάπτυξης (στο οποίο τότε ανήκαν) στον προϋπολογισμό του Υπουργείο Παιδείας όπου μετέπειτα εντάχθηκαν.

Γράφημα 4.208: Συνολικές πληρωμές του ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ του ΤΟΜΕΑ ΕΡΕΥΝΑ στο ΥΠΕΘ (σε εκ.€) και η ποσοστιαία αναλογία τους επί των συνολικών πληρωμών του Τακτικού Προϋπολογισμού των ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ του Υπουργείου Παιδείας την περίοδο αναφοράς 2005-2018
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Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών - Κρατικοί Προϋπολογισμοί (των ετών 2007 έως και 2019) και Απολογισμοί (των ετών 2005 έως και 2018)
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, οι συνολικές πληρωμές του τακτικού προϋπολογισμού του τομέα Έρευνα στο ΥΠΕΘ είναι 123,8
εκ.€, δαπάνη που αντιστοιχεί στο 2,7% του Τακτικού
Προϋπολογισμού των κεντρικών υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας στην Ελλάδα (4.670,5 εκ.€).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2005-2018) ο δείκτης συνολικές πληρωμές του τακτικού προϋπολογισμού του
τομέα Έρευνα στο ΥΠΕΘ καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 47,3% (ή κατά 39,7 εκ.€), από 84,0
εκ.€ το 2005, σε 123,8 εκ.€ το 2018. Σημειώνεται ότι η
μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς
καταγράφεται το 2018 (123,8 εκ.€), ενώ η ελάχιστη τιμή
του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2015
(64,8 εκ.€).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2005-2018) ο δείκτης ποσοστιαία αναλογία των συνολικών πληρωμών του τακτικού προϋπολογισμού του τομέα Έρευνα στο ΥΠΕΘ

επί των συνολικών πληρωμών του Τακτικού Προϋπολογισμού των κεντρικών υπηρεσιών του Υπουργείου
Παιδείας στην Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική
αύξηση κατά 76,2% (ή κατά 1,2 ποσ. μονάδες), από
1,5% το 2005, σε 2,7% το 2018, με τη μέγιστη τιμή του
δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς να καταγράφεται το
2018 (2,7%), και την ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια
περίοδο να καταγράφεται το 2011 (1,4%).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια κατανομή των συνολικών πραγματοποιηθεισών πληρωμών
(σε εκ.€) του Τακτικού Προϋπολογισμού του ειδικού
φορέα Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας
(κωδ. 710) και η ποσοστιαία αναλογία τους επί των
συνολικών πληρωμών του Τακτικού Προϋπολογισμού
του τομέα Έρευνα στο ΥΠΕΘ στην Ελλάδα την περίοδο
2005-2018 για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία.

Γράφημα 4.209: Συνολικές πληρωμές του ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ του ειδικού φορέα ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (σε εκ.€) και η ποσοστιαία αναλογία τους επί των συνολικών πληρωμών του Τακτικού Προϋπολογισμού του τομέα ΕΡΕΥΝΑ του Υπουργείου Παιδείας την περίοδο αναφοράς
2005-2018
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Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών - Κρατικοί Προϋπολογισμοί (των ετών 2007 έως και 2019) και Απολογισμοί (των ετών 2005 έως και 2018)
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, οι συνολικές πληρωμές του τακτικού προϋπολογισμού του ειδικού φορέα Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας είναι 117,8 εκ.€, δαπάνη που
αντιστοιχεί στο 95,2% του Τακτικού Προϋπολογισμού
του τομέα Έρευνα στο ΥΠΕΘ (123,8 εκ.€). Κατά την περίοδο αναφοράς (2005-2018) ο δείκτης συνολικές

πληρωμές του τακτικού προϋπολογισμού του ειδικού
φορέα Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας
στην Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση
κατά 43,8% (ή κατά 35,9 εκ.€), από 82,0 εκ.€ το 2005,
σε 117,8 εκ.€ το 2018. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή
του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται
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το 2008 (119,0 εκ.€), ενώ η ελάχιστη τιμή του δείκτη
την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2015 (63,7 εκ.€).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2005-2018) ο δείκτης ποσοστιαία αναλογία των συνολικών πληρωμών του τακτικού προϋπολογισμού του ειδικού φορέα Γενική
Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας τους επί των συνολικών πληρωμών του Τακτικού Προϋπολογισμού του
τομέα Έρευνα στο ΥΠΕΘ καταγράφει ελαφρά μείωση
κατά -2,4% (ή κατά 2,3 ποσ. μονάδες), από 97,5% το
2005, σε 95,2% το 2018, με τη μέγιστη τιμή του δείκτη
κατά την περίοδο αναφοράς να καταγράφεται το 2015
(98,3%), και την ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο να καταγράφεται το 2012 (94,8%).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια κατανομή των συνολικών πραγματοποιηθεισών (σε εκ.€) με-

ταβιβαστικών πληρωμών (κωδ. 2000) του Τακτικού
Προϋπολογισμού στον ειδικό φορέα Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας και η ποσοστιαία αναλογία τους επί των συνολικών πληρωμών (σε εκ.€) του
Τακτικού Προϋπολογισμού στον ειδικό φορέα Γενική
Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας την περίοδο
2005-2018.
Σημειώνεται ότι το σύνολο του συγκεκριμένου κωδικού
πληρωμών αφορά σε πληρωμές σε ερευνητικούς φορείς (νομικά πρόσωπα δημόσιου & ιδιωτικού δικαίου)
μεταξύ των οποίων: το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, το ΙΤΕ, το
ΕΙΕ, η Κοινοπραξία Βιβλιοθηκών Ερευνητικών Κέντρων
της ΓΓΕ&Τ, καθώς και άλλα ερευνητικά και επιστημονικά ιδρύματα, επιστημονικούς και πολιτιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα.

Γράφημα 4.210: Συνολικές ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ του ειδικού φορέα ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (σε εκ.€) και ποσοστιαία αναλογία τους
επί των συνολικών πληρωμών του Τακτικού Προϋπολογισμού του ειδικού φορέα ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ την περίοδο αναφοράς 2005-2018
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Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών - Κρατικοί Προϋπολογισμοί (των ετών 2007 έως και 2019) και Απολογισμοί (των ετών 2005 έως και 2018)
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, οι συνολικές πραγματοποιηθείσες (σε εκ.€)
μεταβιβαστικές πληρωμές (κωδ. 2000) του Τακτικού
Προϋπολογισμού στον ειδικό φορέα Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας είναι 115,0 εκ.€, δαπάνη
που αντιστοιχεί στο 97,6% των συνολικών πληρωμών
του Τακτικού Προϋπολογισμού στον ειδικό φορέα Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας στην Ελλάδα
(117,8 εκ.€).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2005-2018) ο δείκτης
των συνολικών μεταβιβαστικών πληρωμών του τακτικού προϋπολογισμού στον ειδικό φορέα Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (σε εκ.€) καταγράφει
ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 47,3% (ή κατά 36,9
εκ.€), από 78,0 εκ.€ το 2005, σε 115,0 εκ.€ το 2018,
που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την
περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή
του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2015
(56,1 εκ.€).
Τη συγκεκριμένη περίοδο, ο δείκτης ποσοστιαία αναλογία των συνολικών μεταβιβαστικών πληρωμών του
τακτικού προϋπολογισμού στον ειδικό φορέα Γενική
Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας ως προς τις συνολικές πληρωμές του Τακτικού Προϋπολογισμού στον ειδικό φορέα Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογί-
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ας (σε εκ.€) καταγράφει ελαφρά αύξηση κατά 2,5% (ή
κατά 2,4 ποσ. μονάδες), από 95,2% το 2005, σε 97,6%
εκ.€ το 2018, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς (2005-2018), ενώ η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο να καταγράφεται το 2012 (75,0%).
4.4.2.8 ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια κατανομή των πραγματοποιηθεισών πληρωμών (σε εκ.€) του
Τακτικού Προϋπολογισμού στις περιφερειακές ενότητες
για την κάλυψη αναγκών σε όλους τους τομείς πολιτικής
στην Ελλάδα την περίοδο 2005-2018 για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία.
Σημειώνεται, ότι με διακεκομμένη γραμμή διακρίνονται
2 υποπερίοδοι πολιτικές χρηματοδότησης των περιφερειακών ενοτήτων για την κάλυψη των αναγκών τους
η
σε τοπικό επίπεδο, με την 2 υποπερίοδο (2007-2018)
ης
αφενός να υπολείπεται σημαντικά της 1 υποπεριόδου
(2005-2006), αλλά και να καταγράφει μέχρι και το 2015
μειούμενη τάση. Ως εκ τούτου, η διαχρονική μελέτη της
η
μεταβλητής περιορίζεται στη 2 υποπερίοδο.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2017

Γράφημα 4.211: Συνολικές πληρωμές του ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ των ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (σε εκ.€) την περίοδο αναφοράς 2005-2018
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Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών - Κρατικοί Προϋπολογισμοί (των ετών 2007 έως και 2019) και Απολογισμοί (των ετών 2005 έως και 2018)
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

το 2005, σε 82,4 εκ.€ το 2015, ενώ την επόμενη περίοδο 2015-2018 καταγράφεται αύξηση του δείκτη κατά
9,4% (ή κατά 26,4 εκ.€), από 82,4 εκ.€ το 2015, σε
108,8 εκ.€ το 2018. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του
δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το
2010 (356,0 εκ.€), ενώ η ελάχιστη τιμή του δείκτη την
ίδια περίοδο καταγράφεται το 2017 (81,9 εκ.€).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια κατανομή των πραγματοποιηθεισών πληρωμών (σε εκ.€) του
Τακτικού Προϋπολογισμού για την εκπαίδευση στις περιφερειακές ενότητες και η ποσοστιαία αναλογία τους
επί των συνολικών πληρωμών του Τακτικού Προϋπολογισμού στις περιφερειακές ενότητες (σε όλους τους τομείς πολιτικής) στην Ελλάδα την περίοδο 2005-2018 για
την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία.

Κεφάλαιο 4ο

ΔΗΜΟΣΙΕΣ & ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Το 2018, οι συνολικές πληρωμές του τακτικού προϋπολογισμού στις περιφερειακές ενότητες σε όλους τους
τομείς πολιτικής είναι 108,8 εκ.€. Κατά την περίοδο αναφοράς (2007-2018) ο δείκτης συνολικές πληρωμές
του τακτικού προϋπολογισμού στις περιφερειακές ενότητες σε όλους τους τομείς πολιτικής στην Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική μείωση κατά -52,1% (ή
κατά 118,2 εκ.€), από 227,1 εκ.€ το 2005, σε 108,8
εκ.€ το 2018. Ωστόσο κατά τη διάρκεια της περιόδου
αναφοράς καταγράφονται σημαντικές αυξομειώσεις
του δείκτη. Πιο συγκεκριμένα, την περίοδο 2007-2015
καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική μείωση του δείκτη
συνολικές πληρωμές του τακτικού προϋπολογισμού
στις περιφερειακές ενότητες σε όλους τους τομείς πολιτικής κατά -71,7% (ή κατά 162,8 εκ.€), από 227,1 εκ.€

Γράφημα 4.212: Συνολικές πληρωμές του ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ για την ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ στις ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (σε εκ.€) και η ποσοστιαία αναλογία τους επί των συνολικών πληρωμών του Τακτικού Προϋπολογισμού στις ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ την περίοδο αναφοράς 2005-2018
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Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών - Κρατικοί Προϋπολογισμοί (των ετών 2007 έως και 2019) και Απολογισμοί (των ετών 2005 έως και 2018)
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, οι συνολικές πληρωμές του τακτικού προϋπολογισμού για την εκπαίδευση στις περιφερειακές ενότητες είναι 29,7 εκ.€, δαπάνη που αντιστοιχεί στο
27,3% του Τακτικού Προϋπολογισμού στις περιφερειακές ενότητες (σε όλους τους τομείς πολιτικής) στην Ελλάδα (108,8 εκ.€).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2005-2018) ο δείκτης
συνολικές πληρωμές του τακτικού προϋπολογισμού
για την εκπαίδευση στις περιφερειακές ενότητες στην
Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική μείωση κατά
-70,4% (ή κατά 70,7 εκ.€), από 100,4 εκ.€ το 2005, σε
29,7 εκ.€ το 2018. Ωστόσο κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς καταγράφονται σημαντικές αυξομειώσεις του δείκτη. Πιο συγκεκριμένα, την περίοδο
2005-2009 καταγράφεται ιδιαίτερα ισχυρή αύξηση
του δείκτη συνολικές πληρωμές του τακτικού προϋπολογισμού για την εκπαίδευση στις περιφερειακές
ενότητες κατά 67,3% (ή κατά 67,6 εκ.€), από 100,4 εκ.€
το 2005, σε 168,0 εκ.€ το 2009, που αποτελεί και τη
μέγιστη τιμή του δείκτη τη συνολική περίοδο αναφοράς (2005-2018), ενώ την επόμενη περίοδο 2009-2017
καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική μείωση του δείκτη
κατά -82,8% (ή κατά 139,0 εκ.€), από 168,0 εκ.€ το

2009, σε 28,9 εκ.€ το 2017, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο (2005-2018).
Τέλος, την περίοδο 2017-2018 καταγράφεται ελαφρά
αύξηση του δείκτη κατά 2,7% (ή κατά 0,8 εκ.€), από
28,9 εκ.€ το 2017, σε 29,7 εκ.€ το 2018.
Κατά την περίοδο (2007-2018) ο δείκτης ποσοστιαία
αναλογία των συνολικών πληρωμών του τακτικού
προϋπολογισμού για την εκπαίδευση στις περιφερειακές ενότητες επί των συνολικών πληρωμών του Τακτικού Προϋπολογισμού στις περιφερειακές ενότητες (σε
όλους τους τομείς πολιτικής) στην Ελλάδα καταγράφει
ιδιαίτερα σημαντική μείωση κατά -47,6% (ή κατά 24,8
ποσ. μονάδες), από 52,0% το 2007, σε 27,3% το 2018,
που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά
περίοδο 2005-2018. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή
του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται
το 2009 (60,1%).
ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
Το 2018, οι συνολικές πληρωμές του τακτικού προϋπολογισμού για εκπαίδευση στις περιφερειακές ενότητες της χώρας επιμερίζονται στους ακόλουθους 5
κωδικούς φορέα: Πρωτοβάθμια εκπαίδευση (κωδ.
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181), Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (κωδ. 182), Επιμορφωτικά κέντρα (κωδ. 183), Εκκλησιαστική εκπαίδευση
(κωδ. 184), και Περιφερειακές Διευθύνσεις εκπαίδευσης (κωδ. 185).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η συγκριτική
ποσοστιαία κατανομή των συνολικών πληρωμών του
τακτικού προϋπολογισμού για εκπαίδευση στις περιφερειακές ενότητες ανά κωδικό φορέα στην Ελλάδα
το 2018.

Γράφημα 4.213: Συγκριτική ποσοστιαία κατανομή των συνολικών πληρωμών
του τακτικού προϋπολογισμού για εκπαίδευση στις περιφερειακές ενότητες
ανά κωδικό φορέα στην ΕΛΛΑΔΑ το 2018
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Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών - Κρατικοί Προϋπολογισμοί (των ετών 2007 έως και 2019)
και Απολογισμοί (των ετών 2005 έως και 2018)
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, οι συνολικές πληρωμές του τακτικού προϋπολογισμού για εκπαίδευση στις περιφερειακές ενότητες στην Ελλάδα είναι 29,7 εκ.€. Τη συγκεκριμένη

χρονιά, οι συνολικές πληρωμές του τακτικού προϋπολογισμού για τον κωδικό φορέα:
 Πρωτοβάθμια εκπαίδευση (κωδ. 181) είναι 6,6 εκ.€,
που αντιστοιχεί στο 22,% των συνολικών πληρωμών
του τακτικού προϋπολογισμού του ΥΠΕΘ,
 Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (κωδ. 182) είναι 20,5
εκ.€, που αντιστοιχεί στο 68,9% των συνολικών
πληρωμών του τακτικού προϋπολογισμού για εκπαίδευση στις περιφερειακές ενότητες,
 Επιμορφωτικά κέντρα (κωδ. 183) είναι 0,07 εκ.€, που
αντιστοιχεί στο 0,25% των συνολικών πληρωμών του
τακτικού προϋπολογισμού για εκπαίδευση στις περιφερειακές ενότητες,
 Εκκλησιαστική εκπαίδευση (κωδ. 184) είναι 0,12 εκ.€,
που αντιστοιχεί στο 0,40% των συνολικών πληρωμών του τακτικού προϋπολογισμού για εκπαίδευση
στις περιφερειακές ενότητες, και
 Περιφερειακές Διευθύνσεις εκπαίδευσης (κωδ. 185)
είναι 8,3 εκ.€, που αντιστοιχεί στο 8,3% των συνολικών πληρωμών του τακτικού προϋπολογισμού για
εκπαίδευση στις περιφερειακές ενότητες.
Στα ακόλουθα γραφήματα αποτυπώνεται η ετήσια κατανομή των πραγματοποιηθεισών πληρωμών (σε εκ.€)
του Τακτικού Προϋπολογισμού των κεντρικών υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας σε 8 κωδικούς πληρωμών του ΥΠΕΘ και ποσοστιαία αναλογία τους επί των
συνολικών πληρωμών του Τακτικού Προϋπολογισμού
των κεντρικών υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας
την περίοδο 2005-2018.

Γράφημα 4.214: Συνολικές πληρωμές του ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ των ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ του Υπουργείου ΠΑΙΔΕΙΑΣ (σε εκ.€) ανά κωδικό πληρωμών
και ποσοστιαία αναλογία τους επί των συνολικών πληρωμών του Τακτικού Προϋπολογισμού των κεντρικών υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας την περίοδο
2005-2018
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Κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς (2005-2018) ο
δείκτης συνολικές πληρωμές του τακτικού προϋπολογισμού για εκπαίδευση στις περιφερειακές ενότητες
στην Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική μείωση
κατά -70,4% (ή κατά 70,7 εκ.€), από 100,4 εκ.€ το 2005,
σε 29,7 εκ.€ το 2018. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή
του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται
το 2009 (168,0 εκ.€), ενώ αντίστοιχα η ελάχιστη τιμή
του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2017
(28,9 εκ.€).
Την ίδια περίοδο (2005-2018), σε 4 από τους 5 (με μημηδενικές πληρωμές το 2018) κωδικών φορέων καταγράφεται μείωση του τακτικού τους προϋπολογισμού
τους, με τη μεγαλύτερη (απόλυτη) μεταβολή να καταγράφεται στον κωδικό φορέα Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (κατά 53,8 εκ.€ ή κατά -72,5%), και κατά φθί-

νουσα (απόλυτη τιμή) της μεταβολής ακολουθούν οι
κωδικοί φορέων: Πρωτοβάθμια εκπαίδευση (κατά 16,3
εκ.€ ή κατά -71,3%), Εκκλησιαστική εκπαίδευση (κατά
1,0 εκ.€ ή κατά -89,8%), και Επιμορφωτικά κέντρα (κατά 0,8 εκ.€ ή κατά -91,4%), ενώ στον αντίποδα αύξηση
του τακτικού προϋπολογισμού καταγράφεται στον κωδικό φορέα Περιφερειακές Διευθύνσεις εκπαίδευσης
(κατά 1,3 εκ.€ ή κατά 109,8%).
4.4.3 Δαπάνες Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια εξέλιξη των πληρωμών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του κράτους στους τομείς εκπαίδευση/
κατάρτιση/έρευνα & τεχνολογία σε εκατομμύρια €
(εκ.€) περίοδο 2001-2018.

Γράφημα 4.215: Συνολικές πληρωμές του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του κράτους στους τομείς εκπαίδευση/ κατάρτιση/ έρευνα & τεχνολογία (σε
εκ.€) στην ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο αναφοράς 2001-2018
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Το 2018, οι συνολικές πληρωμές του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων του κράτους στους τομείς εκπαίδευση/κατάρτιση/έρευνα & τεχνολογία στην Ελλάδα είναι 863,5 εκ.€, δαπάνη που αντιστοιχεί στο
15,5% των συνολικών δημόσιων πληρωμών για την
εκπαίδευση στην Ελλάδα (5.563,7 εκ.€), και στο 0,47%
του ΑΕΠ της χώρας τη συγκεκριμένη χρονιά (184.713,6
εκ.€).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) ο δείκτης συνολικές πληρωμές του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του κράτους στους τομείς εκπαίδευση/ κατάρτιση/έρευνα & τεχνολογία στην Ελλάδα καταγράφει μείωση κατά -10,3% (ή κατά 99,7 εκ.€), από 963,1
εκ.€ το 2001, σε 863,5 εκ.€ το 2018. Ωστόσο κατά τη
διάρκεια της περιόδου αναφοράς καταγράφονται σημαντικές αυξομειώσεις του δείκτη. Πιο συγκεκριμένα,
την περίοδο 2001-2008 καταγράφεται σημαντική αύξηση του δείκτη συνολικές πληρωμές του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων του κράτους στους τομείς εκπαίδευση/κατάρτιση/έρευνα & τεχνολογία κατά
39,4% (ή κατά 379,2 εκ.€), από 963,1 εκ.€ το 2001, σε
1.342,3 εκ.€ το 2008, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή
του δείκτη τη συνολική περίοδο αναφοράς (2001-2018),

ενώ την επόμενη περίοδο 2008-2011 καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική μείωση του δείκτη κατά -48,1% (ή
κατά 645,4 εκ.€), από 1.342,3 εκ.€ το 2008, σε 697,0
εκ.€ το 2011. Την περίοδο 2011-2015 καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική αύξηση του δείκτη κατά 76,4% (ή
κατά 532,7 εκ.€), από 697,0 εκ.€ το 2011, σε 1.2997
εκ.€ το 2015, ενώ την περίοδο 2015-2018 καταγράφεται
ιδιαίτερα σημαντική μείωση του δείκτη κατά -52,5% (ή
κατά 366,3 εκ.€), από 1.299,7 εκ.€ το 2015, σε 863,0
εκ.€ το 2018. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή του δείκτη τη συνολική περίοδο αναφοράς (2001-2018) καταγράφεται το 2009 (682,0 εκ.€). Αξίζει να σημειωθεί ότι η
ετήσια ελαφρά αυξομείωση την περίοδο 2001-2008,
ακολουθείται από μια ισχυρή αναταραχή την αμέσως
επόμενη περίοδο 2008-2011, ενώ το φαινόμενο δεν
φαίνεται να έχει σταθεροποιηθεί, αλλά αντίθετα η δυναμική του βρίσκεται σε εξέλιξη.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του δείκτη συνολικές πληρωμές του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του κράτους στους
τομείς εκπαίδευση/κατάρτιση/έρευνα & τεχνολογία ως
προς το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) στην Ελλάδα την περίοδο αναφοράς 2001-2018.

Γράφημα 4.216: Ποσοστιαία κατανομή του δείκτη συνολικές πληρωμές του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του κράτους στους τομείς εκπαίδευση/ κατάρτιση/ έρευνα & τεχνολογία ως προς το ΑΕΠ στην ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο αναφοράς 2001-2018
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

Το 2018, το ποσοστό των συνολικών πληρωμών του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του κράτους
στους τομείς εκπαίδευση/κατάρτιση/έρευνα & τεχνολογία στην Ελλάδα αντιστοιχεί στο 0,47% του ΑΕΠ της
χώρας.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) ο δείκτης
συνολικές πληρωμές του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων του κράτους στους τομείς εκπαίδευση/κατάρτιση/έρευνα & τεχνολογία ως προς το ΑΕΠ
στην Ελλάδα καταγράφει οριακά μηδενική μεταβολή.

Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την
περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2015 (0,69%),
ενώ η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2009 (0,29%).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του δείκτη συνολικές πληρωμές του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του κράτους στους
τομείς εκπαίδευση/κατάρτιση/έρευνα & τεχνολογία ως
προς τις συνολικές δημόσιες πληρωμές για την εκπαίδευση στην Ελλάδα την περίοδο αναφοράς 2001-2018.

Γράφημα 4.217: Ποσοστιαία κατανομή του δείκτη συνολικές πληρωμές του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του κράτους στους τομείς εκπαίδευση/ κατάρτιση/ έρευνα & τεχνολογία ως προς τις συνολικές δημόσιες πληρωμές για την εκπαίδευση στην ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο αναφοράς 2001-2018
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Το 2018, το ποσοστό των συνολικών πληρωμών του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του κράτους
στους τομείς εκπαίδευση/κατάρτιση/έρευνα & τεχνολογία στην Ελλάδα αντιστοιχεί στο 15,5% των συνολικών δημόσιων πληρωμών για την εκπαίδευση της χώρας (5.563,7 εκ.€).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2018) ο δείκτης συνολικές πληρωμές του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του κράτους στους τομείς εκπαίδευση/κατάρτιση/έρευνα & τεχνολογία ως προς τις συνολικές δημόσιες πληρωμές για την εκπαίδευση στην Ελλάδα καταγράφει (κατά απόλυτη τιμή) ελαφρά μείωση
κατά -18,6% (ή κατά 3,6 ποσ. μονάδες), από 19,1% το
2001, σε 15,5% το 2018. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή
του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται

το 2015 (22,0%), ενώ αντίστοιχα η ελάχιστη τιμή του
δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2009 (8,5%).
4.4.3.1 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΑΝΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια εξέλιξη
των πληρωμών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του κράτους στους τομείς εκπαίδευση/ κατάρτιση/έρευνα & τεχνολογία που καλύφθηκαν από εθνικούς πόρους σε εκατομμύρια € (εκ.€), και η ποσοστιαία
αναλογία τους επί των συνολικών πληρωμών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του κράτους στους
τομείς εκπαίδευση/ κατάρτιση/έρευνα & τεχνολογία
στην Ελλάδα την περίοδο 2005-2018.

Γράφημα 4.218: Συνολικές πληρωμές του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του κράτους στους τομείς εκπαίδευση/ κατάρτιση/ έρευνα & τεχνολογία που
καλύφθηκαν από ΕΘΝΙΚΟΥΣ πόρους (σε εκ.€) και ποσοστιαία αναλογία τους επί των συνολικών πληρωμών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του
κράτους στους τομείς εκπαίδευση/ κατάρτι-ση/έρευνα & τεχνολογία στην ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο αναφοράς 2005-2018
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Το 2018, οι συνολικές πληρωμές του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων του κράτους στους τομείς εκπαίδευση/κατάρτιση/έρευνα & τεχνολογία που καλύφθηκαν από εθνικούς πόρους στην Ελλάδα είναι
118,6 εκ.€, δαπάνη που αντιστοιχεί στο 13,7% των συνολικών πληρωμών του Προγράμματος δημοσίων επενδύσεων στους τομείς εκπαίδευση/ κατάρτιση/ έρευνα & τεχνολογία στην Ελλάδα (863,5 εκ.€).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2005-2018) ο δείκτης συνολικές πληρωμές του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του κράτους στους τομείς εκπαίδευση/ κατάρτιση/έρευνα & τεχνολογία που καλύφθηκαν από
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εθνικούς πόρους στην Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα
σημαντική μείωση κατά -50,5% (ή κατά 121,0 εκ.€), από
239,6 εκ.€ το 2005, σε 118,6 εκ.€ το 2018. Ωστόσο κατά
τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς καταγράφονται
σημαντικές αυξομειώσεις του δείκτη. Πιο συγκεκριμένα, την περίοδο 2005-2008 καταγράφεται ελαφρά αύξηση του δείκτη συνολικές πληρωμές του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του κράτους στους τομείς
εκπαίδευση/ κατάρτιση/έρευνα & τεχνολογία που καλύφθηκαν από εθνικούς πόρους κατά 7,6% (ή κατά
18,1 εκ.€), από 239,6 εκ.€ το 2005, σε 257,7 εκ.€ το
2008, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη τη
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τος Δημοσίων Επενδύσεων του κράτους στους τομείς
εκπαίδευση/ κατάρτιση/έρευνα & τεχνολογία στην
Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική μείωση κατά
-41,0% (ή κατά 9,6 ποσ. μονάδες), από 23,3% το 2005,
σε 13,7% το 2018. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του
δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το
2009 (32,0%), ενώ η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια
περίοδο καταγράφεται το 2013 (4,9%).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια εξέλιξη
των πληρωμών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του κράτους στους τομείς εκπαίδευση/ κατάρτιση/έρευνα & τεχνολογία που καλύφθηκαν από κοινοτικούς πόρους σε εκατομμύρια € (εκ.€) και η ποσοστιαία αναλογία τους επί των συνολικών πληρωμών του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του κράτους
στους τομείς εκπαίδευση/ κατάρτιση/έρευνα & τεχνολογία στην Ελλάδα την περίοδο 2005-2018.
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συνολική περίοδο αναφοράς (2005-2018), ενώ την επόμενη περίοδο 2008-2013 καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική μείωση του δείκτη κατά -82,4% (ή κατά 212,3
εκ.€), από 257,7 εκ.€ το 2008, σε 45,4 εκ.€ το 2013, που
αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη τη συνολική
περίοδο αναφοράς (2005-2018). Την περίοδο 20132016 καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική αύξηση του
δείκτη κατά 200,8% (ή κατά 91,1 εκ.€), από 45,4 εκ.€ το
2013, σε 136,4 εκ.€ το 2016, ενώ την αμέσως επόμενη
περίοδο 2016-2018 καταγράφεται μείωση του δείκτη
κατά -13,1% (ή κατά 17,8 εκ.€), από 136,4 εκ.€ το 2016,
σε 118,6 εκ.€ το 2018.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2005-2018), ο δείκτης
ποσοστιαία αναλογία των συνολικών πληρωμών του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του κράτους
στους τομείς εκπαίδευση/ κατάρτιση/έρευνα & τεχνολογία που καλύφθηκαν από εθνικούς πόρους στην Ελλάδα επί των συνολικών πληρωμών του Προγράμμα-
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Γράφημα 4.219: Συνολικές πληρωμές του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του κράτους στους τομείς εκπαίδευση/ κατάρτιση/ έρευνα & τεχνολογία που
καλύφθηκαν από ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥΣ πόρους (σε εκ.€) και ποσοστιαία αναλογία τους επί των συνολικών πληρωμών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
του κράτους στους τομείς εκπαίδευση/ κατάρτι-ση/έρευνα & τεχνολογία στην ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο αναφοράς 2005-2018
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Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών - Κρατικοί Προϋπολογισμοί (των ετών 2007 έως και 2019) και Απολογισμοί (των ετών 2005 έως και 2018)
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, οι συνολικές πληρωμές του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων του κράτους στους τομείς εκπαίδευση/κατάρτιση/έρευνα & τεχνολογία που καλύφθηκαν από κοινοτικούς πόρους στην Ελλάδα είναι
744,9 εκ.€, δαπάνη που αντιστοιχεί στο 86,3% των συνολικών πληρωμών του Προγράμματος δημοσίων επενδύσεων στους τομείς εκπαίδευση/ κατάρτιση/ έρευνα & τεχνολογία στην Ελλάδα (863,5 εκ.€).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2005-2018) ο δείκτης συνολικές πληρωμές του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του κράτους στους τομείς εκπαίδευση/ κατάρτιση/έρευνα & τεχνολογία που καλύφθηκαν από
κοινοτικούς πόρους στην Ελλάδα καταγράφει ελαφρά
μείωση κατά -5,6% (ή κατά 44,1 εκ.€), από 788,9 εκ.€ το
2005, σε 744,9 εκ.€ το 2018. Ωστόσο κατά τη διάρκεια
της περιόδου αναφοράς καταγράφονται σημαντικές
αυξομειώσεις του δείκτη. Πιο συγκεκριμένα, την περίοδο 2005-2008 καταγράφεται σημαντική αύξηση του
δείκτη συνολικές πληρωμές του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του κράτους στους τομείς εκπαίδευση/ κατάρτιση/έρευνα & τεχνολογία που καλύφθηκαν
από κοινοτικούς πόρους κατά 37,5% (ή κατά 295,7
εκ.€), από 788,9 εκ.€ το 2005, σε 1.084,6 εκ.€ το 2008,
ενώ την επόμενη περίοδο 2008-2013 καταγράφεται
μείωση του δείκτη κατά 18,7% (ή κατά 202,3 εκ.€), από
1.084,6 εκ.€ το 2008, σε 882,3 εκ.€ το 2013. Την περίοδο 2013-2015 καταγράφεται ισχυρή αύξηση του δείκτη
κατά 28,6% (ή κατά 252,0 εκ.€), από 882,3 εκ.€ το 2013,

σε 1.134,3 εκ.€ το 2015, που αποτελεί και τη μέγιστη
τιμή του δείκτη τη συνολική περίοδο αναφοράς (20052018), ενώ την αμέσως επόμενη περίοδο 2015-2018 καταγράφεται σημαντική μείωση του δείκτη κατά -34,3%
(ή κατά 389,5 εκ.€), από 1.134,3 εκ.€ το 2015, σε 744,9
εκ.€ το 2018. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή του δείκτη τη συνολική περίοδο αναφοράς (2005-2018) καταγράφεται το 2009 (463,8 εκ.€).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2005-2018), ο δείκτης
ποσοστιαία αναλογία των συνολικών πληρωμών του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του κράτους
στους τομείς εκπαίδευση/ κατάρτιση/έρευνα & τεχνολογία που καλύφθηκαν από κοινοτικούς πόρους στην
Ελλάδα επί των συνολικών πληρωμών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του κράτους στους τομείς εκπαίδευση/ κατάρτιση/έρευνα & τεχνολογία
στην Ελλάδα καταγράφει αύξηση κατά 12,5% (ή κατά
9,6 ποσ. μονάδες), από 76,7% το 2005, σε 86,3% το
2018. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά
την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2013 (95,1%),
ενώ η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 209 (68,0%).
4.4.3.2 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΔΑΠΑΝΗΣ & ΕΠΟΠΤΕΥΟΝΤΑ ΦΟΡΕΑ
Στην ενότητα αναλύονται διακριτά οι πληρωμές του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του κράτους
στους τομείς: (1) Εκπαίδευση, (2) Κατάρτιση, (3) Έρευ-
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να & Τεχνολογία, και (4) Λοιποί τομείς, συνολικά και
ανά εποπτεύοντα τον τομέα φορέα (Υπουργείο Παιδείας, ή Λοιπά Υπουργεία).
ΤΟΜΕΑΣ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια εξέλιξη
των συνολικών πληρωμών του Προγράμματος Δημο-

σίων Επενδύσεων του κράτους στον τομέα εκπαίδευση
σε εκατομμύρια € (εκ.€) και η ποσοστιαία αναλογία
τους επί των συνολικών πληρωμών του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων του κράτους στους τομείς εκπαίδευση/ κατάρτιση/έρευνα & τεχνολογία στην Ελλάδα την περίοδο 2005-2018.

Γράφημα 4.220: Συνολικές πληρωμές του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του κράτους στον τομέα ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (σε εκ.€) και ποσοστιαία αναλογία τους
επί των συνολικών πληρωμών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του κράτους στους τομείς εκπαίδευση/ κατάρτιση/έρευνα & τεχνολογία στην ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 2005-2018
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Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών - Κρατικοί Προϋπολογισμοί (των ετών 2007 έως και 2019) και Απολογισμοί (των ετών 2005 έως και 2018)
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, οι συνολικές πληρωμές του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων του κράτους στον τομέα εκπαίδευση στην Ελλάδα είναι 509,4 εκ.€, δαπάνη που
αντιστοιχεί στο 59,0% των συνολικών πληρωμών του
Προγράμματος δημοσίων επενδύσεων στους τομείς
εκπαίδευση/κατάρτιση/έρευνα & τεχνολογία στην Ελλάδα (863,5 εκ.€).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2005-2018) ο δείκτης συνολικές πληρωμές του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του κράτους στον τομέα εκπαίδευση στην
Ελλάδα καταγράφει ισχυρή μείωση κατά -22,1% (ή κατά 144,8 εκ.€), από 654,2 εκ.€ το 2005, σε 509,4 εκ.€ το
2018. Ωστόσο κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς καταγράφονται σημαντικές αυξομειώσεις του δείκτη. Πιο συγκεκριμένα, την περίοδο 2005-2008 καταγράφεται ελαφρά αύξηση του δείκτη συνολικές πληρωμές του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του
κράτους στον τομέα εκπαίδευση κατά 11,1% (ή κατά
72,7 εκ.€), από 654,2 εκ.€ το 2005, σε 726,9 εκ.€ το
2008, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη τη
συνολική περίοδο αναφοράς (2005-2018), ενώ την επόμενη περίοδο 2008-2013 καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική μείωση του δείκτη κατά -53,6% (ή κατά 389,9
εκ.€), από 726,9 εκ.€ το 2008, σε 337,0 εκ.€ το 2013.
Την περίοδο 2013-2015 καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική αύξηση του δείκτη κατά 74,5% (ή κατά 251,7

εκ.€), από 337,0 εκ.€ το 2013, σε 588,7 εκ.€ το 2015,
ενώ την αμέσως επόμενη περίοδο 2015-2018 καταγράφεται μείωση του δείκτη κατά -13,5% (ή κατά 79,3
εκ.€), από 588,7 εκ.€ το 2015, σε 509,4 εκ.€ το 2018.
Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή του δείκτη τη συνολική
περίοδο αναφοράς (2005-2018) καταγράφεται το 2010
(332,6 εκ.€).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2005-2018), ο δείκτης
ποσοστιαία αναλογία των συνολικών πληρωμών του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του κράτους
στον τομέα εκπαίδευση επί των συνολικών πληρωμών
του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του κράτους στους τομείς εκπαίδευση/ κατάρτιση/έρευνα &
τεχνολογία στην Ελλάδα καταγράφει ελαφρά μείωση
κατά -7,3% (ή κατά 4,6 ποσ. μονάδες), από 63,6% το
2005, σε 59,0% το 2018. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2005 (63,6%), ενώ η ελάχιστη τιμή του δείκτη
την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2010 (31,6%).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια εξέλιξη
των συνολικών πληρωμών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του κράτους στον τομέα εκπαίδευση
του ΥΠΕΘ σε εκατομμύρια € (εκ.€) και η ποσοστιαία
αναλογία τους επί των συνολικών πληρωμών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του κράτους στον
τομέα εκπαίδευση στην Ελλάδα την περίοδο 2005-2018.

Γράφημα 4.221: Συνολικές πληρωμές του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του κράτους στον τομέα ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ του ΥΠΕΘ (σε εκ.€) και ποσοστιαία αναλογία τους επί των συνολικών πληρωμών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του κράτους στον τομέα ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ στην ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο αναφοράς 2005-2018
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Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών - Κρατικοί Προϋπολογισμοί (των ετών 2007 έως και 2019) και Απολογισμοί (των ετών 2005 έως και 2018)
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, οι συνολικές πληρωμές του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων του κράτους στον τομέα εκ-
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παίδευση του ΥΠΕΘ στην Ελλάδα είναι 459,1 εκ.€, δαπάνη που αντιστοιχεί στο 90,1% των συνολικών πλη-
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459,1 εκ.€ το 2018. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή
του δείκτη τη συνολική περίοδο αναφοράς (20052018) καταγράφεται το 2010 (238,8 εκ.€).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2005-2018), ο δείκτης
ποσοστιαία αναλογία των συνολικών πληρωμών του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του κράτους
στον τομέα εκπαίδευση του ΥΠΕΘ επί των συνολικών
πληρωμών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
του κράτους στον τομέα εκπαίδευση στην Ελλάδα καταγράφει ελαφρά μείωση κατά -9,3% (ή κατά 9,3 ποσ.
μονάδες), από 99,4% το 2005, σε 90,1% το 2018. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2009 (100,0%), ενώ
η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2010 (71,8%).
ΤΟΜΕΑΣ: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια εξέλιξη
των συνολικών πληρωμών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του κράτους στον τομέα κατάρτιση
σε εκατομμύρια € (εκ.€) και η ποσοστιαία αναλογία
τους επί των συνολικών πληρωμών του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων του κράτους στους τομείς κατάρτιση/ κατάρτιση/έρευνα & τεχνολογία στην Ελλάδα
την περίοδο 2005-2018.
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ρωμών του Προγράμματος δημοσίων επενδύσεων
στον τομέα εκπαίδευση στην Ελλάδα (509,4 εκ.€).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2005-2018) ο δείκτης συνολικές πληρωμές του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του κράτους στον τομέα εκπαίδευση του
ΥΠΕΘ στην Ελλάδα καταγράφει ισχυρή μείωση κατά
29,4% (ή κατά 191,2 εκ.€), από 650,2 εκ.€ το 2005, σε
459,1 εκ.€ το 2018. Ωστόσο κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς καταγράφονται σημαντικές αυξομειώσεις του δείκτη. Πιο συγκεκριμένα, την περίοδο
2005-2008 καταγράφεται ελαφρά αύξηση του δείκτη
συνολικές πληρωμές του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων του κράτους στον τομέα εκπαίδευση του
ΥΠΕΘ κατά 9,6% (ή κατά 62,4 εκ.€), από 650,2 εκ.€ το
2005, σε 712,7 εκ.€ το 2008, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη τη συνολική περίοδο αναφοράς
(2005-2018), ενώ την επόμενη περίοδο 2008-2013 καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική μείωση του δείκτη κατά -58,8% (ή κατά 419,2 εκ.€), από 712,7 εκ.€ το 2008,
σε 293,5 εκ.€ το 2013. Την περίοδο 2013-2015 καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική αύξηση του δείκτη κατά 86,9% (ή κατά 255,2 εκ.€), από 293,5 εκ.€ το 2013,
σε 548,7 εκ.€ το 2015, ενώ την αμέσως επόμενη περίοδο 2015-2018 καταγράφεται μείωση του δείκτη κατά
-16,3% (ή κατά 89,6 εκ.€), από 548,5 εκ.€ το 2015, σε

Γράφημα 4.222: Συνολικές πληρωμές του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του κράτους στον τομέα ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (σε εκ.€) και ποσοστιαία αναλογία τους
επί των συνολικών πληρωμών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του κράτους στους τομείς κατάρτιση/ κατάρτιση/έρευνα & τεχνολογία στην ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 2005-2018
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Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών - Κρατικοί Προϋπολογισμοί (των ετών 2007 έως και 2019) και Απολογισμοί (των ετών 2005 έως και 2018)
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, οι συνολικές πληρωμές του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων του κράτους στον τομέα κατάρτιση στην Ελλάδα είναι 151,8 εκ.€, δαπάνη που αντιστοιχεί στο 17,6% των συνολικών πληρωμών του
Προγράμματος δημοσίων επενδύσεων στους τομείς
κατάρτιση/κατάρτιση/έρευνα & τεχνολογία στην Ελλάδα (863,5 εκ.€).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2005-2018) ο δείκτης συνολικές πληρωμές του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του κράτους στον τομέα κατάρτιση στην
Ελλάδα καταγράφει σημαντική μείωση κατά -39,8% (ή
κατά 100,4 εκ.€), από 252,2 εκ.€ το 2005, σε 151,8 εκ.€
το 2018. Ωστόσο κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς καταγράφονται σημαντικές αυξομειώσεις του
δείκτη. Πιο συγκεκριμένα, την περίοδο 2005-2010 καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική αύξηση του δείκτη
συνολικές πληρωμές του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων του κράτους στον τομέα κατάρτιση κατά
160,7% (ή κατά 405,5 εκ.€), από 252,2 εκ.€ το 2005, σε
657,7 εκ.€ το 2010, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή
του δείκτη τη συνολική περίοδο αναφοράς (2005-2018),

ενώ την επόμενη περίοδο 2010-2011 καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική μείωση του δείκτη κατά -58,5% (ή
κατά 384,8 εκ.€), από 657,7 εκ.€ το 2010, σε 272,9 εκ.€
το 2011. Την περίοδο 2011-2014 καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική αύξηση του δείκτη κατά 105,9% (ή κατά
289,2 εκ.€), από 272,9 εκ.€ το 2011, σε 562,1 εκ.€ το
2014, ενώ την αμέσως επόμενη περίοδο 2014-2018 καταγράφεται επίσης ιδιαίτερα σημαντική μείωση του
δείκτη κατά -73,0% (ή κατά 410,3 εκ.€), από 562,1 εκ.€
το 2015, σε 151,8 εκ.€ το 2018, που αποτελεί και την
ελάχιστη τιμή του δείκτη τη συνολική περίοδο αναφοράς (2005-2018).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2005-2018), ο δείκτης
ποσοστιαία αναλογία των συνολικών πληρωμών του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του κράτους
στον τομέα κατάρτιση επί των συνολικών πληρωμών
του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του κράτους στους τομείς κατάρτιση/ κατάρτιση/έρευνα & τεχνολογία στην Ελλάδα καταγράφει ισχυρή μείωση κατά -28,3% (ή κατά 8,4 ποσ. μονάδες), από 24,5% το
2005, σε 17,6% το 2018. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τι-
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μή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2010 (62,6%), ενώ η ελάχιστη τιμή του δείκτη
την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2018 (17,6%).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια εξέλιξη
των συνολικών πληρωμών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του κράτους στον τομέα κατάρτιση
του Υπουργείου Απασχόλησης – ΥΑΚΠ (κατά κύριο λό-

γο) & Λοιπών Υπουργείων σε εκατομμύρια € (εκ.€) και
η ποσοστιαία αναλογία τους επί των συνολικών πληρωμών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του
κράτους στον τομέα κατάρτιση στην Ελλάδα την περίοδο 2005-2018. Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη κατηγορία δαπανών στο ΥΠΕΘ είναι διαχρονικά ιδιαίτερα
χαμηλή.

Γράφημα 4.223: Συνολικές πληρωμές του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του κράτους στον τομέα ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ του Υπουργείου Απασχόλησης - ΥΑΚΠ
(σε εκ.€) και ποσοστιαία αναλογία τους επί των συνολικών πληρωμών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του κράτους στον τομέα ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ στην
ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο αναφοράς 2005-2018
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Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών - Κρατικοί Προϋπολογισμοί (των ετών 2007 έως και 2019) και Απολογισμοί (των ετών 2005 έως και 2018)
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, οι συνολικές πληρωμές του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων του κράτους στον τομέα κατάρτιση του Υπουργείου Απασχόλησης - ΥΑΚΠ στην
Ελλάδα είναι 151,8 εκ.€, δαπάνη που αντιστοιχεί στο
100,0% των συνολικών πληρωμών του Προγράμματος
δημοσίων επενδύσεων στον τομέα κατάρτιση στην
Ελλάδα (151,8 εκ.€).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2005-2018) ο δείκτης συνολικές πληρωμές του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του κράτους στον τομέα κατάρτιση του
Υπουργείου Απασχόλησης - ΥΑΚΠ στην Ελλάδα καταγράφει σημαντική μείωση κατά 39,8% (ή κατά 100,5
εκ.€), από 252,2 εκ.€ το 2005, σε 151,8 εκ.€ το 2018.
Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την
περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2010 (652,7
εκ.€), ενώ η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο
καταγράφεται το 2018 (151,8 εκ.€).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2005-2018), ο δείκτης
ποσοστιαία αναλογία των συνολικών πληρωμών του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του κράτους

στον τομέα κατάρτιση του Υπουργείου Απασχόλησης ΥΑΚΠ επί των συνολικών πληρωμών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του κράτους στον τομέα
κατάρτιση στην Ελλάδα καταγράφει οριακά μηδενική
μεταβολή.
ΤΟΜΕΑΣ: ΈΡΕΥΝΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια εξέλιξη
των συνολικών πληρωμών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του κράτους στον τομέα έρευνα &
τεχνολογία σε εκατομμύρια € (εκ.€) και η ποσοστιαία
αναλογία τους επί των συνολικών πληρωμών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του κράτους στους
τομείς έρευνα & τεχνολογία/ έρευνα & τεχνολογία/έρευνα & τεχνολογία στην Ελλάδα την περίοδο 20052018. Ο συγκεκριμένος κωδικός πληρωμών αφορά
αποκλειστικά στο Υπουργείο Παιδείας την περίοδο
2010-2018, ενώ την προηγούμενη περίοδο (20052009) αφορά στο Υπουργείο Ανάπτυξης.

Γράφημα 4.224: Συνολικές πληρωμές του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του κράτους στον τομέα ΈΡΕΥΝΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (σε εκ.€) και ποσοστιαία
αναλογία τους επί των συνολικών πληρωμών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του κράτους στους τομείς έρευνα & τεχνολογία/ έρευνα & τεχνολογία/έρευνα & τεχνολογία στην ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 2005-2018
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Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών - Κρατικοί Προϋπολογισμοί (των ετών 2007 έως και 2019) και Απολογισμοί (των ετών 2005 έως και 2018)
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, οι συνολικές πληρωμές του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων του κράτους στον τομέα έρευνα & τεχνολογία στην Ελλάδα είναι 202,3 εκ.€, δαπάνη
που αντιστοιχεί στο 23,4% των συνολικών πληρωμών
του Προγράμματος δημοσίων επενδύσεων στους τομείς έρευνα & τεχνολογία/έρευνα & τεχνολογία/έρευνα & τεχνολογία στην Ελλάδα (863,5 εκ.€).
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Κατά την περίοδο αναφοράς (2005-2018) ο δείκτης συνολικές πληρωμές του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του κράτους στον τομέα έρευνα & τεχνολογία στην Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική
αύξηση κατά 75,6% (ή κατά 115,2 εκ.€), από 115,2 εκ.€
το 2005, σε 202,3 εκ.€ το 2018. Ωστόσο κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς καταγράφονται σημαντι-

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2017

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 νοικοκυριά ως αναγκαία, επειδή καταβάλλεται:
 είτε προκειμένου να καταστήσει αποτελεσματικότερες τις παρεχόμενες εκπαιδευτικές υπηρεσίες της δημόσιας εκπαίδευσης (δαπάνες για φοίτηση σε ιδιωτικά σχολεία, φροντιστήρια και ιδιαίτερα μαθήματα ξένων γλωσσών και γενικών μαθημάτων),
 είτε επειδή αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση προκειμένου να φοιτήσει το παιδί τους σε κάποια βαθμίδα
της εκπαίδευσης, όπως, για παράδειγμα, είναι: (α) η
καταβολή διδάκτρων για τη φοίτηση στην Πρωτοβάθμια 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 τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, και (γ) οι δαπάνες μετακίνησης/διαβίωσης των μαθητών/ φοιτητών ηλικίας ανώτερης της υποχρεωτικής εκπαίδευσης όταν υποχρεούνται να φοιτήσουν σε περιοχές μακριά από την

Όπως θα φανεί και σε επόμενες ενότητες της παρούσας μελέτης, οι δαπάνες για εξωσχολική υποστήριξη
των μαθητών κυριαρχούν στις δαπάνες των νοικοκυριών για υπηρεσίες κυρίως της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά ως δαπάνη υπηρεσιών υφίστανται
και στην Πρωτοβάθμια και στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το φαινόμενο δεν αποτελεί αποκλειστικό χαρακτηριστικό του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. «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 ανταποκριθούν με επάρκεια στις εξετάσεις, δουλειά ωστόσο που
αποτελεί βασική ευθύνη του σχολείου. [..] Αυτή η ενισχυτική 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 συντόμως εμφανίζεται και στη σκιώδη εκπαίδευση. Όσο αναπτύσσεται, επομένως, το εκπαιδευτικό σύστημα,
τόσο αναπτύσσεται και το σύστημα εξωσχολικής υποστήριξης. [..] Σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες η εξωσχολική υποστήριξη αποτελεί πλέον ένα σημαντικό τομέα
4
επιχειρηματικής δραστηριότητας» .
Ο κλάδος που παρέχει στην ελληνική αγορά υπηρεσίες
εκπαίδευσης («σκιώδους» και μη) σε περιβάλλον βαθειάς οικονομικής ύφεσης και κρίσης αποδείχθηκε από
τους ανθεκτικότερους κλάδους της αγοράς, καταγράφοντας μειώσεις μόνο από το 2011 και μετά. Συγκεκριμένα την περίοδο 2011-2015 καταγράφεται μείωση της
τιμής του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή για ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
κατά -11,5% (ή κατά 11,70 μονάδες) από τιμή δείκτη
101,88 το 2011 στην τιμή 90,18 το 2015, έναντι ισχυρής
αύξησης κατά 25,1% την περίοδο 2004-2011 (από τιμή
δείκτη 81,45 το 2004 στην τιμή 101,88 το 2011).

Κεφάλαιο 4ο

4.4.4 Ιδιωτικές δαπάνες για την εκπαίδευση

έδρα της οικογένειας, και σε απόσταση που δεν τους
επιτρέπει την καθημερινή μετακίνηση από και προς
την εκπαιδευτική μονάδα.

ΔΗΜΟΣΙΕΣ & ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

κές αυξομειώσεις του δείκτη. Πιο συγκεκριμένα, την
περίοδο 2005-208 καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική
αύξηση του δείκτη συνολικές πληρωμές του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του κράτους στον τομέα
έρευνα & τεχνολογία κατά 46,4% (ή κατά 53,5 εκ.€),
από 115,2 εκ.€ το 2005, σε 168,7 εκ.€ το 2008, ενώ την
επόμενη περίοδο 2008-2010 καταγράφεται ιδιαίτερα
σημαντική μείωση του δείκτη κατά -65,2% (ή κατά
110,0 εκ.€), από 168,7 εκ.€ το 2008, σε 58,8 εκ.€ το
2010, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη τη
συνολική περίοδο αναφοράς (2005-2018). Την περίοδο
2010-2018 καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική αύξηση
του δείκτη κατά 244,4% (ή κατά 143,6 εκ.€), από 58,8
εκ.€ το 2018, σε 202,3 εκ.€ το 2018, που αποτελεί και τη
μέγιστη τιμή του δείκτη τη συνολική περίοδο αναφοράς
(2005-2018).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2005-2018), ο δείκτης
ποσοστιαία αναλογία των συνολικών πληρωμών του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του κράτους
στον τομέα έρευνα & τεχνολογία επί των συνολικών
πληρωμών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
του κράτους στους τομείς έρευνα & τεχνολογία/ έρευνα & τεχνολογία/έρευνα & τεχνολογία στην Ελλάδα
καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 109,2%
(ή κατά 12,2 ποσ. μονάδες), από 11,2% το 2005, σε
23,4% το 2018. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του
δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το
2016 (25,1%), ενώ η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια
περίοδο καταγράφεται το 2010 (5,6%).

4.4.4.1 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΓΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Τα στοιχεία για τις (μηνιαίες και -με αναγωγή- ετήσιες)
δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών και υπηρεσιών εκπαίδευσης προέρχονται από την Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών (ΕΟΠ), η οποία μέχρι το
2008 πραγματοποιούνταν ανά τετραετία και από το
2008 και μετά σε ετήσια βάση από την ΕΛΣΤΑΤ. Ο σχεδιασμός η δομή και η διενέργεια της Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών είναι κοινή σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες κράτη-μέλη της ΕΕ. Στη συγκεκριμένη έρευνα
4

NESSE (2011), The challenge of shadow education: Private tutoring
and its implications for policy makers in the European Union, European Commission: Brussels
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νται στις αντίστοιχες Έρευνες Οικογενειακών Προϋπολογισμών της ΕΛΣΤΑΤ των ετών 2004, 2008, 2009,
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 και
2018, ενώ για τα έτη του μεσοδιαστήματος (2005,
2006 και 2007) έχει γίνει αναγωγή των δαπανών με
βάση την ετήσια μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή.

αναλύεται το σύνολο δαπανών των νοικοκυριών για αγορά αγαθών και υπηρεσιών σε μηνιαία βάση.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνονται οι ετήσιες
δαπάνες για αγορά αγαθών και υπηρεσιών (συνολικά) των νοικοκυριών σε εκατομμύρια € (εκ.€) καθώς
και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής του δείκτη την περίοδο 2004-2018. Σημειώνεται ότι τα στοιχεία βασίζο-

Γράφημα 4.225: Σύνολο δαπανών για αγορά αγαθών και υπηρεσιών (συνολικά) των νοικοκυριών (σε εκ. €) και ρυθμός μεταβολής του δείκτη την περίοδο
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Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή – Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2004-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Κατά την περίοδο 2004-2018 το πλήθος των νοικοκυριών στην Ελλάδα καταγράφει αύξηση κατά 1,4% (ή
κατά 55.785 νοικοκυριά) από 3.992.964 νοικοκυριά το
2004 σε 4.079.548 νοικοκυριά το 2018.
Το 2018 το σύνολο των δαπανών για αγορά αγαθών
και υπηρεσιών (συνολικά) των νοικοκυριών ανήλθε
στο ποσό των 70.012,4 εκ.€. Κατά την περίοδο 20042018 καταγράφεται μείωση των συνολικών δαπανών
των νοικοκυριών για αγορά αγαθών και υπηρεσιών (γενικά) κατά -18,5% (ή κατά 15.865,6 εκ.€) από 85.878,0
εκ.€ το 2004 σε 70.012,4 εκ.€ το 2018. Ωστόσο, κατά τη
διάρκεια της περιόδου εκδηλώνονται σημαντικές σε ετήσια βάση αυξομειώσεις του συγκεκριμένου οικονομικού δείκτη. Συγκεκριμένα την περίοδο 2004-2008 (προ
κρίσης) καταγράφεται αύξηση των συνολικών δαπανών των νοικοκυριών για αγορά αγαθών και υπηρεσιών
(γενικά) κατά 20,5% (ή κατά 17.604,4 εκ.€) από 85.878,0
εκ.€ το 2004 σε 103.482,4 εκ.€ το 2008, που αποτελεί
και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς 2004-2018. Αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη αύξηση (20,5%) είναι ελαφρά χαμηλότερη
της αντίστοιχης αύξησης του ΑΕΠ της χώρας την ίδια
περίοδο (21,6%). Την αμέσως επόμενη περίοδο 20082018 (εντός κρίσης) οι συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών και υπηρεσιών (γενικά) καταγράφουν σημαντική μείωση κατά -30,9% (ή κατά

31.523,8 εκ.€) από 103.482,4 εκ.€ το 2008, σε 70.430,2
το 2018. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς 2004-2018 καταγράφεται το 2016 (68.557,8 εκ.€). Από την ετήσια μεταβολή των συνολικών δαπανών των νοικοκυριών για αγορά αγαθών και υπηρεσιών (γενικά) κατά την περίοδο
αναφοράς, αξίζει να σημειωθεί ότι το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας αύξησης του συγκεκριμένου οικονομικού δείκτη καταγράφεται το 2008 (κατά 7,0% έναντι του
προηγούμενου έτους), ενώ το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας μείωσης του δείκτη καταγράφεται το 2012 (κατά
-9,9% έναντι του προηγούμενου έτους).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή της δαπάνης των νοικοκυριών για αγορά
αγαθών και υπηρεσιών εκπαίδευσης, επί των συνολικών δαπανών του νοικοκυριού για αγορά αγαθών και
υπηρεσιών κατά την περίοδο αναφοράς 1974-2018,
όπως αυτή ανακοινώνεται από τα αντίστοιχα Δελτία
Τύπου της ΕΛΣΤΑΤ (περίοδος 1974-1999) και τα αναλυτικά στοιχεία των Ερευνών Οικογενειακών Προϋπολογισμών (περίοδος 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 εκπαίδευση.

Γράφημα 4.226: Ποσοστιαία κατανομή της δαπάνης των νοικοκυριών για αγορά αγαθών και υπηρεσιών ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ επί των συνολικών δαπανών των νοικοκυριών για αγορά αγαθών και υπηρεσιών την περίοδο 1974-2018

1,3

1,4

1974

1982

1,8

1988

2,4

1994

2,8

2,9

2,9

2,9

2,9

1999

2004

2005

2006

2007

3,1

3,2

3,3

2008

2009

2010

3,5

3,5

3,4

3,5

2011

2012

2013

2014

3,3

3,2

3,2

3,2

2015

2016

2017

2018

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή – Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2004-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 1974-2018
ο δείκτης ποσοστιαία δαπάνη των νοικοκυριών για
αγορά αγαθών και υπηρεσιών εκπαίδευσης, επί των
συνολικών αγορών των νοικοκυριών, σχεδόν υπερ-
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διπλασιάστηκε (αύξηση κατά 147,4%) από 1,3% το
1974 σε 3,2% το 2018. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της
περιόδου εκδηλώνονται σημαντικές διαφοροποιήσεις
στο ρυθμό αύξησης του συγκεκριμένου οικονομικού
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δείκτη. Συγκεκριμένα, κατά την περίοδο 1974-2004
καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική αύξηση του δείκτη
κατά 120,5% (ή κατά 1,6 ποσ. μονάδες) από 1,3% το
1974, σε 2,9% το 2004, τιμή που διατηρείται οριακά
σταθερή μέχρι και το 2007 (περίοδος προ κρίσης).
Στην περίοδο 2008-2012 (εντός κρίσης) το ποσοστό
των δαπανών των νοικοκυριών για αγορά αγαθών και
υπηρεσιών εκπαίδευσης αυξάνεται κατά 14,5% (ή κατά 0,4 ποσ. μονάδες) από 3,1% το 2008, σε 3,5% το
2012, που αποτελεί και τη μέγιστη του δείκτη κατά τη
συνολική περίοδο αναφοράς (1974-2018). Τέλος, την
περίοδο 2013-2018 καταγράφεται οριακή μείωση του
δείκτη κατά -8,2% (ή κατά 0,3 ποσ. μονάδες) από 3,5%
το 2012, σε 3,2% το 2018. Από την ετήσια μεταβολή
των συνολικών δαπανών των νοικοκυριών για αγορά
αγαθών και υπηρεσιών (γενικά) κατά την περίοδο αναφοράς, αξίζει να σημειωθεί ότι το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας αύξησης του συγκεκριμένου οικονομικού δείκτη καταγράφεται το 1994 (κατά 33,0% έναντι
του προηγούμενου έτους), ενώ το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας μείωσης του δείκτη καταγράφεται το
2015 (κατά -5,6% έναντι του προηγούμενου έτους).

Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση των δαπανών για
αγορά αγαθών και υπηρεσιών εκπαίδευσης (κωδ.10)
της ΕΛΣΤΑΤ, η συνολική δαπάνη αποτυπώνεται σε 23
κωδικούς δαπανών και διακρίνονται σε 6 διακριτές
ομάδες δαπανών ανά βαθμίδα εκπαίδευσης: Προσχολική, Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια, Μεταδευτεροβάθμια μη τριτοβάθμιου επιπέδου εκπαίδευση, Τριτοβάθμια εκπαίδευση, και Εκπαίδευση που δεν μπορεί να ταξινομηθεί με βάση τη βαθμίδα/ επίπεδο.

Κεφάλαιο 4ο

ΔΗΜΟΣΙΕΣ & ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια εξέλιξη των συνολικών δαπανών για αγορά αγαθών και
υπηρεσιών εκπαίδευσης των νοικοκυριών με βάση
τους 23 κωδικούς δαπανών της ΕΛΣΤΑΤ σε εκατομμύρια € (εκ.€) την περίοδο 2004-2018. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα στοιχεία βασίζονται στις αντίστοιχες
Έρευνες Οικογενειακών Προϋπολογισμών της ΕΛΣΤΑΤ
των ετών 2004, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
και 2014, 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 4.227: Σύνολο δαπανών για αγορά αγαθών και υπηρεσιών (συνολικά) των νοικοκυριών (σε εκ. €) την περίοδο 2004-2014
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Το 2018 οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών και υπηρεσιών εκπαίδευσης είναι 2.251,4 εκ.€ και αντιστοιχούν στο 3,3% των
συνολικών δαπανών των νοικοκυριών για αγορά αγαθών και υπηρεσιών, που τη συγκεκριμένη χρονιά ανήλθε στα 68.762,8 εκ.€.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2004-2018), καταγράφεται ελαφρά μείωση του δείκτη δαπανών των νοικοκυριών για αγορά αγαθών και υπηρεσιών εκπαίδευσης
κατά -8,6% (ή κατά 210,7εκ.€) από 2.462,1 εκ.€ το
2004, σε 2.251,4 εκ.€ το 2018. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της περιόδου εκδηλώνονται σημαντικές σε ετήσια
βάση αυξομειώσεις του συγκεκριμένου οικονομικού
δείκτη. Συγκεκριμένα την περίοδο 2004-2009 (προ
κρίσης) καταγράφεται σημαντική αύξηση του δείκτη
κατά 34,0% (ή κατά 836,4 εκ.€) από 2.462,1 εκ.€ το
2004, σε 3.298,9 εκ.€ το 2009, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς 2004-2018. Την επόμενη περίοδο 2009-2016
καταγράφεται σημαντική μείωση του δείκτη κατά 32,6% (ή κατά 1.076,7 εκ.€) από 3.298,9 εκ.€ το
2009,σε 2.222,2 εκ.€ το 2016, που αποτελεί και την
ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά τη συνολική περίοδο
αναφοράς 2004-2018. Τέλος την περίοδο 2016-2018
καταγράφεται μικρή αύξηση του δείκτη κατά 1,3% (ή
κατά 29,3 εκ.€) από 2.222,2 εκ.€ το 2016, σε 2.251,4

εκ.€ το 2018. Από την ετήσια μεταβολή των δαπανών
των νοικοκυριών για αγορά αγαθών και υπηρεσιών
εκπαίδευσης κατά την περίοδο αναφοράς αξίζει να
σημειωθεί ότι το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας αύξησης του συγκεκριμένου δείκτη καταγράφεται το 2008
(κατά 14,2% έναντι του προηγούμενου έτους), ενώ το
υψηλότερο ποσοστό ετήσιας μείωσης του δείκτη καταγράφεται το 2013 (κατά -11,0% έναντι του προηγούμενου έτους).
Με βάση τα στατιστικά δεδομένα της Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών του 2004 και 2008 το ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ ανακοίνωσε σχετικές μελέτες (2006 και
2010), στις οποίες απομόνωσε όλες τις άμεσες και έμμεσες δαπάνες (κωδικούς δαπανών) για αγορά αγαθών και υπηρεσιών εκπαίδευσης, τόσο στην τυπική,
όσο και στην άτυπη μορφή της, και κατέληξε σε 31 συνολικά κωδικούς δαπάνης για αγορά αγαθών και υπηρεσιών εκπαίδευσης, εκ των οποίων οι 8 δεν συμπεριλαμβάνονται στους 23 κωδικούς δαπάνης για
την εκπαίδευση της ΕΛΣΤΑΤ 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,
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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 μεταβιβάσεις για
σπουδές σε άλλα νοικοκυριά, στο εσωτερικό (Κ.Α.
1281103), και Οικονομικές μεταβιβάσεις για σπουδές
σε άλλα νοικοκυριά, στο εξωτερικό (Κ.Α. 1281104). Θα
πρέπει να σημειωθεί ότι και οι 31 κωδικοί δαπανών

για αγορά αγαθών και υπηρεσιών εκπαίδευσης του
ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ ομαδοποιούνται συνολικά σε 7 ομάδες
κωδικών δαπάνης.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια κατανομή του δείκτη συνολικές δαπάνες για αγορά αγαθών και υπηρεσιών εκπαίδευσης των νοικοκυριών, με
βάση τους 31 κωδικούς δαπανών του ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ σε
εκατομμύρια € (εκ.€) την περίοδο 2004-2018.

Γράφημα 4.228: Σύνολο δαπανών για αγορά αγαθών και υπηρεσιών (συνολικά) των νοικοκυριών (σε εκ. €) την περίοδο 2004-2014
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Το 2018 οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών και υπηρεσιών εκπαίδευσης είναι 3.176,5 εκ.€, τιμή υπερτερούσα κατά 925,1
εκ.€ της δαπάνης ΕΛΣΤΑΤ (με τους 23 κωδικούς πληρωμών) και αντιστοιχούν στο 4,5% (έναντι ποσοστού
3,2% της ΕΛΣΤΑΤ) των συνολικών δαπανών των νοικοκυριών για αγορά αγαθών και υπηρεσιών, που τη συγκεκριμένη χρονιά ανήλθε στα 68.762,8 εκ.€.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2004-2018), καταγράφεται ισχυρή μείωση του δείκτη δαπανών των νοικοκυριών για αγορά αγαθών και υπηρεσιών εκπαίδευσης
κατά -27,6% (ή κατά 1.210,4εκ.€) από 4.386,9 εκ.€ το
2004, σε 3.176,5 εκ.€ το 2018. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της περιόδου εκδηλώνονται σημαντικές σε ετήσια
βάση αυξομειώσεις του συγκεκριμένου οικονομικού
δείκτη. Συγκεκριμένα την περίοδο 2004-2009 (προ κρίσης) καταγράφεται ισχυρή αύξηση του δείκτη κατά
26,1% (ή κατά 1.144,5 εκ.€) από 4.386,9 εκ.€ το 2004,
σε 5.531,4 εκ.€ το 2009, που αποτελεί και τη μέγιστη
τιμή του δείκτη κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς
2004-2018. Την επόμενη περίοδο 2009-2016 καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική μείωση του δείκτη κατά 41,3% (ή κατά 2.286,3 εκ.€) από 5.531,4 εκ.€ το 2009,σε
3.245,1 εκ.€ το 2016, που αποτελεί και την ελάχιστη τι-

μή του δείκτη κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς
2004-2018. Τέλος την περίοδο 2016-2018 καταγράφεται
μικρή μείωση του δείκτη κατά -2,1% (ή κατά 68,6 εκ.€)
από 3.245,1 εκ.€ το 2016, σε 3.176,5 εκ.€ το 2018. Από
την ετήσια μεταβολή των δαπανών των νοικοκυριών
για αγορά αγαθών και υπηρεσιών εκπαίδευσης κατά
την περίοδο αναφοράς αξίζει να σημειωθεί ότι το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας αύξησης του συγκεκριμένου δείκτη καταγράφεται το 2008 (κατά 6,1% έναντι
του προηγούμενου έτους), ενώ το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας μείωσης του δείκτη καταγράφεται το
2015 (κατά -12,4% έναντι του προηγούμενου έτους).
4.4.4.2 ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

Στα ακόλουθα γραφήματα αποτυπώνεται η ετήσια κατανομή των συνολικών δαπανών των νοικοκυριών για
αγορά αγαθών και υπηρεσιών εκπαίδευσης ανά κατηγορία δαπάνης σύμφωνα με την ταξινόμησή τους
από την ΕΛΣΤΑΤ (σε εκ.€) και ποσοστιαία κατανομή
της κατηγορίας δαπάνης επί της συνολικής δαπάνης
των νοικοκυριών για αγορά αγαθών και υπηρεσιών
εκπαίδευσης την περίοδο 2004-2018.

Γράφημα 4.229: Συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών και υπηρεσιών εκπαίδευσης ανά ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ δαπάνης (σε εκ.€) και ποσοστιαία κατανομή
της κατηγορίας επί της συνολικής δαπάνης των νοικοκυριών για αγορά αγαθών και υπηρεσιών εκπαίδευσης την περίοδο 2004-2018
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Υπηρεσίες παιδαγωγών, μπέιμπι-σίτερς & παιδοκόμων
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0,8
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0,6
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51,9

Δίδακτρα για μαθήματα ΤΕΧΝΗΣ & Η/Υ

1,2
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Εκπαιδευτικές εκδρομές (θέατρο, μουσεία κ.αλ.)
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Οικονομικές μεταβιβάσεις σε άλλα νοικοκυριά
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Δίδακτρα για ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
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Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή – Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2004-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Κατά το οικονομικό έτος 2018 οι ετήσιες δαπάνες των
νοικοκυριών για αγορά αγαθών και υπηρεσιών εκπαίδευσης (3.296,6 εκ.€) επιμερίζονται, κατά φθίνουσα σειρά ποσοστιαίας αναλογίας, στις ακόλουθες δέκα κατηγορίες δαπανών:
 Δίδακτρα σε ιδιωτική εκπαίδευση & δίδακτρα για μεταπτυχιακά προγράμματα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, στην οποία αναλογεί το 25,9% (ή 822,5 εκ.€)
των συνολικών δαπανών,
 Δίδακτρα για ξένες γλώσσες στην οποία αναλογεί το
19,0% (ή 604,4 εκ.€) των συνολικών δαπανών,
 Οικονομικές μεταβιβάσεις για σπουδές σε άλλα νοικοκυριά στο εσωτερικό στην οποία αναλογεί το 17,8%
(ή 567,0 εκ.€) των συνολικών δαπανών. Στη συγκεκριμένη κατηγορία εκτός των φοιτητών των ελληνικών ΑΕΙ
και ΑΤΕΙ που σπουδάζουν σε άλλη πόλη του εσωτερικού από εκείνη της έδρας της οικογένειας, συνυπολογίζονται και οι μαθητές/ σπουδαστές της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής εκπαίδευσης (ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ) και
της Μεταδευτεροβάθμιας μη τριτοβάθμιου επιπέδου








εκπαίδευσης, οι οποίοι μετοικούν σε άλλη πόλη, από
την έδρα της οικογένειας, προκειμένου να φοιτήσουν
σε σχολές/ειδικότητες της επιλογής τους,
Δίδακτρα για φροντιστήρια εκπαίδευσης στην οποία
αναλογεί το 13,5% (ή 427,5 εκ.€) των συνολικών δαπανών (συνολικά και στις δύο παραπάνω κατηγορίες εξωσχολικής υποστήριξης των μαθητών/φοιτητών αντιστοιχεί το 22,8% (ή 753,6 εκ.€) των συνολικών δαπανών),
Δίδακτρα για μαθήματα Τέχνης και Η/Υ στην οποία
αναλογεί το 6,7% (ή 218,8 εκ.€) των συνολικών δαπανών,
Αγορά βιβλίων, βοηθημάτων, γραφικής ύλης σχεδίου
κλπ στην οποία αναλογεί το 5,7% (ή 182,2 εκ.€) των
συνολικών δαπανών για εκπαίδευση των νοικοκυριών,
Δίδακτρα για ιδιαίτερα μαθήματα στην οποία αναλογεί το 5,6% (ή 178,3 εκ.€) των συνολικών δαπανών,
Οικονομικές μεταβιβάσεις για σπουδές σε άλλα νοικοκυριά στο εξωτερικό (για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές στην πλειοψηφία τους) στην οποία
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αναλογεί το 3,2% (ή 101,1 εκ.€) των συνολικών δαπανών,
Υπηρεσίες παιδαγωγών, μπέιμπυ-σίτερς και παιδοκόμων στην οποία αναλογεί το 1,4% (ή 44,7 εκ.€) των
συνολικών δαπανών, και
Εκπαιδευτικές εκδρομές (μουσεία, θέατρο κλπ) στην
οποία αναλογεί το 1,1% (ή 36,0 εκ.€) των συνολικών
δαπανών.

 Υπηρεσίες παιδαγωγών, μπέιμπυ-σίτερς και παιδο-



Κατά την περίοδο αναφοράς (2004-2018), σε 8 από τις
συνολικά 10 κατηγορίες δαπανών καταγράφεται μείωση της δαπάνης, με την υψηλότερη (κατά απόλυτη
τιμή της μεταβολής) να καταγράφεται στην κατηγορία
δαπανών:
 Οικονομικές μεταβιβάσεις για σπουδές σε άλλα νοικοκυριά στο εσωτερικό (μείωση κατά 448,5 εκ.€ ή κατά -44,2%), με τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς να καταγράφεται το 2009 (1.298,9
εκ.€) και την αντίστοιχη ελάχιστη τιμή του δείκτη την
ίδια περίοδο να καταγράφεται το 2015 (554,7 εκ.€),



κόμων (μείωση κατά 95,6 εκ.€ ή κατά -68,1%), με τη
μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς
να καταγράφεται το 2010 (170,0 εκ.€) και την αντίστοιχη ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο να καταγράφεται το 2016 (29,6 εκ.€),
Δίδακτρα για ξένες γλώσσες (μείωση κατά 67,3 εκ.€ ή
κατά -10,0%), με τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την
περίοδο αναφοράς να καταγράφεται το 2010 (904,8
εκ.€) και την αντίστοιχη ελάχιστη τιμή του δείκτη την
ίδια περίοδο να καταγράφεται το 2015 (604,4 εκ.€), και
Εκπαιδευτικές εκδρομές (μουσεία, θέατρο κλπ) (μείωση κατά 15,9 εκ.€ ή κατά -30,7%), με τη μέγιστη τιμή
του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς να καταγράφεται το 2009 (58,5 εκ.€) και την αντίστοιχη ελάχιστη τιμή
του δείκτη την ίδια περίοδο να καταγράφεται το 2015
(18,9 εκ.€).

Την ίδια περίοδο (2004-2018), σε 2 από τις συνολικά
10 κατηγορίες δαπανών καταγράφεται ελαφρά αύξηση της δαπάνης, με την υψηλότερη (κατά απόλυτη τιμή της μεταβολής) να καταγράφεται στην κατηγορία
δαπανών:

και κατά φθίνουσα τιμή της απόλυτης μεταβολής ακολουθούν οι κατηγορίες δαπανών:
 Οικονομικές μεταβιβάσεις για σπουδές σε άλλα νοικοκυριά στο εξωτερικό (μείωση κατά 241,2 εκ.€ ή κατά -70,5%), με τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς να καταγράφεται το 2007 (385,5 εκ.€)
και την αντίστοιχη ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια
περίοδο να καταγράφεται το 2018 (101,1 εκ.€),
 Αγορά βιβλίων, βοηθημάτων, γραφικής ύλης σχεδίου
κλπ (μείωση κατά 173,5 εκ.€ ή κατά -48,8%), με τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς να
καταγράφεται το 2009 (445,3 εκ.€) και την αντίστοιχη
ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο να καταγράφεται το 2015 (176,6 εκ.€),
 Δίδακτρα για φροντιστήρια εκπαίδευσης (μείωση κατά 125,9 εκ.€ ή κατά -22,7%), με τη μέγιστη τιμή του
δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς να καταγράφεται
το 2009 (658,1 εκ.€) και την αντίστοιχη ελάχιστη τιμή
του δείκτη την ίδια περίοδο να καταγράφεται το 2018
(427,5 εκ.€),
 Δίδακτρα για ιδιαίτερα μαθήματα (μείωση κατά 109,2
εκ.€ ή κατά -38,0%), με τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά
την περίοδο αναφοράς να καταγράφεται το 2009 (410,3
εκ.€) και την αντίστοιχη ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο να καταγράφεται το 2018 (178,3 εκ.€),

 Δίδακτρα σε ιδιωτική εκπαίδευση & δίδακτρα για με-

ταπτυχιακά προγράμματα (αύξηση κατά 62,8 εκ.€ ή
κατά 8,3%), με τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς να καταγράφεται το 2009 (1.298,9
εκ.€) και την αντίστοιχη ελάχιστη τιμή του δείκτη την
ίδια περίοδο να καταγράφεται το 2015 (554,7 εκ.€), και
ακολουθεί η κατηγορία πληρωμών,
 Δίδακτρα για μαθήματα Τέχνης και Η/Υ (αύξηση κατά
3,8 εκ.€ ή κατά 1,8%), με τη μέγιστη τιμή του δείκτη
κατά την περίοδο αναφοράς να καταγράφεται το 2011
(276,3 εκ.€) και την αντίστοιχη ελάχιστη τιμή του δείκτη
την ίδια περίοδο να καταγράφεται το 2015 (184,1 εκ.€).
4.4.4.3 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΓΙΑ
ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια κατανομή των συνολικών δαπανών (σε εκ.€) των νοικοκυριών για εξωσχολική υποστήριξη των μαθητών (φροντιστήρια, ιδιαίτερα μαθήματα & ξένες γλώσσες) και
ποσοστιαία κατανομή της κατηγορίας δαπάνης επί
της συνολικής δαπάνης των νοικοκυριών για αγορά
αγαθών και υπηρεσιών εκπαίδευσης την περίοδο
2004-2018.

Γράφημα 4.230: Συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών (σε εκ.€) για εξωσχολική υποστήριξη των μαθητών (ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ, ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ& ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ) και
ποσοστιαία κατανομή της κατηγορίας επί της συνολικής δαπάνης των νοικοκυριών για αγορά αγαθών και υπηρεσιών εκπαίδευσης την περίοδο 2004-2018
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Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2017

Το 2018 οι πραγματοποιηθείσες συνολικές δαπάνες των
νοικοκυριών για εξωσχολική υποστήριξη των μαθητών
(φροντιστήρια, ιδιαίτερα μαθήματα & ξένες γλώσσες)
είναι 1.210,3 εκ.€ και αντιστοιχούν στο 38,1% των συνολικών δαπανών των νοικοκυριών για αγορά αγαθών
και υπηρεσιών εκπαίδευσης, που τη συγκεκριμένη
χρονιά ανήλθε στα 3.176,8 εκ.€.

Κεφάλαιο 4ο

Κατά την περίοδο αναφοράς (2004-2018), καταγράφεται ισχυρή μείωση του δείκτη δαπανών των νοικοκυριών για εξωσχολική υποστήριξη των μαθητών (φροντιστήρια, ιδιαίτερα μαθήματα & ξένες γλώσσες) κατά
-20,0% (ή κατά 302,4 εκ.€) από 1.512,6 εκ.€ το 2004, σε
1.210,3 εκ.€ το 2018. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της περιόδου εκδηλώνονται σημαντικές σε ετήσια βάση αυξομειώσεις του συγκεκριμένου οικονομικού δείκτη. Συγκεκριμένα την περίοδο 2004-2009 (προ κρίσης) καταγράφεται ισχυρή αύξηση του δείκτη κατά 28,7% (ή κατά
434,0 εκ.€) από 1.512,6 εκ.€ το 2004, σε 1.946,7 εκ.€ το
2009, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά
τη συνολική περίοδο αναφοράς 2004-2018. Την αμέσως επόμενη περίοδο 2009-2018 καταγράφεται σημαντική μείωση του δείκτη κατά -37,8% (ή κατά 736,4
εκ.€) από 1.946,7 εκ.€ το 2009,σε 1.210,3 εκ.€ το 2018,
που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά τη
συνολική περίοδο αναφοράς 2004-2018. Από την ετήσια μεταβολή των δαπανών των νοικοκυριών για εξωσχολική υποστήριξη των μαθητών (φροντιστήρια, ι-

ΔΗΜΟΣΙΕΣ & ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ
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διαίτερα μαθήματα & ξένες γλώσσες) κατά την περίοδο αναφοράς αξίζει να σημειωθεί ότι το υψηλότερο
ποσοστό ετήσιας αύξησης του συγκεκριμένου δείκτη
καταγράφεται το 2008 (κατά 12,2% έναντι του προηγούμενου έτους), ενώ το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας
μείωσης του δείκτη καταγράφεται το 2013 (κατά -12,7%
έναντι του προηγούμενου έτους).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2005-2018), ο δείκτης
ποσοστιαία αναλογία των συνολικών δαπανών των
νοικοκυριών για εξωσχολική υποστήριξη των μαθητών
(φροντιστήρια, ιδιαίτερα μαθήματα & ξένες γλώσσες)
επί των συνολικών δαπανών των νοικοκυριών για αγορά αγαθών και υπηρεσιών εκπαίδευση στην Ελλάδα
καταγράφει αύξηση κατά 10,5% (ή κατά 3,6 ποσ. μονάδες), από 34,5% το 2004, σε 38,1% το 2018. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2015 (41,6%), ενώ η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το
2004 (34,5%).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια κατανομή των συνολικών δαπανών (σε εκ.€) των νοικοκυριών για εξωσχολική υποστήριξη μαθητών (φροντιστήρια) και ποσοστιαία κατανομή της κατηγορίας
δαπάνης επί της συνολικής δαπάνης των νοικοκυριών
για εξωσχολική υποστήριξη των μαθητών (φροντιστήρια, ιδιαίτερα μαθήματα & ξένες γλώσσες) την περίοδο 2004-2018.

Γράφημα 4.231: Συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών (σε εκ.€) για εξωσχολική υποστήριξη μαθητών (ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ) και ποσοστιαία κατανομή της κατηγορίας επί της
συνολικής δαπάνης των νοικοκυριών για εξωσχολική υποστήριξη των μαθητών (ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ, ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ & ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ) την περίοδο 2004-2018
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018 οι πραγματοποιηθείσες συνολικές δαπάνες
των νοικοκυριών για εξωσχολική υποστήριξη μαθητών (φροντιστήρια) είναι 427,5 εκ.€ και αντιστοιχούν
στο 35,5% των συνολικών δαπανών των νοικοκυριών
για εξωσχολική υποστήριξη των μαθητών (φροντιστήρια, ιδιαίτερα μαθήματα & ξένες γλώσσες), που τη συγκεκριμένη χρονιά ανήλθε στα 1.210,3 εκ.€.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2004-2018), καταγράφεται ισχυρή μείωση του δείκτη δαπανών των νοικοκυριών για εξωσχολική υποστήριξη μαθητών (φροντιστήρια) κατά -22,7% (ή κατά 125,9 εκ.€) από 553,4 εκ.€
το 2004, σε 427,5 εκ.€ το 2018. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της περιόδου εκδηλώνονται σημαντικές σε ετήσια
βάση αυξομειώσεις του συγκεκριμένου οικονομικού
δείκτη. Συγκεκριμένα την περίοδο 2004-2009 (προ κρίσης) καταγράφεται αύξηση του δείκτη κατά 18,9% (ή
κατά 104,7 εκ.€) από 553,4 εκ.€ το 2004, σε 658,1 εκ.€
το 2009, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη
κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς 2004-2018. Την
αμέσως επόμενη περίοδο 2009-2018 καταγράφεται

σημαντική μείωση του δείκτη κατά -35,0% (ή κατά
230,6 εκ.€) από 658,1 εκ.€ το 2009,σε 427,5 εκ.€ το
2018, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη
κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς 2004-2018. Από
την ετήσια μεταβολή των δαπανών των νοικοκυριών
για εξωσχολική υποστήριξη μαθητών (φροντιστήρια)
κατά την περίοδο αναφοράς αξίζει να σημειωθεί ότι το
υψηλότερο ποσοστό ετήσιας αύξησης του συγκεκριμένου δείκτη καταγράφεται το 2011 (κατά 4,8% έναντι του
προηγούμενου έτους), ενώ το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας μείωσης του δείκτη καταγράφεται το 2012 (κατά 13,5% έναντι του προηγούμενου έτους).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2005-2018), ο δείκτης
ποσοστιαία αναλογία των συνολικών δαπανών των
νοικοκυριών για εξωσχολική υποστήριξη μαθητών
(φροντιστήρια) επί των συνολικών δαπανών των νοικοκυριών για εξωσχολική υποστήριξη των μαθητών
(φροντιστήρια, ιδιαίτερα μαθήματα & ξένες γλώσσες)
στην Ελλάδα καταγράφει ελαφρά μείωση κατά -3,4% (ή
κατά 1,3 ποσ. μονάδες), από 36,6% το 2004, σε 35,3%
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ριών για εξωσχολική υποστήριξη μαθητών (ιδιαίτερα
μαθήματα) και ποσοστιαία κατανομή της κατηγορίας
δαπάνης επί της συνολικής δαπάνης των νοικοκυριών
για εξωσχολική υποστήριξη των μαθητών (φροντιστήρια, ιδιαίτερα μαθήματα & ξένες γλώσσες) την περίοδο 2004-2018.

το 2018. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά
την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2004 (36,6%),
ενώ η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2012 (30,1%).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια κατανομή των συνολικών δαπανών (σε εκ.€) των νοικοκυ-

Γράφημα 4.232: Συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών (σε εκ.€) για εξωσχολική υποστήριξη μαθητών (ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ) και ποσοστιαία κατανομή της κατηγορίας επί της συνολικής δαπάνης των νοικοκυριών για εξωσχολική υποστήριξη των μαθητών (ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ, ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ & ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ) την περίοδο 2004-2018
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Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή – Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2004-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018 οι πραγματοποιηθείσες συνολικές δαπάνες
των νοικοκυριών για εξωσχολική υποστήριξη μαθητών (ιδιαίτερα μαθήματα) είναι 178,3 εκ.€ και αντιστοιχούν στο 38,1% των συνολικών δαπανών των νοικοκυριών για εξωσχολική υποστήριξη των μαθητών
(φροντιστήρια, ιδιαίτερα μαθήματα & ξένες γλώσσες),
που τη συγκεκριμένη χρονιά ανήλθε στα 1.210,3 εκ.€.

μαθητών (ιδιαίτερα μαθήματα) κατά την περίοδο αναφοράς αξίζει να σημειωθεί ότι το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας αύξησης του συγκεκριμένου δείκτη καταγράφεται το 2008 (κατά 23,5% έναντι του προηγούμενου έτους), ενώ το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας μείωσης
του δείκτη καταγράφεται το 2013 (κατά -26,8% έναντι
του προηγούμενου έτους).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2005-2018), ο δείκτης
ποσοστιαία αναλογία των συνολικών δαπανών των
νοικοκυριών για εξωσχολική υποστήριξη μαθητών (ιδιαίτερα μαθήματα) επί των συνολικών δαπανών των
νοικοκυριών για εξωσχολική υποστήριξη των μαθητών
(φροντιστήρια, ιδιαίτερα μαθήματα & ξένες γλώσσες)
στην Ελλάδα καταγράφει ισχυρή μείωση κατά -22,5%
(ή κατά 4,3 ποσ. μονάδες), από 19,0% το 2004, σε
14,7% το 2018. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2011
(21,7%), ενώ η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2018 (14,7%).

Κατά την περίοδο αναφοράς (2004-2018), καταγράφεται σημαντική μείωση του δείκτη δαπανών των νοικοκυριών για εξωσχολική υποστήριξη μαθητών (ιδιαίτερα μαθήματα) κατά -38,0% (ή κατά 109,2 εκ.€) από
287,5 εκ.€ το 2004, σε 178,3 εκ.€ το 2018. Ωστόσο, κατά
τη διάρκεια της περιόδου εκδηλώνονται σημαντικές σε
ετήσια βάση αυξομειώσεις του συγκεκριμένου οικονομικού δείκτη. Συγκεκριμένα την περίοδο 2004-2009
(προ κρίσης) καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική αύξηση του δείκτη κατά 42,7% (ή κατά 122,7 εκ.€) από 287,5
εκ.€ το 2004, σε 410,3 εκ.€ το 2009, που αποτελεί και τη
μέγιστη τιμή του δείκτη κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς 2004-2018. Την αμέσως επόμενη περίοδο
2009-2018 καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική μείωση
του δείκτη κατά -56,5% (ή κατά 232,0 εκ.€) από 410,3
εκ.€ το 2009,σε 178,3 εκ.€ το 2018, που αποτελεί και
την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά τη συνολική περίοδο
αναφοράς 2004-2018. Από την ετήσια μεταβολή των
δαπανών των νοικοκυριών για εξωσχολική υποστήριξη

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια κατανομή των συνολικών δαπανών (σε εκ.€) των νοικοκυριών για εξωσχολική υποστήριξη μαθητών (ξένες
γλώσσες) και ποσοστιαία κατανομή της κατηγορίας
δαπάνης επί της συνολικής δαπάνης των νοικοκυριών
για εξωσχολική υποστήριξη των μαθητών (μαθημάτων
& ξένων γλωσσών) την περίοδο 2004-2018.

Γράφημα 4.233: Συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών (σε εκ.€) για εξωσχολική υποστήριξη μαθητών (ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ) και ποσοστιαία κατανομή της κατηγορίας επί της συνολικής δαπάνης των νοικοκυριών για εξωσχολική υποστήριξη των μαθητών (ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ, ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ & ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ) την
περίοδο 2004-2018

49,2

44,4

44,4

44,4

44,4

44,9

45,1

671,7

699,4

726,6

756,6

858,4

878,3

904,8

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

49,1

48,4

835,4

826,3

2011

2012

46,1

47,7

48,2

49,9

621,2

618,6

609,5

604,4

2015

2016

2017

2018

46,1

45,2

712,0

660,1

2013

2014

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή – Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2004-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018 οι πραγματοποιηθείσες συνολικές δαπάνες
των νοικοκυριών για εξωσχολική υποστήριξη μαθη-
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τών (ξένες γλώσσες) είναι 604,43 εκ.€ και αντιστοιχούν στο 49,9% των συνολικών δαπανών των νοικοκυ-

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2017

κοκυριών για εξωσχολική υποστήριξη των μαθητών
(φροντιστήρια, ιδιαίτερα μαθήματα & ξένες γλώσσες)
στην Ελλάδα καταγράφει αύξηση κατά 12,5% (ή κατά
5,5 ποσ. μονάδες), από 44,4% το 2004, σε 49,9% το
2018. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά
την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2018 (49,9%),
ενώ η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2004 (44,4%).
4.4.4.4 ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΑ
ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Στη συγκεκριμένη ενότητα, οι συνολικές δαπάνες των
νοικοκυριών για αγορά αγαθών και υπηρεσιών εκπαίδευσης επιμερίζονται στις 7 κατηγορίες δαπάνης που
κατά κύριο λόγο αφορούν σε δαπάνες ενταγμένες σε
κάποια από τις 5 βαθμίδες της τυπικής εκπαίδευσης
(Προσχολική εκπαίδευση, Πρωτοβάθμια εκπαίδευση,
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, Μεταδευτεροβάθμια μητριτοβάθμια εκπαίδευση, και Τριτοβάθμια εκπαίδευση), ενώ επιπλέον 2 κατηγορίες δαπάνης αφορούν σε
δαπάνες για Εκπαίδευση που δεν μπορεί να ταξινομηθεί με βάση το επίπεδο, και σε δαπάνες για Γενικές αγορές - υπηρεσίες.

Κεφάλαιο 4ο

ΔΗΜΟΣΙΕΣ & ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

ριών για εξωσχολική υποστήριξη των μαθητών (φροντιστήρια, ιδιαίτερα μαθήματα & ξένες γλώσσες), που
τη συγκεκριμένη χρονιά ανήλθε στα 1.201,3 εκ.€.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2004-2018), καταγράφεται μείωση του δείκτη δαπανών των νοικοκυριών για
εξωσχολική υποστήριξη μαθητών (ξένες γλώσσες) κατά -10,0% (ή κατά 67,3 εκ.€) από 671,7 εκ.€ το 2004, σε
604,4 εκ.€ το 2018. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της περιόδου εκδηλώνονται σημαντικές σε ετήσια βάση αυξομειώσεις του συγκεκριμένου οικονομικού δείκτη. Συγκεκριμένα την περίοδο 2004-2010 καταγράφεται σημαντική αύξηση του δείκτη κατά 34,7% (ή κατά 233,1
εκ.€) από 671,7 εκ.€ το 2004, σε 904,8 εκ.€ το 2010,
που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά τη
συνολική περίοδο αναφοράς 2004-2018. Την αμέσως
επόμενη περίοδο 2010-2018 καταγράφεται σημαντική
μείωση του δείκτη κατά -33,2% (ή κατά 300,4 εκ.€) από
904,8 εκ.€ το 2010,σε 604,4 εκ.€ το 2018, που αποτελεί
και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς 2004-2018. Από την ετήσια μεταβολή
των δαπανών των νοικοκυριών για εξωσχολική υποστήριξη μαθητών (ξένες γλώσσες) κατά την περίοδο
αναφοράς αξίζει να σημειωθεί ότι το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας αύξησης του συγκεκριμένου δείκτη καταγράφεται το 2008 (κατά 13,5% έναντι του προηγούμενου έτους), ενώ το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας μείωσης
του δείκτη καταγράφεται το 2013 (κατά -13,8% έναντι
του προηγούμενου έτους).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2005-2018), ο δείκτης
ποσοστιαία αναλογία των συνολικών δαπανών των
νοικοκυριών για εξωσχολική υποστήριξη μαθητών
(ξένες γλώσσες) επί των συνολικών δαπανών των νοι-

Στα ακόλουθα γραφήματα αποτυπώνεται η ετήσια κατανομή των συνολικών δαπανών των νοικοκυριών για
αγορά αγαθών και υπηρεσιών εκπαίδευσης ανά
βαθμίδα εκπαίδευσης σύμφωνα με την ταξινόμησή
τους από την ΕΛΣΤΑΤ (σε εκ.€) και ποσοστιαία κατανομή της επί της συνολικής δαπάνης των νοικοκυριών
για αγορά αγαθών και υπηρεσιών εκπαίδευσης την
περίοδο 2004-2018.

Γράφημα 4.234: Συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών και υπηρεσιών εκπαίδευσης ανά ΒΑΘΜΙΔΑ εκπαίδευσης (σε εκ.€) και ποσοστιαία κατανομή της κατηγορίας επί της συνολικής δαπάνης των νοικοκυριών για αγορά αγαθών και υπηρεσιών εκπαίδευσης την περίοδο 2004-2018
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Κατά το οικονομικό έτος 2018 οι ετήσιες δαπάνες των
νοικοκυριών για αγορά αγαθών και υπηρεσιών εκπαίδευσης (3.296,6 εκ.€) επιμερίζονται, κατά φθίνουσα σειρά ποσοστιαίας αναλογίας, στις ακόλουθες επτά
κατηγορίες δαπανών:
 Προσχολική εκπαίδευση, στην οποία αναλογεί το 6,2%
(ή 197,7 εκ.€) των συνολικών δαπανών,
 Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, στην οποία αναλογεί το
11,7% (ή 372,6 εκ.€) των συνολικών δαπανών,
 Δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην οποία αναλογεί το
17,8% (ή 567,0 εκ.€) των συνολικών δαπανών,
 Μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση,
στην οποία αναλογεί το 4,7% (ή 149,6 εκ.€) των συνολικών δαπανών,
 Τριτοβάθμια εκπαίδευση, στην οποία αναλογεί το
6,9% (ή 218,6 εκ.€) των συνολικών δαπανών,
 Εκπαίδευση που δεν μπορεί να ταξινομηθεί με βάση
το επίπεδο, στην οποία αναλογεί το 30,5% (ή 967,3
εκ.€) των συνολικών δαπανών για εκπαίδευση των
νοικοκυριών, και
 Γενικές αγορές, στην οποία αναλογεί το 5,7% (ή 182,2
εκ.€) των συνολικών δαπανών.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2004-2018), σε 5 από τις
συνολικά 7 κατηγορίες δαπανών καταγράφεται μείωση της δαπάνης, με την υψηλότερη (κατά απόλυτη τιμή της μεταβολής) να καταγράφεται στην κατηγορία
δαπανών:
 Εκπαίδευση που δεν μπορεί να ταξινομηθεί με βάση
το επίπεδο (μείωση κατά 684,9 εκ.€ ή κατά -41,5%),
με τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς να καταγράφεται το 2009 (1.906,2 εκ.€) και την
αντίστοιχη ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο
να καταγράφεται το 2018 (967,3 εκ.€),
και κατά φθίνουσα τιμή της απόλυτης μεταβολής ακολουθούν οι κατηγορίες δαπανών:
 Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (μείωση κατά 259,6 εκ.€
ή κατά -19,3%), με τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την
περίοδο αναφοράς να καταγράφεται το 2009 (1.791,1
εκ.€) και την αντίστοιχη ελάχιστη τιμή του δείκτη την
ίδια περίοδο να καταγράφεται το 2017 (1.071,6 εκ.€),
 Γενικές αγορές (μείωση κατά 173,5 εκ.€ ή κατά 48,8%), με τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο
αναφοράς να καταγράφεται το 2009 (445,3 εκ.€) και
την αντίστοιχη ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο να καταγράφεται το 2015 (176,6 εκ.€),
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κατά -41,4%), με τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την
περίοδο αναφοράς να καταγράφεται το 2010 (554,9
εκ.€) και την αντίστοιχη ελάχιστη τιμή του δείκτη την
ίδια περίοδο να καταγράφεται το 2016 (165,0 εκ.€), και
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση (μείωση κατά 93,7 εκ.€ ή
κατά -20,1%), με τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την
περίοδο αναφοράς να καταγράφεται το 2009 (602,2
εκ.€) και την αντίστοιχη ελάχιστη τιμή του δείκτη την
ίδια περίοδο να καταγράφεται το 2015 (357,2 εκ.€).

Την ίδια περίοδο (2004-2018), σε 2 από τις συνολικά 7
κατηγορίες δαπανών καταγράφεται αύξηση της δαπάνης, με την υψηλότερη (κατά απόλυτη τιμή της μεταβολής) να καταγράφεται στην κατηγορία δαπανών:

 Τριτοβάθμια εκπαίδευση (αύξηση κατά 120,8 εκ.€ ή

κατά 123,4%), με τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την
περίοδο αναφοράς να καταγράφεται το 2014 (235,8
εκ.€) και την αντίστοιχη ελάχιστη τιμή του δείκτη την
ίδια περίοδο να καταγράφεται το 2004 (97,9 εκ.€), και
ακολουθεί η κατηγορία πληρωμών,
 Μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση
(αύξηση κατά 20,0 εκ.€ ή κατά 15,4%), με τη μέγιστη
τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς να καταγράφεται το 2011 (204,6 εκ.€) και την αντίστοιχη ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο να καταγράφεται το 2009 (121,4 εκ.€).
Στη συνέχεια της ενότητας , οι συνολικές δαπάνες των
νοικοκυριών για αγορά αγαθών και υπηρεσιών εκπαίδευσης αναλύονται σε κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης οι
επιμέρους υποκατηγορίες δαπάνης που την συνθέτουν.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, εκτός των κωδικών που
συμπεριλαμβάνει η ΕΛΣΤΑΤ σε αυτές, έχουν συνυπολογισθεί αναλογικά στις βαθμίδες της εκπαίδευσης ακόλουθες υποκατηγορίες δαπανών που αφορούν στην κατηγορία δαπανών Εκπαίδευση που δεν μπορεί να ταξινομηθεί με βάση το επίπεδο και είναι: (1) Οικονομικές
μεταβιβάσεις για σπουδές σε άλλα νοικοκυριά στο
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ (Κ.Α. 1281103), (2) Οικονομικές μεταβιβάσεις για σπουδές σε άλλα νοικοκυριά στο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
(Κ.Α. 1281104), (3) Υπηρεσίες παροχής καταλύματος σε
οικοτροφεία, πανεπιστήμια κ.α (Κ.Α. 1121104), και (4)
Δίδακτρα για σχολεία παιδιών με ειδικές ανάγκες (Κ.Α.
1241102), καθώς και η κατηγορία δαπανών Γενικές Αγορές που αφορά στην αγορά βιβλίων, εγχειριδίων
βοηθημάτων, λεξικών, γραφική ύλη και είδη σχεδιάσεως). Ο επιμερισμός των συγκεκριμένων υποκατηγο-
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ριών δαπανών ανά βαθμίδα εκπαίδευσης έχει γίνει
αναλογικά ως προς τον μαθητικό/φοιτητικό πληθυσμό
των βαθμίδων, στις οποίες κυρίως αναφέρεται. Διευκρινίζεται ότι η μόνη κατηγορία δαπάνης των νοικοκυριών για αγορά αγαθών και υπηρεσιών εκπαίδευσης
που δεν μετέχει στην συμπερίληψη ανά βαθμίδα εκπαίδευση είναι η δαπάνη που αφορά στις Ξένες γλώσσες για άτομα που δεν παρακολουθούν κάποια βαθμίδα της εκπαίδευσης (Κ.Α. 1051102).

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια κατανομή των συνολικών δαπανών (σε εκ.€) των νοικοκυριών για Προσχολική εκπαίδευση και ποσοστιαία κατανομή της κατηγορίας δαπάνης επί της συνολικής
δαπάνης των νοικοκυριών για αγορά αγαθών και υπηρεσιών εκπαίδευσης την περίοδο 2004-2018.

Γράφημα 4.235: Συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών (σε εκ.€) για ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ εκπαίδευση και ποσοστιαία κατανομή της κατηγορίας επί της συνολικής δαπάνης των νοικοκυριών για αγορά αγαθών και υπηρεσιών εκπαίδευσης την περίοδο 2004-2018
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Το 2018 οι πραγματοποιηθείσες συνολικές δαπάνες
των νοικοκυριών για Προσχολική εκπαίδευση είναι
218,7 εκ.€ και αντιστοιχούν στο 6,9% των συνολικών
δαπανών των νοικοκυριών για αγορά αγαθών και υπηρεσιών εκπαίδευσης, που τη συγκεκριμένη χρονιά
ανήλθε στα 3.176,5 εκ.€.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2004-2018), καταγράφεται σημαντική μείωση του δείκτη δαπανών των νοικοκυριών για Προσχολική εκπαίδευση κατά -39,7% (ή
κατά 144,2 εκ.€) από 362,9 εκ.€ το 2004, σε 218,7 εκ.€
το 2018. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της περιόδου εκδηλώνονται σημαντικές σε ετήσια βάση αυξομειώσεις του
συγκεκριμένου οικονομικού δείκτη. Συγκεκριμένα την
περίοδο 2004-2010 (προ κρίσης) καταγράφεται ισχυρή
αύξηση του δείκτη κατά 62,0% (ή κατά 225,2 εκ.€) από
362,9 το 2004, σε 588,1 εκ.€ το 2010, που αποτελεί και
τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά τη συνολική περίοδο
αναφοράς 2004-2018. Την αμέσως επόμενη περίοδο
2010-2018 καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική μείωση
του δείκτη κατά -62,8% (ή κατά 369,4 εκ.€) από 588,1
εκ.€ το 2010, σε 218,7 εκ.€ το 2018. Σημειώνεται ότι η
ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά τη συνολική περίοδο
αναφοράς 2004-2018 καταγράφεται το 2016 (182,5
εκ.€). Από την ετήσια μεταβολή των δαπανών των νοι-
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κοκυριών για Προσχολική εκπαίδευση κατά την περίοδο αναφοράς αξίζει να σημειωθεί ότι το υψηλότερο
ποσοστό ετήσιας αύξησης του συγκεκριμένου δείκτη
καταγράφεται το 2009 (κατά 27,3% έναντι του προηγούμενου έτους), ενώ το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας
μείωσης του δείκτη καταγράφεται το 2016 (κατά -22,9%
έναντι του προηγούμενου έτους).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2005-2018), ο δείκτης
ποσοστιαία αναλογία των συνολικών δαπανών των
νοικοκυριών για Προσχολική εκπαίδευση επί των συνολικών δαπανών των νοικοκυριών για αγορά αγαθών
και υπηρεσιών εκπαίδευση στην Ελλάδα καταγράφει
μείωση κατά -16,8% (ή κατά 1,4 ποσ. μονάδες), από
8,3% το 2004, σε 6,9% το 2018. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2010 (11,1%), ενώ η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2016 (5,6%).
Στα ακόλουθα γραφήματα αποτυπώνεται η ετήσια κατανομή των συνολικών δαπανών των νοικοκυριών για
Προσχολική εκπαίδευση ανά υποκατηγορία δαπάνης
και ποσοστιαία κατανομή της υποκατηγορίας δαπάνης επί της συνολικής δαπάνης των νοικοκυριών για
Προσχολική εκπαίδευση την περίοδο 2004-2018.

Γράφημα 4.236: Συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ εκπαίδευση ανά ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ δαπάνης (σε εκ.€) και ποσοστιαία κατανομή της υποκατηγορίας επί της συνολικής δαπάνης των νοικοκυριών για ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ εκπαίδευση την περίοδο 2004-2018
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Κατά το οικονομικό έτος 2018 οι ετήσιες δαπάνες των
νοικοκυριών για Προσχολική εκπαίδευση (218,7 εκ.€)
επιμερίζονται, κατά φθίνουσα σειρά ποσοστιαίας αναλογίας, στις ακόλουθες 6 υποκατηγορίες δαπανών:
 Δίδακτρα παιδικού σταθμού για παιδιά ηλικίας άνω
των 3 ετών, στην οποία αναλογεί το 37,3% (ή 81,6
εκ.€) των συνολικών δαπανών στη βαθμίδα,
 Δίδακτρα Νηπιαγωγείου, στην οποία αναλογεί το
23,5% (ή 51,5 εκ.€) των συνολικών δαπανών στη βαθμίδα,
 Υπηρεσίες παιδαγωγών, μπέιμπυ-σίτερς, παιδοκόμων, στην οποία αναλογεί το 20,4% (ή 44,7 εκ.€) των
συνολικών δαπανών στη βαθμίδα,
 Γενικές αγορές (αναλογικά), στην οποία αναλογεί το
9,4% (ή 20,5 εκ.€) των συνολικών δαπανών στη βαθμίδα,
 Υπηρεσίες τροφών, δίδακτρα βρεφονηπιακών σταθμών ηλικίας έως και 3 ετών, στην οποία αναλογεί το
9,1% (ή 19,9 εκ.€) των συνολικών δαπανών στη βαθμίδα, και
 Δίδακτρα για σχολεία παιδιών με ειδικές ανάγκες (αναλογικά), στην οποία αναλογεί το 0,2% (ή 0,5 εκ.€)
των συνολικών δαπανών στη βαθμίδα.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2004-2018), σε 5 από τις
συνολικά 6 υποκατηγορίες δαπανών καταγράφεται
μείωση της δαπάνης, με την υψηλότερη (κατά απόλυτη
τιμή της μεταβολής) να καταγράφεται στην υποκατηγορία δαπανών:
 Υπηρεσίες παιδαγωγών, μπέιμπυ-σίτερς, παιδοκόμων Υπηρεσίες τροφών (μείωση κατά 95,6 εκ.€ ή κατά -68,1%), με τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς να καταγράφεται το 2010 (170,0 εκ.€)
και την αντίστοιχη ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια
περίοδο να καταγράφεται το 2016 (29,6 εκ.€),
και κατά φθίνουσα τιμή της απόλυτης μεταβολής ακολουθούν οι υποκατηγορίες δαπανών:
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μών ηλικίας έως και 3 ετών (μείωση κατά 41,9 εκ.€ ή
κατά -67,8%), με τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την
περίοδο αναφοράς να καταγράφεται το 2010 (124,9
εκ.€) και την αντίστοιχη ελάχιστη τιμή του δείκτη
την ίδια περίοδο να καταγράφεται το 2017 (17,1
εκ.€),
Γενικές αγορές (αναλογικά) μείωση κατά 4,7 εκ.€ ή
κατά -18,7%, με τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την
περίοδο αναφοράς να καταγράφεται το 2009 (36,8
εκ.€) και την αντίστοιχη ελάχιστη τιμή του δείκτη
την ίδια περίοδο να καταγράφεται το 2015 (15,9
εκ.€),
Δίδακτρα Νηπιαγωγείου (μείωση κατά 1,4 εκ.€ ή
κατά -2,7%), με τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την
περίοδο αναφοράς να καταγράφεται το 2011 (78,7
εκ.€) και την αντίστοιχη ελάχιστη τιμή του δείκτη
την ίδια περίοδο να καταγράφεται το 2016 (36,9
εκ.€), και
Δίδακτρα παιδικού σταθμού για παιδιά ηλικίας άνω
των 3 ετών (μείωση κατά 0,7 εκ.€ ή κατά -0,9%), με
τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς να καταγράφεται το 2010 (191,9 εκ.€) και την
αντίστοιχη ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο να καταγράφεται το 2016 (79,8 εκ.€).

Την ίδια περίοδο (2004-2018), σε 1 από τις συνολικά 6
υποκατηγορίες δαπανών καταγράφεται αύξηση της
δαπάνης, με την υψηλότερη (κατά απόλυτη τιμή της μεταβολής) να καταγράφεται στην υποκατηγορία δαπανών:

 Δίδακτρα για σχολεία παιδιών με ειδικές ανάγκες (αναλογικά) αύξηση κατά 0,04 εκ.€ ή κατά 9,3%, με τη
μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς
να καταγράφεται το 2011 (0,71 εκ.€) και την αντίστοιχη ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο να
καταγράφεται το 2015 (0,19 εκ.€).
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ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

κατανομή της κατηγορίας δαπάνης επί της συνολικής
δαπάνης των νοικοκυριών για αγορά αγαθών και υπηρεσιών εκπαίδευσης την περίοδο 2004-2018.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια κατανομή των συνολικών δαπανών (σε εκ.€) των νοικοκυριών για Πρωτοβάθμια εκπαίδευση και ποσοστιαία

Γράφημα 4.237: Συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών (σε εκ.€) για ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ εκπαίδευση και ποσοστιαία κατανομή της κατηγορίας επί της συνολικής
δαπάνης των νοικοκυριών για αγορά αγαθών και υπηρεσιών εκπαίδευσης την περίοδο 2004-2018
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παίδευση κατά την περίοδο αναφοράς αξίζει να σημειωθεί ότι το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας αύξησης
του συγκεκριμένου δείκτη καταγράφεται το 2008 (κατά 13,6% έναντι του προηγούμενου έτους), ενώ το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας μείωσης του δείκτη καταγράφεται το 2011 (κατά -11,4% έναντι του προηγούμενου
έτους).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2005-2018), ο δείκτης
ποσοστιαία αναλογία των συνολικών δαπανών των
νοικοκυριών για Πρωτοβάθμια εκπαίδευση επί των
συνολικών δαπανών των νοικοκυριών για αγορά αγαθών και υπηρεσιών εκπαίδευση στην Ελλάδα καταγράφει μικρή μείωση κατά -3,1% (ή κατά 0,4 ποσ. μονάδες), από 13,4% το 2004, σε 13,8% το 2018. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο
αναφοράς καταγράφεται το 2007 (13,4%), ενώ η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το
2012 (12,1%).
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Το 2018 οι πραγματοποιηθείσες συνολικές δαπάνες
των νοικοκυριών για Πρωτοβάθμια εκπαίδευση είναι
438,1 εκ.€ και αντιστοιχούν στο 13,8% των συνολικών
δαπανών των νοικοκυριών για αγορά αγαθών και υπηρεσιών εκπαίδευσης, που τη συγκεκριμένη χρονιά
ανήλθε στα 3.176,5 εκ.€.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2004-2018), καταγράφεται ισχυρή μείωση του δείκτη δαπανών των νοικοκυριών για Πρωτοβάθμια εκπαίδευση κατά -25,4% (ή
κατά 148,9 εκ.€) από 587,4 εκ.€ το 2004, σε 438,1 εκ.€
το 2018. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της περιόδου εκδηλώνονται σημαντικές σε ετήσια βάση αυξομειώσεις
του συγκεκριμένου οικονομικού δείκτη. Συγκεκριμένα
την περίοδο 2004-2008 (προ κρίσης) καταγράφεται ισχυρή αύξηση του δείκτη κατά 28,1% (ή κατά 164,7
εκ.€) από 587,0 το 2004, σε 751,7 εκ.€ το 2008, που
αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς 2004-2018, ενώ την επόμενη
περίοδο 2009-2015 καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική μείωση του δείκτη κατά -44,0% (ή κατά 330,5 εκ.€)
από 751,7 εκ.€ το 2008, σε 421,2 εκ.€ το 2015, που
αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς 2004-2018. Τέλος, την περίοδο 2015-2018 καταγράφεται ελαφρά αύξηση του
δείκτη κατά 4,0% (ή κατά 16,9 εκ.€) από 421,2 εκ.€ το
2015, σε 438,1 εκ.€ το 2018. Από την ετήσια μεταβολή
των δαπανών των νοικοκυριών για Πρωτοβάθμια εκ-

Στα ακόλουθα γραφήματα αποτυπώνεται η ετήσια κατανομή των συνολικών δαπανών των νοικοκυριών για
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση ανά υποκατηγορία δαπάνης και ποσοστιαία κατανομή της υποκατηγορίας
δαπάνης επί της συνολικής δαπάνης των νοικοκυριών
για Πρωτοβάθμια εκπαίδευση την περίοδο 20042018.

Γράφημα 4.238: Συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ εκπαίδευση ανά ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ δαπάνης (σε εκ.€) και ποσοστιαία κατανομή της υποκατηγορίας επί της συνολικής δαπάνης των νοικοκυριών για ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ εκπαίδευση την περίοδο 2004-2018
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Κατά το οικονομικό έτος 2018 οι ετήσιες δαπάνες των
νοικοκυριών για Πρωτοβάθμια εκπαίδευση (438,1
εκ.€) επιμερίζονται, κατά φθίνουσα σειρά ποσοστιαίας αναλογίας, στις ακόλουθες 7 υποκατηγορίες δαπανών:
 Δίδακτρα για ξένες γλώσσες, στην οποία αναλογεί το
48,8% (ή 213,8 εκ.€) των συνολικών δαπανών στη
βαθμίδα,
 Δίδακτρα Δημοτικού, στην οποία αναλογεί το 26,5% (ή
116,1 εκ.€) των συνολικών δαπανών στη βαθμίδα,
 Γενικές αγορές (αναλογικά), στην οποία αναλογεί το
14,0% (ή 61,3 εκ.€) των συνολικών δαπανών στη βαθμίδα,
 Δίδακτρα για ιδιαίτερα μαθήματα, στην οποία αναλογεί το 4,8% (ή 20,9 εκ.€) των συνολικών δαπανών στη
βαθμίδα,
 Δίδακτρα για φροντιστήρια μαθημάτων, στην οποία
αναλογεί το 11,2% (ή 2,6 εκ.€) των συνολικών δαπανών,
 Εκπαιδευτικές εκδρομές (μουσεία, θέατρο κ.α.), στην
οποία αναλογεί το 2,1% (ή 10,7 εκ.€) των συνολικών
δαπανών στη βαθμίδα, και
 Δίδακτρα για σχολεία παιδιών με ειδικές ανάγκες (αναλογικά), στην οποία αναλογεί το 0,9% (ή 4,2 εκ.€)
των συνολικών δαπανών στη βαθμίδα.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2004-2018), σε 5 από τις
συνολικά 7 υποκατηγορίες δαπανών καταγράφεται

828

μείωση της δαπάνης, με την υψηλότερη (κατά απόλυτη
τιμή της μεταβολής) να καταγράφεται στην υποκατηγορία δαπανών:
 Γενικές αγορές (αναλογικά) μείωση κατά 55,6 εκ.€ ή
κατά -47,6%, με τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την
περίοδο αναφοράς να καταγράφεται το 2009 (148,1
εκ.€) και την αντίστοιχη ελάχιστη τιμή του δείκτη
την ίδια περίοδο να καταγράφεται το 2018 (61,3
εκ.€),
και κατά φθίνουσα τιμή της απόλυτης μεταβολής ακολουθούν οι υποκατηγορίες δαπανών:
 Δίδακτρα Δημοτικού (μείωση κατά 51,6 εκ.€ ή κατά
-30,8%), με τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς να καταγράφεται το 2010 (252,3 εκ.€)
και την αντίστοιχη ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια
περίοδο να καταγράφεται το 2018 (116,1 εκ.€),
 Δίδακτρα για ξένες γλώσσες (μείωση κατά 35,0 εκ.€
ή κατά -14,1%), με τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά
την περίοδο αναφοράς να καταγράφεται το 2009
(297,7 εκ.€) και την αντίστοιχη ελάχιστη τιμή του
δείκτη την ίδια περίοδο να καταγράφεται το 2015
(184,6 εκ.€),
 Δίδακτρα για ιδιαίτερα μαθήματα (μείωση κατά 7,7
εκ.€ ή κατά -27,0%), με τη μέγιστη τιμή του δείκτη
κατά την περίοδο αναφοράς να καταγράφεται το
2008 (47,6 εκ.€) και την αντίστοιχη ελάχιστη τιμή
του δείκτη την ίδια περίοδο να καταγράφεται το
2013 (8,0 εκ.€), και
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χιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο να καταγράφεται το 2015 (3,5 εκ.€),
 Δίδακτρα για σχολεία παιδιών με ειδικές ανάγκες (αναλογικά) αύξηση κατά 0,4 εκ.€ ή κατά 9,3%, με τη
μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς
να καταγράφεται το 2016 (6,0 εκ.€) και την αντίστοιχη ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο να καταγράφεται το 2015 (1,6 εκ.€).

 Δίδακτρα για φροντιστήρια μαθημάτων (μείωση κα-

τά 2,6 εκ.€ ή κατά -19,1%), με τη μέγιστη τιμή του
δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς να καταγράφεται το 2007 (15,6 εκ.€) και την αντίστοιχη ελάχιστη
τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο να καταγράφεται
το 2009 (2,0 εκ.€).

Την ίδια περίοδο (2004-2018), σε 2 από τις συνολικά 7
υποκατηγορίες δαπανών καταγράφεται αύξηση της
δαπάνης, με την υψηλότερη (κατά απόλυτη τιμή της μεταβολής) να καταγράφεται στην υποκατηγορία δαπανών:

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια κατανομή των συνολικών δαπανών (σε εκ.€) των νοικοκυριών για Δευτεροβάθμια εκπαίδευση και ποσοστιαία
κατανομή της κατηγορίας δαπάνης επί της συνολικής
δαπάνης των νοικοκυριών για αγορά αγαθών και υπηρεσιών εκπαίδευσης την περίοδο 2004-2018.

 Εκπαιδευτικές εκδρομές (μουσείο, θέατρο κ.α.) αύ-

ξηση κατά 3,3 εκ.€ ή κατά 44,8%), με τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς να καταγράφεται το 2018 (10,7 εκ.€) και την αντίστοιχη ελά-

Γράφημα 4.239: Συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών (σε εκ.€) για ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ εκπαίδευση και ποσοστιαία κατανομή της κατηγορίας επί της συνολικής
δαπάνης των νοικοκυριών για αγορά αγαθών και υπηρεσιών εκπαίδευσης την περίοδο 2004-2018
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Το 2018 οι πραγματοποιηθείσες συνολικές δαπάνες
των νοικοκυριών για Δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι 1.198,1 εκ.€ και αντιστοιχούν στο 37,7% των συνολικών δαπανών των νοικοκυριών για αγορά αγαθών
και υπηρεσιών εκπαίδευσης, που τη συγκεκριμένη
χρονιά ανήλθε στα 3.176,5 εκ.€.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2004-2018), καταγράφεται ισχυρή μείωση του δείκτη δαπανών των νοικοκυριών για Δευτεροβάθμια εκπαίδευση κατά -22,9% (ή
κατά 356,6 εκ.€) από 1.554,7 εκ.€ το 2004, σε 1.198,1
εκ.€ το 2018. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της περιόδου
εκδηλώνονται σημαντικές σε ετήσια βάση αυξομειώσεις του συγκεκριμένου οικονομικού δείκτη. Συγκεκριμένα την περίοδο 2004-2009 (προ κρίσης) καταγράφεται σημαντική αύξηση του δείκτη κατά 32,2% (ή
κατά 500,2 εκ.€) από 1.554,7 το 2004, σε 2.054,9 εκ.€
το 2009, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη
κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς 2004-2018, ενώ
την επόμενη περίοδο 2009-2017 καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική μείωση του δείκτη κατά -42,1% (ή κατά 865,0 εκ.€) από 2.054,9 εκ.€ το 2009, σε 1.189,9
εκ.€ το 2017, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του
δείκτη κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς 20042018. Τέλος, την περίοδο 2017-2018 καταγράφεται
ελαφρά αύξηση του δείκτη κατά 0,7% (ή κατά 8,3
εκ.€) από 1.189,9 εκ.€ το 2017, σε 1.198,1 εκ.€ το

2018. Από την ετήσια μεταβολή των δαπανών των νοικοκυριών για Δευτεροβάθμια εκπαίδευση κατά την
περίοδο αναφοράς αξίζει να σημειωθεί ότι το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας αύξησης του συγκεκριμένου
δείκτη καταγράφεται το 2008 (κατά 14,4% έναντι του
προηγούμενου έτους), ενώ το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας μείωσης του δείκτη καταγράφεται το 2013 (κατά -10,7% έναντι του προηγούμενου έτους).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2005-2018), ο δείκτης
ποσοστιαία αναλογία των συνολικών δαπανών των
νοικοκυριών για Δευτεροβάθμια εκπαίδευση επί των
συνολικών δαπανών των νοικοκυριών για αγορά αγαθών και υπηρεσιών εκπαίδευση στην Ελλάδα καταγράφει μικρή μείωση κατά -6,4% (ή κατά 2,3 ποσ. μονάδες), από 35,4% το 2004, σε 37,7% το 2018. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο
αναφοράς καταγράφεται το 2015 (39,8%), ενώ η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται
το 2010 (35,3%).
Στα ακόλουθα γραφήματα αποτυπώνεται η ετήσια κατανομή των συνολικών δαπανών των νοικοκυριών για
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση ανά υποκατηγορία δαπάνης και ποσοστιαία κατανομή της υποκατηγορίας
δαπάνης επί της συνολικής δαπάνης των νοικοκυριών
για Δευτεροβάθμια εκπαίδευση την περίοδο 20042018.
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Γράφημα 4.240: Συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ εκπαίδευση ανά ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ δαπάνης (σε εκ.€) και ποσοστιαία κατανομή της υποκατηγορίας επί της συνολικής δαπάνης των νοικοκυριών για ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ εκπαίδευση την περίοδο 2004-2018
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Δίδακτρα ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, ΓΕΝ. & ΕΠΑΓΓ. ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑΣ
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Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή – Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2004-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Κατά το οικονομικό έτος 2018 οι ετήσιες δαπάνες των
νοικοκυριών για Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (1.198,1
εκ.€) επιμερίζονται, κατά φθίνουσα σειρά ποσοστιαίας αναλογίας, στις ακόλουθες 8 υποκατηγορίες δαπανών:
 Δίδακτρα για φροντιστήρια μαθημάτων, στην οποία
αναλογεί το 34,1% (ή 408,1 εκ.€) των συνολικών δαπανών,
 Δίδακτρα για ξένες γλώσσες, στην οποία αναλογεί το
26,2% (ή 314,3 εκ.€) των συνολικών δαπανών στη
βαθμίδα,
 Δίδακτρα Γυμνασίου, Γεν. & Επαγγ. Λυκείου και ΕΠΑΣ, στην οποία αναλογεί το 15,7% (ή 188,5 εκ.€) των
συνολικών δαπανών στη βαθμίδα (διαχρονικά η ποσοστιαία αναλογία της δαπάνης για δίδακτρα Γυμνασίου
(μέση τιμή περιόδου 52,4%) υπερέχει ελαφρά της αντίστοιχης δαπάνης για δίδακτρα Λυκείου ΓΕΛ–ΕΠΑΛ–
ΕΠΑΣ (μέση τιμή περιόδου 47,6%),
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 Δίδακτρα για ιδιαίτερα μαθήματα, στην οποία αναλο





γεί το 13,1% (ή 157,4 εκ.€) των συνολικών δαπανών
στη βαθμίδα,
Γενικές αγορές (αναλογικά), στην οποία αναλογεί το
5,3% (ή 63,0 εκ.€) των συνολικών δαπανών στη βαθμίδα,
Οικονομικές μεταβιβάσεις για σπουδές σε άλλα νοικοκυριά στο εσωτερικό (αναλογικά), στην οποία αναλογεί το 3,8% (ή 45,3 εκ.€) των συνολικών δαπανών
στη βαθμίδα,
Εκπαιδευτικές εκδρομές (μουσεία, θέατρο κ.α.), στην
οποία αναλογεί το 1,7% (ή 19,9 εκ.€) των συνολικών
δαπανών στη βαθμίδα, και
Δίδακτρα για σχολεία παιδιών με ειδικές ανάγκες (αναλογικά), στην οποία αναλογεί το 0,1% (ή 1,5 εκ.€)
των συνολικών δαπανών στη βαθμίδα.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2017

Κατά την περίοδο αναφοράς (2004-2018), σε 7 από τις
συνολικά 8 υποκατηγορίες δαπανών καταγράφεται
μείωση της δαπάνης, με την υψηλότερη (κατά απόλυτη
τιμή της μεταβολής) να καταγράφεται στην υποκατηγορία δαπανών:
 Δίδακτρα για ιδιαίτερα μαθήματα μείωση κατά 101,5
εκ.€ ή κατά -39,2%, με τη μέγιστη τιμή του δείκτη
κατά την περίοδο αναφοράς να καταγράφεται το
2011 (366,9 εκ.€) και την αντίστοιχη ελάχιστη τιμή
του δείκτη την ίδια περίοδο να καταγράφεται το
2018 (157,4 εκ.€),





και κατά φθίνουσα τιμή της απόλυτης μεταβολής ακολουθούν οι υποκατηγορίες δαπανών:
 Δίδακτρα για φροντιστήρια μαθημάτων (μείωση κατά
95,6 εκ.€ ή κατά -19,0%), με τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς να καταγράφεται το
2008 (643,3 εκ.€) και την αντίστοιχη ελάχιστη τιμή του
δείκτη την ίδια περίοδο να καταγράφεται το 2017
(401,4 εκ.€),
 Γενικές αγορές (αναλογικά) (μείωση κατά 62,3 εκ.€ ή
κατά -49,7%), με τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την
περίοδο αναφοράς να καταγράφεται το 2009 (160,6
εκ.€) και την αντίστοιχη ελάχιστη τιμή του δείκτη την
ίδια περίοδο να καταγράφεται το 2018 (63,0 εκ.€),
 Οικονομικές μεταβιβάσεις για σπουδές σε άλλα νοικοκυριά στο εσωτερικό (αναλογικά) μείωση κατά
34,9 εκ.€ ή κατά -43,5%, με τη μέγιστη τιμή του δείκτη
κατά την περίοδο αναφοράς να καταγράφεται το 2009
(102,0 εκ.€) και την αντίστοιχη ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο να καταγράφεται το 2015 (44,4
εκ.€),
 Δίδακτρα για ξένες γλώσσες (μείωση κατά 32,4 εκ.€ ή
κατά -9,4%), με τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την
περίοδο αναφοράς να καταγράφεται το 2010 (481,9

εκ.€) και την αντίστοιχη ελάχιστη τιμή του δείκτη την
ίδια περίοδο να καταγράφεται το 2018 (314,3 εκ.€),
Εκπαιδευτικές εκδρομές (μουσείο, θέατρο κ.α.) μείωση κατά 19,7 εκ.€ ή κατά -49,7%), με τη μέγιστη τιμή
του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς να καταγράφεται το 2007 (44,6 εκ.€) και την αντίστοιχη ελάχιστη τιμή
του δείκτη την ίδια περίοδο να καταγράφεται το 2016
(11,3 εκ.€), και
Δίδακτρα Γυμνασίου, Γεν. & Επαγγ. Λυκείου και ΕΠΑΣ
(μείωση κατά 10,4 εκ.€ ή κατά -5,2%), με τη μέγιστη
τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς να καταγράφεται το 2009 (297,2 εκ.€) και την αντίστοιχη ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο να καταγράφεται το 2015 (134,9 εκ.€).

Κεφάλαιο 4ο

ΔΗΜΟΣΙΕΣ & ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Την ίδια περίοδο (2004-2018), σε 1 από τις συνολικά 8
υποκατηγορίες δαπανών καταγράφεται αύξηση της
δαπάνης, με την υψηλότερη (κατά απόλυτη τιμή της μεταβολής) να καταγράφεται στην υποκατηγορία δαπανών:

 Δίδακτρα για σχολεία παιδιών με ειδικές ανάγκες (αναλογικά) αύξηση κατά 0,1 εκ.€ ή κατά 9,3%, με τη
μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς
να καταγράφεται το 2016 (2,2 εκ.€) και την αντίστοιχη ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο να καταγράφεται το 2015 (0,6 εκ.€).

ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΜΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια κατανομή των συνολικών δαπανών (σε εκ.€) των νοικοκυριών για Μεταδευτεροβάθμια μη τριτοβάθμια εκπαίδευση και ποσοστιαία κατανομή της κατηγορίας δαπάνης επί της συνολικής δαπάνης των νοικοκυριών
για αγορά αγαθών και υπηρεσιών εκπαίδευσης την
περίοδο 2004-2018.

Γράφημα 4.241: Συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών (σε εκ.€) για ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΜΗ-ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ εκπαίδευση και ποσοστιαία κατανομή της κατηγορίας επί της συνολικής δαπάνης των νοικοκυριών για αγορά αγαθών και υπηρεσιών εκπαίδευσης την περίοδο 2004-2018
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Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή – Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2004-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018 οι πραγματοποιηθείσες συνολικές δαπάνες
των νοικοκυριών για Μεταδευτεροβάθμια μη τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι 172,4 εκ.€ και αντιστοιχούν
στο 5,4% των συνολικών δαπανών των νοικοκυριών
για αγορά αγαθών και υπηρεσιών εκπαίδευσης, που
τη συγκεκριμένη χρονιά ανήλθε στα 3.176,5 εκ.€.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2004-2018), καταγράφεται ελαφρά αύξηση του δείκτη δαπανών των νοικοκυριών για Μεταδευτεροβάθμια μη τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά 8,3% (ή κατά 13,2 εκ.€) από 159,2 εκ.€ το
2004, σε 172,4 εκ.€ το 2018. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια

της περιόδου εκδηλώνονται σημαντικές σε ετήσια βάση
αυξομειώσεις του συγκεκριμένου οικονομικού δείκτη.
Συγκεκριμένα την περίοδο 2004-2011 (προ κρίσης) καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική αύξηση του δείκτη κατά 51,3% (ή κατά 81,6 εκ.€) από 159,2 το 2004, σε 240,8
εκ.€ το 2011, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς 2004-2018,
ενώ την επόμενη περίοδο 2011-2016 καταγράφεται
σημαντική μείωση του δείκτη κατά -35,9% (ή κατά 86,6
εκ.€) από 240,8 εκ.€ το 2011, σε 154,3 εκ.€ το 2016,
που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά τη
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μια εκπαίδευση επί των συνολικών δαπανών των νοικοκυριών για αγορά αγαθών και υπηρεσιών εκπαίδευση στην Ελλάδα καταγράφει ισχυρή αύξηση κατά
49,5% (ή κατά 1,8 ποσ. μονάδες), από 3,6% το 2004,
σε 5,4% το 2018. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του
δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το
2018 (5,4%), ενώ η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια
περίοδο καταγράφεται το 2009 (2,9%).

συνολική περίοδο αναφοράς 2004-2018. Τέλος, την
περίοδο 2016-2018 καταγράφεται αύξηση του δείκτη
κατά 11,7% (ή κατά 18,13 εκ.€) από 154,3 εκ.€ το 2016,
σε 172,4 εκ.€ το 2018. Από την ετήσια μεταβολή των
δαπανών των νοικοκυριών για Μεταδευτεροβάθμια μη
τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά την περίοδο αναφοράς
αξίζει να σημειωθεί ότι το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας
αύξησης του συγκεκριμένου δείκτη καταγράφεται το
2010 (κατά 34,7% έναντι του προηγούμενου έτους),
ενώ το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας μείωσης του δείκτη καταγράφεται το 2013 (κατά -21,7% έναντι του
προηγούμενου έτους).

Στα ακόλουθα γραφήματα αποτυπώνεται η ετήσια κατανομή των συνολικών δαπανών των νοικοκυριών για
Μεταδευτεροβάθμια μη τριτοβάθμια εκπαίδευση
ανά υποκατηγορία δαπάνης και ποσοστιαία κατανομή της υποκατηγορίας δαπάνης επί της συνολικής
δαπάνης των νοικοκυριών για Μεταδευτεροβάθμια
μη τριτοβάθμια εκπαίδευση την περίοδο 2004-2018.

Κατά την περίοδο αναφοράς (2005-2018), ο δείκτης
ποσοστιαία αναλογία των συνολικών δαπανών των
νοικοκυριών για Μεταδευτεροβάθμια μη τριτοβάθ-

Γράφημα 4.242: Συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΜΗ-ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ εκπαίδευση ανά ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ δαπάνης (σε εκ.€) και ποσοστιαία κατανομή της υποκατηγορίας επί της συνολικής δαπάνης των νοικοκυριών για ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΜΗ-ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ εκπαίδευση την περίοδο 20042018
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Κατά το οικονομικό έτος 2018 οι ετήσιες δαπάνες των
νοικοκυριών για Μεταδευτεροβάθμια μη- τριτοβάθμια εκπαίδευση (172,4 εκ.€) επιμερίζονται, κατά φθίνουσα σειρά ποσοστιαίας αναλογίας, στις ακόλουθες
5 υποκατηγορίες δαπανών:
 Δίδακτρα για επαγγελματικές και τεχνικές σχολές κάθε είδους, ΙΕΚ, στην οποία αναλογεί το 86,2% (ή
188,5 εκ.€) των συνολικών δαπανών στη βαθμίδα,
 Οικονομικές μεταβιβάσεις για σπουδές σε άλλα νοικοκυριά στο εσωτερικό (αναλογικά), στην οποία ανα-
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λογεί το 6,6% (ή 11,3 εκ.€) των συνολικών δαπανών
στη βαθμίδα,
Γενικές αγορές (αναλογικά), στην οποία αναλογεί το
4,3% (ή 7,4 εκ.€) των συνολικών δαπανών στη βαθμίδα, και
Εκπαιδευτικές εκδρομές (μουσεία, θέατρο κ.α.), στην
οποία αναλογεί το 0,6% (ή 1,0 εκ.€) των συνολικών
δαπανών στη βαθμίδα.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2017

Κατά την περίοδο αναφοράς (2004-2018), σε 2 από τις
συνολικά 5 υποκατηγορίες δαπανών καταγράφεται
μείωση της δαπάνης, με την υψηλότερη (κατά απόλυτη
τιμή της μεταβολής) να καταγράφεται στην υποκατηγορία δαπανών:
 Οικονομικές μεταβιβάσεις για σπουδές σε άλλα νοικοκυριά στο εσωτερικό (αναλογικά) μείωση κατά 8,7
εκ.€ ή κατά -43,5%, με τη μέγιστη τιμή του δείκτη
κατά την περίοδο αναφοράς να καταγράφεται το
2009 (25,5 εκ.€) και την αντίστοιχη ελάχιστη τιμή
του δείκτη την ίδια περίοδο να καταγράφεται το
2015 (11,1 εκ.€),

με τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς να καταγράφεται το 2011 (203,1 εκ.€) και
την αντίστοιχη ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια
περίοδο να καταγράφεται το 2009 (120,0 εκ.€).
και κατά φθίνουσα τιμή της απόλυτης μεταβολής ακολουθούν οι υποκατηγορίες δαπανών:
 Γενικές αγορές (αναλογικά) αύξηση κατά 1,6 εκ.€ ή
κατά 27,4%), με τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την
περίοδο αναφοράς να καταγράφεται το 2009 (10,2
εκ.€) και την αντίστοιχη ελάχιστη τιμή του δείκτη την
ίδια περίοδο να καταγράφεται το 2004 (5,8 εκ.€), και
 Δίδακτρα για σχολεία παιδιών με ειδικές ανάγκες (αναλογικά) αύξηση κατά 0,3 εκ.€ ή κατά 9,3%, με τη
μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς
να καταγράφεται το 2016 (5,9 εκ.€) και την αντίστοιχη ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο να καταγράφεται το 2014 (1,6 εκ.€).

Κεφάλαιο 4ο

ΔΗΜΟΣΙΕΣ & ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

και κατά φθίνουσα τιμή της απόλυτης μεταβολής ακολουθεί η υποκατηγορία δαπανών:
 Εκπαιδευτικές εκδρομές (μουσεία, θέατρο κλπ.) μείωση κατά 1,9 εκ.€ ή κατά -66,0%, με τη μέγιστη τιμή
του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς να καταγράφεται το 2007 (3,2 εκ.€) και την αντίστοιχη ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο να καταγράφεται το 2014 (1,0 εκ.€),

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Την ίδια περίοδο (2004-2018), σε 3 από τις συνολικά 5
υποκατηγορίες δαπανών καταγράφεται αύξηση της
δαπάνης, με την υψηλότερη (κατά απόλυτη τιμή της μεταβολής) να καταγράφεται στην υποκατηγορία δαπανών:
 Δίδακτρα για επαγγελματικές και τεχνικές σχολές κάθε είδους, ΙΕΚ (μείωση κατά 21,8 εκ.€ ή κατά 17,2%),

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια κατανομή των συνολικών δαπανών (σε εκ.€) των νοικοκυριών για Τριτοβάθμια εκπαίδευση και ποσοστιαία
κατανομή της κατηγορίας δαπάνης επί της συνολικής
δαπάνης των νοικοκυριών για αγορά αγαθών και υπηρεσιών εκπαίδευσης την περίοδο 2004-2018.

Γράφημα 4.243: Συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών (σε εκ.€) για ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ εκπαίδευση και ποσοστιαία κατανομή της κατηγορίας επί της συνολικής δαπάνης των νοικοκυριών για αγορά αγαθών και υπηρεσιών εκπαίδευσης την περίοδο 2004-2018

32,8

32,8

32,8

32,7
29,1

30,2

28,2

28,1

30,3

28,4

27,6

27,1

29,1

30,0

27,1

1.438,0

1.496,8

1.556,1

1.616,4

1.525,5

1.672,8

1.487,5

1.416,3

1.387,6

1.116,6

1.042,6

896,3

942,8

989,6

860,1

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή – Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2004-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018 οι πραγματοποιηθείσες συνολικές δαπάνες
των νοικοκυριών για Τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι
860,1 εκ.€ και αντιστοιχούν στο 27,1% των συνολικών
δαπανών των νοικοκυριών για αγορά αγαθών και υπηρεσιών εκπαίδευσης, που τη συγκεκριμένη χρονιά
ανήλθε στα 3.176,5 εκ.€.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2004-2018), καταγράφεται σημαντική μείωση του δείκτη δαπανών των νοικοκυριών για Τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά -40,2% (ή
κατά 577,9 εκ.€) από 1.438,0 εκ.€ το 2004, σε 860,1
εκ.€ το 2018. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της περιόδου
εκδηλώνονται σημαντικές σε ετήσια βάση αυξομειώσεις του συγκεκριμένου οικονομικού δείκτη. Συγκεκριμένα την περίοδο 2004-2009 (προ κρίσης) καταγράφεται αύξηση του δείκτη κατά 16,3% (ή κατά 234,9 εκ.€)
από 1.438,0 το 2004, σε 1.672,8 εκ.€ το 2009, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά τη συνολική
περίοδο αναφοράς 2004-2018, ενώ την επόμενη περί-

οδο 2009-2018 καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική
μείωση του δείκτη κατά -48,6% (ή κατά 812,7 εκ.€) από
1.672,8 εκ.€ το 2009, σε 860,1 εκ.€ το 2018, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά τη συνολική
περίοδο αναφοράς 2004-2018. Από την ετήσια μεταβολή των δαπανών των νοικοκυριών για Τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά την περίοδο αναφοράς αξίζει να σημειωθεί ότι το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας αύξησης του
συγκεκριμένου δείκτη καταγράφεται το 2009 (κατά
9,7% έναντι του προηγούμενου έτους), ενώ το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας μείωσης του δείκτη καταγράφεται το 2015 (κατά -14,0% έναντι του προηγούμενου έτους).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2005-2018), ο δείκτης
ποσοστιαία αναλογία των συνολικών δαπανών των
νοικοκυριών για Τριτοβάθμια εκπαίδευση επί των συνολικών δαπανών των νοικοκυριών για αγορά αγαθών και υπηρεσιών εκπαίδευση στην Ελλάδα κατα-
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γράφει μείωση κατά -17,4% (ή κατά 5,7 ποσ. μονάδες), από 32,8% το 2004, σε 27,1% το 2018. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο
αναφοράς καταγράφεται το 2004 (32,8%), ενώ η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται
το 2018 (27,1%).

Στα ακόλουθα γραφήματα αποτυπώνεται η ετήσια κατανομή των συνολικών δαπανών των νοικοκυριών για
Τριτοβάθμια εκπαίδευση ανά υποκατηγορία δαπάνης
και ποσοστιαία κατανομή της υποκατηγορίας δαπάνης επί της συνολικής δαπάνης των νοικοκυριών για
Τριτοβάθμια εκπαίδευση την περίοδο 2004-2018.

Γράφημα 4.244: Συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ εκπαίδευση ανά ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ δαπάνης (σε εκ.€) και ποσοστιαία κατανομή της υποκατηγορίας επί της συνολικής δαπάνης των νοικοκυριών για ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ εκπαίδευση την περίοδο 2004-2018
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Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή – Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2004-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Κατά το οικονομικό έτος 2018 οι ετήσιες δαπάνες των
νοικοκυριών για Τριτοβάθμια εκπαίδευση (860,1 εκ.€)
επιμερίζονται, κατά φθίνουσα σειρά ποσοστιαίας αναλογίας, στις ακόλουθες 8 υποκατηγορίες δαπανών:
 Οικονομικές μεταβιβάσεις για σπουδές σε άλλα νοικοκυριά στο εσωτερικό (αναλογικά), στην οποία αναλογεί το 59,2% (ή 509,4 εκ.€) των συνολικών δαπανών
στη βαθμίδα,
 Δίδακτρα μεταπτυχιακών & διδακτορικών σπουδών
σε ΑΕΙ, στην οποία αναλογεί το 19,9% (ή 171,5 εκ.€)
των συνολικών δαπανών στη βαθμίδα,

834

 Οικονομικές μεταβιβάσεις για σπουδές σε άλλα νοι



κοκυριά στο εξωτερικό, στην οποία αναλογεί το 11,7%
(ή 101,1 εκ.€) των συνολικών δαπανών στη βαθμίδα,
Δίδακτρα μεταπτυχιακών σπουδών σε ΑΤΕΙ, στην οποία αναλογεί το 4,0% (ή 34,5 εκ.€) των συνολικών
δαπανών,
Γενικές αγορές (αναλογικά), στην οποία αναλογεί το
3,5% (ή 30,0 εκ.€) των συνολικών δαπανών στη βαθμίδα,
Δίδακτρα για φροντιστήρια μαθημάτων, στην οποία
αναλογεί το 1,0% (ή 8,3 εκ.€) των συνολικών δαπανών
στη βαθμίδα,

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2017

-92,8%), με τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς να καταγράφεται το 2009 (23,7 εκ.€) και
την αντίστοιχη ελάχιστη (μη-μηδενική) τιμή του δείκτη
την ίδια περίοδο να καταγράφεται το 2013 (1,5 εκ.€)
και με μηδενική τιμή την περίοδο 2010-2012.

 Εκπαιδευτικές εκδρομές στην οποία αναλογεί το 0,5%


(ή 4,4 εκ.€) των συνολικών δαπανών στη βαθμίδα, και
Υπηρεσίες παροχής καταλύματος σε οικοτροφεία,
πανεπιστήμια κ.α., στην οποία αναλογεί το 0,1% (ή 1,0
εκ.€) των συνολικών δαπανών στη βαθμίδα.

Την ίδια περίοδο (2004-2018), σε 3 από τις συνολικά 8
υποκατηγορίες δαπανών καταγράφεται αύξηση της
δαπάνης, με την υψηλότερη (κατά απόλυτη τιμή της μεταβολής) να καταγράφεται στην υποκατηγορία δαπανών:
 Δίδακτρα μεταπτυχιακών & διδακτορικών σπουδών
σε ΑΕΙ (αύξηση κατά 111,6 εκ.€ ή κατά 186,1%), με
τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς να καταγράφεται το 2014 (193,6 εκ.€) και την
αντίστοιχη ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο να καταγράφεται το 2004 (59,9 εκ.€),

Κατά την περίοδο αναφοράς (2004-2018), σε 5 από τις
συνολικά 8 υποκατηγορίες δαπανών καταγράφεται
μείωση της δαπάνης, με την υψηλότερη (κατά απόλυτη
τιμή της μεταβολής) να καταγράφεται στην υποκατηγορία δαπανών:
 Οικονομικές μεταβιβάσεις για σπουδές σε άλλα νοικοκυριά στο εσωτερικό (αναλογικά), μείωση κατά
393,3 εκ.€ ή κατά -43,5%), με τη μέγιστη τιμή του
δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς να καταγράφεται το 2009 (1.147,7 εκ.€) και την αντίστοιχη ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο να καταγράφεται το 2015 (499,2 εκ.€),

Κεφάλαιο 4ο

και κατά φθίνουσα τιμή της απόλυτης μεταβολής ακολουθούν οι υποκατηγορίες δαπανών:
 Οικονομικές μεταβιβάσεις για σπουδές σε άλλα νοικοκυριά στο εξωτερικό (μείωση κατά 241,2 εκ.€ ή κατά -70,5%), με τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς να καταγράφεται το 2007 (385,5 εκ.€)
και την αντίστοιχη ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια
περίοδο να καταγράφεται το 2018 (101,1 εκ.€),
 Γενικές αγορές (αναλογικά), μείωση κατά 52,5 εκ.€ ή
κατά -63,6%, με τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την
περίοδο αναφοράς να καταγράφεται το 2008 (93,3
εκ.€) και την αντίστοιχη ελάχιστη τιμή του δείκτη την
ίδια περίοδο να καταγράφεται το 2015 (28,4 εκ.€),
 Δίδακτρα για φροντιστήρια μαθημάτων (μείωση κατά
27,6 εκ.€ ή κατά -77,0%), με τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς να καταγράφεται το
2007 (40,4 εκ.€) και την αντίστοιχη ελάχιστη τιμή του
δείκτη την ίδια περίοδο να καταγράφεται το 2008 (6,8
εκ.€), και
 Υπηρεσίες παροχής καταλύματος σε οικοτροφεία,
πανεπιστήμια κ.α. (μείωση κατά 12,6 εκ.€ ή κατά

ΔΗΜΟΣΙΕΣ & ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

και κατά φθίνουσα τιμή της απόλυτης μεταβολής ακολουθούν οι υποκατηγορίες δαπανών:
 Εκπαιδευτικές εκδρομές (μουσείο, θέατρο κ.α.) μείωση κατά 2,3 εκ.€ ή κατά -115,0%), με τη μέγιστη τιμή
του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς να καταγράφεται το 2010 (8,1 εκ.€) και την αντίστοιχη ελάχιστη τιμή
του δείκτη την ίδια περίοδο να καταγράφεται το 2011
(0,5 εκ.€), και
 Δίδακτρα μεταπτυχιακών σπουδών σε ΑΤΕΙ (αύξηση
την περίοδο 2009-2018 κατά 1,8 εκ.€ ή κατά 5,6%),
με τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο
2009-2018 να καταγράφεται το 2018 (34,5 εκ.€) και
την αντίστοιχη ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο να καταγράφεται το 2011 (6,5 εκ.€).
ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑ ΒΑΘΜΙΔΑ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια κατανομή των συνολικών δαπανών (σε εκ.€) των νοικοκυριών για Ξένες γλώσσες για άτομα που δεν παρακολουθούν κάποια βαθμίδα της εκπαίδευσης και ποσοστιαία κατανομή της κατηγορίας δαπάνης επί της συνολικής δαπάνης των νοικοκυριών για αγορά αγαθών
και υπηρεσιών εκπαίδευσης την περίοδο 2004-2018.

Γράφημα 4.245: Συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών (σε εκ.€) για Ξένες γλώσσες για άτομα που δεν παρακολουθούν κάποια βαθμίδα της εκπαίδευσης και
ποσοστιαία κατανομή της κατηγορίας επί της συνολικής δαπάνης των νοικοκυριών για αγορά αγαθών και υπηρεσιών εκπαίδευσης την περίοδο 2004-2018
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Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή – Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2004-2018
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Το 2018 οι πραγματοποιηθείσες συνολικές δαπάνες
των νοικοκυριών για Ξένες γλώσσες για άτομα που
δεν παρακολουθούν κάποια βαθμίδα της εκπαίδευσης είναι 76,3 εκ.€ και αντιστοιχούν στο 2,4% των συνολικών δαπανών των νοικοκυριών για αγορά αγαθών και υπηρεσιών εκπαίδευσης, που τη συγκεκριμέ-

νη χρονιά ανήλθε στα 3.176,5 εκ.€. Κατά την περίοδο
αναφοράς (2004-2018), καταγράφεται οριακά μηδενική μεταβολή του δείκτη δαπανών των νοικοκυριών για
Ξένες γλώσσες για άτομα που δεν παρακολουθούν
κάποια βαθμίδα της εκπαίδευσης. Ωστόσο, κατά τη
διάρκεια της περιόδου εκδηλώνονται σημαντικές σε

835

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

ετήσια βάση αυξομειώσεις του συγκεκριμένου οικονομικού δείκτη. Συγκεκριμένα την περίοδο 2004-2011
(προ κρίσης) καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική αύξηση του δείκτη κατά 81,9% (ή κατά 62,3 εκ.€) από
76,1 το 2004, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του
δείκτη κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς 20042018, σε 138,4 εκ.€ το 2011, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς 2004-2018, ενώ την επόμενη περίοδο 2011-2018
καταγράφεται σημαντική μείωση του δείκτη κατά 44,9% (ή κατά 62,1 εκ.€) από 138,4 εκ.€ το 2011, σε
76,3 εκ.€ το 2018. Από την ετήσια μεταβολή των δαπανών των νοικοκυριών για Ξένες γλώσσες για άτομα
που δεν παρακολουθούν κάποια βαθμίδα της εκπαίδευσης κατά την περίοδο αναφοράς αξίζει να σημειωθεί ότι το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας αύξησης του
συγκεκριμένου δείκτη καταγράφεται το 2010 (κατά
30,5% έναντι του προηγούμενου έτους), ενώ το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας μείωσης του δείκτη καταγράφεται το 2013 (κατά -23,9% έναντι του προηγούμενου έτους).

Κατά την περίοδο αναφοράς (2005-2018), ο δείκτης
ποσοστιαία αναλογία των συνολικών δαπανών των
νοικοκυριών για Ξένες γλώσσες για άτομα που δεν
παρακολουθούν κάποια βαθμίδα της εκπαίδευσης
επί των συνολικών δαπανών των νοικοκυριών για αγορά αγαθών και υπηρεσιών εκπαίδευση στην Ελλάδα καταγράφει αύξηση κατά 38,4% (ή κατά 0,7 ποσ.
μονάδες), από 1,7% το 2004, σε 2,4% το 2018. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο
αναφοράς καταγράφεται το 2012 (3,0%), ενώ η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το
2004 (1,7%).
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΣΕ ΒΑΘΜΙΔΕΣ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια κατανομή των συνολικών δαπανών (σε εκ.€) των νοικοκυριών για Δίδακτρα για σχολεία παιδιών με ειδικές ανάγκες και ποσοστιαία κατανομή της κατηγορίας δαπάνης επί της συνολικής δαπάνης των νοικοκυριών για
αγορά αγαθών και υπηρεσιών εκπαίδευσης την περίοδο 2004-2018.

Γράφημα 4.246: Συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών (σε εκ.€) για Δίδακτρα για σχολεία παιδιών με ειδικές ανάγκες και ποσοστιαία κατανομή της κατηγορίας
επί της συνολικής δαπάνης των νοικοκυριών για αγορά αγαθών και υπηρεσιών εκπαίδευσης την περίοδο 2004-2018

0,46
0,23

0,29

0,28

0,24

0,22

0,21

0,21

0,21

0,21

0,24

9,3

9,7

10,1

10,5

12,3

7,9

12,4

14,4

13,0

9,5

8,1

4,0

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

0,14

0,31

0,32

14,8

10,3

10,2

2016

2017

2018

0,12

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή – Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2004-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018 οι πραγματοποιηθείσες συνολικές δαπάνες
των νοικοκυριών για Δίδακτρα για σχολεία παιδιών με
ειδικές ανάγκες είναι 10,2 εκ.€ και αντιστοιχούν στο
0,3% των συνολικών δαπανών των νοικοκυριών για
αγορά αγαθών και υπηρεσιών εκπαίδευσης, που τη
συγκεκριμένη χρονιά ανήλθε στα 3.176,5 εκ.€.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2004-2018), καταγράφεται αύξηση του δείκτη δαπανών των νοικοκυριών για
Δίδακτρα για σχολεία παιδιών με ειδικές ανάγκες κατά 9,3% (ή κατά 0,9 εκ.€) από 9,3 εκ.€ το 2004, σε 10,2
εκ.€ το 2018. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της περιόδου
εκδηλώνονται σημαντικές σε ετήσια βάση αυξομειώσεις του συγκεκριμένου οικονομικού δείκτη. Συγκεκριμένα την περίοδο 2004-2011 (προ κρίσης) καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική αύξηση του δείκτη κατά 54,6%
(ή κατά 5,1 εκ.€) από 9,3 το 2004, σε 14,4 εκ.€ το 2011,
ενώ την επόμενη περίοδο 2011-2015 καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική μείωση του δείκτη κατά -72,5% (ή
κατά 10,4 εκ.€) από 14,4 εκ.€ το 2011, σε 4,0 εκ.€ το
2018, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη
κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς 2004-2018. Τέλος
την περίοδο 2015-2018 καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική αύξηση του δείκτη κατά 157,1% (ή κατά 6,2 εκ.€)
από 4,0 το 2015, σε 10,2 εκ.€ το 2018. Σημειώνεται ότι
η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά τη συνολική περίοδο
αναφοράς 2004-2018, καταγράφεται το 2016 (14,8
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εκ.€). Από την ετήσια μεταβολή των δαπανών των νοικοκυριών για Δίδακτρα για σχολεία παιδιών με ειδικές
ανάγκες κατά την περίοδο αναφοράς αξίζει να σημειωθεί ότι το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας αύξησης του
συγκεκριμένου δείκτη καταγράφεται το 2016 (κατά
272,3% έναντι του προηγούμενου έτους), ενώ το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας μείωσης του δείκτη καταγράφεται το 2009 (κατά –35,9% έναντι του προηγούμενου
έτους).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2005-2018), ο δείκτης
ποσοστιαία αναλογία των συνολικών δαπανών των
νοικοκυριών για Δίδακτρα για σχολεία παιδιών με ειδικές ανάγκες επί των συνολικών δαπανών των νοικοκυριών για αγορά αγαθών και υπηρεσιών εκπαίδευση στην Ελλάδα καταγράφει οριακά μηδενική μεταβολή. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά
την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2016 (0,5%),
ενώ η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2015 (0,1%).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια κατανομή των συνολικών δαπανών (σε εκ.€) των νοικοκυριών για Υπηρεσίες παροχής καταλύματος σε οικοτροφεία, πανεπιστήμια κ.α. και ποσοστιαία κατανομή
της κατηγορίας δαπάνης επί της συνολικής δαπάνης
των νοικοκυριών για αγορά αγαθών και υπηρεσιών
εκπαίδευσης την περίοδο 2004-2018.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2017

Γράφημα 4.247: Συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών (σε εκ.€) για Υπηρεσίες παροχής καταλύματος σε οικοτροφεία, πανεπιστήμια κ.α. και ποσοστιαία κατανομή της κατηγορίας επί της συνολικής δαπάνης των νοικοκυριών για αγορά αγαθών και υπηρεσιών εκπαίδευσης την περίοδο 2004-2018
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τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2008 (0,4%), ενώ η ελάχιστη μη-μηδενική
τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το
2018 (0,03%).
4.4.5 Συνολικές δαπάνες για εκπαίδευση
Η συνολική δαπάνη για εκπαίδευση (δημόσια και ιδιωτική), ως βασικός οικονομικός δείκτης εισροών στο
εκπαιδευτικό σύστημα, αντανακλά το μέγεθος της συνολικής οικονομικής επένδυσης που επενδύεται ετησίως στην εκπαίδευση, χωρίς ωστόσο το συγκεκριμένο
μέγεθος να μπορεί να αναχθεί ταυτόχρονα και σε βασικό δείκτη αποτίμησης της ποιότητας της συνολικής
επένδυσης που πραγματοποιείται στην εκπαίδευση.
Ωστόσο, οι αδυναμίες στην πληρότητα της αποτύπωσης του συγκεκριμένου δείκτη υποβαθμίζουν σε σχετική την αξία του και ενδεικτικά αφορούν: (α) στη συστηματική καταγραφή του δείκτη της δημόσιας δαπάνης για εκπαίδευση (ανά κωδικό αριθμό) ανά επίπεδο
κυβέρνησης/ διοίκησης (κεντρική, περιφερειακή, τοπική) και υπουργείο, αλλά και ανά βαθμίδα (ή επί μέρους βαθμίδα) εκπαίδευσης (όπως προσχολική και
πρωτοβάθμια), κατηγορία εκπαίδευσης (γενική, επαγγελματική, καλλιτεχνική, ειδική κ.α.) και τύπο σχολείου ή ιδρύματος, (β) στη συνεχή ή ασυνεχή αποτύπωσή
της στο εύρος τόσο της οριζόντιας, όσο και κάθετης
δομικής ανάπτυξης του εκπαιδευτικού συστήματος,
και κυρίως (γ) στη δυνατότητα σύνδεσης του με τα
ποιοτικά χαρακτηριστικά των παραγόμενων αποτελεσμάτων του συστήματος.

Κεφάλαιο 4ο
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Το 2018 οι πραγματοποιηθείσες συνολικές δαπάνες
των νοικοκυριών για Υπηρεσίες παροχής καταλύματος
σε οικοτροφεία, πανεπιστήμια κ.α. είναι 1,0 εκ.€ και
αντιστοιχούν στο 0,03% των συνολικών δαπανών των
νοικοκυριών για αγορά αγαθών και υπηρεσιών εκπαίδευσης, που τη συγκεκριμένη χρονιά ανήλθε στα
3.176,5 εκ.€.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2004-2018), καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική μείωση του δείκτη δαπανών
των νοικοκυριών για Υπηρεσίες παροχής καταλύματος σε οικοτροφεία, πανεπιστήμια κ.α. κατά -92,8%
(ή κατά 12,6 εκ.€) από 13,6 εκ.€ το 2004, σε 1,0 εκ.€
το 2018. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της περιόδου εκδηλώνονται σημαντικές σε ετήσια βάση αυξομειώσεις
του συγκεκριμένου οικονομικού δείκτη. Συγκεκριμένα
την περίοδο 2004-2009 (προ κρίσης) καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική αύξηση του δείκτη κατά 74,6% (ή
κατά 10,1 εκ.€) από 13,6 το 2004, σε 23,7 εκ.€ το
2009, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς 2004-2018, ενώ
την επόμενη χρονιά 2010 καταγράφεται μηδενική τιμή
του δείκτη την οποία διατηρεί μέχρι και το 2012. Τέλος, την περίοδο 2013-2018 καταγράφεται ελαφρά
(κατά απόλυτη τιμή) μείωση του δείκτη κατά -35,4% (ή
κατά 0,5 εκ.€) από 1,4 εκ.€ το 2013, σε 1,0 εκ.€ το
2018, που αποτελεί και την ελάχιστη μη-μηδενική τιμή
του δείκτη κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς 20042018. Σημειώνεται ότι το 2014 καταγράφεται αιφνίδια
υψηλή τιμή του δείκτη (11,4 εκ.€).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2005-2018), ο δείκτης
ποσοστιαία αναλογία των συνολικών δαπανών των
νοικοκυριών για Υπηρεσίες παροχής καταλύματος σε
οικοτροφεία, πανεπιστήμια κ.α. επί των συνολικών
δαπανών των νοικοκυριών για αγορά αγαθών και υπηρεσιών εκπαίδευση στην Ελλάδα καταγράφει οριακά μηδενική μεταβολή. Σημειώνεται ότι η μέγιστη

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια εξέλιξη
των συνολικών (δημόσιων & ιδιωτικών) δαπανών για
εκπαίδευση σε τρέχουσες τιμές (current prices) σε εκ.€,
συνολικά και ανά τομέα δαπανών (δημόσιες-ιδιωτικές)
την περίοδο 2005-2018.

Γράφημα 4.248: Συνολικές (δημόσιες &ι ιδιωτικές) δαπάνες για εκπαίδευση σε ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ τιμές (σε εκ. €) συνολικά και ανά τομέα δαπανών (δημόσιεςιδιωτικές) την περίοδο 2005-2018
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

Το 2018 οι πραγματοποιηθείσες συνολικές (δημόσιες &
ιδιωτικές) δαπάνες για εκπαίδευση σε τρέχουσες τιμές
είναι 8.860,3 εκ.€, εκ των οποίων το 63,7% (5.563,7
εκ.€) αφορούν στις δημόσιες δαπάνες για εκπαίδευση,
ενώ το 36,3% (3.176,5 εκ.€) αφορούν στις ιδιωτικές δαπάνες για εκπαίδευση αντίστοιχα.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2005-2018), καταγράφεται ισχυρή μείωση του δείκτη συνολικές (δημόσιες &
ιδιωτικές) δαπάνες για εκπαίδευση σε τρέχουσες τιμές
κατά -23,2% (ή κατά 2.634,3 εκ.€) από 11.374,4 εκ.€ το
2005, σε 8.740,2 εκ.€ το 2018. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της περιόδου εκδηλώνονται σημαντικές σε ετήσια
βάση αυξομειώσεις του συγκεκριμένου οικονομικού
δείκτη. Συγκεκριμένα την περίοδο 2005-2009 (προ κρίσης) καταγράφεται αύξηση του δείκτη κατά 19,5% (ή
κατά 2.212,5 εκ.€) από 11.374,4 το 2005, σε 13.586,9
εκ.€ το 2009, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς 2005-2018,
ενώ την επόμενη περίοδο 2009-2016 καταγράφεται
σημαντική μείωση του δείκτη κατά -38,1% (ή κατά
5.180,0 εκ.€) από 13.586,9 το 2009, σε 8.406,9 εκ.€ το
2016, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη
κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς 2005-2018. Τέλος, την περίοδο 2016-2018 καταγράφεται ελαφρά αύ-

ξηση του δείκτη κατά 3,4% (ή κατά 333,2 εκ.€) από
8.406,9 το 2016, σε 8.740,2 το 2018.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2005-2018), ο δείκτης
ποσοστιαία αναλογία του δείκτη των συνολικών δημόσιων δαπανών για εκπαίδευση σε τρέχουσες τιμές
επί των συνολικών (δημόσιων & ιδιωτικών) δαπανών
για εκπαίδευση σε τρέχουσες τιμές στην Ελλάδα καταγράφει ελαφρά αύξηση κατά 6,4% (ή κατά 3,8 ποσ. μονάδες), από 59,8% το 2005, σε 63,7% το 2018, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο
αναφοράς. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή του δείκτη
την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2011 (56,7%).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια εξέλιξη
των συνολικών (δημόσιων & ιδιωτικών) δαπανών για
5
εκπαίδευση σε σταθερές τιμές (constant prices) σε
εκ.€ συνολικά και ανά τομέα δαπανών (δημόσιεςιδιωτικές) την περίοδο 2005-2018.
5

Οι συνολικές δαπάνες για την εκπαίδευση έχουν αναχθεί σε σταθερές τιμές (αποπληθωρισμένες τιμές - price deflation). Η αναγωγή
των δαπανών έχει γίνει με έτος αναφοράς το 2013 σύμφωνα με τον
μέσο ετήσιο Γενικό Δείκτη Τιμών Καταναλωτή που έχει δημοσιοποιηθεί από την ΕΛΣΤΑΤ για τα έτη της περιόδου αναφοράς (2005 έως
και 2018)

Γράφημα 4.249: Συνολικές (δημόσιες &ι ιδιωτικές) δαπάνες για εκπαίδευση σε ΣΤΑΘΕΡΕΣ τιμές (σε εκ. €) συνολικά και ανά τομέα δαπανών (δημόσιεςιδιωτικές) την περίοδο 2005-2018
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Πηγή: (1) Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Κρατικοί Προϋπολογισμοί (των ετών 2007 έως και 2019) και Απολογισμοί (των ετών 2005 έως και 2018), (2) Ελληνική Στατιστική Αρχή – Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2004-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018 οι πραγματοποιηθείσες συνολικές (δημόσιες &
ιδιωτικές) δαπάνες για εκπαίδευση σε σταθερές τιμές
είναι 8.552,8 εκ.€, εκ των οποίων το 63,7% (5.444,4
εκ.€) αφορούν στις δημόσιες δαπάνες για εκπαίδευση,
ενώ το 36,3% (3.108,4 εκ.€) αφορούν στις ιδιωτικές δαπάνες για εκπαίδευση αντίστοιχα.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2005-2018), καταγράφεται ελαφρά μείωση του δείκτη συνολικές (δημόσιες &
ιδιωτικές) δαπάνες για εκπαίδευση σε σταθερές τιμές
κατά -8,4% (ή κατά 786,2 εκ.€) από 9.339,0 εκ.€ το
2005, σε 8.552,8 εκ.€ το 2018. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της περιόδου εκδηλώνονται σημαντικές σε ετήσια
βάση αυξομειώσεις του συγκεκριμένου οικονομικού
δείκτη. Συγκεκριμένα την περίοδο 2005-2010 (προ κρίσης) καταγράφεται σημαντική αύξηση του δείκτη κατά
33,7% (ή κατά 3.147,6 εκ.€) από 9.339,0 το 2005, σε
12.529,7 εκ.€ το 2010, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή
του δείκτη κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς 20052018, ενώ την επόμενη περίοδο 2010-2016 καταγράφεται σημαντική μείωση του δείκτη κατά -35,5% (ή κατά
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4.444,4 εκ.€) από 12.529,7 το 2010, σε 8.085,3 εκ.€ το
2016, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη
κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς 2005-2018. Τέλος, την περίοδο 2016-2018 καταγράφεται ελαφρά αύξηση του δείκτη κατά 4,8% (ή κατά 467,5 εκ.€) από
8.085,3 το 2016, σε 8.552,8 το 2018.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2005-2018), ο δείκτης
ποσοστιαία αναλογία του δείκτη των συνολικών δημόσιων δαπανών για εκπαίδευση σε σταθερές τιμές
επί των συνολικών (δημόσιων & ιδιωτικών) δαπανών
για εκπαίδευση σε τρέχουσες τιμές στην Ελλάδα καταγράφει ελαφρά αύξηση κατά 6,4% (ή κατά 3,8 ποσ. μονάδες), από 59,8% το 2005, σε 63,7% το 2018, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο
αναφοράς. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή του δείκτη
την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2011 (56,7%).
Στη συνέχεια της ενότητας, και για λόγους συγκρισιμότητας των δεικτών: (α) η συνολική δαπάνη για εκπαίδευση, (β) ο επιμερισμός της σε δημόσια και ιδιωτική
δαπάνη για εκπαίδευση, και (γ) ο επιμερισμός της

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2017

ανά βαθμίδα εκπαίδευσης (με τους περιορισμούς που
έχουν ήδη αναφερθεί), εκφράζεται και ως προς τους
ακόλουθους 4 συγκριτικούς δείκτες επένδυσης στην
εκπαίδευση:
ος
Δείκτης 1 : Δαπάνες για εκπαίδευση (σε τρέχουσες τιμές) ως ποσοστό επί της συνολικής δαπάνης της γενικής
κυβέρνησης,
ος
Δείκτης 2 : Δαπάνες για εκπαίδευση (σε τρέχουσες τιμές) ως ποσοστό επί του ετήσιου Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ),
ος
Δείκτης 3 : Δαπάνες για εκπαίδευση (σε σταθερές τιμές) ανά φοιτητή/μαθητή (σε €), και
ος
Δείκτης 4 : Δαπάνες για εκπαίδευση ανά φοιτητή/ μαθητή ως προς το ετήσιο κατά κεφαλή ΑΕΠ σε PPS.

Οι τρεις τελευταίοι 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 επένδυσης
στην εκπαίδευση από τα κράτη-μέλη της ΕΕ (Badescu,
2006).
ΟΣ

1 ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια εξέλιξη
του δείκτη ποσοστό των συνολικών δαπανών (δημόσιων & ιδιωτικών) για εκπαίδευση (σε τρέχουσες τιμές)
επί της συνολικής δαπάνης της γενικής κυβέρνησης, συνολικά και ανά τομέα δαπανών (δημόσιες-ιδιωτικές)
την περίοδο 2005-2018.

Γράφημα 4.250: Ποσοστιαία αναλογία των συνολικών δαπανών (δημόσιων & ιδιωτικών) για εκπαίδευση (σε τρέχουσες τιμές) επί της συνολικής δαπάνης της
γενικής κυβέρνησης συνολικά και ανά τομέα δαπανών (δημόσιες-ιδιωτικές) την περίοδο 2005-2018
12,3

7,5

7,4

11,4
6,9

11,0

6,3

11,0
6,5

10,4

10,1

5,9

5,8

5,0

4,8

4,5

4,3

4,3

4,4

4,5

4,3

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Δημόσιες δαπάνες

Ιδιωτικές δαπάνες

8,7
5,2

3,5
2013

10,5
6,3

4,2
2014

9,4

9,7

9,9

10,1

5,9

6,0

6,0

6,4

3,5

3,8

3,9

3,7

2015

2016

2017

2018

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ δαπάνες

Κεφάλαιο 4ο

6,8

10,6

ΔΗΜΟΣΙΕΣ & ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28
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Πηγή: (1) Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Κρατικοί Προϋπολογισμοί (των ετών 2007 έως και 2019) και Απολογισμοί (των ετών 2005 έως και 2018), (2) Ελληνική Στατιστική Αρχή – Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2004-2018,
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, το ποσοστό των συνολικών δαπανών (δημόσιων & ιδιωτικών) για εκπαίδευση σε τρέχουσες τιμές
(8.740,2 εκ.€) επί της συνολικής δαπάνης της γενικής
κυβέρνησης (86.720,0 εκ.€) είναι 10,1%, με το αντίστοιχο ποσοστό των δημόσιων δαπανών για εκπαίδευση την ίδια χρονιά να είναι 6,4%, και των ιδιωτικών
δαπανών για εκπαίδευση 3,7%.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2005-2018), ο δείκτης
ποσοστό των συνολικών δαπανών (δημόσιων & ιδιωτικών) για εκπαίδευση σε τρέχουσες τιμές επί της συνολικής δαπάνης της γενικής κυβέρνησης καταγράφει
ισχυρή μείωση κατά -19,6% (ή κατά 2,4 ποσ. μονάδες),
από 12,5% το 2005, σε 10,1 %το 2018. Σημειώνεται ότι
η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς
καταγράφεται το 2005 (12,5%), ενώ η ελάχιστη τιμή
του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2013
(8,7%).

Την ίδια περίοδο (2005-2018), ο δείκτης ποσοστιαία
αναλογία των συνολικών δημόσιων δαπανών για εκπαίδευση σε τρέχουσες τιμές επί της συνολικής δαπάνης της γενικής κυβέρνησης στην Ελλάδα καταγράφει ελαφρά μείωση κατά -14,4% (ή κατά 1,1 ποσ.
μονάδες), από 7,5% το 2005, σε 6,4% το 2018. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο
αναφοράς καταγράφεται το 2005 (7,5%), ενώ η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το
2013 (5,2%).
ΟΣ

2 ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια εξέλιξη
του δείκτη ποσοστό των συνολικών δαπανών (δημόσιων & ιδιωτικών) για εκπαίδευση (σε τρέχουσες τιμές)
επί του ετήσιου Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) συνολικά και ανά τομέα δαπανών (δημόσιες- ιδιωτικές) την περίοδο 2005-2018.

Γράφημα 4.251: Ποσοστιαία αναλογία των συνολικών δαπανών (δημόσιων & ιδιωτικών) για εκπαίδευση (σε τρέχουσες τιμές) επί του ετήσιου ΑΕΠ συνολικά
και ανά τομέα δαπανών (δημόσιες-ιδιωτικές) την περίοδο 2005-2018
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Πηγή: (1) Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Κρατικοί Προϋπολογισμοί (των ετών 2007 έως και 2019) και Απολογισμοί (των ετών 2005 έως και 2018), (2) Ελληνική Στατιστική Αρχή – Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2004-2018,
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, το ποσοστό των συνολικών δαπανών (δημόσιων & ιδιωτικών) για εκπαίδευση σε τρέχουσες τιμές

(8.740,2 εκ.€) επί του ΑΕΠ (184.713,6 εκ.€) είναι 4,7%,
με το αντίστοιχο ποσοστό των δημόσιων δαπανών για
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

εκπαίδευση την ίδια χρονιά να είναι 3,0%, και των ιδιωτικών δαπανών για εκπαίδευση 1,7%.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2005-2018), ο δείκτης
ποσοστιαία αναλογία των συνολικών δαπανών (δημόσιων & ιδιωτικών) για εκπαίδευση σε τρέχουσες τιμές επί του ΑΕΠ καταγράφει μείωση κατά -17,1% (ή κατά 1,0 ποσ. μονάδα), από 5,7% το 2005, σε 4,7% το
2018. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά
την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2010 (5,8%),
ενώ η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2017 (4,7%).
Την ίδια περίοδο (2005-2018), ο δείκτης ποσοστιαία
αναλογία των συνολικών δημόσιων δαπανών για εκ-

παίδευση σε τρέχουσες τιμές επί του ΑΕΠ στην Ελλάδα
καταγράφει μείωση κατά -11,8% (ή κατά 0,4 ποσ. μονάδες), από 3,4% το 2005, σε 3,0% το 2018. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2008 (3,4%), ενώ η ελάχιστη
τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2017
(2,9%).
ΟΣ

3 ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια εξέλιξη
του δείκτη δαπάνες για εκπαίδευση (σε σταθερές τιμές)
ανά φοιτητή/μαθητή (σε €) συνολικά και ανά τομέα
δαπανών (δημόσιες- ιδιωτικές) την περίοδο 2005-2018.

Γράφημα 4.252: Δαπάνες για εκπαίδευση (σε σταθερές τιμές) ανά φοιτητή/μαθητή (σε €) συνολικά και ανά τομέα δαπανών (δημόσιες-ιδιωτικές) την περίοδο
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Πηγή: (1) Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Κρατικοί Προϋπολογισμοί (των ετών 2007 έως και 2019) και Απολογισμοί (των ετών 2005 έως και 2018), (2) Ελληνική Στατιστική Αρχή – Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2004-2018,
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, η συνολική δαπάνη (δημόσια & ιδιωτική)
για εκπαίδευση σε σταθερές τιμές (8.552,8 εκ.€) ανά
φοιτητή/μαθητή (1.930.529 φοιτητές /μαθητές) είναι
4.430,3€, με την αντίστοιχη δαπάνη των δημόσιων
δαπανών για εκπαίδευση ανά φοιτητή/μαθητή την ίδια χρονιά να είναι 2.820,2€, και των ιδιωτικών δαπανών για εκπαίδευση 1.610,1€. Κατά την περίοδο αναφοράς (2005-2018), ο δείκτης συνολική δαπάνη (δημόσια & ιδιωτική) για εκπαίδευση σε σταθερές τιμές
ανά φοιτητή/μαθητή καταγράφει μείωση κατά -6,0%
(ή κατά 284,2€), από 4.714,5 το 2005, σε 4.430,3 το
2018. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά
την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2010
(6.573,3€), ενώ η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια
περίοδο καταγράφεται το 2016 (4.407,5€).

Την ίδια περίοδο (2005-2018), ο δείκτης συνολική δημόσια δαπάνη για εκπαίδευση σε σταθερές τιμές ανά
φοιτητή/μαθητή στην Ελλάδα καταγράφει οριακά
μηδενική μεταβολή. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή
του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται
το 2010 (3.910,0€), ενώ η ελάχιστη τιμή του δείκτη την
ίδια περίοδο καταγράφεται το 2016 (2.706,2€).
ΟΣ

4 ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια εξέλιξη
του δείκτη ποσοστό των συνολικών δαπανών (δημόσιων & ιδιωτικών) για εκπαίδευση (σε τρέχουσες τιμές)
ανά φοιτητή/μαθητή ως προς το ετήσιο κατά κεφαλή
ΑΕΠ συνολικά και ανά τομέα δαπανών (δημόσιες- ιδιωτικές) την περίοδο 2005-2018.

Γράφημα 4.253: Ποσοστιαία αναλογία των συνολικών δαπανών (δημόσιων & ιδιωτικών) για εκπαίδευση (σε τρέχουσες τιμές) ανά φοιτητή/μαθητή ως προς
το ετήσιο κατά κεφαλή ΑΕΠ συνολικά και ανά τομέα δαπανών (δημόσιες-ιδιωτικές) την περίοδο 2005-2018
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Πηγή: (1) Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Κρατικοί Προϋπολογισμοί (των ετών 2007 έως και 2019) και Απολογισμοί (των ετών 2005 έως και 2018), (2) Ελληνική Στατιστική Αρχή – Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2004-2018,
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, οι συνολικές δαπάνες (δημόσιες & ιδιωτικές)
για εκπαίδευση (σε τρέχουσες τιμές) ανά φοιτητή/μαθητή (4.527,3€ ανά φοιτητή/μαθητή) αντιστοιχεί
στο 24,7% του κατά κεφαλή ΑΕΠ (18.340€), με το αντίστοιχο ποσοστό των δημόσιων δαπανών για εκπαίδευση ανά φοιτητή/ μαθητή την ίδια χρονιά (2.881,9€ ανά
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φοιτητή/μαθητή) να αντιστοιχεί στο 15,7%, και των ιδιωτικών δαπανών για εκπαίδευση (1.645,4€ ανά φοιτητή/μαθητή) να αντιστοιχεί στο 9,0%.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2005-2018), ο δείκτης ποσοστό των συνολικών δαπανών (δημόσιων & ιδιωτικών) για εκπαίδευση (σε τρέχουσες τιμές) ανά φοιτητή/

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2017

μαθητή ως προς το ετήσιο κατά κεφαλή ΑΕΠ καταγράφει μείωση κατά -19,4% (ή κατά 5,9 ποσ. μονάδες),
από 30,6% το 2005, σε 24,7% το 2018. Σημειώνεται ότι
η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς
καταγράφεται το 2010 (34,6%), ενώ η ελάχιστη τιμή του
δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2018 (24,7%).
Την ίδια περίοδο (2005-2018), ο δείκτης ποσοστό των
συνολικών δημόσιων δαπανών για εκπαίδευση (σε
τρέχουσες τιμές) ανά φοιτητή/μαθητή ως προς το ετήσιο κατά κεφαλή ΑΕΠ στην Ελλάδα καταγράφει μείωση κατά -14,3% (ή κατά 2,6 ποσ. μονάδες), από 18,3%

το 2005, σε 15,7% το 2018. Σημειώνεται ότι η μέγιστη
τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2010 (20,6%), ενώ η ελάχιστη τιμή του δείκτη
την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2017 (15,7%).
4.4.5.1 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια εξέλιξη
των συνολικών (δημόσιων & ιδιωτικών) δαπανών για
πρωτοβάθμια εκπαίδευση σε τρέχουσες τιμές (current
prices) σε εκ.€, συνολικά και ανά τομέα δαπανών (δημόσιες-ιδιωτικές) την περίοδο 2005-2018.

Γράφημα 4.254: Συνολικές (δημόσιες &ι ιδιωτικές) δαπάνες για ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ & ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ εκπαίδευση σε ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ τιμές (σε εκ. €) συνολικά και ανά
τομέα δαπανών (δημόσιες-ιδιωτικές) την περίοδο 2005-2018
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Πηγή: (1) Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Κρατικοί Προϋπολογισμοί (των ετών 2007 έως και 2019) και Απολογισμοί (των ετών 2005 έως και 2018), (2) Ελληνική Στατιστική Αρχή – Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2004-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018 οι πραγματοποιηθείσες συνολικές (δημόσιες &
ιδιωτικές) δαπάνες για πρωτοβάθμια εκπαίδευση σε
τρέχουσες τιμές είναι 2.230,3 εκ.€, εκ των οποίων το
70,6% (1.573,5 εκ.€) αφορούν στις δημόσιες δαπάνες
για πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ενώ το 29,4% (656,8
εκ.€) αφορούν στις ιδιωτικές δαπάνες για πρωτοβάθμια
εκπαίδευση αντίστοιχα.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2005-2018), καταγράφεται μείωση του δείκτη συνολικές (δημόσιες & ιδιωτικές) δαπάνες για πρωτοβάθμια εκπαίδευση σε τρέχουσες τιμές κατά -18,1% (ή κατά 492,7 εκ.€) από
2.722,9 εκ.€ το 2005, σε 2.230,3 εκ.€ το 2018. Ωστόσο,
κατά τη διάρκεια της περιόδου εκδηλώνονται σημαντικές σε ετήσια βάση αυξομειώσεις του συγκεκριμένου
οικονομικού δείκτη. Συγκεκριμένα την περίοδο 20052009 (προ κρίσης) καταγράφεται σημαντική αύξηση του
δείκτη κατά 29,3% (ή κατά 796,7 εκ.€) από 2.722,9 το
2005, σε 3.519,6 εκ.€ το 2009, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς 2005-2018, ενώ την επόμενη περίοδο 2009-2016
καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική μείωση του δείκτη
κατά -39,6% (ή κατά 1.385,3 εκ.€) από 3.519,6 το 2009,

σε 2.124,3 εκ.€ το 2016, που αποτελεί και την ελάχιστη
τιμή του δείκτη κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς
2005-2018. Τέλος, την περίοδο 2016-2018 καταγράφεται ελαφρά αύξηση του δείκτη κατά 3,4% (ή κατά 333,2
εκ.€) από 2.124,3 το 2016, σε 2.230,3 το 2018.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2005-2018), ο δείκτης
ποσοστιαία αναλογία του δείκτη των συνολικών δημόσιων δαπανών για πρωτοβάθμια εκπαίδευση σε
τρέχουσες τιμές επί των συνολικών (δημόσιων & ιδιωτικών) δαπανών για πρωτοβάθμια εκπαίδευση σε τρέχουσες τιμές στην Ελλάδα καταγράφει αύξηση κατά
10,8% (ή κατά 6,9 ποσ. μονάδες), από 63,7% το 2005,
σε 70,6% το 2018, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του
δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι η
ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2010 (60,9%).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια εξέλιξη
των συνολικών (δημόσιων & ιδιωτικών) δαπανών για
πρωτοβάθμια εκπαίδευση σε σταθερές τιμές (constant
prices) (σε εκ.€) συνολικά και ανά τομέα δαπανών
(δημόσιες-ιδιωτικές) την περίοδο 2005-2018.

Γράφημα 4.255: Συνολικές (δημόσιες &ι ιδιωτικές) δαπάνες για ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ εκπαίδευση σε ΣΤΑΘΕΡΕΣ τιμές (σε εκ. €) συνολικά και ανά τομέα δαπανών
(δημόσιες-ιδιωτικές) την περίοδο 2005-2018

2.235,7

2.448,1

2.663,8

1.423,7

1.578,2

1.729,7

812,0

869,9

934,2

2005

2006

2007

2.997,7
1.938,9

1.058,8
2008

3.234,6
2.059,6

1.175,0
2009

3.240,7

2.982,8

1.973,4

1.877,3

1.703,4

2.093,2

2.043,0

2.113,7

2.182,5

1.567,9

1.508,8

1.455,1

1.438,2

1.477,2

1.539,8

1.105,5

991,5

864,0

804,4

638,2

604,9

636,5

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1.267,3
2010

Δημόσιες δαπάνες

2011

2.694,9

Ιδιωτικές δαπάνες

2.431,8

2.313,2

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ δαπάνες

642,7
2018

Πηγή: (1) Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Κρατικοί Προϋπολογισμοί (των ετών 2007 έως και 2019) και Απολογισμοί (των ετών 2005 έως και 2018), (2) Ελληνική Στατιστική Αρχή – Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2004-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

Το 2018 οι πραγματοποιηθείσες συνολικές (δημόσιες
& ιδιωτικές) δαπάνες για πρωτοβάθμια εκπαίδευση
σε σταθερές τιμές είναι 2.182,5 εκ.€, εκ των οποίων το
70,6% (1.539,8 εκ.€) αφορούν στις δημόσιες δαπάνες
για πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ενώ το 29,4% (642,7
εκ.€) αφορούν στις ιδιωτικές δαπάνες για πρωτοβάθμια εκπαίδευση αντίστοιχα.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2005-2018), καταγράφεται ελαφρά μείωση του δείκτη συνολικές (δημόσιες &
ιδιωτικές) δαπάνες για πρωτοβάθμια εκπαίδευση σε
σταθερές τιμές κατά -2,4% (ή κατά 53,2 εκ.€) από
2.235,7 εκ.€ το 2005, σε 2.182,5 εκ.€ το 2018. Ωστόσο,
κατά τη διάρκεια της περιόδου εκδηλώνονται σημαντικές σε ετήσια βάση αυξομειώσεις του συγκεκριμένου οικονομικού δείκτη. Συγκεκριμένα την περίοδο
2005-2010 (προ κρίσης) καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική αύξηση του δείκτη κατά 45,0% (ή κατά
1.005,1 εκ.€) από 2.235,7 το 2005, σε 3.240,7 εκ.€ το
2010, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς 2005-2018, ενώ
την επόμενη περίοδο 2010-2016 καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική μείωση του δείκτη κατά -37,0% (ή κατά 1.197,7 εκ.€) από 3.240,7 το 2010, σε 2.043,0 εκ.€
το 2016, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δεί-

κτη κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς 2005-2018.
Τέλος, την περίοδο 2016-2018 καταγράφεται ελαφρά
αύξηση του δείκτη κατά 5,7% (ή κατά 139,4 εκ.€) από
2.043,0 το 2016, σε 2.182,5 το 2018.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2005-2018), ο δείκτης
ποσοστιαία αναλογία του δείκτη των συνολικών δημόσιων δαπανών για πρωτοβάθμια εκπαίδευση σε
σταθερές τιμές επί των συνολικών (δημόσιων & ιδιωτικών) δαπανών για πρωτοβάθμια εκπαίδευση σε
τρέχουσες τιμές στην Ελλάδα καταγράφει αύξηση κατά 10,8% (ή κατά 6,9 ποσ. μονάδες), από 63,7% το
2005, σε 70,6% το 2018, που αποτελεί και τη μέγιστη
τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο
καταγράφεται το 2010 (60,9%).
ΟΣ

1 ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια εξέλιξη
του δείκτη ποσοστό των συνολικών δαπανών (δημόσιων & ιδιωτικών) για πρωτοβάθμια εκπαίδευση (σε τρέχουσες τιμές) επί της συνολικής δαπάνης της γενικής
κυβέρνησης, συνολικά και ανά τομέα δαπανών (δημόσιες-ιδιωτικές) την περίοδο 2005-2018.

Γράφημα 4.256: Ποσοστιαία αναλογία των συνολικών δαπανών (δημόσιων & ιδιωτικών) για ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ εκπαίδευση (σε τρέχουσες τιμές) επί της συνολικής δαπάνης της γενικής κυβέρνησης συνολικά και ανά τομέα δαπανών (δημόσιες-ιδιωτικές) την περίοδο 2005-2018
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Πηγή: (1) Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Κρατικοί Προϋπολογισμοί (των ετών 2007 έως και 2019) και Απολογισμοί (των ετών 2005 έως και 2018), (2) Ελληνική Στατιστική Αρχή – Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2004-2018,
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, το ποσοστό των συνολικών δαπανών (δημόσιων & ιδιωτικών) για πρωτοβάθμια εκπαίδευση σε
τρέχουσες τιμές (2.230,3 εκ.€) επί της συνολικής δαπάνης της γενικής κυβέρνησης (86.720,0 εκ.€) είναι
2,6%, με το αντίστοιχο ποσοστό των δημόσιων δαπανών για πρωτοβάθμια εκπαίδευση την ίδια χρονιά να
είναι 1,8%, και των ιδιωτικών δαπανών για πρωτοβάθμια εκπαίδευση 0,8%.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2005-2018), ο δείκτης
ποσοστό των συνολικών δαπανών (δημόσιων & ιδιωτικών) για πρωτοβάθμια εκπαίδευση σε τρέχουσες
τιμές επί της συνολικής δαπάνης της γενικής κυβέρνησης καταγράφει μείωση κατά -14,3% (ή κατά 0,4
ποσ. μονάδες), από 3,0% το 2005, σε 2,6 %το 2018.
Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την
περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2005 (3,0%), ενώ
η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2013 (2,2%).
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Την ίδια περίοδο (2005-2018), ο δείκτης ποσοστιαία
αναλογία των συνολικών δημόσιων δαπανών για
πρωτοβάθμια εκπαίδευση σε τρέχουσες τιμές επί της
συνολικής δαπάνης της γενικής κυβέρνησης στην Ελλάδα καταγράφει οριακά μηδενική μεταβολή. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2005 (7,5%), ενώ η
ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2013 (5,2%).
ΟΣ

2 ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια εξέλιξη
του δείκτη ποσοστό των συνολικών δαπανών (δημόσιων & ιδιωτικών) για πρωτοβάθμια εκπαίδευση (σε τρέχουσες τιμές) επί του ετήσιου Ακαθάριστου Εγχώριου
Προϊόντος (ΑΕΠ) συνολικά και ανά τομέα δαπανών
(δημόσιες- ιδιωτικές) την περίοδο 2005-2018.
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Γράφημα 4.257: Ποσοστιαία αναλογία των συνολικών δαπανών (δημόσιων & ιδιωτικών) για ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ εκπαίδευση (σε τρέχουσες τιμές) επί του ετήσιου
ΑΕΠ συνολικά και ανά τομέα δαπανών (δημόσιες-ιδιωτικές) την περίοδο 2005-2018
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Πηγή: (1) Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Κρατικοί Προϋπολογισμοί (των ετών 2007 έως και 2019) και Απολογισμοί (των ετών 2005 έως και 2018), (2) Ελληνική Στατιστική Αρχή – Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2004-2018,
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

το 2010 (1,5%), ενώ η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια
περίοδο καταγράφεται το 2016 (1,2%).
Την ίδια περίοδο (2005-2018), ο δείκτης ποσοστιαία
αναλογία των συνολικών δημόσιων δαπανών για
πρωτοβάθμια εκπαίδευση σε τρέχουσες τιμές επί του
ΑΕΠ στην Ελλάδα καταγράφει ετήσια οριακά μηδενική
μεταβολή.

Κεφάλαιο 4ο

ΔΗΜΟΣΙΕΣ & ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Το 2018, το ποσοστό των συνολικών δαπανών (δημόσιων & ιδιωτικών) για πρωτοβάθμια εκπαίδευση σε
τρέχουσες τιμές (2.230,3 εκ.€) επί του ΑΕΠ (184.713,6
εκ.€) είναι 1,2%, με το αντίστοιχο ποσοστό των δημόσιων δαπανών για πρωτοβάθμια εκπαίδευση την ίδια
χρονιά να είναι 0,9%, και των ιδιωτικών δαπανών για
πρωτοβάθμια εκπαίδευση 0,4%.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2005-2018), ο δείκτης
ποσοστιαία αναλογία των συνολικών δαπανών (δημόσιων & ιδιωτικών) για πρωτοβάθμια εκπαίδευση σε
τρέχουσες τιμές επί του ΑΕΠ καταγράφει οριακή μείωση κατά -11,7% (ή κατά 0,2 ποσ. μονάδες), από 1,4% το
2005, σε 1,2% το 2018. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή
του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται

ΟΣ

3 ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια εξέλιξη
του δείκτη δαπάνες για πρωτοβάθμια εκπαίδευση (σε
σταθερές τιμές) ανά μαθητή (σε €) συνολικά και ανά
τομέα δαπανών (δημόσιες- ιδιωτικές) την περίοδο
2005-2018.

Γράφημα 4.258: Δαπάνες για ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ εκπαίδευση (σε σταθερές τιμές) ανά μαθητή (σε €) συνολικά και ανά τομέα δαπανών (δημόσιες-ιδιωτικές) την
περίοδο 2005-2018
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Πηγή: (1) Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Κρατικοί Προϋπολογισμοί (των ετών 2007 έως και 2019) και Απολογισμοί (των ετών 2005 έως και 2018), (2) Ελληνική Στατιστική Αρχή – Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2004-2018,
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, η συνολική δαπάνη (δημόσια & ιδιωτική)
για πρωτοβάθμια εκπαίδευση σε σταθερές τιμές
(2.182,5 εκ.€) ανά μαθητή (866.137 μαθητές) είναι
2.519,8€, με την αντίστοιχη δαπάνη των δημόσιων
δαπανών για πρωτοβάθμια εκπαίδευση ανά μαθητή
την ίδια χρονιά να είναι 1.777,7€, και των ιδιωτικών
δαπανών για πρωτοβάθμια εκπαίδευση 742,0€.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2005-2018), ο δείκτης
συνολική δαπάνη (δημόσια & ιδιωτική) για πρωτοβάθμια εκπαίδευση σε σταθερές τιμές ανά μαθητή
καταγράφει μείωση κατά -11,0% (ή κατά 310,5€), από
2.830,3 το 2005, σε 2.519,8 το 2018. Σημειώνεται ότι η
μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς
καταγράφεται το 2010 (4.074,1€), ενώ η ελάχιστη τιμή
του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2018
(2.519,8€).

Την ίδια περίοδο (2005-2018), ο δείκτης συνολική δημόσια δαπάνη για πρωτοβάθμια εκπαίδευση σε σταθερές τιμές ανά μαθητή στην Ελλάδα καταγράφει μικρή μείωση κατά -1,4% (ή κατά 24,6€), από 1.802,4 το
2005, σε 1.777,7 το 2018. Σημειώνεται ότι η μέγιστη
τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2009 (2.558,1€), ενώ η ελάχιστη τιμή του
δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2018
(1.777,7€).
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4 ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια εξέλιξη
του δείκτη ποσοστό των συνολικών δαπανών (δημόσιων & ιδιωτικών) για πρωτοβάθμια εκπαίδευση (σε τρέχουσες τιμές) ανά μαθητή ως προς το ετήσιο κατά κεφαλή ΑΕΠ συνολικά και ανά τομέα δαπανών (δημόσιες- ιδιωτικές) την περίοδο 2005-2018.
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

Γράφημα 4.259: Ποσοστιαία αναλογία των συνολικών δαπανών (δημόσιων & ιδιωτικών) για ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ εκπαίδευση (σε τρέχουσες τιμές) ανά μαθητή ως
προς το ετήσιο κατά κεφαλή ΑΕΠ συνολικά και ανά τομέα δαπανών (δημόσιες-ιδιωτικές) την περίοδο 2005-2018
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Πηγή: (1) Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Κρατικοί Προϋπολογισμοί (των ετών 2007 έως και 2019) και Απολογισμοί (των ετών 2005 έως και 2018), (2) Ελληνική Στατιστική Αρχή – Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2004-2018,
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, οι συνολικές δαπάνες (δημόσιες & ιδιωτικές) για πρωτοβάθμια εκπαίδευση (σε τρέχουσες τιμές) ανά μαθητή (2.575,0€ ανά μαθητή) αντιστοιχεί
στο 14,0% του κατά κεφαλή ΑΕΠ (18.340€), με το αντίστοιχο ποσοστό των δημόσιων δαπανών για πρωτοβάθμια εκπαίδευση ανά μαθητή την ίδια χρονιά
(1.816,7€ ανά μαθητή) να αντιστοιχεί στο 9,9%, και
των ιδιωτικών δαπανών για πρωτοβάθμια εκπαίδευση
(758,3€ ανά μαθητή) να αντιστοιχεί στο 4,1%.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2005-2018), ο δείκτης
ποσοστό των συνολικών δαπανών (δημόσιων & ιδιωτικών) για πρωτοβάθμια εκπαίδευση (σε τρέχουσες
τιμές) ανά μαθητή ως προς το ετήσιο κατά κεφαλή
ΑΕΠ καταγράφει ισχυρή μείωση κατά -23,7% (ή κατά
4,4 ποσ. μονάδες), από 18,4% το 2005, σε 14,0% το
2018. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά
την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2010 (21,5%),

ενώ η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2018 (14,0%).
Την ίδια περίοδο (2005-2018), ο δείκτης ποσοστό των
συνολικών δημόσιων δαπανών για πρωτοβάθμια εκπαίδευση (σε τρέχουσες τιμές) ανά μαθητή ως προς το
ετήσιο κατά κεφαλή ΑΕΠ στην Ελλάδα καταγράφει
μείωση κατά -15,4% (ή κατά 1,8 ποσ. μονάδες), από
11,7% το 2005, σε 9,9% το 2018. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2009 (13,3%), ενώ η ελάχιστη τιμή του
δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2018 (9,9%).
4.4.5.2 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ & ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια εξέλιξη
των συνολικών (δημόσιων & ιδιωτικών) δαπανών για
δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε τρέχουσες τιμές (current prices) σε εκ.€, συνολικά και ανά τομέα δαπανών
(δημόσιες-ιδιωτικές) την περίοδο 2005-2018.

Γράφημα 4.260: Συνολικές (δημόσιες &ι ιδιωτικές) δαπάνες για ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ εκπαίδευση σε ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ τιμές (σε εκ. €) συνολικά και ανά τομέα δαπανών
(δημόσιες-ιδιωτικές) την περίοδο 2005-2018
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Πηγή: (1) Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Κρατικοί Προϋπολογισμοί (των ετών 2007 έως και 2019) και Απολογισμοί (των ετών 2005 έως και 2018), (2) Ελληνική Στατιστική Αρχή – Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2004-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018 οι πραγματοποιηθείσες συνολικές (δημόσιες
& ιδιωτικές) δαπάνες για δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε τρέχουσες τιμές είναι 3.008,4 εκ.€, εκ των οποίων το 54,4% (1.637,9 εκ.€) αφορούν στις δημόσιες
δαπάνες για δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ενώ το
45,6% (1.370,5 εκ.€) αφορούν στις ιδιωτικές δαπάνες
για δευτεροβάθμια εκπαίδευση αντίστοιχα.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2005-2018), καταγράφεται ισχυρή μείωση του δείκτη συνολικές (δημόσιες &
ιδιωτικές) δαπάνες για δευτεροβάθμια εκπαίδευση
σε τρέχουσες τιμές κατά -23,5% (ή κατά 926,6 εκ.€)
από 3.935,1 εκ.€ το 2005, σε 3.008,4 εκ.€ το 2018. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της περιόδου εκδηλώνονται
σημαντικές σε ετήσια βάση αυξομειώσεις του συγκεκριμένου οικονομικού δείκτη. Συγκεκριμένα την περίοδο 2005-2009 (προ κρίσης) καταγράφεται σημαντική
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αύξηση του δείκτη κατά 26,8% (ή κατά 1.055,0 εκ.€)
από 3.935,1 το 2005, σε 4.990,1 εκ.€ το 2009, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς 2005-2018, ενώ την επόμενη
περίοδο 2009-2016 καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική μείωση του δείκτη κατά -41,6% (ή κατά 2.074,4
εκ.€) από 4.990,1 το 2009, σε 2.915,7 εκ.€ το 2016,
που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά τη
συνολική περίοδο αναφοράς 2005-2018. Τέλος, την
περίοδο 2016-2018 καταγράφεται ελαφρά αύξηση του
δείκτη κατά 2,7% (ή κατά 92,7 εκ.€) από 2.124,3 το
2016, σε 2.230,3 το 2018.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2005-2018), ο δείκτης
ποσοστιαία αναλογία του δείκτη των συνολικών δημόσιων δαπανών για δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε
τρέχουσες τιμές επί των συνολικών (δημόσιων & ιδι-
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ωτικών) δαπανών για δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε
τρέχουσες τιμές στην Ελλάδα καταγράφει οριακή αύξηση κατά 0,4% (ή κατά 0,2 ποσ. μονάδες), από 54,6%
το 2005, σε 54,4% το 2018. Σημειώνεται ότι η μέγιστη
τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2009 (55,6%), ενώ η ελάχιστη τιμή του
δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2014 (49,3%)
χρονιά κατά την οποία οι ιδιωτικές δαπάνες για δευ-

τεροβάθμια εκπαίδευση υπερέχουν (κατά 42,1εκ.€)
των δημόσιων δαπανών για δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια εξέλιξη
των συνολικών (δημόσιων & ιδιωτικών) δαπανών για
δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε σταθερές τιμές (constant prices) (σε εκ.€) συνολικά και ανά τομέα δαπανών (δημόσιες-ιδιωτικές) την περίοδο 2005-2018.

Γράφημα 4.261: Συνολικές (δημόσιες &ι ιδιωτικές) δαπάνες για ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ εκπαίδευση σε ΣΤΑΘΕΡΕΣ τιμές (σε εκ. €) συνολικά και ανά τομέα δαπανών
(δημόσιες-ιδιωτικές) την περίοδο 2005-2018
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ΔΗΜΟΣΙΕΣ & ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Το 2018 οι πραγματοποιηθείσες συνολικές (δημόσιες
& ιδιωτικές) δαπάνες για δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε σταθερές τιμές είναι 2.944,0 εκ.€, εκ των οποίων το 54,4% (1.602,8 εκ.€) αφορούν στις δημόσιες
δαπάνες για δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ενώ το
45,6% (1.341,1 εκ.€) αφορούν στις ιδιωτικές δαπάνες
για δευτεροβάθμια εκπαίδευση αντίστοιχα.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2005-2018), καταγράφεται ελαφρά μείωση του δείκτη συνολικές (δημόσιες &
ιδιωτικές) δαπάνες για δευτεροβάθμια εκπαίδευση
σε σταθερές τιμές κατά -8,9% (ή κατά 286,9 εκ.€) από
3.230,9 εκ.€ το 2005, σε 2.944,0 εκ.€ το 2018. Ωστόσο,
κατά τη διάρκεια της περιόδου εκδηλώνονται σημαντικές σε ετήσια βάση αυξομειώσεις του συγκεκριμένου οικονομικού δείκτη. Συγκεκριμένα την περίοδο
2005-2009 (προ κρίσης) καταγράφεται σημαντική αύξηση του δείκτη κατά 36,6% (ή κατά 1.183,6 εκ.€) από
3.230,9 το 2005, σε 4.586,0 εκ.€ το 2009, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά τη συνολική
περίοδο αναφοράς 2005-2018, ενώ την επόμενη περίοδο 2009-2016 καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική
μείωση του δείκτη κατά -36,5% (ή κατά 1.610,3 εκ.€)
από 4.586,0 το 2009, σε 2.804,2 εκ.€ το 2016, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς 2005-2018. Τέλος, την περίοδο 2016-2018 καταγράφεται ελαφρά αύξηση του

Κεφάλαιο 4ο

Πηγή: (1) Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Κρατικοί Προϋπολογισμοί (των ετών 2007 έως και 2019) και Απολογισμοί (των ετών 2005 έως και 2018), (2) Ελληνική Στατιστική Αρχή – Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2004-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

δείκτη κατά 4,0% (ή κατά 139,8 εκ.€) από 2.804,2 το
2016, σε 2.944,0 το 2018.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2005-2018), ο δείκτης
ποσοστιαία αναλογία του δείκτη των συνολικών δημόσιων δαπανών για δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε
σταθερές τιμές επί των συνολικών (δημόσιων & ιδιωτικών) δαπανών για δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε
τρέχουσες τιμές στην Ελλάδα καταγράφει οριακή αύξηση κατά 0,4% (ή κατά 0,2 ποσ. μονάδες), από 54,6%
το 2005, σε 54,4% το 2018. Σημειώνεται ότι η μέγιστη
τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2009 (55,6%), ενώ η ελάχιστη τιμή του
δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2014 (49,3%)
χρονιά κατά την οποία οι ιδιωτικές δαπάνες για δευτεροβάθμια εκπαίδευση υπερέχουν (κατά 41,6εκ.€)
των δημόσιων δαπανών για δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
ΟΣ

1 ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια εξέλιξη
του δείκτη ποσοστό των συνολικών δαπανών (δημόσιων & ιδιωτικών) για δευτεροβάθμια εκπαίδευση (σε
τρέχουσες τιμές) επί της συνολικής δαπάνης της γενικής
κυβέρνησης, συνολικά και ανά τομέα δαπανών (δημόσιες-ιδιωτικές) την περίοδο 2005-2018.

Γράφημα 4.262: Ποσοστιαία αναλογία των συνολικών δαπανών (δημόσιων & ιδιωτικών) για ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ εκπαίδευση (σε τρέχουσες τιμές) επί της συνολικής δαπάνης της γενικής κυβέρνησης συνολικά και ανά τομέα δαπανών (δημόσιες-ιδιωτικές) την περίοδο 2005-2018
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Πηγή: (1) Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Κρατικοί Προϋπολογισμοί (των ετών 2007 έως και 2019) και Απολογισμοί (των ετών 2005 έως και 2018), (2) Ελληνική Στατιστική Αρχή – Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2004-2018,
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

Το 2018, το ποσοστό των συνολικών δαπανών (δημόσιων & ιδιωτικών) για δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε
τρέχουσες τιμές (3.008,4 εκ.€) επί της συνολικής δαπάνης της γενικής κυβέρνησης (86.720,0 εκ.€) είναι
3,5%, με το αντίστοιχο ποσοστό των δημόσιων δαπανών για δευτεροβάθμια εκπαίδευση την ίδια χρονιά
να είναι 1,9%, και των ιδιωτικών δαπανών για δευτεροβάθμια εκπαίδευση 1,6%.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2005-2018), ο δείκτης
ποσοστό των συνολικών δαπανών (δημόσιων & ιδιωτικών) για δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε τρέχουσες
τιμές επί της συνολικής δαπάνης της γενικής κυβέρνησης καταγράφει μείωση κατά -20,0% (ή κατά 0,8
ποσ. μονάδες), από 4,3% το 2005, σε 3,5 %το 2018.
Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την
περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2005 (4,3%), ενώ
η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2018 (3,5%).

Την ίδια περίοδο (2005-2018), ο δείκτης ποσοστιαία
αναλογία των συνολικών δημόσιων δαπανών για
δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε τρέχουσες τιμές επί
της συνολικής δαπάνης της γενικής κυβέρνησης στην
Ελλάδα καταγράφει μείωση κατά -20,2% (ή κατά 0,5
ποσ. μονάδες) από 2,4% το 2005, σε 1,9% το 2018..
Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την
περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2005 (2,4%), ενώ
η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2015 (1,6%).
ΟΣ

2 ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια εξέλιξη
του δείκτη ποσοστό των συνολικών δαπανών (δημόσιων & ιδιωτικών) για δευτεροβάθμια εκπαίδευση (σε
τρέχουσες τιμές) επί του ετήσιου Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) συνολικά και ανά τομέα δαπανών
(δημόσιες- ιδιωτικές) την περίοδο 2005-2018.

Γράφημα 4.263: Ποσοστιαία αναλογία των συνολικών δαπανών (δημόσιων & ιδιωτικών) για ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ εκπαίδευση (σε τρέχουσες τιμές) επί του ετήσιου ΑΕΠ συνολικά και ανά τομέα δαπανών (δημόσιες-ιδιωτικές) την περίοδο 2005-2018
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Πηγή: (1) Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Κρατικοί Προϋπολογισμοί (των ετών 2007 έως και 2019) και Απολογισμοί (των ετών 2005 έως και 2018), (2) Ελληνική Στατιστική Αρχή – Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2004-2018,
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, το ποσοστό των συνολικών δαπανών (δημόσιων & ιδιωτικών) για δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε
τρέχουσες τιμές (3.008,4 εκ.€) επί του ΑΕΠ (184.713,6
εκ.€) είναι 1,6%, με το αντίστοιχο ποσοστό των δημόσιων δαπανών για δευτεροβάθμια εκπαίδευση την ίδια
χρονιά να είναι 0,9%, και των ιδιωτικών δαπανών για
δευτεροβάθμια εκπαίδευση 0,7%. Κατά την περίοδο
αναφοράς (2005-2018), ο δείκτης ποσοστιαία αναλογία των συνολικών δαπανών (δημόσιων & ιδιωτικών)
για δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε τρέχουσες τιμές επί
του ΑΕΠ καταγράφει οριακή μείωση κατά -17,5% (ή κατά 0,4 ποσ. μονάδες), από 2,0% το 2005, σε 1,4% το
2018. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά
την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2009 (2,1%),
ενώ η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2017 (1,6%).

Την ίδια περίοδο (2005-2018), ο δείκτης ποσοστιαία
αναλογία των συνολικών δημόσιων δαπανών για
δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε τρέχουσες τιμές επί
του ΑΕΠ στην Ελλάδα καταγράφει οριακά μηδενική
μεταβολή. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη
κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2009
(2,1%), ενώ η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2017 (1,6%).
ΟΣ

3 ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια εξέλιξη
του δείκτη δαπάνες για δευτεροβάθμια εκπαίδευση (σε
σταθερές τιμές) ανά μαθητή (σε €) συνολικά και ανά
τομέα δαπανών (δημόσιες- ιδιωτικές) την περίοδο
2005-2018.

Γράφημα 4.264: Δαπάνες για ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ εκπαίδευση (σε σταθερές τιμές) ανά μαθητή (σε €) συνολικά και ανά τομέα δαπανών (δημόσιες-ιδιωτικές) την
περίοδο 2005-2018
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ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ δαπάνες

Πηγή: (1) Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Κρατικοί Προϋπολογισμοί (των ετών 2007 έως και 2019) και Απολογισμοί (των ετών 2005 έως και 2018), (2) Ελληνική Στατιστική Αρχή – Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2004-2018,
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
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Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2017

Το 2018, η συνολική δαπάνη (δημόσια & ιδιωτική)
για δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε σταθερές τιμές
(2.944,0 εκ.€) ανά μαθητή (866.137 μαθητές) είναι
3.945,1€, με την αντίστοιχη δαπάνη των δημόσιων
δαπανών για δευτεροβάθμια εκπαίδευση ανά μαθητή
την ίδια χρονιά να είναι 2.147,9€, και των ιδιωτικών
δαπανών για δευτεροβάθμια εκπαίδευση 1.797,2€.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2005-2018), ο δείκτης
συνολική δαπάνη (δημόσια & ιδιωτική) για δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε σταθερές τιμές ανά μαθητή
καταγράφει μείωση κατά -10,4% (ή κατά 457,6€), από
4.402,6 το 2005, σε 3.945,1 το 2018. Σημειώνεται ότι η
μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς
καταγράφεται το 2009 (6.240,9€), ενώ η ελάχιστη τιμή
του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2018
(3.945,1€).

Την ίδια περίοδο (2005-2018), ο δείκτης συνολική δημόσια δαπάνη για δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε
σταθερές τιμές ανά μαθητή στην Ελλάδα καταγράφει
μείωση κατά -10,7% (ή κατά 257,3€), από 2.405,2 το
2005, σε 2.147,9 το 2018. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2009 (3.470,6€), ενώ η ελάχιστη τιμή του δείκτη
την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2017 (2.134,3€).
ΟΣ

4 ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια εξέλιξη
του δείκτη ποσοστό των συνολικών δαπανών (δημόσιων & ιδιωτικών) για δευτεροβάθμια εκπαίδευση (σε
τρέχουσες τιμές) ανά μαθητή ως προς το ετήσιο κατά
κεφαλή ΑΕΠ συνολικά και ανά τομέα δαπανών (δημόσιες- ιδιωτικές) την περίοδο 2005-2018.

Γράφημα 4.265: Ποσοστιαία αναλογία των συνολικών δαπανών (δημόσιων & ιδιωτικών) για ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ εκπαίδευση (σε τρέχουσες τιμές) ανά μαθητή
ως προς το ετήσιο κατά κεφαλή ΑΕΠ συνολικά και ανά τομέα δαπανών (δημόσιες-ιδιωτικές) την περίοδο 2005-2018
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Πηγή: (1) Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Κρατικοί Προϋπολογισμοί (των ετών 2007 έως και 2019) και Απολογισμοί (των ετών 2005 έως και 2018), (2) Ελληνική Στατιστική Αρχή – Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2004-2018,
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, οι συνολικές δαπάνες (δημόσιες & ιδιωτικές)
για δευτεροβάθμια εκπαίδευση (σε τρέχουσες τιμές)
ανά μαθητή (4.031,5€ ανά μαθητή) αντιστοιχεί στο
22,0% του κατά κεφαλή ΑΕΠ (18.340€), με το αντίστοιχο ποσοστό των δημόσιων δαπανών για δευτεροβάθμια εκπαίδευση ανά μαθητή την ίδια χρονιά (2.194,9€
ανά μαθητή) να αντιστοιχεί στο 9,9%, και των ιδιωτικών
δαπανών για δευτεροβάθμια εκπαίδευση (1.836,6€ ανά
μαθητή) να αντιστοιχεί στο 10,0%. Κατά την περίοδο
αναφοράς (2005-2018), ο δείκτης ποσοστό των συνολικών δαπανών (δημόσιων & ιδιωτικών) για δευτεροβάθμια εκπαίδευση (σε τρέχουσες τιμές) ανά μαθητή
ως προς το ετήσιο κατά κεφαλή ΑΕΠ καταγράφει ισχυρή μείωση κατά -23,2% (ή κατά 6,6 ποσ. μονάδες),
από 28,6% το 2005, σε 22,0% το 2018. Σημειώνεται ότι
η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς
καταγράφεται το 2011 (32,7%), ενώ η ελάχιστη τιμή του
δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2018 (22,0%).

Την ίδια περίοδο (2005-2018), ο δείκτης ποσοστό των
συνολικών δημόσιων δαπανών για δευτεροβάθμια εκπαίδευση (σε τρέχουσες τιμές) ανά μαθητή ως προς το
ετήσιο κατά κεφαλή ΑΕΠ στην Ελλάδα καταγράφει ισχυρή μείωση κατά -23,4% (ή κατά 3,6 ποσ. μονάδες),
από 15,6% το 2005, σε 12,0% το 2018. Σημειώνεται ότι
η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς
καταγράφεται το 2009 (17,9%), ενώ η ελάχιστη τιμή του
δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2018 (12,0%).

4.4.5.3 ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια εξέλιξη
των συνολικών (δημόσιων & ιδιωτικών) δαπανών για
τριτοβάθμια εκπαίδευση σε τρέχουσες τιμές (current
prices) σε εκ.€, συνολικά και ανά τομέα δαπανών (δημόσιες-ιδιωτικές) την περίοδο 2005-2018.

Γράφημα 4.266: Συνολικές (δημόσιες &ι ιδιωτικές) δαπάνες για ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ εκπαίδευση σε ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ τιμές (σε εκ. €) συνολικά και ανά τομέα δαπανών
(δημόσιες-ιδιωτικές) την περίοδο 2005-2018
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1.116,6

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ δαπάνες

Πηγή: (1) Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Κρατικοί Προϋπολογισμοί (των ετών 2007 έως και 2019) και Απολογισμοί (των ετών 2005 έως και 2018), (2) Ελληνική Στατιστική Αρχή – Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2004-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

Το 2018 οι πραγματοποιηθείσες συνολικές (δημόσιες
& ιδιωτικές) δαπάνες για τριτοβάθμια εκπαίδευση σε
τρέχουσες τιμές είναι 1.803,7 εκ.€, εκ των οποίων το
52,3% (943,6 εκ.€) αφορούν στις δημόσιες δαπάνες
για τριτοβάθμια εκπαίδευση, ενώ το 29,4% (656,8
εκ.€) αφορούν στις ιδιωτικές δαπάνες για τριτοβάθμια
εκπαίδευση αντίστοιχα. Σημειώνεται ότι κατά την περίοδο 2005-2017 το ποσοστό των δημόσιων δαπανών
για τριτοβάθμια εκπαίδευση υπολείπεται των αντίστοιχων ιδιωτικών δαπανών για τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2005-2018), καταγράφεται σημαντική μείωση του δείκτη συνολικές (δημόσιες
& ιδιωτικές) δαπάνες για τριτοβάθμια εκπαίδευση σε
τρέχουσες τιμές κατά -32,7% (ή κατά 876,2 εκ.€) από
2.679,9 εκ.€ το 2005, σε 1.803,7 εκ.€ το 2018. Ωστόσο,
κατά τη διάρκεια της περιόδου εκδηλώνονται σημαντικές σε ετήσια βάση αυξομειώσεις του συγκεκριμένου
οικονομικού δείκτη. Συγκεκριμένα την περίοδο 20052009 (προ κρίσης) καταγράφεται αύξηση του δείκτη κατά 15,4% (ή κατά 413,8 εκ.€) από 2.679,9 το 2005, σε
3.093,7 εκ.€ το 2009, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή
του δείκτη κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς 20052018, ενώ την επόμενη περίοδο 2009-2015 καταγράφε-

ται ιδιαίτερα σημαντική μείωση του δείκτη κατά -42,8%
(ή κατά 1.323,5 εκ.€) από 3.093,7 το 2009, σε 1.770,2
εκ.€ το 2015, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του
δείκτη κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς 20052018. Τέλος, την περίοδο 2015-2018 καταγράφεται ελαφρά αύξηση του δείκτη κατά 1,9% (ή κατά 33,5 εκ.€)
από 1.770,2 το 2015, σε 1.803,7 το 2018.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2005-2018), ο δείκτης
ποσοστιαία αναλογία του δείκτη των συνολικών δημόσιων δαπανών για τριτοβάθμια εκπαίδευση σε τρέχουσες τιμές επί των συνολικών (δημόσιων & ιδιωτικών) δαπανών για τριτοβάθμια εκπαίδευση σε τρέχουσες τιμές στην Ελλάδα καταγράφει αύξηση κατά
18,5% (ή κατά 8,2 ποσ. μονάδες), από 44,1% το 2005,
σε 52,3% το 2018, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του
δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι η
ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2005 (44,1%).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια εξέλιξη
των συνολικών (δημόσιων & ιδιωτικών) δαπανών για
τριτοβάθμια εκπαίδευση σε σταθερές τιμές (constant
prices) (σε εκ.€) συνολικά και ανά τομέα δαπανών
(δημόσιες-ιδιωτικές) την περίοδο 2005-2018.

Γράφημα 4.267: Συνολικές (δημόσιες &ι ιδιωτικές) δαπάνες για ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ εκπαίδευση σε ΣΤΑΘΕΡΕΣ τιμές (σε εκ. €) συνολικά και ανά τομέα δαπανών
(δημόσιες-ιδιωτικές) την περίοδο 2005-2018
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ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ δαπάνες

Πηγή: (1) Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Κρατικοί Προϋπολογισμοί (των ετών 2007 έως και 2019) και Απολογισμοί (των ετών 2005 έως και 2018), (2) Ελληνική Στατιστική Αρχή – Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2004-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018 οι πραγματοποιηθείσες συνολικές (δημόσιες
& ιδιωτικές) δαπάνες για τριτοβάθμια εκπαίδευση σε
σταθερές τιμές είναι 1.765,0 εκ.€, εκ των οποίων το
52,3% (923,3 εκ.€) αφορούν στις δημόσιες δαπάνες
για τριτοβάθμια εκπαίδευση, ενώ το 47,7% (841,7
εκ.€) αφορούν στις ιδιωτικές δαπάνες για τριτοβάθμια
εκπαίδευση αντίστοιχα.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2005-2018), καταγράφεται μείωση του δείκτη συνολικές (δημόσιες & ιδιωτικές) δαπάνες για τριτοβάθμια εκπαίδευση σε σταθερές τιμές κατά -19,8% (ή κατά 435,3 εκ.€) από 2.200,3
εκ.€ το 2005, σε 1.765,0 εκ.€ το 2018. Ωστόσο, κατά τη
διάρκεια της περιόδου εκδηλώνονται σημαντικές σε
ετήσια βάση αυξομειώσεις του συγκεκριμένου οικονομικού δείκτη. Συγκεκριμένα την περίοδο 2005-2009
(προ κρίσης) καταγράφεται σημαντική αύξηση του
δείκτη κατά 29,2% (ή κατά 642,9 εκ.€) από 2.200,3 το
2005, σε 2.843,2 εκ.€ το 2009, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς 2005-2018, ενώ την επόμενη περίοδο 20092015 καταγράφεται σημαντική μείωση του δείκτη κα-
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τά -39,6% (ή κατά 1.126,5 εκ.€) από 2.843,2 το 2009,
σε 1.716,6 εκ.€ το 2015, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς 2005-2018. Τέλος, την περίοδο 2015-2018 καταγράφεται αύξηση του δείκτη κατά 10,9% (ή κατά 5,1
εκ.€) από 1.716,6 το 2015, σε 1.765,0 το 2018.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2005-2018), ο δείκτης
ποσοστιαία αναλογία του δείκτη των συνολικών δημόσιων δαπανών για τριτοβάθμια εκπαίδευση σε
σταθερές τιμές επί των συνολικών (δημόσιων & ιδιωτικών) δαπανών για τριτοβάθμια εκπαίδευση σε τρέχουσες τιμές στην Ελλάδα καταγράφει αύξηση κατά
18,5% (ή κατά 8,2 ποσ. μονάδες), από 44,1% το 2005,
σε 52,3% το 2018, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή
του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται
ότι η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2005(44,1%).
ΟΣ

1 ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια εξέλιξη
του δείκτη ποσοστό των συνολικών δαπανών (δημόσι-

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2017

ων & ιδιωτικών) για τριτοβάθμια εκπαίδευση (σε τρέχουσες τιμές) επί της συνολικής δαπάνης της γενικής

κυβέρνησης, συνολικά και ανά τομέα δαπανών (δημόσιες-ιδιωτικές) την περίοδο 2005-2018.

Γράφημα 4.268: Ποσοστιαία αναλογία των συνολικών δαπανών (δημόσιων & ιδιωτικών) για ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ εκπαίδευση (σε τρέχουσες τιμές) επί της συνολικής δαπάνης της γενικής κυβέρνησης συνολικά και ανά τομέα δαπανών (δημόσιες-ιδιωτικές) την περίοδο 2005-2018
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ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ δαπάνες

Πηγή: (1) Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Κρατικοί Προϋπολογισμοί (των ετών 2007 έως και 2019) και Απολογισμοί (των ετών 2005 έως και 2018), (2) Ελληνική Στατιστική Αρχή – Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2004-2018,
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Την ίδια περίοδο (2005-2018), ο δείκτης ποσοστιαία
αναλογία των συνολικών δημόσιων δαπανών για
τριτοβάθμια εκπαίδευση σε τρέχουσες τιμές επί της
συνολικής δαπάνης της γενικής κυβέρνησης στην Ελλάδα καταγράφει οριακά μηδενική μεταβολή. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2005 (1,3%), ενώ η
ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2013 (0,9%).

Κεφάλαιο 4ο

ΔΗΜΟΣΙΕΣ & ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Το 2018, το ποσοστό των συνολικών δαπανών (δημόσιων & ιδιωτικών) για τριτοβάθμια εκπαίδευση σε
τρέχουσες τιμές (1.803,7 εκ.€) επί της συνολικής δαπάνης της γενικής κυβέρνησης (86.720,0 εκ.€) είναι
2,1%, με το αντίστοιχο ποσοστό των δημόσιων δαπανών για τριτοβάθμια εκπαίδευση την ίδια χρονιά να
είναι 1,1%, και των ιδιωτικών δαπανών για τριτοβάθμια εκπαίδευση 1,0%.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2005-2018), ο δείκτης
ποσοστό των συνολικών δαπανών (δημόσιων & ιδιωτικών) για τριτοβάθμια εκπαίδευση σε τρέχουσες τιμές επί της συνολικής δαπάνης της γενικής κυβέρνησης καταγράφει σημαντική μείωση κατά -29,5% (ή κατά 0,9 ποσ. μονάδες), από 3,0% το 2005, σε 2,1 %το
2018. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά
την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2005 (3,0%),
ενώ η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2013 (1,9%).

ΟΣ

2 ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια εξέλιξη
του δείκτη ποσοστό των συνολικών δαπανών (δημόσιων & ιδιωτικών) για τριτοβάθμια εκπαίδευση (σε τρέχουσες τιμές) επί του ετήσιου Ακαθάριστου Εγχώριου
Προϊόντος (ΑΕΠ) συνολικά και ανά τομέα δαπανών
(δημόσιες- ιδιωτικές) την περίοδο 2005-2018.

Γράφημα 4.269: Ποσοστιαία αναλογία των συνολικών δαπανών (δημόσιων & ιδιωτικών) για ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ εκπαίδευση (σε τρέχουσες τιμές) επί του ετήσιου
ΑΕΠ συνολικά και ανά τομέα δαπανών (δημόσιες-ιδιωτικές) την περίοδο 2005-2018
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ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ δαπάνες

Πηγή: (1) Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Κρατικοί Προϋπολογισμοί (των ετών 2007 έως και 2019) και Απολογισμοί (των ετών 2005 έως και 2018), (2) Ελληνική Στατιστική Αρχή – Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2004-2018,
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, το ποσοστό των συνολικών δαπανών (δημόσιων & ιδιωτικών) για τριτοβάθμια εκπαίδευση σε
τρέχουσες τιμές (1.803,7 εκ.€) επί του ΑΕΠ (184.713,6
εκ.€) είναι 1,0%, με το αντίστοιχο ποσοστό των δημόσιων δαπανών για τριτοβάθμια εκπαίδευση την ίδια
χρονιά να είναι 0,51%, και των ιδιωτικών δαπανών για
τριτοβάθμια εκπαίδευση 0,47%.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2005-2018), ο δείκτης
ποσοστιαία αναλογία των συνολικών δαπανών (δημόσιων & ιδιωτικών) για τριτοβάθμια εκπαίδευση σε
τρέχουσες τιμές επί του ΑΕΠ καταγράφει οριακή μείωση κατά -27,4% (ή κατά 0,3 ποσ. μονάδες), από 1,3% το
2005, σε 1,0% το 2018. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή
του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται

το 2012(1,3%), ενώ η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια
περίοδο καταγράφεται το 2018 (1,0%).
Την ίδια περίοδο (2005-2018), ο δείκτης ποσοστιαία
αναλογία των συνολικών δημόσιων δαπανών για τριτοβάθμια εκπαίδευση σε τρέχουσες τιμές επί του ΑΕΠ
στην Ελλάδα καταγράφει ετήσια οριακά μηδενική μεταβολή.
ΟΣ

3 ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια εξέλιξη
του δείκτη δαπάνες για τριτοβάθμια εκπαίδευση (σε
σταθερές τιμές) ανά φοιτητή (σε €) συνολικά και ανά
τομέα δαπανών (δημόσιες- ιδιωτικές) την περίοδο
2005-2018.
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

Γράφημα 4.270: Δαπάνες για ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ εκπαίδευση (σε σταθερές τιμές) ανά φοιτητή (σε €) συνολικά και ανά τομέα δαπανών (δημόσιες-ιδιωτικές) την
περίοδο 2005-2018

4.813,1

5.173,5

5.965,0

6.477,1

2.688,2

2.845,3

3.240,0

3.366,2

2.124,9

2.328,1

2.725,0

3.110,9

2005

2006

2007

2008

7.364,5
3.982,1

7.075,2

6.357,0

5.885,3

5.760,6

5.839,7

5.547,7

2.979,8

3.038,9

3.136,9

2.902,2

3.218,1

2.905,5

2.721,7

2.702,8

2.645,5

2014

2015

2016

2017

2018

5.274,6

3.867,4

3.494,3

3.568,6

3.382,4

3.207,8

2.862,6

2.987,1

2009
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2011

2012

Δημόσιες δαπάνες

6.894,1

6.555,6

2.822,7

2.451,9
2013

Ιδιωτικές δαπάνες

3.676,0

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ δαπάνες

Πηγή: (1) Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Κρατικοί Προϋπολογισμοί (των ετών 2007 έως και 2019) και Απολογισμοί (των ετών 2005 έως και 2018), (2) Ελληνική Στατιστική Αρχή – Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2004-2018,
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, η συνολική δαπάνη (δημόσια & ιδιωτική)
για τριτοβάθμια εκπαίδευση σε σταθερές τιμές
(1.765,0 εκ.€) ανά φοιτητή (318.152 φοιτητές) είναι
5.547,7€, με την αντίστοιχη δαπάνη των δημόσιων
δαπανών για τριτοβάθμια εκπαίδευση ανά φοιτητή
την ίδια χρονιά να είναι 2.902,2€, και των ιδιωτικών
δαπανών για τριτοβάθμια εκπαίδευση 2.645,5€.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2005-2018), ο δείκτης
συνολική δαπάνη (δημόσια & ιδιωτική) για τριτοβάθμια εκπαίδευση σε σταθερές τιμές ανά φοιτητή
καταγράφει αύξηση κατά 15,3% (ή κατά 734,6€), από
4.813,1 το 2005, σε 5.547,7 το 2018. Σημειώνεται ότι η
μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς
καταγράφεται το 2009 (7.364,5€), ενώ η ελάχιστη τιμή
του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2005
(4.813,1€).

Την ίδια περίοδο (2005-2018), ο δείκτης συνολική δημόσια δαπάνη για τριτοβάθμια εκπαίδευση σε σταθερές τιμές ανά φοιτητή στην Ελλάδα καταγράφει
σημαντική αύξηση κατά 36,6% (ή κατά 777,3€), από
2.124,9 το 2005, σε 2.902,2 το 2018. Σημειώνεται ότι η
μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς
καταγράφεται το 2009 (3.382,4€), ενώ η ελάχιστη τιμή
του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2005
(2.124,9€).
ΟΣ

4 ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια εξέλιξη
του δείκτη ποσοστό των συνολικών δαπανών (δημόσιων & ιδιωτικών) για τριτοβάθμια εκπαίδευση (σε τρέχουσες τιμές) ανά φοιτητή ως προς το ετήσιο κατά κεφαλή ΑΕΠ συνολικά και ανά τομέα δαπανών (δημόσιες- ιδιωτικές) την περίοδο 2005-2018.

Γράφημα 4.271: Ποσοστιαία αναλογία των συνολικών δαπανών (δημόσιων & ιδιωτικών) για ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ εκπαίδευση (σε τρέχουσες τιμές) ανά φοιτητή ως
προς το ετήσιο κατά κεφαλή ΑΕΠ συνολικά και ανά τομέα δαπανών (δημόσιες-ιδιωτικές) την περίοδο 2005-2018
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Πηγή: (1) Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Κρατικοί Προϋπολογισμοί (των ετών 2007 έως και 2019) και Απολογισμοί (των ετών 2005 έως και 2018), (2) Ελληνική Στατιστική Αρχή – Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2004-2018,
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, οι συνολικές δαπάνες (δημόσιες & ιδιωτικές) για τριτοβάθμια εκπαίδευση (σε τρέχουσες τιμές) ανά φοιτητή (5.669,2€ ανά φοιτητή) αντιστοιχεί
στο 30,9% του κατά κεφαλή ΑΕΠ (18.340€), με το αντίστοιχο ποσοστό των δημόσιων δαπανών για τριτοβάθμια εκπαίδευση ανά φοιτητή την ίδια χρονιά
(2.965,8€ ανά φοιτητή) να αντιστοιχεί στο 16,2%, και
των ιδιωτικών δαπανών για τριτοβάθμια εκπαίδευση
(2.703,4€ ανά φοιτητή) να αντιστοιχεί στο 14,7%.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2005-2018), ο δείκτης
ποσοστό των συνολικών δαπανών (δημόσιων & ιδιωτικών) για τριτοβάθμια εκπαίδευση (σε τρέχουσες τιμές) ανά φοιτητή ως προς το ετήσιο κατά κεφαλή ΑΕΠ
καταγράφει ελαφρά μείωση κατά -1,2% (ή κατά 0,4
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ποσ. μονάδες), από 31,3% το 2005, σε 30,9% το 2018.
Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την
περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2014 (39,0%),
ενώ η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2016 (29,7%).
Την ίδια περίοδο (2005-2018), ο δείκτης ποσοστό των
συνολικών δημόσιων δαπανών για τριτοβάθμια εκπαίδευση (σε τρέχουσες τιμές) ανά φοιτητή ως προς το
ετήσιο κατά κεφαλή ΑΕΠ στην Ελλάδα καταγράφει αύξηση κατά 17,1% (ή κατά 2,4 ποσ. μονάδες), από 13,8%
το 2005, σε 16,2% το 2018. Σημειώνεται ότι η μέγιστη
τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2017 (18,2%), ενώ η ελάχιστη τιμή του δείκτη
την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2005 (13,8%).

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2017

4.4.6 Δαπάνες για «σκιώδη» εκπαίδευση

6

NESSE, The challenge of shadow education 2011

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνονται οι συνολικές
δημόσιες και ιδιωτικές δαπάνες για εκπαίδευση και
οι συνολικές ιδιωτικές δαπάνες για σκιώδη εκπαίδευση (τρέχουσες τιμές σε εκ.€) που μπορούν να επιμερισθούν ή αναχθούν σε βαθμίδα εκπαίδευσης, και
ποσοστιαία αναλογία των δαπανών για σκιώδη εκπαίδευση επί των δημόσιων και επί των ιδιωτικών
δαπανών για εκπαίδευση αντίστοιχα την περίοδο αναφοράς 2005-2018.
7

Κεφάλαιο 4ο

Θεωρώντας τις συγκεκριμένες παρατηρήσεις ιδιαίτερα
σημαντικές για την ανάγνωση των συνολικών δαπανών
για την εκπαίδευση, στα ακόλουθα γραφήματα της ενότητας αποδίδονται οι δαπάνες (σε τρέχουσες τιμές) που
καταβάλλουν τα νοικοκυριά για τη «σκιώδη εκπαίδευση», συνολικά και ανά βαθμίδα εκπαίδευσης, και εκφράζεται η συγκεκριμένη δαπάνη ως ποσοστό επί της
συνολικής δημόσιας και ιδιωτικής δαπάνης για την εκ-

παίδευση κατά την περίοδο 2005-2015. Από τις επιμέρους κατηγορίες δαπανών για αγορά αγαθών και υπηρεσιών εκπαίδευσης των νοικοκυριών, όπως αυτές καταγράφονται στην Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών της ΕΛ.ΣΤΑΤ, στην έννοια της «σκιώδους εκπαίδευσης» περιελήφθησαν οι κατηγορίες δαπάνης: υπηρεσίες φροντιστηρίων, ιδιαίτερων μαθημάτων και ξένων γλωσσών, καθώς και οι υπηρεσίες παιδαγωγών,
7
παιδοκόμων και μπέιμπυ-σίτερς .

ΔΗΜΟΣΙΕΣ & ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Κάθε χρόνο νοικοκυριά σε όλη την Ευρώπη ξοδεύουν
δισεκατομμύρια ευρώ προκειμένου να υποστηρίξουν με εξωσχολική υποστήριξη- την πρόοδο των παιδιών
τους στο σχολείο, ευελπιστώντας τα παιδιά τους να ανταποκριθούν με επάρκεια στις εξετάσεις, δουλειά ωστόσο που αποτελεί βασική ευθύνη του σχολείου. Αυτή
η ενισχυτική 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 συντόμως εμφανίζεται και στη σκιώδη εκπαίδευση. Όσο αναπτύσσεται, επομένως, το εκπαιδευτικό σύστημα, τόσο
αναπτύσσεται και το σύστημα εξωσχολικής υποστήριξης
[..] Σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες η εξωσχολική υποστήριξη αποτελεί πλέον ένα σημαντικό τομέα επιχειρη6
ματικής δραστηριότητας» .

Κατά την περίοδο αναφοράς η απουσία ολοκληρωμένου θεσμικού
πλαισίου αναφοράς για τις υπηρεσίες κοινωνικής και παιδαγωγικής
υποστήριξης των γονιών με βρέφη και νήπια ηλικίας μικρότερης των
4 ετών, σε συνδυασμό με την ανεπάρκεια των δημόσιων υποδομών
προσχολικής εκπαίδευσης στο επίπεδο τοπικής κοινωνίας για όλες
τις ηλικιακές ομάδες των βρεφών και νηπίων, έχει σταδιακά ενισχύσει σημαντικά τη δαπάνη των νοικοκυριών για ιδιωτικές ή κατ’ οίκον
παρεχόμενες υπηρεσίες φροντίδας και εκπαίδευσης βρεφών και
νηπίων και ως εκ τούτου η συγκεκριμένη κατηγορία δαπάνης αποκτά χαρακτηριστικά «σκιώδους» εκπαίδευσης.

Γράφημα 4.272: Συνολικές δημόσιες & ιδιωτικές δαπάνες για εκπαίδευση και οι δαπάνες για σκιώδη εκπαίδευση (τρέχουσες τιμές σε εκ.€), και η ποσοστιαία
αναλογία των δαπανών για σκιώδη εκπαίδευση επί των δημόσιων και επί των ιδιωτικών δαπανών για εκπαίδευση την περίοδο 2005-2018
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Πηγή: (1) Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Κρατικοί Προϋπολογισμοί (των ετών 2007 έως και 2019) και Απολογισμοί (των ετών 2005 έως και 2018), (2) Ελληνική Στατιστική Αρχή – Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2004-2018,
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018 οι πραγματοποιηθείσες συνολικές ιδιωτικές
δαπάνες για σκιώδη εκπαίδευση στο σύνολο των
βαθμίδων της εκπαίδευσης, είναι 1.178,7 εκ.€, που
αντιστοιχεί στο 28,4% των συνολικών δημόσιων δαπανών για εκπαίδευση (4.155,0 εκ.€), και στο 40,8%
των συνολικών ιδιωτικών δαπανών για εκπαίδευση
(2.887,4 εκ.€), την ίδια χρονιά. Σημειώνεται ότι σε όλη
την περίοδο αναφοράς (2005-2018) οι ιδιωτικές δαπάνες για εκπαίδευση υπολείπονται των αντίστοιχων

δημόσιων δαπανών, και συνακόλουθα η ετήσια ποσοστιαία αναλογία των δαπανών για σκιώδη εκπαίδευση ως προς τις συνολικές ιδιωτικές δαπάνες για
εκπαίδευση υπερέχει του αντίστοιχου ποσοστού ως
προς τις συνολικές δημόσιες δαπάνες για εκπαίδευση
σε όλη την περίοδο αναφοράς, με τη μέση τιμή του
ποσοστού των δαπανών για σκιώδη εκπαίδευση ως
προς τις συνολικές ιδιωτικές δαπάνες για εκπαίδευση κατά την περίοδο αναφοράς να είναι 39,7%, έναντι
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

ποσοστού 32,1% ως προς τις συνολικές δημόσιες δαπάνες για εκπαίδευση αντίστοιχα.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2005-2018), ο δείκτης συνολικές ιδιωτικές δαπάνες για σκιώδη εκπαίδευση καταγράφει ισχυρή μείωση κατά -28,2% (ή κατά 463,2
εκ.€) από 1.641,9 εκ.€ το 2005, σε 1.178,7 εκ.€ το 2018.
Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της περιόδου εκδηλώνονται
σημαντικές σε ετήσια βάση αυξομειώσεις του συγκεκριμένου οικονομικού δείκτη. Συγκεκριμένα την περίοδο 2005-2009 (προ κρίσης) καταγράφεται αύξηση
του δείκτη κατά 21,2% (ή κατά 347,7 εκ.€) από 1.641,9
το 2005, σε 1.989,6 εκ.€ το 2009, που αποτελεί και τη
μέγιστη τιμή του δείκτη κατά τη συνολική περίοδο
αναφοράς 2005-2018, ενώ την επόμενη περίοδο 20092018 καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική μείωση του
δείκτη κατά -40,8% (ή κατά 810,9 εκ.€) από 1.989,6 το
2009, σε 1.178,7 εκ.€ το 2018, που αποτελεί και την
ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά τη συνολική περίοδο
αναφοράς 2005-2018. Από την ετήσια μεταβολή των
συνολικών ιδιωτικών δαπανών για σκιώδη εκπαίδευση κατά την περίοδο αναφοράς (2005-2018) αξίζει
να σημειωθεί ότι το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας αύξησης του δείκτη καταγράφεται το 2008 (κατά 9,1%
έναντι του προηγούμενου έτους), ενώ το υψηλότερο
ποσοστό ετήσιας μείωσης του δείκτη καταγράφεται το
2013 (κατά -10,8% έναντι του προηγούμενου έτους).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2005-2018), η ποσοστιαία αναλογία του δείκτη συνολικές ιδιωτικές δαπάνες για σκιώδη εκπαίδευση επί των συνολικών δημόσιων δαπανών για εκπαίδευση καταγράφει μείω-

ση κατά -12,5% (ή κατά 4,0 ποσ. μονάδες), από 32,4%
το 2005, σε 28,4% το 2018, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς.
Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2014 (34,7%).
Την ίδια περίοδο αναφοράς (2005-2018), η ποσοστιαία αναλογία του δείκτη συνολικές ιδιωτικές δαπάνες για σκιώδη εκπαίδευση επί των συνολικών ιδιωτικών δαπανών για εκπαίδευση καταγράφει ελαφρά αύξηση κατά 6,2% (ή κατά 2,4 ποσ. μονάδες), από
38,4% το 2005, σε 40,8% το 2018. Σημειώνεται ότι η
μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς
καταγράφεται το 2015 (43,9%), ενώ η ελάχιστη τιμή
του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2011
(38,0%).
Στη συνέχεια της ενότητας, οι συνολικές ιδιωτικές δαπάνες για σκιώδη εκπαίδευση (σε τρέχουσες τιμές)
κατά την περίοδο αναφοράς 2005-2018 επιμερίζονται
ανά βαθμίδα εκπαίδευσης.
4.4.6.1 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνονται οι συνολικές
δημόσιες και ιδιωτικές δαπάνες για πρωτοβάθμια
εκπαίδευση και οι συνολικές ιδιωτικές δαπάνες για
σκιώδη εκπαίδευση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση
(τρέχουσες τιμές σε εκ.€), και ποσοστιαία αναλογία
των δαπανών για σκιώδη εκπαίδευση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση επί των δημόσιων και επί των ιδιωτικών δαπανών για πρωτοβάθμια εκπαίδευση
αντίστοιχα την περίοδο αναφοράς 2005-2018.

Γράφημα 4.273: Συνολικές δημόσιες & ιδιωτικές δαπάνες για πρωτοβάθμια εκπαίδευση και οι δαπάνες για σκιώδη πρωτοβάθμια εκπαίδευση (τρέχουσες τιμές σε εκ.€), και η ποσοστιαία αναλογία των ιδιωτικών δαπανών για σκιώδη εκπαίδευση στην ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ εκπαίδευση επί των δημόσιων και επί των ιδιωτικών δαπανών για ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ εκπαίδευση την περίοδο 2005-2018
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% ΣΚΙΩΔΟΥΣ επί ΔΗΜ. δαπ.

% ΣΚΙΩΔΟΥΣ επί ΙΔΙΩΤ. δαπ.

Πηγή: (1) Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Κρατικοί Προϋπολογισμοί (των ετών 2007 έως και 2019) και Απολογισμοί (των ετών 2005 έως και 2018), (2) Ελληνική Στατιστική Αρχή – Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2004-2018,
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018 οι πραγματοποιηθείσες συνολικές ιδιωτικές
δαπάνες για σκιώδη εκπαίδευση στην πρωτοβάθμια
εκπαίδευση είναι 290,5 εκ.€ με μερίδιο 24,6 επί της
συνολικής σκιώδους εκπαίδευσης στις 3 βαθμίδες της
εκπαίδευσης (1.178,7 εκ.€), που αντιστοιχεί στο 18,5%
των συνολικών δημόσιων δαπανών για πρωτοβάθμια
εκπαίδευση (1.573,5 εκ.€), και στο 44,2% των συνολι-
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κών ιδιωτικών δαπανών για πρωτοβάθμια εκπαίδευση (656,8 εκ.€) την ίδια χρονιά. Σημειώνεται ότι
σε όλη την περίοδο αναφοράς (2005-2018) οι ιδιωτικές δαπάνες για πρωτοβάθμια εκπαίδευση υπολείπονται των αντίστοιχων δημόσιων δαπανών, και συνακόλουθα η ετήσια ποσοστιαία αναλογία των δαπανών για σκιώδη εκπαίδευση στην πρωτοβάθμια εκ-
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παίδευση ως προς τις συνολικές ιδιωτικές δαπάνες
για πρωτοβάθμια εκπαίδευση υπερέχει του αντίστοιχου ποσοστού ως προς τις συνολικές δημόσιες δαπάνες για πρωτοβάθμια εκπαίδευση σε όλη την περίοδο
αναφοράς, με τη μέση τιμή του ποσοστού των δαπανών για σκιώδη εκπαίδευση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση ως προς τις συνολικές ιδιωτικές δαπάνες
για πρωτοβάθμια εκπαίδευση κατά την περίοδο αναφοράς να είναι 39,8%, έναντι ποσοστού 18,5% ως
προς τις συνολικές δημόσιες δαπάνες για πρωτοβάθμια εκπαίδευση αντίστοιχα.

Κατά την περίοδο αναφοράς (2005-2018), η ποσοστιαία αναλογία του δείκτη συνολικές ιδιωτικές δαπάνες για σκιώδη εκπαίδευση στην πρωτοβάθμια
εκπαίδευση επί των συνολικών δημόσιων δαπανών
για πρωτοβάθμια εκπαίδευση καταγράφει ισχυρή
μείωση κατά -28,7% (ή κατά 7,4 ποσ. μονάδες), από
25,9% το 2005, σε 18,5% το 2018. Σημειώνεται ότι η
μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς
καταγράφεται το 2005 (25,9%), ενώ η ελάχιστη τιμή
του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2015
(17,1%).
Την ίδια περίοδο αναφοράς (2005-2018), η ποσοστιαία αναλογία του δείκτη συνολικές ιδιωτικές δαπάνες για σκιώδη εκπαίδευση στην πρωτοβάθμια
εκπαίδευση επί των συνολικών ιδιωτικών δαπανών
για πρωτοβάθμια εκπαίδευση καταγράφει ελαφρά
αύξηση κατά 6,2% (ή κατά 2,4 ποσ. μονάδες), από
38,4% το 2005, σε 40,8% το 2018. Σημειώνεται ότι η
μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς
καταγράφεται το 2015 (43,9%), ενώ η ελάχιστη τιμή
του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2011
(38,0%).

Κεφάλαιο 4ο

ΔΗΜΟΣΙΕΣ & ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Κατά την περίοδο αναφοράς (2005-2018), ο δείκτης
συνολικές ιδιωτικές δαπάνες για σκιώδη εκπαίδευση
στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση καταγράφει σημαντική μείωση κατά -35,3% (ή κατά 158,8 εκ.€) από 449,4
εκ.€ το 2005, σε 290,5 εκ.€ το 2018. Ωστόσο, κατά τη
διάρκεια της περιόδου εκδηλώνονται σημαντικές σε
ετήσια βάση αυξομειώσεις του συγκεκριμένου οικονομικού δείκτη. Συγκεκριμένα την περίοδο 2005-2010
(προ κρίσης) καταγράφεται αύξηση του δείκτη κατά
12,3% (ή κατά 55,3 εκ.€) από 449,4 το 2005, σε 504,7
εκ.€ το 2010, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς 2005-2018,
ενώ την επόμενη περίοδο 2010-2015 καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική μείωση του δείκτη κατά -49,2% (ή
κατά 248,2 εκ.€) από 504,7 το 2010, σε 256,5 εκ.€ το
2015, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη
κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς 2005-2018. Τέλος την περίοδο 2015-2018 καταγράφεται αύξηση του
δείκτη κατά 13,3% (ή κατά 34,0 εκ.€) από 256,5 το
2015, σε 290,5 εκ.€ το 2018. Από την ετήσια μεταβολή
των συνολικών ιδιωτικών δαπανών για σκιώδη εκπαίδευση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση κατά την περίοδο αναφοράς (2005-2018) αξίζει να σημειωθεί ότι το
υψηλότερο ποσοστό ετήσιας αύξησης του δείκτη καταγράφεται το 2017 (κατά 8,9% έναντι του προηγούμενου

έτους), ενώ το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας μείωσης
του δείκτη καταγράφεται το 2013 (κατά -31,9% έναντι
του προηγούμενου έτους).

4.4.6.2 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ & ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνονται οι συνολικές
δημόσιες και ιδιωτικές δαπάνες για δευτεροβάθμια
εκπαίδευση και οι συνολικές ιδιωτικές δαπάνες για
σκιώδη εκπαίδευση στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση
(τρέχουσες τιμές σε εκ.€), και ποσοστιαία αναλογία
των δαπανών για σκιώδη εκπαίδευση στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση επί των δημόσιων και επί των ιδιωτικών δαπανών για δευτεροβάθμια εκπαίδευση
αντίστοιχα την περίοδο αναφοράς 2005-2018.

Γράφημα 4.274: Συνολικές δημόσιες & ιδιωτικές δαπάνες για δευτεροβάθμια εκπαίδευση και οι δαπάνες για σκιώδη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (τρέχουσες
τιμές σε εκ.€), και η ποσοστιαία αναλογία των ιδιωτικών δαπανών για σκιώδη εκπαίδευση στην ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ εκπαίδευση επί των δημόσιων και επί των
ιδιωτικών δαπανών για ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ εκπαίδευση την περίοδο 2005-2018
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Πηγή: (1) Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Κρατικοί Προϋπολογισμοί (των ετών 2007 έως και 2019) και Απολογισμοί (των ετών 2005 έως και 2018), (2) Ελληνική Στατιστική Αρχή – Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2004-2018,
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

Το 2018 οι πραγματοποιηθείσες συνολικές ιδιωτικές
δαπάνες για σκιώδη εκπαίδευση στην δευτεροβάθμια
εκπαίδευση είναι 879,9 εκ.€ με μερίδιο 74,6% επί της
συνολικής σκιώδους εκπαίδευσης στις 3 βαθμίδες της
εκπαίδευσης (1.178,7 εκ.€), που αντιστοιχεί στο 53,7%
των συνολικών δημόσιων δαπανών για δευτεροβάθμια εκπαίδευση (1.637,9 εκ.€), και στο 64,2% των συνολικών ιδιωτικών δαπανών για δευτεροβάθμια εκπαίδευση (1.370,5 εκ.€) την ίδια χρονιά. Σημειώνεται
ότι σε όλη την περίοδο αναφοράς (2005-2018) οι ιδιωτικές δαπάνες για δευτεροβάθμια εκπαίδευση υπολείπονται των αντίστοιχων δημόσιων δαπανών, και συνακόλουθα η ετήσια ποσοστιαία αναλογία των δαπανών για σκιώδη εκπαίδευση στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση ως προς τις συνολικές ιδιωτικές δαπάνες για
δευτεροβάθμια εκπαίδευση υπερέχει του αντίστοιχου
ποσοστού ως προς τις συνολικές δημόσιες δαπάνες για
δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε όλη την περίοδο αναφοράς, με τη μέση τιμή του ποσοστού των δαπανών
για σκιώδη εκπαίδευση στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση ως προς τις συνολικές ιδιωτικές δαπάνες για
δευτεροβάθμια εκπαίδευση κατά την περίοδο αναφοράς να είναι 66,9%, έναντι ποσοστού 58,7% ως προς τις
συνολικές δημόσιες δαπάνες για δευτεροβάθμια εκπαίδευση αντίστοιχα.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2005-2018), ο δείκτης συνολικές ιδιωτικές δαπάνες για σκιώδη εκπαίδευση
στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση καταγράφει ισχυρή
μείωση κατά -23,2% (ή κατά 414,8 εκ.€) από 1.785,3
εκ.€ το 2005, σε 879,9 εκ.€ το 2018. Ωστόσο, κατά τη
διάρκεια της περιόδου εκδηλώνονται σημαντικές σε ετήσια βάση αυξομειώσεις του συγκεκριμένου οικονομικού δείκτη. Συγκεκριμένα την περίοδο 2005-2009 (προ
κρίσης) καταγράφεται ισχυρή αύξηση του δείκτη κατά
26,6% (ή κατά 307,7 εκ.€) από 1.155,2 το 2005, σε
1.462,8 εκ.€ το 2009, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή
του δείκτη κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς 20052018, ενώ την επόμενη περίοδο 2009-2018 καταγράφεται σημαντική μείωση του δείκτη κατά -31,9% (ή κατά
466,6 εκ.€) από 1.462,8 το 2009, σε 879,9 εκ.€ το 2018,

που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά τη
συνολική περίοδο αναφοράς 2005-2018. Από την ετήσια μεταβολή των συνολικών ιδιωτικών δαπανών για
σκιώδη εκπαίδευση στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση
κατά την περίοδο αναφοράς (2005-2018) αξίζει να σημειωθεί ότι το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας αύξησης
του δείκτη καταγράφεται το 2008 (κατά 16,7% έναντι
του προηγούμενου έτους), ενώ το υψηλότερο ποσοστό
ετήσιας μείωσης του δείκτη καταγράφεται το 2013 (κατά -11,1% έναντι του προηγούμενου έτους).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2005-2018), η ποσοστιαία
αναλογία του δείκτη συνολικές ιδιωτικές δαπάνες για
σκιώδη εκπαίδευση στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση
επί των συνολικών δημόσιων δαπανών για δευτεροβάθμια εκπαίδευση καταγράφει οριακά μηδενική μεταβολή. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά
την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2014 (69,7%),
ενώ η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2007 (52,0%).
Την ίδια περίοδο αναφοράς (2005-2018), η ποσοστιαία
αναλογία του δείκτη συνολικές ιδιωτικές δαπάνες για
σκιώδη εκπαίδευση στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση
επί των συνολικών ιδιωτικών δαπανών για δευτεροβάθμια εκπαίδευση καταγράφει ελαφρά μείωση κατά 0,8% (ή κατά 0,5 ποσ. μονάδες), από 64,7% το 2005, σε
64,2% το 2018. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2015
(72,0%), ενώ η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2018 (64,2%).
4.4.6.3 ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνονται οι συνολικές
δημόσιες και ιδιωτικές δαπάνες για τριτοβάθμια εκπαίδευση και οι συνολικές ιδιωτικές δαπάνες για
σκιώδη εκπαίδευση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
(τρέχουσες τιμές σε εκ.€), και ποσοστιαία αναλογία
των δαπανών για σκιώδη εκπαίδευση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση επί των δημόσιων και επί των ιδιωτικών δαπανών για τριτοβάθμια εκπαίδευση αντίστοιχα την περίοδο αναφοράς 2005-2018.

Γράφημα 4.275: Συνολικές δημόσιες & ιδιωτικές δαπάνες για τριτοβάθμια εκπαίδευση και οι δαπάνες για σκιώδη τριτοβάθμια εκπαίδευση (τρέχουσες τιμές
σε εκ.€), και η ποσοστιαία αναλογία των ιδιωτικών δαπανών για σκιώδη εκπαίδευση στην ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ εκπαίδευση επί των δημόσιων και επί των ιδιωτικών δαπανών για ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ εκπαίδευση την περίοδο 2005-2018
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Πηγή: (1) Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Κρατικοί Προϋπολογισμοί (των ετών 2007 έως και 2019) και Απολογισμοί (των ετών 2005 έως και 2018), (2) Ελληνική Στατιστική Αρχή – Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2004-2018,
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
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Απόδοση της χρηματοδότησης στην
πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Η χρηματοδότηση στην εκπαίδευση αποτελεί συνταγματικά κατοχυρωμένη υποχρέωση του κράτους, μέσω
της οποίας οφείλει να διασφαλίζει την παροχή του συγκεκριμένου κοινωνικού αγαθού στους πολίτες. Ως εκ
τούτου, η αποτίμηση -και συνακόλουθα η απόδοσητης χρηματοδότησης στην εκπαίδευση, αντιμετωπιζόμενη ως επένδυση και όχι ως δαπάνη του κράτους,
πρέπει να αναλύεται με όρους Κοινωνικής Οικονομίας,
όπου οι έννοιες κόστους/οφέλους διευρύνονται από το
σύνηθες οικονομικό τους περιεχόμενο προκειμένου να
συμπεριλάβουν στην μεν πρώτη το σύνολο των υλικών αλλά και άυλων- εισροών που επενδύονται, και στη
δεύτερη το συνολικά παραγόμενο κοινωνικό όφελος,
που δια αυτής μερίζεται στο σύνολο των πολιτών.
Η ανάλυση των οικονομικών στοιχείων για τις πληρωμές που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, έχει ως απώτερο
στόχο να αναδείξει την ετήσια μετρήσιμη απόδοση της
χρηματοδότησης της εκπαίδευσης, που επενδύθηκε
τόσο από το κράτος, όσο και από τα νοικοκυριά, προκειμένου οι πολίτες να επωφεληθούν του κοινωνικού
αγαθού της εκπαίδευσης.

Κεφάλαιο 4ο

Την ίδια περίοδο (2005-2018), η ποσοστιαία αναλογία
του δείκτη συνολικές ιδιωτικές δαπάνες για σκιώδη
εκπαίδευση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση επί των συνολικών δημόσιων δαπανών για τριτοβάθμια εκπαίδευση καταγράφει (κατά απόλυτη τιμή) ελαφρά μείωση κατά -61,5% (ή κατά 1,5 ποσ. μονάδες), από 2,5% το
2005, σε 1,0% το 2018. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή
του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται
το 2005 (2,5%), ενώ η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια
περίοδο καταγράφεται το 2008 (0,4%).
Τη συγκεκριμένη περίοδο, η ποσοστιαία αναλογία του
δείκτη συνολικές ιδιωτικές δαπάνες για σκιώδη εκπαίδευση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση επί των συνολικών ιδιωτικών δαπανών για τριτοβάθμια εκπαίδευση
καταγράφει (κατά απόλυτη τιμή) ελαφρά μείωση κατά 72,3% (ή κατά 2,3 ποσ. μονάδες), από 3,2% το 2005, σε
0,9% το 2018. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη
κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2005
(3,2%), ενώ η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο
καταγράφεται το 2088 (0,5%).

4.4.7

ΔΗΜΟΣΙΕΣ & ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Το 2018 οι πραγματοποιηθείσες συνολικές ιδιωτικές
δαπάνες για σκιώδη εκπαίδευση στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση είναι 0,3 εκ.€ με μερίδιο 0,7% επί της συνολικής σκιώδους εκπαίδευσης στις 3 βαθμίδες της εκπαίδευσης (1.178,7 εκ.€), που αντιστοιχεί στο 0,9% των
συνολικών δημόσιων δαπανών για τριτοβάθμια εκπαίδευση (943,6 εκ.€), και στο 1,0% των συνολικών ιδιωτικών δαπανών για τριτοβάθμια εκπαίδευση
(1.370,5 εκ.€) την ίδια χρονιά. Σημειώνεται ότι σε όλη
την περίοδο αναφοράς (2005-2018) οι ιδιωτικές δαπάνες για τριτοβάθμια εκπαίδευση υπερέχουν των αντίστοιχων δημόσιων δαπανών (με εξαίρεση το 2018 όπου ελαφρά υπολείπονται), και συνακόλουθα η ετήσια
ποσοστιαία αναλογία των δαπανών για σκιώδη εκπαίδευση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ως προς τις
συνολικές ιδιωτικές δαπάνες για τριτοβάθμια εκπαίδευση υπολείπεται οριακά του αντίστοιχου ποσοστού
ως προς τις συνολικές δημόσιες δαπάνες για τριτοβάθμια εκπαίδευση σε όλη την περίοδο αναφοράς, με
τη μέση τιμή του ποσοστού των δαπανών για σκιώδη
εκπαίδευση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ως προς τις
συνολικές ιδιωτικές δαπάνες για τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά την περίοδο αναφοράς να είναι 1,6%, έναντι ποσοστού 1,9% ως προς τις συνολικές δημόσιες
δαπάνες για τριτοβάθμια εκπαίδευση αντίστοιχα.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2005-2018), ο δείκτης συνολικές ιδιωτικές δαπάνες για σκιώδη εκπαίδευση
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση καταγράφει ιδιαίτερα
σημαντική μείωση κατά -77,9% (ή κατά 29,1 εκ.€) από
37,4 εκ.€ το 2005, σε 8,3 εκ.€ το 2018. Σημειώνεται ότι
η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά τη συνολική περίοδο
αναφοράς καταγράφεται το 2007 (40,4 εκ.€), ενώ η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται
το 2008 (6,8 εκ.€),

Από τη διαχρονική ανάλυση των δημόσιων και ιδιωτικών δαπανών για την εκπαίδευση κατά την περίοδο
αναφοράς 2005-2018 αξίζει να σημειωθεί ότι:
 το μεγαλύτερο κατά κατηγορία ποσοστό των λειτουργικών δαπανών της εκπαίδευσης (Τακτικός Προϋπολογισμός) αφορά στη μισθοδοσία του ανθρώπινου
δυναμικού της εκπαίδευσης,
 το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων αποτελεί κατά μέση τιμή το 14,7% της συνολικής χρηματοδότησης της εκπαίδευσης την περίοδο 2005-2015, γεγονός
που δεν επιτρέπει την βελτίωση των υποδομών σε
βραχύ/μεσοπρόθεσμο διάστημα. Είναι χαρακτηριστικό ότι η ελάχιστη τιμή της αναλογίας καταγράφεται
το 2009 (8,5% της συνολικής χρηματοδότησης της εκπαίδευσης που αντιστοιχεί σε 682,0 εκ.€), ενώ η μέγιστη τιμή της αναλογίας καταγράφεται το 2015
(22,0% της συνολικής χρηματοδότησης της εκπαίδευσης που αντιστοιχεί σε 1.229,7 εκ.€). Θα πρέπει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι η δαπάνη για εκπαίδευση
στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων δεν επιμερίζεται ανά βαθμίδα εκπαίδευσης και επομένως δεν
μπορεί να συνυπολογισθεί στο Δείκτη Απόδοσης της
χρηματοδότησης ανά βαθμίδα εκπαίδευσης.
 η κοινοτική χρηματοδότηση για την εκπαίδευση ενσωματωμένη στη συνολική δημόσια χρηματοδότηση
για την εκπαίδευση υλοποιείται μέσω των -κεντρικών
και περιφερειακών- συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. Η επίδραση της, ωστόσο, στα παραγόμενα εκπαιδευτικά αποτελέσματα, και μάλιστα ανά
βαθμίδα εκπαίδευσης, δεν μπορεί επίσης να αποτιμηθεί. Το σύνολο της κοινοτικής χρηματοδότησης δεν
έχει ουσιαστικά επενδυθεί σε σαφές και μεσο/ μακροπρόθεσμα σταθερό στρατηγικό σχεδιασμό για
τον εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης, με αποτέλεσμα
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κατά τη μετάβαση από το ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα στο επόμενο να διαφοροποιείται η στοχοθεσία αλλά και οι ωφελούμενοι. Σε αρκετές περιπτώσεις τα παραγόμενα οφέλη, είτε διαφοροποιούνται
κατά βαθμίδα (ολοήμερα τμήματα/ολοήμερο σχολείο
στο Δημοτικό, όχι στο Γυμνάσιο), είτε προκύπτουν
από επιμέρους καινοτομίες (αγωγή υγείας, αγωγή
καταναλωτή), που τελικά δεν ενσωματώνονται στο
εκπαιδευτικό σύστημα. Τέλος, ο σχεδιασμός του χρηματοδοτούμενου έργου είναι συχνά αυτόνομος καλύπτοντας μέρος μόνο της συνολικά επιχειρούμενης
καινοτομίας για την εκπαίδευση. Για παράδειγμα, το
σχέδιο για τον εκσυγχρονισμό των προγραμμάτων
σπουδών και την παραγωγή νέων σχολικών εγχειριδίων (και ευρύτερα εκπαιδευτικού υλικού) για την
υποχρεωτική εκπαίδευση, αλλά και την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, θα έπρεπε να έχει προβλεφθεί και αποτυπωθεί στους ετήσιους προϋπολογισμούς του Υπουργείου Παιδείας, και να εξειδικεύεται στη συστηματική επιμόρφωση του συνόλου του
εκπαιδευτικού προσωπικού, στη χρήση σύγχρονων
τεχνολογικών υποδομών, σε νέα εκπαιδευτικά υλικά,
αλλά και σε μηχανισμούς αξιολόγησης των αντίστοιχων παραγόμενων εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων.
οι δαπάνες, τέλος, των νοικοκυριών (ιδιωτική χρηματοδότηση) προσανατολίζονται κυρίως στην αγορά
υπηρεσιών εκπαίδευσης που το εκπαιδευτικό σύστημα, είτε δεν παρέχει (για παράδειγμα, δημόσιες μονάδες προσχολικής αγωγής για νήπια ηλικίας 3-4 ετών, πιστοποίηση ξένων γλωσσών στο σχολείο), είτε
τις παρέχει αλλά δεν πείθει για την ποιότητά τους.
Και στις δύο περιπτώσεις τα νοικοκυριά καταφεύγουν
στην αγορά, η οποία εκμεταλλευόμενη την υστέρηση
του κράτους αποκτά ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
Σύμφωνα, με την παραπάνω διάκριση οι δαπάνες των
νοικοκυριών για αγορά αγαθών και υπηρεσιών εκπαίδευσης, αναλύονται σε δύο κατηγορίες δαπανών:
Κατηγορία (Α) σε δαπάνες υπηρεσιών εκπαίδευσης
που τα νοικοκυριά επιλέγουν να καταβάλλουν στον
ιδιωτικό τομέα της εκπαίδευσης (κατά κύριο δίδακτρα φοίτησης σε ιδιωτικά σχολεία, και οικονομικές
μεταβιβάσεις σε άλλα νοικοκυριά για σπουδές στο
εξωτερικό) παρότι αυτά παρέχονται δωρεάν από το

κράτος, και Κατηγορία (Β) σε δαπάνες υπηρεσιών
εκπαίδευσης που τα νοικοκυριά αναγκάζονται να
καταβάλλουν στον ιδιωτικό τομέα της εκπαίδευσης
επειδή είτε δεν παρέχονται δωρεάν από το Δημόσιο,
είτε παρέχονται, αλλά δεν ανταποκρίνονται οι υποδομές στην ζήτηση (προσχολική αγωγή), ή κρίνονται
ως μη-αποτελεσματικές υπηρεσίες από τους πολίτες
(όπως η λειτουργία δημόσιων μονάδων προσχολικής
ηλικίας για νήπια ηλικίας 3-4 ετών, η διδασκαλία &
πιστοποίηση ξένων γλωσσών, και η βελτίωση της επίδοσης των μαθητών χωρίς εξωσχολική υποστήριξη).
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στην τριτοβάθμια εκπαίδευση η διάκριση των δαπανών στις δυο παραπάνω κατηγορίες δεν έχει έννοια, αφού η συντριπτική
πλειοψηφία των δαπανών για τριτοβάθμια εκπαίδευση καλύπτεται από δημόσιες δαπάνες και όχι από
δαπάνες των νοικοκυριών. Αν, ωστόσο, ληφθούν υπόψη η αναλογία δαπανών της κατηγορίας «οικονομικές μεταβιβάσεις για σπουδές σε άλλα νοικοκυριά
στο εσωτερικό» επιμερισμένη ως προς το μέρισμα
του φοιτητικού/μαθητικού πληθυσμού βαθμίδων
(Δευτεροβάθμια, Μεταδευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια), η εικόνα της αναλογίας των δαπανών των νοικοκυριών για Τριτοβάθμια εκπαίδευση ως προς την
αντίστοιχη δημόσια χρηματοδότηση αντιστρέφεται.
Αντίστοιχη, προσέγγιση βάσει της αναλογίας φοιτητικού/μαθητικού πληθυσμού των βαθμίδων της εκπαίδευσης ακολουθείται και για τις μη επιμερισμένες
ανά βαθμίδα εκπαίδευσης κατηγορίες δαπανών, όπως είναι η κατηγορία γενικές αγορές (βιβλία, βοηθήματα και γραφική ύλη), ενώ οι κατηγορίες δαπάνης «οικονομικές μεταβιβάσεις για σπουδές σε άλλα
νοικοκυριά στο Εξωτερικό» και δαπάνες καταλύματος
σε οικοτροφεία και πανεπιστήμια) εντάχθηκαν στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια εξέλιξη των συνολικών (δημόσιων & ιδιωτικών) δαπανών
για εκπαίδευση και ο επιμερισμός τους σε δημόσιες
δαπάνες (Τακτικός Προϋπολογισμός), ιδιωτικές δαπάνες Κατηγορία (Α) και ιδιωτικές δαπάνες Κατηγορία
(Β) για τις δαπάνες που μπορούν να επιμερισθούν ή
αναχθούν σε βαθμίδα εκπαίδευσης (τρέχουσες τιμές
σε εκ.€) την περίοδο 2005-2018.

Γράφημα 4.276: Συνολικές, δημόσιες και ιδιωτικές δαπάνες Κατηγορίας (Α) και Κατηγορίας (Β) για εκπαίδευση (τρέχουσες τιμές σε εκ. €) την περίοδο 20052018
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σχυρή αύξηση κατά 25,7% (ή κατά 855,9 εκ.€) από
3.336,1 εκ.€ το 2005, σε 4.192,0 εκ.€ το 2009, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς 2005-2018.
Κατά την αμέσως επόμενη περίοδο 2009-2018 εντός
κρίσης):
 οι συνολικές (δημόσιες και ιδιωτικές) δαπάνες για
εκπαίδευση, που μπορούν να επιμερισθούν ή αναχθούν σε βαθμίδα εκπαίδευσης, καταγράφουν σημαντική μείωση κατά -39,3% (ή κατά 4.561,1 εκ.€)
από 11.603,5 εκ.€ το 2009, σε 7.042,4 εκ.€ το 2018.
Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά τη
συνολική περίοδο αναφοράς 2005-2018 καταγράφεται το 2016 (6.827,3 εκ.€).
 οι συνολικές δημόσιες δαπάνες για εκπαίδευση,
που μπορούν να επιμερισθούν ή αναχθούν σε βαθμίδα εκπαίδευσης, καταγράφουν σημαντική μείωση
κατά -35,5% (ή κατά 2.281,9 εκ.€) από 6.436,9 εκ.€
το 2009, σε 4.155,0 εκ.€ το 2018. Σημειώνεται ότι η
ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά τη συνολική περίοδο
αναφοράς 2005-2018 καταγράφεται το 2016 (3.881
εκ.€).
 οι συνολικές ιδιωτικές δαπάνες για εκπαίδευση, που
μπορούν να επιμερισθούν/ αναχθούν σε βαθμίδα εκπαίδευσης, καταγράφουν ιδιαίτερα σημαντική μείωση κατά -44,1% (ή κατά 2.279,1 εκ.€) από 5.166,5
εκ.€ το 2009, σε 2.887,4 εκ.€ το 2018, που αποτελεί
και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς 2005-2018.
 οι ιδιωτικές δαπάνες Κατηγορίας (Α) καταγράφουν
σημαντική μείωση κατά -36,8% (ή κατά 358,4 εκ.€)
από 1.036,0 εκ.€ το 2009, σε 616,1 εκ.€ το 2018. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς 2005-2018 καταγράφεται
το 2010 (1.036,0 εκ.€), ενώ η ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς 2005-2018
καταγράφεται το 2016 (602,3 εκ.€).
 οι ιδιωτικές δαπάνες Κατηγορίας (Β) καταγράφουν ιδιαίτερα σημαντική μείωση κατά -45,8% (ή κατά
1.783,2 εκ.€) από 4.192,0 εκ.€ το 2009, σε 2.271,3
εκ.€ το 2018, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του
δείκτη κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς 20052018.

Κεφάλαιο 4ο

Κατά την περίοδο 2005-2018, οι συνολικές (δημόσιες
και ιδιωτικές) δαπάνες για εκπαίδευση, που μπορούν
να επιμερισθούν/αναχθούν σε βαθμίδα εκπαίδευσης
καταγράφουν ισχυρή μείωση κατά -24,6% (ή κατά
2.295,5 εκ.€) από 9.337,9 εκ.€ το 2005, σε 7.042,4 εκ.€
το 2018. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της περιόδου εκδηλώνονται σημαντικές αυξομειώσεις του συγκεκριμένου οικονομικού δείκτη.
Συγκεκριμένα την περίοδο 2005-2009 (προ κρίσης):
 οι συνολικές (δημόσιες και ιδιωτικές) δαπάνες για
εκπαίδευση, που μπορούν να επιμερισθούν/ αναχθούν σε βαθμίδα εκπαίδευσης, καταγράφουν αύξηση
κατά 24,3% (ή κατά 2.265,6 εκ.€) από 9.337,9 εκ.€ το
2005, σε 11.603,5 εκ.€ το 2009, που αποτελεί και τη
μέγιστη τιμή του δείκτη κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς 2005-2018.
 οι συνολικές δημόσιες δαπάνες για εκπαίδευση, που
μπορούν να επιμερισθούν/ αναχθούν σε βαθμίδα εκπαίδευσης, καταγράφουν ισχυρή αύξηση κατά 27,0%
(ή κατά 1.370,1 εκ.€), από 5.066,9 εκ.€ το 2005, σε
6.436,9 εκ.€ το 2009, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς
2005-2018.
 οι συνολικές ιδιωτικές δαπάνες για εκπαίδευση, που
μπορούν να επιμερισθούν/ αναχθούν σε βαθμίδα εκπαίδευσης, καταγράφουν ισχυρή αύξηση κατά 21,0%
(ή κατά 895,5 εκ.€) από 4.271,1 εκ.€ το 2005, σε
5.166,5 εκ.€ το 2009, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή
του δείκτη κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς 20052018.
 οι ιδιωτικές δαπάνες Κατηγορίας (Α) καταγράφουν
ελαφρά αύξηση κατά 4,2% (ή κατά 39,6 εκ.€), από
934,9 εκ.€ το 2005, σε 974,6 εκ.€ το 2009, ενώ

 οι ιδιωτικές δαπάνες Κατηγορίας (Β) καταγράφουν ι-

ΔΗΜΟΣΙΕΣ & ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Το 2018 οι πραγματοποιηθείσες συνολικές (δημόσιες
και ιδιωτικές) δαπάνες για εκπαίδευση, που μπορούν
να επιμερισθούν/αναχθούν σε βαθμίδα εκπαίδευσης,
είναι 7.042,4 εκ.€, εκ των οποίων το 59,0% (3.913,3
εκ.€) αφορούν στις δημόσιες δαπάνες για εκπαίδευση, ενώ το 41,0% (3.025,0 εκ.€) αφορούν στις ιδιωτικές δαπάνες για εκπαίδευση αντίστοιχα. Σημειώνεται
ότι κατά την περίοδο αναφοράς (2005-2015) οι συνολικές ιδιωτικές δαπάνες για εκπαίδευση υπολείπονται των αντίστοιχων δημόσιων δαπανών για εκπαίδευση, με τη μέση τιμή του ποσοστού κατά την περίοδο αναφοράς να είναι 44,7%.
Την ίδια χρονιά, οι ιδιωτικές δαπάνες της Κατηγορίας
(Α) αντιστοιχούσαν στο 21,3% (ή 616,2 εκ.€) των ιδιωτικών δαπανών για εκπαίδευση, ενώ το 78,7% (ή
2.271,3 εκ.€) των ιδιωτικών δαπανών για εκπαίδευση
αντιστοιχούν στις ιδιωτικές δαπάνες της Κατηγορίας
(Β) που τα νοικοκυριά καταβάλλουν είτε επειδή δεν
παρέχονται δωρεάν από τον δημόσιο τομέα της εκπαίδευσης, είτε παρέχονται αλλά δεν επαρκούν οι υποδομές τους, ή κρίνονται ως μη αποτελεσματικές οι
υπηρεσίες τους από τους πολίτες.

Η προαναφερθείσα διάκριση των δαπανών των νοικοκυριών για αγορά αγαθών και υπηρεσιών εκπαίδευσης
στις Κατηγορίες (Α) και (Β) όπως αυτές ορίστηκαν, παραπέμπει εκ των πραγμάτων και στο θέμα της απόδοσης της επιχειρούμενης χρηματοδότησης της εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα, αν οι παρεχόμενες από το κράτος εκπαιδευτικές υπηρεσίες ήταν κατά την άποψη του
πολίτη επαρκείς και αποτελεσματικότερες, τότε εύλογα
η συνολική ιδιωτική δαπάνη της Κατηγορίας (Β) θα
μπορούσε να μηδενιστεί, προς όφελος των νοικοκυριών.

857

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

Επιπλέον, θα μπορούσε να έχει βάση το επιχείρημα
ότι η συγκεκριμένη κατηγορία δαπάνης, είτε στο σύνολό της, είτε στο μεγαλύτερο μέρος της, επί της ουσίας
μειώνει αναλογικά την αποδοτικότητα της συνολικής
χρηματοδότησης για την εκπαίδευση, αφού καταβάλλεται επιπλέον χρηματοδότηση για την παραγωγή του
ιδίου προσδοκώμενου εκπαιδευτικού αποτελέσματος.
Το γεγονός αυτό αποτυπώνει και ο δείκτης απόδοσης
της συνολικής χρηματοδότησης της εκπαίδευσης, ο
οποίος υπολογίζεται ως η αναλογία του αθροίσματος
της Δημόσιας και της Ιδιωτικής Κατηγορία (Α) δαπά-

νης για την εκπαίδευση, ως προς τη συνολική (δημόσια και ιδιωτική) δαπάνη για εκπαίδευση.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια εξέλιξη των δεικτών συνολικές (δημόσιες & ιδιωτικές) δαπάνες για εκπαίδευση, δημόσιες & ιδιωτικές δαπάνες
Κατηγορίας (Α) σε εκατομμύρια € (εκ.€), και ο δείκτης
απόδοσης των συνολικών (δημόσιων & ιδιωτικών)
δαπανών για εκπαίδευση, για τις δαπάνες που μπορούν να επιμερισθούν ή αναχθούν σε βαθμίδα εκπαίδευσης (προσχολική & πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια
& μεταδευτεροβάθμια και τριτοβάθμια) την περίοδο
2005-2018.

Γράφημα 4.277: Ετήσια εξέλιξη των δεικτών συνολικές (δημόσιες & ιδιωτικές) δαπάνες για εκπαίδευση, δημόσιες & ιδιωτικές δαπάνες Κατηγορίας (Α) σε εκατομμύρια € (εκ.€), και ο δείκτης απόδοσης των συνολικών (δημόσιων & ιδιωτικών) δαπανών για εκπαίδευση την περίοδο 2005-2018
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ΔΗΜ & ΙΔ Κατ(Α)

Δείκτης ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Πηγή: (1) Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Κρατικοί Προϋπολογισμοί (των ετών 2007 έως και 2019) και Απολογισμοί (των ετών 2005 έως και 2018), (2) Ελληνική Στατιστική Αρχή – Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2004-2018,
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018 ο δείκτης απόδοσης των πραγματοποιηθεισών συνολικών (δημόσιες και ιδιωτικές) δαπανών
για εκπαίδευση, που μπορούν να επιμερισθούν ή αναχθούν σε βαθμίδα εκπαίδευσης, είναι 65,3%. Αξίζει
να σημειωθεί ότι η μέση τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς (2005-2018) είναι 64,5%.
Κατά την περίοδο αναφοράς 2005-2018, καταγράφεται ελαφρά αύξηση του δείκτη απόδοσης των συνολικών (δημόσιων & ιδιωτικών) δαπανών για εκπαίδευση κατά 2,2% (ή 1,4 ποσ. μονάδες) από 64,3% το 2005
σε 6,7% το 2018, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του
δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι η
ελάχιστη τιμή του δείκτη καταγράφεται το 2013
(65,2%). Από την ετήσια μεταβολή του δείκτη κατά την
περίοδο αναφοράς αξίζει να σημειωθεί ότι το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας αύξησης του δείκτη καταγρά-

φεται το 2008 (κατά 2,7% έναντι του προηγούμενου
έτους), ενώ το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας μείωσης
του δείκτη καταγράφεται το 2017 (κατά -2,0% έναντι
του προηγούμενου έτους).
Στη συνέχεια ο δείκτης απόδοσης των πραγματοποιηθεισών συνολικών (δημόσιες και ιδιωτικές) δαπανών
για εκπαίδευση αναλύεται ανά βαθμίδα εκπαίδευσης).
4.4.7.1 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια εξέλιξη των συνολικών (δημόσιων & ιδιωτικών) δαπανών
για εκπαίδευση και ο επιμερισμός τους σε δημόσιες
δαπάνες (Τακτικός Προϋπολογισμός), ιδιωτικές δαπάνες Κατηγορία (Α) και ιδιωτικές δαπάνες Κατηγορία
(Β) στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση (τρέχουσες τιμές
σε εκ.€) την περίοδο 2005-2018.

Γράφημα 4.278: Συνολικές, δημόσιες , ιδιωτικές δαπάνες για εκπαίδευση και ιδιωτικές δαπάνες Κατηγορίας (Α) και Κατηγορίας (Β) στην ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ εκπαίδευση (τρέχουσες τιμές σε εκ. €) την περίοδο 2005-2018
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Πηγή: (1) Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Κρατικοί Προϋπολογισμοί (των ετών 2007 έως και 2019) και Απολογισμοί (των ετών 2005 έως και 2018), (2) Ελληνική Στατιστική Αρχή – Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2004-2018,
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
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σχυρή αύξηση κατά 27,2% (ή κατά 205,2 εκ.€) από
754,8 εκ.€ το 2005, σε 960,0 εκ.€ το 2009.

Κατά την αμέσως επόμενη περίοδο 2009-2018 εντός
κρίσης):
 οι συνολικές (δημόσιες και ιδιωτικές) δαπάνες στην
πρωτοβάθμια εκπαίδευση καταγράφουν σημαντική
μείωση κατά -36,6% (ή κατά 1.289,4 εκ.€) από
3.519,6 εκ.€ το 2009, σε 2.230,3 εκ.€ το 2018. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά τη
συνολική περίοδο αναφοράς 2005-2018 καταγράφεται το 2016 (2.124,3 εκ.€).
 οι συνολικές δημόσιες δαπάνες στην πρωτοβάθμια
εκπαίδευση καταγράφουν ισχυρή μείωση κατά -29,8%
(ή κατά 667,6 εκ.€) από 2.241,1 εκ.€ το 2009, σε
1.573,5 εκ.€ το 2018. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή
του δείκτη κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς 20052018 καταγράφεται το 2016 (1.495,4 εκ.€).
 οι συνολικές ιδιωτικές δαπάνες στην πρωτοβάθμια
εκπαίδευση καταγράφουν ιδιαίτερα σημαντική
μείωση κατά -48,6% (ή κατά 621,8 εκ.€) από 1.278,6
εκ.€ το 2009, σε 656,8 εκ.€ το 2018. Σημειώνεται ότι η
μέγιστη τιμή του δείκτη κατά τη συνολική περίοδο
αναφοράς 2005-2018 καταγράφεται το 2010 (1.316,9
εκ.€), ενώ η ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς 2005-2018 καταγράφεται το
2016 (628,9 εκ.€).
 οι ιδιωτικές δαπάνες Κατηγορίας (Α) στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση καταγράφουν ιδιαίτερα σημαντική μείωση κατά -45,9% (ή κατά 146,3 εκ.€) από 318,6
εκ.€ το 2009, σε 172,3 εκ.€ το 2018. Σημειώνεται ότι η
μέγιστη τιμή του δείκτη κατά τη συνολική περίοδο
αναφοράς 2005-2018 καταγράφεται το 2011 (330,7
εκ.€), ενώ η ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς 2005-2018 καταγράφεται το
2016 (172,2 εκ.€).
 οι ιδιωτικές δαπάνες Κατηγορίας (Β) στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση καταγράφουν ιδιαίτερα σημαντική μείωση κατά -49,5% (ή κατά 475,5 εκ.€) από 960,0
εκ.€ το 2009, σε 484,5 εκ.€ το 2018. Σημειώνεται ότι η
μέγιστη τιμή του δείκτη κατά τη συνολική περίοδο
αναφοράς 2005-2018 καταγράφεται το 2010 (990,8
εκ.€), ενώ η ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς 2005-2018 καταγράφεται το
2016 (456,7 εκ.€).

Κεφάλαιο 4ο

Κατά την περίοδο 2005-2018, οι συνολικές (δημόσιες
και ιδιωτικές) δαπάνες στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση καταγράφουν μείωση κατά -18,1% (ή κατά 492,7
εκ.€) από 2.722,9 εκ.€ το 2005, σε 2.230,3 εκ.€ το
2018. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της περιόδου εκδηλώνονται σημαντικές αυξομειώσεις του συγκεκριμένου οικονομικού δείκτη.
Συγκεκριμένα την περίοδο 2005-2009 (προ κρίσης):
 οι συνολικές (δημόσιες και ιδιωτικές) δαπάνες στην
πρωτοβάθμια εκπαίδευση καταγράφουν σημαντική
αύξηση κατά 29,3% (ή κατά 796,7 εκ.€) από 2.722,9
εκ.€ το 2005, σε 3.519,6 εκ.€ το 2009, που αποτελεί και
τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά τη συνολική περίοδο
αναφοράς 2005-2018.
 οι συνολικές δημόσιες δαπάνες στην πρωτοβάθμια
εκπαίδευση καταγράφουν σημαντική αύξηση κατά
29,2% (ή κατά 507,0 εκ.€), από 1.734 εκ.€ το 2005, σε
2.241,1 εκ.€ το 2009, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς
2005-2018.
 οι συνολικές ιδιωτικές δαπάνες στην πρωτοβάθμια
εκπαίδευση καταγράφουν σημαντική αύξηση κατά
29,3% (ή κατά 289,7 εκ.€) από 988,9 εκ.€ το 2005, σε
1.278,9 εκ.€ το 2009.
 οι ιδιωτικές δαπάνες Κατηγορίας (Α) στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση καταγράφουν σημαντική αύξηση
κατά 36,1% (ή κατά 84,4 εκ.€), από 234,2 εκ.€ το 2005,
σε 318,6 εκ.€ το 2009, ενώ

 οι ιδιωτικές δαπάνες Κατηγορίας (Β) καταγράφουν ι-

ΔΗΜΟΣΙΕΣ & ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Το 2018 οι πραγματοποιηθείσες συνολικές (δημόσιες
και ιδιωτικές) δαπάνες στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση είναι 2.230,3 εκ.€, εκ των οποίων το 70,6% (1.573,5
εκ.€) αφορούν στις δημόσιες δαπάνες στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ενώ το 29,4% (656,8 εκ.€) αφορούν στις ιδιωτικές δαπάνες στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση αντίστοιχα. Σημειώνεται ότι κατά την περίοδο αναφοράς (2005-2015) οι συνολικές ιδιωτικές
δαπάνες στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση υπολείπονται των αντίστοιχων δημόσιων δαπανών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, με τη μέση τιμή του ποσοστού
κατά την περίοδο αναφοράς να είναι 34,4%.
Την ίδια χρονιά, οι ιδιωτικές δαπάνες της Κατηγορίας
(Α) στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση αντιστοιχούσαν
στο 26,2% (ή 172,3 εκ.€) των ιδιωτικών δαπανών στην
πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ενώ το 73,8% (ή 484,5 εκ.€)
των ιδιωτικών δαπανών για εκπαίδευση αντιστοιχούν
στις ιδιωτικές δαπάνες της Κατηγορίας (Β) που τα νοικοκυριά καταβάλλουν είτε επειδή δεν παρέχονται δωρεάν από τον δημόσιο τομέα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, είτε παρέχονται αλλά δεν επαρκούν οι υποδομές τους, ή κρίνονται ως μη αποτελεσματικές οι
υπηρεσίες τους από τους πολίτες.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια εξέλιξη των δεικτών συνολικές (δημόσιες & ιδιωτικές) δαπάνες για εκπαίδευση, δημόσιες & ιδιωτικές δαπάνες
Κατηγορίας (Α) και ο δείκτης απόδοσης των συνολικών (δημόσιων & ιδιωτικών) δαπανών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση (τρέχουσες τιμές σε εκ.€) την περίοδο 2005-2018.
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Γράφημα 4.279: Ετήσια εξέλιξη των δεικτών συνολικές (δημόσιες & ιδιωτικές) δαπάνες για εκπαίδευση, δημόσιες & ιδιωτικές δαπάνες Κατηγορίας (Α) σε εκατομμύρια € (εκ.€), και ο δείκτης απόδοσης των συνολικών (δημόσιων & ιδιωτικών) δαπανών στην ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ εκπαίδευση την περίοδο 2005-2018
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2.431,8

1.969,9

2012

ΔΗΜ & ΙΔ Κατ(Α)

Δείκτης ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Πηγή: (1) Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Κρατικοί Προϋπολογισμοί (των ετών 2007 έως και 2019) και Απολογισμοί (των ετών 2005 έως και 2018), (2) Ελληνική Στατιστική Αρχή – Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2004-2018,
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018 ο δείκτης απόδοσης των πραγματοποιηθεισών συνολικών (δημόσιες και ιδιωτικές) δαπανών
στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση είναι 78,3%. Αξίζει να
σημειωθεί ότι η μέση τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς (2005-2018) είναι 74,6%.
Κατά την περίοδο αναφοράς 2005-2018, καταγράφεται ισχυρή αύξηση του δείκτη απόδοσης των συνολικών (δημόσιων & ιδιωτικών) δαπανών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση κατά 8,3% (ή 6,0 ποσ. μονάδες)
από 72,3% το 2005 σε 78,3% το 2018, που αποτελεί
και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή του δείκτη καταγράφεται το 2010 (70,6%). Από την ετήσια μεταβολή
του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς αξίζει να ση-

μειωθεί ότι το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας αύξησης
του δείκτη καταγράφεται το 2009 (κατά 3,7% έναντι
του προηγούμενου έτους), ενώ το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας μείωσης του δείκτη καταγράφεται το
2011 (κατά -6,6% έναντι του προηγούμενου έτους).
4.4.7.2 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ & ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια εξέλιξη των συνολικών (δημόσιων & ιδιωτικών) δαπανών
για εκπαίδευση και ο επιμερισμός τους σε δημόσιες
δαπάνες (Τακτικός Προϋπολογισμός), ιδιωτικές δαπάνες Κατηγορία (Α) και ιδιωτικές δαπάνες Κατηγορία
(Β) στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (τρέχουσες τιμές
σε εκ.€) την περίοδο 2005-2018.

Γράφημα 4.280: Συνολικές, δημόσιες , ιδιωτικές δαπάνες για εκπαίδευση και ιδιωτικές δαπάνες Κατηγορίας (Α) και Κατηγορίας (Β) στη ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ εκπαίδευση (τρέχουσες τιμές σε εκ. €) την περίοδο 2005-2018
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1.440,9
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407,8
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Ιδιωτικές Κατ. (Α)

4.587,4
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2.277,9

3.875,9
2.020,6

3.467,2

3.218,2
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2.915,7

2.952,9

3.008,4

1.803,8

1.588,0

1.538,9

1.541,3

1.585,4

1.637,9

1.345,8
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1.197,1
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1.069,2
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298,3
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Δημόσιες δαπάνες

Ιδιωτικές Κατ. (Β)

1.027,8

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ δαπάνες

Πηγή: (1) Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Κρατικοί Προϋπολογισμοί (των ετών 2007 έως και 2019) και Απολογισμοί (των ετών 2005 έως και 2018), (2) Ελληνική Στατιστική Αρχή – Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2004-2018,
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018 οι πραγματοποιηθείσες συνολικές (δημόσιες
και ιδιωτικές) δαπάνες στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι 3.008,4 εκ.€, εκ των οποίων το 54,4%
(1.637,9 εκ.€) αφορούν στις δημόσιες δαπάνες στη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ενώ το 45,6% (1.370,5
εκ.€) αφορούν στις ιδιωτικές δαπάνες στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση αντίστοιχα. Σημειώνεται ότι κατά
την περίοδο αναφοράς (2005-2015) οι συνολικές ιδιωτικές δαπάνες στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση υπολείπονται των αντίστοιχων δημόσιων δαπανών στη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με τη μέση τιμή του ποσοστού κατά την περίοδο αναφοράς να είναι 46,6%.
Την ίδια χρονιά, οι ιδιωτικές δαπάνες της Κατηγορίας
(Α) στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση αντιστοιχούσαν
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στο 25,0% (ή 342,7 εκ.€) των ιδιωτικών δαπανών στη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ενώ το 75,0% (ή 1.027,8
εκ.€) των ιδιωτικών δαπανών για εκπαίδευση αντιστοιχούν στις ιδιωτικές δαπάνες της Κατηγορίας (Β)
που τα νοικοκυριά καταβάλλουν είτε επειδή δεν παρέχονται δωρεάν από τον δημόσιο τομέα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, είτε παρέχονται αλλά δεν επαρκούν οι υποδομές τους, ή κρίνονται ως μη αποτελεσματικές οι υπηρεσίες τους από τους πολίτες.
Κατά την περίοδο 2005-2018, οι συνολικές (δημόσιες
και ιδιωτικές) δαπάνες στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση καταγράφουν ισχυρή μείωση κατά -23,5% (ή
κατά 926,6 εκ.€) από 3.935,1 εκ.€ το 2005, σε 3.008,4
εκ.€ το 2018. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της περιόδου
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Κεφάλαιο 4ο

Κατά την αμέσως επόμενη περίοδο 2009-2018 εντός
κρίσης):
 οι συνολικές (δημόσιες και ιδιωτικές) δαπάνες στη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση καταγράφουν ιδιαίτερα σημαντική μείωση κατά -39,7% (ή κατά 1.981,6
εκ.€) από 4.990,1 εκ.€ το 2009, σε 3.008,4 εκ.€ το
2018. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή του δείκτη



κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς 2005-2018 καταγράφεται το 2016 (2.915,7 εκ.€).
οι συνολικές δημόσιες δαπάνες στη δευτεροβάθμια
εκπαίδευση καταγράφουν ιδιαίτερα σημαντική μείωση κατά -41,0% (ή κατά 1.137,0 εκ.€) από 2.775,0 εκ.€
το 2009, σε 1.637,9 εκ.€ το 2018. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς 2005-2018 καταγράφεται το 2015 (1.538,9
εκ.€).
οι συνολικές ιδιωτικές δαπάνες στη δευτεροβάθμια
εκπαίδευση καταγράφουν σημαντική μείωση κατά
-38,1% (ή κατά 844,6 εκ.€) από 2.215,1 εκ.€ το 2009,
σε 656,8 εκ.€ το 2018. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη
τιμή του δείκτη κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς 2005-2018 καταγράφεται το 2017 (1.367,5 εκ.€).
οι ιδιωτικές δαπάνες Κατηγορίας (Α) στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση καταγράφουν μείωση κατά
-18,7% (ή κατά 78,7 εκ.€) από 421,5 εκ.€ το 2009, σε
342,7 εκ.€ το 2018. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή
του δείκτη κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς
2005-2018 καταγράφεται το 2011 (444,5 εκ.€), ενώ
η ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς 2005-2018 καταγράφεται το 2016
(273,0 εκ.€).
οι ιδιωτικές δαπάνες Κατηγορίας (Β) στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση καταγράφουν ιδιαίτερα σημαντική μείωση κατά -42,7% (ή κατά 765,9 εκ.€) από
1.793,7 εκ.€ το 2009, σε 1.027,8 εκ.€ το 2018, που
αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά τη
συνολική περίοδο αναφοράς.

ΔΗΜΟΣΙΕΣ & ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

εκδηλώνονται σημαντικές αυξομειώσεις του συγκεκριμένου οικονομικού δείκτη.
Συγκεκριμένα την περίοδο 2005-2009 (προ κρίσης):
 οι συνολικές (δημόσιες και ιδιωτικές) δαπάνες στη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση καταγράφουν ισχυρή
αύξηση κατά 26,8% (ή κατά 1.055,0 εκ.€) από 3.935,1
εκ.€ το 2005, σε 4.990,1 εκ.€ το 2009, που αποτελεί και
τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά τη συνολική περίοδο
αναφοράς 2005-2018.
 οι συνολικές δημόσιες δαπάνες στη δευτεροβάθμια
εκπαίδευση καταγράφουν σημαντική αύξηση κατά
29,1% (ή κατά 625,2 εκ.€), από 2.149,7 εκ.€ το 2005, σε
2.775,0 εκ.€ το 2009, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς
2005-2018.
 οι συνολικές ιδιωτικές δαπάνες στη δευτεροβάθμια
εκπαίδευση καταγράφουν ισχυρή αύξηση κατά 26,8%
(ή κατά 429,8 εκ.€) από 1.785,3 εκ.€ το 2005, σε
2.215,1 εκ.€ το 2009, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς
2005-2018.
 οι ιδιωτικές δαπάνες Κατηγορίας (Α) στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση καταγράφουν ισχυρή αύξηση
κατά 22,4% (ή κατά 77,0 εκ.€), από 344,4 εκ.€ το 2005,
σε 421,5 εκ.€ το 2009, ενώ
 οι ιδιωτικές δαπάνες Κατηγορίας (Β) καταγράφουν ισχυρή αύξηση κατά 24,5% (ή κατά 352,7 εκ.€) από
1.440,9 εκ.€ το 2005, σε 1.793,7 εκ.€ το 2009, που
αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς 2005-2018.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια εξέλιξη των δεικτών συνολικές (δημόσιες & ιδιωτικές) δαπάνες για εκπαίδευση, δημόσιες & ιδιωτικές δαπάνες
Κατηγορίας (Α) και ο δείκτης απόδοσης των συνολικών (δημόσιων & ιδιωτικών) δαπανών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (τρέχουσες τιμές σε εκ.€) την περίοδο 2005-2018.

Γράφημα 4.281: Ετήσια εξέλιξη των δεικτών συνολικές (δημόσιες & ιδιωτικές) δαπάνες για εκπαίδευση, δημόσιες & ιδιωτικές δαπάνες Κατηγορίας (Α) σε εκατομμύρια € (εκ.€), και ο δείκτης απόδοσης των συνολικών (δημόσιων & ιδιωτικών) δαπανών στη ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ εκπαίδευση την περίοδο 2005-2018
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ΔΗΜ & ΙΔ Κατ(Α)

Δείκτης ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Πηγή: (1) Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Κρατικοί Προϋπολογισμοί (των ετών 2007 έως και 2019) και Απολογισμοί (των ετών 2005 έως και 2018), (2) Ελληνική Στατιστική Αρχή – Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2004-2018,
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018 ο δείκτης απόδοσης των πραγματοποιηθεισών συνολικών (δημόσιες και ιδιωτικές) δαπανών
στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι 65,8%. Αξίζει να
σημειωθεί ότι η μέση τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς (2005-2018) είναι 62,7%.

Κατά την περίοδο αναφοράς 2005-2018, καταγράφεται ελαφρά αύξηση του δείκτη απόδοσης των συνολικών (δημόσιων & ιδιωτικών) δαπανών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση κατά 3,9% (ή 2,5 ποσ. μονάδες)
από 63,4% το 2005 σε 65,8% το 2018, που αποτελεί
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή του δείκτη καταγράφεται το 2014 (59,8%). Από την ετήσια μεταβολή
του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς αξίζει να σημειωθεί ότι το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας αύξησης
του δείκτη καταγράφεται το 2012 (κατά 3,3% έναντι
του προηγούμενου έτους), ενώ το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας μείωσης του δείκτη καταγράφεται το
2018 (κατά -4,1% έναντι του προηγούμενου έτους).

4.4.7.3 ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια εξέλιξη των συνολικών (δημόσιων & ιδιωτικών) δαπανών
για εκπαίδευση και ο επιμερισμός τους σε δημόσιες
δαπάνες (Τακτικός Προϋπολογισμός), ιδιωτικές δαπάνες Κατηγορία (Α) και ιδιωτικές δαπάνες Κατηγορία
(Β) στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (τρέχουσες τιμές σε
εκ.€) την περίοδο 2005-2018.

Γράφημα 4.282: Συνολικές, δημόσιες , ιδιωτικές δαπάνες για εκπαίδευση και ιδιωτικές δαπάνες Κατηγορίας (Α) και Κατηγορίας (Β) στην ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ εκπαίδευση (τρέχουσες τιμές σε εκ. €) την περίοδο 2005-2018
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Ιδιωτικές Κατ. (Β)

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ δαπάνες

943,6

Πηγή: (1) Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Κρατικοί Προϋπολογισμοί (των ετών 2007 έως και 2019) και Απολογισμοί (των ετών 2005 έως και 2018), (2) Ελληνική Στατιστική Αρχή – Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2004-2018,
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018 οι πραγματοποιηθείσες συνολικές (δημόσιες
και ιδιωτικές) δαπάνες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
είναι 1.803,7 εκ.€, εκ των οποίων το 53,3% (943,6
εκ.€) αφορούν στις δημόσιες δαπάνες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ενώ το 47,7% (860,1 εκ.€) αφορούν στις ιδιωτικές δαπάνες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αντίστοιχα. Σημειώνεται, ωστόσο, ότι κατά
την περίοδο αναφοράς (2005-2018) οι συνολικές ιδιωτικές δαπάνες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση υπερέχουν των αντίστοιχων δημόσιων δαπανών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, με τη μέση τιμή του ποσοστού
8
κατά την περίοδο αναφοράς να είναι 53,4% , με εξαίρεση το 2018, όπου το φαινόμενο αντιστρέφεται.
Την ίδια χρονιά, οι ιδιωτικές δαπάνες της Κατηγορίας
(Α) στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αντιστοιχούσαν στο
11,7% (ή 101,1 εκ.€) των ιδιωτικών δαπανών στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση, ενώ το 88,3% (ή 759,0 εκ.€)
των ιδιωτικών δαπανών για εκπαίδευση αντιστοιχούν
στις ιδιωτικές δαπάνες της Κατηγορίας (Β) που τα
νοικοκυριά καταβάλλουν είτε επειδή δεν παρέχονται
δωρεάν από τον δημόσιο τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, είτε παρέχονται αλλά δεν επαρκούν οι
υποδομές τους, ή κρίνονται ως μη αποτελεσματικές οι
υπηρεσίες τους από τους πολίτες.
Κατά την περίοδο 2005-2018, οι συνολικές (δημόσιες
και ιδιωτικές) δαπάνες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
καταγράφουν σημαντική μείωση κατά -32,7% (ή κατά
876,2 εκ.€) από 2.679,9 εκ.€ το 2005, σε 1.803,7 εκ.€
το 2018. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της περιόδου εκ8
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Το φαινόμενο στη συγκεκριμένη βαθμίδα αφορά στην υποκατηγορία δαπανών Οικονομικές μεταβιβάσεις σε άλλα νοικοκυριά για
σπουδές στο εσωτερικό που περιλαμβάνεται στις ιδιωτικές δαπάνες της Κατηγορίας (Β)

δηλώνονται σημαντικές αυξομειώσεις του συγκεκριμένου οικονομικού δείκτη.
Συγκεκριμένα την περίοδο 2005-2009 (προ κρίσης):
 οι συνολικές (δημόσιες και ιδιωτικές) δαπάνες στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση καταγράφουν αύξηση κατά
15,4% (ή κατά 413,8 εκ.€) από 2.679,9 εκ.€ το 2005,
σε 3.093,7 εκ.€ το 2009, που αποτελεί και τη μέγιστη
τιμή του δείκτη κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς
2005-2018.
 οι συνολικές δημόσιες δαπάνες στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση καταγράφουν ισχυρή αύξηση κατά
20,1% (ή κατά 237,8 εκ.€), από 1.183,1 εκ.€ το 2005,
σε 1.420,9 εκ.€ το 2009, που αποτελεί και τη μέγιστη
τιμή του δείκτη κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς
2005-2018.
 οι συνολικές ιδιωτικές δαπάνες στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση καταγράφουν αύξηση κατά 11,8% (ή κατά 176,1 εκ.€) από 1.496,8 εκ.€ το 2005, σε 1.672,8
εκ.€ το 2009, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του
δείκτη κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς 20052018.
 οι ιδιωτικές δαπάνες Κατηγορίας (Α) στην τριτοβάθμια εκπαίδευση καταγράφουν σημαντική μείωση κατά -34,2% (ή κατά 121,8 εκ.€), από 356,4 εκ.€ το 2005,
σε 234,5 εκ.€ το 2009. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή
του δείκτη κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς
2005-2018 καταγράφεται το 2007 (385,5 εκ.€), ενώ
 οι ιδιωτικές δαπάνες Κατηγορίας (Β) καταγράφουν ισχυρή αύξηση κατά 26,1% (ή κατά 297,9 εκ.€) από
1.140,4 εκ.€ το 2005, σε 1.438,3 εκ.€ το 2009, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς 2005-2018.
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 οι ιδιωτικές δαπάνες Κατηγορίας (Α) στην τριτοβάθ-



μια εκπαίδευση καταγράφουν ιδιαίτερα σημαντική
μείωση κατά -56,9% (ή κατά 133,4 εκ.€) από 234,5
εκ.€ το 2009, σε 101,1 εκ.€ το 2018, που αποτελεί και
την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς 2005-2018.
οι ιδιωτικές δαπάνες Κατηγορίας (Β) στην τριτοβάθμια εκπαίδευση καταγράφουν ιδιαίτερα σημαντική
μείωση κατά -47,2% (ή κατά 679,3 εκ.€) από 1.438,3
εκ.€ το 2009, σε 759,0 εκ.€ το 2018. Σημειώνεται ότι η
ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά τη συνολική περίοδο
αναφοράς 2005-2018 καταγράφεται το 2015 (740,5
εκ.€).

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια εξέλιξη των δεικτών συνολικές (δημόσιες & ιδιωτικές) δαπάνες για εκπαίδευση, δημόσιες & ιδιωτικές δαπάνες
Κατηγορίας (Α) και ο δείκτης απόδοσης των συνολικών (δημόσιων & ιδιωτικών) δαπανών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (τρέχουσες τιμές σε εκ.€) την περίοδο 2005-2018.
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Κατά την αμέσως επόμενη περίοδο 2009-2018 εντός
κρίσης):
 οι συνολικές (δημόσιες και ιδιωτικές) δαπάνες στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση καταγράφουν σημαντική
μείωση κατά -41,7% (ή κατά 1.290,1 εκ.€) από 3.93,7
εκ.€ το 2009, σε 1.803,7 εκ.€ το 2018. Σημειώνεται ότι
η ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά τη συνολική περίοδο
αναφοράς 2005-2018 καταγράφεται το 2015 (1.770,2
εκ.€).
 οι συνολικές δημόσιες δαπάνες στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση καταγράφουν σημαντική μείωση κατά
-33,6% (ή κατά 477,3 εκ.€) από 1.420,9 εκ.€ το 2009,
σε 943,6 εκ.€ το 2018. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη
τιμή του δείκτη κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς 2005-2018 καταγράφεται το 2016 (844,4 εκ.€).
 οι συνολικές ιδιωτικές δαπάνες στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση καταγράφουν ιδιαίτερα σημαντική
μείωση κατά -48,6% (ή κατά 812,7 εκ.€) από 1.672,8
εκ.€ το 2009, σε 860,1 εκ.€ το 2018, που αποτελεί και
την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς 2005-2018.

Γράφημα 4.283: Ετήσια εξέλιξη των δεικτών συνολικές (δημόσιες & ιδιωτικές) δαπάνες για εκπαίδευση, δημόσιες & ιδιωτικές δαπάνες Κατηγορίας (Α) σε εκατομμύρια € (εκ.€), και ο δείκτης απόδοσης των συνολικών (δημόσιων & ιδιωτικών) δαπανών στην ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ εκπαίδευση την περίοδο 2005-2018
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018 ο δείκτης απόδοσης των πραγματοποιηθεισών συνολικών (δημόσιες και ιδιωτικές) δαπανών
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι 57,9%. Αξίζει να
σημειωθεί ότι η μέση τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς (2005-2018) είναι 55,9%.
Κατά την περίοδο αναφοράς 2005-2018, καταγράφεται ελαφρά αύξηση του δείκτη απόδοσης των συνολικών (δημόσιων & ιδιωτικών) δαπανών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά 0,8% (ή 0,5 ποσ. μονάδες)
από 57,4% το 2005 σε 57,9% το 2018. Σημειώνεται ότι

η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς
καταγράφεται το 2007 (58,6%), ενώ η ελάχιστη τιμή
του δείκτη καταγράφεται το 2013 (52,2%). Από την ετήσια μεταβολή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς αξίζει να σημειωθεί ότι το υψηλότερο ποσοστό
ετήσιας αύξησης του δείκτη καταγράφεται το 2008
(κατά 11,0% έναντι του προηγούμενου έτους), ενώ το
υψηλότερο ποσοστό ετήσιας μείωσης του δείκτη καταγράφεται το 2010 (κατά -4,8% έναντι του προηγούμενου έτους).
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4.5

Διαφοροποιημένη εκτίμηση του ύψους των δημόσιων και ιδιωτικών δαπανών για εκπαίδευση

Η επικαιροποίηση, ο έλεγχος των διαδρομών εγγραφής και η σωστή κατανομή ανά κατηγορία της δημόσιας δαπάνης (πληρωμές) για την εκπαίδευση ως
προς την αρχικά προϋπολογισθείσα δαπάνη, αποτελούν βασικούς δείκτες αποτίμησης της επιχειρούμενης επένδυσης στην εκπαίδευση και συνακόλουθα της
συνέπειας της ασκούμενης πολιτικής (στρατηγική ως
πρόθεση vs στρατηγική ως αποτέλεσμα). Ταυτόχρονα,
η πραγματοποιηθείσα δημόσια δαπάνη για εκπαίδευση -ως βασικός δείκτης επάρκειας των εισροών
του συστήματος- αποτελεί και σημαντικό δείκτη συσχέτισης της παρατηρούμενης διαφοροποίησης των
εκροών (παραγόμενων εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων) του συστήματος.
Στη στατιστική βάση της Eurostat για τη συνολική (δημόσια 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 Άθλησης & Πολιτισμού της ΕΕ (Directorate General Edu-

cation, Sport & Culture, Education & Training Monitor),
υπάρχει σαφής αναφορά στη δημόσια χρηματοδότηση
του τομέα εκπαίδευση & κατάρτιση στην Ελλάδα, ως
ποσό και ποσοστό επί του ΑΕΠ της χώρας, αναλυμένο
ανά βαθμίδα της εκπαίδευσης, αλλά και επίπεδο διακυβέρνησης (Γενική κυβέρνηση, περιφερειακό και τοπικό), που αποτελούν μέρος της ανάλυσης των συνολικών δαπανών του κράτους σε επιμέρους τομείς άσκησης της πολιτικής (ανάλυση κατά COFOG).
4.5.1 Δημόσιες δαπάνες για εκπαίδευση
Στο ακόλουθο γράφημα και για λόγους σύγκρισης αποτυπώνεται η συνολική δημόσια δαπάνη της Γενικής
Κυβέρνησης για τον τομέα εκπαίδευση & κατάρτιση
(σε εκ.€) στην Ελλάδα την περίοδο 2001-2018, σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία της Eurostat COFOG, αλλά και τα προαναφερθέντα στην παρούσα
ενότητα στοιχεία από την προσέγγιση του ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ βασισμένη στους Οικονομικούς Απολογισμούς του κράτους για τον τομέα της εκπαίδευσης &
κατάρτισης την περίοδο 2001-2018.

Γράφημα 4.284: Διαφοροποιημένη προσέγγιση της συνολικής δημόσιας δαπάνης (σε εκ.€) για τον τομέα εκπαίδευση & κατάρτιση ανά πηγή αναφοράς στην
ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 2001-2018
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Πηγές:
(1) Eurostat General government expenditure ON EDUCATION (COFOG) [gov_10a_exp] (Ενημέρωση 08.07. 2020)
(2) Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Κρατικοί Προϋπολογισμοί (των ετών 2007 έως και 2019) και Απολογισμοί (των ετών 2005 έως και 2018),
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ Ιούλιος 2020

Η παρατηρούμενη διαφοροποίηση στην αποτύπωση
της συνολικής δημόσιας δαπάνης της Γενικής Κυβέρνησης για τον τομέα εκπαίδευση & κατάρτιση στην
Ελλάδα την περίοδο 2001-2018 μεταξύ των δύο πηγών αναφοράς (Eurostat–COFOG & προσέγγιση ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ) ως ένα βαθμό ερμηνεύεται και από τη διαφοροποίηση των ορισμών στις κατηγορίες δαπάνης
των πηγών. Στην πρώτη πηγή (Eurostat – COFOG) εξ
ορισμού η συνολική δημόσια δαπάνη της Γενικής Κυβέρνησης για τον τομέα εκπαίδευση & κατάρτιση περιλαμβάνει και τη συνολική δαπάνη για εκπαίδευση/κατάρτιση στις παραγωγικές σχολές των ενόπλων
δυνάμεων (μονίμων & εφέδρων) και των σωμάτων
ασφαλείας, που δεν συμπεριλαμβάνονται όμως με
διακριτούς κωδικούς δαπάνης στους δημοσιοποιούμενους ετήσιους Οικονομικούς Απολογισμούς του
κράτους στους οποίους βασίζεται η δεύτερη πηγή
(προσέγγιση ΚΑΝΕΠ/ ΓΣΕΕ). Επιπλέον, από το 2010 και
μετά αρκετές δαπάνες για εκπαίδευση έως τότε ενταγμένες στο Υπουργείο παιδείας (ΥΠΕΘ) όπως: η συ-
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ντήρηση, η καθαριότητα, και η δαπάνη θέρμανσης των
σχολικών μονάδων, η μετακίνηση των μαθητών από
& προς στις σχολικές μονάδες στην ύπαιθρο, αλλά και
η ενίσχυση των λειτουργικών δαπανών των σχολικών
μονάδων μέσω των σχολικών επιτροπών έχουν μεταφερθεί στην τοπική αυτοδιοίκηση, χωρίς να είναι διακριτά καταχωρημένες οι συγκεκριμένες δαπάνες στους
Οικονομικούς Απολογισμούς του αρμόδιου εποπτεύοντος Υπουργείου. Όλες αυτές, οι δαπάνες είναι πάγιες
και επομένως αν σε αυτές οφείλονταν η παρατηρούμενη απόκλιση της συνολικής δημόσιας δαπάνης της
Γενικής Κυβέρνησης για τον τομέα Εκπαίδευση & Κατάρτιση στην Ελλάδα μεταξύ των δύο πηγών θα είχε
μια σχετική σταθερότητα το εύρος της απόκλιση και
φυσικά το ύψος της απόκλισης. Από το γράφημα είναι
εμφανές ότι αυτό δεν συμβαίνει.
Πιο συγκεκριμένα, κατά την περίοδο αναφοράς το εύρος της απόκλισης της δαπάνης καταγράφει:
 την υψηλότερη τιμή του το 2011 (εύρος 2.567,5 εκ.€)
ποσό που αντιστοιχεί στο 38,8% της συνολικής δημό-
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σιας δαπάνης της Γενικής Κυβέρνησης για τον τομέα
εκπαίδευση & κατάρτιση στην Ελλάδα τη συγκεκριμένη χρονιά.
τη χαμηλότερη τιμή του το 2011 (εύρος 592,5 εκ.€)
ποσό που αντιστοιχεί στο 11,7% της συνολικής δημόσιας δαπάνης της Γενικής Κυβέρνησης για τον τομέα
εκπαίδευση & κατάρτιση στην Ελλάδα τη συγκεκριμένη χρονιά, ενώ η μέση τιμή του bottom4 εύρους
της απόκλισης (τα έτη 2001, 2006, 2007, και 2008)
είναι 713,9 εκ.€ (τιμή σαφώς ενδεικτική μιας πάγιας
δαπάνης για εκπαίδευσης, σαν τις προαναφερθείσες)
ελαφρά αυξανόμενης).

Στο ακόλουθο γράφημα και για λόγους σύγκρισης αποτυπώνεται η συνολική δημόσια δαπάνη της Γενικής
Κυβέρνησης για τον τομέα εκπαίδευση & κατάρτιση
ως ποσοστό επί του ΑΕΠ την περίοδο 2005-2018,
σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία της Eurostat COFOG, αλλά και τα προαναφερθέντα στην παρούσα
ενότητα στοιχεία από την προσέγγιση του ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ βασισμένη στους Οικονομικούς Απολογισμούς του κράτους για τον τομέα της εκπαίδευσης &
κατάρτισης την περίοδο 2001-2018.
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Κατά την περίοδο αναφοράς (2005-2018), το εύρος της
απόκλισης της συνολικής δημόσιας δαπάνης της Γενικής Κυβέρνησης για τον τομέα εκπαίδευση & κατάρτιση στην Ελλάδα καταγράφει ισχυρή αύξηση κατά
173,5% (ή κατά 1.027,9 εκ.€) από 592,5 εκ.€ το 2001, σε
1.620,3 εκ.€ το 2018. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της περιόδου εκδηλώνονται σημαντικές σε ετήσια βάση αυξομειώσεις του συγκεκριμένου δείκτη. Συγκεκριμένα
την περίοδο 2005-2008 (προ κρίσης) καταγράφεται σημαντική αύξηση του δείκτη κατά 36,7% (ή κατά 217,4
εκ.€) από 592,5 εκ.€ το 2001, που αποτελεί και την ε-

λάχιστη τιμή του δείκτη κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς 2005-2018, σε 809,9 εκ.€ το 2009, με το τοπικό μέγιστο να καταγράφεται το 2003 εύρος 1.832,7
εκ.€) και το τοπικό ελάχιστο να καταγράφεται το 2006
εύρος 645,3 εκ.€). Την αμέσως επόμενη περίοδο 20092011 καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική αύξηση του
δείκτη κατά 100,2% (ή κατά 1.757,6 εκ.€) από 809,9 το
2009, σε 2.567,5 εκ.€ το 2011, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς 2005-2018. Τέλος, την περίοδο 2011-2018 καταγράφεται σημαντική μείωση του δείκτη κατά -36,9% (ή
κατά 947,1 εκ.€) από 2.567,5 εκ.€ το 2011, σε 1.620,3
το 2018.

Γράφημα 4.285: Διαφοροποιημένη προσέγγιση της δημόσιας δαπάνης για τον τομέα εκπαίδευση & κατάρτιση ως ποσοστό επί του ΑΕΠ στην ΕΛΛΑΔΑ ανά πηγή αναφοράς την περίοδο 2001-2018
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ Ιούλιος 2020

Το γράφημα παρατίθεται προκειμένου να απεικονιστεί και το εύρος της απόκλισης της συνολικής δημόσιας δαπάνης της Γενικής Κυβέρνησης για τον τομέα
εκπαίδευση & κατάρτιση στην Ελλάδα μεταξύ των
δύο πηγών ως προς τον πολύ βασικό δείκτη της εκπαίδευσης «δαπάνες για εκπαίδευση ως ποσοστό επί
του ΑΕΠ», βάση του οποίου αξιολογείται από τους διεθνείς και ευρωπαϊκούς ερευνητικούς φορείς η επέν-

δυση στην εκπαίδευση & κατάρτιση όλων των κρατών.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η συγκριτική
κατανομή της συνολικής δημόσιας δαπάνης της Γενικής Κυβέρνησης για τον τομέα εκπαίδευση & κατάρτιση (σε εκ.€) ανά πηγή αναφοράς (Eurostat – COFOG
& προσέγγιση ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ) στην Ελλάδα το 2018.

Γράφημα 4.286: Συγκριτική κατανομή της συνολικής δημόσιας δαπάνης της Γενικής Κυβέρνησης για τον τομέα Εκπαίδευση & Κατάρτιση (σε εκ.€) ανά πηγή
αναφοράς (Eurostat – COFOG & προσέγγιση ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ) στην ΕΛΛΑΔΑ το 2018

Eurostat COFOG

προσέγγιση ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Πρώιμη νηπιακή, Προσχολική
& Πρωτοβάθμια εκπαίδευση

2.331,0

Πρώιμη νηπιακή, Προσχολική
& Πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Δευτεροβάθμια &
Μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση
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Τριτοβάθμια
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βαθμίδα κ.α.

Τριτοβάθμια
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938,0

Εκπαίδευση μη ταξινομημένη σε
βαθμίδα κ.α

1.573,5

1.637,9

943,6

1.408,7

Πηγή: Eurostat - Government revenue, expenditure and main aggregates [gov_10a_main] the period 2001-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
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Το 2018, από τη συνολική δημόσια δαπάνη της Γενικής
Κυβέρνησης για τον τομέα εκπαίδευση & κατάρτιση
στην Ελλάδα (7.184,0 εκ.€) σύμφωνα με την πρώτη πηγή
(Eurostat – COFOG):
 το 32,4% (ή 2.331,0 εκ.€) αφορά σε δαπάνες για πρώιμη νηπιακή, προσχολική & πρωτοβάθμια εκπαίδευση
(ISCED0-1),
 το 31,9% (ή 2.293,0 εκ.€) αφορά σε δαπάνες για δευτεροβάθμια & μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση
(ISCED2-4),
 το 42,4% (ή 1.622,0 εκ.€) αφορά σε δαπάνες για τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED5-8), και
 το 13,1% (ή 938,0 εκ.€) αφορά σε δαπάνες για εκπαίδευση μη-ταξινομημένη σε βαθμίδα και άλλες μηταξινομημένες σε βαθμίδα κατηγορίες δαπάνης.
Την ίδια χρονιά, από τη συνολική δημόσια δαπάνη της
Γενικής Κυβέρνησης για τον τομέα εκπαίδευση & κατάρτιση στην Ελλάδα (5.563,7 εκ.€) σύμφωνα με τη δεύτερη πηγή (προσέγγιση ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ):
 το 28,3% (ή 1.573,5 εκ.€) αφορά σε δαπάνες για πρώιμη νηπιακή, προσχολική & πρωτοβάθμια εκπαίδευση
(ISCED0-1), τιμή υπολειπόμενη (κατά 757,5 εκ.€) της
αντίστοιχης τιμής σύμφωνα με την πρώτη πηγή (Eurostat – COFOG),

 το 29,4% (ή 1.637,9 εκ.€) αφορά σε δαπάνες για δευ-





τεροβάθμια & μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση
(ISCED2-4), τιμή υπολειπόμενη (κατά 655,1 εκ.€) της
αντίστοιχης τιμής σύμφωνα με την πρώτη πηγή (Eurostat – COFOG),
το 17,0% (ή 943,8 εκ.€) αφορά σε δαπάνες για τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED5-8), τιμή υπολειπόμενη
(κατά 678,4 εκ.€) της αντίστοιχης τιμής σύμφωνα με
την πρώτη πηγή (Eurostat – COFOG), και
το 25,3% (ή 1.408,7 εκ.€) αφορά σε δαπάνες για εκπαίδευση μη-ταξινομημένη σε βαθμίδα και άλλες μηταξινομημένες σε βαθμίδα κατηγορίες δαπάνης, τιμή
υπερέχουσα (κατά 470,7 εκ.€) της αντίστοιχης τιμής
σύμφωνα με την πρώτη πηγή (Eurostat – COFOG).

4.5.2 Δαπάνες των νοικοκυριών για εκπαίδευση
Στο ακόλουθο γράφημα και για λόγους σύγκρισης αποτυπώνεται η συνολική δαπάνη των νοικοκυριών
για αγορά αγαθών και υπηρεσιών εκπαίδευσης (σε
εκ.€) στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα δημοσιευμένα
στοιχεία της Eurostat - COICOP, αλλά και τα προαναφερθέντα στην παρούσα ενότητα στοιχεία από την
ΕΛΣΤΑΤ (23 κωδικοί) την περίοδο 2004-2018.

Γράφημα 4.287: Διαφοροποιημένη προσέγγιση της συνολικής δαπάνης των νοικοκυριών για αγορά αγαθών και υπηρεσιών εκπαίδευσης (σε εκ.€) ανά πηγή
αναφοράς στην ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 2004-2015
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Πηγές:
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(2) Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Κρατικοί Προϋπολογισμοί (των ετών 2007 έως και 2019) και Απολογισμοί (των ετών 2005 έως και 2018),
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ Ιούλιος 2020

Κατά την περίοδο αναφοράς (2004-2018) το εύρος της
απόκλισης της συνολικής δαπάνης των νοικοκυριών
για αγορά αγαθών και υπηρεσιών εκπαίδευσης στην
Ελλάδα μεταξύ των δύο πηγών αναφοράς (Eurostat–
COICOP & ΕΛΣΤΑ 23 κωδικοί) καταγράφει:
 την υψηλότερη τιμή του το 2007 (εύρος 969,5 εκ.€)
ποσό που αντιστοιχεί στο 35,0% της συνολικής δαπάνης των νοικοκυριών για αγορά αγαθών και υπηρεσιών εκπαίδευσης στην Ελλάδα τη συγκεκριμένη
χρονιά (2.773,4 εκ.€).
 τη χαμηλότερη τιμή του το 2013 (εύρος 322,8 εκ.€)
ποσό που αντιστοιχεί στο 12,7% της συνολικής δαπάνης των νοικοκυριών για αγορά αγαθών και υπηρεσιών εκπαίδευσης στην Ελλάδα τη συγκεκριμένη
χρονιά (2.549 εκ.€).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2005-2018), το εύρος
της απόκλισης συνολικής δαπάνης των νοικοκυριών
για αγορά αγαθών και υπηρεσιών εκπαίδευσης στην
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Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά
57,3% (ή κατά 190,8 εκ.€) από 331 εκ.€ το 2004, σε
523,9 εκ.€ το 2018. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της περιόδου εκδηλώνονται σημαντικές σε ετήσια βάση αυξομειώσεις του συγκεκριμένου δείκτη. Συγκεκριμένα
την περίοδο 2004-2007 (προ κρίσης) καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική αύξηση του δείκτη κατά 191,1% (ή
κατά 636,4 εκ.€) από 333,1 εκ.€ το 2004, σε 969,5
εκ.€ το 2007, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του
δείκτη κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς 20052018. Την αμέσως επόμενη περίοδο 2007-2013 καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική μείωση του δείκτη κατά
-66,7% (ή κατά 646,6 εκ.€) από 969,5 το 2007, σε
322,8 εκ.€ το 2013, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς
2005-2018.Τέλος, την περίοδο 2013-2018 καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική αύξηση του δείκτη κατά
62,3% (ή κατά 201,1 εκ.€) από 322,8 εκ.€ το 2011, σε
523,99 το 2018.
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Στο ακόλουθο γράφημα και για λόγους σύγκρισης αποτυπώνεται η συνολική δαπάνη των νοικοκυριών
για αγορά αγαθών και υπηρεσιών εκπαίδευσης στην
Ελλάδα την περίοδο 2005-2018, σύμφωνα με τα δη-

μοσιευμένα στοιχεία της Eurostat - COICOP, αλλά και
τα προαναφερθέντα στην παρούσα ενότητα στοιχεία
από την ΕΛΣΤΑΤ 23 κωδικοί την περίοδο 2004- 2018.

Γράφημα 4.288: Διαφοροποιημένη προσέγγιση της συνολικής δαπάνης των νοικοκυριών για αγορά αγαθών και υπηρεσιών εκπαίδευσης ως ποσοστό επί του
ΑΕΠ ανά πηγή αναφοράς στην ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 2004-2018
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Πηγές:
(1) Eurostat General government expenditure ON EDUCATION (COFOG) [gov_10a_exp] (Ενημέρωση 08.07. 2020)
(2) Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Κρατικοί Προϋπολογισμοί (των ετών 2007 έως και 2019) και Απολογισμοί (των ετών 2005 έως και 2018),
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ Ιούλιος 2020

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η συγκριτική
ποσοστιαία κατανομή των συνολικών δαπανών των
νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών εκπαίδευσης (σε εκ.€) ανά πηγή αναφοράς (Eurostat – COICOP & ΕΛΣΤΑ 23 κωδικοί) στην Ελλάδα το 2018.

Κεφάλαιο 4ο

ΔΗΜΟΣΙΕΣ & ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Το γράφημα παρατίθεται προκειμένου να απεικονιστεί και το οριακά μηδενικό εύρος της απόκλισης του
δείκτη συνολική δαπάνη των νοικοκυριών για αγορά
αγαθών και υπηρεσιών εκπαίδευσης στην Ελλάδα ως
ποσοστό επί του ΑΕΠ μεταξύ των δύο πηγών.

Γράφημα 4.289: Συγκριτική ποσοστιαία κατανομή των συνολικών δαπανών των νοικοκυριών για ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (σε εκ.€) ανά βαθμίδα εκπαίδευσης και πηγή
αναφοράς στην ΕΛΛΑΔΑ το 2018

Eurostat - COICOP
Πρώιμη νηπιακή, Προσχολική
& Πρωτοβάθμια εκπαίδευση

ΕΛΣΤΑΤ 23 κωδικοί

Δευτεροβάθμια &
Μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση

Τριτοβάθμια
εκπαίδευση
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βαθμίδα κ.α
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Τριτοβάθμια
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298,6
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Πηγή: Eurostat - Government revenue, expenditure and main aggregates [gov_10a_main] the period 2001-2018
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, από τις συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών
για αγορά αγαθών & υπηρεσιών εκπαίδευσης στην
Ελλάδα (2.775,4 εκ.€) σύμφωνα με την πρώτη πηγή (Eurostat – COICOP):
 το 22,2% (ή 616,2 εκ.€) αφορά σε δαπάνες για πρώιμη
νηπιακή, προσχολική & πρωτοβάθμια εκπαίδευση
(ISCED0-1),
 το 53,0% (ή 1.471,1 εκ.€) αφορά σε δαπάνες για
δευτεροβάθμια & μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση
(ISCED2-4),
 το 14,0% (ή 389,5 εκ.€) αφορά σε δαπάνες για τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED5-8), και
 το 10,8% (ή 298,6 εκ.€) αφορά σε δαπάνες για εκπαίδευση μη-ταξινομημένη σε βαθμίδα και άλλες μηταξινομημένες σε βαθμίδα κατηγορίες δαπάνης.
Την ίδια χρονιά, από τις συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών & υπηρεσιών εκπαίδευσης στην Ελλάδα (2.251,4 εκ.€) σύμφωνα με τη δεύτερη
πηγή (ΕΛΣΤΑΤ 23 κωδικοί):

 το 22,5% (ή 505,8 εκ.€) αφορά σε δαπάνες για πρώιμη







νηπιακή, προσχολική & πρωτοβάθμια εκπαίδευση
(ISCED0-1), τιμή υπολειπόμενη (κατά 110,4 εκ.€) της
αντίστοιχης τιμής σύμφωνα με την πρώτη πηγή (Eurostat – COICOP),
το 55,0% (ή 1.237,9 εκ.€) αφορά σε δαπάνες για
δευτεροβάθμια & μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση
(ISCED2-4), τιμή υπολειπόμενη (κατά 233,2 εκ.€) της
αντίστοιχης τιμής σύμφωνα με την πρώτη πηγή (Eurostat – COICOP),
το 9,7% (ή 218,6 εκ.€) αφορά σε δαπάνες για τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED5-8), τιμή υπολειπόμενη
(κατά 170,9 εκ.€) της αντίστοιχης τιμής σύμφωνα με
την πρώτη πηγή (Eurostat – COICOP), και
το 12,8% (ή 289,1 εκ.€) αφορά σε δαπάνες για εκπαίδευση μη-ταξινομημένη σε βαθμίδα και άλλες μηταξινομημένες σε βαθμίδα κατηγορίες δαπάνης, τιμή
υπολειπόμενη (κατά 9,5 εκ.€) της αντίστοιχης τιμής
σύμφωνα με την πρώτη πηγή (Eurostat – COICOP).
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Η πλήρης, συστηματική και δημοσιοποιούμενη ανάλυση
των οικονομικών μεγεθών της εκπαίδευσης, που πλέον
είναι απολύτως εφικτή σε σχέση με το 2001, δεν θα υποστηρίξει απλώς το έργο των οικονομικών υπηρεσιών των
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Υπουργείων, αλλά θα αναβαθμίσει σημαντικά την τεκμηρίωση των προτάσεων εκπαιδευτικής πολιτικής που
διατυπώνονται, και θα διευρύνει τις συμπράξεις μεταξύ
διαφορετικών τομέων πολιτικής στη χώρα

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020
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Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

5.1 Νεοεισερχόμενος μαθητικός-φοιτητικός πληθυσμός (ISCED3Voc-8) ανά πεδίο σπουδών στην ΕΕ-28
Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο ο συνολικός νεοεισερχόμενος μαθητικός- φοιτητικός πληθυσμός στην Ανώτερη
Δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση (ISCED3Voc) και στις υψηλότερες από αυτήν βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED4-8) επιμερίζεται ως προς το πεδίο
σπουδών (field of education), σύμφωνα με την αναθεωρημένη από το 2015 διεθνή ταξινόμηση των πεδίων
σπουδών που δημοσιοποίησε η UNESCO (Fields of Education and Training classification - ISCED-F 2015).

(03) Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία & πληροφόρηση (social sciences, journalism & information),
(04) Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση & το δίκαιο
(business, administration and law),
(05) Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά, στατιστική (science, mathematics, computing),
(06) Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνίας (information and communication technologies),
(07) Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και
δομικών έργων (engineering, manufacturing and construction),
(08) Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική & κτηνιατρική (agriculture, forestry, fisheries and veterinary),
(09) Υγεία και υπηρεσίες πρόνοιας (health and welfare),
και
(10) Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών (services).

Στη συγκεκριμένη ταξινόμηση τα θεματικά αντικείμενα σπουδών στις 5 βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED
3Voc-8) κατανέμονται, στα ακόλουθα πεδία σπουδών
(ταξινόμηση με μονοψήφιο κωδικό):
(00) Γενικά προγράμματα και προσόντα (generic pro1
grammes and qualifications) ,
(01) Εκπαίδευση (education),
(02) Ανθρωπιστικές σπουδές, γλωσσικές σπουδές,
σπουδές στις τέχνες (humanities, language, arts),
1

Τα διαθέσιμα από τη Eurostat στοιχεία για το συνολικό νεοεισερχόμενο μαθητικό-φοιτητικό πληθυσμό
στην Ανώτερη Δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση (ISCED3-Voc) και στις υψηλότερες από αυτήν
βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED4-8) αφορά στην περίοδο αναφοράς 2015-2018.

Για να γίνει κατανοητότερο στον αναγνώστη το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών, διευκρινίζεται ότι μόνο σε αυτό εντάσσεται ο συνολικός μαθητικός πληθυσμός της ανώτερης δευτεροβάθμιας γενικής εκπαίδευσης (ISCED3-Gen) στη Ελλάδα

5.1.1

Ανώτερη Δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση (ISCED3Voc)
χεία ως προς το πεδίο σπουδών του, καθώς και το ποσοστό των εισερχόμενων μαθητριών επί του συγκεκριμένου συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικού
πληθυσμού στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος του
συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικού πληθυσμού
στην ανώτερη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση (ISCED3-Voc) για τον οποίο διατίθενται στοι-

Γράφημα 5.1: Πλήθος του συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικού πληθυσμού στην ανώτερη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση (ISCED3-Voc) για τον
οποίο διατίθενται στοιχεία ως προς το πεδίο σπουδών του, και ποσοστό των εισερχόμενων μαθητριών επί του συγκεκριμένου συνολικού νεοεισερχόμενου
μαθητικού πληθυσμού στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - New entrants by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_ent02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, 3.382.104 μαθητές/-τριες εισέρχονται στην
ανώτερη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση
(ISCED3-Voc) για τους οποίους διατίθενται στοιχεία ως
προς το πεδίο σπουδών τους στα κράτη-μέλη της ΕΕ28, με τον δείκτη ποσοστό των εισερχόμενων μαθητριών επί του συγκεκριμένου συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικού πληθυσμού να είναι 44,5% (ή
1.505.816 μαθήτριες).
Την ίδια χρονιά, 40.456 μαθητές/-τριες εισέρχονται
στην ανώτερη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση (ISCED3-Voc) για τους οποίους διατίθενται
στοιχεία ως προς το πεδίο σπουδών τους στην Ελλάδα, με το ποσοστό των εισερχόμενων μαθητριών επί
του συγκεκριμένου συνολικού νεοεισερχόμενου μα-

θητικού πληθυσμού να είναι 36,0% (ή 14.592 μαθήτριες). Στην κατανομή μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28, ως προς το δείκτη ποσοστό των μαθητριών στη
βαθμίδα, η Ελλάδα (36,0%) κατέχει την 4η χαμηλότερη θέση, τιμή υπολειπόμενη σημαντικά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (44,5%) κατά 8,5 ποσ.
μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 51,3% είναι: η Ιρλανδία (62,1%), το Ηνωμένο Βασίλειο (52,2%),
η Ολλανδία (48,1%), η Εσθονία (47,1%), και η Φιλανδία (47,0%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτημέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση
τιμή δείκτη 32,6%, είναι: η Κύπρος (21,0%), η Λιθουα-
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νία (33,2%), η Ιταλία (35,9%), η Ελλάδα (36,0%), και η
Πολωνία (36,9%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/bottom5 είναι υψηλή (1,7 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2018, στο πεδίο σπουδών
(00) Γενικά προγράμματα και προσόντα της συγκεκριμένης βαθμίδας εισέρχεται μόλις το 1,7% (ή 58.570
μαθητές/-τριες) του συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικού πληθυσμού της βαθμίδας στα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28, που αφορά κατά κύριο λόγο σε μαθητικό πληθυσμό της βαθμίδας σε 3 κράτη-μέλη της ΕΕ: στο Ηνωμένο Βασίλειο (51.190 μαθητές/-τριες), την Ιρλανδία (7.351 μαθητές/-τριες), και το Λουξεμβούργο (29
μαθητές/-τριες), ενώ στα υπόλοιπα 25 από τα 28 κρά-

τη-μέλη της ΕΕ καταγράφεται μηδενικό πλήθος μαθητών/-τριών στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της
βαθμίδας.
Στη συνέχεια παρουσιάζεται η κατανομή των υπόλοιπων 10 πεδίων σπουδών της βαθμίδας.
5.1.1.1 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικού
πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (01) Εκπαίδευση στην
ανώτερη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση
(ISCED 3-Voc) επί του συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για
τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 5.2: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (01) Εκπαίδευση στην ανώτερη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση (ISCED 3-Voc) επί του συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - New entrants by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_ent02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, σε 16 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ καταγράφεται μηδενικός μαθητικός πληθυσμός στο πεδίο
σπουδών (01) Εκπαίδευση στην ανώτερη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση (ISCED3-Voc), μεταξύ των οποίων είναι και η Ελλάδα.
Την ίδια χρονιά, 50.654 μαθητές/-τριες εισέρχονται στο
συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην ανώτερη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση (ISCED3-Voc),
πλήθος που αντιστοιχεί στο 1,5% του συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης
βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία,
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά. Τη
συγκεκριμένη χρονιά το υψηλότερο ποσοστό νεοεισερχόμενου μαθητικού πληθυσμού στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας καταγράφεται στην Ιρλανδία (34,3%), και κατά φθίνουσα σειρά ποσοστού ακολουθούν: η Σλοβενία (4,5%), το Λουξεμβούργο (4,9%),
η Σλοβακία (2,9%), η Αυστρία (2,9%), η Σλοβακία
(2,7%), η Ρουμανία (2,3%), η Ολλανδία (1,9%), η Τσεχία

(1,9%), το Ηνωμένο Βασίλειο (1,3%), η Μάλτα (0,5%), η
Δανία (0,4%), και η Γερμανία (0,001%).
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2018, για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος του συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικού πληθυσμού στο
πεδίο σπουδών (01) Εκπαίδευση της ανώτερης δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης (ISCED3-Voc)
στην ΕΕ-28, καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση
κατά 68,9% (ή κατά 20.665 μαθητές/-τριες) από 29.989
μαθητές/-τριες το 2015, σε 50.654 μαθητές/-τριες το
2018 (η αύξηση κατά κύριο οφείλεται στην Ιρλανδία
που το 2015 κατέγραφε μηδενικό πλήθος στην κατηγορία).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (01) Εκπαίδευση
στην ανώτερη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση (ISCED3-Voc) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ28 το 2018.

Γράφημα 5.3: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (01) Εκπαίδευση στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση - επαγγελματική (ISCED3-Voc) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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κορίτσια

Πηγή: Eurostat - New entrants by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_ent02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

872

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Το 2018, σε 10 από τα 12 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των
εισερχόμενων αγοριών στο συγκεκριμένο πεδίο
σπουδών της βαθμίδας υπολείπεται ιδιαίτερα σημαντικά του αντίστοιχου δείκτη των κοριτσιών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ αγοριών και
κοριτσιών να καταγράφεται στη Μάλτα (κατά 100,0
ποσ. μονάδες) και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης
των φύλων ακολουθούν: η Τσεχία (κατά 97,1 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 95,3 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 83,9 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά
83,4ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 76,1 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 65,0 ποσ. μονάδες), η
Ιρλανδία (κατά 56,1 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά
50,7 ποσ. μονάδες), και η Γερμανία (κατά 33,3 ποσ. μονάδες), Την ίδια χρονιά, στο Λουξεμβούργο το ποσοστό των εισερχόμενων αγοριών στο πεδίο της βαθμίδας υπερέχει του αντίστοιχου δείκτη των κοριτσιών

(κατά 28,6 ποσ. μονάδες), όπως και στη Δανία (κατά
12,2 ποσ. μονάδες), που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του εύρους της απόκλισης των φύλων στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
5.1.1.2 ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ & ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ, ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ
ΤΕΧΝΕΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικού
πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (02) Ανθρωπιστικές,
γλωσσικές σπουδές, σπουδές στις τέχνες στην ανώτερη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση (ISCED
3-Voc) επί του συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικού
πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο
διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28
το 2018.
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Γράφημα 5.4: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (02) Ανθρωπιστικές, γλωσσικές σπουδές,
σπουδές στις τέχνες στην ανώτερη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση (ISCED 3-Voc) επί του συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικού πληθυσμού της
συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, 282.327 μαθητές/-τριες εισέρχονται στο πεδίο
σπουδών (02) Ανθρωπιστικές, γλωσσικές σπουδές,
σπουδές στις τέχνες στην ανώτερη δευτεροβάθμια
επαγγελματική εκπαίδευση (ISCED 3-Voc), πλήθος που
αντιστοιχεί στο 8,3% του συνολικού νεοεισερχόμενου
μαθητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας,
για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτημέλη της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, 1.040 μαθητές/-τριες εισέρχονται στο
συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην ανώτερη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση (ISCED3-Voc)
στην Ελλάδα, πλήθος που αντιστοιχεί στο 2,6% του συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικού πληθυσμού της
συγκεκριμένης βαθμίδας. Στην κατανομή μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28, ως προς το συγκεκριμένο
δείκτη, η Ελλάδα (2,6%) κατέχει την 19η υψηλότερη
θέση, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (8,3%) κατά 5,7 ποσ. μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 14,3% είναι: η Ισπανία (20,4%), το Ηνωμένο Βασίλειο (15,6%), η
Λετονία (12,5%), η Πορτογαλία (11,6%), και η Μάλτα
(11,2%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη
με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή
δείκτη 1,4%, είναι: η Ιταλία (0,5%), η Γαλλία (1,3%), η
Σουηδία (1,4%), η Δανία (1,8%), και η Αυστρία (1,8%).

Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/bottom5 είναι
ιδιαίτερα υψηλή (10,4 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (02) Ανθρωπιστικές, γλωσσικές σπουδές, σπουδές στις τέχνες της ανώτερης δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης (ISCED3Voc) στην ΕΕ-28, καταγράφει οριακή αύξηση κατά
0,3% (ή κατά 955 μαθητές/-τριες) από 281.372 μαθητές/-τριες το 2015, σε 282.327 μαθητές/-τριες το 2018.
Την ίδια περίοδο αναφοράς, το πλήθος του συνολικού
νεοεισερχόμενου μαθητικού πληθυσμού στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 1068,5% (ή κατά 951
μαθητές/-τριες) από 89 μαθητές/-τριες το 2015, σε
1.040 μαθητές/-τριες το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (02) Ανθρωπιστικές, γλωσσικές σπουδές, σπουδές στις τέχνες στην
ανώτερη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση
(ISCED3-Voc) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το
2018.
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Γράφημα 5.5: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (02) Ανθρωπιστικές, γλωσσικές σπουδές,
σπουδές στις τέχνες στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση - επαγγελματική (ISCED3-Voc) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - New entrants by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_ent02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, σε 18 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των
εισερχόμενων αγοριών στο συγκεκριμένο πεδίο
σπουδών της βαθμίδας υπολείπεται ιδιαίτερα σημαντικά έως ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των κοριτσιών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ
αγοριών και κοριτσιών να καταγράφεται στη Σουηδία
(κατά 59,6 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά
απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Πολωνία (κατά
49,6 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 44,4 ποσ. μονάδες),
η Ουγγαρία (κατά 40,2 ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά
37,7 ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά 37,1 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 36,2 ποσ. μονάδες), η Εσθονία
(κατά 35,1 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 30,0 ποσ.
μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 28,9 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 27,0 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά
26,6 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 20,1 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 19,6 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα
(κατά 17,9 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Κύπρος
(κατά 9,8 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά 7,9 ποσ.
μονάδες), και το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 6,2 ποσ. μονάδες).
Την ίδια χρονιά, σε 10 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό
των εισερχόμενων αγοριών στο συγκεκριμένο πεδίο
σπουδών της βαθμίδας υπερέχει ιδιαίτερα σημαντικά
έως ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των κοριτσιών, με

τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ αγοριών
και κοριτσιών να καταγράφεται στο Βέλγιο (κατά 32,9
ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης
των φύλων ακολουθούν: η Γερμανία (κατά 18,4 ποσ.
μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 16,5 ποσ. μονάδες), η
Μάλτα (κατά 12,6 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 10,4
ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Ολλανδία (κατά 7,2
ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 7,0 ποσ. μονάδες), το
Λουξεμβούργο (κατά 3,3 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά
3,0 ποσ. μονάδες), και οριακά η Ιρλανδία (κατά 1,3
ποσ. μονάδες), που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του
εύρους της απόκλισης των φύλων στο συγκεκριμένο
πεδίο σπουδών της βαθμίδας μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
5.1.1.3 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ &
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικού
πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (03) Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση στην ανώτερη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση
(ISCED 3-Voc) επί του συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για
τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 5.6: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (03) Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία
και πληροφόρηση στην ανώτερη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση (ISCED 3-Voc) επί του συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικού πληθυσμού της
συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - New entrants by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_ent02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, σε 16 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ καταγράφεται μηδενικός μαθητικός πληθυσμός στο πεδίο
σπουδών (03) Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία
και πληροφόρηση στην ανώτερη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση (ISCED3-Voc), μεταξύ των
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οποίων είναι και η Ελλάδα. Την ίδια χρονιά, 51.996
μαθητές/-τριες εισέρχονται στο συγκεκριμένο πεδίο
σπουδών στην ανώτερη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση (ISCED3-Voc), πλήθος που αντιστοιχεί στο 1,5% του συνολικού νεοεισερχόμενου μαθη-
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τικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για
τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτημέλη της ΕΕ-28.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 5,4% είναι: η Ρουμανία (14,3%), η Πολωνία (5,4%), η Βουλγαρία (4,5%), το Ηνωμένο Βασίλειο (2,3%), και το
Λουξεμβούργο (0,5%). Στον αντίποδα καταγράφονται
τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5)
και με μέση τιμή δείκτη 0,14%, είναι: η Αυστρία
(0,02%), η Γερμανία (0,07%), η Φινλανδία (0,09%), η
Τσεχία (0,2%), και η Ιρλανδία (0,3%). Ας σημειωθεί ότι
η τιμή του λόγου top5/bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή
(39,0 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (03) Κοινωνικές επιστήμες,
δημοσιογραφία και πληροφόρηση της ανώτερης δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης (ISCED3Voc) στην ΕΕ-28, καταγράφει μείωση κατά -14,4% (ή
κατά 8.726 μαθητές/-τριες) από 60.722 μαθητές/-τριες
το 2015, σε 51.996 μαθητές/-τριες το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (03) Κοινωνικές
επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση στην
ανώτερη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση
(ISCED3-Voc) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το
2018.

Γράφημα 5.7: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (03) Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία
και πληροφόρηση στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση - επαγγελματική (ISCED3-Voc) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - New entrants by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_ent02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, σε 10 από τα 13 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των
εισερχόμενων αγοριών στο συγκεκριμένο πεδίο
σπουδών της βαθμίδας υπολείπεται ιδιαίτερα σημαντικά έως ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των κοριτσιών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ
αγοριών και κοριτσιών να καταγράφεται στην Ολλανδία (κατά 57,4 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Τσεχία (κατά
52,3 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 44,9 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 27,7 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 27,3 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο
(κατά 24,2 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 23,3 ποσ.
μονάδες), και η Ρουμανία (κατά 10,2 ποσ. μονάδες).
Την ίδια χρονιά, σε 3 από τα 13 κράτη-μέλη της ΕΕ για
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των
εισερχόμενων αγοριών στο συγκεκριμένο πεδίο
σπουδών της βαθμίδας υπερέχει σημαντικά έως ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των κοριτσιών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ αγοριών και
κοριτσιών να καταγράφεται στη Σλοβακία (κατά 37,7
ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης
των φύλων ακολουθούν: το Λουξεμβούργο (κατά 14,3
ποσ. μονάδες), και οριακά η Ιρλανδία (κατά 2,8 ποσ.

μονάδες), που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του εύρους της απόκλισης των φύλων στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
5.1.1.4 ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικού
πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (04) Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το δίκαιο στην ανώτερη
δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση (ISCED 3Voc) επί του συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικού
πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο
διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28
το 2018.
Το 2018, 634.692 μαθητές/-τριες εισέρχονται στο πεδίο
σπουδών (04) Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση
και το δίκαιο στην ανώτερη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση (ISCED3-Voc), πλήθος που αντιστοιχεί στο 18,8% του συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον
οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28.
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Γράφημα 5.8: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (04) Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση
και το δίκαιο στην ανώτερη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση (ISCED 3-Voc) επί του συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - New entrants by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_ent02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Την ίδια χρονιά, 5.215 μαθητές/-τριες εισέρχονται στο
συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην ανώτερη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση (ISCED3-Voc)
στην Ελλάδα, πλήθος που αντιστοιχεί στο 12,9% του
συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικού πληθυσμού
της συγκεκριμένης βαθμίδας. Στην κατανομή μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα (12,9%) κατέχει την 17η υψηλότερη θέση, τιμή υπολειπόμενη σημαντικά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (18,8%) κατά 5,9
ποσ. μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 28,7% είναι: η Γερμανία (33,6%), το Λουξεμβούργο (33,6%), η
Δανία (27,0%), η Γαλλία (25,6%), και η Αυστρία
(23,7%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη
με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή
δείκτη 5,9%, είναι: η Ρουμανία (1,7%), η Εσθονία
(1,8%), η Βουλγαρία (7,1%), η Σουηδία (9,0%), και η Λετονία (9,9%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/bottom5 είναι σημαντικά υψηλή (4,9 φορές), που
υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων
του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (04) Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το δίκαιο της ανώτερης δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης (ISCED3Voc) στην ΕΕ-28, καταγράφει ελαφρά αύξηση κατά
2,3% (ή κατά 14.465 μαθητές/-τριες) από 620.227 μαθητές/-τριες το 2015, σε 634.692 μαθητές/-τριες το
2018. Την ίδια περίοδο αναφοράς, το πλήθος του συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικού πληθυσμού στο
συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην Ελλάδα καταγράφει σημαντική μείωση κατά -29,6% (ή κατά 2.193 μαθητές/-τριες) από 7.408 μαθητές/-τριες το 2015, σε
5.215 μαθητές/-τριες το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (04) Σπουδές στις
επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το δίκαιο στην ανώτερη
δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση (ISCED3Voc) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 5.9: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (04) Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση
και το δίκαιο στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση - επαγγελματική (ISCED3-Voc) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, σε 24 από τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των εισερχόμενων αγοριών στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπολείπεται ιδιαίτερα έως και οριακά του αντίστοιχου δείκτη των κοριτσιών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ αγοριών και κοριτσιών να καταγράφεται στην Εσθονία (κατά 81,7 ποσ.
μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Λετονία (κατά 46,0 ποσ. μονάδες),
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η Ουγγαρία (κατά 43,5 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 39,5 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 37,1 ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά 34,7 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία
(κατά 32,0 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 24,0 ποσ.
μονάδες), η Ρουμανία (κατά 21,7 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 19,4 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 16,7
ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 15,9 ποσ. μονάδες), η
Πολωνία (κατά 15,0 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 14,5
ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 14,5 ποσ. μονάδες),

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

η Αυστρία (κατά 13,6 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 11,9 ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο (κατά
11,9 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 11,6 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Σουηδία (κατά 9,3 ποσ. μονάδες), η Μάλτα (κατά 7,0 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία
(κατά 6,3 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 3,7 ποσ. μονάδες), και οριακά η Γερμανία (κατά 0,3 ποσ. μονάδες),
που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του εύρους της απόκλισης των φύλων στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών
της βαθμίδας μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 τη
συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, σε 3 από τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ για
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των
εισερχόμενων αγοριών στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπερέχει του αντίστοιχου δείκτη των
κοριτσιών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη με-

ταξύ αγοριών και κοριτσιών να καταγράφεται στο Βέλγιο (κατά 15,0 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά
απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Ολλανδία (κατά
11,7 ποσ. μονάδες), και η Ιταλία (κατά 8,9 ποσ. μονάδες).
5.1.1.5 ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικού
πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (05) Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά και στατιστική στην ανώτερη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση (ISCED 3-Voc)
επί του συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το
2018.

Γράφημα 5.10: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (05) Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά και
στατιστική στην ανώτερη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση (ISCED 3-Voc) επί του συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, σε 9 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ καταγράφεται μηδενικός μαθητικός πληθυσμός στο πεδίο
σπουδών (05) Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά και
στατιστική στην ανώτερη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση (ISCED3-Voc), μεταξύ των οποίων
είναι και η Ελλάδα.
Την ίδια χρονιά, 151.689 μαθητές/-τριες εισέρχονται
στο πεδίο σπουδών (05) Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά και στατιστική στην ανώτερη δευτεροβάθμια
επαγγελματική εκπαίδευση (ISCED3-Voc), πλήθος
που αντιστοιχεί στο 4,5% του συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης
βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία,
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 5,3% είναι: το Ηνωμένο Βασίλειο (12,1%), η Ιταλία (4,3%), το
Βέλγιο (4,2%), το Λουξεμβούργο (3,9%), και η Μάλτα
(2,2%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη
με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή
δείκτη 0,1%, είναι: η Σλοβακία (0,06%), η Πορτογαλία
(0,08%), η Βουλγαρία (0,1%), η Αυστρία (0,1%), και η

Γαλλία (0,1%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (60,2 φορές),
που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (05) Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά και στατιστική της ανώτερης δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης (ISCED3-Voc) στην ΕΕ28, καταγράφει ισχυρή αύξηση κατά 25,8% (ή κατά
31.103 μαθητές/-τριες) από 120.586 μαθητές/-τριες το
2015, σε 151.689 μαθητές/-τριες το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (05) Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά και στατιστική στην ανώτερη
δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση (ISCED3Voc) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 5.11: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (05) Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά και
στατιστική στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση - επαγγελματική (ISCED3-Voc) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, σε 11 από τα 19 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των εισερχόμενων αγοριών στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπολείπεται από ιδιαίτερα σημαντικά έως και ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των κοριτσιών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ
αγοριών και κοριτσιών να καταγράφεται στην Πολωνία
(κατά 48,0 ποσ. μονάδες) και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Μάλτα (κατά 28,9
ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 26,2 ποσ. μονάδες), η
Βουλγαρία (κατά 25,6 ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά
20,0 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 19,6 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα το Λουξεμβούργο (κατά 9,7 ποσ.
μονάδες), η Φινλανδία (κατά 8,7 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 7,1 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο
(κατά 7,0 ποσ. μονάδες), και οριακά η Ιρλανδία (κατά
2,4 ποσ. μονάδες), που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή
του εύρους της απόκλισης των φύλων στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, σε 8 από τα 19 κράτη-μέλη της ΕΕ για
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των
εισερχόμενων αγοριών στο συγκεκριμένο πεδίο σπου-

δών της βαθμίδας υπερέχει από ιδιαίτερα σημαντικά
έως ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των κοριτσιών, με
τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ αγοριών
και κοριτσιών να καταγράφεται στην Ισπανία (κατά
84,1 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Γαλλία (κατά 71,9 ποσ.
μονάδες), η Σλοβακία (κατά 71,4 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 57,1 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 24,4
ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά 19,7 ποσ. μονάδες), η
Αυστρία (κατά 17,6 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η
Ιταλία (κατά 8,6 ποσ. μονάδες).
5.1.1.6 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικού
πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (06) Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας στην ανώτερη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση (ISCED 3-Voc) επί
του συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το
2018.
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Γράφημα 5.12: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (06) Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας στην ανώτερη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση (ISCED 3-Voc) επί του συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης
βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - New entrants by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_ent02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, σε 8 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ καταγράφεται μηδενικός μαθητικός πληθυσμός στο πεδίο σπουδών (06) Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας
στην ανώτερη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση (ISCED3-Voc).
Την ίδια χρονιά, 169.141 μαθητές/-τριες εισέρχονται
στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην ανώτερη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση (ISCED3-Voc),
πλήθος που αντιστοιχεί στο 5,0% του συνολικού νεοει-

878

σερχόμενου μαθητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης
βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία,
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28.
Την ίδια χρονιά, 4.498 μαθητές/-τριες εισέρχονται στο
συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην ανώτερη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση (ISCED3-Voc) στην
Ελλάδα, πλήθος που αντιστοιχεί στο 11,1% του συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας. Στην κατανομή μεταξύ των κρα-
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τών-μελών της ΕΕ-28, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη,
η Ελλάδα (11,0%) κατέχει την 6η υψηλότερη θέση, τιμή
υπερέχουσα σημαντικά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (5,0%) κατά 6,1 ποσ. μονάδες.
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) και με μέση τιμή δείκτη 12,9% είναι: η Πολωνία
(14,8%), η Μάλτα (13,5%), η Πορτογαλία (13,0%), η
Εσθονία (11,9%), και η Ιταλία (11,3%). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη 2,5%, είναι: η
Ουγγαρία (0,02%), η Γερμανία (2,8%), το Λουξεμβούργο (2,9%), η Αυστρία (3,2%), και η Ολλανδία (3,7%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (5,1 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος

του συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (06) Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας της ανώτερης δευτεροβάθμιας
επαγγελματικής εκπαίδευσης (ISCED3-Voc) στην ΕΕ-28,
καταγράφει σημαντική αύξηση κατά 37,9% (ή κατά
46.458 μαθητές/-τριες) από 122.683 μαθητές/-τριες το
2015, σε 169.141 μαθητές/-τριες το 2018. Την ίδια περίοδο αναφοράς, το πλήθος του συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικού πληθυσμού στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην Ελλάδα καταγράφει μείωση κατά 21,4% (ή κατά 1.222 μαθητές/-τριες) από 5.720 μαθητές/-τριες το 2015, σε 4.498 μαθητές/-τριες το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (06) Τεχνολογίες
πληροφορίας και επικοινωνίας στην ανώτερη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση (ISCED3-Voc)
ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 5.13: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (06) Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση - επαγγελματική (ISCED3-Voc) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - New entrants by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_ent02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, σε 20 από τα 21 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των
εισερχόμενων αγοριών στο συγκεκριμένο πεδίο
σπουδών της βαθμίδας υπερέχει ιδιαίτερα σημαντικά
του αντίστοιχου δείκτη των κοριτσιών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ αγοριών και κοριτσιών να καταγράφεται στο Λουξεμβούργο (κατά 91,7
ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης
των φύλων ακολουθούν: η Ολλανδία (κατά 94,3 ποσ.
μονάδες), η Λετονία (κατά 88,3 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 87,1 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά
83,8 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 82,3 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 82,2 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 81,4 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 80,1
ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 80,0 ποσ. μονάδες), η
Ισπανία (κατά 77,6 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 72,3
ποσ. μονάδες), η Μάλτα (κατά 71,4 ποσ. μονάδες), η
Σλοβενία (κατά 71,2 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 65,6 ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά 59,7
ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 51,2 ποσ. μονάδες), η
Βουλγαρία (κατά 35,6 ποσ. μονάδες), και η Ιρλανδία
(κατά 16,0 ποσ. μονάδες), που αποτελεί και την ελάχι-

στη τιμή του εύρους της απόκλισης των φύλων στο
συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, στην Ουγγαρία το ποσοστό των εισερχόμενων αγοριών στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπολείπεται (κατά 100,0 ποσ. μονάδες) σημαντικά του αντίστοιχου δείκτη των κοριτσιών, αλλά με μονοψήφιο πλήθος νεοεισερχομένου
μαθητικού πληθυσμού.
5.1.1.7 ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ,
ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και
το ποσοστό του συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (07) Σπουδές
μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και δομικών
έργων στην ανώτερη δευτεροβάθμια επαγγελματική
εκπαίδευση (ISCED 3-Voc) επί του συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 5.14: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (07) Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και δομικών έργων στην ανώτερη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση (ISCED 3-Voc) επί του συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - New entrants by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_ent02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, 833.953 μαθητές/-τριες εισέρχονται στο πεδίο
σπουδών (07) Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και δομικών έργων στην ανώτερη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση (ISCED 3-Voc),
πλήθος που αντιστοιχεί στο 24,7% του συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, 18.968 μαθητές/-τριες εισέρχονται στο
συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην ανώτερη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση (ISCED3-Voc) στην
Ελλάδα, πλήθος που αντιστοιχεί στο 46,8% του συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας. Στην κατανομή μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη,
η Ελλάδα (46,8%) κατέχει την 4η υψηλότερη θέση, τιμή
υπερέχουσα σημαντικά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (24,7%) κατά 22,1 ποσ. μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 49,2% είναι: η Κύπρος (54,0%), η Ουγγαρία (51,3%), η Λιθουανία (47,5%), η Ελλάδα (46,8%), και η Σουηδία (46,5%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη
13,6%, είναι: η Ιρλανδία (6,0%), το Ηνωμένο Βασίλειο
(10,6%), η Μάλτα (15,1%), η Ολλανδία (17,4%), και η

Πορτογαλία (18,7%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (3,6 φορές), που
υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων
του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (07) Σπουδές μηχανικού,
βιομηχανικής παραγωγής και δομικών έργων της ανώτερης δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης (ISCED3-Voc) στην ΕΕ-28, καταγράφει ελαφρά αύξηση κατά 4,1% (ή κατά 32.991 μαθητές/-τριες) από
800.962 μαθητές/-τριες το 2015, σε 833.953 μαθητές/τριες το 2018. Την ίδια περίοδο αναφοράς, το πλήθος
του συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικού πληθυσμού στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην Ελλάδα
καταγράφει μείωση κατά -18,7% (ή κατά 4.367 μαθητές/-τριες) από 23.335 μαθητές/-τριες το 2015, σε
18.968 μαθητές/-τριες το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (07) Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και δομικών έργων
στην ανώτερη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση (ISCED3-Voc) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ28 το 2018.

Γράφημα 5.15: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (07) Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και δομικών έργων στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση - επαγγελματική (ISCED3-Voc) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - New entrants by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_ent02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, και στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των εισερχόμενων αγοριών στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της
βαθμίδας υπερέχει ιδιαίτερα σημαντικά του αντίστοιχου δείκτη των κοριτσιών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση
του δείκτη μεταξύ αγοριών και κοριτσιών να καταγρά-
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φεται στη Λιθουανία (κατά 91,7 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν:
η Μάλτα (κατά 89,5 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά
89,2 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 86,9
ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 85,6 ποσ. μονάδες), η
Κύπρος (κατά 85,2 ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 83,4
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ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 82,6 ποσ. μονάδες), η
Ισπανία (κατά 82,2 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 81,3
ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 80,1 ποσ. μονάδες),
η Ελλάδα (κατά 77,4 ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά
76,8 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 76,7 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 75,6 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία
(κατά 74,8 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 74,6 ποσ.
μονάδες), η Τσεχία (κατά 73,2 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 72,1 ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά 71,8
ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 70,7 ποσ. μονάδες),
η Ιταλία (κατά 70,6 ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο
(κατά 69,9 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 68,6 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 57,1 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 50,0 ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά 43,6
ποσ. μονάδες), και η Ρουμανία (κατά 29,3 ποσ. μονά-

δες) που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του εύρους της
απόκλισης των φύλων στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28
τη συγκεκριμένη χρονιά.
5.1.1.8 ΓΕΩΠΟΝΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ, ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και
το ποσοστό του συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (08) Γεωπονία,
δασοκομία, αλιευτική και κτηνιατρική στην ανώτερη
δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση (ISCED3Voc) επί του συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικού
πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 5.16: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (08) Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική και
κτηνιατρική στην ανώτερη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση (ISCED 3-Voc) επί του συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - New entrants by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_ent02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, 117.692 μαθητές/-τριες εισέρχονται στο πεδίο
σπουδών (08) Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική και
κτηνιατρική στην ανώτερη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση (ISCED 3-Voc), πλήθος που αντιστοιχεί στο 3,5% του συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για
τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, 107 μαθητές/-τριες εισέρχονται στο
συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην ανώτερη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση (ISCED3-Voc) στην
Ελλάδα, πλήθος που αντιστοιχεί στο 0,3% του συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας. Στην κατανομή μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη,
η Ελλάδα (0,3%) κατέχει την 1η χαμηλότερη θέση, τιμή
υπολειπόμενη της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ28 (3,5%) κατά 3,2 ποσ. μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 7,8% είναι: η Βουλγαρία (9,2%), η Σουηδία (8,6%), η Εσθονία
(7,2%), η Αυστρία (7,1%), και η Γαλλία (6,7%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη 1,8%,
είναι: η Ελλάδα (0,3%), η Κύπρος (1,6%), η Πορτογαλία

(1,6%), η Λιθουανία (1,8%), και η Ισπανία (1,8%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (5,5 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (08) Γεωπονία, δασοκομία,
αλιευτική και κτηνιατρική της ανώτερης δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης (ISCED3-Voc) στην
ΕΕ-28, καταγράφει αύξηση κατά 12,5% (ή κατά 13.099
μαθητές/-τριες) από 104.593 μαθητές/-τριες το 2015,
σε 117.692 μαθητές/-τριες το 2018. Την ίδια περίοδο
αναφοράς, το πλήθος του συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικού πληθυσμού στο συγκεκριμένο πεδίο
σπουδών στην Ελλάδα καταγράφει σημαντική μείωση
κατά -35,5% (ή κατά 59 μαθητές/-τριες) από 166 μαθητές/-τριες το 2015, σε 107 μαθητές/-τριες το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (08) Γεωπονία,
δασοκομία, αλιευτική και κτηνιατρική στην ανώτερη
δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση (ISCED3Voc) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 5.17 : Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (08) Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική και
κτηνιατρική στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση - επαγγελματική (ISCED3-Voc) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - New entrants by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_ent02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, σε 18 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των εισερχόμενων αγοριών στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπερέχει από ιδιαίτερα σημαντικά
έως ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των κοριτσιών, με
τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ αγοριών
και κοριτσιών να καταγράφεται στην Κύπρο (κατά 84,0
ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των
φύλων ακολουθούν: η Ισπανία (κατά 60,5 ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο (κατά 59,2 ποσ. μονάδες), η
Πορτογαλία (κατά 56,3 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά
55,5 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 49,4 ποσ. μονάδες),
η Γερμανία (κατά 37,3 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά
36,4 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 32,9 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 29,7 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά 27,7 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 25,5
ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 22,2 ποσ. μονάδες), η
Δανία (κατά 17,2 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 16,3
ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Πολωνία (κατά 7,1
ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά 4,2 ποσ. μονάδες), και
οριακά η Ιρλανδία (κατά 2,4 ποσ. μονάδες).
Την ίδια χρονιά, σε 10 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ για
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των
εισερχόμενων αγοριών στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπολείπεται από σημαντικά έως ε-

λαφρά του αντίστοιχου δείκτη των κοριτσιών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ αγοριών και κοριτσιών να καταγράφεται στη Σουηδία (κατά 33,4 ποσ.
μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 25,5 ποσ.
μονάδες), η Τσεχία (κατά 19,8 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 14,7 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 11,9
ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Φινλανδία (κατά 9,5
ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά 9,1 ποσ. μονάδες), η
Μάλτα (κατά 8,9 ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά 3,6
ποσ. μονάδες), και οριακά η Ολλανδία (κατά 1,3 ποσ.
μονάδες), που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του εύρους της απόκλισης των φύλων στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
5.1.1.9 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και
το ποσοστό του συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (09) Υγεία και
υπηρεσίες πρόνοιας στην ανώτερη δευτεροβάθμια
επαγγελματική εκπαίδευση (ISCED3-Voc) επί του συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικού πληθυσμού της
συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται
σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 5.18: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (09) Υγεία και υπηρεσίες πρόνοιας στην ανώτερη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση (ISCED 3-Voc) επί του συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας,
για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - New entrants by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_ent02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, 416.385 μαθητές/-τριες εισέρχονται στο πεδίο σπουδών (09) Υγεία και υπηρεσίες πρόνοιας στην
ανώτερη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση
(ISCED 3-Voc), πλήθος που αντιστοιχεί στο 12,3% του
συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικού πληθυσμού
της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 τη
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συγκεκριμένη χρονιά. Την ίδια χρονιά, 9.510 μαθητές/-τριες εισέρχονται στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην ανώτερη δευτεροβάθμια επαγγελματική
εκπαίδευση (ISCED3-Voc) στην Ελλάδα, πλήθος που
αντιστοιχεί στο 23,5% του συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας. Στην κατανομή μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-
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28, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα (23,5%)
κατέχει την 2η υψηλότερη θέση, τιμή υπερέχουσα
σημαντικά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28
(12,3%) κατά 11,2 ποσ. μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 23,3% είναι: το Βέλγιο (31,5%), η Ελλάδα (23,5%), η Σουηδία
(20,8%), το Λουξεμβούργο (20,8%), και η Ολλανδία
(19,7%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη
με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή
δείκτη 1,3%, είναι: η Πολωνία (0,1%), η Λιθουανία
(0,2%), η Βουλγαρία (0,7%), η Λετονία (2,1%), και η
Ουγγαρία (3,1%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (18,5 φορές), που
υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων
του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος

του συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (09) Υγεία και υπηρεσίες
πρόνοιας της ανώτερης δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης (ISCED3-Voc) στην ΕΕ-28, καταγράφει ελαφρά αύξηση κατά 2,1% (ή κατά 8.535 μαθητές/τριες) από 407.850 μαθητές/-τριες το 2015, σε 416.385
μαθητές/-τριες το 2018. Την ίδια περίοδο αναφοράς, το
πλήθος του συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικού
πληθυσμού στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά
2142,9% (ή κατά 9.086 μαθητές/-τριες) από 424 μαθητές/-τριες το 2015, σε 9.510 μαθητές/-τριες το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (09) Υγεία και
υπηρεσίες πρόνοιας στην ανώτερη δευτεροβάθμια
επαγγελματική εκπαίδευση (ISCED3-Voc) ανά φύλο
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 5.19: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (09) Υγεία και υπηρεσίες πρόνοιας στην
ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση - επαγγελματική (ISCED3-Voc) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - New entrants by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_ent02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, και στα 26 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία
διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των εισερχόμενων αγοριών στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών
της βαθμίδας υπολείπεται ιδιαίτερα σημαντικά του
αντίστοιχου δείκτη των κοριτσιών, με τη μεγαλύτερη
απόκλιση του δείκτη μεταξύ αγοριών και κοριτσιών να
καταγράφεται στη Λιθουανία (κατά 100,0 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων
ακολουθούν: η Λετονία (κατά 85,7 ποσ. μονάδες), η
Εσθονία (κατά 84,9 ποσ. μονάδες), η Μάλτα (κατά
83,3 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 81,8 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 79,2 ποσ. μονάδες), η Γαλλία
(κατά 78,7 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά 75,5 ποσ.
μονάδες), η Δανία (κατά 70,7 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 69,4 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά
67,9 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 67,2 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 61,1 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 61,1 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 57,2 ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά 57,0 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 55,6 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο
(κατά 54,0 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 52,7 ποσ.

μονάδες), η Σλοβενία (κατά 48,9 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 45,6 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 45,3
ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο (κατά 45,0 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 41,4 ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 34,3 ποσ. μονάδες), και η Πολωνία (κατά
30,7 ποσ. μονάδες) που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του εύρους της απόκλισης των φύλων στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
5.1.1.10 ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και
το ποσοστό του συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (10) Σπουδές
στην παροχή υπηρεσιών στην ανώτερη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση (ISCED3-Voc) επί του
συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικού πληθυσμού
της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το
2018.
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Γράφημα 5.20 : Πλήθος και ποσοστό του συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (10) Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών στην
ανώτερη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση (ISCED 3-Voc) επί του συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας,
για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - New entrants by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_ent02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, 615.005 μαθητές/-τριες εισέρχονται στο πεδίο
σπουδών (10) Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών στην
ανώτερη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση
(ISCED 3-Voc), πλήθος που αντιστοιχεί στο 18,2% του
συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικού πληθυσμού
της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται
σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, 1.208 μαθητές/-τριες εισέρχονται στο
συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην ανώτερη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση (ISCED3-Voc) στην
Ελλάδα, πλήθος που αντιστοιχεί στο 3,0% του συνολικού
νεοεισερχόμενου μαθητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας. Στην κατανομή μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα (3,0%) κατέχει την 1η χαμηλότερη θέση, τιμή υπολειπόμενη σημαντικά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη
στην ΕΕ-28 (18,2%) κατά 15,2 ποσ. μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 30,3% είναι: η
Κύπρος (34,7%), η Λιθουανία (29,8%), η Πορτογαλία
(29,7%), η Ρουμανία (29,4%), και η Κροατία (28,1%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη
8,3%, είναι: η Ελλάδα (3,0%), το Λουξεμβούργο (6,6%), η

Δανία (9,5%), το Βέλγιο (10,2%), και η Ιρλανδία (12,4%).
Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/bottom5 είναι
υψηλή (3,6 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (10) Σπουδές στην παροχή
υπηρεσιών της ανώτερης δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης (ISCED3-Voc) στην ΕΕ-28, καταγράφει ελαφρά αύξηση κατά 7,7% (ή κατά 43.809 μαθητές/-τριες) από 571.196 μαθητές/-τριες το 2015, σε
615.005 μαθητές/-τριες το 2018. Την ίδια περίοδο αναφοράς, το πλήθος του συνολικού νεοεισερχόμενου
μαθητικού πληθυσμού στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην Ελλάδα καταγράφει αύξηση κατά 13,6% (ή
κατά 145 μαθητές/-τριες) από 1.063 μαθητές/-τριες το
2015, σε 1.208 μαθητές/-τριες το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (10) Σπουδές
στην παροχή υπηρεσιών στην ανώτερη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση (ISCED3-Voc) ανά
φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 5.21: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (10) Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών στην
ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση - επαγγελματική (ISCED3-Voc) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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αγόρια

κορίτσια

Πηγή: Eurostat - New entrants by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_ent02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, σε 15 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των εισερχόμενων αγοριών στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπολείπεται από ιδιαίτερα σημαντικά έως ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των κοριτσιών,
με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ αγοριών
και κοριτσιών να καταγράφεται στη Λιθουανία (κατά
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48,6 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Αυστρία (κατά 44,6 ποσ.
μονάδες), η Σουηδία (κατά 40,6 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 38,9 ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά 36,5
ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά 32,5 ποσ. μονάδες), η
Τσεχία (κατά 30,7 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά
30,4 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 22,2 ποσ. μονά-
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δες), η Σλοβενία (κατά 21,1 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία
(κατά 20,4 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 13,0 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 10,5 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Κροατία (κατά 6,4 ποσ. μονάδες), και), η
Βουλγαρία (κατά 6,0 ποσ. μονάδες).
Την ίδια χρονιά, σε 13 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ για
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των
εισερχόμενων αγοριών στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπερέχει από σημαντικά έως ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των κοριτσιών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ αγοριών και κοριτσιών να καταγράφεται στην Κύπρο (κατά 33,6 ποσ.
μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Ρουμανία (κατά 17,2 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 14,0 ποσ. μονάδες), η Γερμανία
(κατά 11,8 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα το Λουξεμβούργο (κατά 6,5 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά

6,0 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 5,1 ποσ. μονάδες),
η Μάλτα (κατά 4,2 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 3,7
ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 3,5 ποσ. μονάδες), το
Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 3,1 ποσ. μονάδες), η Ιταλία
(κατά 2,9 ποσ. μονάδες) και οριακά η Ολλανδία (κατά
1,6 ποσ. μονάδες) που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή
του εύρους της απόκλισης των φύλων στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
5.1.1.11 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΕΔΙΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΕ28
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικού
πληθυσμού στην ανώτερη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση (ISCED3-Voc) στα πεδία σπουδών
(01)-(10) στην ΕΕ-28 και στην Ελλάδα το 2018.

Γράφημα 5.22: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικού πληθυσμού στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση - επαγγελματική
(ISCED3-Voc) ανά πεδίο σπουδών στην ΕΕ-28 και στην ΕΛΛΑΔΑ το 2018
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0,0
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5,1
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και δομικών έργων
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αλιευτική & κτηνιατρική

Ελλάδα
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12,9
0,0
11,1

Σπουδές μηχανικού,
βιομηχανικής παραγωγής
και δομικών έργων
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Πηγή: Eurostat - New entrants by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_ent02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, στο συνολικό νεοεισερχόμενο μαθητικό
πληθυσμό στην ανώτερη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση (ISCED3-Voc) στην ΕΕ-28:
 το 25,1% του πληθυσμού εισέρχεται στο πεδίο
Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και
δομικών έργων,
 το 19,1% του πληθυσμού εισέρχεται στο πεδίο
Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το δίκαιο,
 το 18,5% του πληθυσμού εισέρχεται στο πεδίο
Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών,
 το 12,5% του πληθυσμού εισέρχεται στο πεδίο Υγεία
και υπηρεσίες πρόνοιας,
 το 8,5% του πληθυσμού εισέρχεται στο πεδίο Ανθρωπιστικές σπουδές, γλωσσικές σπουδές, σπουδές στις τέχνες,
 το 5,1% του πληθυσμού εισέρχεται στο πεδίο Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας,,

 το 3,5% του πληθυσμού εισέρχεται στο πεδίο Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική και κτηνιατρική,

 το 4,6% του πληθυσμού εισέρχεται στο πεδίο Φυσι


κές επιστήμες, μαθηματικά, στατιστική,
το 1,6% του πληθυσμού εισέρχεται στο πεδίο Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση, και
το 1,5 του πληθυσμού εισέρχεται στο πεδίο Εκπαίδευση.

Την ίδια χρονιά, στο συνολικό νεοεισερχόμενο μαθητικό πληθυσμό στην ανώτερη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση (ISCED3-Voc) στην Ελλάδα:
 το 46,8% του πληθυσμού εισέρχεται στο πεδίο Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και δομικών έργων, τιμή υπερέχουσα σημαντικά (κατά 21,7
ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28
(25,1%),
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

 το 23,5% του πληθυσμού εισέρχεται στο πεδίο Υγεία









και υπηρεσίες πρόνοιας, τιμή υπερέχουσα σημαντικά
(κατά 11,0 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην
ΕΕ-28 (12,5%),
το 12,9% του πληθυσμού εισέρχεται στο πεδίο Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το δίκαιο, τιμή
υπολειπόμενη σημαντικά (κατά 6,2 ποσ. μονάδες) της
αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (19,1%),
το 11,1% του πληθυσμού εισέρχεται στο πεδίο Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας, τιμή υπερέχουσα σημαντικά (κατά 6,0 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (5,1%),
το 3,0% του πληθυσμού εισέρχεται στο πεδίο Σπουδές
στην παροχή υπηρεσιών, τιμή υπολειπόμενη σημαντικά (κατά 15,5 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην
ΕΕ-28 (18,5%),
το 2,6% του πληθυσμού εισέρχεται στο πεδίο Ανθρωπιστικές σπουδές, γλωσσικές σπουδές, σπουδές στις





τέχνες, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά (κατά 5,9 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (8,5%),
το 0,3% του πληθυσμού εισέρχεται στο πεδίο Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική και κτηνιατρική, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά (κατά 3,2 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (3,5%),
ενώ μηδενικό πλήθος καταγράφεται σε 3 πεδία σπουδών: Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά, στατιστική,
Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση, και Εκπαίδευση.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία κατανομή του συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικού
πληθυσμού στην ανώτερη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση (ISCED3-Voc) στα πεδία σπουδών (01)(10) και ανά φύλο στην ΕΕ-28 και στην Ελλάδα το 2018.

Γράφημα 5.23 : Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικού πληθυσμού στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση - επαγγελματική
(ISCED3-Voc) ανά πεδίο σπουδών και ανά φύλο στην ΕΕ-28 και στην ΕΛΛΑΔΑ το 2018
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Πηγή: Eurostat - New entrants by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_ent02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, στο συνολικό νεοεισερχόμενο μαθητικό
πληθυσμό στην ανώτερη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση (ISCED3-Voc) στην ΕΕ-28 καταγράφεται:
 σημαντική ανισορροπία των φύλων υπέρ των νεοεισερχόμενων αγοριών καταγράφεται σε 3 πεδία
σπουδών: (1) Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής
παραγωγής και δομικών έργων, (2) Τεχνολογίες
πληροφορίας και επικοινωνίας, και (3) Γεωπονία,
δασοκομία, αλιευτική και κτηνιατρική,
 σημαντική ανισορροπία των φύλων υπέρ των νεοεισερχόμενων κοριτσιών καταγράφεται σε 5 πεδία
σπουδών: (1) Εκπαίδευση, (2) Υγεία και υπηρεσίες
πρόνοιας, (3) Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση, (4) Ανθρωπιστικές σπουδές,
γλωσσικές σπουδές, σπουδές στις τέχνες, και ελα-
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φρότερα στο πεδίο (5) Σπουδές στις επιχειρήσεις,
τη διοίκηση και το δίκαιο, και
σχετική ισορροπία των φύλων καταγράφεται σε 2
πεδία σπουδών: (1) Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά, στατιστική, και (2) Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών.

Την ίδια χρονιά, στο συνολικό νεοεισερχόμενο μαθητικό πληθυσμό στην ανώτερη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση (ISCED3-Voc) στην Ελλάδα καταγράφεται:
 σημαντική ανισορροπία των φύλων υπέρ των νεοεισερχόμενων αγοριών σε 3 πεδία σπουδών: (1)
Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και
δομικών έργων, (2) Τεχνολογίες πληροφορίας και
επικοινωνίας, και (3) Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική και κτηνιατρική,
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 σημαντική ανισορροπία των φύλων υπέρ των νεοει-

 σχετική ισορροπία των φύλων στο πεδίο σπουδών

σερχόμενων κοριτσιών σε 3 πεδία σπουδών: (1) Υγεία και υπηρεσίες πρόνοιας, (2) Ανθρωπιστικές
σπουδές, γλωσσικές σπουδές, σπουδές στις τέχνες,
και (3) Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών, και

5.1.2

Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το δίκαιο.

Μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4)
μέλη της ΕΕ-28 το 2018. Σημειώνεται ότι σε 8 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 και συγκεκριμένα, στη Δανία, την Κροατία, την
Ιταλία, την Κύπρο, τη Μάλτα, την Ολλανδία, τη Σλοβενία και το Ηνωμένο Βασίλειο καταγράφεται μηδενικό
πλήθος νεοεισερχόμενων σπουδαστών/-στριών στη
βαθμίδα. Τέλος, οι τιμές της Ελλάδας στη βαθμίδα το
2018 αναφέρονται στο προηγούμενο έτος (2017).

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος του
συνολικού νεοεισερχόμενου σπουδαστικού πληθυσμού
στη μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση
(ISCED4) για τον οποίο διατίθενται στοιχεία ως προς το
πεδίο σπουδών του, καθώς και το ποσοστό των εισερχόμενων σπουδαστριών επί του συγκεκριμένου συνολικού
νεοεισερχόμενου σπουδαστικού πληθυσμού στα κράτη-

Γράφημα 5.24: Πλήθος του συνολικού νεοεισερχόμενου σπουδαστικού πληθυσμού στη μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4) για τον οποίο διατίθενται στοιχεία ως προς το πεδίο σπουδών του, και ποσοστό των εισερχόμενων σπουδαστριών επί του συγκεκριμένου συνολικού νεοεισερχόμενου
σπουδαστικού πληθυσμού στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

4.939

15.803

158.424

1.828

2.215

2.857

40.420

8.415

25.030

9.032

276.962

37.218

9.838

39.214

8.166

17.560

12.277

487

785

74,0 76,8
64,0 64,2 65,0 67,6 70,7
53,2 53,3 53,8 57,1 58,4 60,2 61,7
52,4
46,6
37,0 44,4
26,5 32,4

219

671.689

60,5

Πηγή: Eurostat - New entrants by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_ent02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, 671.689 σπουδαστές/-στριες εισέρχονται στη
μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση
(ISCED4) για τους οποίους διατίθενται στοιχεία ως
προς το πεδίο σπουδών τους στα κράτη-μέλη της ΕΕ28, με τον δείκτη ποσοστό των εισερχόμενων σπουδαστριών επί του συγκεκριμένου συνολικού νεοεισερχόμενου σπουδαστικού πληθυσμού να είναι 60,5% (ή
406.182 σπουδάστριες).
Την ίδια χρονιά, 37.218 σπουδαστές/-στριες εισέρχονται στη μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4) για τους οποίους διατίθενται στοιχεία
ως προς το πεδίο σπουδών τους στη Ελλάδα, με το
ποσοστό των εισερχόμενων σπουδαστριών επί του
συγκεκριμένου συνολικού νεοεισερχόμενου σπουδαστικού πληθυσμού να είναι 53,8% (ή 20.019 σπουδάστριες). Στην κατανομή μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28, ως προς το δείκτη ποσοστό των σπουδαστριών
στη βαθμίδα, η Ελλάδα (53,8%) κατέχει την 12η υψηλότερη θέση, τιμή υπολειπόμενη της αντίστοιχης τιμής
του δείκτη στην ΕΕ-28 (60,5%) κατά 6,7 ποσ. μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 70,8%
είναι: η Αυστρία (76,8%), η Γαλλία (74,0%), η Πολωνία
(70,7%), η Εσθονία (67,6%), και η Τσεχία (65,0%). Στον
αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη

37,4%, είναι: το Λουξεμβούργο (26,5%), η Πορτογαλία
(32,4%), η Βουλγαρία (37,0%), το Βέλγιο (44,4%), και
η Ιρλανδία (46,6%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/bottom5 είναι υψηλή (1,9 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2018, στο πεδίο σπουδών
(00) Γενικά προγράμματα και προσόντα της συγκεκριμένης βαθμίδας εισήλθαν μόλις το 0,1% (ή 641 σπουδαστές/-στριες) του συνολικού νεοεισερχόμενου
σπουδαστικού πληθυσμού της βαθμίδας στα κράτημέλη της ΕΕ-28, που αφορά σε σπουδαστικό πληθυσμό
της βαθμίδας στην Ιρλανδία (641 σπουδαστές/-στριες).
Στη συνέχεια παρουσιάζεται η κατανομή των υπόλοιπων 10 πεδίων σπουδών της βαθμίδας.
5.1.2.1 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού νεοεισερχόμενου σπουδαστικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (01) Εκπαίδευση
στη μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση
(ISCED4) επί του συνολικού νεοεισερχόμενου σπουδαστικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον
οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 5.25: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού νεοεισερχόμενου σπουδαστικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (01) Εκπαίδευση στη μεταδευτεροβάθμια
μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4) επί του συνολικού νεοεισερχόμενου σπουδαστικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται
σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

1,8

1,4

0,4

0,1

0,1 0,04 0,001

258

719

123

22

35

25

3

3,1

6

11,0 6,8

15

8.309

10.410

1,5

895

47,3

Πηγή: Eurostat - New entrants by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_ent02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, σε 17 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ καταγράφεται μηδενικός νεοεισερχόμενος σπουδαστικός πληθυσμός στο πεδίο σπουδών (01) Εκπαίδευση στη μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4).
Την ίδια χρονιά, 10.410 σπουδαστές/-στριες εισέρχονται
στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στη μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4), πλήθος
που αντιστοιχεί στο 1,5% του συνολικού νεοεισερχόμενου σπουδαστικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, 25 σπουδαστές/-στριες εισέρχονται στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στη μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4) στην
Ελλάδα, πλήθος που αντιστοιχεί στο 0,1% του συνολικού
νεοεισερχόμενου σπουδαστικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας. Στην κατανομή μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα (0,1%) κατέχει την 3η χαμηλότερη θέση, τιμή υπολειπόμενη της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28
(1,5%) κατά 1,4 ποσ. μονάδες.
Το 2018, το υψηλότερο ποσοστό νεοεισερχόμενου
σπουδαστικού πληθυσμού στο συγκεκριμένο πεδίο
σπουδών της βαθμίδας καταγράφεται στην Ιρλανδία
(47,3%), και κατά φθίνουσα σειρά ποσοστού ακολουθούν: η Σλοβακία (11,0%), το Λουξεμβούργο (6,8%), η

Σουηδία (3,1%), η Ουγγαρία (1,8%), η Φινλανδία (1,4%),
η Αυστρία (0,4%), η Ρουμανία (0,1%), η Ελλάδα (0,1%), η
Γαλλία (0,04%), και η Γερμανία (0,001%).
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018, για
την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος του
συνολικού νεοεισερχόμενου σπουδαστικού πληθυσμού
στο πεδίο σπουδών (01) Εκπαίδευση της μεταδευτεροβάθμιας μη-τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED4) στην
ΕΕ-28, καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά
378,2% (ή κατά 8.233 σπουδαστές/-στριες) από 2.177
σπουδαστές/-στριες το 2015, σε 10.410 σπουδαστές/στριες το 2018. Σημειώνεται ότι κατά κύριο λόγο αφορά
στην Ιρλανδία που κατά την περίοδο 20013-2018 καταγράφει μη-μηδενικά το 2018. Την ίδια περίοδο αναφοράς, το πλήθος του συνολικού νεοεισερχόμενου σπουδαστικού πληθυσμού στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών
στην Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική μείωση
κατά -47,9% (ή κατά 23 σπουδαστές/-στριες) από 48
σπουδαστές/-στριες το 2015, σε 25 σπουδαστές/-στριες
το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία κατανομή του συνολικού νεοεισερχόμενου σπουδαστικού
πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (01) Εκπαίδευση στη
μεταδευτεροβάθμια
μη-τριτοβάθμια
εκπαίδευση
(ISCED4) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 5.26: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού νεοεισερχόμενου σπουδαστικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (01) Εκπαίδευση στη μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Το 2018, σε 7 από τα 11 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία
διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των εισερχόμενων ανδρών στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της
βαθμίδας υπολείπεται σημαντικά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στην
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Σλοβακία (κατά 97,8 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα
σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Αυστρία
(κατά 81,8 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 80,8 ποσ.
μονάδες), η Ρουμανία (κατά 71,4 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 35,1 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 33,3
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ποσ. μονάδες), και η Γερμανία (κατά 33,3 ποσ. μονάδες).
Την ίδια χρονιά, σε 4 από τα 11 κράτη-μέλη της ΕΕ για
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των
εισερχόμενων ανδρών στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπερέχει σημαντικά του αντίστοιχου
δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του
δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται
στην Ελλάδα (κατά 84,0 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Φιλανδία (κατά 51,2 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα το
Λουξεμβούργο (κατά 6,7 ποσ. μονάδες), και η Σουηδία
(κατά 5,4 ποσ. μονάδες) που αποτελεί και την ελάχιστη
τιμή του εύρους της απόκλισης των φύλων στο συγκε-

κριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
5.1.2.2 ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ & ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ, ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ
ΤΕΧΝΕΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και
το ποσοστό του συνολικού νεοεισερχόμενου σπουδαστικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (02) Ανθρωπιστικές, γλωσσικές σπουδές, σπουδές στις τέχνες στη μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4) επί του συνολικού νεοεισερχόμενου
σπουδαστικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 5.27: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού νεοεισερχόμενου σπουδαστικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (02) Ανθρωπιστικές, γλωσσικές σπουδές,
σπουδές στις τέχνες στη μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4) επί του συνολικού νεοεισερχόμενου σπουδαστικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Το 2018, σε 8 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ καταγράφεται μηδενικός νεοεισερχόμενος σπουδαστικός πληθυσμός στο πεδίο σπουδών (02) Ανθρωπιστικές, γλωσσικές σπουδές, σπουδές στις τέχνες στη μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, 41.025 σπουδαστές/-στριες
εισέρχονται στο πεδίο σπουδών (02) Ανθρωπιστικές,
γλωσσικές σπουδές, σπουδές στις τέχνες στη μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4),
πλήθος που αντιστοιχεί στο 6,1% του συνολικού νεοεισερχόμενου σπουδαστικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά
στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη
χρονιά. Την ίδια χρονιά, 2.717 σπουδαστές/-στριες εισέρχονται στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στη μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4)
στην Ελλάδα, πλήθος που αντιστοιχεί στο 7,3% του συνολικού νεοεισερχόμενου σπουδαστικού πληθυσμού
της συγκεκριμένης βαθμίδας. Στην κατανομή μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα (7,3%) κατέχει την 8η υψηλότερη θέση,
τιμή υπερέχουσα ελαφρά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (6,1%) κατά 1,2 ποσ. μονάδες.
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) και με μέση τιμή δείκτη 34,7% είναι: η Τσεχία
(100,0%), η Γαλλία (43,9%), η Ουγγαρία (10,5%), η Λετονία (10,4%), και το Λουξεμβούργο (8,7%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλό-

τερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη 1,1%,
είναι: η Ρουμανία (0,3%), η Σλοβακία (0,9%), η Εσθονία
(1,1%),η Φιλανδία (1,4%), και η Αυστρία (1,6%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (32,8 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη
σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018, για
την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος του
συνολικού νεοεισερχόμενου σπουδαστικού πληθυσμού
στο πεδίο σπουδών (02) Ανθρωπιστικές, γλωσσικές
σπουδές, σπουδές στις τέχνες της μεταδευτεροβάθμιας
μη-τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED4) στην ΕΕ-28, καταγράφει ισχυρή αύξηση κατά 28,3% (ή κατά 9.044
σπουδαστές/-στριες) από 31.981 σπουδαστές/-στριες το
2015, σε 41.025 σπουδαστές/-στριες το 2018. Την ίδια
περίοδο αναφοράς, το πλήθος του συνολικού νεοεισερχόμενου σπουδαστικού πληθυσμού στο συγκεκριμένο
πεδίο σπουδών στην Ελλάδα καταγράφει ελαφρά αύξηση κατά 8,3% (ή κατά 209 σπουδαστές/-στριες) από
2.508 σπουδαστές/-στριες το 2015, σε 2.717 σπουδαστές/-στριες το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού νεοεισερχόμενου σπουδαστικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (02) Ανθρωπιστικές, γλωσσικές σπουδές, σπουδές στις τέχνες
στη μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση
(ISCED4) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 5.28: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού νεοεισερχόμενου σπουδαστικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (02) Ανθρωπιστικές, γλωσσικές σπουδές, σπουδές στις τέχνες στη μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - New entrants by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_ent02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, σε 14 από τα 20 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των
εισερχόμενων ανδρών στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπολείπεται από ιδιαίτερα σημαντικά έως ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ
ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στην Εσθονία
(κατά 80,0 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά
απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Πολωνία (κατά
74,1 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 55,1 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 51,3 ποσ. μονάδες), η Γαλλία
(κατά 37,3 ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά 36,2 ποσ.
μονάδες), η Φινλανδία (κατά 31,7 ποσ. μονάδες), η
Τσεχία (κατά 30,0 ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά
14,8 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Ελλάδα (κατά
8,7 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 8,7 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 6,7 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 3,5 ποσ. μονάδες), και οριακά η Ισπανία
(κατά 2,0 ποσ. μονάδες).
Την ίδια χρονιά, σε 6 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ για
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των
εισερχόμενων ανδρών στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπερέχει σημαντικά έως ελαφρά
του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτε-

ρη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών
να καταγράφεται στο Λουξεμβούργο (κατά 89,5 ποσ.
μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των
φύλων ακολουθούν: η Πορτογαλία (κατά 46,3 ποσ.
μονάδες), η Ρουμανία (κατά 39,8 ποσ. μονάδες), η
Σλοβακία (κατά 19,5 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα
το Βέλγιο (κατά 5,4 ποσ. μονάδες), και η Γερμανία
(κατά 3,2 ποσ. μονάδες) που αποτελεί και την ελάχιστη
τιμή του εύρους της απόκλισης των φύλων στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
5.1.2.3 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ &
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού νεοεισερχόμενου σπουδαστικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (03) Κοινωνικές
επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση στη μεταδευτεροβάθμια
μη-τριτοβάθμια
εκπαίδευση
(ISCED4) επί του συνολικού νεοεισερχόμενου σπουδαστικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για
τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 5.29: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού νεοεισερχόμενου σπουδαστικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (03) Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση στη μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4) επί του συνολικού νεοεισερχόμενου σπουδαστικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - New entrants by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_ent02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, σε 23 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ καταγράφεται μηδενικός νεοεισερχόμενος σπουδαστικός πληθυσμός στο πεδίο σπουδών (03) Κοινωνικές επιστήμες,
δημοσιογραφία και πληροφόρηση στη μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, 4.617 σπουδαστές/-στριες
εισέρχονται στο πεδίο σπουδών (03) Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση στη μετα-
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δευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4),
πλήθος που αντιστοιχεί στο 0,7% του συνολικού νεοεισερχόμενου σπουδαστικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά
στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη
χρονιά. Την ίδια χρονιά, το υψηλότερο ποσοστό νεοεισερχόμενου σπουδαστικού πληθυσμού στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας καταγράφεται στην

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Σουηδία (3,0%), και κατά φθίνουσα σειρά ποσοστού
ακολουθούν: η Πολωνία (2,1%), η Γαλλία (1,9%), η Ελλάδα (1,4%), και η Γερμανία (0,1).

Την ίδια περίοδο αναφοράς, το πλήθος του συνολικού
νεοεισερχόμενου σπουδαστικού πληθυσμού στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην Ελλάδα καταγράφει
μείωση κατά -13,3% (ή κατά 77σπουδαστές/-στριες) από
580 σπουδαστές/-στριες το 2015, σε 503 σπουδαστές/στριες το 2018.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού νεοεισερχόμενου σπουδαστικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (03) Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση της μεταδευτεροβάθμιας μη-τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED4) στην
ΕΕ-28, καταγράφει ελαφρά αύξηση κατά 2,6% (ή κατά
118 σπουδαστές/-στριες) από 4.499 σπουδαστές/στριες το 2015, σε 4.617 σπουδαστές/-στριες το 2018.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού νεοεισερχόμενου σπουδαστικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (03) Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση
στη μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση
(ISCED4) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 5.30: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού νεοεισερχόμενου σπουδαστικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (03) Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση στη μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - New entrants by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_ent02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, σε 5 από τα 6 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία
διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των εισερχόμενων ανδρών στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της
βαθμίδας υπολείπεται από ιδιαίτερα σημαντικά έως
ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στην Πολωνία (κατά 64,0 ποσ.
μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Σουηδία (κατά 44,7 ποσ. μονάδες),
η Γαλλία (κατά 43,6 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η
Γερμανία (κατά 3,2 ποσ. μονάδες). Την ίδια χρονιά στην
Ελλάδα το ποσοστό των εισερχόμενων ανδρών στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπερέχει οριακά (κατά 1,0 ποσ. μονάδα) του αντίστοιχου δείκτη

των γυναικών, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του
εύρους της απόκλισης των φύλων στο συγκεκριμένο
πεδίο σπουδών της βαθμίδας μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά
5.1.2.4 ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού νεοεισερχόμενου σπουδαστικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (04) Σπουδές στις
επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το δίκαιο στη μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4) επί του
συνολικού νεοεισερχόμενου σπουδαστικού πληθυσμού
της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται
σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 5.31: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού νεοεισερχόμενου σπουδαστικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (04) Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το δίκαιο στη μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4) επί του συνολικού νεοεισερχόμενου σπουδαστικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - New entrants by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_ent02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, σε 11 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ καταγράφεται μηδενικός νεοεισερχόμενος σπουδαστικός πληθυσμός στο πεδίο σπουδών (04) Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το δίκαιο της μεταδευτεροβάθμιας μη-τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED4).

Τη συγκεκριμένη χρονιά, 134.331 σπουδαστές/-στριες
εισέρχονται στο πεδίο σπουδών (04) Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το δίκαιο της μεταδευτεροβάθμιας μη-τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED4), πλήθος που αντιστοιχεί στο 20,0% του συνολικού νεοεισερχόμενου σπουδαστικού πληθυσμού της συγκεκρι-
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

μένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά
στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28.
Την ίδια χρονιά, 3.247 σπουδαστές/-στριες εισέρχονται
στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της μεταδευτεροβάθμιας μη-τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED4) στην
Ελλάδα, πλήθος που αντιστοιχεί στο 8,7% του συνολικού νεοεισερχόμενου σπουδαστικού πληθυσμού της
συγκεκριμένης βαθμίδας. Στην κατανομή μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα (8,7%) κατέχει την 8η υψηλότερη θέση,
τιμή υπολειπόμενη ιδιαίτερα σημαντικά της αντίστοιχης
τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (20,0%) κατά 11,3 ποσ. μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 38,7%
είναι: η Εσθονία (56,9%), η Φινλανδία (44,8%), η
Βουλγαρία (36,8%), η Ισπανία (31,3%), και η Ουγγαρία (23,7%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με
μέση τιμή δείκτη 5,4%, είναι: η Γαλλία (3,3%), η Ρουμανία (3,6%), η Πορτογαλία (4,3%), η Ιρλανδία (7,2%),
και η Ελλάδα (8,7%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/bottom5 είναι σημαντικά υψηλή (7,1 φορές),
που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφορο-

ποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού νεοεισερχόμενου σπουδαστικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (04) Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το δίκαιο της μεταδευτεροβάθμιας μη-τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED4) στην
ΕΕ-28, καταγράφει ελαφρά μείωση κατά -7,2% (ή κατά
10.485 σπουδαστές/-στριες) από 144.816 σπουδαστές/στριες το 2015, σε 134.331 σπουδαστές/-στριες το
2018. Την ίδια περίοδο αναφοράς, το πλήθος του συνολικού νεοεισερχόμενου σπουδαστικού πληθυσμού
στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα οριακή αύξηση κατά 0,4% (ή κατά 14
σπουδαστές/-στριες) από 3.233 σπουδαστές/-στριες
το 2015, σε 3.247 σπουδαστές/-στριες το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού νεοεισερχόμενου σπουδαστικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (04) Σπουδές
στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το δίκαιο στη μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4)
ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 5.32: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού νεοεισερχόμενου σπουδαστικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (04) Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το δίκαιο στη μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - New entrants by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_ent02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, και στα 17 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία
διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των εισερχόμενων ανδρών στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών
της βαθμίδας υπολείπεται από ιδιαίτερα σημαντικά
έως και ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών,
με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στην Εσθονία
(κατά 59,6 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά
απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Λετονία (κατά
55,1 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 52,6 ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 46,1 ποσ. μονάδες), η Πολωνία
(κατά 40,0 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 39,8 ποσ.
μονάδες), η Λιθουανία (κατά 33,3 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 28,2 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά
26,4 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 25,3 ποσ. μονάδες),
η Γερμανία (κατά 19,0 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά
12,8 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Φινλανδία (κατά 8,0 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 6,1 ποσ. μο-
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νάδες), η Ελλάδα (κατά 6,0 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 5,9 ποσ. μονάδες), και το Βέλγιο (κατά 5,6
ποσ. μονάδες) που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του
εύρους της απόκλισης των φύλων στο συγκεκριμένο
πεδίο σπουδών της βαθμίδας μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
5.1.2.5 ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού νεοεισερχόμενου σπουδαστικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (05) Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά και στατιστική στη μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4) επί του
συνολικού νεοεισερχόμενου σπουδαστικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το
2018.
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Γράφημα 5.33: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού νεοεισερχόμενου σπουδαστικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (05) Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά και
στατιστική στη μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4) επί του συνολικού νεοεισερχόμενου σπουδαστικού πληθυσμού της συγκεκριμένης
βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - New entrants by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_ent02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, σε 18 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ καταγράφεται μηδενικός νεοεισερχόμενος σπουδαστικός
πληθυσμός στο πεδίο σπουδών (05) Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά και στατιστική στη μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4).
Την ίδια χρονιά, 1.975 σπουδαστές/-στριες εισέρχονται στο πεδίο σπουδών (05) Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά και στατιστική στη μεταδευτεροβάθμια μητριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4), πλήθος που αντιστοιχεί στο 0,3% του συνολικού νεοεισερχόμενου
σπουδαστικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28.
Το 2018, το υψηλότερο ποσοστό νεοεισερχόμενου
σπουδαστικού πληθυσμού στο συγκεκριμένο πεδίο
σπουδών της βαθμίδας καταγράφεται στη Γαλλία
(2,3%), και κατά φθίνουσα σειρά ποσοστού ακολουθούν: η Εσθονία (1,6%), η Ουγγαρία (0,7%), το Βέλγιο
(0,6%), η Γερμανία (0,4%), η Σλοβακία (0,4%), η Φινλανδία (0,3%), η Ελλάδα (0,2%), η Ιρλανδία (0,1%),
και η Ισπανία (0,04%).

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού νεοεισερχόμενου σπουδαστικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (04) Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το δίκαιο της μεταδευτεροβάθμιας μη-τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED4) στην
ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση κατά 14,2% (ή κατά 246
σπουδαστές/-στριες) από 1.729 σπουδαστές/-στριες
το 2015, σε 1.975 σπουδαστές/-στριες το 2018. Την ίδια περίοδο αναφοράς, το πλήθος του συνολικού
νεοεισερχόμενου σπουδαστικού πληθυσμού στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην Ελλάδα καταγράφει
ιδιαίτερα σημαντική μείωση κατά -45,5% (ή κατά 61
σπουδαστές/-στριες) από 134 σπουδαστές/-στριες το
2015, σε 73 σπουδαστές/-στριες το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού νεοεισερχόμενου σπουδαστικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (05) Φυσικές
επιστήμες, μαθηματικά και στατιστική στη μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4)
ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 5.34: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού νεοεισερχόμενου σπουδαστικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (05) Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά
και στατιστική στη μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
75,3 68,5

24,7 31,5

60,0 55,4 55,2
52,4 50,0 52,0 54,8 58,7
47,6 50,0 48,0 45,2 41,3
40,0 44,6 44,8

69,0

31,0

άνδρες

γυναίκες

Πηγή: Eurostat - New entrants by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_ent02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, σε 5 από τα 10 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία
διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των εισερχόμενων ανδρών στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της
βαθμίδας υπερέχει ιδιαίτερα σημαντικά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση
του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στο Βέλγιο (κατά 50,7 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Ελλάδα (κατά 37,0 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 20,0
ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 10,8 ποσ. μονάδες),
και η Σλοβακία (κατά 10,3 ποσ. μονάδες). Την ίδια χρονιά, σε 4 από τα 10 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία δι-

ατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των εισερχόμενων ανδρών στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της
βαθμίδας υπολείπεται από ιδιαίτερα σημαντικά έως
ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη
μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και
γυναικών να καταγράφεται στην Εσθονία (κατά 37,9
ποσ. μονάδες), και ακολουθεί η Γαλλία (κατά 17,4 ποσ.
μονάδες και ελαφρότερα η Φινλανδία (κατά 5,7 ποσ.
μονάδες), και η Ουγγαρία (κατά 5,2 ποσ. μονάδες). Τέλος, συγκεκριμένη χρονιά στην Ιρλανδία καταγράφεται
οριακά μηδενική απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών
και γυναικών.
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5.1.2.6 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

πληροφορίας και επικοινωνίας στη μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4) επί του συνολικού νεοεισερχόμενου σπουδαστικού πληθυσμού
της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται
σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού νεοεισερχόμενου σπουδαστικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (06) Τεχνολογίες
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Γράφημα 5.35: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού νεοεισερχόμενου σπουδαστικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (06) Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας στη μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4) επί του συνολικού νεοεισερχόμενου σπουδαστικού πληθυσμού της συγκεκριμένης
βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Το 2018, σε 14 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ καταγράφεται μηδενικός νεοεισερχόμενος σπουδαστικός πληθυσμός στο πεδίο σπουδών (06) Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας στη μεταδευτεροβάθμια μητριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4).
Την ίδια χρονιά, 29.520 σπουδαστές/-στριες εισέρχονται στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της μεταδευτεροβάθμιας μη-τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED4),
πλήθος που αντιστοιχεί στο 4,4% του συνολικού νεοεισερχόμενου σπουδαστικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά
στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28.
Την ίδια χρονιά, 2.169 σπουδαστές/-στριες εισέρχονται
στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της μεταδευτεροβάθμιας μη-τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED4) στην
Ελλάδα, πλήθος που αντιστοιχεί στο 5,8% του συνολικού νεοεισερχόμενου σπουδαστικού πληθυσμού της
συγκεκριμένης βαθμίδας. Στην κατανομή μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα (5,8%) κατέχει την 7η υψηλότερη θέση,
τιμή υπερέχουσα σημαντικά της αντίστοιχης τιμής του
δείκτη στην ΕΕ-28 (4,4%) κατά 1,4 ποσ. μονάδες.
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) και με μέση τιμή δείκτη 9,3% είναι: η Πορτογαλία
(13,6%), η Ισπανία (10,7%), η Ουγγαρία (7,9%), η Λιθουανία (7,2%), και η Σουηδία (7,2%). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη 1,1%, είναι: η

Φινλανδία (0,1%), η Γαλλία (0,1%), η Εσθονία (0,3%), η
Ιρλανδία (2,2%), και η Γερμανία (2,4%). Ας σημειωθεί
ότι η τιμή του λόγου top5/bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (8,9 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού νεοεισερχόμενου σπουδαστικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (06) Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας της μεταδευτεροβάθμιας μητριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED4) στη ΕΕ-28, καταγράφει αύξηση κατά 9,0% (ή κατά 2.446 σπουδαστές/στριες) από 27.074 σπουδαστές/-στριες το 2015, σε
29.520 σπουδαστές/-στριες το 2018. Την ίδια περίοδο
αναφοράς, το πλήθος του συνολικού νεοεισερχόμενου
σπουδαστικού πληθυσμού στο συγκεκριμένο πεδίο
σπουδών στην Ελλάδα καταγράφει ισχυρή μείωση κατά -20,1% (ή κατά 549 σπουδαστές/-στριες) από 2.718
σπουδαστές/-στριες το 2015, σε 2.169 σπουδαστές/στριες το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού νεοεισερχόμενου σπουδαστικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (06) Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας στη μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 5.36: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού νεοεισερχόμενου σπουδαστικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (06) Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας στη μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Το 2018, και στα 14 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των εισερχόμενων ανδρών στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της
βαθμίδας υπερέχει ιδιαίτερα σημαντικά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση
του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στη Γαλλία (κατά 80,0 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η
Γερμανία (κατά 78,4 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά
76,9 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 73,8 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 73,2 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα
(κατά 70,0 ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά 66,7 ποσ.
μονάδες), η Φινλανδία (κατά 63,6 ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά 52,6 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 44,6
ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 42,7 ποσ. μονάδες),
η Σουηδία (κατά 39,6 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά
39,3 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά 12,8 ποσ. μονά-

δες) που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του εύρους της
απόκλισης των φύλων στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28
τη συγκεκριμένη χρονιά.
5.1.2.7 ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ,
ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού νεοεισερχόμενου σπουδαστικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (07) Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και δομικών έργων
στη μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση
(ISCED4) επί του συνολικού νεοεισερχόμενου σπουδαστικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για
τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 5.37: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού νεοεισερχόμενου σπουδαστικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (07) Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής
παραγωγής και δομικών έργων στη μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4) επί του συνολικού νεοεισερχόμενου σπουδαστικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Το 2018, σε 10 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ καταγράφεται μηδενικός νεοεισερχόμενος σπουδαστικός
πληθυσμός στο πεδίο σπουδών (07) Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και δομικών έργων
στη μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση
(ISCED4). Τη συγκεκριμένη χρονιά, 86.040 σπουδαστές/-στριες εισέρχονται στο πεδίο σπουδών (07)
Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και δομικών έργων στη μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια
εκπαίδευση (ISCED4), πλήθος που αντιστοιχεί στο
12,8% του συνολικού νεοεισερχόμενου σπουδαστικού
πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο
διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28
τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, 2.573 σπουδαστές/-στριες εισέρχονται
στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στη μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4) στην Ελλάδα, πλήθος που αντιστοιχεί στο 5,9% του συνολικού
νεοεισερχόμενου σπουδαστικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας. Στην κατανομή μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη,
η Ελλάδα (5,9%) κατέχει την 16η υψηλότερη θέση, τιμή
υπολειπόμενη σημαντικά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (12,8%) κατά 5,9 ποσ. μονάδες.
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) και με μέση τιμή δείκτη 36,5% είναι: το Λουξεμβούργο (69,9%), το Βέλγιο (32,7%), η Λιθουανία (29,7%), η
Ιρλανδία (27,0%), και η Πορτογαλία (23,3%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλό-

τερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη 6,7%,
είναι: η Πολωνία (0,3%), η Γαλλία (0,4%), η Ελλάδα
(6,9%), η Εσθονία (12,7%), και η Ισπανία (13,1%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/bottom5 είναι σημαντικά υψηλή (5,5φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού νεοεισερχόμενου σπουδαστικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (07) Σπουδές μηχανικού,
βιομηχανικής παραγωγής και δομικών έργων της μεταδευτεροβάθμιας μη-τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
(ISCED4) στην ΕΕ-28, καταγράφει αύξηση κατά 14,0% (ή
κατά 10.541 σπουδαστές/-στριες) από 75.499 σπουδαστές/-στριες το 2015, σε 86.040 σπουδαστές/-στριες το
2018. Την ίδια περίοδο, το πλήθος του συνολικού νεοεισερχόμενου σπουδαστικού πληθυσμού στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα οριακή μείωση κατά -1,6% (ή κατά 42 σπουδαστές/-στριες) από 2.615 σπουδαστές/-στριες το 2015,
σε 2.573 σπουδαστές/-στριες το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία κατανομή του συνολικού νεοεισερχόμενου σπουδαστικού
πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (07) Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και δομικών έργων στη
μεταδευτεροβάθμια
μη-τριτοβάθμια
εκπαίδευση
(ISCED4) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 5.38: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού νεοεισερχόμενου σπουδαστικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (07) Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής
παραγωγής και δομικών έργων στη μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - New entrants by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_ent02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, σε 17 από τα 18 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία
διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των εισερχόμενων ανδρών στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπερέχει ιδιαίτερα σημαντικά έως ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στην Ιρλανδία (κατά 97,5 ποσ. μονάδες), και
κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: το Βέλγιο (κατά 89,3 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία
(κατά 80,3 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 79,2 ποσ.
μονάδες), η Γαλλία (κατά 79,1 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 77,5 ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο (κατά
76,5 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 75,1 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 74,0 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία
(κατά 60,4 ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά 55,7 ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 51,1 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα
(κατά 45,5 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά 38,0 ποσ.
μονάδες), η Πολωνία (κατά 36,9 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 32,4 ποσ. μονάδες), και η Εσθονία (κατά 27,6
ποσ. μονάδες).

Την ίδια χρονιά, στη Φινλανδία το ποσοστό των εισερχόμενων ανδρών στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπολείπεται οριακά (κατά 1,3 ποσ.
μονάδες) του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, που
αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του εύρους της απόκλισης των φύλων στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών
της βαθμίδας μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 τη
συγκεκριμένη χρονιά.
5.1.2.8 ΓΕΩΠΟΝΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ, ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και
το ποσοστό του συνολικού νεοεισερχόμενου σπουδαστικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (08) Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική και κτηνιατρική στη μεταδευτεροβάθμια
μη-τριτοβάθμια
εκπαίδευση
(ISCED4) επί του συνολικού νεοεισερχόμενου σπουδαστικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας,
για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτημέλη της ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 5.39: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού νεοεισερχόμενου σπουδαστικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (08) Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική και
κτηνιατρική στη μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4) επί του συνολικού νεοεισερχόμενου σπουδαστικού πληθυσμού της συγκεκριμένης
βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - New entrants by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_ent02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, σε 13 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ καταγράφεται μηδενικός νεοεισερχόμενος σπουδαστικός πληθυσμός στο πεδίο σπουδών (08) Γεωπονία, δασοκομία,
αλιευτική και κτηνιατρική της μεταδευτεροβάθμιας
μη-τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED4).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, 11.512 σπουδαστές/-στριες
εισέρχονται στο πεδίο σπουδών (08) Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική και κτηνιατρική στη μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4), πλήθος
που αντιστοιχεί στο 1,7% του συνολικού νεοεισερχόμενου σπουδαστικού πληθυσμού της συγκεκριμένης
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βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία,
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, 303 σπουδαστές/-στριες εισέρχονται
στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στη μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4) στην
Ελλάδα, πλήθος που αντιστοιχεί στο 0,8% του συνολικού νεοεισερχόμενου σπουδαστικού πληθυσμού της
συγκεκριμένης βαθμίδας. Στην κατανομή μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28, ως προς το συγκεκριμένο
δείκτη, η Ελλάδα (0,8%) κατέχει την 13η υψηλότερη
θέση, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά της αντίστοιχης τι-

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

μής του δείκτη στην ΕΕ-28 (1,7%) κατά 0,9 ποσ. μονάδες.
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) και με μέση τιμή δείκτη 5,8% είναι: η Λετονία (8,4%),
η Εσθονία (7,9%), το Βέλγιο (4,8%), η Λιθουανία (3,9%),
και η Σουηδία (3,8%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα
5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και
με μέση τιμή δείκτη 0,8%, είναι: η Γαλλία (0,1%), η Φινλανδία (0,8%), η Ελλάδα (0,8%), η Ιρλανδία (1,0%), και
η Ισπανία (1,2%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/bottom5 είναι σημαντικά υψηλή (7,4 φορές), που
υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων
του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού νεοεισερχόμενου σπουδαστικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (08) Γεωπονία, δασοκομί-

α, αλιευτική και κτηνιατρική της μεταδευτεροβάθμιας
μη-τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED4) στη ΕΕ-28, καταγράφει αύξηση κατά 11,6% (ή κατά 1.197 σπουδαστές/-στριες) από 10.315 σπουδαστές/-στριες το 2015,
σε 11.512 σπουδαστές/-στριες το 2018. Την ίδια περίοδο αναφοράς, το πλήθος του συνολικού νεοεισερχόμενου σπουδαστικού πληθυσμού στο συγκεκριμένο
πεδίο σπουδών στην Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα
σημαντική αύξηση κατά 450,9% (ή κατά 248 σπουδαστές/-στριες) από 55 σπουδαστές/-στριες το 2015, σε
303 σπουδαστές/-στριες το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού νεοεισερχόμενου σπουδαστικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (08) Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική και κτηνιατρική στη μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4)
ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 5.40: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού νεοεισερχόμενου σπουδαστικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (08) Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική
και κτηνιατρική στη μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - New entrants by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_ent02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, σε 8 από τα 15 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία
διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των εισερχόμενων ανδρών στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της
βαθμίδας υπερέχει από ιδιαίτερα σημαντικά έως ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στην Ουγγαρία (κατά 51,4 ποσ.
μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Ελλάδα (κατά 35,3 ποσ. μονάδες),
το Βέλγιο (κατά 30,1 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά
17,2 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 15,8 ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά 13,9 ποσ. μονάδες), η Γερμανία
(κατά 11,7 ποσ. μονάδες), και η Ρουμανία (κατά 10,8
ποσ. μονάδες).
Την ίδια χρονιά, σε 7 από τα 15 κράτη-μέλη της ΕΕ για
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των
εισερχόμενων ανδρών στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπολείπεται από ιδιαίτερα σημαντικά έως ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών,
με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών
και γυναικών να καταγράφεται στην Φινλανδία (κατά

71,0 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Πολωνία (κατά 54,2
ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 39,3 ποσ. μονάδες), η
Ιρλανδία (κατά 21,4 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά
19,4 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Γαλλία (κατά 4,3
ποσ. μονάδες), και οριακά η Λετονία (κατά 1,2 ποσ. μονάδες) που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του εύρους
της απόκλισης των φύλων στο συγκεκριμένο πεδίο
σπουδών της βαθμίδας μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
5.1.2.9 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και
το ποσοστό του συνολικού νεοεισερχόμενου σπουδαστικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (09) Υγεία
και υπηρεσίες πρόνοιας στη μεταδευτεροβάθμια μητριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4) επί του συνολικού
νεοεισερχόμενου σπουδαστικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 5.41: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού νεοεισερχόμενου σπουδαστικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (09) Υγεία και υπηρεσίες πρόνοιας στη
μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4) επί του συνολικού νεοεισερχόμενου σπουδαστικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για
τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - New entrants by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_ent02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, σε 10 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ καταγράφεται μηδενικός νεοεισερχόμενος σπουδαστικός πληθυσμός στο πεδίο σπουδών (09) Υγεία και υπηρεσίες
πρόνοιας στη μεταδευτεροβάθμια μη- τριτοβάθμια
εκπαίδευση (ISCED4).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, 235.523 σπουδαστές/-στριες
εισέρχονται στο πεδίο σπουδών (09) Υγεία και υπηρεσίες πρόνοιας της μεταδευτεροβάθμιας μη- τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED4), πλήθος που αντιστοιχεί στο 35,1% του συνολικού νεοεισερχόμενου σπουδαστικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας,
για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτημέλη της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, 8.081 σπουδαστές/-στριες εισέρχονται
στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της μεταδευτεροβάθμιας μη-τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED4) στην Ελλάδα, πλήθος που αντιστοιχεί στο 21,7% του συνολικού
νεοεισερχόμενου σπουδαστικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας. Στην κατανομή μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα (21,7%) κατέχει την 9η υψηλότερη θέση, τιμή υπολειπόμενη σημαντικά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη
στην ΕΕ-28 (35,1%) κατά 13,4 ποσ. μονάδες.
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) και με μέση τιμή δείκτη 53,9% είναι: η Αυστρία
(97,0%), η Ρουμανία (58,2%), η Γερμανία (45,0%), η
Γαλλία (39,7%), και η Σουηδία (29,59%). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο

δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη 4,2%, είναι: η
Βουλγαρία (1,8%), η Εσθονία (2,0%), η Ιρλανδία (2,3%),
το Λουξεμβούργο (3,2%), και η Λιθουανία (11,7%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (12,8 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού νεοεισερχόμενου σπουδαστικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (09) Υγεία και υπηρεσίες
πρόνοιας της μεταδευτεροβάθμιας μη- τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης (ISCED4) στην ΕΕ-28, καταγράφει αύξηση
κατά 11,1% (ή κατά 23.626 σπουδαστές/-στριες) από
211.897 σπουδαστές/-στριες το 2015, σε 235.523
σπουδαστές/-στριες το 2018. Την ίδια περίοδο αναφοράς, το πλήθος του συνολικού νεοεισερχόμενου σπουδαστικού πληθυσμού στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην Ελλάδα καταγράφει μείωση κατά -8,3% (ή
κατά 727 σπουδαστές/-στριες) από 8.808 σπουδαστές/στριες το 2015, σε 8.081 σπουδαστές/-στριες το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού νεοεισερχόμενου σπουδαστικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (09) Υγεία και
υπηρεσίες πρόνοιας στη μεταδευτεροβάθμια μητριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 5.42: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού νεοεισερχόμενου σπουδαστικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (09) Υγεία και υπηρεσίες πρόνοιας στη
μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Το 2018, σε 17 από τα 18 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των
εισερχόμενων ανδρών στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπολείπεται ιδιαίτερα σημαντικά
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του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών
να καταγράφεται στο Λουξεμβούργο (κατά 100,0 ποσ.
μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των
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φύλων ακολουθούν: η Σουηδία (κατά 86,3 ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά 82,8 ποσ. μονάδες), η Εσθονία
(κατά 77,8 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 73,1
ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 72,1 ποσ. μονάδες),
η Γαλλία (κατά 71,7 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά
66,6 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά 66,0 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 60,9 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 59,6 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά
59,5 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 57,6 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 53,9 ποσ. μονάδες), η Γερμανία
(κατά 52,8 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 49,5 ποσ.
μονάδες), και η Ισπανία (κατά 45,0 ποσ. μονάδες).
Την ίδια χρονιά, στη Βουλγαρία το ποσοστό των εισερχόμενων ανδρών στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπερέχει ελαφρά του αντίστοιχου

δείκτη των γυναικών (κατά 11,1 ποσ. μονάδες) που
αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του εύρους της απόκλισης των φύλων στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών
της βαθμίδας μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 τη
συγκεκριμένη χρονιά.
5.1.2.10 ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού νεοεισερχόμενου σπουδαστικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (10) Σπουδές στην
παροχή υπηρεσιών στη μεταδευτεροβάθμια μητριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4) επί του συνολικού
νεοεισερχόμενου σπουδαστικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά
στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 5.43: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού νεοεισερχόμενου σπουδαστικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (10) Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών
στη μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4) επί του συνολικού νεοεισερχόμενου σπουδαστικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας,
για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Το 2018, σε 9 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ καταγράφεται
μηδενικός νεοεισερχόμενος σπουδαστικός πληθυσμός
στο πεδίο σπουδών (10) Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών στη μεταδευτεροβάθμια μη- τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, 116.095 σπουδαστές/-στριες
εισέρχονται στο πεδίο σπουδών (10) Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών στη μεταδευτεροβάθμια μη- τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4), πλήθος που αντιστοιχεί
στο 17,3% του συνολικού νεοεισερχόμενου σπουδαστικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον
οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, 17.527 σπουδαστές/-στριες εισέρχονται
στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της μεταδευτεροβάθμιας μη-τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED4) στην Ελλάδα, πλήθος που αντιστοιχεί στο 47,1% του συνολικού
νεοεισερχόμενου σπουδαστικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας. Στην κατανομή μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα (47,1%) κατέχει την 2η υψηλότερη θέση, τιμή υπερέχουσα ιδιαίτερα σημαντικά της αντίστοιχης τιμής του
δείκτη στην ΕΕ-28 (17,3%) κατά 29,8 ποσ. μονάδες.
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) και με μέση τιμή δείκτη 41,5% είναι: η Πορτογαλία
(53,5%), η Ελλάδα (47,1%), η Βουλγαρία (43,7%), η
Σλοβακία (32,2%), και η Πολωνία (30,9%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο

δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη 6,4%, είναι: η
Αυστρία (1,0%), η Ιρλανδία (4,2%), η Γερμανία (7,6%),
η Γαλλία (8,1%), και το Βέλγιο (11,1%). Ας σημειωθεί
ότι η τιμή του λόγου top5/bottom5 είναι σημαντικά
υψηλή (6,5 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού νεοεισερχόμενου σπουδαστικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (10) Σπουδές στην παροχή
υπηρεσιών της μεταδευτεροβάθμιας μη- τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης (ISCED4) στην ΕΕ-28, καταγράφει μικρή
μείωση κατά -2,4% (ή κατά 2.819 σπουδαστές/-στριες)
από 118.914 σπουδαστές/-στριες το 2015, σε 116.095
σπουδαστές/-στριες το 2018. Την ίδια περίοδο αναφοράς, το πλήθος του συνολικού νεοεισερχόμενου σπουδαστικού πληθυσμού στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην Ελλάδα καταγράφει σημαντική αύξηση κατά
29,5% (ή κατά 3.994 σπουδαστές/-στριες) από 13.533
σπουδαστές/-στριες το 2015, σε 17.527 σπουδαστές/στριες το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού νεοεισερχόμενου σπουδαστικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (10) Σπουδές
στην παροχή υπηρεσιών στη μεταδευτεροβάθμια μητριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 5.44: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού νεοεισερχόμενου σπουδαστικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (10) Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών
στη μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Το 2018, σε 14 από τα 19 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των εισερχόμενων ανδρών στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών
της βαθμίδας υπολείπεται από ιδιαίτερα σημαντικά
έως ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με
τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και
γυναικών να καταγράφεται στο Λουξεμβούργο (κατά
100,0 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Ισπανία (κατά 49,0 ποσ.
μονάδες), η Λετονία (κατά 40,6 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 38,4 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά
34,1 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 21,5 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 19,5 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 19,0 ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά 17,1 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 16,7 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία
(κατά 14,3 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 13,9 ποσ.
μονάδες), η Φινλανδία (κατά 11,0 ποσ. μονάδες), και
ελαφρότερα η Ελλάδα (κατά 7,1 ποσ. μονάδες), και οριακά η Σουηδία (κατά 0,4 ποσ. μονάδες) που αποτελεί
και την ελάχιστη τιμή του εύρους της απόκλισης των
φύλων στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας

μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη
χρονιά.
Την ίδια χρονιά, σε 5 από τα 19 κράτη-μέλη της ΕΕ για
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των
εισερχόμενων ανδρών στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπερέχει από σημαντικά έως ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στη Βουλγαρία (κατά 39,0 ποσ.
μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Ρουμανία (κατά 30,1 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 15,9 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Πορτογαλία (κατά 8,1 ποσ. μονάδες).
5.1.2.11 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΕΔΙΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΕ28
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού νεοεισερχόμενου σπουδαστικού πληθυσμού στη μεταδευτεροβάθμια μη- τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4) στα πεδία σπουδών (01)(10) στην ΕΕ-28 και στην Ελλάδα.

Γράφημα 5.45: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού νεοεισερχόμενου σπουδαστικού πληθυσμού στη μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση
(ISCED4) ανά πεδίο σπουδών στην ΕΕ-28 και στην ΕΛΛΑΔΑ το 2018
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Το 2018, στο συνολικό νεοεισερχόμενο σπουδαστικό
πληθυσμό στη μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4) στην ΕΕ-28:
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 το 35,1% του πληθυσμού εισέρχεται στο πεδίο Υγεία
και υπηρεσίες πρόνοιας,

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

 το 20,0% του πληθυσμού εισέρχεται στο πεδίο Σπου








δές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το δίκαιο,
το 17,3% του πληθυσμού εισέρχεται στο πεδίο Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών,
το 12,8% του πληθυσμού εισέρχεται στο πεδίο Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και δομικών έργων,
το 6,1% του πληθυσμού εισέρχεται στο πεδίο Ανθρωπιστικές σπουδές, γλωσσικές σπουδές, σπουδές στις
τέχνες,
το 4,4% του πληθυσμού εισέρχεται στο πεδίο Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας,,
το 1,7% του πληθυσμού εισέρχεται στο πεδίο Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική και κτηνιατρική,
το 1,6% του πληθυσμού εισέρχεται στο πεδίο Εκπαίδευση,
το 0,7% του πληθυσμού εισέρχεται στο πεδίο Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση, και
το 0,3% του πληθυσμού εισέρχεται στο πεδίο Φυσικές
επιστήμες, μαθηματικά, στατιστική.

Την ίδια χρονιά, στο συνολικό νεοεισερχόμενο σπουδαστικό πληθυσμό στη μεταδευτεροβάθμια μητριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4) στην Ελλάδα:
 το 47,1% του πληθυσμού εισέρχεται στο πεδίο Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών, τιμή υπερέχουσα σημαντικά (κατά 29,8 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής
στην ΕΕ-28 (17,3%),
 το 21,7% του πληθυσμού εισέρχεται στο πεδίο Υγεία
και υπηρεσίες πρόνοιας, τιμή υπολειπόμενη σημαντικά (κατά 13,4 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην
ΕΕ-28 (35,1%),
 το 8,7% του πληθυσμού εισέρχεται στο πεδίο Σπουδές
στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το δίκαιο, τιμή υπο-















λειπόμενη σημαντικά (κατά 11,3 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (20,0%),
το 7,3% του πληθυσμού εισέρχεται στο πεδίο Ανθρωπιστικές σπουδές, γλωσσικές σπουδές, σπουδές στις
τέχνες, τιμή υπερέχουσα ελαφρά (κατά 1,2 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (6,1%),
το 6,9% του πληθυσμού εισέρχεται στο πεδίο Σπουδές
μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και δομικών
έργων, τιμή υπολειπόμενη σημαντικά (κατά 5,9 ποσ.
μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (12,8%),
το 5,8% του πληθυσμού εισέρχεται στο πεδίο Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας, τιμή υπερέχουσα ελαφρά (κατά 1,4 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης
τιμής στην ΕΕ-28 (4,4%),
το 1,4% του πληθυσμού εισέρχεται στο πεδίο Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση, τιμή υπερέχουσα ελαφρά (κατά 0,7 ποσ. μονάδες) της
αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (0,7%),
το 0,8% του πληθυσμού εισέρχεται στο πεδίο Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική και κτηνιατρική, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά (κατά 0,9 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (1,7%),
το 0,2% του πληθυσμού εισέρχεται στο πεδίο : Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά, στατιστική, τιμή υπολειπόμενη οριακά (κατά 0,1 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (0,3%), και
ενώ οριακά μηδενικό πλήθος καταγράφεται στο πεδίο
Εκπαίδευση, έναντι ποσοστού 1,6% στην ΕΕ-28.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία κατανομή του συνολικού νεοεισερχόμενου σπουδαστικού
πληθυσμού στη μεταδευτεροβάθμια μη- τριτοβάθμια
εκπαίδευση (ISCED4) στα πεδία σπουδών (01)-(10) και
ανά φύλο στην ΕΕ-28 και στην Ελλάδα το 2018.

Γράφημα 5.46: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού νεοεισερχόμενου σπουδαστικού πληθυσμού στη μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια (ISCED4) ανά πεδίο σπουδών και ανά φύλο στην ΕΕ-28 και στην ΕΛΛΑΔΑ το 2018
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Το 2018, στο συνολικό νεοεισερχόμενο σπουδαστικό
πληθυσμό στη μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια
εκπαίδευση (ISCED4) στην ΕΕ-28 καταγράφεται:
 σημαντική ανισορροπία των φύλων υπέρ των ανδρών σε 3 πεδία σπουδών: (1) Σπουδές μηχανικού,
βιομηχανικής παραγωγής και δομικών έργων, (2) Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας, και ελαφρότερα στο πεδίο (3) Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά, στατιστική,
 σημαντική ανισορροπία των φύλων υπέρ των γυναικών σε 6 πεδία σπουδών: (1) Υγεία και υπηρεσίες
πρόνοιας, (2) Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση, (3) Εκπαίδευση, (4) Ανθρωπιστικές σπουδές, γλωσσικές σπουδές, σπουδές
στις τέχνες, (5) Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το δίκαιο, και (6) Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών, και
 σχετική ισορροπία των φύλων στο πεδίο Γεωπονία,
δασοκομία, αλιευτική και κτηνιατρική.
5.1.3

Την ίδια χρονιά, στο συνολικό νεοεισερχόμενο σπουδαστικό πληθυσμό στη μεταδευτεροβάθμια μητριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4) στην Ελλάδα καταγράφεται:
 σημαντική ανισορροπία των φύλων υπέρ των ανδρών σε 4 πεδία σπουδών: (1) Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας, (2) Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και δομικών έργων, (3) Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά, στατιστική, (4) Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική και κτηνιατρική,
 σημαντική ανισορροπία των φύλων υπέρ των γυναικών σε 4 πεδία σπουδών: (1) Υγεία και υπηρεσίες
πρόνοιας, και ελαφρότερα στο πεδίο (2) Ανθρωπιστικές σπουδές, γλωσσικές σπουδές, σπουδές στις
τέχνες, (3) Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών, και (4)
Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το δίκαιο,
και
 σχετική ισορροπία των φύλων στο πεδίο σπουδών:
πεδίο Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και
πληροφόρηση.

Τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5)
θυσμού στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018. Σημειώνεται ότι σε 6 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και συγκεκριμένα,
στη Βουλγαρία, την Εσθονία, την Ελλάδα, τη Λιθουανία, τη Ρουμανία, και τη Φινλανδία καταγράφεται
μηδενικό πλήθος εισερχόμενων σπουδαστών/-στριών
στη βαθμίδα.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος του
συνολικού νεοεισερχόμενου σπουδαστικού πληθυσμού στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου
σπουδών (ISCED5) για τον οποίο διατίθενται στοιχεία
ως προς το πεδίο σπουδών του, καθώς και το ποσοστό
των εισερχόμενων σπουδαστριών επί του συγκεκριμένου συνολικού νεοεισερχόμενου σπουδαστικού πλη-

Γράφημα 5.47: Πλήθος του συνολικού νεοεισερχόμενου σπουδαστικού πληθυσμού στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) για τον
οποίο διατίθενται στοιχεία ως προς το πεδίο σπουδών του, και ποσοστό των σπουδαστριών επί του συγκεκριμένου συνολικού νεοεισερχόμενου σπουδαστικού πληθυσμού στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Το 2018, 673.546 σπουδαστές/-στριες εισέρχονται στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών
(ISCED5) για τους οποίους διατίθενται στοιχεία ως προς
το πεδίο σπουδών τους στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28, με
τον δείκτη ποσοστό των εισερχόμενων σπουδαστριών
επί του συγκεκριμένου συνολικού νεοεισερχόμενου
σπουδαστικού πληθυσμού να είναι 52,2% (ή 351.746
σπουδάστριες).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 73,8% είναι: το Βέλγιο (85,9%), η Πολωνία (80,0%), η Σλοβακία
(70,1%), η Μάλτα (68,1%), και η Τσεχία (65,1%). Στον
αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη
32,2%, είναι: η Κροατία (25,0%), η Ιταλία (26,6%), η
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Κύπρος (33,3%), η Πορτογαλία (36,8%), και η Σλοβενία
(39,3%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/bottom5 είναι υψηλή (2,3 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2018, στο πεδίο σπουδών (00)
Γενικά προγράμματα και προσόντα της συγκεκριμένης
βαθμίδας εισέρχεται μόλις το 1,7% (ή 11.291 σπουδαστές/-στριες) του συνολικού νεοεισερχόμενου σπουδαστικού πληθυσμού της βαθμίδας στα κράτη-μέλη της ΕΕ28, που αφορά κατά κύριο λόγο σε σπουδαστικό πληθυσμό της βαθμίδας σε 2κράτη-μέλη της ΕΕ: το Ηνωμένο
Βασίλειο (11.291 σπουδαστές/-στριες), και την Αυστρία
(56 σπουδαστές/-στριες), ενώ σε 26 από τα 28 κράτημέλη της ΕΕ καταγράφεται μηδενικό πλήθος σπουδα-

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

στών/-στριών στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της
βαθμίδας. Στη συνέχεια παρουσιάζεται η κατανομή των
υπόλοιπων 10 πεδίων σπουδών της βαθμίδας.
5.1.3.1 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού νεοεισερχόμενου σπουδαστι-

κού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (01) Εκπαίδευση
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών
(ISCED5) επί του συνολικού νεοεισερχόμενου σπουδαστικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον
οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 5.48: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού νεοεισερχόμενου σπουδαστικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (01) Εκπαίδευση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) επί του συνολικού νεοεισερχόμενου σπουδαστικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Το 2018, σε 18 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ καταγράφεται μηδενικός νεοεισερχόμενος σπουδαστικός πληθυσμός που εισέρχεται στο πεδίο σπουδών (01) Εκπαίδευση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου
σπουδών (ISCED5).
Την ίδια χρονιά, 31.819 σπουδαστές/-στριες εισέρχονται στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5),
πλήθος που αντιστοιχεί στο 4,7% του συνολικού νεοεισερχόμενου σπουδαστικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά
στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη
χρονιά.
Το 2018, το υψηλότερο ποσοστό νεοεισερχόμενου
σπουδαστικού πληθυσμού στο συγκεκριμένο πεδίο
σπουδών της βαθμίδας καταγράφεται στη Μάλτα
(31,7%), και κατά φθίνουσα σειρά ποσοστού ακολουθούν: η Αυστρία (11,0%), η Σλοβακία (10,4%), η Ισπα-

νία (8,0%), το Ηνωμένο Βασίλειο (6,7%), η Λετονία
(6,1%), η Δανία (4,2%), η Ολλανδία (3,1%), η Γαλλία
(0,3%), και η Σουηδία (0,2%).
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού νεοεισερχόμενου σπουδαστικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (01) Εκπαίδευση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μικρού κύκλου σπουδών
(ISCED5) στην ΕΕ-28, καταγράφει μείωση κατά -9,6% (ή
κατά 3.382 σπουδαστές/-στριες) από 35.201 σπουδαστές/-στριες το 2015, σε 31.819 σπουδαστές/-στριες το
2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού νεοεισερχόμενου σπουδαστικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (01) Εκπαίδευση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου
σπουδών (ISCED5) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28
το 2018.

Γράφημα 5.49: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού νεοεισερχόμενου σπουδαστικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (01) Εκπαίδευση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Το 2018, και στα 10 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των εισερχόμενων ανδρών στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της
βαθμίδας υπολείπεται σημαντικά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στη
Σλοβακία (κατά 97,5 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα

σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Λετονία
(κατά 95,6 ποσ. μονάδες), η Μάλτα (κατά 90,9 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 84,6 ποσ. μονάδες), η Αυστρία
(κατά 72,6 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 70,5 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά 54,5 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 46,3 ποσ. μονάδες), η Σουηδία
(κατά 40,7 ποσ. μονάδες), και η Δανία (κατά 33,9 ποσ.
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μονάδες) που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του εύρους της απόκλισης των φύλων στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.

τοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών
(ISCED5) επί του συνολικού νεοεισερχόμενου σπουδαστικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για
τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 το 2018.

5.1.3.2 ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ & ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ, ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ

Το 2018, σε 10 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ καταγράφεται μηδενικός νεοεισερχόμενος σπουδαστικός
πληθυσμός στο πεδίο σπουδών (02) Ανθρωπιστικές,
γλωσσικές σπουδές, σπουδές στις τέχνες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών
(ISCED5).

ΤΕΧΝΕΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού νεοεισερχόμενου σπουδαστικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (02) Ανθρωπιστικές, γλωσσικές σπουδές, σπουδές στις τέχνες στην τρι-

Γράφημα 5.50: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού νεοεισερχόμενου σπουδαστικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (02) Ανθρωπιστικές, γλωσσικές σπουδές,
σπουδές στις τέχνες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) επί του συνολικού νεοεισερχόμενου σπουδαστικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Τη συγκεκριμένη χρονιά, 53.129 σπουδαστές/-στριες
εισέρχονται στο πεδίο σπουδών (02) Ανθρωπιστικές,
γλωσσικές σπουδές, σπουδές στις τέχνες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών
(ISCED5), πλήθος που αντιστοιχεί στο 7,9% του συνολικού νεοεισερχόμενου σπουδαστικού πληθυσμού
της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 τη
συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο
δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 29,5% είναι: η
Τσεχία (100,0%), η Μάλτα (15,9%), η Γερμανία (12,3%),
η Σλοβακία (9,6%), και η Πορτογαλία (9,5%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη 1,9%,
είναι: η Λετονία (1,1%), η Ολλανδία (1,7%), η Κύπρος
(1,8%), η Ιταλία (2,3%), και η Ουγγαρία (2,6%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (15,5 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη

σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018, για
την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος του
συνολικού νεοεισερχόμενου σπουδαστικού πληθυσμού
στο πεδίο σπουδών (02) Ανθρωπιστικές, γλωσσικές
σπουδές, σπουδές στις τέχνες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) στην ΕΕ-28,
καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 44,4% (ή
κατά 16.536 σπουδαστές/-στριες) από 36.863 σπουδαστές/-στριες το 2015, σε 53.219 σπουδαστές/-στριες το
2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού νεοεισερχόμενου σπουδαστικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (02) Ανθρωπιστικές, γλωσσικές σπουδές, σπουδές στις τέχνες
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το
2018.

Γράφημα 5.51: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού νεοεισερχόμενου σπουδαστικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (02) Ανθρωπιστικές, γλωσσικές σπουδές, σπουδές στις τέχνες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - New entrants by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_ent02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, σε 13 από τα 18 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των ει-
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έως ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με
τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και
γυναικών να καταγράφεται στη Γερμανία (κατά 65,7
ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των
φύλων ακολουθούν: η Ολλανδία (κατά 52,4 ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά 50,0 ποσ. μονάδες), η Αυστρία
(κατά 39,9 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 31,7 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 31,5 ποσ. μονάδες), η Τσεχία
(κατά 30,3 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 28,2 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 23,9 ποσ. μονάδες),
η Ιταλία (κατά 17,0 ποσ. μονάδες), η Μάλτα (κατά 16,4
ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Ουγγαρία (κατά 8,8
ποσ. μονάδες), και η Σουηδία (κατά 3,6 ποσ. μονάδες)
που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του εύρους της απόκλισης των φύλων στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών
της βαθμίδας μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 τη
συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, σε 5 από τα 18 κράτη-μέλη της ΕΕ για
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των
εισερχόμενων ανδρών στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπερέχει σημαντικά έως ελαφρά

του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών
να καταγράφεται στην Πορτογαλία (κατά 27,0 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Κύπρος (κατά 14,3 ποσ. μονάδες),
η Σλοβενία (κατά 14,2 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα
και η Ισπανία (κατά 5,3 ποσ. μονάδες), και το Λουξεμβούργο (κατά 5,3 ποσ. μονάδες).
5.1.3.3 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ &
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού νεοεισερχόμενου σπουδαστικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (03) Κοινωνικές
επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών
(ISCED5) επί του συνολικού νεοεισερχόμενου σπουδαστικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για
τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 5.52: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού νεοεισερχόμενου σπουδαστικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (03) Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) επί του συνολικού νεοεισερχόμενου σπουδαστικού πληθυσμού της
συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - New entrants by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_ent02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, σε 16 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ καταγράφεται μηδενικός νεοεισερχόμενος σπουδαστικός
πληθυσμός στο πεδίο σπουδών (03) Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών
(ISCED5).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, 15.043 σπουδαστές/-στριες
εισέρχονται στο πεδίο σπουδών (03) Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών
(ISCED5), πλήθος που αντιστοιχεί στο 2,2% του συνολικού νεοεισερχόμενου σπουδαστικού πληθυσμού
της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 τη
συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, το υψηλότερο ποσοστό νεοεισερχόμενου σπουδαστικού πληθυσμού στο συγκεκριμένο
πεδίο σπουδών της βαθμίδας καταγράφεται στην Ολλανδία (5,3%), και κατά φθίνουσα σειρά ποσοστού
ακολουθούν: τo Ηνωμένο Βασίλειο (4,1%), το Λουξεμβούργο (3,7%), η Δανία (3,2%), η Μάλτα (2,9%), η

Γαλλία (2,0%), η Σουηδία (1,0%), η Αυστρία (1,0%), η
Ισπανία (0,9%), η Πορτογαλία (0,3%), η Λετονία
(0,3%), και η Κύπρος (0,3%).
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού νεοεισερχόμενου σπουδαστικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (03) Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μικρού κύκλου σπουδών
(ISCED5) στην ΕΕ-28, καταγράφει ελαφρά μείωση κατά
-4,5% (ή κατά 703 σπουδαστές/-στριες) από 15.746
σπουδαστές/-στριες το 2015, σε 15.403 σπουδαστές/στριες το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού νεοεισερχόμενου σπουδαστικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (03) Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το
2018.
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Γράφημα 5.53: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού νεοεισερχόμενου σπουδαστικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (03) Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - New entrants by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_ent02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, σε 10 από τα 12 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των εισερχόμενων ανδρών στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών
της βαθμίδας υπολείπεται από ιδιαίτερα σημαντικά
έως ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με
τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και
γυναικών να καταγράφεται στην Πορτογαλία (κατά
90,0 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Λετονία (κατά 76,5 ποσ.
μονάδες), η Ισπανία (κατά 65,3 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 51,0 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία
(κατά 50,4 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 43,1 ποσ.
μονάδες), η Γαλλία (κατά 42,9 ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο (κατά 29,4 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά
28,9 ποσ. μονάδες), και η Σουηδία (κατά 26,2 ποσ. μονάδες) που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του εύρους
της απόκλισης των φύλων στο συγκεκριμένο πεδίο
σπουδών της βαθμίδας μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.

Την ίδια χρονιά, σε 2 από τα 12 κράτη-μέλη της ΕΕ για
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των
εισερχόμενων ανδρών στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπερέχει ιδιαίτερα σημαντικά του
αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη
απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να
καταγράφεται στη Μάλτα (κατά 38,1 ποσ. μονάδες), και
ακολουθεί η Κύπρος (κατά 33,3 ποσ. μονάδες).
5.1.3.4 ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού νεοεισερχόμενου σπουδαστικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (04) Σπουδές στις
επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το δίκαιο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5)
επί του συνολικού νεοεισερχόμενου σπουδαστικού
πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο
διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28
το 2018.

Γράφημα 5.54: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού νεοεισερχόμενου σπουδαστικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (04) Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το δίκαιο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) επί του συνολικού νεοεισερχόμενου σπουδαστικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - New entrants by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_ent02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, σε 12 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ καταγράφεται μηδενικός νεοεισερχόμενος σπουδαστικός πληθυσμός στο πεδίο σπουδών (04) Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το δίκαιο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, 209.346 σπουδαστές/-στριες
εισέρχονται στο πεδίο σπουδών (04) Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το δίκαιο της τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5), πλήθος που αντιστοιχεί στο 31,3% του συνολικού νεοεισερχόμενου σπουδαστικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά
στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28.

906

Την ίδια χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο
δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 53,0% είναι: η
Ουγγαρία (60,7%), η Δανία (55,3%), η Κύπρος (53,4%),
το Λουξεμβούργο (51,4%), και η Ολλανδία (38,9%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη
16,4%, είναι: η Σλοβακία (12,4%), η Ιταλία (13,3%), η
Σλοβενία (17,5%), η Ισπανία (19,3%), και η Πορτογαλία
(19,7%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/bottom5 είναι σημαντικά υψηλή (3,2 φορές), που
υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων
του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού νεοεισερχόμενου σπουδαστικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (04) Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το δίκαιο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) στην ΕΕ28, καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά
107,1% (ή κατά 108.263 σπουδαστές/-στριες) από

101.083 σπουδαστές/-στριες το 2015, σε 209.346
σπουδαστές/-στριες το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία κατανομή του συνολικού νεοεισερχόμενου σπουδαστικού
πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (04) Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το δίκαιο στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 5.55: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού νεοεισερχόμενου σπουδαστικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (04) Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το δίκαιο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, σε 12 από τα 16 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των εισερχόμενων ανδρών στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών
της βαθμίδας υπολείπεται ιδιαίτερα σημαντικά έως και
ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στη Σουηδία (κατά 53,6 ποσ.
μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Σλοβακία (κατά 46,8 ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά 37,7 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία
(κατά 36,5 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 34,2 ποσ.
μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 16,5 ποσ. μονάδες), η
Αυστρία (κατά 15,4 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά
15,2 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 10,4 ποσ. μονάδες),
και ελαφρότερα το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 8,4 ποσ.
μονάδες), το Λουξεμβούργο (κατά 7,3 ποσ. μονάδες),
και η Μάλτα (κατά 3,0 ποσ. μονάδες) που αποτελεί και
την ελάχιστη τιμή του εύρους της απόκλισης των φύλων
στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, σε 4 από τα 16 κράτη-μέλη της

ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των εισερχόμενων ανδρών στο συγκεκριμένο πεδίο
σπουδών της βαθμίδας υπερέχει από σημαντικά έως
και ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη
μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και
γυναικών να καταγράφεται στην Ιταλία (κατά 40,2 ποσ.
μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Κύπρος (κατά 37,3 ποσ. μονάδες), η
Ολλανδία (κατά 13,9 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η
Δανία (κατά 4,0 ποσ. μονάδες).
5.1.3.5 ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού νεοεισερχόμενου σπουδαστικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (05) Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά και στατιστική στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) επί του
συνολικού νεοεισερχόμενου σπουδαστικού πληθυσμού
της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται
σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 5.56: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού νεοεισερχόμενου σπουδαστικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (05) Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά και
στατιστική στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) επί του συνολικού νεοεισερχόμενου σπουδαστικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - New entrants by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_ent02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, σε 18 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ καταγράφεται μηδενικός νεοεισερχόμενος σπουδαστικός πληθυσμός στο πεδίο σπουδών (05) Φυσικές επιστήμες,

μαθηματικά και στατιστική στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5). Την ίδια
χρονιά, 19.912 σπουδαστές/-στριες εισέρχονται στο
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πεδίο σπουδών (05) Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά
και στατιστική στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού
κύκλου σπουδών (ISCED5), πλήθος που αντιστοιχεί
στο 3,0% του συνολικού νεοεισερχόμενου σπουδαστικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για
τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτημέλη της ΕΕ-28.

της περιόδου αναφοράς 2015-2018, για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος του συνολικού
νεοεισερχόμενου σπουδαστικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (04) Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το δίκαιο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) στην ΕΕ-28, καταγράφει σημαντική μείωση κατά -39,7% (ή κατά 13.097
σπουδαστές/-στριες) από 33.009 σπουδαστές/-στριες
το 2015, σε 19.912 σπουδαστές/-στριες το 2018.

Τη συγκεκριμένη χρονιά, το υψηλότερο ποσοστό νεοεισερχόμενου σπουδαστικού πληθυσμού στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας καταγράφεται
στην Ιταλία (6,2%), και κατά φθίνουσα σειρά ποσοστού
ακολουθούν: η Γαλλία (5,4%), το Ηνωμένο Βασίλειο
(3,1%), το Λουξεμβούργο (1,5%), η Πορτογαλία (1,4%),
η Σλοβενία (1,3%), η Ισπανία (1,1%), η Αυστρία (0,4%),
η Λετονία (0,1%), και η Δανία (0,03%). Κατά τη διάρκεια

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού νεοεισερχόμενου σπουδαστικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (05) Φυσικές
επιστήμες, μαθηματικά και στατιστική στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) ανά
φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 5.57: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού νεοεισερχόμενου σπουδαστικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (05) Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά
και στατιστική στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - New entrants by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_ent02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, σε 6 από τα 10 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία
διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των εισερχόμενων ανδρών στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της
βαθμίδας υπερέχει από ιδιαίτερα σημαντικά έως ισχυρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών
να καταγράφεται στην Ισπανία (κατά 72,6 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων
ακολουθούν: η Δανία (κατά 71,4 ποσ. μονάδες), το
Λουξεμβούργο (κατά 71,4 ποσ. μονάδες), η Λετονία
(κατά 60,0 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 28,8 ποσ. μονάδες), και η Αυστρία (κατά 18,2 ποσ. μονάδες). Την ίδια χρονιά, σε 4 από τα 10 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των εισερχόμενων ανδρών στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών
της βαθμίδας υπολείπεται από ιδιαίτερα σημαντικά
έως ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με
τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και
γυναικών να καταγράφεται στην Πορτογαλία (κατά

51,5 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Σλοβενία (κατά 10,8
ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα το Ηνωμένο Βασίλειο
(κατά 3,3 ποσ. μονάδες), και η Γαλλία (κατά 54,5 ποσ.
μονάδες) που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του εύρους της απόκλισης των φύλων στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
5.1.3.6 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού νεοεισερχόμενου σπουδαστικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (06) Τεχνολογίες
πληροφορίας και επικοινωνίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) επί του
συνολικού νεοεισερχόμενου σπουδαστικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το
2018.
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Γράφημα 5.58: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού νεοεισερχόμενου σπουδαστικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (06) Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) επί του συνολικού νεοεισερχόμενου σπουδαστικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - New entrants by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_ent02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
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Το 2018, σε 12 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ καταγράφεται μηδενικός νεοεισερχόμενος σπουδαστικός πληθυσμός στο πεδίο σπουδών (06) Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5).
Την ίδια χρονιά, 40.735 σπουδαστές/-στριες εισέρχονται
στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5), πλήθος
που αντιστοιχεί στο 6,0% του συνολικού νεοεισερχόμενου σπουδαστικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28.
Την ίδια χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 14,4% είναι: η Πορτογαλία (18,3%), η Ιταλία (16,2%), η Σουηδία (15,2%), η
Ουγγαρία (12,4%), και η Ισπανία (10,1%). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη 2,6%, είναι: η Κύπρος (1,0%), το Λουξεμβούργο (2,2%), η Σλοβακία
(2,4%), η Γαλλία (3,3%), και η Αυστρία (4,4%). Ας σημει-

ωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/bottom5 είναι ιδιαίτερα
υψηλή (5,5 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού νεοεισερχόμενου σπουδαστικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (06) Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) στη ΕΕ-28, καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 41,6% (ή κατά 11.965 σπουδαστές/-στριες) από 28.770 σπουδαστές/-στριες το 2015, σε 40.735 σπουδαστές/-στριες το
2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού νεοεισερχόμενου σπουδαστικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (06) Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) ανά
φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 5.59: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού νεοεισερχόμενου σπουδαστικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (06) Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - New entrants by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_ent02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, και στα 16 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των εισερχόμενων ανδρών στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της
βαθμίδας υπερέχει ιδιαίτερα σημαντικά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση
του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στο Λουξεμβούργο και τη Σλοβακία (κατά 100,0
ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των
φύλων ακολουθούν: η Ολλανδία (κατά 89,1 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 88,2 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 79,3 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 78,3
ποσ. μονάδες), η Μάλτα (κατά 70,1 ποσ. μονάδες), η
Ουγγαρία (κατά 69,6 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά
69,5 ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά 65,8 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 63,0 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά
62,2 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 61,4 ποσ. μονάδες),
το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 60,6 ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 46,9 ποσ. μονάδες), και η Κύπρος (κατά 21,7

ποσ. μονάδες) που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του
εύρους της απόκλισης των φύλων στο συγκεκριμένο
πεδίο σπουδών της βαθμίδας μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
5.1.3.7 ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ,
ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού νεοεισερχόμενου σπουδαστικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (07) Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και δομικών έργων
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) επί του συνολικού νεοεισερχόμενου
σπουδαστικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 5.60: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού νεοεισερχόμενου σπουδαστικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (07) Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής
παραγωγής και δομικών έργων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) επί του συνολικού νεοεισερχόμενου σπουδαστικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - New entrants by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_ent02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, σε 10 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ καταγράφεται μηδενικός νεοεισερχόμενος σπουδαστικός πληθυσμός στο πεδίο σπουδών (06) Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, 110.257 σπουδαστές/-στριες
εισέρχονται στο πεδίο σπουδών (07) Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και δομικών έργων
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5), πλήθος που αντιστοιχεί στο 16,4% του
συνολικού νεοεισερχόμενου σπουδαστικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 τη
συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο
δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 45,6% είναι: η
Κροατία (100,0%), η Σλοβενία (34,3%), η Σουηδία
(33,2%), η Ιταλία (31,5%), και η Αυστρία (29,0%). Στον
αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη
5,7%, είναι: η Ουγγαρία (1,1%), η Μάλτα (1,2%), το

Ηνωμένο Βασίλειο(7,9%), η Δανία (9,1%), και η Ολλανδία (9,1%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (8,1 φορές), που
υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018, για
την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος του
συνολικού νεοεισερχόμενου σπουδαστικού πληθυσμού
στο πεδίο σπουδών (07) Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και δομικών έργων της τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) στην ΕΕ28, καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά
113,0% (ή κατά 58.484 σπουδαστές/-στριες) από 51.773
σπουδαστές/-στριες το 2015, σε 110.257 σπουδαστές/στριες το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία κατανομή του συνολικού νεοεισερχόμενου σπουδαστικού
πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (07) Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και δομικών έργων στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών
(ISCED5) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 5.61: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού νεοεισερχόμενου σπουδαστικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (07) Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής
παραγωγής και δομικών έργων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - New entrants by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_ent02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, και στα 20 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των εισερχόμενων ανδρών στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της
βαθμίδας υπερέχει ιδιαίτερα σημαντικά έως οριακά
του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών
να καταγράφεται στην Ολλανδία (κατά 87,1 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων
ακολουθούν: η Ιταλία (κατά 82,6 ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά 73,7 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά
72,9 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 71,7 ποσ. μονάδες),
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η Ισπανία (κατά 69,0 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 68,7 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 67,8
ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 65,4 ποσ. μονάδες), η
Ουγγαρία (κατά 61,7 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 51,7
ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 51,4 ποσ. μονάδες), η
Κροατία (κατά 50,0 ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά
49,4 ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο (κατά 48,1 ποσ.
μονάδες), η Σλοβακία (κατά 20,8 ποσ. μονάδες), που
αποτελεί και την ελάχιστη (μη-μηδενική) τιμή του εύρους της απόκλισης των φύλων στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας μεταξύ των κρατών-μελών

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

δαστικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (08) Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική και κτηνιατρική στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών
(ISCED5) επί του συνολικού νεοεισερχόμενου σπουδαστικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας,
για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτημέλη της ΕΕ-28 το 2018.

της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά, ενώ την ίδια χρονιά
στη Μάλτα καταγράφεται ισορροπία των φύλων στο
πεδίο σπουδών της συγκεκριμένης βαθμίδας.
5.1.3.8 ΓΕΩΠΟΝΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ, ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και
το ποσοστό του συνολικού νεοεισερχόμενου σπου-
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Γράφημα 5.62: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού νεοεισερχόμενου σπουδαστικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (08) Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική και
κτηνιατρική στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) επί του συνολικού νεοεισερχόμενου σπουδαστικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - New entrants by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_ent02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, σε 13 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ καταγράφεται μηδενικός νεοεισερχόμενος σπουδαστικός πληθυσμός στο πεδίο σπουδών (08) Γεωπονία, δασοκομία,
αλιευτική και κτηνιατρική στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, 14.298 σπουδαστές/-στριες
εισέρχονται στο πεδίο σπουδών (08) Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική και κτηνιατρική στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5), πλήθος
που αντιστοιχεί στο 2,1% του συνολικού νεοεισερχόμενου σπουδαστικού πληθυσμού της συγκεκριμένης
βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία,
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο
δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 7,6% είναι: η Ιταλία (14,0%), η Γερμανία (9,2%), η Πορτογαλία (6,5%), η
Ουγγαρία (5,0%), και η Σλοβενία (3,3%). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη 1,2%, είναι: η
Δανία (0,8%), η Λετονία (0,9%), η Ισπανία (1,0%), η
Σλοβακία (1,5%), και η Κύπρος (1,7%). Ας σημειωθεί ότι

η τιμή του λόγου top5/bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή
(6,6 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών
διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού νεοεισερχόμενου σπουδαστικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (08) Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική και κτηνιατρική της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) στη ΕΕ-28,
καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 48,5% (ή
κατά 4.668 σπουδαστές/-στριες) από 9.630 σπουδαστές/-στριες το 2015, σε 14.298 σπουδαστές/-στριες το
2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού νεοεισερχόμενου σπουδαστικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (08) Γεωπονία,
δασοκομία, αλιευτική και κτηνιατρική στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) ανά
φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 5.63: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού νεοεισερχόμενου σπουδαστικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (08) Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική
και κτηνιατρική στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - New entrants by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_ent02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, σε 12 από τα 15 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των
εισερχόμενων ανδρών στο συγκεκριμένο πεδίο σπου-

δών της βαθμίδας υπερέχει από ιδιαίτερα σημαντικά
έως ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με
τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών
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και γυναικών να καταγράφεται στη Γερμανία (κατά
92,3 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Ολλανδία (κατά 75,0
ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά 52,6 ποσ. μονάδες), η
Ισπανία (κατά 44,6 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 28,0
ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 18,7 ποσ. μονάδες), η
Σλοβενία (κατά 13,8 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία
(κατά 11,9 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Λετονία
(κατά 9,8 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 9,0 ποσ.
μονάδες), η Δανία (κατά 5,7 ποσ. μονάδες), και η Αυστρία (κατά 2,4 ποσ. μονάδες) που αποτελεί και την
ελάχιστη τιμή του εύρους της απόκλισης των φύλων
στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, σε 3 από τα 15 κράτη-μέλη της ΕΕ για
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των
εισερχόμενων ανδρών στο συγκεκριμένο πεδίο σπου-

δών της βαθμίδας υπολείπεται από ιδιαίτερα σημαντικά έως ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ
ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στη Σλοβακία
(κατά 63,6 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά
απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Σουηδία (κατά
33,3 ποσ. μονάδες), και το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά
7,6 ποσ. μονάδες).
5.1.3.9 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού νεοεισερχόμενου σπουδαστικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (09) Υγεία και υπηρεσίες πρόνοιας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) επί του συνολικού
νεοεισερχόμενου σπουδαστικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 5.64: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού νεοεισερχόμενου σπουδαστικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (09) Υγεία και υπηρεσίες πρόνοιας στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) επί του συνολικού νεοεισερχόμενου σπουδαστικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για
τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - New entrants by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_ent02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, σε 11 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ καταγράφεται μηδενικός νεοεισερχόμενος σπουδαστικός
πληθυσμός στο πεδίο σπουδών (09) Υγεία και υπηρεσίες πρόνοιας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού
κύκλου σπουδών (ISCED5).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, 110.914 σπουδαστές/-στριες
εισέρχονται στο πεδίο σπουδών (09) Υγεία και υπηρεσίες πρόνοιας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5), πλήθος που αντιστοιχεί στο 16,5% του συνολικού νεοεισερχόμενου
σπουδαστικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο
δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 56,5% είναι: το
Βέλγιο (100,0%), η Πολωνία (100,0%), η Σλοβακία
(27,7%), η Λετονία (27,6%), και το Ηνωμένο Βασίλειο
(27,4%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη
με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή
δείκτη 2,6%, είναι: η Ουγγαρία (1,0%), η Σλοβενία
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(1,9%), η Κύπρος (2,2%), η Δανία (3,7%), και η Αυστρία
(4,2%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (21,5 φορές), που
υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων
του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού νεοεισερχόμενου σπουδαστικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (09) Υγεία και υπηρεσίες
πρόνοιας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) στην ΕΕ-28, καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 79,5% (ή κατά 49.114
σπουδαστές/-στριες) από 61.800 σπουδαστές/-στριες
το 2015, σε 110.914 σπουδαστές/-στριες το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού νεοεισερχόμενου σπουδαστικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (09) Υγεία και
υπηρεσίες πρόνοιας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Γράφημα 5.65: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού νεοεισερχόμενου σπουδαστικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (09) Υγεία και υπηρεσίες πρόνοιας στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - New entrants by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_ent02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, και στα 17 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία
διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των εισερχόμενων ανδρών στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών
της βαθμίδας υπολείπεται ιδιαίτερα σημαντικά του
αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη
απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να
καταγράφεται στην Ουγγαρία (κατά 100,0 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων
ακολουθούν: η Λετονία (κατά 81,4 ποσ. μονάδες), η
Μάλτα (κατά 81,2 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 71,8
ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 70,4 ποσ. μονάδες), η
Γαλλία (κατά 68,6 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά
66,5 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 66,3 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 65,7 ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο (κατά 64,0 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά 63,2 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά
61,9 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 60,0 ποσ. μονά-

δες), η Σουηδία (κατά 57,5 ποσ. μονάδες), η Ισπανία
(κατά 54,8 ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά 45,1 ποσ.
μονάδες), και η Αυστρία (κατά 41,2 ποσ. μονάδες),
που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του εύρους της
απόκλισης των φύλων στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
5.1.3.10 ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού νεοεισερχόμενου σπουδαστικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (10) Σπουδές στην
παροχή υπηρεσιών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) επί του συνολικού νεοεισερχόμενου σπουδαστικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 5.66: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού νεοεισερχόμενου σπουδαστικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (10) Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) επί του συνολικού νεοεισερχόμενου σπουδαστικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - New entrants by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_ent02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, σε 12 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ καταγράφεται μηδενικός νεοεισερχόμενος σπουδαστικός πληθυσμός στο πεδίο σπουδών (10) Σπουδές στην παροχή
υπηρεσιών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, 56.656 σπουδαστές/-στριες
εισέρχονται στο πεδίο σπουδών (10) Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού
κύκλου σπουδών (ISCED5), πλήθος που αντιστοιχεί στο
8,4% του συνολικού νεοεισερχόμενου σπουδαστικού
πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο
διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28
τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο
δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 29,4% είναι: η
Γερμανία (52,5%), η Σλοβενία (26,6%), η Κύπρος

(25,6%), η Σλοβακία (22,7%), και η Αυστρία (19,4%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη
5,8%, είναι: το Ηνωμένο Βασίλειο (0,8%), η Μάλτα
(3,4%), η Γαλλία (6,1%), η Σουηδία (8,8%), και η Δανία
(10,0%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/bottom5 είναι σημαντικά υψηλή (5,1 φορές), που
υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων
του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού νεοεισερχόμενου σπουδαστικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (10) Σπουδές στην παροχή
υπηρεσιών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) στην ΕΕ-28, καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 71,3% (ή κατά 23.573
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σπουδαστές/-στριες) από 33.083 σπουδαστές/-στριες
το 2015, σε 56.656 σπουδαστές/-στριες το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού νεοεισερχόμενου σπουδα-

στικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (10) Σπουδές
στην παροχή υπηρεσιών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) ανά φύλο
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 5.67: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού νεοεισερχόμενου σπουδαστικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (10) Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
71,4 63,8 55,4 55,3 53,1 53,0 50,4 52,6 53,9 54,6 60,5 62,8 63,4 65,7 71,4 83,6 87,9
28,6 36,2 44,6 44,7 46,9 47,0 49,6 47,4 46,1 45,4 39,5 37,2 36,6 34,3 28,6 16,4 12,1

άνδρες

γυναίκες
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Το 2018, σε 9 από τα 16 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία
διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των εισερχόμενων ανδρών στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της
βαθμίδας υπολείπεται από ιδιαίτερα σημαντικά έως
ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στη Γερμανία (κατά 75,8 ποσ.
μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Αυστρία (κατά 67,3 ποσ. μονάδες),
η Ουγγαρία (κατά 42,9 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 31,4 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 26,8
ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 25,6 ποσ. μονάδες), η
Γαλλία (κατά 21,0 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η
Σλοβενία (κατά 7,9 ποσ. μονάδες), και η Ολλανδία (κατά 5,2 ποσ. μονάδες).
Την ίδια χρονιά, σε 7 από τα 16 κράτη-μέλη της ΕΕ για
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των
εισερχόμενων ανδρών στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπερέχει από ιδιαίτερα σημαντικά
έως ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με
τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και
γυναικών να καταγράφεται στη Μάλτα (κατά 42,9 ποσ.

μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Λετονία (κατά 27,5 ποσ. μονάδες),
και ελαφρότερα η Ισπανία (κατά 10,7 ποσ. μονάδες), η
Κύπρος (κατά 10,7 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η
Πορτογαλία (κατά 6,3 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 5,9
ποσ. μονάδες), και οριακά η Ιταλία (κατά 0,9 ποσ. μονάδες), που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του εύρους
της απόκλισης των φύλων στο συγκεκριμένο πεδίο
σπουδών της βαθμίδας μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
5.1.3.11 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΕΔΙΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΕ28
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού νεοεισερχόμενου σπουδαστικού πληθυσμού στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) στα πεδία σπουδών
(01)-(10) στην ΕΕ-28 το 2018. Σημειώνεται ότι τη συγκεκριμένη χρονιά στην Ελλάδα δεν έχει θεσμοθετηθεί η
συγκεκριμένη βαθμίδα (ISCED5) της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Γράφημα 5.68: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού νεοεισερχόμενου σπουδαστικού πληθυσμού στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών
(ISCED5) ανά πεδίο σπουδών στην ΕΕ-28 το 2018

Ευρωπαϊκή Ένωση των 28
Εκπαίδευση
Ανθρωπιστικές και
γλωσσικές σπουδές,
σπουδές στις τέχνες
Κοινωνικές επιστήμες,
δημοσιογραφία &
πληροφόρηση

4,8

Εκπαίδευση
Ανθρωπιστικές και
γλωσσικές σπουδές,
σπουδές στις τέχνες
Κοινωνικές επιστήμες,
δημοσιογραφία &
πληροφόρηση

8,0
2,3

Σπουδές στις επιχειρήσεις,
τη διοίκηση & το δίκαιο
Φυσικές επιστήμες,
μαθηματικά, στατιστική

31,6

Τεχνολογίες Πληροφορίας
& Επικοινωνίας

6,2

Σπουδές μηχανικού,
βιομηχανικής παραγωγής
και δομικών έργων

16,7

Σπουδές μηχανικού,
βιομηχανικής παραγωγής
και δομικών έργων
Γεωπονία, δασοκομία,
αλιευτική & κτηνιατρική

2,2

Υγεία και υπηρεσίες
πρόνοιας
Σπουδές στην παροχή
υπηρεσιών

Σπουδές στις επιχειρήσεις,
τη διοίκηση & το δίκαιο
Φυσικές επιστήμες,
μαθηματικά, στατιστική

3,0

Τεχνολογίες Πληροφορίας
& Επικοινωνίας

Γεωπονία, δασοκομία,
αλιευτική & κτηνιατρική

Ελλάδα

16,7
8,6

Υγεία και υπηρεσίες
πρόνοιας
Σπουδές στην παροχή
υπηρεσιών
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Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Το 2018, στο συνολικό νεοεισερχόμενο σπουδαστικό
πληθυσμό στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) στην ΕΕ-28:
 το 31,6% του πληθυσμού εισέρχεται στο πεδίο
Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το δίκαιο,
 το 16,7% του πληθυσμού εισέρχεται στο πεδίο
Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και
δομικών έργων,
 το 16,7% του πληθυσμού εισέρχεται στο πεδίο Υγεία
και υπηρεσίες πρόνοιας,
 το 8,6% του πληθυσμού εισέρχεται στο πεδίο Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών,
 το 8,0% του πληθυσμού εισέρχεται στο πεδίο Ανθρωπιστικές σπουδές, γλωσσικές σπουδές, σπουδές στις τέχνες,
 το 6,2% του πληθυσμού εισέρχεται στο πεδίο Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας,

 το 4,8% του πληθυσμού εισέρχεται στο πεδίο Εκπαίδευση,

 το 3,0% του πληθυσμού εισέρχεται στο πεδίο Φυσι


κές επιστήμες, μαθηματικά, στατιστική,
το 2,3% του πληθυσμού εισέρχεται στο πεδίο Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση, και
το 2,2% του πληθυσμού εισέρχεται στο πεδίο Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική και κτηνιατρική.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού νεοεισερχόμενου σπουδαστικού πληθυσμού στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) στα πεδία σπουδών
(01)-(10) και ανά φύλο στην ΕΕ-28 το 2018. Σημειώνεται ότι τη συγκεκριμένη χρονιά στην Ελλάδα δεν έχει
θεσμοθετηθεί η συγκεκριμένη βαθμίδα (ISCED5) της
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Γράφημα 5.69: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού νεοεισερχόμενου σπουδαστικού πληθυσμού στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών
(ISCED5) ανά πεδίο σπουδών και ανά φύλο στην ΕΕ-28 το 2018

Ευρωπαϊκή Ένωση των 28
Τεχνολογίες Πληροφορίας
& Επικοινωνίας

15,2

Σπουδές μηχανικού,
βιομηχανικής παραγωγής
και δομικών έργων

15,5

Σπουδές μηχανικού,
βιομηχανικής παραγωγής
και δομικών έργων

84,5

Φυσικές επιστήμες,
μαθηματικά, στατιστική
Γεωπονία, δασοκομία,
αλιευτική & κτηνιατρική

56,4
48,1

Φυσικές επιστήμες,
μαθηματικά, στατιστική

Τεχνολογίες Πληροφορίας
& Επικοινωνίας

51,9

Κοινωνικές επιστήμες,
δημοσιογραφία &
πληροφόρηση
Ανθρωπιστικές και
γλωσσικές σπουδές,
σπουδές στις τέχνες

54,6

Σπουδές στην παροχή
υπηρεσιών

45,4

Σπουδές στις επιχειρήσεις,
τη διοίκηση & το δίκαιο

44,6

55,4

Ανθρωπιστικές και
γλωσσικές σπουδές,
σπουδές στις τέχνες
Κοινωνικές επιστήμες,
δημοσιογραφία &
πληροφόρηση

Εκπαίδευση

84,8

43,6

Γεωπονία, δασοκομία,
αλιευτική & κτηνιατρική

Υγεία και υπηρεσίες
πρόνοιας

Ελλάδα

59,2

Σπουδές στην παροχή
υπηρεσιών

40,8
74,2

Σπουδές στις επιχειρήσεις,
τη διοίκηση & το δίκαιο

25,8
81,0

19,0

Υγεία και υπηρεσίες
πρόνοιας

83,3

16,7
γυναίκες

Εκπαίδευση

άνδρες

γυναίκες

άνδρες
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Το 2018, στο συνολικό νεοεισερχόμενο σπουδαστικό
πληθυσμό στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) στην ΕΕ-28 καταγράφεται:
 σημαντική ανισορροπία των φύλων υπέρ των ανδρών σε 4 πεδία σπουδών: (1) Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας, (2) Σπουδές μηχανικού,
βιομηχανικής παραγωγής και δομικών έργων, (3)
Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική και κτηνιατρική,
και ελαφρότερα στο πεδίο (4) Φυσικές επιστήμες,
μαθηματικά, στατιστική, και

 σημαντική ανισορροπία των φύλων υπέρ των γυναικών σε 6 πεδία σπουδών: (1) Εκπαίδευση, (2) Υγεία
και υπηρεσίες πρόνοιας, (3) Κοινωνικές επιστήμες,
δημοσιογραφία και πληροφόρηση, (4) Ανθρωπιστικές σπουδές, γλωσσικές σπουδές, σπουδές στις
τέχνες, (5) Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση
και το δίκαιο, και ελαφρότερα στα πεδία και (6)
Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών.
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5.1.4

Τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6)
ως προς το πεδίο σπουδών του, καθώς και το ποσοστό
των εισερχόμενων φοιτητριών επί του συγκεκριμένου
συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος του
συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου
σπουδών (ISCED6) για τον οποίο διατίθενται στοιχεία

Γράφημα 5.70: Πλήθος του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) για
τον οποίο διατίθενται στοιχεία ως προς το πεδίο σπουδών του, και ποσοστό των φοιτητριών επί του συγκεκριμένου συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού
πληθυσμού στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
62,0

53.657

58.301

470.059

50.851

28.061

58.777

218.740

6.477

538.640

94.620

43.795

13.702

1.174

33.923

37.222

277.962

289.356

118.855

29.471

135.989

81.483

37.371

44.474

22.316

13.926

2.864

5.836

3.210.236

45,2

55,0 55,3 55,6 55,8 55,9 56,0 56,1 56,2 57,0 57,3 57,5
51,9 52,5 52,7 52,7 53,0 53,6 53,7 53,8 53,9
49,2 50,7 51,0 51,3 51,5 51,6

442.334

54,2
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Το 2018, 3.210.236 φοιτητές/-τριες εισέρχονται στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου
σπουδών (ISCED6) για τους οποίους διατίθενται στοιχεία ως προς το πεδίο σπουδών τους στα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28, με τον δείκτη ποσοστό εισερχόμενων των
φοιτητριών επί του συγκεκριμένου συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού να είναι 54,2% (ή
1.739.965 φοιτήτριες).
Την ίδια χρονιά, 81.483 φοιτητές/-τριες εισέρχονται
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου
σπουδών (ISCED6) για τους οποίους διατίθενται στοιχεία ως προς το πεδίο σπουδών τους στην Ελλάδα, με
τον δείκτη ποσοστό των εισερχόμενων φοιτητριών επί
του συγκεκριμένου συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού να είναι 51,9% (ή 42.256 φοιτήτριες). Στην κατανομή μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα
(51,9%) κατέχει την 8η χαμηλότερη θέση, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη
στην ΕΕ-28 (54,2%) κατά 2,3 ποσ. μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 58,0%
είναι: η Σουηδία (62,0%), η Τσεχία (57,5%), η Γαλλία
(57,3%), η Δανία (57,0%), και η Σλοβακία (56,2%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη
49,5%, είναι: η Κύπρος (45,2%), η Γερμανία (49,2%), η
Μάλτα (50,7%), η Λετονία (51,0%), και η Λιθουανία
(51,3%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/bottom5 είναι υψηλή (1,2 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη αξιοσημείωτων διαφοροποιήσεων
του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2018, στο πεδίο σπουδών
(00) Γενικά προγράμματα και προσόντα της συγκεκριμένης βαθμίδας εισέρχεται μόλις το 0,1% (ή 3.746 φοιτητές/-τριες) του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητι-
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κού πληθυσμού της βαθμίδας στα κράτη-μέλη της ΕΕ28, που αφορά σε φοιτητικό πληθυσμό της βαθμίδας
στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ σε 27 από τα 28 κράτημέλη της ΕΕ καταγράφεται μηδενικό πλήθος φοιτητών/τριών στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας.
Στη συνέχεια παρουσιάζεται η κατανομή των υπόλοιπων 10 πεδίων σπουδών της βαθμίδας.
5.1.4.1 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και
το ποσοστό του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (01) Εκπαίδευση
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου
σπουδών (ISCED6) επί του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.
Το 2018, 207.546 φοιτητές/-τριες εισέρχονται στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6),
πλήθος που αντιστοιχεί στο 6,5% του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά
στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη
χρονιά.
Την ίδια χρονιά, 5.090 φοιτητές/-τριες εισέρχονται στο
συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) στην
Ελλάδα, πλήθος που αντιστοιχεί στο 6,2% του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας. Στην κατανομή μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη,
η Ελλάδα (6,2%) κατέχει την 16η υψηλότερη θέση, τιμή
υπολειπόμενη οριακά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη
στην ΕΕ-28 (6,5%) κατά 0,3 ποσ. μονάδες.
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Γράφημα 5.71: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (01) Εκπαίδευση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) επί του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 13,5% είναι: η
Αυστρία (14,8%), η Σλοβακία (14,6%), το Λουξεμβούργο
(14,6%), η Γερμανία (11,9%), και η Βουλγαρία (11,6%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη
2,3%, είναι: η Γαλλία (1,3%), η Μάλτα (1,5%), η Πορτογαλία (2,5%), η Λιθουανία (3,2%), και η Κροατία (3,2%).
Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/bottom5 είναι
σημαντικά υψηλή (5,8 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (01) Εκπαίδευση της τριτο-

βάθμιας εκπαίδευσης προπτυχιακού κύκλου σπουδών
(ISCED6) στην ΕΕ-28, καταγράφει ελαφρά αύξηση κατά
6,6% (ή κατά 12.885 φοιτητές/-τριες) από 194.681 φοιτητές/-τριες το 2015, σε 207.566 φοιτητές/-τριες το
2018. Την ίδια περίοδο αναφοράς, το πλήθος του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού στο
συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην Ελλάδα καταγράφει
ελαφρά αύξηση κατά 3,4% (ή κατά 166 φοιτητές/-τριες)
από 4.924 φοιτητές/-τριες το 2015, σε 5.090 φοιτητές/τριες το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού
πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (01) Εκπαίδευση στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου
σπουδών (ISCED6) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28
το 2018.

Γράφημα 5.72: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (01) Εκπαίδευση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Το 2018, και στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία
διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των εισερχόμενων ανδρών στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών
της βαθμίδας υπολείπεται ιδιαίτερα σημαντικά του
αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη
απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να
καταγράφεται στη Μάλτα (κατά 90,7 ποσ. μονάδες),
και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Ουγγαρία (κατά 89,7 ποσ. μονάδες), η
Κροατία (κατά 84,3 ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά
84,2 ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά 83,0 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 82,9 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία
(κατά 81,3 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 78,9
ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 75,2 ποσ.
μονάδες), η Σλοβενία (κατά 75,1 ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά 73,8 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 72,7

ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 70,7 ποσ. μονάδες), η
Τσεχία (κατά 68,1 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 67,3
ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 61,6 ποσ. μονάδες),
η Φινλανδία (κατά 60,5 ποσ. μονάδες), η Πολωνία
(κατά 56,7 ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο (κατά
55,6 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 55,5 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 55,1 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 54,9 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά
54,8 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 47,6 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 43,3 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο
(κατά 39,0 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά 38,7 ποσ.
μονάδες), και η Δανία (κατά 18,8 ποσ. μονάδες) και
που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του εύρους της
απόκλισης των φύλων στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
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γλωσσικές σπουδές, σπουδές στις τέχνες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών
(ISCED6) επί του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον
οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 το 2018.

5.1.4.2 ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ & ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ, ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ
ΤΕΧΝΕΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού
πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (02) Ανθρωπιστικές,
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Γράφημα 5.73: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (02) Ανθρωπιστικές, γλωσσικές σπουδές,
σπουδές στις τέχνες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) επί του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού της
συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Το 2018, 469.344 φοιτητές/-τριες εισέρχονται στο πεδίο σπουδών (02) Ανθρωπιστικές, γλωσσικές σπουδές,
σπουδές στις τέχνες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6), πλήθος που
αντιστοιχεί στο 14,6% του συνολικού νεοεισερχόμενου
φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας,
για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτημέλη της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, 10.974 φοιτητές/-τριες εισέρχονται στο
συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) στην
Ελλάδα, πλήθος που αντιστοιχεί στο 13,5% του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας. Στην κατανομή μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η
Ελλάδα (13,5%) κατέχει την 10η υψηλότερη θέση, τιμή
υπολειπόμενη ελαφρά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη
στην ΕΕ-28 (14,6%) κατά 1,1 ποσ. μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 20,4%
είναι: η Ιταλία (22,7%), η Γαλλία (21,2%), η Ιρλανδία
(21,1%), το Λουξεμβούργο (18,7%), και η Σουηδία
(18,2%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτημέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη 8,1%, είναι: η Σλοβακία (7,2%), η Ολλανδία (7,4%), η Γερμανία (8,2%), η Φινλανδία

(8,5%), και η Κροατία (9,0%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή
του λόγου top5/bottom5 είναι υψηλή (2,5 φορές), που
υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018, για
την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος του
συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού
στο πεδίο σπουδών (02) Ανθρωπιστικές, γλωσσικές
σπουδές, σπουδές στις τέχνες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) στην
ΕΕ-28, καταγράφει ισχυρή αύξηση κατά 28,7% (ή κατά
104.701 φοιτητές/-τριες) από 364.643 φοιτητές/-τριες το
2015, σε 469.344 φοιτητές/-τριες το 2018. Την ίδια περίοδο αναφοράς, το πλήθος του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού στο συγκεκριμένο πεδίο
σπουδών στην Ελλάδα καταγράφει ελαφρά αύξηση κατά 8,9% (ή κατά 899 φοιτητές/-τριες) από 10.075 φοιτητές/-τριες το 2015, σε 10.974 φοιτητές/-τριες το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (02) Ανθρωπιστικές, γλωσσικές σπουδές, σπουδές στις τέχνες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το
2018.

Γράφημα 5.74 : Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (02) Ανθρωπιστικές, γλωσσικές σπουδές,
σπουδές στις τέχνες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Το 2018, και στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των εισερχόμενων ανδρών στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της
βαθμίδας υπολείπεται από ιδιαίτερα σημαντικά έως
ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στη Λετονία (κατά 43,8 ποσ.
μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Φινλανδία (κατά 42,3 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 41,0 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα
(κατά 38,3 ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά 38,2 ποσ.
μονάδες), η Ιταλία (κατά 37,2 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 36,8 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 36,8 ποσ.
μονάδες), η Πολωνία (κατά 35,9 ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά 35,7 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 35,5
ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά 35,4 ποσ. μονάδες), η
Σλοβακία (κατά 35,2 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά
35,0 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 34,0 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 33,3 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά
31,1 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 29,7
ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 27,4 ποσ. μονάδες), η
Ρουμανία (κατά 26,5 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κα-

τά 25,1 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 22,6 ποσ.
μονάδες), η Μάλτα (κατά 21,6 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 19,9 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 19,1 ποσ.
μονάδες), το Λουξεμβούργο (κατά 18,2 ποσ. μονάδες),
η Σουηδία (κατά 17,3 ποσ. μονάδες), και η Ολλανδία
(κατά 11,5 ποσ. μονάδες) που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του εύρους της απόκλισης των φύλων στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
5.1.4.3 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ &
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού
πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (03) Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) επί του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για
τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 5.75: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (03) Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία
και πληροφόρηση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) επί του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού της
συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - New entrants by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_ent02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, 365.302 φοιτητές/-τριες εισέρχονται στο πεδίο σπουδών (03) Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6), πλήθος που
αντιστοιχεί στο 11,4% του συνολικού νεοεισερχόμενου
φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας,
για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτημέλη της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, 9.252 φοιτητές/-τριες εισέρχονται στο
συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) στην
Ελλάδα, πλήθος που αντιστοιχεί στο 11,4% του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας. Στην κατανομή μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η
Ελλάδα (12,2%) κατέχει την 10η υψηλότερη θέση, τιμή
ταυτόσημη της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28
(11,4%).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 14,7% είναι: η
Σουηδία (16,6%), η Ιταλία (15,6%), η Αυστρία (14,2%), το
Λουξεμβούργο (13,8%), και το Ηνωμένο Βασίλειο

(13,4%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη
με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή
δείκτη 6,0%, είναι: η Φινλανδία (4,0%),η Ιρλανδία
(5,0%), η Εσθονία (6,3%), η Κροατία (7,2%), και η Γερμανία (7,4%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/bottom5 είναι υψηλή (2,5 φορές), που υποδηλώνει
την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη
μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018, για
την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος του
συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού
στο πεδίο σπουδών (03) Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) στην
ΕΕ-28, καταγράφει ισχυρή αύξηση κατά 25,2% (ή κατά
73.595 φοιτητές/-τριες) από 291.707 φοιτητές/-τριες το
2015, σε 365.302 φοιτητές/-τριες το 2018. Την ίδια περίοδο αναφοράς, το πλήθος του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού στο συγκεκριμένο πεδίο
σπουδών στην Ελλάδα καταγράφει ισχυρή αύξηση κατά
20,2% (ή κατά 1.556 φοιτητές/-τριες) από 7.696 φοιτητές/-τριες το 2015, σε 9.252 φοιτητές/-τριες το 2018.
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τοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το
2018.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού
πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (03) Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση στην τρι-

Γράφημα 5.76 : Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (03) Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Το 2018, και στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των εισερχόμενων ανδρών στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της
βαθμίδας υπολείπεται από ιδιαίτερα σημαντικά έως
ισχυρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στη Φινλανδία (κατά 45,4
ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των
φύλων ακολουθούν: το Βέλγιο (κατά 40,0 ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά 38,6 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία
(κατά 37,3 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά 36,7 ποσ.
μονάδες), η Ρουμανία (κατά 36,7 ποσ. μονάδες), η
Κροατία (κατά 35,8 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 34,3
ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 34,1 ποσ. μονάδες), η
Πορτογαλία (κατά 31,3 ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά
30,7 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 30,4 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 30,3 ποσ. μονάδες), η Τσεχία
(κατά 30,1 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 29,2 ποσ.
μονάδες), η Μάλτα (κατά 29,0 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 27,4 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 24,1
ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 23,7 ποσ. μονάδες), η

Βουλγαρία (κατά 22,4 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 22,1 ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά 21,8
ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 20,9 ποσ. μονάδες), η
Αυστρία (κατά 19,9 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 18,7
ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 16,9 ποσ. μονάδες), η
Ιταλία (κατά 16,4 ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο (κατά 16,0 ποσ. μονάδες) που αποτελεί και την ελάχιστη
τιμή του εύρους της απόκλισης των φύλων στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
5.1.4.4 ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού
πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (04) Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το δίκαιο στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6)
επί του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το
2018.

Γράφημα 5.77: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (04) Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση
και το δίκαιο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) επί του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, 690.017 φοιτητές/-τριες εισέρχονται στο πεδίο σπουδών (04) Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το δίκαιο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6), πλήθος που
αντιστοιχεί στο 21,5% του συνολικού νεοεισερχόμενου
φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας,
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για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτημέλη της ΕΕ-28.
Την ίδια χρονιά, 15.569 φοιτητές/-τριες εισέρχονται στο
συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) στην
Ελλάδα, πλήθος που αντιστοιχεί στο 19,1% του συνολι-

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

κού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας. Στην κατανομή μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη,
η Ελλάδα (19,1%) κατέχει την 20η υψηλότερη θέση, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά της αντίστοιχης τιμής του
δείκτη στην ΕΕ-28 (21,5%) κατά 2,4 ποσ. μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 31,4% είναι: η Κύπρος (45,9%), η Ρουμανία (29,5%), η Ολλανδία (28,0%), η Πορτογαλία (26,9%), και η Λετονία
(26,4%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη
με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή
δείκτη 15,8%, είναι: η Ιταλία (13,0%), η Σουηδία
(14,2%), η Αυστρία (15,4%), η Βουλγαρία (17,8%), και η
Ουγγαρία (18,4%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/bottom5 είναι υψηλή (2,0 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος

του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (04) Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το δίκαιο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6)
στην ΕΕ-28, καταγράφει ισχυρή αύξηση κατά 22,9% (ή
κατά 128.400 φοιτητές/-τριες) από 561.617 φοιτητές/τριες το 2015, σε 690.017 φοιτητές/-τριες το 2018. Την
ίδια περίοδο αναφοράς, το πλήθος του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα
σημαντική αύξηση κατά 44,1% (ή κατά 4.761 φοιτητές/τριες) από 10.808 φοιτητές/-τριες το 2015, σε 15.569
φοιτητές/-τριες το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία κατανομή του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού
πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (04) Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το δίκαιο στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6)
ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 5.78: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (04) Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το δίκαιο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Το 2018, σε 21 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των εισερχόμενων ανδρών στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπολείπεται από ιδιαίτερα σημαντικά έως και ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ
ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στην Κροατία
(κατά 25,4 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά
απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Βουλγαρία (κατά
23,2 ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο (κατά 22,3 ποσ.
μονάδες), η Τσεχία (κατά 21,4 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 20,8 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 19,0
ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά 18,8 ποσ. μονάδες), η
Γαλλία (κατά 18,5 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά
18,0 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 17,3 ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 16,6 ποσ. μονάδες), η Αυστρία
(κατά 13,9 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 13,6 ποσ.
μονάδες), η Λιθουανία (κατά 12,5 ποσ. μονάδες), η
Μάλτα (κατά 11,3 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά
11,1 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 10,1 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Λετονία (κατά 8,6 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 7,9 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία
(κατά 5,3 ποσ. μονάδες), και το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 4,5 ποσ. μονάδες). Την ίδια χρονιά, σε 5 από τα 28
κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά

στοιχεία, το ποσοστό των εισερχόμενων ανδρών στο
συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπερέχει
από σημαντικά έως και ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη
των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη
μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στην
Κύπρο (κατά 34,1 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα
σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Ολλανδία
(κατά 13,0 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 10,1 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Ιρλανδία (κατά 5,7 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 3,6 ποσ. μονάδες). Τέλος, στο
Βέλγιο και τη Δανία καταγράφεται οριακά μηδενική
απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών (μικρότερη των 2,0 ποσ. μονάδων).
5.1.4.5 ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού
πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (05) Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά και στατιστική στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6)
επί του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το
2018.
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Γράφημα 5.79: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (05) Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά και
στατιστική στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) επί του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - New entrants by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_ent02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, 330.400 φοιτητές/-τριες εισέρχονται στο πεδίο σπουδών (05) Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά και
στατιστική στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6), πλήθος που αντιστοιχεί
στο 10,3% του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού
πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο
διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28.
Την ίδια χρονιά, 6.414 φοιτητές/-τριες εισέρχονται στο
συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) στην
Ελλάδα, πλήθος που αντιστοιχεί στο 7,9% του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας. Στην κατανομή μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη,
η Ελλάδα (7,9%) κατέχει την 8η υψηλότερη θέση, τιμή
υπολειπόμενη ελαφρά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη
στην ΕΕ-28 (10,3%) κατά 2,4 ποσ. μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 13,8% είναι: το Ηνωμένο Βασίλειο (17,9%), η Γαλλία (16,3%), η
Αυστρία (12,5%), η Ιταλία (12,0%), και η Ιρλανδία
(10,5%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη
με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή
δείκτη 3,8%, είναι: το Βέλγιο (3,1%), η Βουλγαρία
(3,9%), η Ουγγαρία (3,9%), η Λετονία (3,9%), και η Λι-

θουανία (4,0%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/bottom5 είναι υψηλή (3,7 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (05) Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά και στατιστική της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) στην ΕΕ28, καταγράφει σημαντική αύξηση κατά 36,7% (ή κατά
88.746 φοιτητές/-τριες) από 241.654 φοιτητές/-τριες το
2015, σε 330.400 φοιτητές/-τριες το 2018. Την ίδια περίοδο αναφοράς, το πλήθος του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην Ελλάδα καταγράφει ελαφρά αύξηση
κατά 6,2% (ή κατά 375 φοιτητές/-τριες) από 6.039 φοιτητές/-τριες το 2015, σε 6.414 φοιτητές/-τριες το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού
πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (05) Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά και στατιστική στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6)
ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 5.80: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (05) Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά και
στατιστική στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - New entrants by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_ent02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, σε 21 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των εισερχόμενων ανδρών στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπολείπεται από ιδιαίτερα σημαντικά έως και ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ
ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στην Κύπρο
(κατά 36,6 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά
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απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Σλοβακία (κατά
32,0 ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά 28,4 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 23,4 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 21,6 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά 21,4
ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 20,9 ποσ. μονάδες), η
Κροατία (κατά 18,2 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 16,3
ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 15,2 ποσ. μονάδες),
η Δανία (κατά 13,6 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά
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13,5 ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά 13,5 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 11,6 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 11,5 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα
η Αυστρία (κατά 7,6 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά
7,2 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 6,2 ποσ. μονάδες),
η Ιρλανδία (κατά 6,2 ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά
6,6 ποσ. μονάδες), και η Ισπανία (κατά 3,4 ποσ. μονάδες).
Την ίδια χρονιά, σε 6 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ για
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των
εισερχόμενων ανδρών στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπερέχει από ισχυρά έως και ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στο Βέλγιο (κατά 29,9 ποσ.
μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: το Λουξεμβούργο (κατά 19,5 ποσ.

μονάδες), η Μάλτα (κατά 14,9 ποσ. μονάδες), η Γαλλία
(κατά 13,2 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Γερμανία
(κατά 5,8 ποσ. μονάδες), και η Ολλανδία (κατά 4,8 ποσ.
μονάδες). Τέλος, στην Ελλάδα καταγράφεται οριακά
μηδενική απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών (μικρότερη των 2,0 ποσ. μονάδων).
5.1.4.6 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού
πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (06) Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) επί
του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το
2018.

3,6

2,5

2,3

2,2

3.495

2.903

6.992

1.353

10.238

2.042

3,7

9.307

4,7 4,25 4,0
2.498

287

5,5 5,50 4,93 4,9

6.699

5,7

29.647

6,0

2.412

6,6

1.669

6,9

1.865

7,5

2.569

7,7

4.388

7,8

9.105

8,4

34.661

8,4

3.115

8,5

1.884

9,0

24.553

623

118

3.656

363

172.522

9,1

3.993

10,8 10,1 9,6

5,4

1.266

12,7

821

Γράφημα 5.81: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (06) Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) επί του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - New entrants by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_ent02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, 172.522 φοιτητές/-τριες εισέρχονται στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών (06) Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6), πλήθος που
αντιστοιχεί στο 5,4% του συνολικού νεοεισερχόμενου
φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας,
για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτημέλη της ΕΕ-28.
Την ίδια χρονιά, 2.903 φοιτητές/-τριες εισέρχονται στο
συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) στην
Ελλάδα, πλήθος που αντιστοιχεί στο 3,6% του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας. Στην κατανομή μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη,
η Ελλάδα (3,6%) κατέχει την 4η χαμηλότερη θέση, τιμή
υπολειπόμενη ελαφρά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη
στην ΕΕ-28 (5,4%) κατά 1,8 ποσ. μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 10,4% είναι: η Μάλτα (12,7%), η Ουγγαρία (10,8%), το Λουξεμβούργο (10,1%), η Εσθονία (9,6%), και η Λετονία
(9,1%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη
με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή
δείκτη 2,9%, είναι: η Γαλλία (2,2%), η Πορτογαλία

(2,3%), η Ιταλία (2,5%), η Ελλάδα (3,6%), και το Βέλγιο
(3,7%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/bottom5 είναι υψηλή (3,7φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (06) Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) στη ΕΕ-28,
καταγράφει αύξηση κατά 11,5% (ή κατά 17.795 φοιτητές/-τριες) από 154.727 φοιτητές/-τριες το 2015, σε
172.522 φοιτητές/-τριες το 2018. Την ίδια περίοδο αναφοράς, το πλήθος του συνολικού νεοεισερχόμενου
φοιτητικού πληθυσμού στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην Ελλάδα καταγράφει αύξηση κατά 5,7% (ή κατά 208 φοιτητές/-τριες) από 2.695 φοιτητές/-τριες το
2015, σε 2.903 φοιτητές/-τριες το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού
πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (06) Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) ανά
φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 5.82: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (06) Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - New entrants by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_ent02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, και στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των εισερχόμενων ανδρών στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της
βαθμίδας υπερέχει ιδιαίτερα σημαντικά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση
του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στην Ολλανδία (κατά 77,0 ποσ. μονάδες), και κατά
φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: το
Λουξεμβούργο (κατά 76,3 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 75,6 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 75,4 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 74,9 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία
(κατά 74,8 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 73,6 ποσ.
μονάδες), η Πολωνία (κατά 73,4 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 72,1 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά
72,0 ποσ. μονάδες), η Μάλτα (κατά 71,3 ποσ. μονάδες),
το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 70,5 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 69,5 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 68,6 ποσ.
μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 66,7 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 65,7 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 65,1
ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά 62,4 ποσ. μονάδες), η
Λετονία (κατά 62,1 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά
61,4 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 60,7 ποσ. μονά-

δες), η Γερμανία (κατά 57,9 ποσ. μονάδες), η Κροατία
(κατά 56,0 ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά 54,4 ποσ.
μονάδες), η Ελλάδα (κατά 43,2 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά 42,4 ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 42,2
ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 42,0 ποσ. μονάδες)
που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του εύρους της απόκλισης των φύλων στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών
της βαθμίδας μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 τη
συγκεκριμένη χρονιά.
5.1.4.7 ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ,
ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού
πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (07) Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και δομικών έργων στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) επί του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για
τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 5.83: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (07) Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και δομικών έργων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) επί του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - New entrants by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_ent02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, 455.382 φοιτητές/-τριες εισέρχονται στο πεδίο σπουδών (07) Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής
παραγωγής και δομικών έργων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6),
πλήθος που αντιστοιχεί στο 14,2% του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, 17.990 φοιτητές/-τριες εισέρχονται στο
συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) στην
Ελλάδα, πλήθος που αντιστοιχεί στο 22,1% του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού της συ-
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γκεκριμένης βαθμίδας. Στην κατανομή μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη,
η Ελλάδα (22,1%) κατέχει την 3η υψηλότερη θέση, τιμή
υπερέχουσα ισχυρά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη
στην ΕΕ-28 (14,2%) κατά 7,9 ποσ. μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 22,1% είναι: η Κροατία (23,4%), η Γερμανία (23,2%),η Ελλάδα
(22,1%), η Λιθουανία (21,9%), και η Φινλανδία (19,8%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη
8,3%, είναι: η Γαλλία (7,0%), το Λουξεμβούργο (7,9%),
η Κύπρος (8,2%), το Ηνωμένο Βασίλειο (9,3%), και η
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Ολλανδία (9,4%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/bottom5 είναι σημαντικά υψηλή (8,3 φορές), που
υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων
του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

2018. Την ίδια περίοδο αναφοράς, το πλήθος του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού στο
συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην Ελλάδα καταγράφει
ισχυρή αύξηση κατά 7,8% (ή κατά 1.305 φοιτητές/τριες) από 16.685 φοιτητές/-τριες το 2015, σε 17.990
φοιτητές/-τριες το 2018.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (07) Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και δομικών έργων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης προπτυχιακού κύκλου σπουδών
(ISCED6) στην ΕΕ-28, καταγράφει ελαφρά αύξηση κατά
5,7% (ή κατά 24.425 φοιτητές/-τριες) από 430.957 φοιτητές/-τριες το 2015, σε 455.382 φοιτητές/-τριες το

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού
πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (07) Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και δομικών έργων
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου
σπουδών (ISCED6) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28
το 2018.

Γράφημα 5.84: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (07) Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής
παραγωγής και δομικών έργων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Το 2018, και στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των εισερχόμενων ανδρών στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της
βαθμίδας υπερέχει ιδιαίτερα σημαντικά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση
του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στη Φινλανδία (κατά 64,4 ποσ. μονάδες), και κατά
φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η
Ιρλανδία (κατά 63,7 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά
61,2 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 60,1 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 59,2 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 58,8 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 58,1
ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 57,4 ποσ.
μονάδες), η Ολλανδία (κατά 57,0 ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά 55,5 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 55,3
ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 54,0 ποσ. μονάδες), η
Ουγγαρία (κατά 52,1 ποσ. μονάδες), η Μάλτα (κατά
52,0 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 50,7 ποσ. μονάδες),
η Σλοβενία (κατά 50,7 ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο (κατά 50,5 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 49,7 ποσ.
μονάδες), η Κύπρος (κατά 49,7 ποσ. μονάδες), η Γαλλία

(κατά 47,2 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 43,9 ποσ.
μονάδες), η Εσθονία (κατά 43,6 ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά 42,5 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά 41,0
ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 40,2 ποσ. μονάδες), η
Ελλάδα (κατά 37,8 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 37,3
ποσ. μονάδες), και η Πολωνία (κατά 37,1 ποσ. μονάδες), που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του εύρους
της απόκλισης των φύλων στο συγκεκριμένο πεδίο
σπουδών της βαθμίδας μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
5.1.4.8 ΓΕΩΠΟΝΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ, ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού
πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (08) Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική και κτηνιατρική στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6)
επί του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το
2018.
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Γράφημα 5.85: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (08) Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική και
κτηνιατρική στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) επί του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

Το 2018, 50.722 φοιτητές/-τριες εισέρχονται στο πεδίο
σπουδών (08) Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική και
κτηνιατρική στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6), πλήθος που αντιστοιχεί στο 1,6% του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον
οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά. Την ίδια χρονιά, 3.556
φοιτητές/-τριες εισέρχονται στο συγκεκριμένο πεδίο
σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού
κύκλου σπουδών (ISCED6) στην Ελλάδα, πλήθος που
αντιστοιχεί στο 4,4% του συνολικού νεοεισερχόμενου
φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας.
Στην κατανομή μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28, ως
προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα (4,4%) κατέχει
την 1η υψηλότερη θέση, τιμή υπερέχουσα της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (1,6%) κατά 2,8
ποσ. μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 3,9% είναι: η Ελλάδα (4,4%), η Τσεχία (4,3%), η Κροατία
(4,2%), η Ρουμανία (3,6%), και η Ουγγαρία (3,1%). Στον
αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη 0,4%,
είναι: η Γαλλία (0,3%), η Κύπρος (0,3%), η Αυστρία

(0,6%), η Μάλτα (0,7%), και η Δανία (0,7%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/bottom5 είναι ιδιαίτερα
υψηλή (9,2 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (08) Γεωπονία, δασοκομία,
αλιευτική και κτηνιατρική της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) στη ΕΕ28, καταγράφει οριακή αύξηση κατά 1,1% (ή κατά 536
φοιτητές/-τριες) από 50.186 φοιτητές/-τριες το 2015, σε
50.772 φοιτητές/-τριες το 2018. Την ίδια περίοδο αναφοράς, το πλήθος του συνολικού νεοεισερχόμενου
φοιτητικού πληθυσμού στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην Ελλάδα καταγράφει ελαφρά αύξηση κατά
6,1% (ή κατά 205 φοιτητές/-τριες) από 3.351 φοιτητές/τριες το 2015, σε 3.556 φοιτητές/-τριες το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού
πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (08) Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική και κτηνιατρική στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6)
ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 5.86: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (08) Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική και
κτηνιατρική στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Το 2018, σε 12 από τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται μη-μηδενικά σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των εισερχόμενων ανδρών στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπερέχει από ιδιαίτερα σημαντικά έως και ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των
γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στη Βουλγαρία (κατά 42,2 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά
απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Λετονία (κατά
40,3 ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά 37,7 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 37,2 ποσ. μονάδες), η Γερμανία
(κατά 36,5 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά 30,5 ποσ.
μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 15,2 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 13,5 ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά 11,1 ποσ.
μονάδες), και ελαφρότερα η Ιταλία (κατά 9,4 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 9,3 ποσ. μονάδες), και η Ολλανδία (κατά 3,8 ποσ. μονάδες). Την ίδια χρονιά, σε 13
από τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται
μη-μηδενικά σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των εισερχόμενων ανδρών στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της
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βαθμίδας υπολείπεται από ιδιαίτερα σημαντικά έως
και ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη
μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και
γυναικών να καταγράφεται στο Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 43,9 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Δανία (κατά 36,4
ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 24,8 ποσ. μονάδες), η
Μάλτα (κατά 15,8 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 15,2
ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά 12,3 ποσ. μονάδες), και
ελαφρότερα η Ελλάδα (κατά 6,9 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 6,6 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά
6,1 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 5,8 ποσ. μονάδες),
η Φινλανδία (κατά 4,0 ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά
3,9 ποσ. μονάδες), και η Σλοβακία (κατά 2,5 ποσ. μονάδες). Τέλος, στην Αυστρία και τη Σλοβενία καταγράφεται οριακά μηδενική απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών (μικρότερη των 2,0 ποσ. μονάδων).
5.1.4.9 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και
το ποσοστό του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητι-
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νολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού της
συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται
σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

κού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (09) Υγεία και
υπηρεσίες πρόνοιας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) επί του συ-

5,0

6.841

481

2.787

3.182

2.359

18.920

18.734

68

783

23.023

5.900

44.870

5,2

2.955

5,6

23.927

5,8

714

6,5

61.621

6,8

1.647

7,0

7.620

7,3

3.711

7,5

2.998

8,2

8.025

8,4

6.151

8.015

24.313

14.613

327.583

17,4 17,2 14,4 13,8
13,8 13,4 13,2 13,0 12,0 11,4 11,0 10,9
10,0 9,5

413

21,5

10,2

9.228

28,7 25,7

23.684

Γράφημα 5.87: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (09) Υγεία και υπηρεσίες πρόνοιας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) επί του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας,
για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - New entrants by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_ent02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, 327.583 φοιτητές/-τριες εισέρχονται στο πεδίο σπουδών (09) Υγεία και υπηρεσίες πρόνοιας της
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης προπτυχιακού κύκλου
σπουδών (ISCED6), πλήθος που αντιστοιχεί στο 10,2%
του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 τη
συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, 6.841 φοιτητές/-τριες εισέρχονται στο
συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) στην
Ελλάδα, πλήθος που αντιστοιχεί στο 8,4% του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας. Στην κατανομή μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη,
η Ελλάδα (8,4%) κατέχει την 18η υψηλότερη θέση, τιμή
υπολειπόμενη της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ28 (10,2%) κατά 1,8 ποσ. μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 22,1% είναι: η Δανία (28,7%), το Βέλγιο (25,7%), η Φινλανδία
(21,5%), η Ολλανδία (17,4%), και η Σουηδία (17,2%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη
5,6%, είναι: η Ρουμανία (5,0%), η Γερμανία (5,2%), η

Λετονία (5,6%), το Λουξεμβούργο (5,8%), και η Πολωνία (6,5%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/bottom5 είναι σημαντικά υψηλή (3,9 φορές), που
υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων
του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (09) Υγεία και υπηρεσίες
πρόνοιας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) στην ΕΕ-28, καταγράφει
αύξηση κατά 15,8% (ή κατά 44.682 φοιτητές/-τριες)
από 282.901 φοιτητές/-τριες το 2015, σε 327.583 φοιτητές/-τριες το 2018. Την ίδια περίοδο αναφοράς, το
πλήθος του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού
πληθυσμού στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην Ελλάδα καταγράφει αύξηση κατά 13,5% (ή κατά 812 φοιτητές/-τριες) από 6.029 φοιτητές/-τριες το 2015, σε
6.841 φοιτητές/-τριες το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού
πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (09) Υγεία και υπηρεσίες πρόνοιας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) ανά φύλο στα κράτημέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 5.88 : Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (09) Υγεία και υπηρεσίες πρόνοιας στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Το 2018, και στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των εισερχόμενων ανδρών στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της
βαθμίδας υπολείπεται ιδιαίτερα σημαντικά του αντί-

στοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στη Εσθονία (κατά 79,3 ποσ. μονάδες), και
κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολου-
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θούν: η Λιθουανία (κατά 76,7 ποσ. μονάδες), η Τσεχία
(κατά 72,3 ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά 72,2 ποσ.
μονάδες), η Φινλανδία (κατά 66,1 ποσ. μονάδες), η
Γαλλία (κατά 65,3 ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 64,6
ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 63,9 ποσ. μονάδες), η
Ιρλανδία (κατά 62,0 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά
61,4 ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά 61,2 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 60,8 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 59,9 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 57,7
ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 57,7 ποσ. μονάδες), η
Ολλανδία (κατά 57,3 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά
57,1 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 56,5 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 56,2 ποσ. μονάδες), η
Σλοβενία (κατά 55,6 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά
53,2 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 51,6 ποσ. μονάδες),
το Βέλγιο (κατά 49,3 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά
49,3 ποσ. μονάδες), η Μάλτα (κατά 48,2 ποσ. μονάδες),

η Ελλάδα (κατά 39,7 ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο
(κατά 38,2 ποσ. μονάδες), και η Κύπρος (κατά 28,1 ποσ.
μονάδες) που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του εύρους της απόκλισης των φύλων στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
5.1.4.10 ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού
πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (10) Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) επί του συνολικού
νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 5.89: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (10) Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) επί του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας,
για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Το 2018, σε 2 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ (Λουξεμβούργο και Ηνωμένο Βασίλειο) καταγράφεται μηδενικός φοιτητικός πληθυσμός στο πεδίο σπουδών (10)
Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, 137.652 φοιτητές/-τριες εισέρχονται στο πεδίο σπουδών (10) Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6), πλήθος που αντιστοιχεί στο 4,3% του συνολικού νεοεισερχόμενου
φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας,
για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτημέλη της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, 2.894 φοιτητές/-τριες εισέρχονται στο
συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) στην
Ελλάδα, πλήθος που αντιστοιχεί στο 3,6% του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας. Στην κατανομή μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη,
η Ελλάδα (3,6%) κατέχει την 6η χαμηλότερη θέση, τιμή
υπολειπόμενη της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ28 (4,3%) κατά 0,7 ποσ. μονάδες.
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) και με μέση τιμή δείκτη 9,9% είναι: η Κροατία
(12,4%), η Βουλγαρία (10,3%), η Πολωνία (9,7%), η
Πορτογαλία (8,5%), και η Ουγγαρία (8,4%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλό-
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τερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη 2,2%,
είναι: η Δανία (1,4%), η Αυστρία (1,8%), το Βέλγιο
(2,0%), η Σουηδία (2,3%), και η Γερμανία (3,4%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/bottom5 είναι σημαντικά υψηλή (4,6 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη
σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (10) Σπουδές στην παροχή
υπηρεσιών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) στην ΕΕ-28, καταγράφει
ισχυρή αύξηση κατά 24,0% (ή κατά 26.609 φοιτητές/τριες) από 111.043 φοιτητές/-τριες το 2015, σε 137.652
φοιτητές/-τριες το 2018. Την ίδια περίοδο αναφοράς, το
πλήθος του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού
πληθυσμού στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά
49,8% (ή κατά 962 φοιτητές/-τριες) από 1.932 φοιτητές/-τριες το 2015, σε 2.894 φοιτητές/-τριες το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού
πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (10) Σπουδές στην
παροχή υπηρεσιών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) ανά φύλο
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 5.90: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (10) Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Το 2018, σε 17 από τα 26 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται μη-μηδενικά σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των εισερχόμενων ανδρών στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπερέχει από ιδιαίτερα σημαντικά έως και ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των
γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στη Ρουμανία (κατά 36,4 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά
απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Λιθουανία (κατά
32,4 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 31,2 ποσ. μονάδες),
η Σλοβακία (κατά 26,7 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία
(κατά 24,0 ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά 23,3 ποσ.
μονάδες), η Ιταλία (κατά 21,6 ποσ. μονάδες), η Εσθονία
(κατά 17,2 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 14,8 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 13,7 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 13,3 ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά 12,2
ποσ. μονάδες), η Μάλτα (κατά 11,6 ποσ. μονάδες), η
Ισπανία (κατά 10,8 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η
Αυστρία (κατά 9,6 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 6,9
ποσ. μονάδες), και το Βέλγιο (κατά 2,8 ποσ. μονάδες),
Την ίδια χρονιά, σε 6 από τα 26 κράτη-μέλη της ΕΕ για
τα οποία διατίθενται μη-μηδενικά σχετικά στοιχεία, το

ποσοστό των εισερχόμενων ανδρών στο συγκεκριμένο
πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπολείπεται από σημαντικά έως και ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ
ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στη Φινλανδία
(κατά 18,7 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά
απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Σλοβενία (κατά
12,4 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Ουγγαρία (κατά
8,6 ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά 5,7 ποσ. μονάδες), η
Πολωνία (κατά 5,6 ποσ. μονάδες), και η Γερμανία (κατά
3,2 ποσ. μονάδες). Τέλος, στη Δανία, την Ολλανδία και
τη Σουηδία καταγράφεται οριακά μηδενική απόκλιση
του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών (μικρότερη των
2,0 ποσ. μονάδων).
5.1.4.11 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΕΔΙΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΕ28
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού
πληθυσμού στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) στα πεδία σπουδών
(01)-(10) στην ΕΕ-28 και στην Ελλάδα το 2018.

Γράφημα 5.91: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών
(ISCED6) ανά πεδίο σπουδών στην ΕΕ-28 και στην ΕΛΛΑΔΑ το 2018
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Το 2018, στο συνολικό νεοεισερχόμενο φοιτητικό
πληθυσμό στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) στην ΕΕ-28:
 το 21,5% του πληθυσμού εισέρχεται στο πεδίο
Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το δίκαιο,
 το 14,6% του πληθυσμού εισέρχεται στο πεδίο Ανθρωπιστικές σπουδές, γλωσσικές σπουδές, σπουδές στις τέχνες,
 το 14,2% του πληθυσμού εισέρχεται στο πεδίο
Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και
δομικών έργων,
 το 11,4% του πληθυσμού εισέρχεται στο πεδίο Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση,
 το 10,3% του πληθυσμού εισέρχεται στο πεδίο Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά, στατιστική,
 το 10,2% του πληθυσμού εισέρχεται στο πεδίο Υγεία
και υπηρεσίες πρόνοιας,
 το 6,5% του πληθυσμού εισέρχεται στο πεδίο Εκπαίδευση,
 το 5,4% του πληθυσμού εισέρχεται στο πεδίο Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας,
 το 4,3% του πληθυσμού εισέρχεται στο πεδίο Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών, και
 το 1,6% του πληθυσμού εισέρχεται στο πεδίο Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική και κτηνιατρική.
Την ίδια χρονιά, στο συνολικό νεοεισερχόμενο φοιτητικό πληθυσμό στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) στην Ελλάδα:
 το 22,1% του πληθυσμού εισέρχεται στο πεδίο
Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και
δομικών έργων, τιμή υπερέχουσα σημαντικά (κατά
7,9 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28
(14,2%),
 το 19,1% του πληθυσμού εισέρχεται στο πεδίο
Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το δίκαιο, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά (κατά 2,4 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (21,5%),
 το 13,5% του πληθυσμού εισέρχεται στο πεδίο Ανθρωπιστικές σπουδές, γλωσσικές σπουδές, σπουδές στις τέχνες, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά (κατά
1,1 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28
(14,6%),
 το 11,4% του πληθυσμού εισέρχεται στο πεδίο Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση, τιμή ταυτόσημη της αντίστοιχης τιμής στην
ΕΕ-28 (11,4%),
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 το 8,4% του πληθυσμού εισέρχεται στο πεδίο Υγεία










και υπηρεσίες πρόνοιας, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά (κατά 1,8 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής
στην ΕΕ-28 (10,2%),
το 7,9% του πληθυσμού εισέρχεται στο πεδίο Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά, στατιστική, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά (κατά 2,4 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (10,3%),
το 6,2% του πληθυσμού εισέρχεται στο πεδίο Εκπαίδευση, τιμή υπολειπόμενη οριακά (κατά 0,3 ποσ.
μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (6,5%),
το 4,4% του πληθυσμού εισέρχεται στο πεδίο Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική και κτηνιατρική, τιμή
υπερέχουσα ελαφρά (κατά 2,8 ποσ. μονάδες) της
αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (1,6%),
το 3,6% του πληθυσμού εισέρχεται στο πεδίο Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά (κατά 1,8 ποσ. μονάδες) της
αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (5,4%), και
το 3,6% του πληθυσμού εισέρχεται στο πεδίο Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών, τιμή υπολειπόμενη
ελαφρά (κατά 0,7 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (4,3%).

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία κατανομή του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού
πληθυσμού στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) στα πεδία σπουδών (01)(10) και ανά φύλο στην ΕΕ-28 και στην Ελλάδα το 2018.
Το 2018, στο συνολικό νεοεισερχόμενο φοιτητικό
πληθυσμό στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) στην ΕΕ-28 καταγράφεται:
 σημαντική ανισορροπία των φύλων υπέρ των ανδρών σε 3 πεδία σπουδών: (1) Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας, (2) Σπουδές μηχανικού,
βιομηχανικής παραγωγής και δομικών έργων, και
(3) Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών,
 σημαντική ανισορροπία των φύλων υπέρ των γυναικών σε 5 πεδία σπουδών: (1) Εκπαίδευση, (2) Υγεία
και υπηρεσίες πρόνοιας, (3) Ανθρωπιστικές σπουδές, γλωσσικές σπουδές, σπουδές στις τέχνες, (4)
Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση, και ελαφρότερα στο πεδίο (5) Σπουδές στις
επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το δίκαιο, και
 σχετική ισορροπία των φύλων σε 2 πεδία σπουδών:
(1) Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική και κτηνιατρική, και (2) Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά, στατιστική.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Γράφημα 5.92: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών
(ISCED6) ανά πεδίο σπουδών και ανά φύλο στην ΕΕ-28 και στην ΕΛΛΑΔΑ το 2018
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Την ίδια χρονιά, στο συνολικό νεοεισερχόμενο φοιτητικό πληθυσμό στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) στην Ελλάδα
καταγράφεται:
 σημαντική ανισορροπία των φύλων υπέρ των ανδρών σε 3 πεδία σπουδών: (1) Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας, (2) Σπουδές μηχανικού,
βιομηχανικής παραγωγής και δομικών έργων, και
(3) Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών,
 σημαντική ανισορροπία των φύλων υπέρ των γυναικών σε 5 πεδία σπουδών: (1) Εκπαίδευση, (2) Υγεία
5.1.5



και υπηρεσίες πρόνοιας, (3) Ανθρωπιστικές σπουδές, γλωσσικές σπουδές, σπουδές στις τέχνες, (4)
Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση, και ελαφρότερα στο πεδίο (5)Γεωπονία,
δασοκομία, αλιευτική και κτηνιατρική, και
σχετική ισορροπία των φύλων σε 2 πεδία σπουδών:
(1) Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το
δίκαιο, και (2) Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά,
στατιστική.

Τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7)
ως προς το πεδίο σπουδών του, καθώς και το ποσοστό
των εισερχόμενων φοιτητριών επί του συγκεκριμένου
συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος του
συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου
σπουδών (ISCED7) για τον οποίο διατίθενται στοιχεία

Γράφημα 5.93: Πλήθος του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) για
τον οποίο διατίθενται στοιχεία ως προς το πεδίο σπουδών του, και ποσοστό των εισερχόμενων φοιτητριών επί του συγκεκριμένου συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

Το 2018, 1.843.393 φοιτητές/-τριες εισέρχονται στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου
σπουδών (ISCED7) για τους οποίους διατίθενται στοιχεία ως προς το πεδίο σπουδών τους στα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28, με τον δείκτη ποσοστό των εισερχόμενων
φοιτητριών επί του συγκεκριμένου συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού να είναι 57,7% (ή
1.62.986 φοιτήτριες).
Την ίδια χρονιά, 26.044 φοιτητές/-τριες εισέρχονται
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου
σπουδών (ISCED7) για τους οποίους διατίθενται στοιχεία ως προς το πεδίο σπουδών τους στην Ελλάδα,
με τον δείκτη ποσοστό των εισερχόμενων φοιτητριών
επί του συγκεκριμένου συνολικού νεοεισερχόμενου
φοιτητικού πληθυσμού να είναι 59,8% (ή 15.574
φοιτήτριες). Στην κατανομή μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η
Ελλάδα (59,8%) κατέχει την 10η υψηλότερη θέση,
τιμή υπερέχουσα της αντίστοιχης τιμής του δείκτη
στην ΕΕ-28 (57,7%) κατά 2,1 ποσ. μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, και στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ
το ποσοστό των φοιτητριών που εισέρχονται στη συγκεκριμένη βαθμίδα υπερέχουν του αντίστοιχού ποσοστού των φοιτητών. Τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο
δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 64,3% είναι: η
Πολωνία (68,2%), η Κύπρος (66,2%), η Σλοβενία (63,3%),
η Λιθουανία (62,6%), και το Ηνωμένο Βασίλειο (61,3%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη

53,4%, είναι: η Αυστρία (52,1%), η Γερμανία (52,3%), το
Λουξεμβούργο (53,9%), η Γαλλία (54,3%), και το Βέλγιο
(54,4%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/bottom5 είναι υψηλή (1,2 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2018, στο πεδίο σπουδών
(00) Γενικά προγράμματα και προσόντα της συγκεκριμένης βαθμίδας εισέρχεται μόλις το 0,04% (ή 671 φοιτητές/-τριες) του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού της βαθμίδας στα κράτη-μέλη της ΕΕ28, που αφορά κατά κύριο λόγο σε φοιτητικό πληθυσμό
της βαθμίδας στο Ηνωμένο Βασίλειο (529 φοιτητές/τριες), και την Ιρλανδία (129 φοιτητές/-τριες), ενώ σε
26 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ καταγράφεται μηδενικό πλήθος σπουδαστών/-στριών στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας.
Στη συνέχεια παρουσιάζεται η κατανομή των υπόλοιπων 10 πεδίων σπουδών της βαθμίδας.
5.1.5.1 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού
πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (01) Εκπαίδευση στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) επί του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για
τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 το 2018.

6,5

6,1

6,1

5,7

5,4

5,3

5,0

5,0

4,8

4,5

3,6

3,0

9.614

366

15.153

1.381

1.361

3.522

390

336

1.340

29.684

8,2

1.959

14.908

8,4

1.591

8,7

3.297

8,9

1.583

9,0

185

9,7

104

2.429

3.326

2.712

2.866

36.190

1.037

3.182

19,0 17,8 16,7 14,6
13,6 12,8 12,7 10,4 9,9

18.182

2.199

167.114

9,1

7.826

34,3

391

Γράφημα 5.94: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (01) Εκπαίδευση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) επί του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - New entrants by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_ent02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, 167.114 φοιτητές/-τριες εισέρχονται στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7),
πλήθος που αντιστοιχεί στο 9,1% του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης
βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία,
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, 1.591 φοιτητές/-τριες εισέρχονται στο
συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) στην
Ελλάδα, πλήθος που αντιστοιχεί στο 6,1% του συνολικού
νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας. Στην κατανομή μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα (6,1%) κατέχει την 18η υψηλότερη θέση, τιμή υπο-
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λειπόμενη ελαφρά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην
ΕΕ-28 (9,1%) κατά 3,0 ποσ. μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 20,5% είναι: η Κύπρος (34,3%), η Σουηδία (19,0%), η Ισπανία
(17,8%), η Ουγγαρία (16,7%), και η Σλοβενία (14,6%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη
4,2%, είναι: το Βέλγιο (3,0%), η Φινλανδία (3,6%), η Λιθουανία (4,5%), η Ρουμανία (4,8%), και η Δανία (5,0%).
Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/bottom5 είναι
σημαντικά υψηλή (4,9 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (01) Εκπαίδευση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) στην ΕΕ-28, καταγράφει αύξηση κατά
19,4% (ή κατά 27.129 φοιτητές/-τριες) από 139.985
φοιτητές/-τριες το 2015, σε 167.114 φοιτητές/-τριες το
2018. Την ίδια περίοδο αναφοράς, το πλήθος του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού

στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 112,1% (ή
κατά 841 φοιτητές/-τριες) από 750 φοιτητές/-τριες το
2015, σε 1.591 φοιτητές/-τριες το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού
πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (01) Εκπαίδευση στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου
σπουδών (ISCED7) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28
το 2018.

Γράφημα 5.95: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (01) Εκπαίδευση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Το 2018, και στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των εισερχόμενων ανδρών στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της
βαθμίδας υπολείπεται ιδιαίτερα σημαντικά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στην Ιταλία (κατά 85,1 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν:
η Πολωνία (κατά 78,7 ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά
78,5 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά 73,1 ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά 73,1 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία
(κατά 73,1 ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά 71,6 ποσ.
μονάδες), η Σλοβενία (κατά 68,9 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 67,2 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 67,2
ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά 66,9 ποσ. μονάδες), η
Ολλανδία (κατά 66,8 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά
66,7 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 63,1 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 62,2 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 61,8 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 61,2 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 59,5 ποσ. μονάδες), η Μάλτα (κατά 57,8 ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο (κατά 53,8
ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 50,8 ποσ. μονάδες), η

Γαλλία (κατά 48,1 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά
47,0 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 46,0
ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 42,1 ποσ. μονάδες), η
Ιρλανδία (κατά 38,8 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά
34,2 ποσ. μονάδες), και η Ουγγαρία (κατά 26,9 ποσ.
μονάδες), που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του εύρους της απόκλισης των φύλων στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
5.1.5.2 ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ & ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ, ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ
ΤΕΧΝΕΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού
πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (02) Ανθρωπιστικές,
γλωσσικές σπουδές, σπουδές στις τέχνες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών
(ISCED7) επί του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον
οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 5.96: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (02) Ανθρωπιστικές, γλωσσικές σπουδές,
σπουδές στις τέχνες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) επί του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού της
συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

Το 2018, 187.366 φοιτητές/-τριες εισέρχονται στο πεδίο σπουδών (02) Ανθρωπιστικές, γλωσσικές σπουδές,
σπουδές στις τέχνες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7), πλήθος που
αντιστοιχεί στο 10,2% του συνολικού νεοεισερχόμενου
φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας,
για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτημέλη της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, 1.993 φοιτητές/-τριες εισέρχονται στο
συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) στην
Ελλάδα, πλήθος που αντιστοιχεί στο 7,7% του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας. Στην κατανομή μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη,
η Ελλάδα (7,7%) κατέχει την 16η υψηλότερη θέση, τιμή
υπολειπόμενη ελαφρά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη
στην ΕΕ-28 (10,2%) κατά 2,5 ποσ. μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 13,4% είναι: η Γερμανία (16,1%), η Ιταλία (15,8%), το Βέλγιο
(13,1%), η Δανία (11,7%), και το Ηνωμένο Βασίλειο
(10,1%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη
με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή
δείκτη 4,9%, είναι: η Σουηδία (4,1%), η Μάλτα (4,4%), η
Βουλγαρία (4,8%), η Κύπρος (5,2%), και το Λουξεμ-

βούργο (6,0%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/bottom5 είναι υψηλή (2,8 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018, για
την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος του
συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού
στο πεδίο σπουδών (02) Ανθρωπιστικές, γλωσσικές
σπουδές, σπουδές στις τέχνες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) στην
ΕΕ-28, καταγράφει ισχυρή αύξηση κατά 22,5% (ή κατά
34.376 φοιτητές/-τριες) από 152.990 φοιτητές/-τριες το
2015, σε 187.366 φοιτητές/-τριες το 2018. Την ίδια περίοδο αναφοράς, το πλήθος του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού στο συγκεκριμένο πεδίο
σπουδών στην Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική
αύξηση κατά 69,2% (ή κατά 815 φοιτητές/-τριες) από
1.178 φοιτητές/-τριες το 2015, σε 1.993 φοιτητές/-τριες
το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (02) Ανθρωπιστικές, γλωσσικές σπουδές, σπουδές στις τέχνες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το
2018.

Γράφημα 5.97: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (02) Ανθρωπιστικές, γλωσσικές σπουδές,
σπουδές στις τέχνες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
67,3 67,4 67,5 68,7 69,6 71,4 71,8 71,8 72,3 72,8 75,2 75,9
60,5 60,8 61,9 62,3 62,5 62,6 62,6 63,8 65,0 65,5 65,7 66,1 66,2 66,4
53,6 57,7 59,4

46,4 42,3 40,6
39,5 39,2 38,1 37,7 37,5 37,4 37,4 36,2 35,0 34,5 34,3 33,9 33,8 33,6
32,7 32,6 32,5 31,3 30,4 28,6 28,2 28,2 27,7 27,2
24,8 24,1

άνδρες

γυναίκες

Πηγή: Eurostat - New entrants by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_ent02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, και στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των εισερχόμενων ανδρών στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της
βαθμίδας υπολείπεται από ιδιαίτερα σημαντικά έως
ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στη Λετονία (κατά 51,8 ποσ.
μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Πολωνία (κατά 50,4 ποσ. μονάδες),
η Κύπρος (κατά 45,6 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά
44,7 ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά 43,6 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 43,6 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 42,8 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 39,3
ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 37,4 ποσ. μονάδες), η
Γαλλία (κατά 34,8 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά
34,6 ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά 32,8 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 32,3 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο
Βασίλειο (κατά 32,2 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά
31,4 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 31,0 ποσ. μονάδες),
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η Σουηδία (κατά 30,0 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά
27,6 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 25,2 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 25,2 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία
(κατά 25,0 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 24,5 ποσ.
μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 23,8 ποσ. μονάδες), η
Ισπανία (κατά 21,6 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά
20,9 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά 18,8 ποσ. μονάδες), η Μάλτα (κατά 15,5 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα το Λουξεμβούργο (κατά 7,2 ποσ. μονάδες), που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του εύρους της απόκλισης των φύλων στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της
βαθμίδας μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
5.1.5.3 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ &
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού
πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (03) Κοινωνικές επι-

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

τητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για
τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 το 2018.

στήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) επί του συνολικού νεοεισερχόμενου φοι-
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Γράφημα 5.98: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (03) Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία
και πληροφόρηση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) επί του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού της
συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Το 2018, 210.008 φοιτητές/-τριες εισέρχονται στο πεδίο σπουδών (03) Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7),
πλήθος που αντιστοιχεί στο 11,4% του συνολικού
νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά
στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη
χρονιά.
Την ίδια χρονιά, 5.583 φοιτητές/-τριες εισέρχονται στο
συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) στην
Ελλάδα, πλήθος που αντιστοιχεί στο 21,4% του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας. Στην κατανομή μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η
Ελλάδα (21,4%) κατέχει την 1η υψηλότερη θέση, τιμή
υπερέχουσα σημαντικά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη
στην ΕΕ-28 (11,4%) κατά 10,0 ποσ. μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 17,1%
είναι: η Ελλάδα (21,4%), η Ολλανδία (17,1%), η Δανία
(16,4%), η Ιταλία (15,4%), και το Βέλγιο (15,0%). Στον
αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη
6,5%, είναι: η Κύπρος (4,6%), η Φινλανδία (5,7%), η
Εσθονία (7,2%), η Λετονία (7,3%), και το Λουξεμ-

βούργο (7,6%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/bottom είναι υψηλή (2,6 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (03) Κοινωνικές επιστήμες,
δημοσιογραφία και πληροφόρηση της τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών
(ISCED7) στην ΕΕ-28, καταγράφει ισχυρή αύξηση κατά
24,2% (ή κατά 40.957 φοιτητές/-τριες) από 169.051
φοιτητές/-τριες το 2015, σε 210.008 φοιτητές/-τριες το
2018. Την ίδια περίοδο αναφοράς, το πλήθος του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού στο
συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην Ελλάδα καταγράφει
ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 114,2% (ή κατά 2.976
φοιτητές/-τριες) από 2.607 φοιτητές/-τριες το 2015, σε
5.583 φοιτητές/-τριες το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (03) Κοινωνικές
επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου
σπουδών (ISCED7) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ28 το 2018.

Γράφημα 5.99: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (03) Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - New entrants by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_ent02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, και στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των εισερχόμε-

νων ανδρών στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της
βαθμίδας υπολείπεται από ιδιαίτερα σημαντικά του
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μονάδες), η Ολλανδία (κατά 32,0 ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά 31,3 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά
30,6 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 30,4 ποσ. μονάδες),
η Δανία (κατά 28,9 ποσ. μονάδες), και η Ιταλία (κατά
25,8 ποσ. μονάδες), που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή
του εύρους της απόκλισης των φύλων στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.

αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη
απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να
καταγράφεται στο Λουξεμβούργο (κατά 59,1 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων
ακολουθούν: η Φινλανδία (κατά 50,4 ποσ. μονάδες), η
Ρουμανία (κατά 49,7 ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά
47,6 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 47,6 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 47,1 ποσ. μονάδες), η Κροατία
(κατά 46,0 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 45,3
ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 42,6 ποσ. μονάδες), η
Σλοβακία (κατά 42,4 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά
41,0 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 40,5 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 39,0 ποσ. μονάδες), η Κύπρος
(κατά 38,7 ποσ. μονάδες), η Μάλτα (κατά 37,8 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 36,2 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία
(κατά 35,5 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 34,7 ποσ.
μονάδες), η Τσεχία (κατά 34,5 ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 34,3 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 34,3
ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 33,3 ποσ.

5.1.5.4 ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού
πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (04) Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το δίκαιο στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7)
επί του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το
2018.

Γράφημα 5.100: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (04) Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση
και το δίκαιο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) επί του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - New entrants by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_ent02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, 474.271 φοιτητές/-τριες εισέρχονται στο πεδίο σπουδών (04) Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το δίκαιο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7), πλήθος που
αντιστοιχεί στο 25,7% του συνολικού νεοεισερχόμενου
φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας,
για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτημέλη της ΕΕ-28.
Την ίδια χρονιά, 7.467 φοιτητές/-τριες εισέρχονται στο
συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) στην
Ελλάδα, πλήθος που αντιστοιχεί στο 28,7% του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας. Στην κατανομή μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η
Ελλάδα (28,7%) κατέχει την 10η υψηλότερη θέση, τιμή
υπερέχουσα ελαφρά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη
στην ΕΕ-28 (25,7%) κατά 3,0 ποσ. μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 39,7% είναι: το Λουξεμβούργο (51,1%), η Μάλτα (41,1%), η Αυστρία (37,2%), η Κύπρος (34,8%), και η Βουλγαρία
(34,1%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη
με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή
δείκτη 19,2%, είναι: η Σουηδία (15,8%), η Πορτογαλία
(19,3%), η Σλοβακία (20,1%), η Τσεχία (20,3%), και η
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Φινλανδία (20,4%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/bottom είναι υψηλή (2,1 φορές), που υποδηλώνει
την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη
μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (04) Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το δίκαιο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7)
στην ΕΕ-28, καταγράφει ισχυρή αύξηση κατά 27,6% (ή
κατά 102.565 φοιτητές/-τριες) από 371.706 φοιτητές/τριες το 2015, σε 474.271 φοιτητές/-τριες το 2018. Την
ίδια περίοδο αναφοράς, το πλήθος του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα
σημαντική αύξηση κατά 45,5% (ή κατά 2.334 φοιτητές/τριες) από 5.133 φοιτητές/-τριες το 2015, σε 7.467 φοιτητές/-τριες το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία κατανομή του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού
πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (04) Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το δίκαιο στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7)
ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Γράφημα 5.101: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (04) Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το δίκαιο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, σε 25 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των εισερχόμενων ανδρών στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπολείπεται από ιδιαίτερα σημαντικά έως και ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ
ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στην Πολωνία
(κατά 36,9 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά
απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Λιθουανία (κατά
35,4 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά 35,4 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 33,7 ποσ. μονάδες), η Κροατία
(κατά 31,1 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 30,3 ποσ.
μονάδες), η Σλοβακία (κατά 29,9 ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά 27,0 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά
23,2 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 21,9 ποσ. μονάδες),
η Λετονία (κατά 21,2 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 19,7 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 19,2 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 18,6 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 14,1 ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά
13,2 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 13,2 ποσ. μονάδες),
και ελαφρότερα η Ιταλία (κατά 9,0 ποσ. μονάδες), η

Αυστρία (κατά 8,1 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 7,9
ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά 7,4 ποσ. μονάδες), η
Γερμανία (κατά 5,7 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 5,2
ποσ. μονάδες), και η Ιρλανδία (κατά 3,5 ποσ. μονάδες),
και η Ολλανδία (κατά 2,5 ποσ. μονάδες).
Την ίδια χρονιά, στο Λουξεμβούργο, τη Μάλτα και τη
Δανία καταγράφεται οριακά μηδενική απόκλιση του
δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών (μικρότερη των 2,0
ποσ. μονάδων) με οριακή υπεροχή των ανδρών.
5.1.5.5 ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού
πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (05) Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά και στατιστική στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7)
επί του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το
2018.
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Γράφημα 5.102: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (05) Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά και
στατιστική στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) επί του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - New entrants by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_ent02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, 133.357 φοιτητές/-τριες εισέρχονται στο
πεδίο σπουδών (05) Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά
και στατιστική στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7), πλήθος που αντιστοιχεί στο 7,2% του συνολικού νεοεισερχόμενου
φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας,
για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτημέλη της ΕΕ-28.
Την ίδια χρονιά, 3.024 φοιτητές/-τριες εισέρχονται στο
συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαί-

δευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) στην
Ελλάδα, πλήθος που αντιστοιχεί στο 11,6% του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας. Στην κατανομή μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η
Ελλάδα (11,6%) κατέχει την 1η υψηλότερη θέση, τιμή
υπερέχουσα της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28
(7,2%) κατά 4,4 ποσ. μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 10,5% εί-
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ναι: η Ελλάδα (11,6%), η Ολλανδία (10,7%), η Γερμανία
(10,5%), η Ιταλία (9,9%), και το Ηνωμένο Βασίλειο
(9,5%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη
με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή
δείκτη 2,7%, είναι: η Κύπρος (1,1%), η Βουλγαρία
(2,3%), η Φινλανδία (2,8%), η Πολωνία (3,6%), και η
Σουηδία (3,8%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/bottom5 είναι σημαντικά υψηλή (3,9 φορές), που
υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων
του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (05) Φυσικές επιστήμες,
μαθηματικά και στατιστική της τριτοβάθμιας εκπαί-

δευσης μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) στην
ΕΕ-28, καταγράφει ισχυρή αύξηση κατά 26,8% (ή κατά
28.196 φοιτητές/-τριες) από 105.161 φοιτητές/-τριες το
2015, σε 133.357 φοιτητές/-τριες το 2018. Την ίδια περίοδο αναφοράς, το πλήθος του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην Ελλάδα καταγράφει αύξηση κατά
11,4% (ή κατά 309 φοιτητές/-τριες) από 2.715 φοιτητές/-τριες το 2015, σε 3.024 φοιτητές/-τριες το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού
πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (05) Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά και στατιστική στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7)
ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 5.103: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (05) Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά και
στατιστική στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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33,7 32,3 29,4
27,3

άνδρες

γυναίκες

Πηγή: Eurostat - New entrants by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_ent02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, σε 19 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των εισερχόμενων ανδρών στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπολείπεται από ιδιαίτερα σημαντικά έως και ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ
ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στην Πολωνία
(κατά 45,5 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά
απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Κύπρος (κατά
41,2 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά 35,5 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 32,5 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 27,0 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο
(κατά 25,5 ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά 25,2 ποσ.
μονάδες), η Τσεχία (κατά 24,6 ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά 23,5 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 18,6
ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 18,5 ποσ. μονάδες), η
Σουηδία (κατά 15,9 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά
15,8 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 15,7 ποσ. μονάδες), η Μάλτα (κατά 15,4 ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά 14,0 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 12,0 ποσ.
μονάδες), και ελαφρότερα η Δανία (κατά 8,3 ποσ. μονάδες), και το Λουξεμβούργο (κατά 7,8 ποσ. μονάδες).
Την ίδια χρονιά, σε 8 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ για
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των
εισερχόμενων ανδρών στο συγκεκριμένο πεδίο σπου-
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δών της βαθμίδας υπερέχει από ισχυρά έως και ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στο Βέλγιο (κατά 15,5 ποσ.
μονάδες), και ελαφρότερα και κατά φθίνουσα σειρά
απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Ολλανδία (κατά
9,9 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 7,2 ποσ. μονάδες), η
Γαλλία (κατά 5,9 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 4,6
ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 4,0 ποσ. μονάδες), η
Αυστρία (κατά 3,8 ποσ. μονάδες), και η Ιρλανδία (κατά
2,6 ποσ. μονάδες).
Τέλος, στη Γερμανία, καταγράφεται οριακά μηδενική
απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών (μικρότερη των 2,0 ποσ. μονάδων).
5.1.5.6 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού
πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (06) Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) επί
του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το
2018.
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Γράφημα 5.104: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (06) Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) επί του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, 76.262 φοιτητές/-τριες εισέρχονται στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών (06) Τεχνολογίες πληροφορίας
και επικοινωνίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7), πλήθος που αντιστοιχεί στο 4,1% του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για
τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28.
Την ίδια χρονιά, 1.054 φοιτητές/-τριες εισέρχονται στο
συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) στην
Ελλάδα, πλήθος που αντιστοιχεί στο 4,0% του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας. Στην κατανομή μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη,
η Ελλάδα (4,0%) κατέχει την 11η υψηλότερη θέση, τιμή
υπερέχουσα οριακά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη
στην ΕΕ-28 (4,1%) κατά 0,1 ποσ. μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 8,1% είναι: η Ιρλανδία (9,5%), η Εσθονία (9,3%), η Δανία
(7,5%), η Φινλανδία (7,4%), και η Γαλλία (6,2%). Στον
αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη 1,5%,
είναι: το Βέλγιο (1,0%), η Ιταλία (1,0%), η Πορτογαλία
(1,6%), η Ισπανία (1,9%), και η Κροατία (2,1%). Ας ση-

μειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/bottom5 είναι σημαντικά υψηλή (5,3 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη
σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (06) Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) στη ΕΕ-28,
καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 40,0% (ή
κατά 21.808 φοιτητές/-τριες) από 54.454 φοιτητές/τριες το 2015, σε 76.262 φοιτητές/-τριες το 2018. Την
ίδια περίοδο αναφοράς, το πλήθος του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα
σημαντική αύξηση κατά 80,2% (ή κατά 469 φοιτητές/τριες) από 585 φοιτητές/-τριες το 2015, σε 1.054 φοιτητές/-τριες το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού
πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (06) Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) ανά
φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 5.105: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (06) Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Το 2018, και στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των εισερχόμενων ανδρών στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της
βαθμίδας υπερέχει ιδιαίτερα σημαντικά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση
του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφε-

ται στο Βέλγιο (κατά 85,1 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η
Σλοβακία (κατά 75,7 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά
66,7 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 66,4 ποσ. μονάδες),
η Γαλλία (κατά 64,4 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά
62,6 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 61,3 ποσ. μονά-
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δες), η Αυστρία (κατά 59,9 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία
(κατά 58,4 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 56,3 ποσ.
μονάδες), η Ισπανία (κατά 55,2 ποσ. μονάδες), η Μάλτα (κατά 54,7 ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά 53,8 ποσ.
μονάδες), η Γερμανία (κατά 52,2 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 49,3 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά
45,5 ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά 44,6 ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο (κατά 43,5 ποσ. μονάδες), η
Κύπρος (κατά 42,1 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 41,9 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά
41,4 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 38,5 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 38,3 ποσ. μονάδες), η Εσθονία
(κατά 36,2 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά 30,1 ποσ.
μονάδες), η Δανία (κατά 29,1 ποσ. μονάδες), η Σουηδία
(κατά 27,8 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 24,3 ποσ.
μονάδες) που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του εύ-

ρους της απόκλισης των φύλων στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
5.1.5.7 ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ,
ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού
πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (07) Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και δομικών έργων
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου
σπουδών (ISCED7) επί του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 5.106: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (07) Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και δομικών έργων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) επί του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Το 2018, 270.223 φοιτητές/-τριες εισέρχονται στο πεδίο σπουδών (07) Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής
παραγωγής και δομικών έργων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7),
πλήθος που αντιστοιχεί στο 14,7% του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, 2.437 φοιτητές/-τριες εισέρχονται στο
συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) στην
Ελλάδα, πλήθος που αντιστοιχεί στο 9,4% του συνολικού
νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας. Στην κατανομή μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα (9,4%) κατέχει την 6η χαμηλότερη θέση, τιμή υπολειπόμενη της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28
(14,7%) κατά 5,3 ποσ. μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 22,1% είναι: η
Πορτογαλία (27,9%), η Σουηδία (26,4%), η Γερμανία
(19,4%), η Ρουμανία (19,0%), και η Τσεχία (17,9%). Στον
αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη 6,4%,
είναι: η Κύπρος (3,6%), η Ιρλανδία (5,8%), η Μάλτα
(6,1%), το Λουξεμβούργο (7,6%), και το Ηνωμένο Βασί-
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λειο (8,9%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/bottom5 είναι υψηλή (3,5 φορές), που υποδηλώνει
την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη
μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018, για
την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος του
συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού
στο πεδίο σπουδών (07) Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και δομικών έργων της τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7)
στην ΕΕ-28, καταγράφει ισχυρή αύξηση κατά 24,6% (ή
κατά 53.395 φοιτητές/-τριες) από 216.395 φοιτητές/τριες το 2015, σε 270.223 φοιτητές/-τριες το 2018. Την
ίδια περίοδο αναφοράς, το πλήθος του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην Ελλάδα καταγράφει σημαντική
αύξηση κατά 32,2% (ή κατά 594 φοιτητές/-τριες) από
1.843 φοιτητές/-τριες το 2015, σε 2.437 φοιτητές/-τριες
το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία κατανομή του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού
πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (07) Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και δομικών έργων στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το
2018.
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Γράφημα 5.107: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (07) Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής
παραγωγής και δομικών έργων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Το 2018, σε 27 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των εισερχόμενων ανδρών στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών
της βαθμίδας υπερέχει από ιδιαίτερα σημαντικά έως
και ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη
μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και
γυναικών να καταγράφεται στη Φινλανδία (κατά 55,9
ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των
φύλων ακολουθούν: το Βέλγιο (κατά 54,4 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 45,4 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία
(κατά 43,1 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 41,0 ποσ.
μονάδες), η Ολλανδία (κατά 40,8 ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά 40,3 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 39,3
ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 39,3 ποσ. μονάδες),
η Γαλλία (κατά 39,1 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά
38,2 ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά 36,7 ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 36,3 ποσ. μονάδες), η Κροατία
(κατά 35,5 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 35,0 ποσ.
μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 32,4 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 31,1 ποσ. μονάδες), η Μάλτα
(κατά 30,8 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 30,2

ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 29,7 ποσ. μονάδες), η
Ουγγαρία (κατά 28,8 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 25,1
ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο (κατά 25,0 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 23,9 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά 21,7 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 18,4 ποσ.
μονάδες), και η Πολωνία (κατά 11,8 ποσ. μονάδες). Τέλος, στην Κύπρο καταγράφεται οριακά μηδενική απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών (μικρότερη των 2,0 ποσ. μονάδων).
5.1.5.8 ΓΕΩΠΟΝΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ, ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού
πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (08) Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική και κτηνιατρική στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7)
επί του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το
2018.
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Γράφημα 5.108: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (08) Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική και
κτηνιατρική στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) επί του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - New entrants by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_ent02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, 30.096 φοιτητές/-τριες εισέρχονται στο πεδίο
σπουδών (08) Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική και
κτηνιατρική στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7), πλήθος που αντιστοιχεί στο 1,6% του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον
οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, 388 φοιτητές/-τριες εισέρχονται στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαί-

δευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) στην
Ελλάδα, πλήθος που αντιστοιχεί στο 1,5% του συνολικού
νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας. Στην κατανομή μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα (1,5%) κατέχει την 20η χαμηλότερη θέση, τιμή υπολειπόμενη οριακά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη
στην ΕΕ-28 (1,6%) κατά 0,1 ποσ. μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 4,1% εί-
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ναι: η Ρουμανία (4,5%), η Κροατία (4,3%), το Λουξεμβούργο (4,3%), η Τσεχία (3,9%), και η Ουγγαρία (3,7%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο μη-μηδενικό δείκτη (bottom 5) και με μέση
τιμή δείκτη 0,8%, είναι: η Ιρλανδία (0,2%), η Γαλλία
(0,9%), η Σουηδία (0,9%), το Ηνωμένο Βασίλειο (0,9%),
και η Αυστρία (1,3%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (5,0 φορές),
που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (08) Γεωπονία, δασοκομία,
αλιευτική και κτηνιατρική της τριτοβάθμιας εκπαίδευ-

σης μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) στη ΕΕ28, καταγράφει αύξηση κατά 17,0% (ή κατά 4.366 φοιτητές/-τριες) από 25.730 φοιτητές/-τριες το 2015, σε
30.096 φοιτητές/-τριες το 2018. Την ίδια περίοδο αναφοράς, το πλήθος του συνολικού νεοεισερχόμενου
φοιτητικού πληθυσμού στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην Ελλάδα καταγράφει σημαντική αύξηση κατά
33,3% (ή κατά 97 φοιτητές/-τριες) από 291 φοιτητές/τριες το 2015, σε 388 φοιτητές/-τριες το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (08) Γεωπονία,
δασοκομία, αλιευτική και κτηνιατρική στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών
(ISCED7) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 5.109: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (08) Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική και
κτηνιατρική στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - New entrants by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_ent02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, σε 23 από τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα
οποία διατίθενται μη-μηδενικά σχετικά στοιχεία, το
ποσοστό των εισερχόμενων ανδρών στο συγκεκριμένο
πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπολείπεται από ιδιαίτερα σημαντικά έως και ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του
δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται
στη Λετονία (κατά 50,7 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η
Εσθονία (κατά 43,4 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 42,4
ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 41,1 ποσ. μονάδες),
η Ισπανία (κατά 41,1 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 37,3 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 36,8 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 31,7 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 30,6 ποσ. μονάδες), η Σουηδία
(κατά 30,6 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 29,2 ποσ.
μονάδες), η Κροατία (κατά 25,2 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 24,5 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά
24,0 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά 20,8 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 18,6 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 18,3 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά
16,8 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 16,5 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 13,3 ποσ. μονάδες), το Λου-
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ξεμβούργο (κατά 10,2 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα
η Ελλάδα (κατά 8,2 ποσ. μονάδες), και η Βουλγαρία
(κατά 6,4 ποσ. μονάδες). Την ίδια χρονιά, στην Ιταλία
το ποσοστό των εισερχόμενων ανδρών στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπερέχει ελαφρά
(κατά 5,7 ποσ. μονάδες), του αντίστοιχου δείκτη των
γυναικών, αλλά και στη Ρουμανία (κατά 5,2 ποσ. μονάδες).
Τέλος, στην Ιρλανδία καταγράφεται οριακά μηδενική
απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών (μικρότερη των 2,0 ποσ. μονάδων).
5.1.5.9 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και
το ποσοστό του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (09) Υγεία και
υπηρεσίες πρόνοιας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) επί του
συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού
της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το
2018.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020
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Γράφημα 5.110: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (09) Υγεία και υπηρεσίες πρόνοιας στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) επί του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Το 2018, 253.481 φοιτητές/-τριες εισέρχονται στο πεδίο σπουδών (09) Υγεία και υπηρεσίες πρόνοιας της
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μεταπτυχιακού κύκλου
σπουδών (ISCED7), πλήθος που αντιστοιχεί στο 13,8%
του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 τη
συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, 2.113 φοιτητές/-τριες εισέρχονται στο
συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) στην
Ελλάδα, πλήθος που αντιστοιχεί στο 8,1% του συνολικού
νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας. Στην κατανομή μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα (8,1%) κατέχει την 3η χαμηλότερη θέση, τιμή υπολειπόμενη σημαντικά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη
στην ΕΕ-28 (13,8%) κατά 5,7 ποσ. μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 22,0% είναι: η Φινλανδία (27,4%), η Λετονία (22,6%), η Ισπανία
(20,2%), η Ουγγαρία (19,9%), και η Μάλτα (19,9%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη
7,6%, είναι: το Λουξεμβούργο (4,5%), η Γερμανία
(7,1%), η Ελλάδα (8,1%), η Εσθονία (8,9%), και η Δανία

(9,5%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/bottom5 είναι σημαντικά υψηλή (7,6 φορές), που
υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων
του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (09) Υγεία και υπηρεσίες
πρόνοιας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) στην ΕΕ-28, καταγράφει
ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 42,7% (ή κατά 75.828
φοιτητές/-τριες) από 177.653 φοιτητές/-τριες το 2015,
σε 253.481 φοιτητές/-τριες το 2018. Την ίδια περίοδο
αναφοράς, το πλήθος του συνολικού νεοεισερχόμενου
φοιτητικού πληθυσμού στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 198,9% (ή κατά 1.406 φοιτητές/-τριες) από
707 φοιτητές/-τριες το 2015, σε 2.113 φοιτητές/-τριες
το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (09) Υγεία και
υπηρεσίες πρόνοιας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) ανά φύλο
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 5.111: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (09) Υγεία και υπηρεσίες πρόνοιας στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, και στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των εισερχόμενων ανδρών στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της
βαθμίδας υπολείπεται ιδιαίτερα σημαντικά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη από-

κλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στην Εσθονία (κατά 59,7 ποσ. μονάδες), και
κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Φινλανδία (κατά 59,4 ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 57,3 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 55,5
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ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 54,0 ποσ. μονάδες), η
Σλοβενία (κατά 54,0 ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά
53,1 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 51,6 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 50,5 ποσ. μονάδες),
η Λιθουανία (κατά 50,4 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 43,8 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά 43,3 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 42,7 ποσ. μονάδες), η Τσεχία
(κατά 42,4 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 42,0 ποσ.
μονάδες), η Λετονία (κατά 40,5 ποσ. μονάδες), η Δανία
(κατά 39,6 ποσ. μονάδες), η Μάλτα (κατά 38,1 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 37,0 ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο (κατά 34,6 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά
34,6 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά 32,8 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 29,4 ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά 28,7 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 28,2 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 18,1 ποσ. μονάδες), η Αυστρία

(κατά 15,0 ποσ. μονάδες), και η Βουλγαρία (κατά 12,3
ποσ. μονάδες) που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του
εύρους της απόκλισης των φύλων στο συγκεκριμένο
πεδίο σπουδών της βαθμίδας μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
5.1.5.10 ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού
πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (10) Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) επί του συνολικού
νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 5.112: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (10) Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) επί του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Το 2018, 40.544 φοιτητές/-τριες εισέρχονται στο πεδίο σπουδών (10) Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7), πλήθος που αντιστοιχεί στο
2,2% του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού
πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, 394 φοιτητές/-τριες εισέρχονται στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) στην
Ελλάδα, πλήθος που αντιστοιχεί στο 1,5% του συνολικού
νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας. Στην κατανομή μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα (1,5%) κατέχει την 16η υψηλότερη θέση, τιμή υπερέχουσα οριακά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην
ΕΕ-28 (2,2%) κατά 0,7 ποσ. μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 6,6% είναι: η Κροατία (7,7%), η Τσεχία (7,3%), η Βουλγαρία
(6,2%), η Πολωνία (5,9%), και η Σλοβακία (5,8%). Στον
αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο μη-μηδενικό δείκτη (bottom 5) και με μέση
τιμή δείκτη 0,6%, είναι: η Μάλτα (0,2%), η Κύπρος
(0,3%), η Δανία (0,7%), η Σουηδία (0,7%), και το Βέλ-
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γιο (0,9%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (11,7 φορές),
που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (10) Σπουδές στην παροχή
υπηρεσιών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) στην ΕΕ-28, καταγράφει αύξηση κατά 11,9% (ή κατά 4.325 φοιτητές/τριες) από 36.219 φοιτητές/-τριες το 2015, σε 40.544
φοιτητές/-τριες το 2018. Την ίδια περίοδο αναφοράς,
το πλήθος του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού
πληθυσμού στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην Ελλάδα καταγράφει σημαντική αύξηση κατά 34,5% (ή κατά 101 φοιτητές/-τριες) από 293 φοιτητές/-τριες το
2015, σε 394 φοιτητές/-τριες το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (10) Σπουδές
στην παροχή υπηρεσιών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) ανά
φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 5.113: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (10) Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Το 2018, σε 16 από τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται μη-μηδενικά σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των εισερχόμενων ανδρών στο συγκεκριμένο
πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπερέχει από ιδιαίτερα
σημαντικά έως και ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των
γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στη Ρουμανία (κατά 44,9 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα
σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Λιθουανία (κατά 43,2 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 25,8 ποσ.
μονάδες), η Σλοβακία (κατά 24,9 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 24,0 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 21,7
ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 17,7 ποσ. μονάδες), η
Γαλλία (κατά 16,4 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά
11,9 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 11,6 ποσ. μονάδες),
η Κροατία (κατά 10,6 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η
Αυστρία (κατά 9,7 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά 8,1
ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά 5,0 ποσ. μονάδες), η
Ιρλανδία (κατά 3,2 ποσ. μονάδες), και οριακά η Φινλανδία (κατά 2,1 ποσ. μονάδες).
Την ίδια χρονιά, σε 10 από τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ για
τα οποία διατίθενται μη-μηδενικά σχετικά στοιχεία, το
ποσοστό των εισερχόμενων ανδρών στο συγκεκριμένο
πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπολείπεται από σημα-

ντικά έως και ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ
ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στην Κύπρο
(κατά 60,0 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά
απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Μάλτα (κατά
50,0 ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 33,8 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 28,9 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 17,9 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 15,7 ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά 15,0 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα
(κατά 14,7 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Γερμανία
(κατά 9,3 ποσ. μονάδες), και το Λουξεμβούργο (κατά
6,7 ποσ. μονάδες).
Τέλος, στην Ισπανία, και καταγράφεται οριακά μηδενική απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών
(μικρότερη των 2,0 ποσ. μονάδων).
5.1.5.11 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΕΔΙΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΕ28
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού
πληθυσμού στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) στα πεδία σπουδών
(01)-(10) στην ΕΕ-28 και στην Ελλάδα το 2018.

Γράφημα 5.114: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) ανά πεδίο σπουδών στην ΕΕ-28 και στην ΕΛΛΑΔΑ το 2018
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

Το 2018, στο συνολικό νεοεισερχόμενο φοιτητικό
πληθυσμό στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) στην ΕΕ-28:
 το 25,7% του πληθυσμού εισέρχεται στο πεδίο
Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το δίκαιο,
 το 14,7% του πληθυσμού εισέρχεται στο πεδίο
Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και
δομικών έργων,
 το 13,8% του πληθυσμού εισέρχεται στο πεδίο Υγεία
και υπηρεσίες πρόνοιας,
 το 11,4% του πληθυσμού εισέρχεται στο πεδίο Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση,
 το 10,2% του πληθυσμού εισέρχεται στο πεδίο Ανθρωπιστικές σπουδές, γλωσσικές σπουδές, σπουδές στις τέχνες,
 το 9,1% του πληθυσμού εισέρχεται στο πεδίο Εκπαίδευση,
 το 7,2% του πληθυσμού εισέρχεται στο πεδίο Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά, στατιστική,
 το 4,1% του πληθυσμού εισέρχεται στο πεδίο Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας,
 το 2,2% του πληθυσμού εισέρχεται στο πεδίο Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών, και
 το 1,6% του πληθυσμού εισέρχεται στο πεδίο Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική και κτηνιατρική.
Την ίδια χρονιά, στο συνολικό νεοεισερχόμενο φοιτητικό πληθυσμό στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) στην Ελλάδα:
 το 28,7% του πληθυσμού εισέρχεται στο πεδίο
Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το δίκαιο, τιμή υπερέχουσα ελαφρά (κατά 3,0 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (25,7%),
 το 21,4% του πληθυσμού εισέρχεται στο πεδίο Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση, τιμή υπερέχουσα σημαντικά (κατά 10,0 ποσ.
μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (11,4%),
 το 11,6% του πληθυσμού εισέρχεται στο πεδίο Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά, στατιστική, τιμή υπερέχουσα ελαφρά (κατά 4,4 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (7,2%),
 το 9,4% του πληθυσμού εισέρχεται στο πεδίο Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και δομικών έργων, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά (κατά 5,3
ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28
(14,7%),
 το 8,1% του πληθυσμού εισέρχεται στο πεδίο Υγεία
και υπηρεσίες πρόνοιας, τιμή υπολειπόμενη ελα-
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φρά (κατά 5,7 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής
στην ΕΕ-28 (13,8%),
το 7,7% του πληθυσμού εισέρχεται στο πεδίο Ανθρωπιστικές σπουδές, γλωσσικές σπουδές, σπουδές στις τέχνες, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά (κατά
2,5 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28
(10,2%),
το 6,1% του πληθυσμού εισέρχεται στο πεδίο Εκπαίδευση, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά (κατά 3,0
ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28
(9,1%),

 το 4,0% του πληθυσμού εισέρχεται στο πεδίο Τε-





χνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας, τιμή υπολειπόμενη οριακά (κατά 0,1 ποσ. μονάδες) της
αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (4,1%),
το 1,5% του πληθυσμού εισέρχεται στο πεδίο Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών, τιμή υπολειπόμενη
οριακά (κατά 0,7 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (2,2%), και
το 1,5% του πληθυσμού εισέρχεται στο πεδίο Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική και κτηνιατρική, τιμή
οριακά ταυτόσημη της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28
(1,6%).

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) στα πεδία
σπουδών (01)-(10) και ανά φύλο στην ΕΕ-28 και στην
Ελλάδα το 2018.
Το 2018, συνολικό νεοεισερχόμενο φοιτητικό πληθυσμό στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού
κύκλου σπουδών (ISCED7) στην ΕΕ-28 καταγράφεται:
 σημαντική ανισορροπία των φύλων υπέρ των ανδρών σε 2 πεδία σπουδών: (1) Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας, (2) Σπουδές μηχανικού,
βιομηχανικής παραγωγής και δομικών έργων,
 σημαντική ανισορροπία των φύλων υπέρ των γυναικών σε 6 πεδία σπουδών: (1) Εκπαίδευση, (2) Υγεία
και υπηρεσίες πρόνοιας, (3) Κοινωνικές επιστήμες,
δημοσιογραφία και πληροφόρηση, (4) Ανθρωπιστικές σπουδές, γλωσσικές σπουδές, και ελαφρότερα στα πεδία (5) Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική
και κτηνιατρική, σπουδές στις τέχνες, και (6) Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών,
 σχετική ισορροπία των φύλων σε 2 πεδία σπουδών:
(1) Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά, στατιστική, και
(2) Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το
δίκαιο.
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Γράφημα 5.115: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) ανά πεδίο σπουδών και ανά φύλο στην ΕΕ-28 και στην ΕΛΛΑΔΑ το 2018

Ευρωπαϊκή Ένωση των 28

Ελλάδα

23,4

Τεχνολογίες Πληροφορίας
& Επικοινωνίας
Σπουδές μηχανικού,
βιομηχανικής παραγωγής
και δομικών έργων

67,9
47,3
54,8
57,5
59,6
67,5

32,5
67,6

32,4

Υγεία και υπηρεσίες
πρόνοιας

29,0

76,8

63,8

36,2
70,3
71,0
79,8

Εκπαίδευση

23,2
γυναίκες

59,6

40,4

29,7

29,7

Εκπαίδευση

57,4

42,6

Ανθρωπιστικές και
γλωσσικές σπουδές,
σπουδές στις τέχνες
Κοινωνικές επιστήμες,
δημοσιογραφία &
πληροφόρηση

70,3

Υγεία και υπηρεσίες
πρόνοιας

54,1

45,9

Σπουδές στις επιχειρήσεις,
τη διοίκηση & το δίκαιο

40,4

Ανθρωπιστικές και
γλωσσικές σπουδές,
σπουδές στις τέχνες
Κοινωνικές επιστήμες,
δημοσιογραφία &
πληροφόρηση

53,6

Σπουδές στην παροχή
υπηρεσιών

42,5

Γεωπονία, δασοκομία,
αλιευτική & κτηνιατρική

59,2
46,4

Γεωπονία, δασοκομία,
αλιευτική & κτηνιατρική

45,2

Σπουδές στις επιχειρήσεις,
τη διοίκηση & το δίκαιο

40,8

Φυσικές επιστήμες,
μαθηματικά, στατιστική

52,7

Φυσικές επιστήμες,
μαθηματικά, στατιστική

69,2

Σπουδές μηχανικού,
βιομηχανικής παραγωγής
και δομικών έργων

32,1

Σπουδές στην παροχή
υπηρεσιών

30,8

Τεχνολογίες Πληροφορίας
& Επικοινωνίας

76,6

20,2
γυναίκες

άνδρες

άνδρες

Πηγή: Eurostat - New entrants by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_ent02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Την ίδια χρονιά, συνολικό νεοεισερχόμενο φοιτητικό
πληθυσμό στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) στην Ελλάδα καταγράφεται:
 σημαντική ανισορροπία των φύλων υπέρ των ανδρών σε 2 πεδία σπουδών: (1) Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας, και ελαφρότερα στο πεδίο
(2) Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και
δομικών έργων,
 σημαντική ανισορροπία των φύλων υπέρ των γυναικών σε 6 πεδία σπουδών: (1) Εκπαίδευση, (2) Υγεία
5.1.6



και υπηρεσίες πρόνοιας, (3) Κοινωνικές επιστήμες,
δημοσιογραφία και πληροφόρηση, (4) Ανθρωπιστικές σπουδές, γλωσσικές σπουδές, σπουδές στις
τέχνες, (5) Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση και
το δίκαιο, και ελαφρότερα στο πεδίο (6) Σπουδές
στην παροχή υπηρεσιών,
σχετική ισορροπία των φύλων σε 2 πεδία σπουδών:
(1) Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική και κτηνιατρική,
και (3) Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά, στατιστική.

Τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8)
ως προς το πεδίο σπουδών του, καθώς και το ποσοστό
των εισερχόμενων φοιτητριών επί του συγκεκριμένου
συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28(*)το 2018.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος του
συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου
σπουδών (ISCED8) για τον οποίο διατίθενται στοιχεία

Γράφημα 5.116: Πλήθος του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) για
τον οποίο διατίθενται στοιχεία ως προς το πεδίο σπουδών του, και ποσοστό των εισερχόμενων φοιτητριών επί του συγκεκριμένου συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

Το 2018, 178.573 φοιτητές/-τριες εισέρχονται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών
(ISCED8) για τους οποίους διατίθενται στοιχεία ως προς
το πεδίο σπουδών τους στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28, με
τον δείκτη ποσοστό των εισερχόμενων φοιτητριών επί
του συγκεκριμένου συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού να είναι 48,4% (ή 86.434 φοιτήτριες).
Την ίδια χρονιά, 3.055 φοιτητές/-τριες εισέρχονται
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου
σπουδών (ISCED8) για τους οποίους διατίθενται στοιχεία ως προς το πεδίο σπουδών τους στην Ελλάδα,
με τον δείκτη ποσοστό των εισερχόμενων φοιτητριών
επί του συγκεκριμένου συνολικού νεοεισερχόμενου
φοιτητικού πληθυσμού να είναι 48,8% (ή 1.492 φοιτήτριες). Στην κατανομή μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα
(48,8%) κατέχει την 17η υψηλότερη θέση, τιμή υπερέχουσα οριακά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη
στην ΕΕ-28 (48,4%) κατά 0,4 ποσ. μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, σε 13 από τα 27 κράτη-μέλη
της ΕΕ, για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το
ποσοστό των φοιτητριών που εισέρχονται στη συγκεκριμένη βαθμίδα υπερέχουν ελαφρά του αντίστοιχου
ποσοστού των φοιτητών. Τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 63,3% είναι: η Μάλτα (100,0%), η Κύπρος (56,1%), η Κροατία
(54,3%), η Ιρλανδία (53,2%), και η Λιθουανία (52,9%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη

45,1%, είναι: το Λουξεμβούργο (40,9%), η Γερμανία
(46,0%), η Γαλλία (46,1%), η Τσεχία (46,2%), και η Ουγγαρία (46,5%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/bottom5 είναι υψηλή (1,3 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2018, στο πεδίο σπουδών
(00) Γενικά προγράμματα και προσόντα της συγκεκριμένης βαθμίδας φοιτούσε μόλις 50 φοιτητές/-τριες του
συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού
της βαθμίδας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28, που αφορά
κατά κύριο λόγο σε φοιτητικό πληθυσμό της βαθμίδας
στην Ιρλανδία (46 φοιτητές/-τριες), και στο Ηνωμένο
Βασίλειο (4 φοιτητές/-τριες), ενώ σε 25 από τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία καταγράφεται μηδενικό πλήθος σπουδαστών/στριών στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας.
Στη συνέχεια παρουσιάζεται η κατανομή των υπόλοιπων 10 πεδίων σπουδών της βαθμίδας.
5.1.6.1 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού
πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (01) Εκπαίδευση στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) επί του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για
τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 5.117: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (01) Εκπαίδευση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) επί του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Το 2018, 7.237 φοιτητές/-τριες εισέρχονται στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8), πλήθος που
αντιστοιχεί στο 4,1% του συνολικού νεοεισερχόμενου
φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας,
για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτημέλη της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, 157 φοιτητές/-τριες εισέρχονται στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) στην Ελλάδα, πλήθος που αντιστοιχεί στο 5,1% του συνολικού
νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας. Στην κατανομή μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα (5,1%) κατέχει την 7η υψηλότερη θέση, τιμή υπε-
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ρέχουσα ελαφρά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην
ΕΕ-28 (4,1%) κατά 1,0 ποσ. μονάδα.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 8,8% είναι: η Κύπρος (16,1%), η Πορτογαλία (7,7%), η Βουλγαρία (7,5%), η Κροατία (6,5%), και η Φινλανδία
(6,3%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη
με τον χαμηλότερο μη-μηδενικό δείκτη (bottom 5) και
με μέση τιμή δείκτη 1,4%, είναι: η Ιταλία (0,4%), η Ολλανδία (1,1%), η Γαλλία (1,5%), η Ρουμανία (1,6%), και
η Σουηδία (2,3%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/bottom5 είναι σημαντικά υψηλή (6,4 φορές), που
υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων
του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
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του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (01) Εκπαίδευση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης διδακτορικού κύκλου σπουδών
(ISCED8) στην ΕΕ-28, καταγράφει ελαφρά μείωση κατά 2,2% (ή κατά 164 φοιτητές/-τριες) από 7.401 φοιτητές/τριες το 2015, σε 7.237 φοιτητές/-τριες το 2018. Την ίδια περίοδο αναφοράς, το πλήθος του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην Ελλάδα καταγράφει οριακή

μείωση κατά -0,6% (ή κατά 1 φοιτητή/-τρια) από 158
φοιτητές/-τριες το 2015, σε 157 φοιτητές/-τριες το
2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (01) Εκπαίδευση
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου
σπουδών (ISCED8) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ28 το 2018.

Γράφημα 5.118: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (01) Εκπαίδευση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Το 2018, και στα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά μη-μηδενικά στοιχεία, το ποσοστό
των εισερχομένων ανδρών στο συγκεκριμένο πεδίο
σπουδών της βαθμίδας υπολείπεται ιδιαίτερα σημαντικά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στη Λετονία (κατά 85,7 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων
ακολουθούν: η Εσθονία (κατά 81,8 ποσ. μονάδες), η
Ολλανδία (κατά 68,0 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά
66,7 ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο (κατά 60,0 ποσ.
μονάδες), η Λιθουανία (κατά 55,6 ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά 51,4 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 50,7
ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 50,6 ποσ. μονάδες), η
Πολωνία (κατά 48,4 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά
48,4 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 47,8 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 46,3 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 46,3 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 43,6 ποσ.
μονάδες), η Σλοβακία (κατά 39,4 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 39,2 ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 37,1
ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 34,3 ποσ.

μονάδες), η Ρουμανία (κατά 34,2 ποσ. μονάδες), η
Πορτογαλία (κατά 28,8 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά
21,2 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 20,0 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 16,1 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Κροατία (κατά 10,7 ποσ. μονάδες), που αποτελεί
και την ελάχιστη τιμή του εύρους της απόκλισης των
φύλων στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας
μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη
χρονιά.
5.1.6.2 ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ & ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ, ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ
ΤΕΧΝΕΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού
πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (02) Ανθρωπιστικές,
γλωσσικές σπουδές, σπουδές στις τέχνες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών
(ISCED8) επί του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον
οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 5.119: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (02) Ανθρωπιστικές, γλωσσικές σπουδές,
σπουδές στις τέχνες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) επί του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού της
συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - New entrants by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_ent02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

949

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

Το 2018, 24.734 φοιτητές/-τριες εισέρχονται στο πεδίο
σπουδών (02) Ανθρωπιστικές, γλωσσικές σπουδές,
σπουδές στις τέχνες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8), πλήθος που αντιστοιχεί στο 13,6% του συνολικού νεοεισερχόμενου
φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας,
για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτημέλη της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, 370 φοιτητές/-τριες εισέρχονται στο
συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) στην
Ελλάδα, πλήθος που αντιστοιχεί στο 12,1% του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας. Στην κατανομή μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη,
η Ελλάδα (12,1%) κατέχει την 17η υψηλότερη θέση, τιμή υπερέχουσα οριακά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη
στην ΕΕ-28 (13,6%) κατά 1,5 ποσ. μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 19,1% είναι: η Πολωνία (23,3%), η Ρουμανία (18,7%), η Ουγγαρία (18,3%), η Εσθονία (17,8%), και η Σλοβενία (17,3%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο μη-μηδενικό δείκτη (bottom 5) και με μέση
τιμή δείκτη 6,3%, είναι: η Σουηδία (4,0%), η Ολλανδία
(5,4%), το Λουξεμβούργο (6,3%), η Κύπρος (7,0%), και η

Λετονία (8,8%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/bottom5 είναι σημαντικά υψηλή (3,0 φορές), που
υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων
του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018, για
την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος του
συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού
στο πεδίο σπουδών (02) Ανθρωπιστικές, γλωσσικές
σπουδές, σπουδές στις τέχνες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) στην
ΕΕ-28, καταγράφει ελαφρά μείωση κατά -7,9% (ή κατά
2.088 φοιτητές/-τριες) από 26.432 φοιτητές/-τριες το
2015, σε 24.374 φοιτητές/-τριες το 2018. Την ίδια περίοδο αναφοράς, το πλήθος του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού στο συγκεκριμένο πεδίο
σπουδών στην Ελλάδα καταγράφει οριακή μείωση κατά
-0,8% (ή κατά 3 φοιτητές/-τριες) από 373 φοιτητές/-τριες
το 2015, σε 370 φοιτητές/-τριες το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (02) Ανθρωπιστικές, γλωσσικές σπουδές, σπουδές στις τέχνες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το
2018.

Γράφημα 5.120: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (02) Ανθρωπιστικές, γλωσσικές σπουδές,
σπουδές στις τέχνες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Το 2018, σε 25 από τα 26 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των εισερχομένων ανδρών στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών
της βαθμίδας υπολείπεται από ιδιαίτερα σημαντικά
έως ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με
τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και
γυναικών να καταγράφεται στο Λουξεμβούργο (κατά
50,0 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Λετονία (κατά 30,4 ποσ.
μονάδες), η Γερμανία (κατά 28,6 ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά 27,9 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά
26,8 ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 23,2 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 22,4 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 21,5 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 21,5 ποσ.
μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 20,1 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 17,4 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 14,5
ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 12,9 ποσ. μονάδες), η
Κύπρος (κατά 12,5 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά
11,0 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 10,4 ποσ. μονά-
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δες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 10,1 ποσ. μονάδες),
και ελαφρότερα η Κροατία (κατά 9,5 ποσ. μονάδες), η
Τσεχία (κατά 6,4 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 6,0
ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά 5,5 ποσ. μονάδες), η
Σλοβακία (κατά 4,6 ποσ. μονάδες), και η Πολωνία (κατά 4,2 ποσ. μονάδες).
Την ίδια χρονιά, στην Ουγγαρία το ποσοστό των εισερχομένων ανδρών στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της
βαθμίδας υπερέχει ελαφρά (κατά 3,5 ποσ. μονάδες)
του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, ενώ στην Πορτογαλία, και την Ελλάδα, καταγράφεται οριακά μηδενική
απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών (μικρότερη των 2,0 ποσ. μονάδων).
5.1.6.3 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ &
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού
πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (03) Κοινωνικές επι-

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

κού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον
οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 το 2018.

στήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών
(ISCED8) επί του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητι-
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Γράφημα 5.121: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (03) Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία
και πληροφόρηση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) επί του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού της
συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Το 2018, 17.450 φοιτητές/-τριες εισέρχονται στο πεδίο
σπουδών (03) Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία
και πληροφόρηση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8), πλήθος που
αντιστοιχεί στο 9,8% του συνολικού νεοεισερχόμενου
φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας,
για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτημέλη της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, 259 φοιτητές/-τριες εισέρχονται στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) στην
Ελλάδα, πλήθος που αντιστοιχεί στο 8,5% του συνολικού
νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας. Στην κατανομή μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα (8,5%) κατέχει την 19η υψηλότερη θέση, τιμή υπολειπόμενη της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28
(9,8%) κατά 1,3 ποσ. μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 16,7% είναι: το Λουξεμβούργο (19,7%), η Βουλγαρία (17,2%), η
Ουγγαρία (16,6%), η Πορτογαλία (15,7%), και η Ισπανία (14,6%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτημέλη με τον χαμηλότερο μη-μηδενικό δείκτη (bottom 5)
και με μέση τιμή δείκτη 6,3%, είναι: η Σλοβενία (4,9%),
η Εσθονία (6,1%), η Ιταλία (6,6%), η Γερμανία (6,8%),

και η Σλοβακία (7,3%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/bottom5 είναι υψηλή (2,6 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (03) Κοινωνικές επιστήμες,
δημοσιογραφία και πληροφόρηση της τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8)
στην ΕΕ-28, καταγράφει ελαφρά μείωση κατά -6,1% (ή
κατά 1.125 φοιτητές/-τριες) από 18.775 φοιτητές/-τριες
το 2015, σε 17.450 φοιτητές/-τριες το 2018. Την ίδια
περίοδο αναφοράς, το πλήθος του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού στο συγκεκριμένο
πεδίο σπουδών στην Ελλάδα καταγράφει οριακή μείωση κατά -0,8% (ή κατά 2 φοιτητές/-τριες) από 261 φοιτητές/-τριες το 2015, σε 259 φοιτητές/-τριες το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (03) Κοινωνικές
επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου
σπουδών (ISCED8) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ28 το 2018.

Γράφημα 5.122: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (03) Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Το 2018, σε 24 από τα 26 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των εισερχομένων ανδρών στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών

της βαθμίδας υπολείπεται από ιδιαίτερα σημαντικά
έως ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με
τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και
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γυναικών να καταγράφεται στην Ολλανδία (κατά 41,5
ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των
φύλων ακολουθούν: η Ιρλανδία (κατά 35,8 ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά 33,3 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία
(κατά 31,3 ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά 29,6 ποσ.
μονάδες), η Γερμανία (κατά 21,4 ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά 21,2 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 20,9
ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά 20,6 ποσ. μονάδες), η
Κροατία (κατά 13,4 ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο
(κατά 12,0 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 10,9
ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 10,8 ποσ. μονάδες),
και ελαφρότερα η Φινλανδία (κατά 8,7 ποσ. μονάδες),
η Ισπανία (κατά 8,6 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά
8,3 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 8,0 ποσ.
μονάδες), η Τσεχία (κατά 7,4 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 5,3 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 3,6 ποσ.
μονάδες), η Ελλάδα (κατά 3,5 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 3,3 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 2,5 ποσ.
μονάδες), και η Σουηδία (κατά 2,2 ποσ. μονάδες).

Την ίδια χρονιά, στη Δανία το ποσοστό των εισερχομένων ανδρών στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της
βαθμίδας υπερέχει ελαφρά (κατά 3,4 ποσ. μονάδες)
του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, ενώ στη Σλοβενία καταγράφεται οριακά μηδενική απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών (μικρότερη των 2,0
ποσ. μονάδων).
5.1.6.4 ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού
πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (04) Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το δίκαιο στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8)
επί του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το
2018.
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Γράφημα 5.123: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (04) Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση
και το δίκαιο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) επί του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Το 2018, 17.130 φοιτητές/-τριες εισέρχονται στο πεδίο
σπουδών (04) Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση
και το δίκαιο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8), πλήθος που αντιστοιχεί στο 9,6% του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον
οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28.
Την ίδια χρονιά, 218 φοιτητές/-τριες εισέρχονται στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) στην
Ελλάδα, πλήθος που αντιστοιχεί στο 7,1% του συνολικού
νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας. Στην κατανομή μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα (7,1%) κατέχει την 21η υψηλότερη θέση, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην
ΕΕ-28 (9,6%) κατά 2,5 ποσ. μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 16,8% είναι: η Λετονία (20,8%), η Αυστρία (19,5%), η Κύπρος
(15,7%), η Βουλγαρία (14,2%), και η Πολωνία (12,6%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο μη-μηδενικό δείκτη (bottom 5) και με μέση
τιμή δείκτη 5,5%, είναι: η Σουηδία (3,2%), η Κροατία
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(4,9%), η Ολλανδία (5,8%), η Ουγγαρία (6,7%), και η
Ελλάδα (7,1%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (3,0 φορές), που
υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων
του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (04) Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το δίκαιο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8)
στην ΕΕ-28, καταγράφει μικρή μείωση κατά -1,7% (ή
κατά 290 φοιτητές/-τριες) από 17.420 φοιτητές/-τριες
το 2015, σε 17.130 φοιτητές/-τριες το 2018. Την ίδια
περίοδο αναφοράς, το πλήθος του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού στο συγκεκριμένο
πεδίο σπουδών στην Ελλάδα καταγράφει μικρή αύξηση
κατά 1,9% (ή κατά 4 φοιτητές/-τριες) από 214 φοιτητές/-τριες το 2015, σε 218 φοιτητές/-τριες το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία κατανομή του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού
πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (04) Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το δίκαιο στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8)
ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Γράφημα 5.124: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (04) Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το δίκαιο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Πορτογαλία (κατά 22,6 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 14,4 ποσ.
μονάδες), η Ισπανία (κατά 14,2 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 10,8 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα το
Λουξεμβούργο (κατά 9,1 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 8,3 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 5,9 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά 5,9 ποσ. μονάδες), η Κύπρος
(κατά 5,6 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά
5,2 ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά 4,0 ποσ. μονάδες),
και η Λετονία (κατά 2,8 ποσ. μονάδες).
Τέλος, στην τη Ιταλία καταγράφεται οριακά μηδενική
απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών (μικρότερη των 2,0 ποσ. μονάδων).

Το 2018, σε 11 από τα 25 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά μη-μηδενικά στοιχεία, το ποσοστό των εισερχομένων ανδρών στο συγκεκριμένο
πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπολείπεται από ιδιαίτερα σημαντικά έως και ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του
δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται
στη Ρουμανία (κατά 26,3 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η
Κροατία (κατά 22,3 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά
17,0 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 12,3 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 11,0 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Σουηδία (κατά 9,1 ποσ. μονάδες), η Γαλλία
(κατά 5,5 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 3,3 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 2,9 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 2,6 ποσ. μονάδες), και η Αυστρία (κατά 2,1
ποσ. μονάδες).
Την ίδια χρονιά, σε 13 από τα 25 κράτη-μέλη της ΕΕ για
τα οποία διατίθενται σχετικά μη-μηδενικά στοιχεία, το
ποσοστό των εισερχομένων ανδρών στο συγκεκριμένο
πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπερέχει από ιδιαίτερα
σημαντικά έως και ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των
γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στη Γερμανία (κατά 27,7 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα

5.1.6.5 ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού
πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (05) Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά και στατιστική στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) επί
του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το
2018.

Γράφημα 5.125: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (05) Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά και
στατιστική στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) επί του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Το 2018, 40.962 φοιτητές/-τριες εισέρχονται στο πεδίο
σπουδών (05) Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά και
στατιστική στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8), πλήθος που αντιστοιχεί στο 22,9% του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτη-

τικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για
τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτημέλη της ΕΕ-28.
Την ίδια χρονιά, 384 φοιτητές/-τριες εισέρχονται στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαί-
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

δευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) στην
Ελλάδα, πλήθος που αντιστοιχεί στο 9,3% του συνολικού
νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας. Στην κατανομή μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα (12,6%) κατέχει την 23η υψηλότερη θέση, τιμή υπολειπόμενη σημαντικά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη
στην ΕΕ-28 (22,9%) κατά 10,3 ποσ. μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 28,3% είναι: το Λουξεμβούργο (31,5%), το Ηνωμένο Βασίλειο
(29,8%), η Γαλλία (29,3%), η Εσθονία (25,7%), και η
Γερμανία (25,4%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5
κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο μη-μηδενικό δείκτη
(bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη 10,5%, είναι: η Ρουμανία (7,1%), η Κύπρος (10,0%), η Βουλγαρία (10,0%),
η Ελλάδα (12,6%), και η Φινλανδία (12,6%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/bottom5 είναι υψηλή (2,7
φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018, για
την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος του
συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού
στο πεδίο σπουδών (05) Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά και στατιστική της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) στην ΕΕ-28, καταγράφει μικρή αύξηση κατά 2,9% (ή κατά 1.140 φοιτητές/τριες) από 39.822 φοιτητές/-τριες το 2015, σε 40.962
φοιτητές/-τριες το 2018. Την ίδια περίοδο αναφοράς, το
πλήθος του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού
πληθυσμού στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην Ελλάδα καταγράφει αύξηση κατά 15,0% (ή κατά 50 φοιτητές/-τριες) από 334 φοιτητές/-τριες το 2015, σε 384 φοιτητές/-τριες το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού
πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (05) Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά και στατιστική στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8)
ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 5.126: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (05) Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά και
στατιστική στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Το 2018, σε 10 από τα 26 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των εισερχομένων ανδρών στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπολείπεται από ιδιαίτερα σημαντικά έως και ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ
ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στην Κύπρο
(κατά 56,5 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά
απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Βουλγαρία (κατά 24,5 ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά 22,2 ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά 17,7 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία
(κατά 15,0 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 12,1 ποσ.
μονάδες), η Πολωνία (κατά 11,7 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Τσεχία (κατά 8,2 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 7,2 ποσ. μονάδες), και η Σλοβακία (κατά 7,2
ποσ. μονάδες).
Την ίδια χρονιά, σε 16 από τα 26 κράτη-μέλη της ΕΕ για
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των
εισερχομένων ανδρών στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπερέχει από ισχυρά έως και ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στην Ολλανδία (κατά 31,0
ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των
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φύλων ακολουθούν: η Φινλανδία (κατά 21,9 ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο (κατά 20,0 ποσ. μονάδες), η
Γαλλία (κατά 19,8 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά
15,5 ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 15,4 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 15,4 ποσ. μονάδες), η Γερμανία
(κατά 11,5 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 11,2 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Ιταλία (κατά 5,1 ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά 4,5 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 3,8 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 3,6
ποσ. μονάδες), και η Ιρλανδία (κατά 2,9 ποσ. μονάδες).
Τέλος, στην Ελλάδα, και την Πορτογαλία καταγράφεται
οριακά μηδενική απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών
και γυναικών (μικρότερη των 2,0 ποσ. μονάδων).
5.1.6.6 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού
πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (06) Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) επί του
συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού
της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται
σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 5.127: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (06) Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) επί του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Το 2018, 6.748 φοιτητές/-τριες εισέρχονται στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών (06) Τεχνολογίες πληροφορίας
και επικοινωνίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8), πλήθος που αντιστοιχεί στο 3,8% του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για
τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28.
Την ίδια χρονιά, 161 φοιτητές/-τριες εισέρχονται στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) στην
Ελλάδα, πλήθος που αντιστοιχεί 5,3% του συνολικού
νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας. Στην κατανομή μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα (5,3%) κατέχει την 8η υψηλότερη θέση, τιμή υπερέχουσα ελαφρά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην
ΕΕ-28 (3,8%) κατά 1,5 ποσ. μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 9,1% είναι: το Λουξεμβούργο (15,7%), η Εσθονία (9,9%), η Λετονία (7,4%), η Σουηδία (6,4%), και η Κύπρος (6,1%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο μη-μηδενικό δείκτη (bottom 5) και με μέση
τιμή δείκτη 1,9%, είναι: η Κροατία (0,6%), η Πολωνία

(1,9%), η Λιθουανία (2,1%), η Ισπανία (0,6%), και η Ιταλία (2,4%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/bottom5 είναι σημαντικά υψηλή (4,9 φορές), που
υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων
του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (06) Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) στη ΕΕ-28, καταγράφει ισχυρή μείωση κατά -23,5% (ή κατά 2.078
φοιτητές/-τριες) από 8.826 φοιτητές/-τριες το 2015, σε
6.748 φοιτητές/-τριες το 2018. Την ίδια περίοδο αναφοράς, το πλήθος του συνολικού νεοεισερχόμενου
φοιτητικού πληθυσμού στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην Ελλάδα καταγράφει αύξηση κατά 15,0% (ή
κατά 21 φοιτητές/-τριες) από 140 φοιτητές/-τριες το
2015, σε 161 φοιτητές/-τριες το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού
πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (06) Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) ανά
φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 5.128: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (06) Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - New entrants by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_ent02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, και στα 25 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των εισερχομένων ανδρών στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της
βαθμίδας υπερέχει ιδιαίτερα σημαντικά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση

του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στην Ολλανδία (κατά 71,8 ποσ. μονάδες), και κατά
φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η
Πολωνία (κατά 71,8 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά
70,8 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 67,7 ποσ. μονά-

955

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

δες), η Αυστρία (κατά 66,3 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία
(κατά 66,2 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 64,5 ποσ.
μονάδες), η Τσεχία (κατά 64,4 ποσ. μονάδες), η Ιταλία
(κατά 62,0 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 61,2 ποσ.
μονάδες), η Ισπανία (κατά 55,1 ποσ. μονάδες), η Γαλλία
(κατά 52,6 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 46,6 ποσ.
μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 46,2 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 45,5 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 45,0 ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 44,4
ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά 42,9 ποσ. μονάδες), η
Γερμανία (κατά 41,2 ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο
(κατά 40,0 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά 36,8 ποσ.
μονάδες), η Λετονία (κατά 33,3 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 33,3 ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά
29,4 ποσ. μονάδες), και η Κροατία (κατά 14,3 ποσ. μονάδες), που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του εύρους

της απόκλισης των φύλων στο συγκεκριμένο πεδίο
σπουδών της βαθμίδας μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
5.1.6.7 ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ,
ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού
πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (07) Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και δομικών έργων
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου
σπουδών (ISCED8) επί του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 5.129: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (07) Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και δομικών έργων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) επί του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - New entrants by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_ent02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, 29.530 φοιτητές/-τριες εισέρχονται στο πεδίο
σπουδών (07) Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και δομικών έργων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8), πλήθος που αντιστοιχεί στο 16,5% του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης
βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία,
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, 586 φοιτητές/-τριες εισέρχονται στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) στην
Ελλάδα, πλήθος που αντιστοιχεί στο 19,2% του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας. Στην κατανομή μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η
Ελλάδα (19,2%) κατέχει την 10η υψηλότερη θέση, τιμή
υπερέχουσα ελαφρά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη
στην ΕΕ-28 (16,5%) κατά 2,7 ποσ. μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 40,0% είναι: η
Μάλτα (100,0%), η Δανία (26,9%), η Ρουμανία (24,7%), η
Ιταλία (24,2%), και η Τσεχία (24,1%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο μημηδενικό δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη
12,4%, είναι: η Ουγγαρία (7,3%), η Γαλλία (12,7%), η Ισπανία (13,4%), το Λουξεμβούργο (14,2%), και η Φιν-
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λανδία (14,3%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/bottom5 είναι σημαντικά υψηλή (3,2 φορές), που
υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων
του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018, για
την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος του
συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού
στο πεδίο σπουδών (07) Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και δομικών έργων της τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8)
στην ΕΕ-28, καταγράφει αύξηση κατά 16,1% (ή κατά
4.092 φοιτητές/-τριες) από 25.438 φοιτητές/-τριες το
2015, σε 29.530 φοιτητές/-τριες το 2018. Την ίδια περίοδο αναφοράς, το πλήθος του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού στο συγκεκριμένο πεδίο
σπουδών στην Ελλάδα καταγράφει αύξηση κατά 15,8%
(ή κατά 80 φοιτητές/-τριες) από 506 φοιτητές/-τριες το
2015, σε 586 φοιτητές/-τριες το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία κατανομή του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού
πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (07) Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και δομικών έργων στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το
2018.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Γράφημα 5.130: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (07) Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής
παραγωγής και δομικών έργων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - New entrants by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_ent02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, σε 26 από τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των εισερχομένων ανδρών στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών
της βαθμίδας υπερέχει ιδιαίτερα σημαντικά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στο Λουξεμβούργο (κατά 88,9 ποσ. μονάδες),
και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Γερμανία (54,3 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία
(κατά 45,8 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά
43,8 ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά 43,4 ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά 42,9 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία
(κατά 41,4 ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά 41,4 ποσ.
μονάδες), η Σλοβακία (κατά 41,4 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 41,3 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 41,0
ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 39,9 ποσ. μονάδες), η
Αυστρία (κατά 39,0 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 38,0
ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 37,4 ποσ. μονάδες), η
Λιθουανία (κατά 37,3 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά
35,4 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 33,9 ποσ. μονάδες),
η Φινλανδία (κατά 31,1 ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά 31,0 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά 30,0 ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 29,7 ποσ. μονάδες), η Ιταλία

(κατά 29,5 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 28,0 ποσ.
μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 25,1 ποσ. μονάδες), και
η Πολωνία (κατά 24,6 ποσ. μονάδες) που αποτελεί και
την ελάχιστη τιμή του εύρους της απόκλισης των φύλων
στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, στη Μάλτα το ποσοστό των εισερχομένων ανδρών στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της
βαθμίδας υπολείπεται του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών (κατά 100,0% λόγω του οριακού πλήθους φοιτητών/τριών στο συγκεκριμένο πεδίο της βαθμίδας).
5.1.6.8 ΓΕΩΠΟΝΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ, ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού
πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (08) Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική και κτηνιατρική στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8)
επί του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το
2018.
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Γράφημα 5.131: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (08) Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική και
κτηνιατρική στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) επί του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - New entrants by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_ent02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, 4.599 φοιτητές/-τριες εισέρχονται στο πεδίο
σπουδών (08) Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική και
κτηνιατρική στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8), πλήθος που αντιστοιχεί
στο 2,6% του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού
πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο
διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28
τη συγκεκριμένη χρονιά. Την ίδια χρονιά, 80 φοιτητές/τριες εισέρχονται στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών

στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου
σπουδών (ISCED8) στην Ελλάδα, πλήθος που αντιστοιχεί στο 2,6% του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας. Στην κατανομή μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28, ως προς
το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα (2,6%) κατέχει την
15η υψηλότερη θέση, τιμή ταυτόσημη της αντίστοιχης
τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (2,6%).
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Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 5,6% είναι: η
Ολλανδία (6,5%), η Δανία (6,1%), η Ρουμανία (5,7%), η
Εσθονία (5,2%), και η Τσεχία (4,6%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο μημηδενικό δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη
0,7%, είναι: η Σλοβενία (0,7%), το Ηνωμένο Βασίλειο
(1,2%), η Γαλλία (1,5%), η Πορτογαλία (1,6%), και η Φινλανδία (1,8%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/bottom είναι σημαντικά υψηλή (8,1 φορές), που
υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων
του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (08) Γεωπονία, δασοκομία,

αλιευτική και κτηνιατρική της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) στη ΕΕ28, καταγράφει αύξηση κατά 8,3% (ή κατά 352 φοιτητές/-τριες) από 4.599 φοιτητές/-τριες το 2015, σε 4.247
φοιτητές/-τριες το 2018. Την ίδια περίοδο αναφοράς, το
πλήθος του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού
πληθυσμού στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην Ελλάδα καταγράφει αύξηση κατά 17,6% (ή κατά 12 φοιτητές/-τριες) από 68 φοιτητές/-τριες το 2015, σε 80 φοιτητές/-τριες το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (08) Γεωπονία,
δασοκομία, αλιευτική και κτηνιατρική στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών
(ISCED8) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 5.132: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (08) Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική και
κτηνιατρική στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - New entrants by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_ent02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, σε 19 από τα 25 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται μη-μηδενικά σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των εισερχομένων ανδρών στο συγκεκριμένο
πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπολείπεται από ιδιαίτερα σημαντικά έως και ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του
δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται
στη Σλοβενία (κατά 100,0 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Λιθουανία (κατά 45,5 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά
45,5 ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά 36,8 ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 32,3 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία
(κατά 29,0 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 25,9 ποσ.
μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 24,7 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 19,1 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 15,2 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 15,0 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 14,1 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία
(κατά 13,7 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά 12,4 ποσ.
μονάδες), και ελαφρότερα η Ολλανδία (κατά 9,9 ποσ.
μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 9,8 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 7,7 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 5,0
ποσ. μονάδες), και η Ισπανία (κατά 2,9 ποσ. μονάδες).
Την ίδια χρονιά, σε 5 από τα 25 κράτη-μέλη της ΕΕ για
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των
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εισερχομένων ανδρών στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπερέχει από ισχυρά έως και ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στην Κύπρο (κατά 60,0 ποσ.
μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των
φύλων ακολουθούν: η Εσθονία (κατά 22,2 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 10,6 ποσ. μονάδες), και οριακά
η Ουγγαρία (κατά 3,5 ποσ. μονάδες), και η Κροατία
(κατά 2,3 ποσ. μονάδες).
Την ίδια χρονιά, στη Γαλλία καταγράφεται οριακά μηδενική απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών (μικρότερη των 2,0 ποσ. μονάδων).
5.1.6.9 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και
το ποσοστό του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (09) Υγεία και
υπηρεσίες πρόνοιας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) επί του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού της
συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται
σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Γράφημα 5.133: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (09) Υγεία και υπηρεσίες πρόνοιας στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) επί του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας,
για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - New entrants by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_ent02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, 28.154 φοιτητές/-τριες εισέρχονται στο πεδίο σπουδών (09) Υγεία και υπηρεσίες πρόνοιας της
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης διδακτορικού κύκλου
σπουδών (ISCED8), πλήθος που αντιστοιχεί στο 15,8%
του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 τη
συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, 795 φοιτητές/-τριες εισέρχονται στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) στην
Ελλάδα, πλήθος που αντιστοιχεί στο 26,0% του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας. Στην κατανομή μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η
Ελλάδα (26,0%) κατέχει την 4η υψηλότερη θέση, τιμή
υπερέχουσα ιδιαίτερα σημαντικά της αντίστοιχης τιμής
του δείκτη στην ΕΕ-28 (15,8%) κατά 10,2 ποσ. μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 28,0% είναι: η
Σουηδία (35,6%), η Δανία (30,6%), η Ολλανδία (26,3%),
η Ελλάδα (26,0%), και η Κροατία (21,4%). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο μημηδενικό δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη
9,6%, είναι: η Λετονία (8,2%), η Εσθονία (8,5%), η Κύ-

προς (10,0%), η Τσεχία (10,4%), και η Γαλλία (10,8%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/bottom5 είναι υψηλή (2,9 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (09) Υγεία και υπηρεσίες
πρόνοιας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης διδακτορικού
κύκλου σπουδών (ISCED8) στην ΕΕ-28, αύξηση κατά
15,4% (ή κατά 3.750 φοιτητές/-τριες) από 24.404 φοιτητές/-τριες το 2015, σε 28.154 φοιτητές/-τριες το 2018.
Την ίδια περίοδο αναφοράς, το πλήθος του συνολικού
νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην Ελλάδα καταγράφει ελαφρά αύξηση κατά 5,6% (ή κατά 42 φοιτητές/-τριες) από
753 φοιτητές/-τριες το 2015, σε 795 φοιτητές/-τριες το
2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (09) Υγεία και
υπηρεσίες πρόνοιας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) ανά φύλο
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 5.134: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (09) Υγεία και υπηρεσίες πρόνοιας στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - New entrants by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_ent02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, και στα 25 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά μη-μηδενικά στοιχεία, το ποσοστό των
εισερχομένων ανδρών στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών
της βαθμίδας υπολείπεται από ιδιαίτερα σημαντικά έως
ισχυρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυ-

ναικών να καταγράφεται στην Κύπρο (κατά 65,2 ποσ.
μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Πορτογαλία (κατά 43,4 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 40,9 ποσ. μονάδες), η Εσθονία
(κατά 37,9 ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά 34,9 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 31,4 ποσ. μονάδες), η Ρουμα-
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νία (κατά 31,1 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 28,1 ποσ.
μονάδες), η Κροατία (κατά 28,0 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά 27,1 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 26,8 ποσ.
μονάδες), η Σουηδία (κατά 25,4 ποσ. μονάδες), η Δανία
(κατά 24,3 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 24,2 ποσ.
μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 24,2 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 24,0 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 23,9
ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 22,2 ποσ.
μονάδες), η Τσεχία (κατά 19,4 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 16,2 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 12,9 ποσ.
μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 12,9 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 11,9 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 11,1
ποσ. μονάδες), και η Αυστρία (κατά 10,9 ποσ. μονάδες),
που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του εύρους της α-

πόκλισης των φύλων στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών
της βαθμίδας μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 τη
συγκεκριμένη χρονιά.
5.1.6.10 ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού
πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (10) Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) επί του συνολικού
νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 5.135: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (10) Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) επί του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας,
για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - New entrants by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_ent02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, 2.339 φοιτητές/-τριες εισέρχονται στο πεδίο
σπουδών (10) Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου
σπουδών (ISCED8), πλήθος που αντιστοιχεί στο 1,3%
του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 τη
συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, 45 φοιτητές/-τριες εισέρχονται στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) στην
Ελλάδα, πλήθος που αντιστοιχεί στο 1,5% του συνολικού
νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας. Στην κατανομή μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα (1,5%) κατέχει την 13η υψηλότερη θέση, τιμή υπερέχουσα οριακά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην
ΕΕ-28 (1,3%) κατά 0,2 ποσ. μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 4,2% είναι: η Σλοβακία (5,3%), η Πορτογαλία (4,4%), η Ουγγαρία (4,2%), η Τσεχία (4,2%), και η Βουλγαρία (3,1%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο μη-μηδενικό δείκτη (bottom 5) και με μέση
τιμή δείκτη 0,5%, είναι: η Ιρλανδία (0,1%), η Σουηδία
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(0,4%), η Κύπρος (0,4%), η Αυστρία (0,5%), και η Γαλλία
(0,5%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (9,4 φορές), που
υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων
του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (10) Σπουδές στην παροχή
υπηρεσιών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) στην ΕΕ-28, καταγράφει μείωση κατά -17,8% (ή κατά 505 φοιτητές/τριες) από 2.844 φοιτητές/-τριες το 2015, σε 2.339
φοιτητές/-τριες το 2018. Την ίδια περίοδο αναφοράς,
το πλήθος του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού
πληθυσμού στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά
55,2% (ή κατά 16 φοιτητές/-τριες) από 29 φοιτητές/τριες το 2015, σε 45φοιτητές/-τριες το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (10) Σπουδές
στην παροχή υπηρεσιών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) ανά
φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 5.136: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (10) Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, σε 14 από τα 20 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται μη-μηδενικά σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των εισερχομένων ανδρών στο συγκεκριμένο
πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπερέχει από ιδιαίτερα
σημαντικά έως και ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των
γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στη Ρουμανία (κατά 47,1 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα
σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Βουλγαρία (κατά 46,7 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 42,0
ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 40,6 ποσ. μονάδες), η
Εσθονία (κατά 33,3 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά
33,3 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 30,5 ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 27,3 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 23,1 ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά 17,5
ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 16,2 ποσ. μονάδες), η
Ισπανία (κατά 15,1 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά
14,1 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα και η Ελλάδα (κατά 6,7 ποσ. μονάδες).
Την ίδια χρονιά, σε 5 από τα 22 κράτη-μέλη της ΕΕ για
τα οποία διατίθενται μη-μηδενικά σχετικά στοιχεία, το

ποσοστό των εισερχομένων ανδρών στο συγκεκριμένο
πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπολείπεται από σημαντικά έως και ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ
ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στην Κύπρος
και την Ιρλανδία (κατά 100,0 ποσ. μονάδες), και κατά
φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η
Σλοβενία (κατά 42,9 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά
42,9 ποσ. μονάδες), και η Αυστρία (κατά 15,8 ποσ. μονάδες).
Την ίδια χρονιά, στη Λετονία καταγράφεται μηδενική
απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών.
5.1.6.11 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΕΔΙΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΕ28
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού
πληθυσμού στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) στα πεδία σπουδών
(01)-(10) στην ΕΕ-28 και στην Ελλάδα το 2018.

Γράφημα 5.137: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών
(ISCED8) ανά πεδίο σπουδών στην ΕΕ-28 και στην ΕΛΛΑΔΑ το 2018
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Το 2018, στο συνολικό νεοεισερχόμενο πληθυσμό
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου
σπουδών (ISCED8) στην ΕΕ-28:
 το 22,9% του πληθυσμού εισέρχεται στο πεδίο Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά, στατιστική,
 το 16,5% του πληθυσμού εισέρχεται στο πεδίο
Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και
δομικών έργων,
 το 15,8% του πληθυσμού εισέρχεται στο πεδίο Υγεία
και υπηρεσίες πρόνοιας,
 το 13,7% του πληθυσμού εισέρχεται στο πεδίο Ανθρωπιστικές σπουδές, γλωσσικές σπουδές, σπουδές στις τέχνες,
 το 9,8% του πληθυσμού εισέρχεται στο πεδίο Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση,
 το 9,6% του πληθυσμού εισέρχεται στο πεδίο Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το δίκαιο,
 το 4,1% του πληθυσμού εισέρχεται στο πεδίο Εκπαίδευση.
 το 3,8% του πληθυσμού εισέρχεται στο πεδίο Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας,
 το 2,6% του πληθυσμού εισέρχεται στο πεδίο Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική και κτηνιατρική, και
 το 1,3% του πληθυσμού εισέρχεται στο πεδίο Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών,
Την ίδια χρονιά, στο συνολικό νεοεισερχόμενο πληθυσμό στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού
κύκλου σπουδών (ISCED8) στην Ελλάδα:
 το 26,0% του πληθυσμού εισέρχεται στο πεδίο Υγεία
και υπηρεσίες πρόνοιας, τιμή υπερέχουσα σημαντικά (κατά 10,2 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής
στην ΕΕ-28 (15,8%),
 το 19,2% του πληθυσμού εισέρχεται στο πεδίο
Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και
δομικών έργων, τιμή υπερέχουσα ελαφρά (κατά 2,7
ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28
(16,5%),
 το 12,6% του πληθυσμού εισέρχεται στο πεδίο Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά, στατιστική, τιμή υπολειπόμενη σημαντικά (κατά 10,3 ποσ. μονάδες)
της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (22,9%),
 το 12,1% του πληθυσμού εισέρχεται στο πεδίο Ανθρωπιστικές σπουδές, γλωσσικές σπουδές, σπουδές στις τέχνες, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά (κατά
1,6 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28
(13,7%),
 το 8,5% του πληθυσμού εισέρχεται στο πεδίο Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφό-
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ρηση, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά (κατά 1,3 ποσ.
μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (9,8%),
το 7,1% του πληθυσμού εισέρχεται στο πεδίο Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το δίκαιο, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά (κατά 2,5 ποσ. μονάδες)
της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (9,6%),
το 5,3% του πληθυσμού εισέρχεται στο πεδίο Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας, τιμή υπολειπόμενη οριακά (κατά 0,1 ποσ. μονάδες) της
αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (3,8%),
το 5,3% του πληθυσμού εισέρχεται στο πεδίο Εκπαίδευση, τιμή υπερέχουσα ελαφρά (κατά 1,5 ποσ.
μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (3,8%),
το 2,6% του πληθυσμού εισέρχεται στο πεδίο Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική και κτηνιατρική, τιμή
ταυτόσημη της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (2,6%),
και
το 1,5% του πληθυσμού εισέρχεται στο πεδίο Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών, τιμή υπερέχουσα οριακά (κατά 0,2 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής
στην ΕΕ-28 (1,3%).

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) στα πεδία σπουδών (01)-(10) και ανά φύλο στην ΕΕ-28 και στην Ελλάδα το 2018.
Το 2018, στο συνολικό νεοεισερχόμενο φοιτητικό
πληθυσμό στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) στην ΕΕ-28 καταγράφεται:
 σημαντική ανισορροπία των φύλων υπέρ των ανδρών σε 3 πεδία σπουδών: (1) Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας, (2) Σπουδές μηχανικού,
βιομηχανικής παραγωγής και δομικών έργων, και
ελαφρότερα στο πεδίο (3) Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το δίκαιο,
 σημαντική ανισορροπία των φύλων υπέρ των γυναικών σε 5 πεδία σπουδών: (1) Εκπαίδευση, (2) Υγεία
και υπηρεσίες πρόνοιας, (3) Γεωπονία, δασοκομία,
αλιευτική και κτηνιατρική, (4) Ανθρωπιστικές
σπουδές, γλωσσικές σπουδές, σπουδές στις τέχνες,
και ελαφρότερα στο πεδίο (5) Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση, και
 σχετική ισορροπία των φύλων σε 2 πεδία σπουδών:
(1) Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά, στατιστική, και
(2) Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Γράφημα 5.138: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών
(ISCED8) ανά πεδίο σπουδών και ανά φύλο στην ΕΕ-28 και στην ΕΛΛΑΔΑ το 2018

Ευρωπαϊκή Ένωση των 28
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Την ίδια χρονιά, στο συνολικό νεοεισερχόμενο φοιτητικό πληθυσμό στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) στην Ελλάδα καταγράφεται:
 σημαντική ανισορροπία των φύλων υπέρ των ανδρών
σε 2 πεδία σπουδών: (1) Τεχνολογίες πληροφορίας
και επικοινωνίας, και (2) Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και δομικών έργων,
 σημαντική ανισορροπία των φύλων υπέρ των γυναικών σε 2 πεδία σπουδών: (1) Εκπαίδευση, και (2) Υγεία
και υπηρεσίες πρόνοιας, και
5.1.7

 σχετική ισορροπία των φύλων σε 6 πεδία σπουδών: (1)

Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά, στατιστική, (2) Ανθρωπιστικές σπουδές, γλωσσικές σπουδές, σπουδές
στις τέχνες, (3) Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία
και πληροφόρηση, (4) Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική και κτηνιατρική, (5) Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών, και ισχυρότερα στο πεδίο (6) Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το δίκαιο.

Συνολικός μαθητικός-φοιτητικός πληθυσμός των βαθμίδων ISCED3(Voc)-8
των εισερχόμενων μαθητριών-φοιτητριών επί του συγκεκριμένου συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικούφοιτητικού πληθυσμού στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το
2018.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος του
συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικού-φοιτητικού
πληθυσμού στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης
(ISCED3Voc-8) για τον οποίο διατίθενται στοιχεία ως
προς το πεδίο σπουδών του, καθώς και το ποσοστό
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Γράφημα 5.139: Πλήθος του συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) για τον
οποίο διατίθενται στοιχεία ως προς το πεδίο σπουδών του, και ποσοστό των εισερχόμενων μαθητριών-φοιτητριών επί του συγκεκριμένου συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

Το 2018, 9.959.541 μαθητές-φοιτητές/-τριες εισέρχονται στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης
(ISCED3Voc-8) για τους οποίους διατίθενται στοιχεία ως
προς το πεδίο σπουδών τους στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28,
με τον δείκτη ποσοστό των εισερχόμενων μαθητριώνφοιτητριών επί του συγκεκριμένου συνολικού μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού να είναι 51,7% (ή 5.153.129
μαθήτριες-φοιτήτριες).
Την ίδια χρονιά, 188.346 μαθητές-φοιτητές/-τριες εισέρχονται στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης
(ISCED3Voc-8) για τους οποίους διατίθενται στοιχεία ως
προς το πεδίο σπουδών τους στην Ελλάδα, με τον δείκτη ποσοστό των εισερχόμενων μαθητριών-φοιτητριών
επί του συγκεκριμένου συνολικού νεοεισερχόμενου
μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού να είναι 49,9% (ή
93.933 μαθήτριες-φοιτήτριες). Στην κατανομή μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28, ως προς το συγκεκριμένο
δείκτη, η Ελλάδα (49,9%) κατέχει την 6η χαμηλότερη
θέση, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά της αντίστοιχης τιμής
του δείκτη στην ΕΕ-28 (51,7%) κατά 1,8 ποσ. μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, σε 22 από τα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ το ποσοστό των νεοεισερχόμενων μαθητριώνφοιτητριών στη συγκεκριμένη βαθμίδα υπερέχουν του
αντίστοιχού ποσοστού των μαθητών-φοιτητών. Τα 5
κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 55,3% είναι: η Ιρλανδία (56,8%), η Πολωνία (56,3%), το Ηνωμένο Βασίλειο (54,9%), η Εσθονία (54,5%), και η Σουηδία (54,2%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη 48,1%, είναι: η
Ιταλία (46,7%), η Γερμανία (47,7%), το Λουξεμβούργο

(48,1%), η Βουλγαρία (48,2%), και η Κύπρος (49,6%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/bottom5 είναι
υψηλή (1,2 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2018, στο πεδίο σπουδών
(00) Γενικά προγράμματα και προσόντα των συγκεκριμένων βαθμίδων φοιτούσε μόλις το 0,8% (ή 75.025 μαθητές-φοιτητές/-τριες) του συνολικού μαθητικού- φοιτητικού πληθυσμού των βαθμίδων στα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28, που αφορά κατά κύριο λόγο σε μαθητικό- φοιτητικό πληθυσμό των βαθμίδων στο Ηνωμένο Βασίλειο
(66.760 μαθητές-φοιτητές/-τριες), την Ιρλανδία (8.167
μαθητές-φοιτητές/-τριες), την Αυστρία (56 μαθητέςφοιτητές/-τριες), το Λουξεμβούργο (29 μαθητές- φοιτητές/-τριες), και τη Λιθουανία (13 μαθητές-φοιτητές/τριες), ενώ σε 23 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ καταγράφεται μηδενικό πλήθος σπουδαστών/-στριών στο
συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας.
Στη συνέχεια παρουσιάζεται η κατανομή των υπόλοιπων 10 πεδίων σπουδών της βαθμίδας.
5.1.7.1 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικούφοιτητικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (01) Εκπαίδευση στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης
(ISCED3Voc-8) επί του συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού των συγκεκριμένων
βαθμίδων, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία,
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 5.140: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (01) Εκπαίδευση στις ανώτερες
βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) επί του συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού των συγκεκριμένων βαθμίδων, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Το 2018, 474.800 μαθητές-φοιτητές/-τριες εισέρχονται
στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8), πλήθος που αντιστοιχεί στο 4,8% του συνολικού νεοεισερχόμενου
μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού των συγκεκριμένων
βαθμίδων, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία,
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, 6.863 μαθητές-φοιτητές/-τριες εισέρχονται στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στις ανώτερες
βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) στην Ελλάδα,
πλήθος που αντιστοιχεί στο 3,6% του συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού των
συγκεκριμένων βαθμίδων. Στην κατανομή μεταξύ των
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κρατών-μελών της ΕΕ-28, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα (3,6%) κατέχει την 20η υψηλότερη θέση,
τιμή υπολειπόμενη ελαφρά της αντίστοιχης τιμής του
δείκτη στην ΕΕ-28 (4,8%) κατά 1,2 ποσ. μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 13,0% είναι: η Ιρλανδία (24,3%), η Κύπρος (14,9%), η Σλοβακία
(9,3%), η Σουηδία (8,9%), και η Ισπανία (7,7%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη 2,5%,
είναι: η Φινλανδία (2,2%), η Λιθουανία (2,4%), η Ιταλία
(2,6%), η Γαλλία (2,7%), και η Πορτογαλία (2,7%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/bottom5 είναι ση-
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πλήθος του συνολικού μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην Ελλάδα
καταγράφει αύξηση κατά 16,7% (ή κατά 983 μαθητέςφοιτητές/-τριες) από 5.880 μαθητές- φοιτητές/-τριες το
2015, σε 6.863 μαθητές-φοιτητές/-τριες το 2018.

μαντικά υψηλή (5,2 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικού- φοιτητικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (01) Εκπαίδευση
των ανώτερων βαθμίδων της εκπαίδευσης (ISCED3
Voc-8) στην ΕΕ-28, καταγράφει αύξηση κατά 16,0% (ή
κατά 65.366 μαθητές-φοιτητές/-τριες) από 409.434 μαθητές-φοιτητές/-τριες το 2015, σε 474.800 μαθητέςφοιτητές/-τριες το 2018. Την ίδια περίοδο αναφοράς, το

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικούφοιτητικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (01) Εκπαίδευση στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης
(ISCED3Voc-8) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το
2018.

Γράφημα 5.141: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (01) Εκπαίδευση στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Το 2018, και στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά μη-μηδενικά στοιχεία, το ποσοστό
των ανδρών στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών των
βαθμίδων υπολείπεται ιδιαίτερα σημαντικά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στην Ιταλία (κατά 83,8 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν:
η Μάλτα (κατά 82,5 ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά
80,4 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά 78,6 ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά 78,3 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία
(κατά 73,1 ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά 71,7 ποσ.
μονάδες), η Τσεχία (κατά 71,1 ποσ. μονάδες), η Κύπρος
(κατά 68,0 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 66,1 ποσ.
μονάδες), η Πολωνία (κατά 65,9 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 64,5 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά
61,2 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 60,4 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 59,3 ποσ. μονάδες), η Αυστρία
(κατά 59,1 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 58,0 ποσ.
μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 57,4 ποσ. μονάδες), το
Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 56,1 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 55,1 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 54,5

ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 52,9 ποσ. μονάδες), η
Γαλλία (κατά 52,4 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 50,0
ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά 46,1 ποσ. μονάδες),
το Βέλγιο (κατά 41,9 ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο
(κατά 41,8 ποσ. μονάδες), και η Δανία (κατά 30,3 ποσ.
μονάδες), που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του εύρους της απόκλισης των φύλων στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών των βαθμίδων μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
5.1.7.2 ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ & ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ, ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ
ΤΕΧΝΕΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και
το ποσοστό του συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (02)
Ανθρωπιστικές, γλωσσικές σπουδές, σπουδές στις τέχνες στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης
(ISCED3Voc-8) επί του συνολικού νεοεισερχόμενου
μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού των συγκεκριμένων βαθμίδων, για τον οποίο διατίθενται σχετικά
στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 5.142: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (02) Ανθρωπιστικές, γλωσσικές
σπουδές, σπουδές στις τέχνες στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) επί του συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού
των συγκεκριμένων βαθμίδων, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - New entrants by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_ent02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

965

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

Το 2018, 1.057.655 μαθητές-φοιτητές/-τριες εισέρχονται στο πεδίο σπουδών (02) Ανθρωπιστικές, γλωσσικές
σπουδές, σπουδές στις τέχνες στις ανώτερες βαθμίδες
της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8), πλήθος που αντιστοιχεί
στο 10,6% του συνολικού μαθητικού- φοιτητικού πληθυσμού των συγκεκριμένων βαθμίδων, για τον οποίο
διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28
τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, 17.094 μαθητές-φοιτητές/-τριες εισέρχονται στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στις ανώτερες
βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) στην Ελλάδα,
πλήθος που αντιστοιχεί στο 9,1% του συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού των συγκεκριμένων βαθμίδων. Στην κατανομή μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η
Ελλάδα (9,1%) κατέχει την 11η υψηλότερη θέση, τιμή
υπερέχουσα ελαφρά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη
στην ΕΕ-28 (10,6%) κατά 1,5 ποσ. μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 12,6% είναι: το Ηνωμένο Βασίλειο (14,6%), η Ισπανία (13,5%), η
Ιταλία (11,70%), η Γαλλία (11,5%), και η Πορτογαλία
(11,5%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη
με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή
δείκτη 6,5%, είναι: η Αυστρία (6,7%), η Φινλανδία
(6,6%), η Κύπρος (6,6%), το Λουξεμβούργο (6,7%), και η
Σλοβενία (7,0%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου

top5/bottom5 είναι υψηλή (1,9 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018, για
την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος του
συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικού-φοιτητικού
πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (02) Ανθρωπιστικές,
γλωσσικές σπουδές, σπουδές στις τέχνες των ανώτερων
βαθμίδων της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) στην ΕΕ-28,
καταγράφει αύξηση κατά 18,3% (ή κατά 163.344 μαθητές-φοιτητές/-τριες) από 894.311 μαθητές-φοιτητές/τριες το 2015, σε 1.057.655 μαθητές-φοιτητές/-τριες το
2018. Την ίδια περίοδο αναφοράς, το πλήθος του συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην Ελλάδα
καταγράφει ισχυρή αύξηση κατά 20,2% (ή κατά 2.871
μαθητές-φοιτητές/-τριες) από 14.233 μαθητέςφοιτητές/-τριες το 2015, σε 17.094 μαθητές-φοιτητές/τριες το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (02)
Ανθρωπιστικές, γλωσσικές σπουδές, σπουδές στις τέχνες στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης
(ISCED3Voc-8) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το
2018.

Γράφημα 5.143 : Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (02) Ανθρωπιστικές, γλωσσικές σπουδές, σπουδές στις τέχνες στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
72,8
66,0 66,3 66,7 67,2 68,0 68,1 68,3 68,7 70,9 71,4
59,5 59,9 60,1 60,6 60,9 62,6 63,3 63,5 63,5 63,9 64,4 65,2
52,7 52,8 53,8 54,6 57,5 58,2

47,3 47,2 46,2 45,4 42,5 41,8
40,5 40,1 39,9 39,4 39,1 37,4 36,7 36,5 36,5 36,1 35,6 34,8
34,0 33,7 33,3 32,8 32,0 31,9 31,7 31,3 29,1 28,6
27,2

άνδρες

γυναίκες

Πηγή: Eurostat - New entrants by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_ent02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, και στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των ανδρών στο
συγκεκριμένο πεδίο σπουδών των βαθμίδων υπολείπεται από ιδιαίτερα σημαντικά έως ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στη Πολωνία (κατά 45,7 ποσ. μονάδες), και
κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Λιθουανία (κατά 42,8 ποσ. μονάδες), η Λετονία
(κατά 41,8 ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά 37,4 ποσ.
μονάδες), η Φινλανδία (κατά 36,5 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 36,2 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 36,0
ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά 34,4 ποσ. μονάδες), η
Αυστρία (κατά 33,4 ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά 32,5
ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 32,1 ποσ. μονάδες), η
Ελλάδα (κατά 30,3 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 28,9
ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 27,8 ποσ. μονάδες), η
Σλοβακία (κατά 27,0 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά
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27,0 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 26,6 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 21,9 ποσ. μονάδες), η Ισπανία
(κατά 21,1 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά 20,2 ποσ.
μονάδες), η Σουηδία (κατά 19,8 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 19,0 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο
(κατά 16,5 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 15,0 ποσ.
μονάδες), και ελαφρότερα η Πορτογαλία (κατά 9,3 ποσ.
μονάδες), η Μάλτα (κατά 7,7 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά 5,7 ποσ. μονάδες), και το Λουξεμβούργο (κατά 5,5 ποσ. μονάδες), που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του εύρους της απόκλισης των φύλων στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
5.1.7.3 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ &
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικού-
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φοιτητικού πληθυσμού των συγκεκριμένων βαθμίδων,
για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτημέλη της ΕΕ-28 το 2018.

φοιτητικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (03) Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση
στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc8) επί του συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικού-

5,9

5,7

5,5

5,4

5,3

5,3

5,0

5,0

4,6

4,4

4,2

3,6

2,9

2,0

42.886

2.128

9.661

870

8.465

4.017

6.208

2.196

313

61.978

721

4.779

2.282

6,2

2.804

6,3

5.821

6,7

141.391

7,0

96.372

7,4

7.929

7,4

9.611

8,1

11.463

8,2

25.484

8,3

15.597

8,4

13.123

8,6

67.898

8,8

15.071

70.071

10,2 8,8

34.655

664.416

6,7

622

Γράφημα 5.144: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (03) Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) επί του συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού των συγκεκριμένων βαθμίδων, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, 664.416 μαθητές-φοιτητές/-τριες εισέρχονται
στο πεδίο σπουδών (03) Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8), πλήθος που αντιστοιχεί στο 6,7% του συνολικού νεοεισερχόμενου
μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού των συγκεκριμένων βαθμίδων, για τον οποίο διατίθενται σχετικά
στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη
χρονιά.
Την ίδια χρονιά, 15.597 μαθητές-φοιτητές/-τριες εισέρχονται στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στις ανώτερες
βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) στην Ελλάδα,
πλήθος που αντιστοιχεί στο 8,3% του συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού των συγκεκριμένων βαθμίδων. Στην κατανομή μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η
Ελλάδα (8,3%) κατέχει την 6η υψηλότερη θέση, τιμή υπερέχουσα της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28
(6,7%) κατά 1,6 ποσ. μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 9,0% είναι: η Ρουμανία (10,2%), η Ιταλία (8,8%), το Βέλγιο
(8,8%), η Πολωνία (8,6%), και η Σουηδία (8,4%). Στον
αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη 3,4%,
είναι: η Φινλανδία (2,0%), η Ιρλανδία (2,9%), η Εσθονία (3,6%), η Γερμανία (4,2%), και το Λουξεμβούργο
(4,4%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου

top5/bottom5 είναι υψηλή (2,6 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικού- φοιτητικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (03) Κοινωνικές
επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση των
ανώτερων βαθμίδων της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8)
στην ΕΕ-28, καταγράφει αύξηση κατά 18,6% (ή κατά
104.116 μαθητές-φοιτητές/-τριες) από 560.300 μαθητές-φοιτητές/-τριες το 2015, σε 664.416 μαθητές- φοιτητές/-τριες το 2018. Την ίδια περίοδο αναφοράς, το
πλήθος του συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικούφοιτητικού πληθυσμού στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην Ελλάδα καταγράφει σημαντική αύξηση κατά
39,8% (ή κατά 4.438 μαθητές-φοιτητές/-τριες) από
11.159 μαθητές-φοιτητές/-τριες το 2015, σε 15.597 μαθητές-φοιτητές/-τριες το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (03)
Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης
(ISCED3Voc-8) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το
2018.

Γράφημα 5.145: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (03) Κοινωνικές επιστήμες,
δημοσιογραφία και πληροφόρηση στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Το 2018, και στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των ανδρών στο
συγκεκριμένο πεδίο σπουδών των βαθμίδων υπολείπεται από ιδιαίτερα σημαντικά έως ισχυρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στη Φινλανδία (κατά 42,7 ποσ. μονάδες), και
κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Λετονία (κατά 40,7 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία
(κατά 40,6 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 40,4 ποσ.
μονάδες), η Κροατία (κατά 37,9 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά 35,6 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 35,0
ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 34,1 ποσ. μονάδες),
η Σουηδία (κατά 33,7 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά
33,6 ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά 32,9 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 32,7 ποσ. μονάδες), η Γερμανία
(κατά 31,4 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 31,3 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 29,4 ποσ. μονάδες), η Ισπανία
(κατά 29,0 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 28,5 ποσ.
μονάδες), η Μάλτα (κατά 28,3 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 28,0 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά 27,9

ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο (κατά 26,5 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 26,4 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 26,4 ποσ. μονάδες), η Εσθονία
(κατά 25,9 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 25,4 ποσ.
μονάδες), η Ελλάδα (κατά 24,5 ποσ. μονάδες), η Δανία
(κατά 23,6 ποσ. μονάδες), και η Ιταλία (κατά 19,7 ποσ.
μονάδες), που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του εύρους της απόκλισης των φύλων στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών των βαθμίδων μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
5.1.7.4 ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικούφοιτητικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (04) Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το δίκαιο στις
ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) επί
του συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικού-φοιτητικού
πληθυσμού των συγκεκριμένων βαθμίδων, για τον οποίο
διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28
το 2018.

Γράφημα 5.146: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (04) Σπουδές στις επιχειρήσεις,
τη διοίκηση και το δίκαιο στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) επί του συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού των
συγκεκριμένων βαθμίδων, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Το 2018, 2.159.787 μαθητές-φοιτητές/-τριες εισέρχονται στο πεδίο σπουδών (04) Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το δίκαιο των ανώτερων βαθμίδων της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8), πλήθος που αντιστοιχεί στο 21,7% του συνολικού μαθητικού- φοιτητικού πληθυσμού των συγκεκριμένων βαθμίδων, για τον
οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28.
Την ίδια χρονιά, 31.716 μαθητές-φοιτητές/-τριες εισέρχονται στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στις ανώτερες
βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) στην Ελλάδα,
πλήθος που αντιστοιχεί στο 16,8% του συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού των συγκεκριμένων βαθμίδων. Στην κατανομή μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η
Ελλάδα (16,8%) κατέχει την 23η υψηλότερη θέση, τιμή
υπολειπόμενη ελαφρά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη
στην ΕΕ-28 (21,7%) κατά 4,8 ποσ. μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 31,0% είναι: η Κύπρος (37,7%), το Λουξεμβούργο (34,0%), η
Δανία (29,1%), η Γαλλία (28,0%), και η Γερμανία
(26,1%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη
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με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή
δείκτη 15,9%, είναι: η Σουηδία (14,3%), η Ιρλανδία
(16,0%), η Τσεχία (16,3%), η Ρουμανία (16,5%), και η
Σλοβακία (17,8%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/bottom5 είναι υψηλή (1,9 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικού- φοιτητικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (04) Σπουδές στις
επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το δίκαιο των ανώτερων
βαθμίδων της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) στην ΕΕ-28,
καταγράφει αύξηση κατά 18,9% (ή κατά 342.918 μαθητές-φοιτητές/-τριες) από 1.816.869 μαθητές- φοιτητές/τριες το 2015, σε 2.159.787 μαθητές-φοιτητές/-τριες το
2018. Την ίδια περίοδο αναφοράς, το πλήθος του συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην Ελλάδα
καταγράφει αύξηση κατά 18,4% (ή κατά 4.920 μαθητέςφοιτητές/-τριες) από 26.796 μαθητές- φοιτητές/-τριες
το 2015, σε 31.716 μαθητές-φοιτητές/-τριες το 2018.
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δές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το δίκαιο στις
ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) ανά
φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία κατανομή του συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικούφοιτητικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (04) Σπου-

Γράφημα 5.147: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (04) Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το δίκαιο στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Το 2018, σε 23 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία
διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των ανδρών
στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών των βαθμίδων υπολείπεται από ιδιαίτερα σημαντικά έως και ελαφρά του
αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στη Ουγγαρία (κατά 35,8 ποσ. μονάδες), και
κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Εσθονία (κατά 34,3 ποσ. μονάδες), η Κροατία
(κατά 29,9 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 27,1 ποσ.
μονάδες), η Πολωνία (κατά 26,2 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 26,2 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 26,0
ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά 23,7 ποσ. μονάδες), η
Λετονία (κατά 23,2 ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 21,9
ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 21,0 ποσ. μονάδες), η
Σλοβενία (κατά 17,5 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά
16,5 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 14,9 ποσ. μονάδες), η
Φινλανδία (κατά 13,7 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά
12,5 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 12,5 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 12,5 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 9,2 ποσ. μονάδες), το
Λουξεμβούργο (κατά 9,2 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 6,0 ποσ. μονάδες), η Μάλτα (κατά 4,9 ποσ. μονάδες),
και η Ελλάδα (κατά 3,9 ποσ. μονάδες).

Την ίδια χρονιά, σε 3 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα
οποία διατίθενται σχετικά μη-μηδενικά στοιχεία, το ποσοστό των ανδρών στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών
των βαθμίδων υπερέχει σημαντικά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στην
Κύπρο (κατά 19,5 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα ακολουθούν η Ολλανδία (κατά 9,7 ποσ. μονάδες), και η Ιταλία (κατά 4,9 ποσ. μονάδες).
Τέλος, στο Βέλγιο, και την Δανία καταγράφεται οριακά
μηδενική απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών (μικρότερη των 2,0 ποσ. μονάδων).
5.1.7.5 ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και
το ποσοστό του συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (05)
Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά και στατιστική στις
ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8)
επί του συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικούφοιτητικού πληθυσμού των συγκεκριμένων βαθμίδων, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 5.148: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (05) Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά και στατιστική στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) επί του συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού των
συγκεκριμένων βαθμίδων, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - New entrants by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_ent02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, 678.295 μαθητές-φοιτητές/-τριες εισέρχονται
στο πεδίο σπουδών (05) Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά και στατιστική στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8), πλήθος που αντιστοιχεί στο 6,8%
του συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικού-φοιτητικού

πληθυσμού των συγκεκριμένων βαθμίδων, για τον οποίο
διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28.
Την ίδια χρονιά, 9.895 μαθητές-φοιτητές/-τριες εισέρχονται στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στις ανώτερες
βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) στην Ελλάδα,
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πλήθος που αντιστοιχεί στο 5,3% του συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού των συγκεκριμένων βαθμίδων. Στην κατανομή μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η
Ελλάδα (5,3%) κατέχει την 5η υψηλότερη θέση, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη
στην ΕΕ-28 (6,8%) κατά 1,5 ποσ. μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 8,0% είναι: το Ηνωμένο Βασίλειο (12,7%), η Ιταλία (8,5%), η
Γαλλία (8,3%), η Γερμανία(5,3%), και η Ελλάδα (5,3%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη
2,2%, είναι: η Βουλγαρία (2,1%), η Φινλανδία (2,1%), η
Κύπρος (2,2%), η Λετονία (2,3%), και η Ουγγαρία
(2,4%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/bottom5 είναι σημαντικά υψηλή (3,6 φορές), που
υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων
του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος

του συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικού- φοιτητικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (05) Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά και στατιστική των ανώτερων
βαθμίδων της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) στην ΕΕ-28,
καταγράφει σημαντική αύξηση κατά 29,8% (ή κατά
155.587 μαθητές-φοιτητές/-τριες) από 522.708 μαθητές-φοιτητές/-τριες το 2015, σε 678.295 μαθητές- φοιτητές/-τριες το 2018. Την ίδια περίοδο αναφοράς, το
πλήθος του συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικούφοιτητικού πληθυσμού στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην Ελλάδα καταγράφει ελαφρά αύξηση κατά
7,3% (ή κατά 673 μαθητές-φοιτητές/-τριες) από 9.222
μαθητές-φοιτητές/-τριες το 2015, σε 9.895 μαθητέςφοιτητές/-τριες το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικούφοιτητικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (05) Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά και στατιστική στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 5.149: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (05) Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά και στατιστική στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - New entrants by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_ent02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, σε 20 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των
ανδρών στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών των βαθμίδων υπολείπεται από ιδιαίτερα σημαντικά έως και
ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη
μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και
γυναικών να καταγράφεται στην Κύπρο (κατά 38,8
ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης
των φύλων ακολουθούν: η Πολωνία (κατά 28,5 ποσ.
μονάδες), η Σλοβακία (κατά 26,4 ποσ. μονάδες), η
Ρουμανία (κατά 26,0 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 25,9 ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά 23,7 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 20,4 ποσ. μονάδες), η Κροατία
(κατά 20,2 ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά 14,0 ποσ.
μονάδες), η Λιθουανία (κατά 12,5 ποσ. μονάδες), η
Πορτογαλία (κατά 11,9 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία
(κατά 11,3 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 10,7 ποσ.
μονάδες), η Ιταλία (κατά 10,7 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 9,8 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 9,5 ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 5,6 ποσ. μονάδες), η Μάλτα (κατά 4,1 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 3,8 ποσ. μονάδες), και η Αυστρία (κατά 2,6 ποσ. μονάδες).
Την ίδια χρονιά, σε 7 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ για
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των
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ανδρών στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών των βαθμίδων υπερέχει από σημαντικά έως και ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη
απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να
καταγράφεται στο Βέλγιο (κατά 24,0 ποσ. μονάδες),
και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Γαλλία (κατά 10,6 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Ολλανδία (κατά 8,1 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 7,1 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 4,3
ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 3,6 ποσ. μονάδες), και
το Λουξεμβούργο (κατά 3,0 ποσ. μονάδες).
Τέλος, στην Ουγγαρία, καταγράφεται οριακά μηδενική απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών
(μικρότερη των 2,0 ποσ. μονάδων).
5.1.7.6 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικούφοιτητικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (06) Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) επί του
συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικού-φοιτητικού
πληθυσμού των συγκεκριμένων βαθμίδων, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 το 2018.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020
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Γράφημα 5.150: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (06) Τεχνολογίες πληροφορίας
και επικοινωνίας στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) επί του συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού των συγκεκριμένων βαθμίδων, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - New entrants by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_ent02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, 494.928 μαθητές-φοιτητές/-τριες εισέρχονται
στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών (06) Τεχνολογίες
πληροφορίας και επικοινωνίας στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8), πλήθος που αντιστοιχεί στο 5,0% του συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού των συγκεκριμένων
βαθμίδων, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία,
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28.
Την ίδια χρονιά, 10.785 μαθητές-φοιτητές/-τριες εισέρχονται στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στις ανώτερες
βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) στην Ελλάδα,
πλήθος που αντιστοιχεί στο 5,7% του συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού των
συγκεκριμένων βαθμίδων. Στην κατανομή μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα (4,7%) κατέχει την 14η υψηλότερη θέση,
τιμή υπερέχουσα οριακά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (5,0%) κατά 0,7 ποσ. μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 8,4% είναι: η Μάλτα (10,1%), η Εσθονία (9,5%), η Πολωνία
(8,3%), η Λετονία (7,2%), και η Λιθουανία (7,0%). Στον
αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο μη-μηδενικό δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή
δείκτη 2,8%, είναι: το Βέλγιο (2,3%), η Κροατία (2,6%),
η Γαλλία (2,9%), η Σλοβακία (2,9%), και η Κύπρος

(3,3%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/bottom5 είναι υψηλή (2,8 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικού- φοιτητικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (06) Τεχνολογίες
πληροφορίας και επικοινωνίας των ανώτερων βαθμίδων της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) στη ΕΕ-28, καταγράφει ισχυρή αύξηση κατά 24,8% (ή κατά 98.394 μαθητές-φοιτητές/-τριες) από 396.534 μαθητές- φοιτητές/-τριες το 2015, σε 494.928 μαθητές-φοιτητές/-τριες
το 2018. Την ίδια περίοδο αναφοράς, το πλήθος του
συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικού- φοιτητικού
πληθυσμού στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην Ελλάδα καταγράφει ελαφρά μείωση κατά -9,0% (ή κατά
1.073 μαθητές-φοιτητές/-τριες) από 11.858 μαθητέςφοιτητές/-τριες το 2015, σε 10.785 μαθητές-φοιτητές/τριες το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (06)
Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8)
ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 5.151: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (06) Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - New entrants by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_ent02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, και στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των ανδρών στο
συγκεκριμένο πεδίο σπουδών των βαθμίδων υπερέχει
ιδιαίτερα σημαντικά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ αν-

δρών και γυναικών να καταγράφεται στην Ολλανδία (κατά 79,5 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Πορτογαλία (κατά 79,1
ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο (κατά 77,3 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 76,5 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά
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75,2 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 74,5 ποσ. μονάδες),
η Σλοβακία (κατά 74,2 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά
72,3 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 70,5 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 70,3 ποσ. μονάδες), η Μάλτα
(κατά 70,0 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 69,8 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 69,3 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 69,1 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 67,3
ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά 66,6 ποσ. μονάδες), η
Γαλλία (κατά 65,1 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο
(κατά 64,0 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 62,4 ποσ.
μονάδες), η Κροατία (κατά 53,4 ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά 52,8 ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά 51,9 ποσ.
μονάδες), η Ελλάδα (κατά 51,5 ποσ. μονάδες), η Δανία
(κατά 51,0 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 41,3 ποσ.
μονάδες), η Σουηδία (κατά 41,2 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 36,4 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά 35,9

ποσ. μονάδες) που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του
εύρους της απόκλισης των φύλων στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών των βαθμίδων μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
5.1.7.7 ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ,
ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικούφοιτητικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (07)
Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και δομικών έργων στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης
(ISCED3Voc-8) επί του συνολικού μαθητικού- φοιτητικού πληθυσμού των συγκεκριμένων βαθμίδων, για τον
οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 5.152: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (07) Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και δομικών έργων στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) επί του συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικού-φοιτητικού
πληθυσμού των συγκεκριμένων βαθμίδων, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - New entrants by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_ent02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, 1.785.385 μαθητές-φοιτητές/-τριες εισέρχονται στο πεδίο σπουδών (07) Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και δομικών έργων στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8), πλήθος
που αντιστοιχεί στο 17,9% του συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού των συγκεκριμένων βαθμίδων, για τον οποίο διατίθενται σχετικά
στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη
χρονιά.
Την ίδια χρονιά, 42.554 μαθητές-φοιτητές/-τριες εισέρχονται στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στις ανώτερες
βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) στην Ελλάδα,
πλήθος που αντιστοιχεί στο 22,6% του συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού των συγκεκριμένων βαθμίδων. Στην κατανομή μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η
Ελλάδα (22,6%) κατέχει την 14η υψηλότερη θέση, τιμή
υπερέχουσα ελαφρά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη
στην ΕΕ-28 (17,9%) κατά 4,7 ποσ. μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 26,3% είναι: η
Κροατία (27,1%), η Βουλγαρία (27,0%), η Σλοβενία
(25,8%), η Λιθουανία (25,7%), και η Τσεχία (25,7%). Στον
αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη 10,7%,
είναι: η Μάλτα (9,5%), η Ιρλανδία (9,5%), το Ηνωμένο
Βασίλειο (9,8%), η Κύπρος (11,8%), και η Ολλανδία
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(12,7%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/bottom5 είναι υψηλή (2,5 φορές), που υποδηλώνει
την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη
μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018, για
την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος του
συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικού-φοιτητικού
πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (07) Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και δομικών έργων των
ανώτερων βαθμίδων της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8)
στην ΕΕ-28, καταγράφει αύξηση κατά 11,5% (ή κατά
183.928 μαθητές-φοιτητές/-τριες) από 1.601.457 μαθητές-φοιτητές/-τριες το 2015, σε 1.785.385 μαθητές- φοιτητές/-τριες το 2018. Την ίδια περίοδο αναφοράς, το
πλήθος του συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικούφοιτητικού πληθυσμού στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην Ελλάδα καταγράφει ελαφρά μείωση κατά
-5,4% (ή κατά 2.430 μαθητές-φοιτητές/-τριες) από
44.984 μαθητές-φοιτητές/-τριες το 2015, σε 42.554 μαθητές-φοιτητές/-τριες το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία κατανομή του συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικούφοιτητικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (07) Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και δομικών
έργων στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης
(ISCED3Voc-8) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το
2018.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Γράφημα 5.153: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (07) Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και δομικών έργων στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, και στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των ανδρών στο
συγκεκριμένο πεδίο σπουδών των βαθμίδων υπερέχει
ιδιαίτερα σημαντικά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στην Ιρλανδία
(κατά 77,2 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά
απόκλισης των φύλων ακολουθούν: το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 71,4 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 68,9
ποσ. μονάδες), η Μάλτα (κατά 68,2 ποσ. μονάδες), η
Γερμανία (κατά 68,1 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά
67,7 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 66,8 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 65,7 ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο (κατά 65,6 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά
64,7 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά 64,4 ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά 64,3 ποσ. μονάδες), η Ισπανία
(κατά 63,7 ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά 63,3 ποσ.
μονάδες), η Αυστρία (κατά 62,9 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 62,5 ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 59,2
ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 59,0 ποσ. μονάδες), η
Τσεχία (κατά 58,5 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 56,4

ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά 56,4 ποσ. μονάδες), η
Σλοβενία (κατά 55,2 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά
54,7 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 54,4 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 51,6 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 51,4 ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά 41,8
ποσ. μονάδες), και η Ρουμανία (κατά 31,8 ποσ. μονάδες) που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του εύρους της
απόκλισης των φύλων στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών των βαθμίδων μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28
τη συγκεκριμένη χρονιά.
5.1.7.8 ΓΕΩΠΟΝΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ, ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικούφοιτητικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (08) Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική και κτηνιατρική στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) επί
του συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικού- φοιτητικού πληθυσμού των συγκεκριμένων βαθμίδων, για τον
οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 το 2018.

2,3

2,1

2,0

2,0

1,8

1,7

1,6

1,6

1,3

1,0

0,5

26.690

35.796

2.685

2.101

10.043

98

86

4.420

2,3

2.771

2.629

2,4

15.678

1.348

2,4

147

2,6

30.949

2,8

876

2,8

4.434

3,0

7.441

3,1

4.632

3,5

27.444

3,5

6.306

3,6

4.527

4,1

3.282

4,1

1.926

4,2

6.753

4,4

867

4,7

15.823

5,3

5.697

228.919

2,3

3.470

Γράφημα 5.154: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (08) Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική και κτηνιατρική στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) επί του συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού των
συγκεκριμένων βαθμίδων, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - New entrants by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_ent02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, 228.919 μαθητές-φοιτητές/-τριες εισέρχονται
στο πεδίο σπουδών (08) Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική και κτηνιατρική στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8), πλήθος που αντιστοιχεί στο
2,3% του συνολικού μαθητικού- φοιτητικού πληθυσμού των συγκεκριμένων βαθμίδων, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 τη
συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, 4.434 μαθητές-φοιτητές/-τριες εισέρχονται στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στις ανώτερες
βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) στην Ελλάδα,

πλήθος που αντιστοιχεί στο 2,4% του συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού των συγκεκριμένων βαθμίδων. Στην κατανομή μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η
Ελλάδα (2,4%) κατέχει την 16η υψηλότερη θέση, τιμή
υπερέχουσα οριακά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη
στην ΕΕ-28 (2,3%) κατά 0,1 ποσ. μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 4,5% είναι: η Βουλγαρία (5,3%), η Ρουμανία (4,7%), η Εσθονία
(4,4%), η Τσεχία (4,2%), και η Σλοβενία (4,1%). Στον α-
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

ντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο μη-μηδενικό δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή
δείκτη 1,2%, είναι: η Κύπρος (0,5%), η Μάλτα (1,0%), η
Ισπανία (1,3%), η Δανία (1,6%), και η Ιρλανδία (1,6%).
Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/bottom5 είναι
υψηλή (3,7φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικού- φοιτητικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (08) Γεωπονία,
δασοκομία, αλιευτική και κτηνιατρική των ανώτερων
βαθμίδων της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) στη ΕΕ-28,
καταγράφει αύξηση κατά 11,8% (ή κατά 24.218 μαθη-

τές-φοιτητές/-τριες) από 201.701 μαθητές- φοιτητές/τριες το 2015, σε 228.919 μαθητές-φοιτητές/-τριες το
2018. Την ίδια περίοδο αναφοράς, το πλήθος του συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην Ελλάδα
καταγράφει αύξηση κατά 12,8% (ή κατά 503 μαθητέςφοιτητές/-τριες) από 3.931 μαθητές-φοιτητές/-τριες το
2015, σε 4.434 μαθητές-φοιτητές/-τριες το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (08)
Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική και κτηνιατρική στις
ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8)
ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 5.155: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (08) Γεωπονία, δασοκομία,
αλιευτική και κτηνιατρική στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
76,7 68,0 67,3 66,8 64,8 64,5
63,1 65,5
60,8 60,8 59,2 57,8
54,2 52,1 51,5 50,2 50,7 51,5 52,5 52,8 54,9 54,9 55,1 56,0 56,4 56,7 57,1 57,5 59,8
45,8 47,9 48,5 49,8 49,3 48,5 47,5 47,2 45,1 45,1 44,9 44,0 43,6 43,3 42,9 42,5 40,2
39,2 39,2 40,8 42,2
36,9 34,5
33,2 35,2 35,5
32,7
32,0
23,3

άνδρες

γυναίκες

Πηγή: Eurostat - New entrants by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_ent02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, σε 12 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των ανδρών στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών των βαθμίδων
υπερέχει από ιδιαίτερα σημαντικά έως και ελαφρά του
αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη
απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να
καταγράφεται στην Κύπρο (κατά 53,5 ποσ. μονάδες),
και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: το Λουξεμβούργο (κατά 36,1 ποσ. μονάδες),
η Γαλλία (κατά 34,6 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 33,7
ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 29,5 ποσ. μονάδες),
η Ισπανία (κατά 29,0 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά
21,6 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 21,6 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 18,3 ποσ. μονάδες), η Αυστρία
(κατά 15,5 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Πορτογαλία (κατά 4,2 ποσ. μονάδες), και η Ιρλανδία (κατά 2,9
ποσ. μονάδες).
Την ίδια χρονιά, σε 14 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ για
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των
ανδρών στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών των βαθμίδων υπολείπεται από ιδιαίτερα σημαντικά έως και ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στη Σουηδία (κατά 31,0 ποσ.
μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύ-
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λων ακολουθούν: το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 26,2 ποσ.
μονάδες), η Τσεχία (κατά 19,7 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 15,0 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 14,1
ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 13,3 ποσ. μονάδες), η
Σλοβενία (κατά 12,8 ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά
12,1 ποσ. μονάδες), η Μάλτα (κατά 10,2 ποσ. μονάδες),
και ελαφρότερα η Σλοβακία (κατά 9,9 ποσ. μονάδες), η
Φινλανδία (κατά 9,7 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 9,7
ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά 5,0 ποσ. μονάδες), και
η Ελλάδα (κατά 3,0 ποσ. μονάδες).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, στην Ολλανδία και τη Λετονία
καταγράφεται οριακά μηδενική απόκλιση του δείκτη
μεταξύ ανδρών και γυναικών (μικρότερη των 2,0 ποσ.
μονάδων).
5.1.7.9 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και
το ποσοστό του συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (09)
Υγεία και υπηρεσίες πρόνοιας στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) επί του συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού των συγκεκριμένων βαθμίδων, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28
το 2018.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

9,0

8,7

8,5

7,6

6,7

1.734

1.385

60.242

7.185

7.839

4.753

12.682

17.472

159.693

93.008

20.116

4.782

5.895

42.152

17.976

12.441

27.340

1.045

228.503

119.286

339.412

1.674

53.423

22.830

28.579

21.399

25,0 19,1
18,4 17,6 17,1 16,9 16,1 15,9
15,3 14,7 14,5 13,3 12,8 12,5 12,4 12,4
12,3 11,7 11,6 10,9 10,1 10,0 9,7

43.090

1.372.040

13,8

16.104

Γράφημα 5.156: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (09) Υγεία και υπηρεσίες πρόνοιας στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) επί του συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού των συγκεκριμένων
βαθμίδων, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, 1.372.040 μαθητές-φοιτητές/-τριες εισέρχονται
στο πεδίο σπουδών (09) Υγεία και υπηρεσίες πρόνοιας
στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8),
πλήθος που αντιστοιχεί στο 13,8% του συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού των συγκεκριμένων βαθμίδων, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη
χρονιά.
Την ίδια χρονιά, 27.340 μαθητές-φοιτητές/-τριες εισέρχονται στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στις ανώτερες
βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) στην Ελλάδα,
πλήθος που αντιστοιχεί στο 14,5 του συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού των συγκεκριμένων βαθμίδων. Στην κατανομή μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η
Ελλάδα (14,5%) κατέχει την 11η υψηλότερη θέση, τιμή
υπολειπόμενη ελαφρά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη
στην ΕΕ-28 (13,8%) κατά 0,7 ποσ. μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 19,4% είναι: το Βέλγιο (25,0%), η Φινλανδία (19,1%), η Σουηδία
(18,4%), η Δανία (17,6%), και η Ολλανδία (17,1%). Στον
αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη 8,1%,
είναι: η Βουλγαρία (6,7%), η Ιταλία (7,6%), η Κύπρος
(8,5%), η Εσθονία (8,7%), και η Αυστρία (9,0%). Ας ση-

μειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/bottom5 είναι υψηλή (2,4 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018, για
την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος του
συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικού-φοιτητικού
πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (09) Υγεία και υπηρεσίες πρόνοιας των ανώτερων βαθμίδων της εκπαίδευσης
(ISCED3Voc-8) στην ΕΕ-28, καταγράφει αύξηση κατά
17,6% (ή κατά 205.535 μαθητές- φοιτητές/-τριες) από
1.166.505 μαθητές-φοιτητές/-τριες το 2015, σε 1.372.040
μαθητές-φοιτητές/-τριες το 2018. Την ίδια περίοδο αναφοράς, το πλήθος του συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 63,5% (ή κατά 10.619 μαθητές- φοιτητές/-τριες) από 16.721 μαθητές- φοιτητές/-τριες το
2015, σε 27.340 μαθητές-φοιτητές/-τριες το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (09)
Υγεία και υπηρεσίες πρόνοιας στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) ανά φύλο στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 5.157: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (09) Υγεία και υπηρεσίες πρόνοιας στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Το 2018, και στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά μη-μηδενικά στοιχεία, το ποσοστό
των ανδρών στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών των
βαθμίδων υπολείπεται ιδιαίτερα του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στην

Εσθονία (κατά 76,5 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα
σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Λιθουανία
(κατά 68,0 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 66,8 ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά 66,8 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 66,1 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά 63,5
ποσ. μονάδες), η Μάλτα (κατά 62,6 ποσ. μονάδες), η
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Πορτογαλία (κατά 60,2 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 58,6 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 57,9
ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 57,8 ποσ. μονάδες), η
Δανία (κατά 57,3 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 56,7
ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 55,3 ποσ. μονάδες), η
Ρουμανία (κατά 54,7 ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά
54,7 ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 54,7 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 52,9 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία
(κατά 51,8 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 50,4 ποσ.
μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 48,6 ποσ. μονάδες), το
Βέλγιο (κατά 47,4 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 46,5
ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο (κατά 46,0 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 43,1 ποσ. μονάδες), η Ιταλία
(κατά 41,5 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 31,2 ποσ.
μονάδες), και η Κύπρος (κατά 29,7 ποσ. μονάδες), που

αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του εύρους της απόκλισης των φύλων στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών των
βαθμίδων μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
5.1.7.10 ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικούφοιτητικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (10) Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών στις ανώτερες βαθμίδες
της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) επί του συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού των
συγκεκριμένων βαθμίδων, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 5.158: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (10) Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) επί του συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού των συγκεκριμένων
βαθμίδων, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Το 2018, 968.291 μαθητές-φοιτητές/-τριες εισέρχονται
στο πεδίο σπουδών (10) Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης
(ISCED3Voc-8), πλήθος που αντιστοιχεί στο 9,7% του
συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικού-φοιτητικού
πληθυσμού των συγκεκριμένων βαθμίδων, για τον
οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, 22.068 μαθητές-φοιτητές/-τριες εισέρχονται στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στις ανώτερες
βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) στην Ελλάδα,
πλήθος που αντιστοιχεί στο 11,7% του συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού των συγκεκριμένων βαθμίδων. Στην κατανομή μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η
Ελλάδα (11,7%) κατέχει την 16η υψηλότερη θέση, τιμή
υπερέχουσα ελαφρά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη
στην ΕΕ-28 (9,7%) κατά 2,0 ποσ. μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 15,4% είναι: η Κροατία (16,4%), η Πολωνία (16,1%), η Ουγγαρία
(15,5%), η Φινλανδία (14,6%), και η Σλοβακία (14,5%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη
4,8%, είναι: το Βέλγιο (3,3%), το Λουξεμβούργο (4,3%),
η Δανία (4,4%), η Σουηδία (5,1%), και η Γερμανία
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(6,4%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/bottom5 είναι σημαντικά υψηλή (3,2 φορές), που
υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων
του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικού- φοιτητικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (10) Σπουδές στην
παροχή υπηρεσιών των ανώτερων βαθμίδων της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) στην ΕΕ-28, καταγράφει αύξηση κατά 10,9% (ή κατά 94.992 μαθητές-φοιτητές/τριες) από 873.299 μαθητές-φοιτητές/-τριες το 2015, σε
968.291 μαθητές-φοιτητές/-τριες το 2018. Την ίδια περίοδο αναφοράς, το πλήθος του συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην Ελλάδα καταγράφει
σημαντική αύξηση κατά 31,0% (ή κατά 5.218 μαθητέςφοιτητές/-τριες) από 65.690 μαθητές-φοιτητές/-τριες το
2015, σε 22.068 μαθητές-φοιτητές/-τριες το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (10)
Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών στις ανώτερες
βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) ανά φύλο
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 5.159: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού στο πεδίο σπουδών (10) Σπουδές στην παροχή
υπηρεσιών στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Το 2018, σε 14 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται μη-μηδενικά σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των ανδρών στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών
των βαθμίδων υπολείπεται από ιδιαίτερα σημαντικά
έως και ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών,
με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στην Αυστρία
(κατά 48,5 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά
απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Λιθουανία (κατά
29,5 ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 28,2 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 27,8 ποσ. μονάδες), η Εσθονία
(κατά 19,1 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 19,0 ποσ.
μονάδες), η Σλοβενία (κατά 16,9 ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά 16,4 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 13,9
ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 11,2 ποσ. μονάδες),
και ελαφρότερα η Σλοβακία (κατά 7,5 ποσ. μονάδες), η
Ελλάδα (κατά 3,3 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 3,1
ποσ. μονάδες), και το Λουξεμβούργο (κατά 3,0 ποσ.
μονάδες).
Την ίδια χρονιά, σε 12 από τα 22 κράτη-μέλη της ΕΕ για
τα οποία διατίθενται μη-μηδενικά σχετικά στοιχεία, το
ποσοστό των ανδρών στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών των βαθμίδων υπερέχει από ισχυρά έως και ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη με-

γαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στη Ρουμανία (κατά 23,5 ποσ.
μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Κύπρος (κατά 14,1 ποσ. μονάδες),
και ελαφρότερα η Πορτογαλία (κατά 9,3 ποσ. μονάδες),
η Ισπανία (κατά 9,0 ποσ. μονάδες), η Μάλτα (κατά 7,3
ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 5,5 ποσ. μονάδες), η
Βουλγαρία (κατά 4,3 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά
4,2 ποσ. μονάδες), και οριακά η Κροατία (κατά 3,8 ποσ.
μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 2,8 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 2,7 ποσ. μονάδες), και η Γερμανία
(κατά 2,6 ποσ. μονάδες).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, στην Ολλανδία και το Βέλγιο
καταγράφεται οριακά μηδενική απόκλιση του δείκτη
μεταξύ ανδρών και γυναικών (μικρότερη των 2,0 ποσ.
μονάδων).
5.1.7.11 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΕΔΙΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΕ28
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικούφοιτητικού πληθυσμού στις ανώτερες βαθμίδες της
εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) στα πεδία σπουδών (01)(10) στην ΕΕ-28 και στην Ελλάδα το 2018.

Γράφημα 5.160: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης
(ISCED3Voc-8) ανά πεδίο σπουδών στην ΕΕ-28 και στην ΕΛΛΑΔΑ το 2018

Ευρωπαϊκή Ένωση των 28
4,8

Εκπαίδευση
Ανθρωπιστικές και
γλωσσικές σπουδές,
σπουδές στις τέχνες
Κοινωνικές επιστήμες,
δημοσιογραφία &
πληροφόρηση

Εκπαίδευση

6,7
21,9

Φυσικές επιστήμες,
μαθηματικά, στατιστική

8,3

Σπουδές στις επιχειρήσεις,
τη διοίκηση & το δίκαιο

16,8
5,3

Τεχνολογίες Πληροφορίας
& Επικοινωνίας

5,0

Σπουδές μηχανικού,
βιομηχανικής παραγωγής
και δομικών έργων

18,1

13,9
9,8

5,7

Σπουδές μηχανικού,
βιομηχανικής παραγωγής
και δομικών έργων
Γεωπονία, δασοκομία,
αλιευτική & κτηνιατρική

2,3

Υγεία και υπηρεσίες
πρόνοιας
Σπουδές στην παροχή
υπηρεσιών

9,1

Φυσικές επιστήμες,
μαθηματικά, στατιστική

6,9

Τεχνολογίες Πληροφορίας
& Επικοινωνίας

3,6

Ανθρωπιστικές και
γλωσσικές σπουδές,
σπουδές στις τέχνες
Κοινωνικές επιστήμες,
δημοσιογραφία &
πληροφόρηση

10,7

Σπουδές στις επιχειρήσεις,
τη διοίκηση & το δίκαιο

Γεωπονία, δασοκομία,
αλιευτική & κτηνιατρική

Ελλάδα

Υγεία και υπηρεσίες
πρόνοιας
Σπουδές στην παροχή
υπηρεσιών

22,6
2,4
14,5
11,7

Πηγή: Eurostat - New entrants by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_ent02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
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Το 2018, στο συνολικό νεοεισερχόμενο μαθητικόφοιτητικό πληθυσμό στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) στην ΕΕ-28:
 το 21,9% του πληθυσμού εισέρχεται στο πεδίο
Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το δίκαιο,
 το 18,1% του πληθυσμού εισέρχεται στο πεδίο
Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και
δομικών έργων,
 το 13,9% του πληθυσμού εισέρχεται στο πεδίο Υγεία
και υπηρεσίες πρόνοιας,
 το 10,7% του πληθυσμού εισέρχεται στο πεδίο Ανθρωπιστικές σπουδές, γλωσσικές σπουδές, σπουδές στις τέχνες,
 το 9,8% του πληθυσμού εισέρχεται στο πεδίο Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών,
 το 6,9% του πληθυσμού εισέρχεται στο πεδίο Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά, στατιστική,
 το 6,7% του πληθυσμού εισέρχεται στο πεδίο Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση,
 το 5,0% του πληθυσμού εισέρχεται στο πεδίο Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας,
 το 4,8% του πληθυσμού εισέρχεται στο πεδίο Εκπαίδευση, και
 το 2,3% του πληθυσμού εισέρχεται στο πεδίο Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική και κτηνιατρική.
Την ίδια χρονιά, στο συνολικό νεοεισερχόμενο μαθητικό-φοιτητικό πληθυσμό στις ανώτερες βαθμίδες
της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) στην Ελλάδα:
 το 22,6% του πληθυσμού εισέρχεται στο πεδίο
Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και
δομικών έργων, τιμή υπερέχουσα ελαφρά (κατά 4,5
ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28
(18,1%),
 το 16,8% του πληθυσμού εισέρχεται στο πεδίο
Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το δίκαιο, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά (κατά 5,1 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (21,9%),
 το 14,5% του πληθυσμού εισέρχεται στο πεδίο Υγεία
και υπηρεσίες πρόνοιας, τιμή υπερέχουσα οριακά
(κατά 0,6 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην
ΕΕ-28 (13,9%),
 το 11,7% του πληθυσμού εισέρχεται στο πεδίο
Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών, τιμή υπερέχουσα
οριακά (κατά 1,9 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (9,8%),
 το 9,1% του πληθυσμού εισέρχεται στο πεδίο Ανθρωπιστικές σπουδές, γλωσσικές σπουδές, σπουδές στις τέχνες, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά (κατά
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1,6 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28
(10,7%),
το 8,3% του πληθυσμού εισέρχεται στο πεδίο Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση, τιμή υπερέχουσα ελαφρά (κατά 1,6 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (6,7%),
το 5,7% του πληθυσμού εισέρχεται στο πεδίο Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας, τιμή υπερέχουσα οριακά (κατά 0,7 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (5,0%),
το 5,3% του πληθυσμού εισέρχεται στο πεδίο Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά, στατιστική, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά (κατά 1,6 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (6,9%),
το 3,6% του πληθυσμού εισέρχεται στο πεδίο Εκπαίδευση, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά (κατά 1,2
ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28
(4,8%), και

 το 2,4% του πληθυσμού εισέρχεται στο πεδίο Γεω-

πονία, δασοκομία, αλιευτική και κτηνιατρική, τιμή
οριακά ταυτόσημη της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28
(2,3%).

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού στις ανώτερες βαθμίδες
της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) στα πεδία σπουδών
(01)-(10) και ανά φύλο στην ΕΕ-28 και στην Ελλάδα το
2018.
Το 2018, στο συνολικό νεοεισερχόμενο μαθητικόφοιτητικό πληθυσμό στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) στην ΕΕ-28 καταγράφεται:
 σημαντική ανισορροπία των φύλων υπέρ των ανδρών σε 3 πεδία σπουδών: (1) Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας, (2) Σπουδές μηχανικού,
βιομηχανικής παραγωγής και δομικών έργων, και
ελαφρότερα στο πεδίο (3) Γεωπονία, δασοκομία,
αλιευτική και κτηνιατρική,
 σημαντική ανισορροπία των φύλων υπέρ των γυναικών σε 5 πεδία σπουδών: (1) Εκπαίδευση, (2) Υγεία
και υπηρεσίες πρόνοιας, (3) Κοινωνικές επιστήμες,
δημοσιογραφία και πληροφόρηση, (4) Ανθρωπιστικές σπουδές, γλωσσικές σπουδές, σπουδές στις
τέχνες, και ελαφρότερα στο πεδίο (5) Σπουδές στις
επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το δίκαιο, και
 σχετική ισορροπία των φύλων σε 2 πεδία σπουδών:
(1) Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά, στατιστική, και
(2) Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Γράφημα 5.161: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) ανά
πεδίο σπουδών και ανά φύλο στην ΕΕ-28 και στην ΕΛΛΑΔΑ το 2018

Ευρωπαϊκή Ένωση των 28
Τεχνολογίες Πληροφορίας
& Επικοινωνίας
Σπουδές μηχανικού,
βιομηχανικής παραγωγής
και δομικών έργων

Ελλάδα
82,6

19,0
45,8

54,2

52,1
55,4

44,6

Ανθρωπιστικές και
γλωσσικές σπουδές,
σπουδές στις τέχνες
Κοινωνικές επιστήμες,
δημοσιογραφία &
πληροφόρηση

Εκπαίδευση

57,4
48,7

Σπουδές στις επιχειρήσεις,
τη διοίκηση & το δίκαιο

49,9

51,3
50,1

Κοινωνικές επιστήμες,
δημοσιογραφία &
πληροφόρηση
Ανθρωπιστικές και
γλωσσικές σπουδές,
σπουδές στις τέχνες

62,6

37,4
64,7

35,3
77,5

57,0

43,0
66,8

33,2
69,0

Υγεία και υπηρεσίες
πρόνοιας

22,5
79,0

Εκπαίδευση

21,0
γυναίκες

57,7
42,6

Σπουδές στην παροχή
υπηρεσιών

47,9

Σπουδές στις επιχειρήσεις,
τη διοίκηση & το δίκαιο

70,4
42,3

Φυσικές επιστήμες,
μαθηματικά, στατιστική

48,4

Φυσικές επιστήμες,
μαθηματικά, στατιστική

75,8
29,6

Γεωπονία, δασοκομία,
αλιευτική & κτηνιατρική

51,6

Σπουδές στην παροχή
υπηρεσιών

24,2

Τεχνολογίες Πληροφορίας
& Επικοινωνίας

81,0

Γεωπονία, δασοκομία,
αλιευτική & κτηνιατρική

Υγεία και υπηρεσίες
πρόνοιας

Σπουδές μηχανικού,
βιομηχανικής παραγωγής
και δομικών έργων

17,4

άνδρες

31,0
78,9

21,1
γυναίκες

άνδρες

Πηγή: Eurostat - New entrants by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_ent02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Την ίδια χρονιά, στο συνολικό νεοεισερχόμενο μαθητικό-φοιτητικό πληθυσμό στις ανώτερες βαθμίδες της
εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) στην Ελλάδα καταγράφεται:
 σημαντική ανισορροπία των φύλων υπέρ των ανδρών σε 2 πεδία σπουδών: (1) Σπουδές μηχανικού,
βιομηχανικής παραγωγής και δομικών έργων, και (2)
Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας,
 σημαντική ανισορροπία των φύλων υπέρ των γυναικών σε 4 πεδία σπουδών: (1) Εκπαίδευση, (2) Υγεία
5.1.8



και υπηρεσίες πρόνοιας, (3) Ανθρωπιστικές σπουδές, γλωσσικές σπουδές, σπουδές στις τέχνες, και
(4) Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση, και
σχετική ισορροπία των φύλων σε 4 πεδία σπουδών:
(1) Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών, (2) Σπουδές
στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το δίκαιο, (3) Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική και κτηνιατρική, και (4)
Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά, στατιστική.

Πεδία σπουδών προσανατολισμένα στο δημόσιο & ιδιωτικό τομέα της οικονομίας

Η ενότητα επικεντρώνεται στη διάκριση του συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED
3Voc-8) των κρατών-μελών της ΕΕ-28, σε πεδία σπουδών κατεξοχήν προσανατολισμένα στον δημόσιο και
ιδιωτικό τομέα της οικονομίας.
Πιο συγκεκριμένα:
 ως πεδία σπουδών κατεξοχήν προσανατολισμένα
προς τον δημόσιο τομέα της οικονομίας έχουν επιλεγεί τα πεδία 09 Υγείας και υπηρεσίες πρόνοιας
και εκπαίδευση που αθροιστικά καλύπτεται από 3
από τα 10 πεδία σπουδών της διεθνούς κατάταξης
της UNESCO, και συγκεκριμένα από τα πεδία: 01 Εκπαίδευση, 02 Ανθρωπιστικές & γλωσσικές σπουδές
και σπουδές στην τέχνη και 05 Φυσικές επιστήμες,
μαθηματικά και στατιστική, ενώ
 ως πεδία σπουδών κατεξοχήν προσανατολισμένα
προς τον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας έχουν επιλεγεί τα πεδία 07 Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών

και επιχειρηματικότητα που αθροιστικά καλύπτεται
από 2 από τα 10 πεδία σπουδών της διεθνούς κατάταξης της UNESCO, και συγκεκριμένα από τα πεδία:
04 Σπουδές στις επιχειρήσεις τη διοίκηση και το δίκαιο, και 09 Γεωπονία δασοκομία αλιευτική και
κτηνιατρική.
Οι αντίστοιχοι δείκτες (απλοί και συνθετικοί) αποδίδουν
την ποσοστιαία κατανομή των εισερχομένων σε κάθε
πεδίο σπουδών ως προς το συνολικό νεοεισερχόμενου
μαθητικό-φοιτητικό πληθυσμό στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) των κρατών-μελών
της ΕΕ-28.
Τέλος, ως επί πλέον συγκριτικός δείκτης των ομάδων
κρατών-μελών της ΕΕ-28 αξιοποιείται ο συνθετικός δείκτης STEM (Science Technology Engineering Mathematics) που αθροιστικά καλύπτεται από 3 από τα 10 πεδία
σπουδών της διεθνούς κατάταξης της UNESCO, και συγκεκριμένα από τα πεδία: 05 Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά και στατιστική, (07) Σπουδές μηχανικού, βι-
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νται κράτη-μέλη όπου το ποσοστό του συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού στο
πεδίο εκπαίδευση υπολείπεται της διάμεσης τιμής του
δείκτη στην ΕΕ-28, ενώ δεξιά της κάθετης γραμμής περιλαμβάνονται κράτη-μέλη όπου το ποσοστό του συνολικού νεοεισερχόμενου φοιτητικού πληθυσμού στο
συγκεκριμένο πεδίο υπερέχει της διάμεσης τιμής του
δείκτη στην ΕΕ-28. Κάτω από την οριζόντια γραμμή περιλαμβάνονται κράτη-μέλη όπου το ποσοστό του συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού στο πεδίο υγεία & πρόνοια υπολείπεται της
διάμεσης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28, ενώ πάνω από
την οριζόντια γραμμή περιλαμβάνονται κράτη-μέλη όπου το ποσοστό του συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού στο συγκεκριμένο πεδίο υπερέχει της διάμεσης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28.

ομηχανικής παραγωγής και δομικών έργων και (06)
Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συσχετισμός
του συνθετικού δείκτη νεοεισερχομένων στο πεδίο εκπαίδευση με τον δείκτη νεοεισερχομένων στο πεδίο
υγεία και πρόνοια επί του συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού στις ανώτερες
βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) στα κράτημέλη της ΕΕ-28, το 2018.
Το γράφημα χωρίζεται σε τεταρτημόρια από δύο διασταυρούμενες γραμμές, εκ των οποίων η κάθετη αντιπροσωπεύει τη διάμεση τιμή του συνθετικού δείκτη
νεοεισερχομένων στο πεδίο εκπαίδευση (19,5%), και η
οριζόντια η οποία αντιπροσωπεύει τη διάμεση τιμή του
δείκτη νεοεισερχομένων στο πεδίο υγεία & πρόνοια
(13,9%). Αριστερά της κάθετης γραμμής περιλαμβάνο-

Γράφημα 5.162: Συσχετισμός του συνθετικού δείκτη νεοεισερχομένων στο πεδίο ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ με τον δείκτη νεοεισερχομένων στο πεδίο ΥΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ επί του
συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28, το 2018
Διάμεση
Τιμή ΕΕ-28

Έμφαση στο πεδίο ΥΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ

Δείκτης εισερχομένων στο πεδίο ΥΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ

26,0

Έμφαση και στα δύο ΠΕΔΙΑ

17,9

3η Ομάδα

2η Ομάδα

25,0

Βέλγιο

24,0
23,0
22,0
21,0

20,0 Φινλανδία
19,0

Δανία
Ολλανδία

18,0
17,0

Σουηδία
Μάλτα

Γερμανία
Λουξεμβούργο
Ελλάδα
Σλοβακία
Ρουμανία
Πορτογαλία
Λετονία
Πολωνία
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Πηγή: Eurostat - New entrants by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_ent02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Κάθε ένα από τα τεταρτημόρια στα οποία χωρίζεται το
γράφημα περιλαμβάνει ομάδες κρατών με ομογενοποιημένα γνωρίσματα ως προς τους εισερχόμενους στα
συγκεκριμένα πεδία σπουδών στις ανώτερες βαθμίδες
της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) οι οποίες τη συγκεκριμένη χρονιά διακρίνονται ως εξής:
 1η ομάδα κρατών: κράτη-μέλη με μικρή έμφαση και
στα δύο πεδία σπουδών (χαμηλό δείκτη εισερχομένων στο πεδίο εκπαίδευση, και ταυτόχρονα χαμηλό
δείκτη εισερχομένων στο πεδίο υγεία & πρόνοια).
Στη συγκεκριμένη ομάδα περιλαμβάνονται 8 κράτημέλη: η Βουλγαρία, η Εσθονία, η Σλοβενία, η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Λετονία, η Κροατία, και η Λιθουανία. Στα κράτη-μέλη της ομάδας η μέση τιμή
του συνθετικού δείκτη εισερχομένων στο πεδίο εκπαίδευση είναι 15,9%, του δείκτη εισερχομένων στο
πεδίο υγεία & πρόνοια είναι 10,2%, και του συνθετικού δείκτη εισερχομένων στο πεδίο STEM είναι
33,6% τιμή που υπερέχει ελαφρά της διάμεσης τι-
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μής του δείκτη στην ΕΕ-28 (29,9%) κατά 3,7 ποσ. μονάδες.
η
2 ομάδα κρατών: κράτη-μέλη με έμφαση στο πεδίο
υγεία & πρόνοια (χαμηλό δείκτη εισερχομένων στο
πεδίο εκπαίδευση, και ταυτόχρονα υψηλό δείκτη εισερχομένων στο πεδίο υγεία & πρόνοια). Στη συγκεκριμένη ομάδα περιλαμβάνονται 6 κράτη-μέλη: η
Ρουμανία, το Λουξεμβούργο, η Γερμανία, η Ολλανδία, η Δανία, και η Φινλανδία. Στα κράτη-μέλη της
ομάδας η μέση τιμή του δείκτη εισερχομένων στο πεδίο εκπαίδευση είναι 15,4%, του δείκτη εισερχομένων
στο πεδίο υγεία & πρόνοια είναι 16,0%, και του συνθετικού δείκτη εισερχομένων στο πεδίο STEM είναι
29,3% τιμή που υπολείπεται οριακά της διάμεσης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (29,9%) κατά 0,6 ποσ. μονάδες.
η
3 ομάδα κρατών: κράτη-μέλη με έμφαση και στα δύο
πεδία σπουδών (υψηλό δείκτη εισερχομένων στο
πεδίο εκπαίδευση, και ταυτόχρονα υψηλό δείκτη ει-
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σερχομένων στο πεδίο υγεία & πρόνοια). Στη συγκεκριμένη ομάδα περιλαμβάνονται 8 κράτη-μέλη: η Πορτογαλία, η Σλοβακία, η Ελλάδα, το Βέλγιο, η Σουηδία,
η Μάλτα, η Ισπανία, και το Ηνωμένο Βασίλειο. Στα
κράτη-μέλη της ομάδας η μέση τιμή του συνθετικού
δείκτη εισερχομένων στο πεδίο εκπαίδευση είναι
21,7%, του δείκτη εισερχομένων στο πεδίο υγεία &
πρόνοια είναι 16,6%, και του συνθετικού δείκτη εισερχομένων στο πεδίο STEM είναι 27,9% τιμή που
υπολείπεται ελαφρά της διάμεσης τιμής του δείκτη
στην ΕΕ-28 (29,9%) κατά 2,0 ποσ. μονάδες.
η
4 ομάδα κρατών: κράτη-μέλη με έμφαση στο πεδίο
εκπαίδευση (υψηλό δείκτη εισερχομένων στο πεδίο
εκπαίδευση, και ταυτόχρονα χαμηλό δείκτη εισερχομένων στο πεδίο υγεία & πρόνοια). Στη συγκεκριμένη
ομάδα περιλαμβάνονται 6 κράτη-μέλη: η Αυστρία, η
Τσεχία, η Γαλλία, η Κύπρος, η Ιταλία, και η Ιρλανδία.
Στα κράτη-μέλη της ομάδας η μέση τιμή του συνθετικού δείκτη εισερχομένων στο πεδίο εκπαίδευση είναι
24,0%, του δείκτη εισερχομένων στο πεδίο υγεία &
Πρόνοια είναι 10,0%, και του συνθετικού δείκτη ει-

σερχομένων στο πεδίο STEM είναι 28,4% τιμή που υπερέχει ελαφρά της διάμεσης τιμής του δείκτη στην
ΕΕ-28 (29,9%) κατά 1,5 ποσ. μονάδες.
Αξίζει να σημειωθεί, ότι μεταξύ των 4 ομάδων κρατώνμελών της ΕΕ-28 οι υψηλότερες μέσες τιμές του συγκριτικού συνθετικού δείκτη εισερχομένων στο πεδίο STEM
η
καταγράφονται στην 1 ομάδα κρατών (33,6%) και στην
η
2 ομάδα κρατών (29,3%). Το κοινό χαρακτηριστικό των
συγκεκριμένων ομάδων είναι ότι καταγράφουν χαμηλότερο δείκτη εισερχομένων στο πεδίο εκπαίδευση ως
προς τη διάμεση τιμή του δείκτη στα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συσχετισμός
του συνθετικού δείκτη νεοεισερχομένων στο πεδίο επιχειρηματικότητα με τον δείκτη νεοεισερχομένων
στο πεδίο παροχής υπηρεσιών επί του συνολικού
νεοεισερχόμενου μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού
στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc8) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28, το 2018.

Γράφημα 5.163: Συσχετισμός του συνθετικού δείκτη νεοεισερχομένων στο πεδίο ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ με τον δείκτη νεοεισερχομένων στο πεδίο ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ επί του συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) στα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28, το 2018
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Πηγή: Eurostat - New entrants by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_ent02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Κάθε ένα από τα τεταρτημόρια στα οποία χωρίζεται το
γράφημα περιλαμβάνει ομάδες κρατών με ομογενοποιημένα γνωρίσματα ως προς τους νεοεισερχόμενους στα συγκεκριμένα πεδία σπουδών στις ανώτερες
βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) οι οποίες τη
συγκεκριμένη χρονιά διακρίνονται ως εξής:
 1η ομάδα κρατών: κράτη-μέλη με μικρή έμφαση και
στα δύο πεδία σπουδών (χαμηλό δείκτη εισερχομένων στο πεδίο επιχειρηματικότητα, και ταυτόχρονα
χαμηλό δείκτη εισερχομένων στο πεδίο παροχής
υπηρεσιών). Στη συγκεκριμένη ομάδα περιλαμβάνονται 6 κράτη-μέλη: η Σουηδία, η Ιρλανδία, η Ελλάδα, η Τσεχία, η Ισπανία, και το Ηνωμένο Βασίλειο. Στα κράτη-μέλη της ομάδας η μέση τιμή του



συνθετικού του δείκτη εισερχομένων στο πεδίο επιχειρηματικότητα είναι 19,4%, του δείκτη εισερχομένων στο πεδίο παροχής υπηρεσιών είναι 9,2%, και
του συνθετικού δείκτη εισερχομένων στο πεδίο
STEM είναι 29,2% τιμή που υπολείπεται οριακά της
διάμεσης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (29,9%) κατά
0,7 ποσ. μονάδες.
η
2 ομάδα κρατών: κράτη-μέλη με έμφαση στο πεδίο παροχής υπηρεσιών (χαμηλό δείκτη εισερχομένων στο πεδίο επιχειρηματικότητα, και ταυτόχρονα
υψηλό δείκτη εισερχομένων στο πεδίο παροχής
υπηρεσιών). Στη συγκεκριμένη ομάδα περιλαμβάνονται 8 κράτη-μέλη: η Εσθονία, η Ιταλία, η Πορτογαλία, η Βουλγαρία, η Φινλανδία, η Πολωνία, η
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Ρουμανία, και η Σλοβακία. Στα κράτη-μέλη της ομάδας η μέση τιμή του συνθετικού του δείκτη εισερχομένων στο πεδίο επιχειρηματικότητα είναι 22,0%,
του δείκτη εισερχομένων στο πεδίο παροχής υπηρεσιών είναι 13,9%, και του συνθετικού δείκτη του
δείκτη εισερχομένων στο πεδίο STEM είναι 32,6%
τιμή που υπερέχει ελαφρά της διάμεσης τιμής του
δείκτη στην ΕΕ-28 (29,9%) κατά 2,6 ποσ. μονάδες.
η
3 ομάδα κρατών: κράτη-μέλη με έμφαση και στα
δύο πεδία σπουδών (υψηλό δείκτη εισερχομένων
στο πεδίο επιχειρηματικότητα, και ταυτόχρονα υψηλό δείκτη εισερχομένων στο πεδίο παροχής υπηρεσιών). Στη συγκεκριμένη ομάδα περιλαμβάνονται 6 κράτη-μέλη: η Σλοβενία, η Ουγγαρία, η Κροατία, η Λετονία, η Αυστρία, και η Ολλανδία. Στα
κράτη-μέλη της ομάδας η μέση τιμή του συνθετικού
δείκτη εισερχομένων στο πεδίο επιχειρηματικότητα
είναι 25,2%, του δείκτη εισερχομένων στο πεδίο
παροχής υπηρεσιών είναι 13,9%, και του συνθετικού δείκτη εισερχομένων στο πεδίο STEM είναι
30,8% τιμή που υπερέχει ελαφρά της διάμεσης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (29,9%) κατά 0,9 ποσ. μονάδες.

 4η ομάδα κρατών: κράτη-μέλη έμφαση στο πεδίο

επιχειρηματικότητα (υψηλό δείκτη εισερχομένων
στο πεδίο επιχειρηματικότητα, και ταυτόχρονα χαμηλό δείκτη εισερχομένων στο πεδίο παροχής υπηρεσιών). Στη συγκεκριμένη ομάδα περιλαμβάνονται
8 κράτη-μέλη: το Βέλγιο, η Λιθουανία, η Μάλτα, η
Γερμανία, η Γαλλία, η Δανία, το Λουξεμβούργο, και
η Κύπρος. Στα κράτη-μέλη της ομάδας η μέση τιμή
του συνθετικού δείκτη εισερχομένων στο πεδίο επιχειρηματικότητα είναι 30,0%, του δείκτη εισερχομένων στο πεδίο παροχής υπηρεσιών είναι 6,9%, και
του συνθετικού δείκτη εισερχομένων στο πεδίο
STEM είναι 27,2% τιμή που υπολείπεται ελαφρά της
διάμεσης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (29,9%) κατά
1,6 ποσ. μονάδες.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι μεταξύ των 4 ομάδων κρατώνμελών της ΕΕ-28 οι υψηλότερες μέσες τιμές του συγκριτικού συνθετικού δείκτη εισερχομένων στο πεδίο
η
STEM καταγράφονται στην 2 ομάδα κρατών (32,6%)
η
και στην 3 ομάδα κρατών (30,8%). Το κοινό χαρακτηριστικό των συγκεκριμένων ομάδων είναι ότι καταγράφουν χαμηλότερο δείκτη εισερχομένων στο πεδίο
παροχής υπηρεσιών ως προς τη διάμεση τιμή του δείκτη στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28.
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6.1 Απόφοιτοι από τις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) ανά πεδίο σπουδών στην ΕΕ-28
Στη συγκεκριμένη ενότητα ο συνολικός πληθυσμός των
αποφοίτων στην Ανώτερη Δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση (ISCED3-Voc) και στις υψηλότερες από
αυτήν βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED4-8) επιμερίζεται
ως προς το πεδίο σπουδών (field of education), σύμφωνα με την αναθεωρημένη από το 2015 διεθνή ταξινόμηση των πεδίων σπουδών που δημοσιοποίησε η UNESCO
(Fields of Education and Training classification - ISCED-F
2015).

(03) Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία & πληροφόρηση (social sciences, journalism & information),
(04) Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση & το δίκαιο
(business, administration and law),
(05) Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά, στατιστική (science, mathematics, computing),
(06) Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνίας (information and communication technologies),
(07) Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και
δομικών έργων (engineering, manufacturing and construction),
(08) Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική & κτηνιατρική (agriculture, forestry, fisheries and veterinary),
(09) Υγεία και υπηρεσίες πρόνοιας (health and welfare),
και
(10) Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών (services).

Στη συγκεκριμένη ταξινόμηση τα θεματικά αντικείμενα σπουδών στις 5 βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED
3Voc-8) κατανέμονται, στα ακόλουθα πεδία σπουδών
(ταξινόμηση με μονοψήφιο κωδικό):
(00) Γενικά προγράμματα και προσόντα (generic pro1
grammes and qualifications) ,
(01) Εκπαίδευση (education),
(02) Ανθρωπιστικές σπουδές, γλωσσικές σπουδές,
σπουδές στις τέχνες (humanities, language, arts),
1

Τα διαθέσιμα από τη Eurostat στοιχεία για το συνολικό πληθυσμό των αποφοίτων στην Ανώτερη Δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση (ISCED3-Voc)
και στις υψηλότερες από αυτήν βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED4-8) αφορά στην περίοδο αναφοράς
2015-2018.

Για να γίνει κατανοητότερο στον αναγνώστη το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών, διευκρινίζεται ότι μόνο σε αυτό εντάσσεται ο συνολικός μαθητικός πληθυσμός της ανώτερης δευτεροβάθμιας γενικής εκπαίδευσης (ISCED3-Gen) στη Ελλάδα

6.1.1

Ανώτερη Δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση (ISCED3Voc)
προς το πεδίο σπουδών του, καθώς και το ποσοστό
των αποφοίτων μαθητριών επί του συγκεκριμένου
συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων στα κράτημέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος του
συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από την ανώτερη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση
(ISCED3-Voc) για τον οποίο διατίθενται στοιχεία ως

Γράφημα 6.1: Πλήθος του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από την ανώτερη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση (ISCED3-Voc) για τον οποίο
διατίθενται στοιχεία ως προς το πεδίο σπουδών του, και ποσοστό των αποφοίτων μαθητριών επί του συγκεκριμένου συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Graduates by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_grad02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, 2.980.595 μαθητές/-τριες αποφοίτησαν από
την ανώτερη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση (ISCED3-Voc) για τους οποίους διατίθενται
στοιχεία ως προς το πεδίο σπουδών τους στα κράτημέλη της ΕΕ-28, με τον δείκτη ποσοστό των αποφοίτων
μαθητριών επί του συγκεκριμένου συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων να είναι 46,6% (ή 1.388.778 μαθήτριες).
Την ίδια χρονιά, 26.742 μαθητές/-τριες αποφοίτησαν
από την ανώτερη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση (ISCED3-Voc) για τους οποίους διατίθενται
στοιχεία ως προς το πεδίο σπουδών τους στην Ελλά-

δα, με το ποσοστό των αποφοίτων μαθητριών επί του
συγκεκριμένου συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων να είναι 36,6% (ή 9.775 μαθήτριες). Στην κατανομή μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28, ως προς το
δείκτη ποσοστό των μαθητριών στη βαθμίδα, η Ελλάδα (36,6%) κατέχει την 5η χαμηλότερη θέση, τιμή υπολειπόμενη σημαντικά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (46,6%) κατά 10,0 ποσ. μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 54,2% είναι: η Ιρλανδία (61,3%), η Φιλανδία (54,8%), το Ηνωμένο Βασίλειο (53,2%), το Λουξεμβούργο (51,2%), και
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η Μάλτα (50,5%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5
κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με
μέση τιμή δείκτη 32,3%, είναι: η Κύπρος (46,6%), η Λιθουανία (32,1%), η Ουγγαρία (33,1%), η Εσθονία
(33,7%), και η Ελλάδα (36,6%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή
του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,7 φορές), που
υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων
του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2018, από το πεδίο σπουδών (00) Γενικά προγράμματα και προσόντα της συγκεκριμένης βαθμίδας αποφοίτησε το 1,3% (ή 58.515
μαθητές/-τριες) του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της βαθμίδας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28, που
αφορά κατά κύριο λόγο σε μαθητικό πληθυσμό της
βαθμίδας σε 4 κράτη-μέλη της ΕΕ: στο Ηνωμένο Βασίλειο (38.284 μαθητές/-τριες), την Ιρλανδία (172 μαθητές/-τριες), το Λουξεμβούργο (38 μαθητές/-τριες), και
τη Μάλτα (21 μαθητές/-τριες), ενώ στα υπόλοιπα 24

από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ καταγράφεται μηδενικό
πλήθος αποφοίτων από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας.
Στη συνέχεια παρουσιάζεται η κατανομή των υπόλοιπων 10 πεδίων σπουδών της βαθμίδας. Σημειώνεται
ότι ως περίοδος αναφοράς της μεταβολής στη βαθμίδα ορίστηκε το διάστημα 2006-2018, για το οποίο διατίθενται μη-μηδενικά στοιχεία και για το Ηνωμένο
Βασίλειο.
6.1.1.1 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
από το πεδίο σπουδών (01) Εκπαίδευση στην ανώτερη
δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση (ISCED 3Voc) επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της
συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

2,2

2,0

1,3

0,5 0,05 0,001

2.837

8.972

145

2

2,3

11

2,8

1.506

1.075

312

20.078

3,7

2.228

7,7

873

8,6
0,7

2.117

Γράφημα 6.2: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (01) Εκπαίδευση στην ανώτερη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση (ISCED 3-Voc) επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία,
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - Graduates by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_grad02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, σε 17 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ καταγράφεται μηδενικός πληθυσμός αποφοίτων από το πεδίο
σπουδών (01) Εκπαίδευση στην ανώτερη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση (ISCED3-Voc), μεταξύ των οποίων είναι και η Ελλάδα.
Την ίδια χρονιά, 50.654 μαθητές/-τριες αποφοίτησαν
από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην ανώτερη
δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση (ISCED3Voc), πλήθος που αντιστοιχεί στο 0,7% του συνολικού
πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
Τη συγκεκριμένη χρονιά το υψηλότερο ποσοστό αποφοίτων από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας καταγράφεται στο Λουξεμβούργο (8,6%), και κατά φθίνουσα σειρά ποσοστού ακολουθούν: η Σλοβενία
(7,7%), η Τσεχία (3,7%), η Σλοβακία (2,8%), η Ρουμανία

(2,3%), η Αυστρία (2,2%), η Ολλανδία (2,0%), το Ηνωμένο Βασίλειο (1,3%), η Δανία (0,5%), η Ιρλανδία
(0,05%), και οριακά η Γερμανία (0,0001%).
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2016-2018, για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (01) Εκπαίδευση της ανώτερης δευτεροβάθμιας
επαγγελματικής εκπαίδευσης (ISCED3-Voc) στην ΕΕ-28,
καταγράφει ισχυρή αύξηση κατά 26,5% (ή κατά 4.202
μαθητές/-τριες) από 15.876 μαθητές/-τριες το 2016, σε
20.078 μαθητές/-τριες το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
από το πεδίο σπουδών (01) Εκπαίδευση στην ανώτερη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση
(ISCED3-Voc) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το
2018.

Γράφημα 6.3: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (01) Εκπαίδευση στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση - επαγγελματική (ISCED3-Voc) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Το 2018, σε 10 από τα 11 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία
διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των αποφοίτων
αγοριών από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπολείπεται από ιδιαίτερα σημαντικά έως ελαφρά
του αντίστοιχου δείκτη των κοριτσιών, με τη μεγαλύτερη
απόκλιση του δείκτη μεταξύ αγοριών και κοριτσιών να
καταγράφεται στην Τσεχία (κατά 97,4 ποσ. μονάδες), και
κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Σλοβακία (κατά 95,9 ποσ. μονάδες), η Αυστρία
(κατά 84,6 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 84,2 ποσ.
μονάδες), η Ρουμανία (κατά 83,6 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 71,3 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία
(κατά 65,9 ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο (κατά 41,7
ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Ιρλανδία (κατά 9,1
ποσ. μονάδες), ενώ στη η Γερμανία καταγράφεται μηδε-

νική απόκλιση των φύλων. Την ίδια χρονιά, στη Δανία το
ποσοστό των αποφοίτων αγοριών από το συγκεκριμένο
πεδίο της βαθμίδας υπερέχει του αντίστοιχου δείκτη των
κοριτσιών όπως και (κατά 17,2 ποσ. μονάδες).
6.1.1.2 ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ & ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ, ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ
ΤΕΧΝΕΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
από το πεδίο σπουδών (02) Ανθρωπιστικές, γλωσσικές
σπουδές, σπουδές στις τέχνες στην ανώτερη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση (ISCED 3-Voc) επί
του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά
στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

2,9

2,4

2,3

2,0

2,0

1,9

1,7

1,1

0,9

9.740

3.363

254

3.773

2,9

401

7.672

3,3

3.227

5.776

3,4

1.427

3.641

4,1

623

3.583

4,5

688

5,3

129

5,5

104

5,9

10.747

6,0

999

6,3

112

6,5

624

7,4

1.037

218

2.444

146

4.845

140.225

44.333

252.932

14,4 14,1 11,5 10,7
9,6

537

26,6 20,1
8,5

2.264

Γράφημα 6.4: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (02) Ανθρωπιστικές, γλωσσικές σπουδές, σπουδές στις
τέχνες στην ανώτερη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση (ISCED 3-Voc) επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας,
για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - Graduates by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_grad02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, 252.932 μαθητές/-τριες αποφοίτησαν από το
πεδίο σπουδών (02) Ανθρωπιστικές, γλωσσικές σπουδές, σπουδές στις τέχνες στην ανώτερη δευτεροβάθμια
επαγγελματική εκπαίδευση (ISCED 3-Voc), πλήθος που
αντιστοιχεί στο 8,5% του συνολικού πληθυσμού των
αποφοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο
διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28
τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, 623 μαθητές/-τριες αποφοίτησαν από
το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην ανώτερη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση (ISCED3-Voc)
στην Ελλάδα, πλήθος που αντιστοιχεί στο 2,3% του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης
βαθμίδας. Στην κατανομή μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα (2,3%)
κατέχει την 22η υψηλότερη θέση, τιμή υπολειπόμενη
ελαφρά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28
(8,5%) κατά 6,2 ποσ. μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 17,3% είναι: η
Ισπανία (26,6%), το Ηνωμένο Βασίλειο (20,1%), η Λετονία (14,4%), η Πορτογαλία (14,1%), και η Κύπρος
(11,5%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη
με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή
δείκτη 1,5%, είναι: η Σουηδία (0.9%), η Ιταλία (1,1%), η
Γαλλία (1,7%), η Ουγγαρία (1,9%), και η Πολωνία (2,0%).

Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι
ιδιαίτερα υψηλή (10,4 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2016-2018, για
την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος του
συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο
σπουδών (02) Ανθρωπιστικές, γλωσσικές σπουδές,
σπουδές στις τέχνες της ανώτερης δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης (ISCED3-Voc) στην ΕΕ-28,
καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 83,9% (ή
κατά 115.430 μαθητές/-τριες) από 137.502 μαθητές/τριες το 2016, σε 252.932 μαθητές/-τριες το 2018 (η αύξηση κατά κύριο λόγο οφείλεται στους αποφοίτους του
Ηνωμένου Βασιλείου). Την ίδια περίοδο αναφοράς, το
πλήθος του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από
το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 974,1% (ή κατά
565 μαθητές/-τριες) από 58 μαθητές/-τριες το 2016, σε
623 μαθητές/-τριες το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
από το πεδίο σπουδών (02) Ανθρωπιστικές, γλωσσικές
σπουδές, σπουδές στις τέχνες στην ανώτερη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση (ISCED3-Voc) ανά
φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 6.5: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (02) Ανθρωπιστικές, γλωσσικές σπουδές, σπουδές στις
τέχνες στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση - επαγγελματική (ISCED3-Voc) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

αποφοίτων αγοριών από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπερέχει ιδιαίτερα σημαντικά έως
ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των κοριτσιών, με τη
μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ αγοριών και
κοριτσιών να καταγράφεται στη Δανία (κατά 29,7 ποσ.
μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: το Λουξεμβούργο (κατά 26,9 ποσ.
μονάδες), και ελαφρότερα η Γερμανία (κατά 9,4 ποσ.
μονάδες), η Μάλτα (κατά 3,7 ποσ. μονάδες), η Ιταλία
(κατά 2,8 ποσ. μονάδες), και το Βέλγιο (κατά 32,9 ποσ.
μονάδες).
Τη συγκεκριμένη χρονιά στην Πορτογαλία καταγράφεται οριακά μηδενική απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών (μικρότερη των 2,0 ποσ. μονάδων).

Το 2018, σε 21 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των αποφοίτων αγοριών από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπολείπεται ιδιαίτερα σημαντικά
έως ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των κοριτσιών, με
τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ αγοριών
και κοριτσιών να καταγράφεται στη Λιθουανία (κατά
70,5 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Σουηδία (κατά 63,0 ποσ.
μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 56,6 ποσ. μονάδες), η
Κροατία (κατά 45,1 ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά 42,5
ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 41,2 ποσ. μονάδες), η
Λετονία (κατά 40,8 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 38,8
ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 36,7 ποσ. μονάδες), η
Φινλανδία (κατά 34,0 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 32,5 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 26,6 ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά 23,2 ποσ. μονάδες), η Ισπανία
(κατά 23,1 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 19,0 ποσ.
μονάδες), η Ελλάδα (κατά 18,5 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 4,9 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 4,7 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία
(κατά 4,6 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 3,8 ποσ. μονάδες) και η Ολλανδία (κατά 2,5 ποσ. μονάδες).
Την ίδια χρονιά, σε 6 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ για
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των

6.1.1.3 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ &
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
από το πεδίο σπουδών (03) Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση στην ανώτερη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση (ISCED 3-Voc)
επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

0,4

0,3

0,2

0,1 0,08 0,1 0,06 0,03 0,002

1.048

17.224

758

133

149

122

39

14

0,5

24

2,5

20

4,6

252

6,2

22

6,9

983

14.752

46.786

8,5

10.940

15,1
1,6

306

Γράφημα 6.6: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (03) Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση στην ανώτερη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση (ISCED 3-Voc) επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - Graduates by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_grad02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, σε 12 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ καταγράφεται μηδενικός πληθυσμός αποφοίτων στο πεδίο σπουδών (03) Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και
πληροφόρηση στην ανώτερη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση (ISCED3-Voc), μεταξύ των οποίων είναι και η Ελλάδα. Την ίδια χρονιά, 47.786 μαθητές/-τριες
αποφοίτησαν από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην
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ανώτερη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση
(ISCED3-Voc), πλήθος που αντιστοιχεί στο 1,6% του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης
βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία,
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28. Τη συγκεκριμένη χρονιά, 22
μαθητές/-τριες αποφοίτησαν από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην ανώτερη δευτεροβάθμια επαγγελ-
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ματική εκπαίδευση (ISCED3-Voc) στην Ελλάδα, πλήθος
που αντιστοιχεί στο 0,1% του συνολικού πληθυσμού
2
των αποφοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας . Στην κατανομή μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28, ως προς το
συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα (0,1%) κατέχει την 21η
υψηλότερη θέση, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (1,6%) κατά 1,5 ποσ.
μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 8,2% είναι: η
Ρουμανία (15,1%), το Λουξεμβούργο (8,5%), η Πολωνία
(6,9%), η Βουλγαρία (6,2%), και η Ιρλανδία (4,6%). Στον
αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο μη-μηδενικό δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή
δείκτη 0,05%, είναι: η Γαλλία (0,002%), η Αυστρία
(0,03%), η Πορτογαλία (0,06%), η Γερμανία (0,08%), και
η Ελλάδα (0,1%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (160,0 φορές), που
2

Σημειώνεται ότι κατά την περίοδο αναφοράς 2013-2018 το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας καταγράφεται μηδενικός
μαθητικός πληθυσμός [educ_uoe_enra03]

υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων
του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2016-2018, για
την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος του
συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο
σπουδών (03) Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία
και πληροφόρηση της ανώτερης δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης (ISCED3-Voc) στην ΕΕ-28,
καταγράφει ελαφρά μείωση κατά -4,1% (ή κατά 2.011
μαθητές/-τριες) από 48.797 μαθητές/-τριες το 2016, σε
46.786 μαθητές/-τριες το 2018. Την ίδια περίοδο αναφοράς, το πλήθος του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην Ελλάδα
καταγράφει μείωση κατά -15,4% (ή κατά 4 μαθητές/τριες) από 26 μαθητές/-τριες το 2016, σε 22 μαθητές/τριες το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από
το πεδίο σπουδών (03) Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση στην ανώτερη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση (ISCED3-Voc) ανά φύλο
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 6.7: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (03) Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση - επαγγελματική (ISCED3-Voc) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Graduates by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_grad02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, σε 13 από τα 16 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των
αποφοίτων αγοριών από το συγκεκριμένο πεδίο
σπουδών της βαθμίδας υπολείπεται ιδιαίτερα σημαντικά έως ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των κοριτσιών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ
αγοριών και κοριτσιών να καταγράφεται στη Γαλλία
(κατά 100,0 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά
απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Φινλανδία (κατά 54,1 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 51,7 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 46,9 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 38,2 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 37,9
ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο (κατά 27,5 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 26,9 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά 26,6 ποσ. μονάδες), η Αυστρία
(κατά 25,0 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 20,6 ποσ.
μονάδες), η Ρουμανία (κατά 11,8 ποσ. μονάδες), και
ελαφρότερα η Ελλάδα (κατά 9,1 ποσ. μονάδες).
Την ίδια χρονιά, σε 2 από τα 16 κράτη-μέλη της ΕΕ για
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των

αποφοίτων αγοριών από το συγκεκριμένο πεδίο
σπουδών της βαθμίδας υπερέχει σημαντικά έως ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των κοριτσιών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ αγοριών και
κοριτσιών να καταγράφεται στη Σλοβακία (κατά 53,4
ποσ. μονάδες), και ακολουθεί η Σουηδία (κατά 17,9
ποσ. μονάδες).
Τη συγκεκριμένη χρονιά στην Πορτογαλία καταγράφεται οριακά μηδενική απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών (μικρότερη των 2,0 ποσ. μονάδων).
6.1.1.4 ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
από το πεδίο σπουδών (04) Σπουδές στις επιχειρήσεις,
τη διοίκηση και το δίκαιο στην ανώτερη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση (ISCED 3-Voc) επί του
συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά
στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 6.8: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (04) Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το δίκαιο στην ανώτερη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση (ISCED 3-Voc) επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας,
για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - Graduates by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_grad02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, 539.403 μαθητές/-τριες αποφοίτησαν από το
πεδίο σπουδών (04) Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη
διοίκηση και το δίκαιο στην ανώτερη δευτεροβάθμια
επαγγελματική εκπαίδευση (ISCED3-Voc), πλήθος που
αντιστοιχεί στο 18,1% του συνολικού πληθυσμού των
αποφοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο
διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28.
Την ίδια χρονιά, 2.258 μαθητές/-τριες αποφοίτησαν
από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην ανώτερη
δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση (ISCED3Voc) στην Ελλάδα, πλήθος που αντιστοιχεί στο 8,4%
του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας. Στην κατανομή μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η
Ελλάδα (8,4%) κατέχει την 24η υψηλότερη θέση, τιμή
υπολειπόμενη σημαντικά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (18,1%) κατά 9,7 ποσ. μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 27,5% είναι: η Γερμανία (33,0%), το Λουξεμβούργο (30,1%), η
Αυστρία (28,0%), η Δανία (23,8%), και η Ιταλία (22,9%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη
6,1%, είναι: η Κύπρος (0,0%), η Ρουμανία (1,4%), η Εσθονία (2,0%), η Σουηδία (8,2%), και η Ελλάδα (8,4%).

Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι
σημαντικά υψηλή (4,5 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2016-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (04) Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το δίκαιο της ανώτερης δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης (ISCED3-Voc) στην ΕΕ-28,
καταγράφει ελαφρά μείωση κατά -3,1% (ή κατά 17.344
μαθητές/-τριες) από 556.747 μαθητές/-τριες το 2016,
σε 539.403 μαθητές/-τριες το 2018. Την ίδια περίοδο
αναφοράς, το πλήθος του συνολικού πληθυσμού των
αποφοίτων από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην
Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική μείωση κατά 55,4% (ή κατά 2.810 μαθητές/-τριες) από 5.068 μαθητές/-τριες το 2016, σε 2.258 μαθητές/-τριες το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
από το πεδίο σπουδών (04) Σπουδές στις επιχειρήσεις,
τη διοίκηση και το δίκαιο στην ανώτερη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση (ISCED3-Voc) ανά
φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 6.9: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (04) Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το δίκαιο στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση - επαγγελματική (ISCED3-Voc) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Graduates by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_grad02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, σε 26 από τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία
διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των αποφοίτων
αγοριών από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπολείπεται ιδιαίτερα έως και ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των κοριτσιών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ αγοριών και κοριτσιών να καταγράφεται στην Εσθονία (κατά 85,5 ποσ. μονάδες), και
κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολου-

992

θούν: η Λετονία (κατά 56,7 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία
(κατά 48,1 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 40,1 ποσ.
μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 39,4 ποσ. μονάδες), η
Κροατία (κατά 38,3 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 37,3
ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 34,0 ποσ. μονάδες), η
Πορτογαλία (κατά 33,5 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά
30,9 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 29,9 ποσ. μονάδες), η
Μάλτα (κατά 29,1 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 28,8
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των αποφοίτων αγοριών από το συγκεκριμένο πεδίο
σπουδών της βαθμίδας υπερέχει (κατά 6,3 ποσ. μονάδες) του αντίστοιχου δείκτη των κοριτσιών.

ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 24,1 ποσ. μονάδες), η
Γαλλία (κατά 24,1 ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο (κατά 20,6 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά 20,3 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 19,8 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα
(κατά 19,7 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 19,0 ποσ.
μονάδες), η Γερμανία (κατά 12,8 ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 10,6 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 9,3 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά
7,1 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά 5,8 ποσ. μονάδες),
και οριακά η Ιταλία (κατά 2,1 ποσ. μονάδες), που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του εύρους της απόκλισης των
φύλων από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά. Την ίδια χρονιά, στη Λιθουανία το ποσοστό

6.1.1.5 ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
από το πεδίο σπουδών (05) Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά και στατιστική στην ανώτερη δευτεροβάθμια
επαγγελματική εκπαίδευση (ISCED 3-Voc) επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 6.10: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (05) Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά και στατιστική
στην ανώτερη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση (ISCED 3-Voc) επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον
οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Το 2018, σε 11 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ καταγράφεται μηδενικός μαθητικός πληθυσμός στο πεδίο
σπουδών (05) Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά και
στατιστική στην ανώτερη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση (ISCED3-Voc), μεταξύ των οποίων είναι και η Ελλάδα. Την ίδια χρονιά, 116.837 μαθητές/τριες αποφοίτησαν από το πεδίο σπουδών (05) Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά και στατιστική στην ανώτερη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση
(ISCED3-Voc), πλήθος που αντιστοιχεί στο 3,9% του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 3,9% είναι: το
Ηνωμένο Βασίλειο (14,2%), η Ιταλία (3,5%), η Μάλτα
(2,7%), η Ιρλανδία (1,6%), και το Βέλγιο (1,3%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη 0,2%, είναι: η Αυστρία (0,01%), η Πολωνία (0,03%), η Βουλγαρία
(0,2%), η Γερμανία (0,3%), και η Πορτογαλία (0,3%). Ας

σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (28,7 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2016-2018, για
την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος του
συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο
σπουδών (05) Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά και στατιστική της ανώτερης δευτεροβάθμιας επαγγελματικής
εκπαίδευσης (ISCED3-Voc) στην ΕΕ-28, καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 143,7% (ή κατά 68.886 μαθητές/-τριες) από 47.951 μαθητές/-τριες το 2016, σε
116.837 μαθητές/-τριες το 2018 (η αύξηση κατά κύριο
λόγο οφείλεται στους αποφοίτους του Ηνωμένου Βασιλείου).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
από το πεδίο σπουδών (05) Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά και στατιστική στην ανώτερη δευτεροβάθμια
επαγγελματική εκπαίδευση (ISCED3-Voc) ανά φύλο στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 6.11: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (05) Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά και στατιστική
στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση - επαγγελματική (ISCED3-Voc) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Το 2018, σε 9 από τα 17 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία
διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των αποφοίτων
αγοριών από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπολείπεται από ιδιαίτερα σημαντικά έως και ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των κοριτσιών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ αγοριών και κοριτσιών να καταγράφεται στη Φινλανδία (κατά 22,5 ποσ.
μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Πορτογαλία (κατά 17,0 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 16,2 ποσ. μονάδες), η Γερμανία
(κατά 15,6 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα το Ηνωμένο
Βασίλειο (κατά 9,0 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 8,0
ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 7,4 ποσ. μονάδες), η
Βουλγαρία (κατά 6,7 ποσ. μονάδες), και η Μάλτα (κατά
6,5 ποσ. μονάδες).
Την ίδια χρονιά, σε 8 από τα 17 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των αποφοίτων αγοριών από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών
της βαθμίδας υπερέχει από ιδιαίτερα σημαντικά έως ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των κοριτσιών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ αγοριών και κοριτσιών να καταγράφεται στην Ισπανία (κατά 86,4 ποσ.

μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Γαλλία (κατά 59,6 ποσ. μονάδες), η
Αυστρία (κατά 50,0 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 23,4
ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά 11,9 ποσ. μονάδες), και
ελαφρότερα η Ιταλία (κατά 6,9 ποσ. μονάδες), και το
Βέλγιο (κατά 5,7 ποσ. μονάδες). Την ίδια χρονιά, στο
Λουξεμβούργο καταγράφεται οριακά μηδενική απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών. Τη συγκεκριμένη χρονιά στην Πορτογαλία καταγράφεται οριακά
μηδενική απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών (μικρότερη των 2,0 ποσ. μονάδων).
6.1.1.6 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
από το πεδίο σπουδών (06) Τεχνολογίες πληροφορίας
και επικοινωνίας στην ανώτερη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση (ISCED 3-Voc) επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης
βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία,
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

2,7

2,4

2,4

1,4

1,0

0,1

315

14

143

2,9

824

25.685

3,1

541

3,2

1.690

3,7

99

3,9

8.967

4,6

2.170

5,2

5.538

6,6

2.641

6,8

11.024

7,5

20.283

8,6

277

17.335

275

334

4.181

3.448

107.883

3,6

1.369

12,9 12,2 12,1 12,1 10,9

730

Γράφημα 6.12: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (06) Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας στην
ανώτερη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση (ISCED 3-Voc) επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - Graduates by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_grad02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, σε 6 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ καταγράφεται μηδενικός μαθητικός πληθυσμός στο πεδίο
σπουδών (06) Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας στην ανώτερη δευτεροβάθμια επαγγελματική
εκπαίδευση (ISCED3-Voc). Την ίδια χρονιά, 107.883
μαθητές/-τριες αποφοίτησαν από το συγκεκριμένο
πεδίο σπουδών στην ανώτερη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση (ISCED3-Voc), πλήθος που αντιστοιχεί στο 3,6% του συνολικού πληθυσμού των
αποφοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28.
Την ίδια χρονιά, 3.448 μαθητές/-τριες αποφοίτησαν
από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην ανώτερη
δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση (ISCED3Voc) στην Ελλάδα, πλήθος που αντιστοιχεί στο 12,9%
του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας. Στην κατανομή μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28, ως προς το συγκεκριμένο
δείκτη, η Ελλάδα (12,9%) κατέχει την 1η υψηλότερη
θέση, τιμή υπερέχουσα σημαντικά της αντίστοιχης τι-
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μής του δείκτη στην ΕΕ-28 (3,6%) κατά 9,3 ποσ. μονάδες.
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη
(top 5) και με μέση τιμή δείκτη 12,0% είναι: η Ελλάδα
(12,9%), η Πορτογαλία (12,2%), η Εσθονία (12,1%), η
Μάλτα (12,1%), και η Πολωνία (10,9%). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη 1,4%, είναι:
η Ουγγαρία (0,1%), η Σλοβακία (1,0%), το Βέλγιο
(1,4%), η Ιρλανδία (2,4%), και η Αυστρία (2,4%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι
ιδιαίτερα υψηλή (8,3 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2016-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το
πεδίο σπουδών (06) Τεχνολογίες πληροφορίας και
επικοινωνίας της ανώτερης δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης (ISCED3-Voc) στην ΕΕ-28, καταγράφει αύξηση κατά 17,2% (ή κατά 15.836 μαθητές/-τριες) από 92.047 μαθητές/-τριες το 2016, σε
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107.883 μαθητές/-τριες το 2018. Την ίδια περίοδο αναφοράς, το πλήθος του συνολικού πληθυσμού των
αποφοίτων από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην
Ελλάδα καταγράφει ισχυρή μείωση κατά -25,1% (ή
κατά 1.154 μαθητές/-τριες) από 4.602 μαθητές/-τριες
το 2016, σε 3.448 μαθητές/-τριες το 2018.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
από το πεδίο σπουδών (06) Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας στην ανώτερη δευτεροβάθμια
επαγγελματική εκπαίδευση (ISCED3-Voc) ανά φύλο
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 6.13: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (06) Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας
στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση - επαγγελματική (ISCED3-Voc) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Το 2018, σε 18 από τα 19 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία
διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των αποφοίτων
αγοριών από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπερέχει ιδιαίτερα σημαντικά του αντίστοιχου
δείκτη των κοριτσιών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του
δείκτη μεταξύ αγοριών και κοριτσιών να καταγράφεται
στην Ολλανδία (κατά 93,9 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: το Βέλγιο (κατά 93,2 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 92,9 ποσ.
μονάδες), η Σλοβακία (κατά 89,2 ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο (κατά 87,9 ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά
87,7 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 86,3 ποσ. μονάδες), η
Αυστρία (κατά 84,4 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 82,9
ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 82,5 ποσ. μονάδες), η
Εσθονία (κατά 82,0 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά
81,8 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 81,7 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 80,3 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία
(κατά 74,9 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 71,6 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 68,1 ποσ. μονάδες),
η Μάλτα (κατά 65,8 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 65,5

ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 63,64 ποσ. μονάδες),
και η Βουλγαρία (κατά 35,6 ποσ. μονάδες), που αποτελεί
και την ελάχιστη τιμή του εύρους της απόκλισης των φύλων από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας
μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη
χρονιά. Την ίδια χρονιά, στην Ουγγαρία το ποσοστό των
αποφοίτων αγοριών από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπολείπεται σημαντικά (κατά 42,9
ποσ. μονάδες) του αντίστοιχου δείκτη των κοριτσιών.
6.1.1.7 ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ,
ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
από το πεδίο σπουδών (07) Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και δομικών έργων στην ανώτερη
δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση (ISCED 3Voc) επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της
συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 6.14: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (07) Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και
δομικών έργων στην ανώτερη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση (ISCED 3-Voc) επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης
βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Το 2018, 776.663 μαθητές/-τριες αποφοίτησαν από το
πεδίο σπουδών (07) Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής
παραγωγής και δομικών έργων στην ανώτερη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση (ISCED 3-Voc),
πλήθος που αντιστοιχεί στο 26,1% του συνολικού πλη-

θυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας,
για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτημέλη της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, 10.423 μαθητές/-τριες αποφοίτησαν
από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην ανώτερη
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δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση (ISCED3Voc) στην Ελλάδα, πλήθος που αντιστοιχεί στο 39,0%
του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας. Στην κατανομή μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η
Ελλάδα (39,0%) κατέχει την 8η υψηλότερη θέση, τιμή
υπερέχουσα σημαντικά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (26,1%) κατά 12,9 ποσ. μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 49,0% είναι: η Κύπρος (53,0%), η Ουγγαρία (50,7%), η Εσθονία
(49,7%)η Λιθουανία (47,8%), και η Σουηδία (43,9%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη
12,6%, είναι: η Ιρλανδία (2,3%), το Ηνωμένο Βασίλειο
(8,5%), η Πορτογαλία (16,7%), η Ισπανία (17,5%), και η
Μάλτα (17,8%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/bottom είναι ιδιαίτερα υψηλή (3,9 φορές), που
υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων
του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2016-2018, για
την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος του
συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο
σπουδών (07) Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και δομικών έργων της ανώτερης δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης (ISCED3-Voc) στην
ΕΕ-28, καταγράφει ελαφρά μείωση κατά -0,6% (ή κατά
4.528 μαθητές/-τριες) από 781.191 μαθητές/-τριες το
2016, σε 776.663 μαθητές/-τριες το 2018. Την ίδια περίοδο αναφοράς, το πλήθος του συνολικού πληθυσμού
των αποφοίτων από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών
στην Ελλάδα καταγράφει μείωση κατά -15,6% (ή κατά
1.930 μαθητές/-τριες) από 12.353 μαθητές/-τριες το
2016, σε 10.423 μαθητές/-τριες το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από
το πεδίο σπουδών (07) Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και δομικών έργων στην ανώτερη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση (ISCED3-Voc)
ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 6.15: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (07) Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής
και δομικών έργων στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση - επαγγελματική (ISCED3-Voc) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Το 2018, και στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των αποφοίτων
αγοριών από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της
βαθμίδας υπερέχει ιδιαίτερα σημαντικά του αντίστοιχου δείκτη των κοριτσιών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση
του δείκτη μεταξύ αγοριών και κοριτσιών να καταγράφεται στη Λιθουανία (κατά 95,1 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν:
το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 87,4 ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά 87,0 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 84,6
ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 83,7 ποσ. μονάδες), η
Σουηδία (κατά 83,1 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 81,9
ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 81,5 ποσ. μονάδες), η
Σλοβακία (κατά 80,6 ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά
80,3 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά 80,0 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 79,8 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 79,6 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 77,4 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 76,6 ποσ. μονάδες), η Πολωνία
(κατά 75,9 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 74,8 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 73,5 ποσ. μονάδες), η Αυστρία
(κατά 72,8 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 70,6
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ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά 68,9 ποσ. μονάδες), το
Λουξεμβούργο (κατά 65,5 ποσ. μονάδες), η Μάλτα (κατά 64,4 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 64,2 ποσ.
μονάδες), η Εσθονία (κατά 63,5 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 58,0 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 50,3
ποσ. μονάδες), και η Ρουμανία (κατά 30,4 ποσ. μονάδες) που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του εύρους της
απόκλισης των φύλων από το συγκεκριμένο πεδίο
σπουδών της βαθμίδας μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
6.1.1.8 ΓΕΩΠΟΝΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ, ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και
το ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (08) Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική και κτηνιατρική στην ανώτερη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση (ISCED3-Voc) επί
του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Γράφημα 6.16: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (08) Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική και κτηνιατρική
στην ανώτερη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση (ISCED 3-Voc) επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον
οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Το 2018, 112.258 μαθητές/-τριες αποφοίτησαν από το
πεδίο σπουδών (08) Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική
και κτηνιατρική στην ανώτερη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση (ISCED 3-Voc), πλήθος που αντιστοιχεί στο 3,8% του συνολικού πληθυσμού των
αποφοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο
διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28
τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, 1.098 μαθητές/-τριες αποφοίτησαν
από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην ανώτερη
δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση (ISCED3Voc) στην Ελλάδα, πλήθος που αντιστοιχεί στο 4,1%
του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας. Στην κατανομή μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η
Ελλάδα (4,1%) κατέχει την 14η υψηλότερη θέση, τιμή
υπερέχουσα οριακά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη
στην ΕΕ-28 (3,8%) κατά 0,3 ποσ. μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 9,1% είναι: η Ιρλανδία (15,9%), η Σουηδία (8,9%), η Αυστρία
(8,7%), η Βουλγαρία (5,9%), και η Ρουμανία (5,9%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη
1,9%, είναι: η Κύπρος (1,5%), η Ισπανία (1,6%), η Μάλ-

τα (1,9%), η Πορτογαλία (2,0%), και το Λουξεμβούργο
(2,5%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/
bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (4,8 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2016-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (08) Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική και
κτηνιατρική της ανώτερης δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης (ISCED3-Voc) στην ΕΕ-28, καταγράφει αύξηση κατά 13,4% (ή κατά 13.277 μαθητές/τριες) από 98.981 μαθητές/-τριες το 2016, σε 112.258
μαθητές/-τριες το 2018. Την ίδια περίοδο αναφοράς,
το πλήθος του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην Ελλάδα καταγράφει σημαντική μείωση κατά -30,1% (ή κατά 472
μαθητές/-τριες) από 1.570 μαθητές/-τριες το 2016, σε
1.098 μαθητές/-τριες το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
από το πεδίο σπουδών (08) Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική και κτηνιατρική στην ανώτερη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση (ISCED3-Voc) ανά
φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 6.17: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (08) Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική και κτηνιατρική στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση - επαγγελματική (ISCED3-Voc) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Το 2018, σε 20 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των αποφοίτων αγοριών από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπερέχει από ιδιαίτερα σημαντικά
έως ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των κοριτσιών, με

τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ αγοριών
και κοριτσιών να καταγράφεται στην Κύπρο (κατά 78,9
ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των
φύλων ακολουθούν: η Ισπανία (κατά 64,9 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 57,0 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά
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53,3 ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο (κατά 52,8 ποσ.
μονάδες), η Εσθονία (κατά 49,0 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 47,5 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 46,2
ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 40,8 ποσ. μονάδες),
η Δανία (κατά 37,5 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά
36,1 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 34,7 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 32,4 ποσ. μονάδες), η Λετονία
(κατά 29,4 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά 28,7 ποσ.
μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 26,6 ποσ. μονάδες), η
Ουγγαρία (κατά 19,9 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά
19,3 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 17,9 ποσ. μονάδες), και η Ολλανδία (κατά 11,9 ποσ. μονάδες).
Την ίδια χρονιά, σε 7 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ για
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των
αποφοίτων αγοριών από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπολείπεται από σημαντικά έως ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των κοριτσιών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ αγοριών και κοριτσιών να καταγράφεται στο Ηνωμένο Βασίλειο (κατά

30,7 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Σουηδία (κατά 27,1 ποσ.
μονάδες), η Μάλτα (κατά 18,2 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 14,5 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η
Τσεχία (κατά 6,2 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 5,9
ποσ. μονάδες), και η Κροατία (κατά 3,8 ποσ. μονάδες).
Τη συγκεκριμένη χρονιά στη Σλοβακία καταγράφεται
οριακά μηδενική απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών
και γυναικών (μικρότερη των 2,0 ποσ. μονάδων).
6.1.1.9 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και
το ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το σπουδών (09) Υγεία και υπηρεσίες πρόνοιας στην ανώτερη δευτεροβάθμια επαγγελματική
εκπαίδευση (ISCED3-Voc) επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας,
για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτημέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 6.18: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (09) Υγεία και υπηρεσίες πρόνοιας στην ανώτερη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση (ISCED 3-Voc) επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται
σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Το 2018, 411.580 μαθητές/-τριες αποφοίτησαν από το
πεδίο σπουδών (09) Υγεία και υπηρεσίες πρόνοιας στην
ανώτερη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση
(ISCED3-Voc), πλήθος που αντιστοιχεί στο 13,8% του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης
βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία,
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, 6.570 μαθητές/-τριες αποφοίτησαν
από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην ανώτερη
δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση (ISCED3Voc) στην Ελλάδα, πλήθος που αντιστοιχεί στο 24,6%
του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας. Στην κατανομή μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η
Ελλάδα (24,6%) κατέχει την 3η υψηλότερη θέση, τιμή
υπερέχουσα σημαντικά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (13,8%) κατά 10,8 ποσ. μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 26,4% είναι: η Ιρλανδία (36,4%), η Δανία (25,1%), η Ελλάδα
(24,6%), η Ολλανδία (24,1%), και η Φινλανδία (21,8%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη
1,7%, είναι: η Πολωνία (0,1%), η Βουλγαρία (0,4%), η
Λιθουανία (0,6%), η Αυστρία (3,0%), και η Ουγγαρία
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(4,2%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/
bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (15,9 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2016-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (09) Υγεία και υπηρεσίες πρόνοιας της
ανώτερης δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης (ISCED3-Voc) στην ΕΕ-28, καταγράφει αύξηση
κατά 10,6% (ή κατά 39.465 μαθητές/-τριες) από
372.115 μαθητές/-τριες το 2016, σε 411.580 μαθητές/τριες το 2018. Την ίδια περίοδο αναφοράς, το πλήθος
του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην Ελλάδα καταγράφει
ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 1934,1% (ή κατά
6.247 μαθητές/-τριες) από 323 μαθητές/-τριες το 2016,
σε 6.570 μαθητές/-τριες το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
από το πεδίο σπουδών (09) Υγεία και υπηρεσίες πρόνοιας στην ανώτερη δευτεροβάθμια επαγγελματική
εκπαίδευση (ISCED3-Voc) ανά φύλο στα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 6.19: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (09) Υγεία και υπηρεσίες πρόνοιας στην ανώτερη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση - επαγγελματική (ISCED3-Voc) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, και στα 24 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία
διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των αποφοίτων αγοριών από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της
βαθμίδας υπολείπεται ιδιαίτερα σημαντικά του αντίστοιχου δείκτη των κοριτσιών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ αγοριών και κοριτσιών να καταγράφεται στη Μάλτα (κατά 83,3 ποσ. μονάδες), και
κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Λιθουανία (κατά 85,2 ποσ. μονάδες), η Γαλλία
(κατά 81,2 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 80,9 ποσ.
μονάδες), η Τσεχία (κατά 78,3 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 76,2 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά 76,0
ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 74,3 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 73,8 ποσ. μονάδες), η Γερμανία
(κατά 70,5 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 67,9 ποσ.
μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 67,2 ποσ. μονάδες), η
Φινλανδία (κατά 66,0 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 62,6 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 60,6
ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 57,9 ποσ. μονάδες), η
Βουλγαρία (κατά 57,7 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά

56,8 ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά 56,5 ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο (κατά 56,3 ποσ. μονάδες), η
Ισπανία (κατά 54,9 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά
50,0 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 49,2 ποσ. μονάδες), και η Σουηδία (κατά 47,0 ποσ. μονάδες), που
αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του εύρους της απόκλισης των φύλων από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
6.1.1.10 ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και
το ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (10) Σπουδές στην παροχή
υπηρεσιών στην ανώτερη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση (ISCED3-Voc) επί του συνολικού
πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 6.20 : Πλήθος και ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (10) Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών στην ανώτερη
δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση (ISCED 3-Voc) επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Το 2018, 557.660 μαθητές/-τριες αποφοίτησαν από το
πεδίο σπουδών (10) Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών στην ανώτερη δευτεροβάθμια επαγγελματική
εκπαίδευση (ISCED 3-Voc), πλήθος που αντιστοιχεί
στο 18,7% του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 τη
συγκεκριμένη χρονιά. Την ίδια χρονιά, 2.300 μαθητές/-τριες αποφοίτησαν από το συγκεκριμένο πεδίο
σπουδών στην ανώτερη δευτεροβάθμια επαγγελμα-

τική εκπαίδευση (ISCED3-Voc) στην Ελλάδα, πλήθος
που αντιστοιχεί στο 8,6% του συνολικού πληθυσμού
των αποφοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας. Στην
κατανομή μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28, ως
προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα (8,6%) κατέχει
την 2η χαμηλότερη θέση, τιμή υπολειπόμενη σημαντικά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28
(18,7%) κατά 10,1 ποσ. μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 29,8%
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είναι: η Κύπρος (34,0%), η Ουγγαρία (29,7%), η Κροατία (29,7%), η Εσθονία (28,4%), και η Λιθουανία
(27,3%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτημέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη 10,1%, είναι: το Λουξεμβούργο (5,3%),
η Ελλάδα (8,6%), η Ιρλανδία (10,2%), η Γερμανία
(12,3%), και η Δανία (14,0%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή
του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (3,0φορές), που
υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2016-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το
πεδίο σπουδών (10) Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών της ανώτερης δευτεροβάθμιας επαγγελματικής

εκπαίδευσης (ISCED3-Voc) στην ΕΕ-28, καταγράφει
αύξηση κατά 14,1% (ή κατά 69.047 μαθητές/-τριες)
από 488.613 μαθητές/-τριες το 2016, σε 557.660 μαθητές/-τριες το 2018. Την ίδια περίοδο αναφοράς, το
πλήθος του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 80,5% (ή
κατά 1.026 μαθητές/-τριες) από 1.274 μαθητές/-τριες
το 2016, σε 2.300 μαθητές/-τριες το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
από το πεδίο σπουδών (10) Σπουδές στην παροχή
υπηρεσιών στην ανώτερη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση (ISCED3-Voc) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 6.21: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (10) Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών στην ανώτερη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση - επαγγελματική (ISCED3-Voc) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Το 2018, σε 18 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των αποφοίτων αγοριών από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπολείπεται από ιδιαίτερα σημαντικά έως ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των κοριτσιών,
με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ αγοριών
και κοριτσιών να καταγράφεται στο Βέλγιο (κατά 48,0
ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των
φύλων ακολουθούν: η Λιθουανία (κατά 43,7 ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά 42,6 ποσ. μονάδες), η Αυστρία
(κατά 41,8 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 39,8 ποσ.
μονάδες), η Τσεχία (κατά 29,9 ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά 28,2 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 25,9
ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 24,9 ποσ. μονάδες), η
Σουηδία (κατά 24,4 ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο
(κατά 24,2 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 22,5 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 19,4 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 12,4 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά
11,1 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 10,4 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Κροατία (κατά 7,6 ποσ. μονάδες).
Την ίδια χρονιά, σε 8 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ για
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των
αποφοίτων αγοριών από το συγκεκριμένο πεδίο σπου-
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δών της βαθμίδας υπερέχει από ισχυρά έως ελαφρά
του αντίστοιχου δείκτη των κοριτσιών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ αγοριών και κοριτσιών
να καταγράφεται στη Ρουμανία (κατά 19,1 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων
ακολουθούν: η Δανία (κατά 16,8 ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά 15,2 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 11,2
ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Ολλανδία (κατά 8,6
ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 8,2 ποσ. μονάδες), η
Μάλτα (κατά 6,9 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 6,2
ποσ. μονάδες), και η Ιταλία (κατά 3,1 ποσ. μονάδες).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, στην Ουγγαρία, και το Ηνωμένο Βασίλειο καταγράφεται οριακά μηδενική απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών (μικρότερη
των 2,0 ποσ. μονάδων).
6.1.1.11 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΕΔΙΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΕ28
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
στην ανώτερη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση (ISCED3-Voc) στα πεδία σπουδών (01)-(10) στην
ΕΕ-28 και στην Ελλάδα το 2018.
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Γράφημα 6.22: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση - επαγγελματική (ISCED3-Voc)
ανά πεδίο σπουδών στην ΕΕ-28 και στην ΕΛΛΑΔΑ το 2018
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Το 2018, στο συνολικό πληθυσμό των αποφοίτων από
την ανώτερη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση (ISCED3-Voc) στην ΕΕ-28:
 το 26,4% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο
Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και
δομικών έργων,
 το 19,0% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο
Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών,
 το 18,3% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο
Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το δίκαιο,
 το 14,0% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο
Υγεία και υπηρεσίες πρόνοιας,
 το 8,6% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο
Ανθρωπιστικές σπουδές, γλωσσικές σπουδές, σπουδές στις τέχνες,
 το 4,0% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο
Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά, στατιστική,
 το 3,8% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο
Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική και κτηνιατρική,
 το 3,7% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο
Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας,,
 το 1,6% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο
Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση, και
 το 0,7 του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο Εκπαίδευση.
Την ίδια χρονιά, στο συνολικό πληθυσμό των αποφοίτων από την ανώτερη δευτεροβάθμια επαγγελματική
εκπαίδευση (ISCED3-Voc) στην Ελλάδα:
 το 39,0% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο
Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και
δομικών έργων, τιμή υπερέχουσα σημαντικά (κατά

















12,6 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28
(26,4%),
το 24,6% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο
Υγεία και υπηρεσίες πρόνοιας, τιμή υπερέχουσα σημαντικά (κατά 10,6 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (14,0%),
το 12,9% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο
Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας, τιμή
υπερέχουσα σημαντικά (κατά 9,2 ποσ. μονάδες) της
αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (3,7%),
το 8,6% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο
Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών, τιμή υπολειπόμενη σημαντικά (κατά 10,4 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (19,0%),
το 8,4% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο
Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το δίκαιο, τιμή υπολειπόμενη σημαντικά (κατά 9,9 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (18,3%),
το 4,1% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο
Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική και κτηνιατρική,
τιμή υπερέχουσα οριακά (κατά 0,3 ποσ. μονάδες) της
αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (3,8%),
το 2,3% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο
Ανθρωπιστικές σπουδές, γλωσσικές σπουδές, σπουδές στις τέχνες, τιμή υπολειπόμενη σημαντικά (κατά
6,3 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28
(8,6%),
το 0,1% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο
Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά (κατά 1,5 ποσ.
μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (1,6%),
ενώ μηδενικό πλήθος καταγράφεται σε 2 πεδία
σπουδών: Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά, στατιστική, και Εκπαίδευση.
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Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
από την ανώτερη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκ-

παίδευση (ISCED3-Voc) στα πεδία σπουδών (01)-(10)
και ανά φύλο στην ΕΕ-28 και στην Ελλάδα το 2018.

Γράφημα 6.23 : Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση - επαγγελματική (ISCED3-Voc)
ανά πεδίο σπουδών και ανά φύλο στην ΕΕ-28 και στην ΕΛΛΑΔΑ το 2018
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Πηγή: Eurostat - Graduates by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_grad02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, στο συνολικό πληθυσμό των αποφοίτων από
την ανώτερη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση (ISCED3-Voc) στην ΕΕ-28 καταγράφεται:
 σημαντική ανισορροπία των φύλων υπέρ των αποφοίτων αγοριών καταγράφεται σε 3 πεδία σπουδών: (1)
Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας, (2)
Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και
δομικών έργων, και (3) Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική και κτηνιατρική,
 σημαντική ανισορροπία των φύλων υπέρ των αποφοίτων κοριτσιών καταγράφεται σε 6 πεδία σπουδών: (1)
Εκπαίδευση, (2) Υγεία και υπηρεσίες πρόνοιας, (3)
Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση, (4) Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση και
το δίκαιο, και ελαφρότερα στα πεδία σπουδών (5) Ανθρωπιστικές σπουδές, γλωσσικές σπουδές, σπουδές
στις τέχνες, και (6) Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών,
και
 σχετική ισορροπία των φύλων καταγράφεται στο πεδίο
σπουδών: Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά, στατιστική.

6.1.2

Μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4)

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος του
συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από τη μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4)
για τον οποίο διατίθενται στοιχεία ως προς το πεδίο
σπουδών του, καθώς και το ποσοστό των αποφοίτων
σπουδαστριών επί του συγκεκριμένου συνολικού
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Την ίδια χρονιά, στο συνολικό πληθυσμό των αποφοίτων από την ανώτερη δευτεροβάθμια επαγγελματική
εκπαίδευση (ISCED3-Voc) στην Ελλάδα καταγράφεται:
 σημαντική ανισορροπία των φύλων υπέρ των αποφοίτων αγοριών σε 3 πεδία σπουδών: (1) Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και δομικών έργων,
(2) Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας, και
(3) Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική και κτηνιατρική,
 σημαντική ανισορροπία των φύλων υπέρ των αποφοίτων κοριτσιών σε 4 πεδία σπουδών: (1) Υγεία και υπηρεσίες πρόνοιας, (2) Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη
διοίκηση και το δίκαιο, (3) Ανθρωπιστικές σπουδές,
γλωσσικές σπουδές, σπουδές στις τέχνες, και ελαφρότερα στο πεδίο σπουδών (4) Κοινωνικές επιστήμες,
δημοσιογραφία και πληροφόρηση, και
 σχετική ισορροπία των φύλων στο πεδίο σπουδών
Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών.

πληθυσμού των αποφοίτων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28
το 2018. Σημειώνεται ότι σε 6 κράτη-μέλη της ΕΕ-28
και συγκεκριμένα, στην την Κροατία, την Ιταλία, την
Κύπρο, την Ολλανδία, τη Σλοβενία και το Ηνωμένο
Βασίλειο καταγράφεται μηδενικό πλήθος αποφοίτων
στη βαθμίδα.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Γράφημα 6.24: Πλήθος του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από τη μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4) για τον οποίο διατίθενται στοιχεία ως προς το πεδίο σπουδών του, και ποσοστό των αποφοίτων σπουδαστριών επί του συγκεκριμένου συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Το 2018, 430. σπουδαστές/-στριες αποφοίτησαν από
τη μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση
(ISCED4) για τους οποίους διατίθενται στοιχεία ως
προς το πεδίο σπουδών τους στα κράτη-μέλη της ΕΕ28, με τον δείκτη ποσοστό των αποφοίτων σπουδαστριών επί του συγκεκριμένου συνολικού πληθυσμού
των αποφοίτων να είναι 61,9% (ή 266.647 σπουδάστριες).
Την ίδια χρονιά, 14.886 σπουδαστές/-στριες αποφοίτησαν από τη μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια
εκπαίδευση (ISCED4) για τους οποίους διατίθενται
στοιχεία ως προς το πεδίο σπουδών τους στη Ελλάδα,
με το ποσοστό των αποφοίτων σπουδαστριών επί του
συγκεκριμένου συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων να είναι 59,9% (ή 8.921 σπουδάστριες). Στην κατανομή μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28, ως προς
το δείκτη ποσοστό των σπουδαστριών στη βαθμίδα, η
Ελλάδα (59,9%) κατέχει την 12η υψηλότερη θέση, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά της αντίστοιχης τιμής του
δείκτη στην ΕΕ-28 (61,9%) κατά 2,0 ποσ. μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 76,8%
είναι: η Μάλτα (93,9%), η Πολωνία (76,6%), η Αυστρία (75,5%), η Εσθονία (71,5%), και η Γαλλία

(66,4%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτημέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη 32,9%, είναι: το Λουξεμβούργο
(12,7%), η Πορτογαλία (30,7%), η Βουλγαρία (36,5%),
η Δανία (37,2%), και η Ιρλανδία (47,4%). Ας σημειωθεί
ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,3
φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2018, στο πεδίο σπουδών
(00) Γενικά προγράμματα και προσόντα της συγκεκριμένης βαθμίδας αποφοίτησαν μόλις 13 σπουδαστές/-στριες στην Αυστρία.
Στη συνέχεια παρουσιάζεται η κατανομή των υπόλοιπων 10 πεδίων σπουδών της βαθμίδας.
6.1.2.1 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
από το πεδίο σπουδών (01) Εκπαίδευση στη μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4) επί
του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά
στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 6.25: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (01) Εκπαίδευση στη μεταδευτεροβάθμια μη- τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4) επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Το 2018, σε 18 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ καταγράφεται μηδενικός πληθυσμός αποφοίτων από το πεδίο
σπουδών (01) Εκπαίδευση στη μεταδευτεροβάθμια
μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4) μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα.
Την ίδια χρονιά, 5.015 σπουδαστές/-στριες αποφοίτησαν από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στη μεταδευ-

τεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4),
πλήθος που αντιστοιχεί στο 1,2% του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας,
για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτημέλη της ΕΕ-28.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, το υψηλότερο ποσοστό νεοεισερχόμενου σπουδαστικού πληθυσμού από το συ-
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γκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας καταγράφεται στη Μάλτα (89,4%), και κατά φθίνουσα σειρά ποσοστού ακολουθούν: η Αυστρία (18,9%), η Σλοβακία
(17,0%), η Σουηδία (12,4%), η Ουγγαρία (1,6%), η Φινλανδία (1,5%), η Ιρλανδία (0,4%), η Γαλλία (0,3%), και η
Γερμανία (0,001%).
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (01) Εκπαίδευση της μεταδευτεροβάθμι-

ας μη-τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED4) στην ΕΕ-28,
καταγράφει μείωση κατά -14,8% (ή κατά 872 σπουδαστές/-στριες) από 5.887 σπουδαστές/-στριες το 2015,
σε 5.015 σπουδαστές/-στριες το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
από το πεδίο σπουδών (01) Εκπαίδευση στη μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4) ανά
φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 6.26: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (01) Εκπαίδευση στη μεταδευτεροβάθμια μη- τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Το 2018, σε 8 από τα 10 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία
διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των αποφοίτων ανδρών από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της
βαθμίδας υπολείπεται σημαντικά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στην
Σλοβακία (κατά 96,2 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα
σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Μάλτα
(κατά 91,4 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 90,7 ποσ.
μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 78,6 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά 53,8 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 53,4
ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 11,1 ποσ. μονάδες), και
η Σουηδία (κατά 10,6 ποσ. μονάδες).
Την ίδια χρονιά, στη Φιλανδία το ποσοστό των αποφοίτων ανδρών από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της
βαθμίδας υπερέχει σημαντικά (κατά 64,4 ποσ. μονά-

δες) του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, ενώ στη
Γερμανία καταγράφεται οριακά μηδενική απόκλιση του
δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών (μικρότερη των 2,0
ποσ. μονάδων).
6.1.2.2 ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ & ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ, ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ
ΤΕΧΝΕΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και
το ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (02) Ανθρωπιστικές,
γλωσσικές σπουδές, σπουδές στις τέχνες στη μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4)
επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της
συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται
σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 6.27: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (02) Ανθρωπιστικές, γλωσσικές σπουδές, σπουδές στις
τέχνες στη μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4) επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον
οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

5,6

5,5

4,5

4,4

115

500

7

163

1.208

95

499

672

394

2,6

2,2

2,0

1,3

1,1

0,3

0,1

29

6,0

14

6,1

8

6,9

101

7,4

16

7,6

227

7,8

5.238

8,1

4.936

2.119

2.147

21.685

8,7

2.648

63,0

5,0

549

100,0

Πηγή: Eurostat - Graduates by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_grad02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, σε 7 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ καταγράφεται μηδενικός πληθυσμός αποφοίτων από το πεδίο
σπουδών (02) Ανθρωπιστικές, γλωσσικές σπουδές,
σπουδές στις τέχνες στη μεταδευτεροβάθμια μητριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4). Τη συγκεκριμένη
χρονιά, 21.685 σπουδαστές/-στριες αποφοίτησαν από
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το πεδίο σπουδών (02) Ανθρωπιστικές, γλωσσικές
σπουδές, σπουδές στις τέχνες στη μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4), πλήθος
που αντιστοιχεί στο 5,0% του συνολικού πληθυσμού
των αποφοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον
οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη
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της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά. Την ίδια χρονιά,
672 σπουδαστές/-στριες αποφοίτησαν από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στη μεταδευτεροβάθμια μητριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4) στην Ελλάδα, πλήθος που αντιστοιχεί στο 4,5% του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας.
Στην κατανομή μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα (4,5%) κατέχει την 13η υψηλότερη θέση, τιμή υπολειπόμενη
ελαφρά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28
(5,0%) κατά 0,5 ποσ. μονάδες.
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη
(top 5) και με μέση τιμή δείκτη 37,5% είναι: η Τσεχία
(100,0%), η Γαλλία (63,0%), η Ιρλανδία (8,7%) η Ουγγαρία (8,1%), και η Πολωνία (7,8%). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη 1,0%, είναι:
η Ρουμανία (0,1%), η Σλοβακία (0,3%), η Μάλτα
(1,1%),η Φιλανδία (1,3%), και η Βουλγαρία (2,0%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι
ιδιαίτερα υψηλή (37,5 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το
πεδίο σπουδών (02) Ανθρωπιστικές, γλωσσικές
σπουδές, σπουδές στις τέχνες της μεταδευτεροβάθμιας μη-τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED4) στην ΕΕ28, καταγράφει ισχυρή αύξηση κατά 14,0% (ή κατά
2.660 σπουδαστές/-στριες) από 19.025 σπουδαστές/στριες το 2015, σε 21.685 σπουδαστές/-στριες το
2018. Την ίδια περίοδο αναφοράς, το πλήθος του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 1876,5% (ή κατά 638
σπουδαστές/-στριες) από 34 σπουδαστές/-στριες το
2015, σε 672 σπουδαστές/-στριες το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
από το πεδίο σπουδών (02) Ανθρωπιστικές, γλωσσικές σπουδές, σπουδές στις τέχνες στη μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4) ανά
φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 6.28: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (02) Ανθρωπιστικές, γλωσσικές σπουδές, σπουδές
στις τέχνες στη μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Το 2018, σε 17 από τα 21 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των
αποφοίτων ανδρών από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπολείπεται από ιδιαίτερα σημαντικά έως ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ
ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στη Σλοβακία
(κατά 100,0 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά
απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Λιθουανία (κατά 63,5 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 62,0 ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά 57,9 ποσ. μονάδες), η Μάλτα
(κατά 50,0 ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά 36,2 ποσ.
μονάδες), η Γαλλία (κατά 35,6 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 31,4 ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 26,4
ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 24,2 ποσ. μονάδες), η
Ελλάδα (κατά 23,5 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά
16,5 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 12,5 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 10,8 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Φινλανδία (κατά 8,9 ποσ. μονάδες), το
Βέλγιο (κατά 5,6 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 5,3
ποσ. μονάδες). Την ίδια χρονιά, σε 3 από τα 21 κράτημέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία,
το ποσοστό των αποφοίτων ανδρών από το συγκεκρι-

μένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπερέχει σημαντικά έως ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών,
με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στο Λουξεμβούργο (κατά 100,0 ποσ. μονάδες) και κατά φθίνουσα
σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Ρουμανία
(κατά 51,7 ποσ. μονάδες), και η Πορτογαλία (κατά
27,0 ποσ. μονάδες).
Τέλος, τη συγκεκριμένη χρονιά στην Ιρλανδία καταγράφεται οριακά μηδενική απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών (μικρότερη των 2,0 ποσ. μονάδων).
6.1.2.3 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ &
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
από το πεδίο σπουδών (03) Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση στη μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4) επί του
συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά
στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 6.29: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (03) Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση στη μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4) επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας, για
τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Το 2018, σε 19 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ καταγράφεται μηδενικός πληθυσμός αποφοίτων από το πεδίο
σπουδών (03) Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία
και πληροφόρηση στη μεταδευτεροβάθμια μη- τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, 3.544 σπουδαστές/-στριες
αποφοίτησαν από το πεδίο σπουδών (03) Κοινωνικές
επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση στη
μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση
(ISCED4), πλήθος που αντιστοιχεί στο 0,8% του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης
βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία,
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, το υψηλότερο ποσοστό νεοεισερχόμενου σπουδαστικού πληθυσμού από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας καταγράφεται στη
Γαλλία (4,9%), και κατά φθίνουσα σειρά ποσοστού
ακολουθούν: η Αυστρία (4,5%), η Πολωνία (3,7%), η
Δανία (2,3%), η Σουηδία (2,0%), η Ελλάδα (1,0%), η
Ιρλανδία (0,4%),και η Γερμανία (0,1).

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018, για
την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος του
συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο
σπουδών (03) Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία &
πληροφόρηση της μεταδευτεροβάθμιας μη- τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED4) στην ΕΕ-28, καταγράφει ισχυρή αύξηση κατά 25,1% (ή κατά 712 σπουδαστές/στριες) από 2.832 σπουδαστές/-στριες το 2015, σε 3.544
σπουδαστές/-στριες το 2018. Την ίδια περίοδο αναφοράς, το πλήθος του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην Ελλάδα
καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 3600,0%
(ή κατά 144 σπουδαστές/-στριες) από 4 σπουδαστές/στριες το 2015, σε 148 σπουδαστές/-στριες το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
από το πεδίο σπουδών (03) Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση στη μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 6.30: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (03) Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση στη μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Το 2018, σε 7 από τα 9 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία
διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των αποφοίτων ανδρών από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της
βαθμίδας υπολείπεται από ιδιαίτερα σημαντικά έως
ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη
μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και
γυναικών να καταγράφεται στη Δανία (κατά 100,0
ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης
των φύλων ακολουθούν: η Πολωνία (κατά 63,1 ποσ.
μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 46,2 ποσ. μονάδες), η
Σουηδία (κατά 45,9 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά
44,8 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 14,5 ποσ. μονά-
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δες), και η Γερμανία (κατά 13,2 ποσ. μονάδες). Την ίδια χρονιά σε 2 από τα 9 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των
αποφοίτων ανδρών από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπερέχει από ιδιαίτερα σημαντικά
έως ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με
τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών
και γυναικών να καταγράφεται στο Βέλγιο (κατά 100,0
ποσ. μονάδες), και ακολουθεί η Ελλάδα (κατά 2,7 ποσ.
μονάδες) που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του εύρους της απόκλισης των φύλων από το συγκεκριμένο
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πεδίο σπουδών της βαθμίδας μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.

από το πεδίο σπουδών (04) Σπουδές στις επιχειρήσεις,
τη διοίκηση και το δίκαιο στη μεταδευτεροβάθμια μητριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4) επί του συνολικού
πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

6.1.2.4 ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
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Γράφημα 6.31: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (04) Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το δίκαιο στη μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4) επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Το 2018, σε 8 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ καταγράφεται μηδενικός πληθυσμός αποφοίτων από το πεδίο
σπουδών (04) Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση
και το δίκαιο της μεταδευτεροβάθμιας μητριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED4). Τη συγκεκριμένη
χρονιά, 79.428 σπουδαστές/-στριες αποφοίτησαν από
το πεδίο σπουδών (04) Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη
διοίκηση και το δίκαιο της μεταδευτεροβάθμιας μητριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED4), πλήθος που αντιστοιχεί στο 18,4% του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο
διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28.
Την ίδια χρονιά, 1.004 σπουδαστές/-στριες αποφοίτησαν από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της μεταδευτεροβάθμιας μη-τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED4)
στην Ελλάδα, πλήθος που αντιστοιχεί στο 6,7% του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας. Στην κατανομή μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η
Ελλάδα (6,7%) κατέχει την 18η υψηλότερη θέση, τιμή
υπολειπόμενη ιδιαίτερα σημαντικά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (18,4%) κατά 11,7 ποσ. μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 45,6% είναι: η Δανία (74,3%), η Φινλανδία (49,7%), η Εσθονία
(48,5%), η Ισπανία (31,5%), και η Γερμανία (23,8%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον

χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη
6,2%, είναι: η Ρουμανία (2,5%), η Αυστρία (6,3%), η Ελλάδα (6,7%), η Πορτογαλία (7,5%), και η Γαλλία (7,8%).
Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι
σημαντικά υψηλή (7,4 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (04) Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το δίκαιο της μεταδευτεροβάθμιας μη- τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED4) στην ΕΕ-28, καταγράφει ελαφρά μείωση κατά -2,6% (ή κατά 2.113
σπουδαστές/-στριες) από 81.541 σπουδαστές/-στριες
το 2015, σε 79.428 σπουδαστές/-στριες το 2018. Την ίδια περίοδο αναφοράς, το πλήθος του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το συγκεκριμένο πεδίο
σπουδών στην Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική
αύξηση κατά 551,9% (ή κατά 850 σπουδαστές/-στριες)
από 154 σπουδαστές/-στριες το 2015, σε 1.004 σπουδαστές/-στριες το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από
το πεδίο σπουδών (04) Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη
διοίκηση και το δίκαιο στη μεταδευτεροβάθμια μητριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4) ανά φύλο στα κράτημέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 6.32: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (04) Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το
δίκαιο στη μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Το 2018, σε 19 από τα 20 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των
αποφοίτων ανδρών από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπολείπεται από ιδιαίτερα σημαντικά έως και ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ
ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στην Εσθονία
(κατά 77,5 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά
απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Λετονία (κατά
67,0 ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 63,4 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 61,2 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 59,9 ποσ. μονάδες), η Μάλτα (κατά 57,6
ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 50,4 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 40,0 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία
(κατά 34,5 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 30,6
ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 29,1 ποσ. μονάδες), η
Γερμανία (κατά 28,6 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά
27,8 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 21,0 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 19,7 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 17,9 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά

12,2 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα το Βέλγιο (κατά
5,8 ποσ. μονάδες).
Την ίδια χρονιά, στη Δανία το ποσοστό των αποφοίτων ανδρών από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της
βαθμίδας υπερέχει σημαντικά (κατά 24,7 ποσ. μονάδες) του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, ενώ στην
Αυστρία καταγράφεται οριακά μηδενική απόκλιση του
δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών (μικρότερη των
2,0 ποσ. μονάδων).
6.1.2.5 ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
από το πεδίο σπουδών (05) Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά και στατιστική στη μεταδευτεροβάθμια μητριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4) επί του συνολικού
πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 6.33: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (05) Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά και στατιστική
στη μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4) επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Το 2018, σε 20 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ καταγράφεται μηδενικός πληθυσμός αποφοίτων από το πεδίο
σπουδών (05) Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά και
στατιστική στη μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια
εκπαίδευση (ISCED4). Την ίδια χρονιά, 1.433 σπουδαστές/-στριες αποφοίτησαν από το πεδίο σπουδών (05)
Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά και στατιστική στη
μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση
(ISCED4), πλήθος που αντιστοιχεί στο 0,3% του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης
βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία,
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, το υψηλότερο ποσοστό πληθυσμού των αποφοίτων από το συγκεκριμένο πεδίο
σπουδών της βαθμίδας καταγράφεται στη Γαλλία
(5,5%), και κατά φθίνουσα σειρά ποσοστού ακολουθούν: το Βέλγιο (1,8%), η Αυστρία (1,0%), η Ουγγαρία
(0,7%), η Γερμανία (0,3%), η Ελλάδα (0,2%), η Φινλανδία (0,1%), και η Ισπανία (0,04%).
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
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του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το
πεδίο σπουδών (04) Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη
διοίκηση και το δίκαιο της μεταδευτεροβάθμιας μητριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED4) στην ΕΕ-28 καταγράφει σημαντική μείωση κατά -30,8% (ή κατά 637
σπουδαστές/-στριες) από 2.070 σπουδαστές/-στριες
το 2015, σε 1.433 σπουδαστές/-στριες το 2018. Την ίδια περίοδο αναφοράς, το πλήθος του συνολικού
πληθυσμού των αποφοίτων από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική μείωση κατά -47,7% (ή κατά 21 σπουδαστές/στριες) από 44 σπουδαστές/-στριες το 2015, σε 23
σπουδαστές/-στριες το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
από το πεδίο σπουδών (05) Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά και στατιστική στη μεταδευτεροβάθμια μητριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Γράφημα 6.34: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (05) Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά και στατιστική
στη μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Το 2018, σε 5 από τα 8 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία
διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των αποφοίτων ανδρών από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της
βαθμίδας υπερέχει ιδιαίτερα σημαντικά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση
του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στην Ελλάδα (κατά 56,5 ποσ. μονάδες), και κατά
φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: το
Βέλγιο (κατά 35,8 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 25,0
ποσ. μονάδες), και η Αυστρία (κατά 22,6 ποσ. μονάδες),
Την ίδια χρονιά, στη Γαλλία το ποσοστό των αποφοίτων
ανδρών από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπερέχει (κατά 15,2 ποσ. μονάδες) του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, ενώ στη Γερμανία, τη Φιν-

λανδία, και την Ουγγαρία καταγράφεται οριακά μηδενική απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών
(μικρότερη των 2,0 ποσ. μονάδων).
6.1.2.6 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
από το πεδίο σπουδών (06) Τεχνολογίες πληροφορίας
και επικοινωνίας στη μεταδευτεροβάθμια μητριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4) επί του συνολικού
πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 6.35: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (06) Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας στη
μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4) επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Το 2018, σε 12 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ καταγράφεται μηδενικός πληθυσμός αποφοίτων από το πεδίο
σπουδών (06) Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας στη μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4). Τη συγκεκριμένη χρονιά, 13.284
σπουδαστές/-στριες αποφοίτησαν από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της μεταδευτεροβάθμιας μητριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED4), πλήθος που αντιστοιχεί στο 3,1% του συνολικού πληθυσμού των
αποφοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28.
Την ίδια χρονιά, 1.200 σπουδαστές/-στριες αποφοίτησαν από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της μεταδευτεροβάθμιας
μη-τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης
(ISCED4) στην Ελλάδα, πλήθος που αντιστοιχεί στο
8,1% του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της
συγκεκριμένης βαθμίδας. Στην κατανομή μεταξύ των

κρατών-μελών της ΕΕ-28, ως προς το συγκεκριμένο
δείκτη, η Ελλάδα (8,1%) κατέχει την 2η υψηλότερη
θέση, τιμή υπερέχουσα ισχυρά της αντίστοιχης τιμής
του δείκτη στην ΕΕ-28 (3,1%) κατά 5,0 ποσ. μονάδες.
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη
(top 5) και με μέση τιμή δείκτη 9,6% είναι: η Πορτογαλία (19,6%), η Ελλάδα (8,1%),η Ισπανία (7,9%), η Ουγγαρία (6,3%), και η Σουηδία (6,0%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη 0,3%, είναι: η
Φινλανδία (0,1%), το Βέλγιο (0,2%), η Αυστρία (0,2%),
η Δανία (0,5%), και η Εσθονία (0,6%). Ας σημειωθεί
ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα
υψηλή (30,8 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
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του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το
πεδίο σπουδών (06) Τεχνολογίες πληροφορίας και
επικοινωνίας της μεταδευτεροβάθμιας μη- τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED4) στη ΕΕ-28, καταγράφει
ελαφρά αύξηση κατά 3,1% (ή κατά 400 σπουδαστές/στριες) από 12.884 σπουδαστές/-στριες το 2015, σε
13.284 σπουδαστές/-στριες το 2018. Την ίδια περίοδο
αναφοράς, το πλήθος του συνολικού πληθυσμού των
αποφοίτων από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην
Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά

-640,7% (ή κατά 1.038 σπουδαστές/-στριες) από 162
σπουδαστές/-στριες το 2015, σε 1.200 σπουδαστές/στριες το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
από το πεδίο σπουδών (06) Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας στη μεταδευτεροβάθμια μητριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 6.36: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (06) Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας στη
μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Το 2018, σε 15 από τα 16 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των
αποφοίτων ανδρών από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπερέχει ιδιαίτερα σημαντικά του
αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη
απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να
καταγράφεται στο Βέλγιο και στη Δανία (κατά 100,0
ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης
των φύλων ακολουθούν: η Λετονία (κατά 96,4 ποσ.
μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 81,9 ποσ. μονάδες), η
Εσθονία (κατά 80,0 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά
77,8 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 77,7 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 78,4 ποσ. μονάδες), η Πολωνία
(κατά 71,9 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 71,6
ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 64,0 ποσ. μονάδες), η
Σουηδία (κατά 52,9 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά

44,9 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 44,1 ποσ. μονάδες), και η Ρουμανία (κατά 13,8 ποσ. μονάδες).
Την ίδια χρονιά, στην Αυστρία το ποσοστό των αποφοίτων ανδρών από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών
της βαθμίδας υπολείπεται σημαντικά (κατά 56,5 ποσ.
μονάδες) του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών.
6.1.2.7 ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ,
ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
από το πεδίο σπουδών (07) Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και δομικών έργων στη μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4)
επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 6.37: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (07) Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και
δομικών έργων στη μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4) επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας,
για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, σε 8 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ καταγράφεται μηδενικός πληθυσμός αποφοίτων από το πεδίο
σπουδών (07) Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και δομικών έργων στη μεταδευτεροβάθμια
μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4). Τη συγκεκριμέ-
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νη χρονιά, 67.471 σπουδαστές/-στριες αποφοίτησαν
από το πεδίο σπουδών (07) Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και δομικών έργων στη μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4),
πλήθος που αντιστοιχεί στο 15,7% του συνολικού πλη-
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θυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας,
για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτημέλη της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, 1.971 σπουδαστές/-στριες αποφοίτησαν από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στη μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4)
στην Ελλάδα, πλήθος που αντιστοιχεί στο 6,4% του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας. Στην κατανομή μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η
Ελλάδα (6,4%) κατέχει την 15η υψηλότερη θέση, τιμή
υπολειπόμενη σημαντικά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (15,7%) κατά 9,2 ποσ. μονάδες.
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) και με μέση τιμή δείκτη 42,3% είναι: το Λουξεμβούργο (80,4%), η Πορτογαλία (40,4%), το Βέλγιο (33,9%), η
Ιρλανδία (31,4%), και η Λιθουανία (25,3%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη 2,2%,
είναι: η Πολωνία (0,4%), η Αυστρία (0,9%), η Γαλλία
(2,1%), η Δανία (3,7%), και η Βουλγαρία (3,9%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι σημαντικά υψηλή (19,5 φορές), που υποδηλώνει την ύ-

παρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (07) Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής
παραγωγής και δομικών έργων της μεταδευτεροβάθμιας μη-τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED4) στην ΕΕ28, καταγράφει αύξηση κατά 11,3% (ή κατά 6.838
σπουδαστές/-στριες) από 60.633 σπουδαστές/-στριες
το 2015, σε 67.471 σπουδαστές/-στριες το 2018. Την ίδια περίοδο, το πλήθος του συνολικού πληθυσμού των
αποφοίτων από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην
Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά
650,0% (ή κατά 832 σπουδαστές/-στριες) από 128
σπουδαστές/-στριες το 2015, σε 960 σπουδαστές/στριες το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
στο πεδίο σπουδών (07) Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και δομικών έργων στη μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4) ανά
φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 6.38: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (07) Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής
και δομικών έργων στη μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Graduates by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_grad02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, σε 19 από τα 20 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των
αποφοίτων ανδρών από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπερέχει ιδιαίτερα σημαντικά έως
ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη
μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και
γυναικών να καταγράφεται στη Δανία (κατά 97,5 ποσ.
μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των
φύλων ακολουθούν: η Ιρλανδία (κατά 99,1 ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο (κατά 90,2 ποσ. μονάδες), η
Ουγγαρία (κατά 80,2 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά
78,4 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 75,3 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 71,6 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 62,7 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά
61,3 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 60,7 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 57,5 ποσ. μονάδες), η Σουηδία
(κατά 54,9 ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά 54,4 ποσ.
μονάδες), η Γαλλία (κατά 53,6 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 51,3 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά 42,2
ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 30,3 ποσ. μονάδες), η

Ισπανία (κατά 22,8 ποσ. μονάδες), και η Εσθονία (κατά 19,2 ποσ. μονάδες).
Την ίδια χρονιά, στη Φινλανδία το ποσοστό των αποφοίτων ανδρών από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών
της βαθμίδας υπολείπεται του αντίστοιχου δείκτη των
γυναικών (κατά 14,5 ποσ. μονάδες) που αποτελεί και
την ελάχιστη τιμή του εύρους της απόκλισης των φύλων
από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη
χρονιά.
6.1.2.8 ΓΕΩΠΟΝΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ, ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και
το ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (08) Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική και κτηνιατρική στη μεταδευτεροβάθμια
μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4) επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης
βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία,
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 6.39: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (08) Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική και κτηνιατρική
στη μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4) επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - Graduates by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_grad02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, σε 12 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ καταγράφεται μηδενικός πληθυσμός αποφοίτων από το πεδίο
σπουδών (08) Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική και
κτηνιατρική της μεταδευτεροβάθμιας μη- τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED4).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, 8.580 σπουδαστές/-στριες
αποφοίτησαν από το πεδίο σπουδών (08) Γεωπονία,
δασοκομία, αλιευτική και κτηνιατρική στη μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4), πλήθος που αντιστοιχεί στο 2,0% του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας, για
τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, 73 σπουδαστές/-στριες αποφοίτησαν
από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στη μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4) στην
Ελλάδα, πλήθος που αντιστοιχεί στο 0,5% του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης
βαθμίδας. Στην κατανομή μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα
(0,5%) κατέχει την 16η υψηλότερη θέση, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην
ΕΕ-28 (2,0%) κατά 1,5 ποσ. μονάδες.
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) και με μέση τιμή δείκτη 6,4% είναι: η Λετονία (9,5%),
η Ιρλανδία (8,2%), η Εσθονία (6,8%), η Λιθουανία
(4,3%), και η Σουηδία (3,4%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bot-

tom 5) και με μέση τιμή δείκτη 0,7%, είναι: η Ελλάδα
(0,5%), η Αυστρία (0,6%), η Φινλανδία (0,6%), η Σλοβακία (1,0%), και η Ισπανία (1,0%). Ας σημειωθεί ότι η
τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι σημαντικά υψηλή
(8,7 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών
διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (08) Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική και
κτηνιατρική της μεταδευτεροβάθμιας μη- τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED4) στη ΕΕ-28, καταγράφει αύξηση κατά 12,7% (ή κατά 964 σπουδαστές/-στριες) από
7.616 σπουδαστές/-στριες το 2015, σε 8.580 σπουδαστές/-στριες το 2018. Την ίδια περίοδο αναφοράς, το
πλήθος του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην Ελλάδα καταγράφει αύξηση κατά 73 σπουδαστές/-στριες) από 0
σπουδαστές/-στριες το 2015, σε 73 σπουδαστές/-στριες
το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
από το πεδίο σπουδών (08) Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική και κτηνιατρική στη μεταδευτεροβάθμια μητριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 6.40: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (08) Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική και κτηνιατρική στη μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Το 2018, σε 7 από τα 16 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία
διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των αποφοίτων ανδρών από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της
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βαθμίδας υπερέχει από ιδιαίτερα σημαντικά έως ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναι-
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κών να καταγράφεται στην Ουγγαρία (κατά 564,0 ποσ.
μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: το Βέλγιο (κατά 55,6 ποσ. μονάδες), η
Ελλάδα (κατά 31,5 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά
20,7 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 10,8 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Γερμανία (κατά 8,6 ποσ. μονάδες), και η Ρουμανία (κατά 3,3 ποσ. μονάδες).
Την ίδια χρονιά, σε 7 από τα 16 κράτη-μέλη της ΕΕ για
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των
αποφοίτων ανδρών από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπολείπεται από ιδιαίτερα σημαντικά έως ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών,
με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών
και γυναικών να καταγράφεται στην Φινλανδία (κατά
64,0 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Πολωνία (κατά 49,3
ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 41,4 ποσ. μονάδες), η

Σουηδία (κατά 32,2 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά
30,6 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 29,4 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Εσθονία (κατά 7,8 ποσ. μονάδες), ενώ στη Λετονία, και το Λουξεμβούργο καταγράφεται οριακά μηδενική απόκλιση του δείκτη μεταξύ
ανδρών και γυναικών (μικρότερη των 2,0 ποσ. μονάδων).
6.1.2.9 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και
το ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (09) Υγεία και υπηρεσίες
πρόνοιας στη μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια
εκπαίδευση (ISCED4) επί του συνολικού πληθυσμού
των αποφοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον
οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 6.41: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (09) Υγεία και υπηρεσίες πρόνοιας στη μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4) επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά
στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Το 2018, σε 10 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ καταγράφεται μηδενικός πληθυσμός αποφοίτων από το πεδίο
σπουδών (09) Υγεία και υπηρεσίες πρόνοιας στη μεταδευτεροβάθμια μη- τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, 167.550 σπουδαστές/-στριες
αποφοίτησαν από το πεδίο σπουδών (09) Υγεία και
υπηρεσίες πρόνοιας της μεταδευτεροβάθμιας μη- τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED4), πλήθος που αντιστοιχεί στο 38,9% του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο
διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28
τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, 4.516 σπουδαστές/-στριες αποφοίτησαν από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της μεταδευτεροβάθμιας μη-τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED4)
στην Ελλάδα, πλήθος που αντιστοιχεί στο 30,3% του
συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας. Στην κατανομή μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η
Ελλάδα (30,3%) κατέχει την 6η υψηλότερη θέση, τιμή
υπολειπόμενη σημαντικά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (38,9%) κατά 8,6 ποσ. μονάδες.
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) και με μέση τιμή δείκτη 49,5% είναι: η Αυστρία
(64,3%), η Ρουμανία (62,3%), η Πολωνία (46,3%), η
Γερμανία (43,3%), και. η Ιρλανδία (31,1%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη 6,2%,

είναι: η Βουλγαρία (0,5%), η Εσθονία (2,1%), η Γαλλία
(5,5%), η Φινλανδία (9,4%), και το Βέλγιο (13,3%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (8,0 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το
πεδίο σπουδών (09) Υγεία και υπηρεσίες πρόνοιας
της μεταδευτεροβάθμιας μη-τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED4) στην ΕΕ-28, καταγράφει ελαφρά αύξηση κατά 3,8% (ή κατά 6.124 σπουδαστές/-στριες) από
161.426 σπουδαστές/-στριες το 2015, σε 167.550
σπουδαστές/-στριες το 2018. Την ίδια περίοδο αναφοράς, το πλήθος του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά
733,2% (ή κατά 3.974 σπουδαστές/-στριες) από 542
σπουδαστές/-στριες το 2015, σε 4.516 σπουδαστές/στριες το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
από το πεδίο σπουδών (09) Υγεία και υπηρεσίες πρόνοιας στη μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το
2018.
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Γράφημα 6.42: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (09) Υγεία και υπηρεσίες πρόνοιας στη μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
58,3 50,0
41,7 50,0

84,8 86,6 92,4 93,4 95,4
71,8 76,6 79,3 79,7 79,9 80,0 81,0 81,0 81,8 82,4 83,3 83,6

28,2 23,4 20,7 20,3 20,1 20,0 19,0 19,0 18,2 17,6 16,7
16,4 15,2 13,4 7,6

άνδρες

6,6

4,6

γυναίκες

Πηγή: Eurostat - Graduates by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_grad02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, σε 16 από τα 18 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των
αποφοίτων ανδρών από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπολείπεται ιδιαίτερα σημαντικά
του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών
να καταγράφεται στην Ιρλανδία (κατά 90,7 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Σουηδία (κατά 86,9 ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά 84,9 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 73,2 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά 69,5
ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 67,2 ποσ. μονάδες),
η Πολωνία (κατά 66,5 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά
64,7 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 63,7 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 62,0 ποσ. μονάδες), η Εσθονία
(κατά 60,0 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 59,8 ποσ.
μονάδες), η Σλοβακία (κατά 59,4 ποσ. μονάδες), η
Γερμανία (κατά 58,7 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά

53,2 ποσ. μονάδες), και η Ισπανία (κατά 43,6 ποσ. μονάδες). Την ίδια χρονιά, στη Δανία το ποσοστό των
αποφοίτων ανδρών από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπερέχει (κατά 16,7 ποσ. μονάδες)
του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, ενώ στη Βουλγαρία καταγράφεται οριακά μηδενική απόκλιση του
δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών (μικρότερη των
2,0 ποσ. μονάδων).
6.1.2.10 ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
από το πεδίο σπουδών (10) Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών στη μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4) επί του συνολικού πληθυσμού των
αποφοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο
διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28
το 2018.

7,4

7,2

2,0

1,0

0,1

14.676

68

97

1

570

11

2.486

3.516

30

1.227

6.639

2.006

376

378

725

17.661

2.735

42,3 39,3
30,5 27,9 27,3 25,0 22,1 22,0 20,3
15,6 13,8 12,8 12,4 10,8 8,4

2.049

626

62.629

14,5

6.290

78,2

462

Γράφημα 6.43: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (10) Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών στη μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4) επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - Graduates by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_grad02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, σε 7 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ καταγράφεται
μηδενικός πληθυσμός αποφοίτων στο πεδίο σπουδών
(10) Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών στη μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, 62.629 σπουδαστές/-στριες
αποφοίτησαν από το πεδίο σπουδών (10) Σπουδές
στην παροχή υπηρεσιών στη μεταδευτεροβάθμια μητριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4), πλήθος που αντιστοιχεί στο 14,5% του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο
διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, 6.290 σπουδαστές/-στριες αποφοίτησαν από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της μετα-
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δευτεροβάθμιας
μη-τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης
(ISCED4) στην Ελλάδα, πλήθος που αντιστοιχεί στο
42,3% του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της
συγκεκριμένης βαθμίδας. Στην κατανομή μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28, ως προς το συγκεκριμένο
δείκτη, η Ελλάδα (42,3%) κατέχει την 2η υψηλότερη
θέση, τιμή υπερέχουσα ιδιαίτερα σημαντικά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (14,5%) κατά 27,7
ποσ. μονάδες.
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη
(top 5) και με μέση τιμή δείκτη 43,65% είναι: η Βουλγαρία (78,2%), η Ελλάδα (42,3%), η Σλοβακία (39,3%),
το Βέλγιο (30,5%), και η Πολωνία (27,9%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλό-

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

τερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη 3,5%,
είναι: η Μάλτα (0,1%)η Αυστρία (1,0%), η Γαλλία
(2,0%), η Γερμανία (7,2%), και η Ιρλανδία (7,4%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι
ιδιαίτερα υψηλή (12,4 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το
πεδίο σπουδών (10) Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών της μεταδευτεροβάθμιας μη- τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED4) στην ΕΕ-28, καταγράφει ελαφρά
αύξηση κατά 5,1% (ή κατά 3.046 σπουδαστές/-στριες)

από 59.583 σπουδαστές/-στριες το 2015, σε 62.629
σπουδαστές/-στριες το 2018. Την ίδια περίοδο αναφοράς, το πλήθος του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην
Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά
662,4% (ή κατά 5.467 σπουδαστές/-στριες) από 825
σπουδαστές/-στριες το 2015, σε 6.290 σπουδαστές/στριες το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
από το πεδίο σπουδών (10) Σπουδές στην παροχή
υπηρεσιών στη μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια
εκπαίδευση (ISCED4) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 6.44: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (10) Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών στη μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
69,0 68,1 66,7 64,0

64,9 65,0 69,5 71,7 72,5 72,7 72,8
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Πηγή: Eurostat - Graduates by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_grad02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, σε 13 από τα 21 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των
αποφοίτων ανδρών από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπολείπεται από ιδιαίτερα σημαντικά έως ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ
ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στη Μάλτα
(κατά 100,0 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά
απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Ισπανία (κατά
45,7 ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο (κατά 45,5 ποσ.
μονάδες), το Βέλγιο (κατά 44,9 ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά 43,4 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 38,9
ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 29,9 ποσ. μονάδες),
η Αυστρία (κατά 29,9 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά
27,1 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 17,1 ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά 16,5 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα
(κατά 16,0 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Φινλανδία (κατά 6,4 ποσ. μονάδες). Την ίδια χρονιά, σε 7 από
τα 21 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των αποφοίτων ανδρών από
το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπερέχει από σημαντικά έως ελαφρά του αντίστοιχου
δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του
δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται
στη Βουλγαρία (κατά 38,0 ποσ. μονάδες), και κατά
φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η
Ρουμανία (κατά 36,2 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά
33,3 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 28,0 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Ιρλανδία (κατά 7,4 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 3,7 ποσ. μονάδες), και η
Σουηδία (κατά 2,1 ποσ. μονάδες).

Τέλος, τη συγκεκριμένη χρονιά στη Γαλλία καταγράφεται οριακά μηδενική απόκλιση του δείκτη μεταξύ
ανδρών και γυναικών (μικρότερη των 2,0 ποσ. μονάδων).
6.1.2.11 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΕΔΙΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΕ28
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
στη μεταδευτεροβάθμια μη- τριτοβάθμια εκπαίδευση
(ISCED4) στα πεδία σπουδών (01)-(10) στην ΕΕ-28 και
στην Ελλάδα.
Το 2018, στο συνολικό πληθυσμό των αποφοίτων από
τη μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση
(ISCED4) στην ΕΕ-28:
 το 38,9% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο
Υγεία και υπηρεσίες πρόνοιας,
 το 18,4% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο
Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το δίκαιο,
 το 15,7% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο
Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και
δομικών έργων,
 το 14,5% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο
Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών,
 το 5,0% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο
Ανθρωπιστικές σπουδές, γλωσσικές σπουδές,
σπουδές στις τέχνες,
 το 3,1% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο
Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας,,
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 το 2,0% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο


Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική και κτηνιατρική,
το 1,2% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο
Εκπαίδευση,

 το 0,8% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο


Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση, και
το 0,3% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο
Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά, στατιστική.

Γράφημα 6.45: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων στη μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4) ανά πεδίο
σπουδών στην ΕΕ-28 και στην ΕΛΛΑΔΑ το 2018

Ευρωπαϊκή Ένωση των 28
Εκπαίδευση
Ανθρωπιστικές και
γλωσσικές σπουδές,
σπουδές στις τέχνες
Κοινωνικές επιστήμες,
δημοσιογραφία &
πληροφόρηση

1,2

Εκπαίδευση

Τεχνολογίες Πληροφορίας
& Επικοινωνίας

0,8

Φυσικές επιστήμες,
μαθηματικά, στατιστική

0,3

4,5
1,0
6,7
0,2

Τεχνολογίες Πληροφορίας
& Επικοινωνίας

3,1

8,1

Σπουδές μηχανικού,
βιομηχανικής παραγωγής
και δομικών έργων

15,7

Γεωπονία, δασοκομία,
αλιευτική & κτηνιατρική

2,0

Υγεία και υπηρεσίες
πρόνοιας
Σπουδές στην παροχή
υπηρεσιών

0,0

Σπουδές στις επιχειρήσεις,
τη διοίκηση & το δίκαιο

18,4

Σπουδές μηχανικού,
βιομηχανικής παραγωγής
και δομικών έργων
Γεωπονία, δασοκομία,
αλιευτική & κτηνιατρική

Ανθρωπιστικές και
γλωσσικές σπουδές,
σπουδές στις τέχνες
Κοινωνικές επιστήμες,
δημοσιογραφία &
πληροφόρηση

5,0

Σπουδές στις επιχειρήσεις,
τη διοίκηση & το δίκαιο
Φυσικές επιστήμες,
μαθηματικά, στατιστική

Ελλάδα

Υγεία και υπηρεσίες
πρόνοιας

38,9

Σπουδές στην παροχή
υπηρεσιών

14,5

6,4
0,5
30,3
42,3
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Την ίδια χρονιά, στο συνολικό σπουδαστικό πληθυσμό
από τη μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4) στην Ελλάδα:
 το 42,3% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο
Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών, τιμή υπερέχουσα
σημαντικά (κατά 27,8 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης
τιμής στην ΕΕ-28 (14,5%),
 το 30,3% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο
Υγεία και υπηρεσίες πρόνοιας, τιμή υπολειπόμενη
σημαντικά (κατά 8,6 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (38,9%),
 το 8,1% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας, τιμή υπερέχουσα ελαφρά (κατά 5,0 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (3,1%),
 το 6,7% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο
Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το δίκαιο,
τιμή υπολειπόμενη σημαντικά (κατά 11,7 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (18,4%),
 το 6,4% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο
Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και
δομικών έργων, τιμή υπολειπόμενη σημαντικά (κατά
9,3 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28
(15,7%),
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θρωπιστικές σπουδές, γλωσσικές σπουδές, σπουδές
στις τέχνες, τιμή υπολειπόμενη οριακά (κατά 0,5 ποσ.
μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (5,0%),
το 1,0% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο
Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση, τιμή υπερέχουσα οριακά (κατά 0,2 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (0,8%),
το 0,5% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική και κτηνιατρική, τιμή
υπολειπόμενη ελαφρά (κατά 1,5 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (2,0%),
το 0,2% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο :
Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά, στατιστική, τιμή υπολειπόμενη οριακά (κατά 0,1 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (0,3%), και
ενώ μηδενικό πλήθος καταγράφεται στο πεδίο Εκπαίδευση, έναντι ποσοστού 1,2% στην ΕΕ-28.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
στη μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση
(ISCED4) στα πεδία σπουδών (01)-(10) και ανά φύλο
στην ΕΕ-28 και στην Ελλάδα το 2018.
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Γράφημα 6.46: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων στη μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια (ISCED4) ανά πεδίο σπουδών και
ανά φύλο στην ΕΕ-28 και στην ΕΛΛΑΔΑ το 2018
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Πηγή: Eurostat - Graduates by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_grad02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, στο συνολικό πληθυσμό των αποφοίτων
από την μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4) στην ΕΕ-28 καταγράφεται:
 σημαντική ανισορροπία των φύλων υπέρ των αποφοίτων ανδρών σε 2 πεδία σπουδών: (1) Σπουδές
μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και δομικών
έργων, και (2) Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας,
 σημαντική ανισορροπία των φύλων υπέρ των αποφοίτων γυναικών σε 6 πεδία σπουδών: (1) Υγεία και
υπηρεσίες πρόνοιας, (2) Εκπαίδευση, (3) Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση,
(4) Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το
δίκαιο, (5) Ανθρωπιστικές σπουδές, γλωσσικές
σπουδές, σπουδές στις τέχνες, και (6) Σπουδές στην
παροχή υπηρεσιών, και
 σχετική ισορροπία των φύλων σε 2 πεδία σπουδών:
(1) Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική και κτηνιατρική, και (2) Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά, στατιστική,

6.1.3

Την ίδια χρονιά, στο συνολικό πληθυσμό των αποφοίτων από την μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια
εκπαίδευση (ISCED4) στην Ελλάδα καταγράφεται:
 σημαντική ανισορροπία των φύλων υπέρ των αποφοίτων ανδρών σε 4 πεδία σπουδών: (1) Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας, (2) Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά, στατιστική, (3) Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και δομικών έργων, και (4) Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική και
κτηνιατρική,
 σημαντική ανισορροπία των φύλων υπέρ των αποφοίτων γυναικών σε 4 πεδία σπουδών: (1) Υγεία και
υπηρεσίες πρόνοιας, (2) Σπουδές στις επιχειρήσεις,
τη διοίκηση και το δίκαιο, (3) Ανθρωπιστικές σπουδές, γλωσσικές σπουδές, σπουδές στις τέχνες, και
ελαφρότερα στο πεδίο σπουδών (4) Σπουδές στην
παροχή υπηρεσιών, και
 σχετική ισορροπία των φύλων στο πεδίο σπουδών
Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση.

Τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5)

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος του
συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από την τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5)
για τον οποίο διατίθενται στοιχεία ως προς το πεδίο
σπουδών του, καθώς και το ποσοστό των αποφοίτων
σπουδαστριών επί του συγκεκριμένου συνολικού πλη-

θυσμού των αποφοίτων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το
2018. Σημειώνεται ότι σε 6 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και
συγκεκριμένα, στη Βουλγαρία, την Εσθονία, την Ελλάδα, η Λιθουανία, τη Ρουμανία, και τη Φινλανδία
καταγράφεται μηδενικό πλήθος αποφοίτων σπουδαστών/-στριών στη βαθμίδα.
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Γράφημα 6.47: Πλήθος του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από την τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) για τον οποίο διατίθενται στοιχεία ως προς το πεδίο σπουδών του, και ποσοστό των σπουδαστριών επί του συγκεκριμένου συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων στα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Graduates by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_grad02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, 546.317 σπουδαστές/-στριες αποφοίτησαν
από την τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου
σπουδών (ISCED5) για τους οποίους διατίθενται στοιχεία ως προς το πεδίο σπουδών τους στα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28, με τον δείκτη ποσοστό των αποφοίτων
σπουδαστριών επί του συγκεκριμένου συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων να είναι 53,1% (ή 290.184
σπουδάστριες).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 76,2% είναι: η Πολωνία (88,9%), το Βέλγιο (87,5%), η Ουγγαρία
(71,4%), η Λετονία (66,7%), και η Σλοβακία (66,4%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη
37,8%, είναι: η Ιταλία (28,0%), η Κροατία (30,0%), η
Πορτογαλία (42,1%), η Κύπρος (44,3%), και η Σλοβενία
(44,8%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,0 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2018, στο πεδίο σπουδών
(00) Γενικά προγράμματα και προσόντα της συγκεκρι-

μένης βαθμίδας αποφοίτησε μόλις το 0,3% (ή 1.865
σπουδαστές/-στριες) του συνολικού πληθυσμού των
αποφοίτων της βαθμίδας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28,
που αφορά κατά κύριο λόγο σε σπουδαστικό πληθυσμό
της βαθμίδας σε 2 κράτη-μέλη της ΕΕ: το Ηνωμένο Βασίλειο (1.236 σπουδαστές/-στριες), και την Ιρλανδία
(629 σπουδαστές/-στριες), ενώ σε 26 από τα 28 κράτημέλη της ΕΕ καταγράφεται μηδενικό πλήθος αποφοίτων από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας.
Στη συνέχεια παρουσιάζεται η κατανομή των υπόλοιπων 10 πεδίων σπουδών της βαθμίδας.
6.1.3.1 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
από το πεδίο σπουδών (01) Εκπαίδευση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5)
επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά
στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 6.48: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (01) Εκπαίδευση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού
κύκλου σπουδών (ISCED5) επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - Graduates by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_grad02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, σε 16 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ καταγράφεται μηδενικός πληθυσμός αποφοίτων από το πεδίο
σπουδών (01) Εκπαίδευση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5).
Την ίδια χρονιά, 26.480 σπουδαστές/-στριες αποφοίτησαν από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5),
πλήθος που αντιστοιχεί στο 4,8% του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας,
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για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτημέλη της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
Το 2018, το υψηλότερο ποσοστό πληθυσμού αποφοίτων από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας
καταγράφεται στην Ιρλανδία (11,4%), και κατά φθίνουσα σειρά ποσοστού ακολουθούν: η Ουγγαρία (10,0%),
η Ισπανία (9,6%), η Αυστρία (8,7%), η Λετονία (8,6%),το
Ηνωμένο Βασίλειο (8,1%), η Σλοβακία (6,7%), η Ολ-
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λανδία (4,3%), η Μάλτα (2,1%), η Σουηδία (0,4%), η
Γαλλία (0,1%), και η Δανία (0,05%).
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (01) Εκπαίδευση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) στην ΕΕ28, καταγράφει μείωση κατά -8,8% (ή κατά 2.549

σπουδαστές/-στριες) από 29.029 σπουδαστές/-στριες
το 2015, σε 26.480 σπουδαστές/-στριες το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
στο πεδίο σπουδών (01) Εκπαίδευση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5)
ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 6.49: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (01) Εκπαίδευση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Graduates by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_grad02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, σε 10 από τα 12 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των αποφοίτων ανδρών από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπολείπεται σημαντικά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στη Μάλτα (κατά 100,0 ποσ. μονάδες), και
κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Ουγγαρία (κατά 98,8 ποσ. μονάδες), η Λετονία
(κατά 97,9 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 89,4 ποσ.
μονάδες), η Ισπανία (κατά 86,2 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 77,4 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 74,5
ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 53,0 ποσ.
μονάδες), η Ολλανδία (κατά 43,4 ποσ. μονάδες), η
Σουηδία (κατά 38,5 ποσ. μονάδες), και η Γαλλία (κατά
29,8 ποσ. μονάδες).
Την ίδια χρονιά στη Δανία το ποσοστό των αποφοίτων
ανδρών από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθ-

μίδας υπολείπεται ισχυρά του αντίστοιχου δείκτη των
γυναικών (κατά 20,0 ποσ. μονάδες) που αποτελεί και
την ελάχιστη τιμή του εύρους της απόκλισης των φύλων
από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη
χρονιά.
6.1.3.2 ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ & ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ, ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ
ΤΕΧΝΕΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
από το πεδίο σπουδών (02) Ανθρωπιστικές, γλωσσικές
σπουδές, σπουδές στις τέχνες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) επί του
συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά
στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 6.50: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (02) Ανθρωπιστικές, γλωσσικές σπουδές, σπουδές στις
τέχνες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον
οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Το 2018, σε 9 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ καταγράφεται μηδενικός πληθυσμός αποφοίτων από το πεδίο
σπουδών (02) Ανθρωπιστικές, γλωσσικές σπουδές,
σπουδές στις τέχνες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5). Τη συγκεκριμένη χρονιά, 38.480 σπουδαστές/-στριες αποφοίτησαν από το
πεδίο σπουδών (02) Ανθρωπιστικές, γλωσσικές σπου-

δές, σπουδές στις τέχνες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5), πλήθος που αντιστοιχεί στο 7,0% του συνολικού πληθυσμού των
αποφοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο
διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28
τη συγκεκριμένη χρονιά. Την ίδια χρονιά, τα 5 κράτημέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή
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δείκτη 38,1% είναι: η Τσεχία (100,0%), η Σλοβακία
(47,9%), η Γερμανία (17,2%), η Δανία (15,9%), και το
Ηνωμένο Βασίλειο (10,3%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη 2,2%, είναι: η Λετονία
(1,0%), η Ουγγαρία (1,7%), η Μάλτα (2,1%), η Ολλανδία (2,7%), και η Κύπρος (3,8%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή
(17,0 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών
διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πε-

δίο σπουδών (02) Ανθρωπιστικές, γλωσσικές σπουδές,
σπουδές στις τέχνες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) στην ΕΕ-28, καταγράφει ελαφρά αύξηση κατά 5,3% (ή κατά 1.925 σπουδαστές/-στριες) από 36.555 σπουδαστές/-στριες το 2015,
σε 38.480 σπουδαστές/-στριες το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
από το πεδίο σπουδών (02) Ανθρωπιστικές, γλωσσικές
σπουδές, σπουδές στις τέχνες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) ανά φύλο
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 6.51: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (02) Ανθρωπιστικές, γλωσσικές σπουδές, σπουδές
στις τέχνες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, σε 14 από τα 19 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των
αποφοίτων ανδρών από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπολείπεται από ιδιαίτερα σημαντικά έως ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ
ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στη Γερμανία
(κατά 75,0 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά
απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Λετονία (κατά
69,7 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά 54,8 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 49,9 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 32,0 ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο (κατά
30,8 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 28,9 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 28,7 ποσ. μονάδες), η Ιταλία
(κατά 27,2 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 25,4 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 24,9 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 23,2 ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά
22,0 ποσ. μονάδες), και η Σουηδία (κατά 13,6 ποσ. μονάδες).
Την ίδια χρονιά, σε 4 από τα 19 κράτη-μέλη της ΕΕ για
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των
αποφοίτων ανδρών από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπερέχει σημαντικά έως ελαφρά
του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών
να καταγράφεται στη Σλοβενία (κατά 14,2 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων
ακολουθούν: η Πορτογαλία (κατά 24,3 ποσ. μονάδες),
η Ουγγαρία (κατά 11,1 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Ισπανία (κατά 7,0 ποσ. μονάδες).
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Τέλος, τη συγκεκριμένη χρονιά στη Μάλτα καταγράφεται οριακά μηδενική απόκλιση του δείκτη μεταξύ
ανδρών και γυναικών (μικρότερη των 2,0 ποσ. μονάδων).

6.1.3.3 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ &
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
από το πεδίο σπουδών (03) Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) επί του
συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά
στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.
Το 2018, σε 14 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ καταγράφεται μηδενικός πληθυσμός αποφοίτων από το πεδίο
σπουδών (03) Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία
και πληροφόρηση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, 13.623 σπουδαστές/-στριες
αποφοίτησαν από το πεδίο σπουδών (03) Κοινωνικές
επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών
(ISCED5), πλήθος που αντιστοιχεί στο 2,5% του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης
βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία,
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020
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Γράφημα 6.52 : Πλήθος και ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (03) Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας, για
τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Την ίδια χρονιά, το υψηλότερο ποσοστό αποφοίτων
από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας
καταγράφεται στην Ολλανδία (7,9%), και κατά φθίνουσα σειρά ποσοστού ακολουθούν: τo Ηνωμένο Βασίλειο (6,1%), η Ιρλανδία (5,3%), η Ουγγαρία (3,8%), η
Μάλτα (2,9%), η Ιταλία (2,5%), η Σουηδία (2,1%), το
Λουξεμβούργο (1,9%), η Γαλλία (1,9%), η Ισπανία
(0,9%), η Λετονία (0,7%), η Κύπρος (0,6%), η Πορτογαλία (0,4%), και η Δανία (0,3%).
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το
πεδίο σπουδών (03) Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιο-

γραφία και πληροφόρηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) στην ΕΕ-28,
καταγράφει μείωση κατά -10,0% (ή κατά 1.517 σπουδαστές/-στριες) από 15.140 σπουδαστές/-στριες το
2015, σε 13.623 σπουδαστές/-στριες το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
από το πεδίο σπουδών (03) Κοινωνικές επιστήμες,
δημοσιογραφία και πληροφόρηση στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) ανά
φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 6.53: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (03) Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Το 2018, σε 12 από τα 14 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των αποφοίτων ανδρών από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπολείπεται από ιδιαίτερα σημαντικά έως ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών,
με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών
και γυναικών να καταγράφεται στην Πορτογαλία (κατά
100,0 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Λετονία (κατά 91,3 ποσ.
μονάδες), η Ισπανία (κατά 62,7 ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο (κατά 60,0 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά
60,0 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά 58,9 ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 56,8 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία
(κατά 48,2 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 37,6 ποσ.
μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 37,4 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 35,0 ποσ. μονάδες), και η Ιταλία
(κατά 33,3 ποσ. μονάδες). Την ίδια χρονιά, στη Μάλτα
το ποσοστό των αποφοίτων ανδρών από το συγκεκρι-

μένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπερέχει ελαφρά
(κατά 9,1 ποσ. μονάδες), του αντίστοιχου δείκτη των
γυναικών. Τέλος, τη συγκεκριμένη χρονιά στην Κύπρο
καταγράφεται οριακά μηδενική απόκλιση του δείκτη
μεταξύ ανδρών και γυναικών (μικρότερη των 2,0 ποσ.
μονάδων).
6.1.3.4 ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και
το ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (04) Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το δίκαιο στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) επί
του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 6.54: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (04) Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το δίκαιο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον
οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

6,6
54

690

376

24.495

5.687

26.807

878

3.185

840

113

81

2.904

36,4 32,6 31,2
29,7 25,0 25,0 24,8
23,2 21,8 19,0 18,9 18,4

395

4.698

97.840

50,4 48,7 44,7 44,4

1.112

6

171.799

31,4

1.638

60,0

Πηγή: Eurostat - Graduates by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_grad02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, σε 10 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ καταγράφεται μηδενικός πληθυσμός αποφοίτων από το πεδίο
σπουδών (04) Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση
και το δίκαιο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μικρού
κύκλου σπουδών (ISCED5).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, 171.799 σπουδαστές/-στριες
αποφοίτησαν από το πεδίο σπουδών (04) Σπουδές στις
επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το δίκαιο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5),
πλήθος που αντιστοιχεί στο 31,4% του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας,
για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτημέλη της ΕΕ-28.
Την ίδια χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο
δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 49,6% είναι: η
Κροατία (60,0%), η Ουγγαρία (50,4%), η Ολλανδία
(48,7%), η Γαλλία (44,7%), και η Δανία (44,4%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη
16,9%, είναι: η Σλοβακία (6,6%), η Πορτογαλία (18,4%),

η Σλοβενία (18,9%), η Ισπανία (19,0%), και η Αυστρία
(21,8%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι σημαντικά υψηλή (2,9 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (04) Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το δίκαιο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) στην ΕΕ-28, καταγράφει αύξηση κατά 13,4% (ή κατά 20.318 σπουδαστές/στριες) από 151.481 σπουδαστές/-στριες το 2015, σε
171.799 σπουδαστές/-στριες το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από
το πεδίο σπουδών (04) Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη
διοίκηση και το δίκαιο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) ανά φύλο στα κράτημέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 6.55: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (04) Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το
δίκαιο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, σε 14 από τα 18 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των
αποφοίτων ανδρών από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπολείπεται ιδιαίτερα σημαντικά
έως και ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών,
με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στη Σλοβενία
(κατά 34,2 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά
απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Σουηδία (κατά
59,4 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 55,6 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 52,6 ποσ. μονάδες), η Λετονία
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(κατά 48,8 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 28,2 ποσ.
μονάδες), η Ισπανία (κατά 20,8 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 18,9 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά
14,2 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 11,6
ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο (κατά 11,1 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 10,8 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Κύπρος (κατά 5,8 ποσ. μονάδες), και η Ολλανδία (κατά 3,4 ποσ. μονάδες).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, σε 2 από τα 18 κράτη-μέλη
της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το
ποσοστό των αποφοίτων ανδρών από το συγκεκριμένο

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπερέχει από σημαντικά έως και ισχυρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ
ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στην Ιταλία
(κατά 38,7 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Δανία
(κατά 4,1 ποσ. μονάδες). Τέλος, τη συγκεκριμένη χρονιά στη Μάλτα καταγράφεται οριακά μηδενική απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών (μικρότερη των 2,0 ποσ. μονάδων).

6.1.3.5 ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
από το πεδίο σπουδών (05) Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά και στατιστική στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) επί του συνολικού
πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 6.56: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (05) Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά και στατιστική
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο
διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - Graduates by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_grad02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, σε 18 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ καταγράφεται μηδενικός πληθυσμός αποφοίτων από το πεδίο
σπουδών (05) Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά και
στατιστική στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5).
Την ίδια χρονιά, 19.985 σπουδαστές/-στριες αποφοίτησαν από το πεδίο σπουδών (05) Φυσικές επιστήμες,
μαθηματικά και στατιστική στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5), πλήθος που
αντιστοιχεί στο 3,7% του συνολικού πληθυσμού των
αποφοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, το υψηλότερο ποσοστό αποφοίτων από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας καταγράφεται στην Ιταλία (8,3%), και κατά φθίνουσα σειρά ποσοστού ακολουθούν: το Ηνωμένο Βασίλειο (7,4%), η Ιρλανδία (5,7%), η Γαλλία (4,1%), η

Σλοβενία (1,6%), η Πορτογαλία (1,3%), η Ισπανία
(1,0%), το Λουξεμβούργο (0,8%), η Σουηδία (0,4%), και
η Λετονία (0,1%).
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (04) Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το δίκαιο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) στην ΕΕ-28, καταγράφει ισχυρή αύξηση κατά 27,1% (ή κατά 4.263 σπουδαστές/-στριες) από 15.772 σπουδαστές/-στριες το 2015,
σε 19.985 σπουδαστές/-στριες το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
από το πεδίο σπουδών (05) Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά και στατιστική στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 6.57: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (05) Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά και στατιστική
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, σε 6 από τα 10 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των
αποφοίτων ανδρών από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπερέχει από ιδιαίτερα σημαντικά
έως ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με
τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών

και γυναικών να καταγράφεται στο Λουξεμβούργο
(κατά 100,0 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά
απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Ισπανία (κατά
72,1 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 41,1 ποσ. μονάδες),
και ελαφρότερα η Ιρλανδία (κατά 8,1 ποσ. μονάδες),
το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 7,7 ποσ. μονάδες), και η
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Γαλλία (κατά 4,0 ποσ. μονάδες) που αποτελεί και την
ελάχιστη τιμή του εύρους της απόκλισης των φύλων
από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας
μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη
χρονιά.
Την ίδια χρονιά, σε 4 από τα 10 κράτη-μέλη της ΕΕ για
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των
αποφοίτων ανδρών από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπολείπεται από ιδιαίτερα σημαντικά έως ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ
ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στην Πορτογαλία (κατά 72,0 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα
σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Λετονία

(κατά 60,0 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 22,6 ποσ.
μονάδες), και ελαφρότερα η Δανία (κατά 5,0 ποσ. μονάδες).
6.1.3.6 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
από το πεδίο σπουδών (06) Τεχνολογίες πληροφορίας
και επικοινωνίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) επί του συνολικού
πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 6.58: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (06) Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - Graduates by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_grad02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, σε 10 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ καταγράφεται μηδενικός πληθυσμός αποφοίτων από το πεδίο
σπουδών (06) Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου
σπουδών (ISCED5).
Την ίδια χρονιά, 28.404 σπουδαστές/-στριες αποφοίτησαν από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5),
πλήθος που αντιστοιχεί στο 5,2% του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας, για
τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28.
Την ίδια χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 11,6% είναι: η Πορτογαλία (18,0%), η Σουηδία (11,6%), η Ιταλία (10,2%), η
Κροατία (10,0%), και η Ισπανία (8,4%). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη 2,8%, είναι: η Κύπρος (0,6%), η Γαλλία (2,9%), το Λουξεμβούργο (3,1%), η
Ιρλανδία (3,3%), και η Αυστρία (4,1%). Ας σημειωθεί ότι

η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι σημαντικά υψηλή
(4,2 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών
διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (06) Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) στη ΕΕ-28, καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 48,0% (ή κατά 9.207 σπουδαστές/-στριες) από 19.197 σπουδαστές/-στριες το
2015, σε 28.404 σπουδαστές/-στριες το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
από το πεδίο σπουδών (06) Τεχνολογίες πληροφορίας
και επικοινωνίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) ανά φύλο στα κράτημέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 6.59: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (06) Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Το 2018, και στα 18 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία
διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των αποφοίτων ανδρών από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της
βαθμίδας υπερέχει ιδιαίτερα σημαντικά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση
του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στο Λουξεμβούργο και την Κροατία (κατά 100,0
ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης
των φύλων ακολουθούν: η Ολλανδία (κατά 85,3 ποσ.
μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 85,2 ποσ. μονάδες), η
Σλοβενία (κατά 84,2 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 83,0
ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 81,8 ποσ. μονάδες), η
Ισπανία (κατά 81,6 ποσ. μονάδες), η Μάλτα (κατά 80,0
ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 78,9 ποσ. μονάδες),
το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 78,5 ποσ. μονάδες), η
Ουγγαρία (κατά 72,3 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά
61,0 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 58,5 ποσ. μονάδες),
η Σουηδία (κατά 49,3 ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά

44,5 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 35,4 ποσ. μονάδες), και η Κύπρος (κατά 33,3 ποσ. μονάδες) που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του εύρους της απόκλισης
των φύλων από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της
βαθμίδας μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
6.1.3.7 ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ,
ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
από το πεδίο σπουδών (07) Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και δομικών έργων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5)
επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 6.60: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (07) Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και
δομικών έργων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας,
για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - Graduates by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_grad02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, σε 10 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ καταγράφεται μηδενικός πληθυσμός αποφοίτων από το πεδίο
σπουδών (06) Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου
σπουδών (ISCED5).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, 95.744 σπουδαστές/-στριες
αποφοίτησαν από το πεδίο σπουδών (07) Σπουδές
μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και δομικών
έργων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου
σπουδών (ISCED5), πλήθος που αντιστοιχεί στο 17,5%
του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο
δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 32,1% είναι: η
Γερμανία (35,5%), η Αυστρία (33,9%), η Σλοβενία
(32,0%), η Κροατία (30,0%), και η Ιταλία (29,3%). Στον
αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη
7,4%, είναι: η Σλοβακία (4,4%), η Μάλτα (5,8%), το
Ηνωμένο Βασίλειο(8,9%), η Ιρλανδία (10,6%), και η

Λετονία (11,7%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (4,4 φορές), που
υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το
πεδίο σπουδών (07) Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και δομικών έργων της τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) στην
ΕΕ-28, καταγράφει ελαφρά αύξηση κατά 4,8% (ή κατά
4.408 σπουδαστές/-στριες) από 91.336 σπουδαστές/στριες το 2015, σε 95.744 σπουδαστές/-στριες το
2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
από το πεδίο σπουδών (07) Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και δομικών έργων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών
(ISCED5) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 6.61: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (07) Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής
και δομικών έργων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Το 2018, σε 18 από τα 19 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των
αποφοίτων ανδρών από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπερέχει ιδιαίτερα σημαντικά του
αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη
απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να
καταγράφεται στην Κροατία (κατά 100,0 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων
ακολουθούν: η Ολλανδία (κατά 87,6 ποσ. μονάδες), η
Λετονία (κατά 85,2 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 82,0
ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 71,2 ποσ.
μονάδες), η Ισπανία (κατά 69,8 ποσ. μονάδες), το
Λουξεμβούργο (κατά 66,7 ποσ. μονάδες), η Γαλλία
(κατά 66,6 ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά 64,6 ποσ.
μονάδες), η Αυστρία (κατά 64,3 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 64,2 ποσ. μονάδες), η Μάλτα (κατά
63,6 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 61,1 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 54,5 ποσ. μονάδες), η Σουηδία
(κατά 53,7 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 48,0 ποσ. μο-

νάδες), και η Ιρλανδία (κατά 46,0 ποσ. μονάδες). Την
ίδια χρονιά, στη Σλοβακία το ποσοστό των αποφοίτων
ανδρών από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της
βαθμίδας υπερέχει ελαφρά (κατά 5,6 ποσ. μονάδες)
του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, που αποτελεί
και την ελάχιστη τιμή του εύρους της απόκλισης των
φύλων από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
6.1.3.8 ΓΕΩΠΟΝΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ, ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και
το ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (08) Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική και κτηνιατρική στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) επί του
συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά
στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 6.62: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (08) Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική και κτηνιατρική
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο
διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - Graduates by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_grad02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, σε 11 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ καταγράφεται μηδενικός πληθυσμός αποφοίτων από το πεδίο
σπουδών (08) Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική και
κτηνιατρική στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού
κύκλου σπουδών (ISCED5).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, 12.362 σπουδαστές/-στριες
αποφοίτησαν από το πεδίο σπουδών (08) Γεωπονία,
δασοκομία, αλιευτική και κτηνιατρική στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών
(ISCED5), πλήθος που αντιστοιχεί στο 2,3% του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης
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βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία,
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο
δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 8,0% είναι: η
Ουγγαρία (9,8%), η Ιταλία (9,8%), η Γερμανία (8,6%),
η Πορτογαλία (7,6%), και η Κύπρος (4,1%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη 0,7%,
είναι: η Μάλτα (0,3%), η Ιρλανδία (0,4%), η Σλοβακία
(0,5%), η Ισπανία (0,9%), και το Ηνωμένο Βασίλειο
(1,3%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (11,7 φορές), που υποδη-

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

στριες) από 11.313 σπουδαστές/-στριες το 2015, σε
12.362 σπουδαστές/-στριες το 2018.

λώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το
πεδίο σπουδών (08) Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική
και κτηνιατρική της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) στη ΕΕ-28, καταγράφει αύξηση κατά 9,3% (ή κατά 1.049 σπουδαστές/-

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
από το πεδίο σπουδών (08) Γεωπονία, δασοκομία,
αλιευτική και κτηνιατρική στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) ανά φύλο
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 6.63: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (08) Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική και κτηνιατρική στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Graduates by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_grad02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, σε 11 από τα 17 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των
αποφοίτων ανδρών από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπερέχει από ιδιαίτερα σημαντικά
έως ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με
τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών
και γυναικών να καταγράφεται στη Γερμανία (κατά
92,3 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Κύπρος (κατά 86,7
ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά 75,0 ποσ. μονάδες),
η Ιρλανδία (κατά 64,7 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά
53,3 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 45,1 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 32,4 ποσ. μονάδες), η Λετονία
(κατά 13,0 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 13,0 ποσ. μονάδες), ελαφρότερα η Ουγγαρία (κατά 12,5 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Αυστρία (κατά 8,2 ποσ. μονάδες) που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του εύρους
της απόκλισης των φύλων από το συγκεκριμένο πεδίο
σπουδών της βαθμίδας μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.

αποφοίτων ανδρών από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπολείπεται από ιδιαίτερα σημαντικά έως ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ
ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στη Σλοβακία
και τη Μάλτα (κατά 100,0 ποσ. μονάδες), και κατά
φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η
Σουηδία (κατά 51,7 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 30,8 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 14,3
ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Πορτογαλία (κατά
8,8 ποσ. μονάδες).
6.1.3.9 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και
το ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (09) Υγεία και υπηρεσίες
πρόνοιας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας,
για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτημέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Την ίδια χρονιά, σε 6 από τα 17 κράτη-μέλη της ΕΕ για
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των

Γράφημα 6.64: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (09) Υγεία και υπηρεσίες πρόνοιας στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά
στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Το 2018, σε 10 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ καταγράφεται μηδενικός πληθυσμός αποφοίτων από το πεδίο
σπουδών (09) Υγεία και υπηρεσίες πρόνοιας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών
(ISCED5). Τη συγκεκριμένη χρονιά, 88.767 σπουδαστές/στριες αποφοίτησαν από το πεδίο σπουδών (09) Υγεία
και υπηρεσίες πρόνοιας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5), πλήθος που αντιστοιχεί στο 16,2% του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 61,8% είναι: το Βέλγιο
(100,0%), η Πολωνία (100,0%), το Λουξεμβούργο
(39,2%), η Μάλτα (37,6%), και η Λετονία (32,2%). Στον
αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη 4,4%,
είναι: η Σλοβενία (2,7%), η Αυστρία (3,5%), η Δανία

(3,5%), η Κύπρος (5,9%), και η Σουηδία (6,5%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (14,0 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη
σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018, για
την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος του
συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο
σπουδών (09) Υγεία και υπηρεσίες πρόνοιας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μικρού κύκλου σπουδών
(ISCED5) στην ΕΕ-28, καταγράφει ισχυρή αύξηση κατά
22,0% (ή κατά 16.008 σπουδαστές/-στριες) από 72.759
σπουδαστές/-στριες το 2015, σε 88.767 σπουδαστές/στριες το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από
το πεδίο σπουδών (09) Υγεία και υπηρεσίες πρόνοιας
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών
(ISCED5) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 6.65: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (09) Υγεία και υπηρεσίες πρόνοιας στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Graduates by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_grad02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, και στα 18 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία
διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των αποφοίτων ανδρών από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της
βαθμίδας υπολείπεται ιδιαίτερα σημαντικά έως σημαντικά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη
μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και
γυναικών να καταγράφεται στη Λετονία (κατά 81,7
ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης
των φύλων ακολουθούν: η Πολωνία (κατά 77,8 ποσ.
μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 76,0 ποσ. μονάδες), το
Βέλγιο (κατά 74,9 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά
74,1 ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 72,0 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 71,8 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία
(κατά 70,2 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά 65,2 ποσ.
μονάδες), η Σλοβακία (κατά 63,5 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 60,3 ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά 59,4
ποσ. μονάδες), η Μάλτα (κατά 58,0 ποσ. μονάδες), το
Λουξεμβούργο (κατά 56,9 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο
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Βασίλειο (κατά 55,5 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά
54,0 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 41,6 ποσ. μονάδες), και η Αυστρία (κατά 41,2 ποσ. μονάδες), που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του εύρους της απόκλισης των φύλων από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών
της βαθμίδας μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 τη
συγκεκριμένη χρονιά.
6.1.3.10 ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
από το πεδίο σπουδών (10) Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου
σπουδών (ISCED5) επί του συνολικού πληθυσμού των
αποφοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο
διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28
το 2018.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020
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Γράφημα 6.66: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (10) Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται
σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - Graduates by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_grad02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, σε 11 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ καταγράφεται μηδενικός πληθυσμός αποφοίτων από το πεδίο
σπουδών (10) Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών
(ISCED5).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, 48.808 σπουδαστές/-στριες
αποφοίτησαν από το πεδίο σπουδών (10) Σπουδές
στην παροχή υπηρεσιών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5), πλήθος που αντιστοιχεί στο 8,9% του συνολικού πληθυσμού των
αποφοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο
διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28
τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο
δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 26,1% είναι: η
Γερμανία (38,7%), η Σλοβενία (27,9%), η Κύπρος
(26,3%), η Αυστρία (21,2%), και η Ισπανία (16,3%). Στον
αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη 6,6%,
είναι: το Ηνωμένο Βασίλειο (1,0%), η Γαλλία (6,8%), η

Ιρλανδία (7,4%), η Ουγγαρία (8,7%), και η Ιταλία
(9,0%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/
bottom5 είναι σημαντικά υψηλή (4,0 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (10) Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) στην ΕΕ-28, καταγράφει ισχυρή αύξηση
κατά 18,4% (ή κατά 7.581 σπουδαστές/-στριες) από
41.227 σπουδαστές/-στριες το 2015, σε 48.808 σπουδαστές/-στριες το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
από το πεδίο σπουδών (10) Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 6.67: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (10) Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Graduates by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_grad02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, σε 11 από τα 17 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των
αποφοίτων ανδρών από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπολείπεται από ιδιαίτερα σημαντικά έως ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ
ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στην Αυστρία
(κατά 70,5 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά
απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Γερμανία (κατά
69,4 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 64,1 ποσ. μο-

νάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 36,1 ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 34,8 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία
(κατά 29,8 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 25,7 ποσ.
μονάδες), η Σλοβακία (κατά 25,0 ποσ. μονάδες), η
Μάλτα (κατά 22,2 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 12,9
ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Σλοβενία (κατά 7,0
ποσ. μονάδες).
Την ίδια χρονιά, σε 3 από τα 17 κράτη-μέλη της ΕΕ για
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των
αποφοίτων ανδρών από το συγκεκριμένο πεδίο σπου-
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δών της βαθμίδας υπερέχει από ιδιαίτερα σημαντικά
έως ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με
τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών
και γυναικών να καταγράφεται στην Ιρλανδία (κατά
33,5 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Λετονία (κατά 16,6
ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Ισπανία (κατά 7,7
ποσ. μονάδες). Τέλος, τη συγκεκριμένη χρονιά στην
Κύπρο, την Πορτογαλία, και τη Δανία καταγράφεται
οριακά μηδενική απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών
και γυναικών (μικρότερη των 2,0 ποσ. μονάδων).

6.1.3.11 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΕΔΙΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΕ28
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) στα πεδία σπουδών (01)-(10) στην ΕΕ-28
το 2018. Σημειώνεται ότι τη συγκεκριμένη χρονιά στην
Ελλάδα δεν έχει θεσμοθετηθεί η συγκεκριμένη βαθμίδα
(ISCED5) της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Γράφημα 6.68: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) ανά πεδίο
σπουδών στην ΕΕ-28 το 2018

Ευρωπαϊκή Ένωση των 28
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μαθηματικά, στατιστική
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5,2

Σπουδές μηχανικού,
βιομηχανικής παραγωγής
και δομικών έργων

17,6

Σπουδές μηχανικού,
βιομηχανικής παραγωγής
και δομικών έργων
Γεωπονία, δασοκομία,
αλιευτική & κτηνιατρική

2,3

Υγεία και υπηρεσίες
πρόνοιας
Σπουδές στην παροχή
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Σπουδές στις επιχειρήσεις,
τη διοίκηση & το δίκαιο

3,7

Τεχνολογίες Πληροφορίας
& Επικοινωνίας

Γεωπονία, δασοκομία,
αλιευτική & κτηνιατρική

Ελλάδα

Υγεία και υπηρεσίες
πρόνοιας

16,3

Σπουδές στην παροχή
υπηρεσιών

9,0

Πηγή: Eurostat - Graduates by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_grad02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, στο συνολικό πληθυσμό των αποφοίτων
από την τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου
σπουδών (ISCED5) στην ΕΕ-28:
 το 31,6% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο
Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το δίκαιο,
 το 17,6% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο
Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και
δομικών έργων,
 το 16,3% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο
Υγεία και υπηρεσίες πρόνοιας,
 το 9,0% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο
Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών,
 το 7,1% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο
Ανθρωπιστικές σπουδές, γλωσσικές σπουδές,
σπουδές στις τέχνες,
 το 5,2% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο
Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας,
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 το 4,9% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο




Εκπαίδευση,
το 3,7% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο
Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά, στατιστική,
το 2,5% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο
Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση, και
το 2,3% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο
Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική και κτηνιατρική.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) στα πεδία σπουδών (01)-(10) και ανά
φύλο στην ΕΕ-28 το 2018. Σημειώνεται ότι τη συγκεκριμένη χρονιά στην Ελλάδα δεν έχει θεσμοθετηθεί η
συγκεκριμένη βαθμίδα (ISCED5) της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Γράφημα 6.69: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5)ανά πεδίο
σπουδών και ανά φύλο στην ΕΕ-28 το 2018

Ευρωπαϊκή Ένωση των 28
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Φυσικές επιστήμες,
μαθηματικά, στατιστική
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Πηγή: Eurostat - Graduates by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_grad02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, στο συνολικό πληθυσμό των αποφοίτων από
την τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών
(ISCED5) στην ΕΕ-28 καταγράφεται:
 σημαντική ανισορροπία των φύλων υπέρ των αποφοίτων ανδρών σε 4 πεδία σπουδών: (1) Τεχνολογίες
πληροφορίας και επικοινωνίας, (2) Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και δομικών έργων,
(3) Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική και κτηνιατρική,
και ελαφρότερα στο πεδίο (4) Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά, στατιστική,
6.1.4

 σημαντική ανισορροπία των φύλων υπέρ των απο-

φοίτων γυναικών σε 6 πεδία σπουδών: (1) Εκπαίδευση, (2) Υγεία και υπηρεσίες πρόνοιας, (3) Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση, (4) Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση και
το δίκαιο, (5) Ανθρωπιστικές σπουδές, γλωσσικές
σπουδές, σπουδές στις τέχνες, και ελαφρότερα στα
πεδία σπουδών (6) Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών.

Τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6)
πεδίο σπουδών του, καθώς και το ποσοστό των αποφοίτων φοιτητριών επί του συγκεκριμένου συνολικού
πληθυσμού των αποφοίτων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28
το 2018.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος του
συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από την τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών
(ISCED6) για τον οποίο διατίθενται στοιχεία ως προς το

Γράφημα 6.70: Πλήθος του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) για τον οποίο διατίθενται στοιχεία ως προς το πεδίο σπουδών του, και ποσοστό των φοιτητριών επί του συγκεκριμένου συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων στα κράτημέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Graduates by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_grad02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, 2.448.012 φοιτητές/-τριες αποφοίτησαν από
την τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου

σπουδών (ISCED6) για τους οποίους διατίθενται στοιχεία ως προς το πεδίο σπουδών τους στα κράτη-μέλη
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της ΕΕ-28, με τον δείκτη ποσοστό των αποφοίτων
φοιτητριών επί του συγκεκριμένου συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων να είναι 58,9% (ή 1.442.471
φοιτήτριες).
Την ίδια χρονιά, 48.004 φοιτητές/-τριες αποφοίτησαν
από την τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) για τους οποίους διατίθενται
στοιχεία ως προς το πεδίο σπουδών τους στην Ελλάδα,
με τον δείκτη ποσοστό των αποφοίτων φοιτητριών επί
του συγκεκριμένου συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων να είναι 58,9% (ή 28.295 φοιτήτριες). Στην κατανομή μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28, ως προς
το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα (51,9%) κατέχει την
13η χαμηλότερη θέση, τιμή ταυτόσημη της αντίστοιχης
τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (58,9%).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 64,8% είναι: η Σουηδία (68,1%), η Πολωνία (65,6%), η Εσθονία
(64,5%), η Λετονία (63,0%), και η Σλοβακία (62,9%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη
49,5%, είναι: η Γερμανία (51,2%), η Ιρλανδία (52,7%), η
Κύπρος (56,0%), η Μάλτα (56,1%), και η Ολλανδία
(56,2%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bot-

tom5 είναι υψηλή (1,2 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη αξιοσημείωτων διαφοροποιήσεων του δείκτη
μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2018, στο πεδίο σπουδών
(00) Γενικά προγράμματα και προσόντα της συγκεκριμένης βαθμίδας εισέρχεται μόλις το 0,1% (ή 3.462 φοιτητές/-τριες) του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της βαθμίδας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28, που αφορά σε φοιτητικό πληθυσμό της βαθμίδας στο Ηνωμένο
Βασίλειο, ενώ σε 27 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ καταγράφεται μηδενικό πλήθος αποφοίτων από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας.
Στη συνέχεια παρουσιάζεται η κατανομή των υπόλοιπων 10 πεδίων σπουδών της βαθμίδας.
6.1.4.1 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και
το ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (01) Εκπαίδευση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο
διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ28 το 2018.
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Γράφημα 6.71: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (01) Εκπαίδευση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - Graduates by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_grad02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, 264.308 φοιτητές/-τριες αποφοίτησαν από το
συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6), πλήθος που αντιστοιχεί στο 10,8% του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας, για
τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, 3.896 φοιτητές/-τριες αποφοίτησαν
από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6)
στην Ελλάδα, πλήθος που αντιστοιχεί στο 8,1% του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας. Στην κατανομή μεταξύ των κρατών- μελών της ΕΕ-28, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα (8,1%) κατέχει την 16η υψηλότερη θέση, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη
στην ΕΕ-28 (10,8%) κατά 2,7 ποσ. μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 19,4% είναι: η
Πολωνία (26,1%), το Λουξεμβούργο (21,5%), η Ισπανία
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(18,5%), η Σλοβακία (15,8%), και η Ουγγαρία (15,0%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη
3,4%, είναι: η Γαλλία (2,2%), η Πορτογαλία (2,4%), το
Ηνωμένο Βασίλειο (3,9%), η Ιρλανδία (4,2%), και η Ρουμανία (3,2%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/
bottom5 είναι σημαντικά υψηλή (5,7 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (01) Εκπαίδευση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6)
στην ΕΕ-28, καταγράφει ισχυρή αύξηση κατά 19,7% (ή
κατά 43.578 φοιτητές/-τριες) από 220.730 φοιτητές/τριες το 2015, σε 264.308 φοιτητές/-τριες το 2018. Την
ίδια περίοδο αναφοράς, το πλήθος του συνολικού
πληθυσμού των αποφοίτων από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην Ελλάδα καταγράφει οριακή αύξηση

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

από το πεδίο σπουδών (01) Εκπαίδευση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών
(ISCED6) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

κατά 0,4% (ή κατά 16 φοιτητές/-τριες) από 3.880 φοιτητές/-τριες το 2015, σε 3.896 φοιτητές/-τριες το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων

Γράφημα 6.72: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (01) Εκπαίδευση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Graduates by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_grad02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, και στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία
διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των αποφοίτων ανδρών από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της
βαθμίδας υπολείπεται ιδιαίτερα σημαντικά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στην Εσθονία (κατά 95,3 ποσ. μονάδες),
και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Κροατία (κατά 86,2 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 86,1 ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά
84,4 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά 83,2 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 82,0 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 77,8 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο
(κατά 75,4 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 74,7 ποσ.
μονάδες), η Γαλλία (κατά 73,3 ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά 71,4 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 69,0
ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 67,7 ποσ. μονάδες),
η Σλοβακία (κατά 66,1 ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 64,7 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 64,7 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 64,0 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 60,7 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 58,1
ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 58,1 ποσ. μονάδες),

η Βουλγαρία (κατά 57,6 ποσ. μονάδες), η Πολωνία
(κατά 55,7 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 55,0 ποσ.
μονάδες), η Μάλτα (κατά 52,9 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά 51,2 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά
47,2 ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο (κατά 45,2 ποσ.
μονάδες), και η Δανία (κατά 18,8 ποσ. μονάδες) και
που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του εύρους της
απόκλισης των φύλων από το συγκεκριμένο πεδίο
σπουδών της βαθμίδας μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
6.1.4.2 ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ & ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ, ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ
ΤΕΧΝΕΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
από το πεδίο σπουδών (02) Ανθρωπιστικές, γλωσσικές
σπουδές, σπουδές στις τέχνες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6)
επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 6.73: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (02) Ανθρωπιστικές, γλωσσικές σπουδές, σπουδές στις
τέχνες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας,
για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - Graduates by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_grad02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, 304.858 φοιτητές/-τριες αποφοίτησαν από το
πεδίο σπουδών (02) Ανθρωπιστικές, γλωσσικές σπουδές, σπουδές στις τέχνες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6), πλήθος
που αντιστοιχεί στο 12,5% του συνολικού πληθυσμού
των αποφοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον

οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, 6.370 φοιτητές/-τριες αποφοίτησαν
από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6)
στην Ελλάδα, πλήθος που αντιστοιχεί στο 13,3% του
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας. Στην κατανομή μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η
Ελλάδα (13,3%) κατέχει την 6η υψηλότερη θέση, τιμή
υπολειπόμενη ελαφρά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη
στην ΕΕ-28 (12,5%) κατά 0,8 ποσ. μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 16,5% είναι: η Ιταλία (20,2%), το Ηνωμένο Βασίλειο (18,7%), η
Γαλλία (15,3%), η Ιρλανδία (14,7%), και η Εσθονία
(13,8%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη
με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή
δείκτη 7,3%, είναι: η Πολωνία (6,5%), η Σλοβακία
(6,8%), η Σουηδία (7,2%), η Βουλγαρία (7,7%), και η
Γερμανία (8,3%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,3 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος

του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (02) Ανθρωπιστικές, γλωσσικές σπουδές,
σπουδές στις τέχνες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) στην ΕΕ-28,
καταγράφει οριακή μείωση κατά -0,4% (ή κατά 1.145
φοιτητές/-τριες) από 306.003 φοιτητές/-τριες το 2015,
σε 304.858 φοιτητές/-τριες το 2018. Την ίδια περίοδο
αναφοράς, το πλήθος του συνολικού πληθυσμού των
αποφοίτων από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην
Ελλάδα καταγράφει ισχυρή μείωση κατά -20,3% (ή κατά 1.626 φοιτητές/-τριες) από 7.996 φοιτητές/-τριες το
2015, σε 6.370 φοιτητές/-τριες το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
από το πεδίο σπουδών (02) Ανθρωπιστικές, γλωσσικές σπουδές, σπουδές στις τέχνες στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6)
ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 6.74 : Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (02) Ανθρωπιστικές, γλωσσικές σπουδές, σπουδές
στις τέχνες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Graduates by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_grad02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, και στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των αποφοίτων
ανδρών από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπολείπεται από ιδιαίτερα σημαντικά έως ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στη Λετονία (κατά 54,8 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων
ακολουθούν: η Ελλάδα (κατά 52,5 ποσ. μονάδες), η
Πολωνία (κατά 52,3 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά
51,6 ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά 48,9 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 47,7 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 44,8 ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά 44,1 ποσ.
μονάδες), η Γαλλία (κατά 44,1 ποσ. μονάδες), η Τσεχία
(κατά 42,5 ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά 42,2 ποσ.
μονάδες), το Λουξεμβούργο (κατά 41,0 ποσ. μονάδες),
η Ουγγαρία (κατά 41,0 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά
40,6 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 39,9 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 39,6 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία
(κατά 38,5 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 37,7 ποσ.
μονάδες), η Ρουμανία (κατά 35,6 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 33,9 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο
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(κατά 30,7 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 27,3 ποσ.
μονάδες), το Βέλγιο (κατά 25,6 ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 24,5 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 23,2
ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 21,5 ποσ. μονάδες), η
Μάλτα (κατά 16,7 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η
Ολλανδία (κατά 6,3 ποσ. μονάδες) που αποτελεί και
την ελάχιστη τιμή του εύρους της απόκλισης των φύλων
από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη
χρονιά.
6.1.4.3 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ &
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
από το πεδίο σπουδών (03) Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6)
επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020
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Γράφημα 6.75: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (03) Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - Graduates by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_grad02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, 259.321 φοιτητές/-τριες αποφοίτησαν από το
πεδίο σπουδών (03) Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6), πλήθος που αντιστοιχεί στο 10,6% του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας, για
τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, 6.200 φοιτητές/-τριες αποφοίτησαν από
το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6)
στην Ελλάδα, πλήθος που αντιστοιχεί στο 12,9% του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης
βαθμίδας. Στην κατανομή μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα
(12,9%) κατέχει την 7η υψηλότερη θέση, τιμή υπερέχουσα ελαφρά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28
(10,6%) κατά 2,3 ποσ. μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 16,4% είναι:
το Λουξεμβούργο (19,9%), η Ιταλία (16,0%), η Σουηδία
(15,9%), η Βουλγαρία (15,8%), και η Μάλτα (14,3%). Στον
αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη 6,5%,
είναι: η Φινλανδία (4,9%),η Ιρλανδία (5,1%), η Κροατία

(7,3%), η Γερμανία (7,4%), και η Πολωνία (7,8%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή
(2,5 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών
διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018, για
την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος του
συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο
σπουδών (03) Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία
και πληροφόρηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) στην ΕΕ-28, καταγράφει ελαφρά μείωση κατά -2,5% (ή κατά 6.652 φοιτητές/-τριες) από 269.973 φοιτητές/-τριες το 2015, σε
259.321 φοιτητές/-τριες το 2018. Την ίδια περίοδο αναφοράς, το πλήθος του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην Ελλάδα καταγράφει αύξηση κατά 16,4% (ή κατά 872 φοιτητές/-τριες) από 5.328 φοιτητές/-τριες το 2015, σε 6.200
φοιτητές/-τριες το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
από το πεδίο σπουδών (03) Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6)
ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 6.76: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (03) Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Graduates by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_grad02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, και στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των αποφοίτων
ανδρών από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπολείπεται από ιδιαίτερα σημαντικά έως ισχυρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών
να καταγράφεται στη Λετονία (κατά 54,6 ποσ. μονά-

δες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων
ακολουθούν: η Κροατία (κατά 52,4 ποσ. μονάδες), η
Ρουμανία (κατά 51,9 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά
48,3 ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά 47,0 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 46,7 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία
(κατά 43,4 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 42,5 ποσ.
μονάδες), η Κύπρος (κατά 42,3 ποσ. μονάδες), η Γαλλία
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(κατά 42,0 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 41,4 ποσ.
μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 38,9 ποσ. μονάδες), η
Ουγγαρία (κατά 38,9 ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά
38,7 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά 37,8 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 36,6 ποσ. μονάδες), η Μάλτα (κατά
35,3 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 35,1 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 35,1 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία
(κατά 34,9 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 29,5 ποσ.
μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 28,3 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 26,1 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 23,6 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 23,4 ποσ.
μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 20,2 ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο (κατά 20,0 ποσ. μονάδες), και η Δανία (κατά
18,7 ποσ. μονάδες), που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή

του εύρους της απόκλισης των φύλων από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
6.1.4.4 ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
από το πεδίο σπουδών (04) Σπουδές στις επιχειρήσεις,
τη διοίκηση και το δίκαιο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) επί του
συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά
στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 6.77: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (04) Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το δίκαιο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας, για
τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, 553.067 φοιτητές/-τριες αποφοίτησαν από το
πεδίο σπουδών (04) Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη
διοίκηση και το δίκαιο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6), πλήθος που
αντιστοιχεί στο 22,6% του συνολικού πληθυσμού των
αποφοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο
διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28.
Την ίδια χρονιά, 9.037 φοιτητές/-τριες αποφοίτησαν
από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6)
στην Ελλάδα, πλήθος που αντιστοιχεί στο 18,8% του
συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας. Στην κατανομή μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η
Ελλάδα (18,8%) κατέχει την 25η υψηλότερη θέση, τιμή
υπολειπόμενη ελαφρά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη
στην ΕΕ-28 (22,6%) κατά 3,8 ποσ. μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 31,5% είναι: η Κύπρος (38,4%), το Λουξεμβούργο (30,5%), η
Γαλλία (30,4%), η Ρουμανία (29,6%), και η Βουλγαρία
(28,9%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη
με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή
δείκτη 16,7%, είναι: η Σουηδία (12,7%), η Ιταλία
(13,9%), η Σλοβακία (18,7%), η Ελλάδα (18,8%), και το
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Ηνωμένο Βασίλειο (19,4%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του
λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,9 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων
του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (04) Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το δίκαιο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) στην ΕΕ-28,
καταγράφει ελαφρά αύξηση κατά 2,6% (ή κατά 13.913
φοιτητές/-τριες) από 539.154 φοιτητές/-τριες το 2015,
σε 553.067 φοιτητές/-τριες το 2018. Την ίδια περίοδο
αναφοράς, το πλήθος του συνολικού πληθυσμού των
αποφοίτων από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην
Ελλάδα καταγράφει ελαφρά μείωση κατά -9,3% (ή κατά 931 φοιτητές/-τριες) από 9.968 φοιτητές/-τριες το
2015, σε 9.037 φοιτητές/-τριες το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από
το πεδίο σπουδών (04) Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη
διοίκηση και το δίκαιο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) ανά φύλο στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Γράφημα 6.78: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (04) Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το
δίκαιο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, σε 25 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των
αποφοίτων ανδρών από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπολείπεται από ιδιαίτερα σημαντικά έως και ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ
ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στη Λιθουανία
(κατά 36,4 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά
απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Κροατία (κατά
35,2 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 34,0 ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά 33,4 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία
(κατά 32,7 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 31,5 ποσ.
μονάδες), η Σλοβακία (κατά 31,2 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 30,3 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 29,8
ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 27,9 ποσ. μονάδες), η
Λετονία (κατά 25,9 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 23,6
ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 23,3 ποσ. μονάδες), η
Πορτογαλία (κατά 21,5 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία
(κατά 20,9 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 17,5 ποσ.
μονάδες), το Λουξεμβούργο (κατά 16,2 ποσ. μονάδες),
η Αυστρία (κατά 15,0 ποσ. μονάδες), η Μάλτα (κατά
13,5 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 12,1 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Γερμανία (κατά 9,9 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 8,1 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο

Βασίλειο (κατά 6,9 ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά 4,6
ποσ. μονάδες), και οριακά η Δανία (κατά 2,9 ποσ. μονάδες).
Την ίδια χρονιά, σε 2 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ για
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των
αποφοίτων ανδρών από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπερέχει ελαφρά του αντίστοιχου
δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του
δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται
στην Ολλανδία (κατά 9,1 ποσ. μονάδες), και ακολουθεί
η Ιταλία (κατά 3,3 ποσ. μονάδες).
Τέλος, στην Ιρλανδία καταγράφεται οριακά μηδενική
απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών (μικρότερη των 2,0 ποσ. μονάδων).
6.1.4.5 ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
από το πεδίο σπουδών (05) Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά και στατιστική στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 6.79: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (05) Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά και στατιστική
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον
οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Graduates by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_grad02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, 188.720 φοιτητές/-τριες αποφοίτησαν από
το πεδίο σπουδών (05) Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά και στατιστική στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6), πλήθος
που αντιστοιχεί στο 7,7% του συνολικού πληθυσμού
των αποφοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον
οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28. Την ίδια χρονιά, 3.590 φοιτητές/-τριες α-

ποφοίτησαν από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου
σπουδών (ISCED6) στην Ελλάδα, πλήθος που αντιστοιχεί στο 7,5% του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας. Στην κατανομή μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28, ως προς το
συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα (7,5%) κατέχει την 5η
υψηλότερη θέση, τιμή υπολειπόμενη οριακά της αντί-
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στοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (7,7%) κατά 0,2
ποσ. μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 10,4% είναι: το Ηνωμένο Βασίλειο (17,1%), η Γαλλία (9,8%), η
Αυστρία (9,3%), η Ιρλανδία (8,5%), και η Ελλάδα
(7,5%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη
με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή
δείκτη 3,8%, είναι: το Βέλγιο (3,1%), η Βουλγαρία
(3,9%), η Ουγγαρία (3,9%), η Λετονία (3,9%), και η Λιθουανία (4,0%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom5 είναι υψηλή (3,7 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πε-

δίο σπουδών (05) Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά και
στατιστική της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) στην ΕΕ-28, καταγράφει
ελαφρά αύξηση κατά 3,5% (ή κατά 6.541 φοιτητές/τριες) από 182.269 φοιτητές/-τριες το 2015, σε 188.720
φοιτητές/-τριες το 2018. Την ίδια περίοδο αναφοράς, το
πλήθος του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην Ελλάδα καταγράφει ελαφρά μείωση κατά -9,2% (ή κατά 362 φοιτητές/-τριες) από 3.952 φοιτητές/-τριες το 2015, σε
3.590 φοιτητές/-τριες το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
από το πεδίο σπουδών (05) Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά και στατιστική στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) ανά φύλο
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 6.80: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (05) Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά και στατιστική
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
68,7 69,8 73,4
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Πηγή: Eurostat - Graduates by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_grad02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, σε 23 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των αποφοίτων ανδρών από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπολείπεται από ιδιαίτερα σημαντικά έως και ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στην Κύπρο (κατά
46,9 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Πολωνία (κατά 39,5
ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 37,5 ποσ. μονάδες),
η Ρουμανία (κατά 35,1 ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά
32,4 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 32,0 ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά 29,1 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 26,9 ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά 24,3 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 24,0 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία
(κατά 23,8 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 23,5
ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 17,2 ποσ. μονάδες), η
Ιταλία (κατά 13,5 ποσ. μονάδες), η Μάλτα (κατά 13,0
ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 11,8 ποσ. μονάδες),
η Ελλάδα (κατά 10,7 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 10,1 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Δανία
(κατά 7,8 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 7,3 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 6,2 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία
(κατά 4,6 ποσ. μονάδες), και η Ιρλανδία (κατά 4,0 ποσ.
μονάδες).
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Την ίδια χρονιά, σε 5 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ για
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των
αποφοίτων ανδρών από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπερέχει από ισχυρά έως και ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στο Βέλγιο (κατά 24,4 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων
ακολουθούν: το Λουξεμβούργο (κατά 21,4 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Ολλανδία (κατά 9,5 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 7,9 ποσ. μονάδες), και η Αυστρία (κατά 3,8 ποσ. μονάδες) που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του εύρους της απόκλισης των φύλων από
το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
6.1.4.6 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
από το πεδίο σπουδών (06) Τεχνολογίες πληροφορίας
και επικοινωνίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης
βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία,
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020
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2.179

6,1

34

7,0

335

4.281

222

98.592

7,4

2.617

9,0

4,0

5.414

9,3

967

Γράφημα 6.81: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (06) Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο
διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - Graduates by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_grad02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, 98.592 φοιτητές/-τριες αποφοίτησαν από το
συγκεκριμένο πεδίο σπουδών (06) Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6), πλήθος
που αντιστοιχεί στο 4,0% του συνολικού πληθυσμού
των αποφοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον
οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28.
Την ίδια χρονιά, 1.375 φοιτητές/-τριες αποφοίτησαν
από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6)
στην Ελλάδα, πλήθος που αντιστοιχεί στο 2,9% του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας. Στην κατανομή μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η
Ελλάδα (2,9%) κατέχει την 4η χαμηλότερη θέση, τιμή
υπολειπόμενη ελαφρά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη
στην ΕΕ-28 (4,0%) κατά 1,1 ποσ. μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 7,8% είναι: η Μάλτα (9,3%), η Ιρλανδία (9,0%), η Ρουμανία
(7,4%), η Φινλανδία (6,1%), και η Εσθονία (6,1%). Στον
αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη 2,2%,
είναι: η Πορτογαλία (1,4%), η Ιταλία (1,6%), η Ισπανία

(2,4%), η Ελλάδα (2,9%), και η Ολλανδία (2,9%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (3,5φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών
διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (06) Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) στη ΕΕ-28, καταγράφει
ελαφρά αύξηση κατά 5,3% (ή κατά 4.968 φοιτητές/τριες) από 93.624 φοιτητές/-τριες το 2015, σε 98.592
φοιτητές/-τριες το 2018. Την ίδια περίοδο αναφοράς, το
πλήθος του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην Ελλάδα καταγράφει οριακή μείωση κατά -0,9% (ή κατά 13 φοιτητές/-τριες) από 1.388 φοιτητές/-τριες το 2015, σε 1.375
φοιτητές/-τριες το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
από το πεδίο σπουδών (06) Τεχνολογίες πληροφορίας
και επικοινωνίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) ανά φύλο στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 6.82: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (06) Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Graduates by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_grad02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, και στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των αποφοίτων
ανδρών από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπερέχει από ιδιαίτερα σημαντικά έως ισχυρά
του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών
να καταγράφεται στο Λουξεμβούργο (κατά 76,3 ποσ.

μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Ολλανδία (κατά 79,4 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 78,5 ποσ. μονάδες), η Ισπανία
(κατά 75,3 ποσ. μονάδες), η Μάλτα (κατά 71,2 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 70,1 ποσ. μονάδες), η Δανία
(κατά 69,8 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 69,5 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 69,2 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο
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Βασίλειο (κατά 68,6 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά
65,7 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 65,4 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 64,4 ποσ. μονάδες), η Αυστρία
(κατά 63,6 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 62,2 ποσ.
μονάδες), η Γερμανία (κατά 60,9 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 59,6 ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά 56,6
ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 56,3 ποσ. μονάδες),
η Κροατία (κατά 54,3 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά
51,4 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 49,3 ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά 45,7 ποσ. μονάδες), η Κύπρος
(κατά 41,1 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 34,9 ποσ.
μονάδες), η Ρουμανία (κατά 33,9 ποσ. μονάδες), η
Σουηδία (κατά 32,4 ποσ. μονάδες), και η Ελλάδα (κατά
43,2 ποσ. μονάδες), που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή

του εύρους της απόκλισης των φύλων από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
6.1.4.7 ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ,
ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
από το πεδίο σπουδών (07) Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και δομικών έργων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών
(ISCED6) επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται
σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 6.83: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (07) Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και
δομικών έργων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης
βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - Graduates by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_grad02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, 321.339 φοιτητές/-τριες αποφοίτησαν από
το πεδίο σπουδών (07) Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και δομικών έργων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών
(ISCED6), πλήθος που αντιστοιχεί στο 13,1% του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, 9.024 φοιτητές/-τριες αποφοίτησαν
από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών
(ISCED6) στην Ελλάδα, πλήθος που αντιστοιχεί στο
18,8% του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της
συγκεκριμένης βαθμίδας. Στην κατανομή μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28, ως προς το συγκεκριμένο
δείκτη, η Ελλάδα (18,8%) κατέχει την 4η υψηλότερη
θέση, τιμή υπερέχουσα ισχυρά της αντίστοιχης τιμής
του δείκτη στην ΕΕ-28 (13,1%) κατά 5,7 ποσ. μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 20,1%
είναι: η Γερμανία (23,5%), η Λιθουανία (21,3%), η
Κροατία (19,0%), η Ελλάδα (18,8%), και η Ρουμανία
(18,2%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτημέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη 7,9%, είναι: το Λουξεμβούργο (5,7%), η
Γαλλία (7,7%), η Ολλανδία (8,0%), το Ηνωμένο Βασί-
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λειο (8,4%), και η Ιρλανδία (9,4%). Ας σημειωθεί ότι η
τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,6 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το
πεδίο σπουδών (07) Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και δομικών έργων της τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης προπτυχιακού κύκλου σπουδών
(ISCED6) στην ΕΕ-28, καταγράφει ελαφρά μείωση κατά
-5,0% (ή κατά 17.069 φοιτητές/-τριες) από 338.408
φοιτητές/-τριες το 2015, σε 321.339 φοιτητές/-τριες το
2018. Την ίδια περίοδο αναφοράς, το πλήθος του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην Ελλάδα καταγράφει
μείωση κατά -13,4% (ή κατά 1.399 φοιτητές/-τριες)
από 10.423 φοιτητές/-τριες το 2015, σε 9.024 φοιτητές/-τριες το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
από το πεδίο σπουδών (07) Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και δομικών έργων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών
(ISCED6) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Γράφημα 6.84: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (07) Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής
και δομικών έργων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Graduates by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_grad02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, και στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία
διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των αποφοίτων ανδρών από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της
βαθμίδας υπερέχει ιδιαίτερα σημαντικά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση
του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στο Λουξεμβούργο (κατά 77,8 ποσ. μονάδες),
και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Ιρλανδία (κατά 65,6 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 60,1 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά
60,0 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 60,0 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 58,0 ποσ. μονάδες),
η Ολλανδία (κατά 56,2 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά
55,7 ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά 49,3 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 49,2 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία
(κατά 47,9 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 47,6
ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 47,1 ποσ. μονάδες),
η Αυστρία (κατά 46,9 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 45,7 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 43,2 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 43,2 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 42,5 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 40,4
ποσ. μονάδες), η Μάλτα (κατά 39,3 ποσ. μονάδες), η

Λετονία (κατά 39,3 ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά
38,2 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 35,5 ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά 34,6 ποσ. μονάδες), η Τσεχία
(κατά 34,0 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά 32,2 ποσ.
μονάδες), η Σουηδία (κατά 28,3 ποσ. μονάδες), και η
Πολωνία (κατά 19,6 ποσ. μονάδες), που αποτελεί και
την ελάχιστη τιμή του εύρους της απόκλισης των φύλων από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.

6.1.4.8 ΓΕΩΠΟΝΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ, ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
από το πεδίο σπουδών (08) Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική και κτηνιατρική στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) επί του
συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά
στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 6.85: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (08) Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική και κτηνιατρική
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον
οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - Graduates by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_grad02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, 39.721 φοιτητές/-τριες αποφοίτησαν από το
πεδίο σπουδών (08) Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική
και κτηνιατρική στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6), πλήθος που
αντιστοιχεί στο 1,6% του συνολικού πληθυσμού των
αποφοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, 1.468 φοιτητές/-τριες αποφοίτησαν
από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην τριτοβάθ-

μια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών
(ISCED6) στην Ελλάδα, πλήθος που αντιστοιχεί στο
3,1% του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της
συγκεκριμένης βαθμίδας. Στην κατανομή μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28, ως προς το συγκεκριμένο
δείκτη, η Ελλάδα (3,1%) κατέχει την 6η υψηλότερη
θέση, τιμή υπερέχουσα ελαφρά της αντίστοιχης τιμής
του δείκτη στην ΕΕ-28 (1,6%) κατά 1,5 ποσ. μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 3,5% εί-
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

ναι: η Ρουμανία (4,4%), η Ουγγαρία (3,6%), η Κροατία
(3,4%), η Τσεχία (3,1%), και η Λιθουανία (3,1%). Στον
αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη
0,6%, είναι: η Σουηδία (0,4%), η Μάλτα (0,5%), η Γαλλία (0,6%), η Ισπανία (0,7%), και η Αυστρία (0,8%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι
ιδιαίτερα υψηλή (8,0 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το
πεδίο σπουδών (08) Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική
και κτηνιατρική της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης προ-

πτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) στη ΕΕ-28, καταγράφει ελαφρά αύξηση κατά 2,4% (ή κατά 940 φοιτητές/-τριες) από 38.781 φοιτητές/-τριες το 2015, σε
39.721 φοιτητές/-τριες το 2018. Την ίδια περίοδο αναφοράς, το πλήθος του συνολικού πληθυσμού των
αποφοίτων από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην
Ελλάδα καταγράφει μείωση κατά -13,3% (ή κατά 225
φοιτητές/-τριες) από 1.693 φοιτητές/-τριες το 2015, σε
1.468 φοιτητές/-τριες το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
από το πεδίο σπουδών (08) Γεωπονία, δασοκομία,
αλιευτική και κτηνιατρική στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) ανά
φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 6.86: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (08) Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική και κτηνιατρική στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, σε 12 από τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα
οποία διατίθενται μη-μηδενικά σχετικά στοιχεία, το
ποσοστό των αποφοίτων ανδρών από το συγκεκριμένο
πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπερέχει από ιδιαίτερα
σημαντικά έως και ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των
γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στη Λετονία (κατά 50,0 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα
σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Γερμανία
(κατά 38,2 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά 29,8 ποσ.
μονάδες), η Ισπανία (κατά 26,5 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 23,2 ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά
18,8 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 18,4 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 11,2 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Γαλλία (κατά 9,0 ποσ. μονάδες), η Μάλτα
(κατά 7,7 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 6,8 ποσ.
μονάδες), και η Ιταλία (κατά 5,5 ποσ. μονάδες).
Την ίδια χρονιά, σε 13 από τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ
για τα οποία διατίθενται μη-μηδενικά σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των αποφοίτων ανδρών από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπολείπεται
από ιδιαίτερα σημαντικά έως και ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στη Σουηδία (κατά 43,5 ποσ. μονάδες),
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και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 42,5 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 41,8 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία
(κατά 32,1 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 26,7 ποσ.
μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 22,9 ποσ. μονάδες), η
Κροατία (κατά 20,9 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά
19,6 ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά 18,5 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 18,4 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Σλοβακία (κατά 7,4 ποσ. μονάδες), η Πολωνία
(κατά 4,2 ποσ. μονάδες), και η Ολλανδία (κατά 3,1
ποσ. μονάδες).
Τέλος, στη Λιθουανία και την Ελλάδα καταγράφεται
οριακά μηδενική απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών
και γυναικών (μικρότερη των 2,0 ποσ. μονάδων).
6.1.4.9 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και
το ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (09) Υγεία και υπηρεσίες
πρόνοιας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) επί του συνολικού
πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020
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Γράφημα 6.87: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (09) Υγεία και υπηρεσίες πρόνοιας στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται
σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Το 2018, 310.800 φοιτητές/-τριες αποφοίτησαν από
το πεδίο σπουδών (09) Υγεία και υπηρεσίες πρόνοιας
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης προπτυχιακού κύκλου
σπουδών (ISCED6), πλήθος που αντιστοιχεί στο 12,7%
του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, 5.233 φοιτητές/-τριες αποφοίτησαν
από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών
(ISCED6) στην Ελλάδα, πλήθος που αντιστοιχεί στο
10,9% του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της
συγκεκριμένης βαθμίδας. Στην κατανομή μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28, ως προς το συγκεκριμένο
δείκτη, η Ελλάδα (10,9%) κατέχει την 19η υψηλότερη
θέση, τιμή υπολειπόμενη της αντίστοιχης τιμής του
δείκτη στην ΕΕ-28 (12,7%) κατά 1,8 ποσ. μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 26,8%
είναι: η Δανία (30,4%), το Βέλγιο (29,9%), η Σουηδία
(28,2%), η Φινλανδία (26,3%), και η Ολλανδία
(19,3%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτημέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη 6,4%, είναι: η Γερμανία (5,4%), η Ρουμανία (5,7%), η Ουγγαρία (5,8%), η Κύπρος (7,4%),

και η Πολωνία (7,5%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι σημαντικά υψηλή (4,2 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το
πεδίο σπουδών (09) Υγεία και υπηρεσίες πρόνοιας
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης προπτυχιακού κύκλου
σπουδών (ISCED6) στην ΕΕ-28, καταγράφει ελαφρά
μείωση κατά -4,8% (ή κατά 15.751 φοιτητές/-τριες)
από 326.551 φοιτητές/-τριες το 2015, σε 310.800 φοιτητές/-τριες το 2018. Την ίδια περίοδο αναφοράς, το
πλήθος του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην Ελλάδα καταγράφει μείωση κατά -10,0% (ή κατά 580 φοιτητές/τριες) από 5.813 φοιτητές/-τριες το 2015, σε 5.233
φοιτητές/-τριες το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
από το πεδίο σπουδών (09) Υγεία και υπηρεσίες πρόνοιας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού
κύκλου σπουδών (ISCED6) ανά φύλο στα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 6.88: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (09) Υγεία και υπηρεσίες πρόνοιας στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Το 2018, και στα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία
διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των αποφοίτων ανδρών από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της
βαθμίδας υπολείπεται ιδιαίτερα σημαντικά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να κα-

ταγράφεται στη Εσθονία (κατά 82,1 ποσ. μονάδες),
και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Λετονία (κατά 80,8 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 76,3 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά
75,3 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 72,2 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 72,1 ποσ. μονάδες), η Σου-
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ηδία (κατά 68,7 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 66,2
ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά 65,3 ποσ. μονάδες), η
Γαλλία (κατά 64,6 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά
61,3 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 61,3 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 60,1 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά 59,3 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 58,3
ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά 58,3 ποσ. μονάδες),
το Βέλγιο (κατά 57,5 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά
57,3 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 56,8 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 56,8 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 56,4 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο
(κατά 54,5 ποσ. μονάδες), η Μάλτα (κατά 52,8 ποσ.
μονάδες), η Ισπανία (κατά 50,4 ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά 46,7 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 46,3
ποσ. μονάδες), και η Ελλάδα (κατά 39,7 ποσ. μονάδες)

που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του εύρους της
απόκλισης των φύλων από το συγκεκριμένο πεδίο
σπουδών της βαθμίδας μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
6.1.4.10 ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
από το πεδίο σπουδών (10) Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού
κύκλου σπουδών (ISCED6) επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας, για
τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 6.89: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (10) Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Το 2018, σε 2 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ (Λουξεμβούργο και Ηνωμένο Βασίλειο) καταγράφεται μηδενικός πληθυσμός αποφοίτων από το πεδίο σπουδών
(10) Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών
(ISCED6).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, 103.824 φοιτητές/-τριες αποφοίτησαν από το πεδίο σπουδών (10) Σπουδές στην
παροχή υπηρεσιών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6), πλήθος που
αντιστοιχεί στο 4,2% του συνολικού πληθυσμού των
αποφοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο
διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28
τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, 1.811 φοιτητές/-τριες αποφοίτησαν
από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6)
στην Ελλάδα, πλήθος που αντιστοιχεί στο 3,8% του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας. Στην κατανομή μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η
Ελλάδα (3,8%) κατέχει την 18η υψηλότερη θέση, τιμή
υπολειπόμενη οριακά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη
στην ΕΕ-28 (4,2%) κατά 0,5 ποσ. μονάδες.
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) και με μέση τιμή δείκτη 9,3% είναι: η Κροατία
(12,6%), η Εσθονία (9,6%),η Βουλγαρία (8,5%), η Πολωνία (8,0%), και η Τσεχία (8,0%). Στον αντίποδα κατα-
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γράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη 1,9%, είναι: η Μάλτα (1,6%), η Δανία (1,8%), το Βέλγιο (1,8%), η Αυστρία
(1,8%), και η Σουηδία (2,4%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή
του λόγου top5/ bottom5 είναι σημαντικά υψηλή (5,0
φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (10) Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης προπτυχιακού κύκλου
σπουδών (ISCED6) στην ΕΕ-28, καταγράφει αύξηση κατά 5,8% (ή κατά 5.730 φοιτητές/-τριες) από 98.094 φοιτητές/-τριες το 2015, σε 103.824 φοιτητές/-τριες το
2018. Την ίδια περίοδο αναφοράς, το πλήθος του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην Ελλάδα καταγράφει ελαφρά
μείωση κατά -2,4% (ή κατά 45 φοιτητές/-τριες) από
1.856 φοιτητές/-τριες το 2015, σε 1.811 φοιτητές/-τριες
το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
από το πεδίο σπουδών (10) Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) ανά φύλο στα κράτημέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Γράφημα 6.90: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (10) Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Το 2018, σε 13 από τα 26 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται μη-μηδενικά σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των αποφοίτων ανδρών από το συγκεκριμένο
πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπερέχει από ιδιαίτερα
σημαντικά έως και ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των
γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στη Ρουμανία (κατά 29,7 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά
απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Βουλγαρία (κατά
20,3 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 19,2 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 16,4 ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά 13,3 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 11,4 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 11,0 ποσ. μονάδες), η Ιταλία
(κατά 10,3 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Πορτογαλία (κατά 9,9 ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά 5,3 ποσ.
μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 5,0 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 4,5 ποσ. μονάδες), και η Αυστρία (κατά
3,0 ποσ. μονάδες).
Την ίδια χρονιά, σε 11 από τα 26 κράτη-μέλη της ΕΕ για
τα οποία διατίθενται μη-μηδενικά σχετικά στοιχεία, το
ποσοστό των αποφοίτων ανδρών από το συγκεκριμένο
πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπολείπεται από σημαντικά έως και ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυ-

ναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ
ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στη Φινλανδία
(κατά 18,6 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά
απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Λετονία (κατά
17,8 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 16,8 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 11,8 ποσ. μονάδες), η Σουηδία
(κατά 10,5 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Σλοβενία
(κατά 8,8 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 7,0 ποσ.
μονάδες), η Μάλτα (κατά 5,3 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 4,3 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά 4,3 ποσ.
μονάδες), και η Κύπρος (κατά 3,2 ποσ. μονάδες).
Τέλος, στη Δανία, και την Τσεχία καταγράφεται οριακά
μηδενική απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών (μικρότερη των 2,0 ποσ. μονάδων).
6.1.4.11 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΕΔΙΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΕ28
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου
σπουδών (ISCED6) στα πεδία σπουδών (01)-(10) στην
ΕΕ-28 και στην Ελλάδα το 2018.

Γράφημα 6.91: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) ανά
πεδίο σπουδών στην ΕΕ-28 και στην ΕΛΛΑΔΑ το 2018
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Το 2018, στο συνολικό πληθυσμό των αποφοίτων
από την τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) στην ΕΕ-28:
 το 22,6% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο
Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το δίκαιο,
 το 13,1% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο
Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και
δομικών έργων,
 το 12,7% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο
Υγεία και υπηρεσίες πρόνοιας,
 το 12,5% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο
Ανθρωπιστικές σπουδές, γλωσσικές σπουδές,
σπουδές στις τέχνες,
 το 10,8% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο
Εκπαίδευση,
 το 10,6% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο
Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση,
 το 7,7% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο
Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά, στατιστική,
 το 4,2% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο
Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών,
 το 4,0% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο
Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας, και
 το 1,6% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο
Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική και κτηνιατρική.
Την ίδια χρονιά, στο συνολικό πληθυσμό των αποφοίτων από την τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) στην Ελλάδα:
 το 18,8% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο
Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το δίκαιο, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά (κατά 3,8 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (22,6%),
 το 18,8% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο
Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και
δομικών έργων, τιμή υπερέχουσα σημαντικά (κατά
5,7 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28
(13,1%),
 το 13,3% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο
Ανθρωπιστικές σπουδές, γλωσσικές σπουδές,
σπουδές στις τέχνες, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά
(κατά 0,8 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην
ΕΕ-28 (12,5%),
 το 12,9% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο
Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση, τιμή υπερέχουσα ελαφρά (κατά 2,3 ποσ.
μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (10,6%),
 το 10,9% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο
Υγεία και υπηρεσίες πρόνοιας, τιμή υπολειπόμενη
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ελαφρά (κατά 1,8 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (12,7%),
το 8,1% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο
Εκπαίδευση, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά (κατά 2,7
ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28
(10,8%),
το 7,5% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο
Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά, στατιστική, τιμή
υπολειπόμενη οριακά (κατά 0,2 ποσ. μονάδες) της
αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (7,7%),
το 3,8% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο
Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών, τιμή υπολειπόμενη οριακά (κατά 0,4 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (4,2%).
το 3,1% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο
Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική και κτηνιατρική,
τιμή υπερέχουσα ελαφρά (κατά 1,5 ποσ. μονάδες)
της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (1,6%), και
το 2,9% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο
Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας, τιμή
υπολειπόμενη ελαφρά (κατά 1,1 ποσ. μονάδες) της
αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (4,0%).

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
από την τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) στα πεδία σπουδών (01)-(10)
και ανά φύλο στην ΕΕ-28 και στην Ελλάδα το 2018.
Το 2018, στο συνολικό πληθυσμό των αποφοίτων
από την τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) στην ΕΕ-28 καταγράφεται:
 σημαντική ανισορροπία των φύλων υπέρ των αποφοίτων ανδρών σε 2 πεδία σπουδών: (1) Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας, και (2) Σπουδές
μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και δομικών
έργων,
 σημαντική ανισορροπία των φύλων υπέρ των αποφοίτων γυναικών σε 6 πεδία σπουδών: (1) Εκπαίδευση, (2) Υγεία και υπηρεσίες πρόνοιας, (3) Ανθρωπιστικές σπουδές, γλωσσικές σπουδές, σπουδές στις τέχνες, (4) Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση, (5) Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το δίκαιο, και ελαφρότερα
στο πεδίο σπουδών (6) Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά, στατιστική, και
 σχετική ισορροπία των φύλων σε 2 πεδία σπουδών:
(1) Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική και κτηνιατρική, και (3) Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Γράφημα 6.92: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) ανά
πεδίο σπουδών και ανά φύλο στην ΕΕ-28 και στην ΕΛΛΑΔΑ το 2018
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Πηγή: Eurostat - Graduates by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_grad02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Την ίδια χρονιά, στο συνολικό πληθυσμό των αποφοίτων από την τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού
κύκλου σπουδών (ISCED6) στην Ελλάδα καταγράφεται:
 σημαντική ανισορροπία των φύλων υπέρ των αποφοίτων ανδρών σε 3 πεδία σπουδών: (1) Σπουδές
μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και δομικών
έργων, (2) Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών, και (3)
Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας,
 σημαντική ανισορροπία των φύλων υπέρ των αποφοίτων γυναικών σε 6 πεδία σπουδών: (1) Εκπαί6.1.5



δευση, (2) Ανθρωπιστικές σπουδές, γλωσσικές
σπουδές, σπουδές στις τέχνες, (3) Υγεία και υπηρεσίες πρόνοιας, (4) Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση, (5) Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το δίκαιο, και ελαφρότερα
στο πεδίο σπουδών (6) Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά, στατιστική, και
σχετική ισορροπία των φύλων στο πεδίο σπουδών
Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική και κτηνιατρική.

Τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7)
πεδίο σπουδών του, καθώς και το ποσοστό των αποφοίτων φοιτητριών επί του συγκεκριμένου συνολικού
πληθυσμού των αποφοίτων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28
το 2018.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος του
συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από την τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών
(ISCED7) για τον οποίο διατίθενται στοιχεία ως προς το

Γράφημα 6.93: Πλήθος του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από την τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) για τον οποίο
διατίθενται στοιχεία ως προς το πεδίο σπουδών του, και ποσοστό των αποφοίτων φοιτητριών επί του συγκεκριμένου συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Graduates by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_grad02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, 1.664.175 φοιτητές/-τριες αποφοίτησαν από
την τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου

σπουδών (ISCED7) για τους οποίους διατίθενται στοιχεία ως προς το πεδίο σπουδών τους στα κράτη-μέλη
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

της ΕΕ-28, με τον δείκτη ποσοστό των αποφοίτων φοιτητριών επί του συγκεκριμένου συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων να είναι 58,2% (ή 968.533 φοιτήτριες).
Την ίδια χρονιά, 20.750 φοιτητές/-τριες αποφοίτησαν
από την τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) για τους οποίους διατίθενται
στοιχεία ως προς το πεδίο σπουδών τους στην Ελλάδα,
με τον δείκτη ποσοστό των αποφοίτων φοιτητριών επί
του συγκεκριμένου συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων να είναι 60,5% (ή 12.552 φοιτήτριες). Στην κατανομή μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28, ως προς
το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα (60,5%) κατέχει την
17η υψηλότερη θέση, τιμή υπερέχουσα οριακά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (58,2%) κατά 2,3
ποσ. μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, και στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ
το ποσοστό των φοιτητριών που αποφοίτησαν στη συγκεκριμένη βαθμίδα υπερέχουν του αντίστοιχού ποσοστού των φοιτητών. Τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο
δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 66,8% είναι: η
Κύπρος (68,6%), η Λετονία (67,5%), η Πολωνία (66,6%),
η Σλοβενία (66,2%), και η Λιθουανία (65,2%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη 53,4%,
είναι: το Λουξεμβούργο (51,4%), η Γερμανία (52,6%), η
Αυστρία (53,2%), η Μάλτα (54,7%), και η Γαλλία

(55,2%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,3 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2018, στο πεδίο σπουδών
(00) Γενικά προγράμματα και προσόντα της συγκεκριμένης βαθμίδας εισέρχεται μόλις το 0,01% (ή 111
φοιτητές/-τριες) του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της βαθμίδας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28,
που αφορά κατά κύριο λόγο σε φοιτητικό πληθυσμό
της βαθμίδας στο Ηνωμένο Βασίλειο (56 φοιτητές/τριες), και την Ιρλανδία (27 φοιτητές/-τριες), ενώ σε
26 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ καταγράφεται μηδενικό πλήθος αποφοίτων από το συγκεκριμένο πεδίο
σπουδών της βαθμίδας.
Στη συνέχεια παρουσιάζεται η κατανομή των υπόλοιπων 10 πεδίων σπουδών της βαθμίδας.
6.1.5.1 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
από το πεδίο σπουδών (01) Εκπαίδευση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών
(ISCED7) επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται
σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 6.94: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (01) Εκπαίδευση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - Graduates by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_grad02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, 185.183 φοιτητές/-τριες αποφοίτησαν από
το πεδίο σπουδών (01) Εκπαίδευση στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών
(ISCED7), πλήθος που αντιστοιχεί στο 11,1% του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, 1.598 φοιτητές/-τριες αποφοίτησαν
από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών
(ISCED7) στην Ελλάδα, πλήθος που αντιστοιχεί στο
7,7% του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της
συγκεκριμένης βαθμίδας. Στην κατανομή μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28, ως προς το συγκεκριμένο
δείκτη, η Ελλάδα (9,2%) κατέχει την 20η υψηλότερη
θέση, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά της αντίστοιχης τι-
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μής του δείκτη στην ΕΕ-28 (11,1%) κατά 3,4 ποσ. μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 21,2%
είναι: η Κύπρος (33,4%), η Ισπανία (23,6%), η Ιρλανδία (16,6%), η Σλοβενία (16,2%), και η Σουηδία
(16,1%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτημέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη 4,6%, είναι: το Βέλγιο (3,6%), η Ιταλία
(4,5%), η Ρουμανία (4,9%), η Λιθουανία (5,1%), και η
Δανία (5,1%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/
bottom5 είναι σημαντικά υψηλή (4,6 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων
του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το
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πεδίο σπουδών (01) Εκπαίδευση της τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών
(ISCED7) στην ΕΕ-28, καταγράφει αύξηση κατά 9,5% (ή
κατά 16.140 φοιτητές/-τριες) από 169.043 φοιτητές/τριες το 2015, σε 185.183 φοιτητές/-τριες το 2018. Την
ίδια περίοδο αναφοράς, το πλήθος του συνολικού
πληθυσμού των αποφοίτων από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα ση-

μαντική αύξηση κατά 108,1% (ή κατά 830 φοιτητές/τριες) από 768 φοιτητές/-τριες το 2015, σε 1.598 φοιτητές/-τριες το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
από το πεδίο σπουδών (01) Εκπαίδευση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών
(ISCED7) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 6.95: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (01) Εκπαίδευση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Graduates by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_grad02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, και στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των αποφοίτων
ανδρών από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπολείπεται ιδιαίτερα σημαντικά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση
του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στη Λετονία (κατά 88,4 ποσ. μονάδες), και κατά
φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η
Ιταλία (κατά 85,1 ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά 78,6
ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 76,6 ποσ. μονάδες),
η Σλοβενία (κατά 71,8 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά
71,2 ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά 69,8 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά 69,7 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 69,3 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 66,7
ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο (κατά 64,1 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 63,6 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 63,2 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 62,3 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά 62,1 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία
(κατά 61,9 ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά 60,2 ποσ.
μονάδες), η Μάλτα (κατά 60,0 ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 55,3 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 54,2

ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 50,4 ποσ. μονάδες), η
Πορτογαλία (κατά 49,3 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά
48,6 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 43,1
ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 42,9 ποσ. μονάδες), η
Αυστρία (κατά 42,7 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά
35,9 ποσ. μονάδες), και η Ισπανία (κατά 31,4 ποσ. μονάδες) που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του εύρους
της απόκλισης των φύλων από το συγκεκριμένο πεδίο
σπουδών της βαθμίδας μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
6.1.5.2 ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ & ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ, ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ
ΤΕΧΝΕΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
από το πεδίο σπουδών (02) Ανθρωπιστικές, γλωσσικές
σπουδές, σπουδές στις τέχνες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7)
επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 6.96: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (02) Ανθρωπιστικές, γλωσσικές σπουδές, σπουδές στις
τέχνες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας,
για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - Graduates by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_grad02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, 153.076 φοιτητές/-τριες αποφοίτησαν από το
πεδίο σπουδών (02) Ανθρωπιστικές, γλωσσικές σπουδές, σπουδές στις τέχνες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7), πλήθος που
αντιστοιχεί στο 9,2% του συνολικού πληθυσμού των
αποφοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο
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διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28
τη συγκεκριμένη χρονιά. Την ίδια χρονιά, 1.356 φοιτητές/-τριες αποφοίτησαν από το συγκεκριμένο πεδίο
σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού
κύκλου σπουδών (ISCED7) στην Ελλάδα, πλήθος που αντιστοιχεί στο 6,5% του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας. Στην κατανομή
μεταξύ των κρατών- μελών της ΕΕ-28, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα (6,5%) κατέχει την 20η υψηλότερη θέση, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά της αντίστοιχης
τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (9,2%) κατά 2,7 ποσ. μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 13,3% είναι: η
Γερμανία (16,5%), η Φινλανδία (13,7%), η Ιταλία
(12,8%), η Δανία (12,0%), και η Εσθονία (11,8%). Στον
αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη 4,9%,
είναι: η Σουηδία (3,6%), η Βουλγαρία (4,7%), η Γαλλία
(5,3%), η Ισπανία (5,3%), και η Πορτογαλία (5,8%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,7 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντι-

κών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018, για
την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος του
συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο
σπουδών (02) Ανθρωπιστικές, γλωσσικές σπουδές,
σπουδές στις τέχνες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) στην ΕΕ-28, καταγράφει ελαφρά μείωση κατά -0,9% (ή κατά 1.439 φοιτητές/-τριες) από 154.515 φοιτητές/-τριες το 2015, σε
153.076 φοιτητές/-τριες το 2018. Την ίδια περίοδο αναφοράς, το πλήθος του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 40,1%
(ή κατά 388 φοιτητές/-τριες) από 968 φοιτητές/-τριες το
2015, σε 1.356 φοιτητές/-τριες το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
από το πεδίο σπουδών (02) Ανθρωπιστικές, γλωσσικές σπουδές, σπουδές στις τέχνες στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών
(ISCED7) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 6.97: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (02) Ανθρωπιστικές, γλωσσικές σπουδές, σπουδές
στις τέχνες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Graduates by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_grad02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, σε 27 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των αποφοίτων ανδρών από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπολείπεται από ιδιαίτερα σημαντικά έως ισχυρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με
τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και
γυναικών να καταγράφεται στη Κύπρο (κατά 58,9 ποσ.
μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Λετονία (κατά 56,2 ποσ. μονάδες),
η Λιθουανία (κατά 51,0 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία
(κατά 49,3 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 47,4 ποσ.
μονάδες), η Σλοβενία (κατά 43,6 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 42,9 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 41,2
ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 37,6 ποσ. μονάδες), η
Κροατία (κατά 37,2 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 36,9
ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 35,2 ποσ. μονάδες), η
Βουλγαρία (κατά 34,8 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά
32,8 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 31,3 ποσ. μονάδες),
το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 30,5 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 29,0 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 28,8
ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά 28,5 ποσ. μονάδες), η
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Σουηδία (κατά 25,9 ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά
25,8 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 25,4 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 24,6 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία
(κατά 24,0 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 20,5 ποσ.
μονάδες), η Ολλανδία (κατά 19,5 ποσ. μονάδες), η
Μάλτα (κατά 17,5 ποσ. μονάδες),
Τέλος, στο Λουξεμβούργο καταγράφεται οριακά μηδενική απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών
(μικρότερη των 2,0 ποσ. μονάδων).
6.1.5.3 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ &
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
από το πεδίο σπουδών (03) Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7)
επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020
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Γράφημα 6.98: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (03) Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - Graduates by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_grad02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, 175.117 φοιτητές/-τριες αποφοίτησαν από
το πεδίο σπουδών (03) Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7),
πλήθος που αντιστοιχεί στο 10,5% του συνολικού
πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, 3.472 φοιτητές/-τριες αποφοίτησαν από
το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7)
στην Ελλάδα, πλήθος που αντιστοιχεί στο 16,7% του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης
βαθμίδας. Στην κατανομή μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα
(16,7%) κατέχει την 3η υψηλότερη θέση, τιμή υπερέχουσα ελαφρά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28
(10,5%) κατά 6,2 ποσ. μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 15,9% είναι: η Ολλανδία (17,5%), η Δανία (16,9%), η Ελλάδα
(16,5%), το Βέλγιο (15,7%), και η Τσεχία (12,7%). Στον
αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη 6,3%,
είναι: το Λουξεμβούργο (5,3%), η Κύπρος (5,6%), η
Μάλτα (6,0%), η Ιρλανδία (7,3%), και η Ισπανία (7,4%).

Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/bottom είναι
υψηλή (2,5 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (03) Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) στην
ΕΕ-28, καταγράφει ελαφρά αύξηση κατά 3,1% (ή κατά
5.275 φοιτητές/-τριες) από 169.842 φοιτητές/-τριες το
2015, σε 175.117 φοιτητές/-τριες το 2018. Την ίδια περίοδο αναφοράς, το πλήθος του συνολικού πληθυσμού
των αποφοίτων από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών
στην Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση
κατά 112,9% (ή κατά 1.851 φοιτητές/-τριες) από 1.631
φοιτητές/-τριες το 2015, σε 3.472 φοιτητές/-τριες το
2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
από το πεδίο σπουδών (03) Κοινωνικές επιστήμες,
δημοσιογραφία και πληροφόρηση στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών
(ISCED7) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 6.99: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (03) Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Graduates by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_grad02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, και στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των αποφοίτων
ανδρών από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπολείπεται ιδιαίτερα σημαντικά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση
του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφε-

ται στη Λετονία (κατά 47,6 ποσ. μονάδες), και κατά
φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η
Ρουμανία (κατά 60,5 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά
53,8 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 53,2 ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά 50,2 ποσ. μονάδες), η Πολωνία
(κατά 49,3 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 49,2
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ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά 48,5 ποσ. μονάδες), η
Σλοβακία (κατά 46,1 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά
45,8 ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά 41,4 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 40,7 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 39,6 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 39,5
ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 35,9 ποσ. μονάδες), η
Ισπανία (κατά 34,9 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά
34,5 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 32,8 ποσ. μονάδες),
η Μάλτα (κατά 32,5 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά
31,3 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 31,3 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 30,9 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά
30,7 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 30,5 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 29,4 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο
Βασίλειο (κατά 28,5 ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο
(κατά 28,2 ποσ. μονάδες), και η Σουηδία (κατά 26,4

ποσ. μονάδες) που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του
εύρους της απόκλισης των φύλων από το συγκεκριμένο
πεδίο σπουδών της βαθμίδας μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
6.1.5.4 ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
από το πεδίο σπουδών (04) Σπουδές στις επιχειρήσεις,
τη διοίκηση και το δίκαιο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) επί του
συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά
στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 6.100: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (04) Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το δίκαιο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας,
για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Graduates by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_grad02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, 425.951 φοιτητές/-τριες αποφοίτησαν από
το πεδίο σπουδών (04) Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη
διοίκηση και το δίκαιο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7), πλήθος που αντιστοιχεί στο 25,6% του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας,
για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτημέλη της ΕΕ-28.
Την ίδια χρονιά, 6.249 φοιτητές/-τριες αποφοίτησαν
από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών
(ISCED7) στην Ελλάδα, πλήθος που αντιστοιχεί στο
30,1% του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της
συγκεκριμένης βαθμίδας. Στην κατανομή μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28, ως προς το συγκεκριμένο
δείκτη, η Ελλάδα (30,1%) κατέχει την 9η υψηλότερη
θέση, τιμή υπερέχουσα ελαφρά της αντίστοιχης τιμής
του δείκτη στην ΕΕ-28 (25,6%) κατά 4,5 ποσ. μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 43,8%
είναι: το Λουξεμβούργο (62,7%), η Μάλτα (46,5%), η
Κύπρος (40,7%), η Βουλγαρία (36,7%), και η Λετονία
(32,4%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτημέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη 18,7%, είναι: η Σουηδία (17,4%), η
Πορτογαλία (18,2%), η Φινλανδία (18,9%), η Ισπανία
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(19,3%), και η Τσεχία (19,6%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή
του λόγου top5/bottom είναι υψηλή (2,3 φορές), που
υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το
πεδίο σπουδών (04) Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη
διοίκηση και το δίκαιο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) στην
ΕΕ-28, καταγράφει οριακή αύξηση κατά 0,4% (ή κατά
1.618 φοιτητές/-τριες) από 424.333 φοιτητές/-τριες το
2015, σε 425.951 φοιτητές/-τριες το 2018. Την ίδια
περίοδο αναφοράς, το πλήθος του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το συγκεκριμένο πεδίο
σπουδών στην Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 79,5% (ή κατά 2.768 φοιτητές/-τριες)
από 3.481 φοιτητές/-τριες το 2015, σε 6.249 φοιτητές/-τριες το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από
το πεδίο σπουδών (04) Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη
διοίκηση και το δίκαιο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) ανά φύλο
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Γράφημα 6.101: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (04) Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το
δίκαιο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Graduates by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_grad02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, σε 25 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των
αποφοίτων ανδρών από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπολείπεται από ιδιαίτερα σημαντικά έως και ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ
ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στην Πολωνία
(κατά 39,9 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά
απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Λιθουανία (κατά 38,3 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά 37,7 ποσ.
μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 37,1 ποσ. μονάδες), η
Λετονία (κατά 37,0 ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά
34,6 ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά 32,3 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 32,0 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 28,0 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 26,4
ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 23,7 ποσ. μονάδες),
η Ελλάδα (κατά 19,2 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 21,2 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 20,7 ποσ.
μονάδες), η Σουηδία (κατά 15,2 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 13,9 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 11,5 ποσ.
μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 11,4 ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά 11,1 ποσ. μονάδες), και ελα-

φρότερα το Βέλγιο (κατά 9,8 ποσ. μονάδες), η Ισπανία
(κατά 7,5 ποσ. μονάδες), η Μάλτα (κατά 6,8 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 5,6 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά 4,5 ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο (κατά
2,6 ποσ. μονάδες).
Την ίδια χρονιά, στη Ιρλανδία και τη Δανία το ποσοστό
των αποφοίτων ανδρών από το συγκεκριμένο πεδίο
σπουδών της βαθμίδας υπερέχει ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών. Τέλος, στη Γερμανία, καταγράφεται οριακά μηδενική απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών (μικρότερη των 2,0 ποσ. μονάδων) με οριακή υπεροχή των ανδρών.
6.1.5.5 ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
από το πεδίο σπουδών (05) Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά και στατιστική στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 6.102: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (05) Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά και στατιστική
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον
οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - Graduates by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_grad02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, 123.787 φοιτητές/-τριες αποφοίτησαν από
το πεδίο σπουδών (05) Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά και στατιστική στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7), πλήθος που
αντιστοιχεί στο 7,4% του συνολικού πληθυσμού των
αποφοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28.

Την ίδια χρονιά, 2.591 φοιτητές/-τριες αποφοίτησαν από
το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7)
στην Ελλάδα, πλήθος που αντιστοιχεί στο 12,5% του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης
βαθμίδας. Στην κατανομή μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα
(12,5%) κατέχει την 1η υψηλότερη θέση, τιμή υπερέχου-
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σα της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (7,4%)
κατά 5,1 ποσ. μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 10,3%
είναι: η Ελλάδα (12,5%), η Γερμανία (11,3%), η Ολλανδία (9,8%), το Ηνωμένο Βασίλειο (9,5%), και η Δανία (8,7%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτημέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη 2,8%, είναι: η Κύπρος (1,6%), η Βουλγαρία (2,4%), η Λετονία (2,9%), το Λουξεμβούργο
(3,6%), και η Μάλτα (3,7%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή
του λόγου top5/ bottom5 είναι σημαντικά υψηλή (3,7
φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πε-

δίο σπουδών (05) Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά
και στατιστική της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) στην ΕΕ-28, καταγράφει ελαφρά αύξηση κατά 6,9% (ή κατά 7.981 φοιτητές/-τριες) από 115.806 φοιτητές/-τριες το 2015, σε
123.787 φοιτητές/-τριες το 2018. Την ίδια περίοδο αναφοράς, το πλήθος του συνολικού πληθυσμού των
αποφοίτων από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην
Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά
40,4% (ή κατά 745 φοιτητές/-τριες) από 1.846 φοιτητές/-τριες το 2015, σε 2.591 φοιτητές/-τριες το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
από το πεδίο σπουδών (05) Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά και στατιστική στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) ανά φύλο
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 6.103: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (05) Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά και στατιστική
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Graduates by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_grad02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, σε 20 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των αποφοίτων ανδρών από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπολείπεται από ιδιαίτερα σημαντικά έως και ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στην Κύπρο (κατά
41,2 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Πολωνία (κατά 46,3
ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά 43,1 ποσ. μονάδες), η
Ρουμανία (κατά 42,7 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 41,4 ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά 30,5 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 30,1 ποσ. μονάδες), η Τσεχία
(κατά 25,9 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά
23,6 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 22,2 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 20,8 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 19,8 ποσ. μονάδες), η Μάλτα (κατά 18,4
ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 18,1 ποσ. μονάδες), το
Λουξεμβούργο (κατά 15,4 ποσ. μονάδες), η Εσθονία
(κατά 14,4 ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 11,4 ποσ.
μονάδες), η Φινλανδία (κατά 11,5 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 10,0 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Ουγγαρία (κατά 7,3 ποσ. μονάδες).
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Την ίδια χρονιά, σε 3 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ για
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των
αποφοίτων ανδρών από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπερέχει ελαφρά του αντίστοιχου
δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του
δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται
στο Βέλγιο (κατά 11,1 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Ολλανδία (κατά 9,5 ποσ. μονάδες), και η Αυστρία (κατά 3,3
ποσ. μονάδες). Τέλος, στην Ιρλανδία, την Ισπανία, τη
Γερμανία, την Ελλάδα, και τη Γαλλία καταγράφεται οριακά μηδενική απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών
και γυναικών (μικρότερη των 2,0 ποσ. μονάδων).
6.1.5.6 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
από το πεδίο σπουδών (06) Τεχνολογίες πληροφορίας
και επικοινωνίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης
βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία,
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020
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Γράφημα 6.104: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (06) Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - Graduates by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_grad02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, 52.313 φοιτητές/-τριες αποφοίτησαν από το
συγκεκριμένο πεδίο σπουδών (06) Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7),
πλήθος που αντιστοιχεί στο 3,1% του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας,
για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτημέλη της ΕΕ-28.
Την ίδια χρονιά, 753 φοιτητές/-τριες αποφοίτησαν
από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών
(ISCED7) στην Ελλάδα, πλήθος που αντιστοιχεί στο
3,6% του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της
συγκεκριμένης βαθμίδας. Στην κατανομή μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28, ως προς το συγκεκριμένο
δείκτη, η Ελλάδα (3,6%) κατέχει την 13η υψηλότερη
θέση, τιμή υπερέχουσα οριακά της αντίστοιχης τιμής
του δείκτη στην ΕΕ-28 (3,1%) κατά 0,5 ποσ. μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 7,0% είναι: η Ιρλανδία (8,5%), η Εσθονία (7,2%), η Δανία
(7,1%), η Φινλανδία (7,1%), και το Λουξεμβούργο
(4,9%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη
με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή
δείκτη 1,2%, είναι: η Ιταλία (0,6%), το Βέλγιο (0,8%), η

Πορτογαλία (1,2%), η Ισπανία (1,5%), και η Κύπρος
(1,9%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι σημαντικά υψηλή (5,8 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (06) Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) στη ΕΕ-28, καταγράφει
αύξηση κατά 11,4% (ή κατά 5.356 φοιτητές/-τριες) από
46.957 φοιτητές/-τριες το 2015, σε 52.313 φοιτητές/τριες το 2018. Την ίδια περίοδο αναφοράς, το πλήθος
του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην Ελλάδα καταγράφει
ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 40,0% (ή κατά 753
φοιτητές/-τριες) από 538 φοιτητές/-τριες το 2015, σε
753 φοιτητές/-τριες το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
από το πεδίο σπουδών (06) Τεχνολογίες πληροφορίας
και επικοινωνίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) ανά φύλο στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 6.105: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (06) Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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γυναίκες

Πηγή: Eurostat - Graduates by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_grad02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, και στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία
διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των αποφοίτων ανδρών από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της
βαθμίδας υπερέχει ιδιαίτερα σημαντικά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση
του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στη Σλοβακία (κατά 74,6 ποσ. μονάδες), και κα-

τά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Ουγγαρία (κατά 66,9 ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο (κατά 66,7 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά
65,0 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 64,9 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 64,9 ποσ. μονάδες), η Πολωνία
(κατά 62,6 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 61,8 ποσ.
μονάδες), η Κροατία (κατά 61,3 ποσ. μονάδες), η Γερ-
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

μανία (κατά 59,3 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 58,3
ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 56,6 ποσ. μονάδες), η
Ιταλία (κατά 55,2 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά
49,0 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 48,3 ποσ. μονάδες), η Μάλτα (κατά 47,8 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία
(κατά 47,4 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά 42,1 ποσ.
μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 41,9 ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά 38,0 ποσ. μονάδες), η Κύπρος
(κατά 34,8 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 31,1
ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 30,1 ποσ. μονάδες), η
Εσθονία (κατά 30,0 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά
29,6 ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 29,5 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά 23,5 ποσ. μονάδες), και η
Βουλγαρία (κατά 22,2 ποσ. μονάδες), που αποτελεί
και την ελάχιστη τιμή του εύρους της απόκλισης των

φύλων από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
6.1.5.7 ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ,
ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
από το πεδίο σπουδών (07) Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και δομικών έργων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών
(ISCED7) επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το
2018.
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Γράφημα 6.106: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (07) Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής
και δομικών έργων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - Graduates by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_grad02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, 243.961 φοιτητές/-τριες αποφοίτησαν από το
πεδίο σπουδών (07) Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής
παραγωγής και δομικών έργων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7),
πλήθος που αντιστοιχεί στο 14,7% του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας,
για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτημέλη της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, 2.017 φοιτητές/-τριες αποφοίτησαν από
το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7)
στην Ελλάδα, πλήθος που αντιστοιχεί στο 9,7% του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης
βαθμίδας. Στην κατανομή μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα (9,7%)
κατέχει την 7η χαμηλότερη θέση, τιμή υπολειπόμενη της
αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (14,7%) κατά 4,9
ποσ. μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 21,0% είναι: η
Πορτογαλία (25,9%), η Σουηδία (23,6%), η Γερμανία
(19,5%), η Πολωνία (18,1%), και η Εσθονία (17,6%). Στον
αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη 6,4%,
είναι: η Κύπρος (4,9%), το Λουξεμβούργο (4,9%), η Ιρ-
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λανδία (5,4%), η Ολλανδία (8,4%), και η Μάλτα (8,4%).
Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι
υψηλή (3,3 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018, για
την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος του
συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο
σπουδών (07) Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και δομικών έργων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) στην ΕΕ28, καταγράφει μικρή αύξηση κατά 2,4% (ή κατά 5.672
φοιτητές/-τριες) από 238.289 φοιτητές/-τριες το 2015, σε
243.961 φοιτητές/-τριες το 2018. Την ίδια περίοδο αναφοράς, το πλήθος του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην
Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά
57,7% (ή κατά 738 φοιτητές/-τριες) από 1.279 φοιτητές/-τριες το 2015, σε 2.017 φοιτητές/-τριες το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από
το πεδίο σπουδών (07) Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και δομικών έργων στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7)
ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Γράφημα 6.107: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (07) Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής
και δομικών έργων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Graduates by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_grad02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, σε 27 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των αποφοίτων ανδρών από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπερέχει από ιδιαίτερα σημαντικά
έως και ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών,
με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών
και γυναικών να καταγράφεται στο Λουξεμβούργο (κατά 55,6 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Γερμανία (κατά 49,5
ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 47,3 ποσ. μονάδες), η
Φινλανδία (κατά 46,4 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά
42,4 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 42,2 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 39,6 ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά 35,6 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 35,2 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά 35,0 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 35,0 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 34,7
ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά 33,2 ποσ. μονάδες), η
Δανία (κατά 32,5 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο
(κατά 32,5 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 32,1 ποσ.
μονάδες), η Ιταλία (κατά 31,6 ποσ. μονάδες), η Σουηδία

(κατά 31,0 ποσ. μονάδες), η Μάλτα (κατά 30,4 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 30,0 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία
(κατά 27,7 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 26,5
ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 23,7 ποσ. μονάδες), η
Εσθονία (κατά 22,4 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 19,0
ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά 15,6 ποσ. μονάδες),
και ελαφρότερα η Πολωνία (κατά 11,8 ποσ. μονάδες).
Τέλος, στην Κύπρο καταγράφεται οριακά μηδενική απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών (μικρότερη των 2,0 ποσ. μονάδων).
6.1.5.8 ΓΕΩΠΟΝΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ, ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
από το πεδίο σπουδών (08) Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική και κτηνιατρική στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) επί του
συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά
στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

1,8

1,6

1,5

1,5

1,4

1,3

1,2

1,1

0,8

0,7

0,7

0,5

3.578

306

224

165

1.675

4

2,0

312

2,1

644

2,1

3.309

2,2

65

2,3

2.140

2,3

3.084

2,3

482

251

576

1.951

208

761

1.277

27.462

2,4

380

3,6

3.640

3,8

563

3,8

922

3,8

500

3,9

81

3,9
1,7

364

Γράφημα 6.108: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (08) Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική και κτηνιατρική
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον
οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - Graduates by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_grad02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, 27.462 φοιτητές/-τριες αποφοίτησαν από το
πεδίο σπουδών (08) Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική
και κτηνιατρική στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7), πλήθος που
αντιστοιχεί στο 1,7% του συνολικού πληθυσμού των
αποφοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, 364 φοιτητές/-τριες αποφοίτησαν
από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην τριτοβάθ-

μια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών
(ISCED7) στην Ελλάδα, πλήθος που αντιστοιχεί στο
1,8% του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της
συγκεκριμένης βαθμίδας. Στην κατανομή μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28, ως προς το συγκεκριμένο
δείκτη, η Ελλάδα (1,8%) κατέχει την 15η υψηλότερη
θέση, τιμή υπερέχουσα οριακά της αντίστοιχης τιμής
του δείκτη στην ΕΕ-28 (1,7%) κατά 0,1 ποσ. μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 3,8% εί-
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ναι: η Τσεχία (3,9%), η Ουγγαρία (3,9%), η Σλοβενία
(3,8%), η Ρουμανία (3,8%), και η Κροατία (3,8%). Στον
αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο μη-μηδενικό δείκτη (bottom 5) και με μέση
τιμή δείκτη 0,4%, είναι: το Λουξεμβούργο (0,5%), το
Ηνωμένο Βασίλειο (0,7%), η Ιρλανδία (0,7%), η Σουηδία (0,8%), και η Αυστρία (1,1%). Ας σημειωθεί ότι η
τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή
(9,8φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών
διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το
πεδίο σπουδών (08) Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική
και κτηνιατρική της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μετα-

πτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) στη ΕΕ-28, καταγράφει ελαφρά αύξηση κατά 7,3% (ή κατά 1.878
φοιτητές/-τριες) από 25.584 φοιτητές/-τριες το 2015,
σε 27.462 φοιτητές/-τριες το 2018. Την ίδια περίοδο
αναφοράς, το πλήθος του συνολικού πληθυσμού των
αποφοίτων από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην
Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά
45,6% (ή κατά 114 φοιτητές/-τριες) από 250 φοιτητές/-τριες το 2015, σε 364 φοιτητές/-τριες το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
από το πεδίο σπουδών (08) Γεωπονία, δασοκομία,
αλιευτική και κτηνιατρική στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) ανά
φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 6.109: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (08) Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική και κτηνιατρική στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Graduates by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_grad02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, σε 25 από τα 26 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα
οποία διατίθενται μη-μηδενικά σχετικά στοιχεία, το
ποσοστό των αποφοίτων ανδρών από το συγκεκριμένο
πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπολείπεται από ιδιαίτερα σημαντικά έως και ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του
δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται
στο Λουξεμβούργο (κατά 100,0 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Λετονία (κατά 56,9 ποσ. μονάδες), η Δανία
(κατά 50,0 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 39,5
ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 39,4 ποσ. μονάδες),
η Σουηδία (κατά 35,7 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά
35,1 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 32,5 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 31,1 ποσ. μονάδες), η Γαλλία
(κατά 31,0 ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά 30,9 ποσ.
μονάδες), η Κροατία (κατά 28,8 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 28,1 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 27,5
ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 27,3 ποσ. μονάδες),
το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 26,4 ποσ. μονάδες), η
Σλοβακία (κατά 26,0 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κα-
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τά 25,9 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 23,9 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά 22,4 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 19,1 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά
17,5 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 10,7 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 10,4 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Ελλάδα (κατά 8,2 ποσ. μονάδες).
Τέλος, στην Ρουμανία καταγράφεται οριακά μηδενική
απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών (μικρότερη των 2,0 ποσ. μονάδων).

6.1.5.9 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και
το ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (09) Υγεία και υπηρεσίες
πρόνοιας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) επί του συνολικού
πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020
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Γράφημα 6.110: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (09) Υγεία και υπηρεσίες πρόνοιας στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται
σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - Graduates by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_grad02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, 240.795 φοιτητές/-τριες αποφοίτησαν από το
πεδίο σπουδών (09) Υγεία και υπηρεσίες πρόνοιας της
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μεταπτυχιακού κύκλου
σπουδών (ISCED7), πλήθος που αντιστοιχεί στο 14,5%
του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά
στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη
χρονιά.
Την ίδια χρονιά, 2.072 φοιτητές/-τριες αποφοίτησαν
από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7)
στην Ελλάδα, πλήθος που αντιστοιχεί στο 10,0% του
συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας. Στην κατανομή μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η
Ελλάδα (10,0%) κατέχει την 5η χαμηλότερη θέση, τιμή
υπολειπόμενη σημαντικά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (14,5%) κατά 4,5 ποσ. μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 23,8% είναι: η Λιθουανία (25,2%), το Βέλγιο (25,0%), η Ρουμανία (24,5%), η Λετονία (23,1%), και η Σουηδία (21,3%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη
6,8%, είναι: το Λουξεμβούργο (2,3%), η Κύπρος (5,4%)η
Γερμανία (7,9%), η Εσθονία (8,6%), και η Ελλάδα

(10,0%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι σημαντικά υψηλή (3,5 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (09) Υγεία και υπηρεσίες πρόνοιας της
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μεταπτυχιακού κύκλου
σπουδών (ISCED7) στην ΕΕ-28, καταγράφει αύξηση κατά 11,8% (ή κατά 25.465 φοιτητές/-τριες) από 215.330
φοιτητές/-τριες το 2015, σε 240.795 φοιτητές/-τριες το
2018. Την ίδια περίοδο αναφοράς, το πλήθος του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα
σημαντική αύξηση κατά 41,1% (ή κατά 604 φοιτητές/τριες) από 1.468 φοιτητές/-τριες το 2015, σε 2.072 φοιτητές/-τριες το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
από το πεδίο σπουδών (09) Υγεία και υπηρεσίες πρόνοιας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού
κύκλου σπουδών (ISCED7) ανά φύλο στα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 6.111: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (09) Υγεία και υπηρεσίες πρόνοιας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Graduates by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_grad02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, και στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των αποφοίτων
ανδρών από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπολείπεται ιδιαίτερα σημαντικά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση

του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στην Ιρλανδία (κατά 55,5 ποσ. μονάδες), και κατά
φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η
Φινλανδία (κατά 58,5 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά
58,2 ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 54,3 ποσ. μονά-
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δες), η Σλοβενία (κατά 53,8 ποσ. μονάδες), η Κροατία
(κατά 53,3 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 52,3 ποσ.
μονάδες), η Τσεχία (κατά 49,3 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 48,5 ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά 48,5
ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 48,2 ποσ. μονάδες),
η Λετονία (κατά 48,1 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 45,9 ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά 44,6
ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά 42,5 ποσ. μονάδες),
το Λουξεμβούργο (κατά 41,2 ποσ. μονάδες), η Ισπανία
(κατά 40,8 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 40,2 ποσ.
μονάδες), η Δανία (κατά 37,5 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 33,5 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 27,5
ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 27,1 ποσ. μονάδες), η
Ουγγαρία (κατά 27,1 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά
25,5 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 23,4 ποσ. μονάδες),
η Ρουμανία (κατά 22,4 ποσ. μονάδες), η Μάλτα (κατά

17,2 ποσ. μονάδες), και η Αυστρία (κατά 15,0 ποσ. μονάδες) που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του εύρους
της απόκλισης των φύλων από το συγκεκριμένο πεδίο
σπουδών της βαθμίδας μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
6.1.5.10 ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
από το πεδίο σπουδών (10) Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού
κύκλου σπουδών (ISCED7) επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας, για
τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 6.112 : Πλήθος και ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (10) Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - Graduates by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_grad02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, 36.419 φοιτητές/-τριες αποφοίτησαν από το
πεδίο σπουδών (10) Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού
κύκλου σπουδών (ISCED7), πλήθος που αντιστοιχεί
στο 2,2% του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 τη
συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, 278 φοιτητές/-τριες αποφοίτησαν από
το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7)
στην Ελλάδα, πλήθος που αντιστοιχεί στο 1,3% του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης
βαθμίδας. Στην κατανομή μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα (1,3%)
κατέχει την 17η υψηλότερη θέση, τιμή υπερέχουσα οριακά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (2,2%)
κατά 0,7 ποσ. μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 6,8% είναι: η Βουλγαρία (8,7%), η Κροατία (6,9%), η Τσεχία
(6,7%), η Πολωνία (6,4%), και η Σλοβακία (5,3%). Στον
αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο μη-μηδενικό δείκτη (bottom 5) και με μέση
τιμή δείκτη 0,6%, είναι: η Μάλτα (0,2%), η Κύπρος
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(0,5%), η Σουηδία (0,6%), η Δανία (0,7%), και το Βέλγιο (0,9%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/
bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (12,1 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων
του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το
πεδίο σπουδών (10) Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μεταπτυχιακού
κύκλου σπουδών (ISCED7) στην ΕΕ-28, καταγράφει μικρή αύξηση κατά 1,7% (ή κατά 626 φοιτητές/-τριες)
από 35.793 φοιτητές/-τριες το 2015, σε 36.419 φοιτητές/-τριες το 2018. Την ίδια περίοδο αναφοράς, το
πλήθος του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην Ελλάδα καταγράφει ισχυρή αύξηση κατά 26,4% (ή κατά 58 φοιτητές/-τριες) από 220 φοιτητές/-τριες το 2015, σε 278
φοιτητές/-τριες το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
από το πεδίο σπουδών (10) Σπουδές στην παροχή
υπηρεσιών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Γράφημα 6.113: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (10) Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Το 2018, σε 14 από τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται μη-μηδενικά σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των αποφοίτων ανδρών από το συγκεκριμένο
πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπερέχει από ιδιαίτερα
σημαντικά έως και ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των
γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στη Λιθουανία (κατά 39,4 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα
σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Ρουμανία
(κατά 37,5 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 20,5
ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 19,3 ποσ. μονάδες), η
Αυστρία (κατά 18,4 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά
17,2 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 17,0 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 15,7 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία
(κατά 11,7 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Ιταλία (κατά 9,7 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά 8,8 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 5,9 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά
3,6 ποσ. μονάδες), και η Ισπανία (κατά 2,5 ποσ. μονάδες).
Την ίδια χρονιά, σε 9 από τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ για
τα οποία διατίθενται μη-μηδενικά σχετικά στοιχεία, το
ποσοστό των αποφοίτων ανδρών από το συγκεκριμένο
πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπολείπεται από σημα-

ντικά έως και ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ
ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στην Κύπρο
(κατά 58,3 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά
απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Δανία (κατά 51,8
ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 27,3 ποσ. μονάδες), η
Λετονία (κατά 21,60 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά
16,5 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 11,3 ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά 10,6 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Γερμανία (κατά 8,1 ποσ. μονάδες), και το Λουξεμβούργο (κατά 6,7 ποσ. μονάδες).
Τέλος, στην Φινλανδία, τη Σουηδία, την Κροατία, και
τη Μάλτα καταγράφεται οριακά μηδενική απόκλιση
του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών (μικρότερη των
2,0 ποσ. μονάδων).
6.1.5.11 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΕΔΙΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΕ28
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου
σπουδών (ISCED7) στα πεδία σπουδών (01)-(10) στην
ΕΕ-28 και στην Ελλάδα το 2018.

Γράφημα 6.114: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7)
ανά πεδίο σπουδών στην ΕΕ-28 και στην ΕΛΛΑΔΑ το 2018

Ευρωπαϊκή Ένωση των 28
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μαθηματικά, στατιστική
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υπηρεσιών
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Σπουδές μηχανικού,
βιομηχανικής παραγωγής
και δομικών έργων
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1,7

2,2
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Τεχνολογίες Πληροφορίας
& Επικοινωνίας

3,1
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πρόνοιας
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Φυσικές επιστήμες,
μαθηματικά, στατιστική

7,4

Σπουδές μηχανικού,
βιομηχανικής παραγωγής
και δομικών έργων
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Εκπαίδευση
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υπηρεσιών
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

Το 2018, στο συνολικό πληθυσμό των αποφοίτων από
την τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου
σπουδών (ISCED7) στην ΕΕ-28:
 το 25,6% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο
Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το δίκαιο,
 το 14,7% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο
Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και
δομικών έργων,
 το 14,5% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο
Υγεία και υπηρεσίες πρόνοιας,
 το 11,1% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο
Εκπαίδευση,
 το 10,5% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο
Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση,
 το 9,2% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο
Ανθρωπιστικές σπουδές, γλωσσικές σπουδές,
σπουδές στις τέχνες,
 το 7,4% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο
Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά, στατιστική,
 το 3,1% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο
Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας,
 το 2,2% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο
Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών, και
 το 1,7% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο
Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική και κτηνιατρική.
Την ίδια χρονιά, στο συνολικό πληθυσμό των αποφοίτων από την τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού
κύκλου σπουδών (ISCED7) στην Ελλάδα:
 το 30,1% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο
Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το δίκαιο, τιμή υπερέχουσα ελαφρά (κατά 4,5 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (25,6%),
 το 16,7% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο
Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση, τιμή υπερέχουσα ισχυρά (κατά 6,2 ποσ.
μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (10,5%),
 το 12,5% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο
Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά, στατιστική, τιμή
υπολειπόμενη ελαφρά (κατά 5,1 ποσ. μονάδες) της
αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (7,4%),
 το 10,0% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο
Υγεία και υπηρεσίες πρόνοιας, τιμή υπολειπόμενη
ελαφρά (κατά 4,5 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (14,5%),
 το 9,7% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο
Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και
δομικών έργων, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά (κατά
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5,0 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28
(14,7%),
το 7,7% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο
Εκπαίδευση, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά (κατά 3,4
ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28
(11,1%),

 το 6,5% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο







Ανθρωπιστικές σπουδές, γλωσσικές σπουδές,
σπουδές στις τέχνες, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά
(κατά 2,7 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην
ΕΕ-28 (9,2%),
το 3,6% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο
Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας, τιμή
υπολειπόμενη οριακά (κατά 0,5 ποσ. μονάδες) της
αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (3,1%),
το 1,8% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο
Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική και κτηνιατρική,
τιμή οριακά ταυτόσημη της αντίστοιχης τιμής στην
ΕΕ-28 (1,7%), και
το 1,3% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο
Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά (κατά 0,9 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (2,2%).

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) στα πεδία σπουδών (01)-(10)
και ανά φύλο στην ΕΕ-28 και στην Ελλάδα το 2018.
Το 2018, στο συνολικό πληθυσμό των αποφοίτων από
την τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου
σπουδών (ISCED7) στην ΕΕ-28 καταγράφεται:
 σημαντική ανισορροπία των φύλων υπέρ των αποφοίτων ανδρών σε 2 πεδία σπουδών: (1) Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας, και (2) Σπουδές
μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και δομικών
έργων,
 σημαντική ανισορροπία των φύλων υπέρ των αποφοίτων γυναικών σε 7 πεδία σπουδών: (1) Εκπαίδευση, (2) Ανθρωπιστικές σπουδές, γλωσσικές
σπουδές, σπουδές στις τέχνες, (3) Υγεία και υπηρεσίες πρόνοιας, (4) Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση, (5) Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική και κτηνιατρική, και ελαφρότερα στα
πεδία σπουδών (6) Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά, στατιστική, και (7) Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη
διοίκηση και το δίκαιο, και
 σχετική ισορροπία των φύλων στο πεδίο σπουδών
Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Γράφημα 6.115: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7)
ανά πεδίο σπουδών και ανά φύλο στην ΕΕ-28 και στην ΕΛΛΑΔΑ το 2018

Ευρωπαϊκή Ένωση των 28
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Την ίδια χρονιά, στο συνολικό πληθυσμό των αποφοίτων από την τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού
κύκλου σπουδών (ISCED7) στην Ελλάδα καταγράφεται:
 σημαντική ανισορροπία των φύλων υπέρ των αποφοίτων ανδρών σε 2 πεδία σπουδών: (1) Τεχνολογίες
πληροφορίας και επικοινωνίας, και (2) Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και δομικών έργων,
 σημαντική ανισορροπία των φύλων υπέρ των αποφοίτων γυναικών σε 7 πεδία σπουδών: (1) Εκπαί6.1.6

δευση, (2) Υγεία και υπηρεσίες πρόνοιας, (3) Ανθρωπιστικές σπουδές, γλωσσικές σπουδές, σπουδές στις τέχνες, (4) Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση, (5) Σπουδές στην παροχή
υπηρεσιών, (6) Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το δίκαιο, και ελαφρότερα στο πεδίο σπουδών (7) Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική και κτηνιατρική, και
 σχετική ισορροπία των φύλων στο πεδίο σπουδών
Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά, στατιστική.

Τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8)
πεδίο σπουδών του, καθώς και το ποσοστό των αποφοίτων φοιτητριών επί του συγκεκριμένου συνολικού
πληθυσμού των αποφοίτων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28
το 2018.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος του
συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από την τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών
(ISCED8) για τον οποίο διατίθενται στοιχεία ως προς το

Γράφημα 6.116: Πλήθος του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από την τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) για τον οποίο
διατίθενται στοιχεία ως προς το πεδίο σπουδών του, και ποσοστό των αποφοίτων φοιτητριών επί του συγκεκριμένου συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Graduates by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_grad02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, 132.559 φοιτητές/-τριες αποφοίτησαν από
την τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου

σπουδών (ISCED8) για τους οποίους διατίθενται στοιχεία ως προς το πεδίο σπουδών τους στα κράτη-μέλη
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της ΕΕ-28, με τον δείκτη ποσοστό των αποφοίτων φοιτητριών επί του συγκεκριμένου συνολικού πληθυσμού
των αποφοίτων να είναι 47,8% (ή 63.331 φοιτήτριες).
Την ίδια χρονιά, 1.558 φοιτητές/-τριες αποφοίτησαν
από την τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) για τους οποίους διατίθενται
στοιχεία ως προς το πεδίο σπουδών τους στην Ελλάδα,
με τον δείκτη ποσοστό των αποφοίτων φοιτητριών επί
του συγκεκριμένου συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων να είναι 47,4% (ή 739 φοιτήτριες). Στην κατανομή μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28, ως προς το
συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα (47,4%) κατέχει την 8η
υψηλότερη θέση, τιμή υπολειπόμενη οριακά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (47,8%) κατά 0,4
ποσ. μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, σε 13 από τα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ, για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το
ποσοστό των φοιτητριών που αποφοίτησαν στη συγκεκριμένη βαθμίδα υπερέχουν ελαφρά του αντίστοιχου
ποσοστού των φοιτητών. Τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 55,3% είναι: η Λιθουανία (57,9%), η Πολωνία (56,2%), η Λετονία (54,5%), η Σλοβενία (54,0%), και η Κροατία (53,9%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη
42,2%, είναι: το Λουξεμβούργο (35,6%), η Τσεχία
(43,7%), η Γαλλία (43,9%), η Αυστρία (44,0%), και το

Βέλγιο (44,1%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,3 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2018, στο πεδίο σπουδών
(00) Γενικά προγράμματα και προσόντα της συγκεκριμένης βαθμίδας αποφοιτούν μόλις 18 φοιτητές/-τριες
του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της βαθμίδας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28, που αφορά κατά κύριο
λόγο σε φοιτητικό πληθυσμό της βαθμίδας στο Ηνωμένο Βασίλειο (11 φοιτητές/-τριες), και στην Ιρλανδία (7
φοιτητές/-τριες), ενώ σε 26 από τα 28 κράτη-μέλη της
ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία καταγράφεται μηδενικό πλήθος αποφοίτων από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας.
Στη συνέχεια παρουσιάζεται η κατανομή των υπόλοιπων 10 πεδίων σπουδών της βαθμίδας.
6.1.6.1 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
από το πεδίο σπουδών (01) Εκπαίδευση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών
(ISCED8) επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται
σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 6.117: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (01) Εκπαίδευση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία,
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - Graduates by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_grad02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, 3.903 φοιτητές/-τριες αποφοίτησαν από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8), πλήθος
που αντιστοιχεί στο 2,9% του συνολικού πληθυσμού
των αποφοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον
οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά. Την ίδια χρονιά, 84 φοιτητές/-τριες αποφοίτησαν από το συγκεκριμένο πεδίο
σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού
κύκλου σπουδών (ISCED8) στην Ελλάδα, πλήθος που αντιστοιχεί στο 5,4% του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας. Στην κατανομή
μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα (5,4%) κατέχει την 7η υψηλότερη θέση, τιμή υπερέχουσα ελαφρά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (2,9%) κατά 2,5 ποσ. μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 10,2% εί-
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ναι: η Κύπρος (20,0%), η Βουλγαρία (10,3%), η Πορτογαλία (8,6%), η Λετονία (6,5%), και η Μάλτα (5,7%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο μη-μηδενικό δείκτη (bottom 5) και με μέση
τιμή δείκτη 1,2%, είναι: η Ιταλία (0,5%), η Γαλλία
(1,2%), η Ολλανδία (1,3%), το Βέλγιο (1,5%), και η Πολωνία (1,6%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/
bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (8,5 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (01) Εκπαίδευση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8)
στην ΕΕ-28, καταγράφει ελαφρά αύξηση κατά 0,9% (ή
κατά 36 φοιτητές/-τριες) από 3.867 φοιτητές/-τριες το
2015, σε 3.903 φοιτητές/-τριες το 2018. Την ίδια περί-
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οδο αναφοράς, το πλήθος του συνολικού πληθυσμού
των αποφοίτων από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών
στην Ελλάδα καταγράφει μείωση κατά 10,6% (ή κατά
10 φοιτητές/-τριες) από 94 φοιτητές/-τριες το 2015, σε
84 φοιτητές/-τριες το 2018.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
από το πεδίο σπουδών (01) Εκπαίδευση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών
(ISCED8) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 6.118: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (01) Εκπαίδευση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Graduates by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_grad02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, σε 27 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά μη-μηδενικά στοιχεία, το ποσοστό των αποφοίτων ανδρών από το συγκεκριμένο
πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπολείπεται ιδιαίτερα
σημαντικά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη
μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και
γυναικών να καταγράφεται στη Μάλτα (κατά 100,0
ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των
φύλων ακολουθούν: η Λετονία (κατά 75,0 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 69,2 ποσ. μονάδες), η Πολωνία
(κατά 69,0 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 68,9 ποσ.
μονάδες), η Σλοβενία (κατά 61,9 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 60,5 ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 59,0
ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά 55,6 ποσ. μονάδες), το
Βέλγιο (κατά 55,6 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά
54,8 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 51,4 ποσ. μονάδες),
η Ολλανδία (κατά 36,7 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά
34,9 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 34,4 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 33,5 ποσ. μονάδες), η
Πορτογαλία (κατά 31,3 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά
31,3 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 30,0 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 29,5 ποσ. μονάδες), η Γερμανία
(κατά 28,8 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 26,2 ποσ.

μονάδες), η Κύπρος (κατά 25,0 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 24,6 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 13,0 ποσ.
μονάδες), και ελαφρότερα η Κροατία (κατά 6,3 ποσ.
μονάδες), που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του εύρους της απόκλισης των φύλων από το συγκεκριμένο
πεδίο σπουδών της βαθμίδας μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά στο Λουξεμβούργο το ποσοστό των
ανδρών από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπερέχει σημαντικά (κατά 33,3 ποσ. μονάδες)
του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών.
6.1.6.2 ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ & ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ, ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ
ΤΕΧΝΕΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
από το πεδίο σπουδών (02) Ανθρωπιστικές, γλωσσικές
σπουδές, σπουδές στις τέχνες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) επί
του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά
στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 6.119: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (02) Ανθρωπιστικές, γλωσσικές σπουδές, σπουδές
στις τέχνες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - Graduates by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_grad02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, 15.960 φοιτητές/-τριες αποφοίτησαν από το
πεδίο σπουδών (02) Ανθρωπιστικές, γλωσσικές σπουδές, σπουδές στις τέχνες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8), πλήθος

που αντιστοιχεί στο 12,0% του συνολικού πληθυσμού
των αποφοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον
οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
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Την ίδια χρονιά, 150 φοιτητές/-τριες αποφοίτησαν από
το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8)
στην Ελλάδα, πλήθος που αντιστοιχεί στο 9,6% του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας. Στην κατανομή μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η
Ελλάδα (9,6%) κατέχει την 21η υψηλότερη θέση, τιμή
υπερέχουσα ελαφρά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη
στην ΕΕ-28 (12,0%) κατά 2,4 ποσ. μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 19,9% είναι: η Ρουμανία (23,2%), η Πολωνία (21,9%), η Σλοβενία (19,5%), η Αυστρία (19,1%), και η Εσθονία (15,6%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη
6,6%, είναι: η Λετονία (4,9%),η Σουηδία (5,6%), το Λουξεμβούργο (7,4%), η Γερμανία (7,5%), και η Ολλανδία
(8,8%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/
bottom5 είναι σημαντικά υψηλή (3,0 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (02) Ανθρωπιστικές, γλωσσικές σπουδές,
σπουδές στις τέχνες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) στην ΕΕ-28, καταγράφει μικρή μείωση κατά -2,9% (ή κατά 475 φοιτητές/-τριες) από 16.435 φοιτητές/-τριες το 2015, σε
15.960 φοιτητές/-τριες το 2018. Την ίδια περίοδο αναφοράς, το πλήθος του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην
Ελλάδα καταγράφει σημαντική μείωση κατά -31,8% (ή
κατά 70 φοιτητές/-τριες) από 220 φοιτητές/-τριες το
2015, σε 150 φοιτητές/-τριες το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
από το πεδίο σπουδών (02) Ανθρωπιστικές, γλωσσικές σπουδές, σπουδές στις τέχνες στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8)
ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 6.120: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (02) Ανθρωπιστικές, γλωσσικές σπουδές, σπουδές
στις τέχνες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Graduates by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_grad02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, σε 23 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των
ανδρών από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της
βαθμίδας υπολείπεται από ιδιαίτερα σημαντικά έως
ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη
μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και
γυναικών να καταγράφεται στο Λουξεμβούργο (κατά
40,0 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Λετονία (κατά 33,3
ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 29,4 ποσ. μονάδες),
η Σλοβενία (κατά 24,4 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά 20,4 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 20,2 ποσ.
μονάδες), η Κύπρος (κατά 20,0 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 18,9 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 18,3 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 17,2 ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά 15,8 ποσ. μονάδες), η Γαλλία
(κατά 15,6 ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά 15,2 ποσ.
μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 13,4 ποσ. μονάδες), η
Γερμανία (κατά 11,6 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά
11,0 ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 10,5 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Πολωνία (κατά 9,4 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 8,0 ποσ. μονάδες), η Ισπανία
(κατά 6,9 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 5,6 ποσ. μο-

1066

νάδες), Ουγγαρία (κατά 4,0 ποσ. μονάδες), και οριακά
η Δανία (κατά 2,3 ποσ. μονάδες).
Την ίδια χρονιά, σε 3 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ για
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το ποσοστό των
ανδρών από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της
βαθμίδας υπερέχει ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη
των γυναικών με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη
μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στη
Μάλτα (κατά 42,9 ποσ. μονάδες), και ακολουθούν το
Βέλγιο (κατά 7,7 ποσ. μονάδες), και οριακά η Ολλανδία (κατά 2,5 ποσ. μονάδες).
Τέλος, στην Σλοβακία, και το Ηνωμένο Βασίλειο καταγράφεται οριακά μηδενική απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών (μικρότερη των 2,0 ποσ.
μονάδων).
6.1.6.3 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ &
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
από το πεδίο σπουδών (03) Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση στην τριτοβάθμια εκ-
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παίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) επί
του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκε-

κριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά
στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 6.121: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (03) Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - Graduates by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_grad02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, 12.010 φοιτητές/-τριες αποφοίτησαν από το
πεδίο σπουδών (03) Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8), πλήθος που αντιστοιχεί στο 9,1% του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας, για
τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, 111 φοιτητές/-τριες αποφοίτησαν από
το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8)
στην Ελλάδα, πλήθος που αντιστοιχεί στο 7,1% του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας. Στην κατανομή μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η
Ελλάδα (7,1%) κατέχει την 5η χαμηλότερη θέση, τιμή
υπολειπόμενη της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ28 (9,1%) κατά 2,0 ποσ. μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 14,8% είναι: η Κύπρος (17,5%), η Βουλγαρία (17,3%), το Λουξεμβούργο (14,1%), η Πορτογαλία (12,9%), και η Ιρλανδία (12,3%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5
κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με
μέση τιμή δείκτη 5,9%, είναι: η Σλοβενία (3,5%), η Γερμανία (6,0%), η Εσθονία (6,1%), η Ιταλία (6,7%), και η

Ελλάδα (7,1%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,5 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (03) Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) στην
ΕΕ-28, καταγράφει ελαφρά αύξηση κατά 7,9% (ή κατά
884 φοιτητές/-τριες) από 11.126 φοιτητές/-τριες το
2015, σε 12.010 φοιτητές/-τριες το 2018. Την ίδια περίοδο αναφοράς, το πλήθος του συνολικού πληθυσμού
των αποφοίτων από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών
στην Ελλάδα καταγράφει ελαφρά αύξηση κατά 4,7% (ή
κατά 5 φοιτητές/-τριες) από 106 φοιτητές/-τριες το
2015, σε 111 φοιτητές/-τριες το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
από το πεδίο σπουδών (03) Κοινωνικές επιστήμες,
δημοσιογραφία και πληροφόρηση στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8)
ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 6.122: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (03) Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και
πληροφόρηση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Graduates by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_grad02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, σε 26 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των ανδρών από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπολείπεται από ιδιαίτερα σημαντικά έως ελαφρά

του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών
να καταγράφεται στην Εσθονία (κατά 46,7 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

ακολουθούν: η Λετονία (κατά 38,5 ποσ. μονάδες), το
Λουξεμβούργο (κατά 36,8 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία
(κατά 33,3 ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά 29,6 ποσ.
μονάδες), η Λιθουανία (κατά 27,8 ποσ. μονάδες), το
Βέλγιο (κατά 25,7 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 25,0
ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά 24,0 ποσ. μονάδες), η
Ιταλία (κατά 21,2 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 20,4
ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 20,3 ποσ. μονάδες),
η Μάλτα (κατά 20,0 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά
18,4 ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 16,6 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 16,0 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά 16,0 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 15,1
ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά 14,3 ποσ. μονάδες), η
Σλοβακία (κατά 12,0 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά
10,5 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Γερμανία (κατά
9,0 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 8,0 ποσ. μονάδες),

η Τσεχία (κατά 6,8 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 3,9 ποσ. μονάδες), και η Ουγγαρία (κατά 3,3
ποσ. μονάδες).
Τέλος, στην Ελλάδα, και τη Γαλλία καταγράφεται οριακά μηδενική απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και
γυναικών (μικρότερη των 2,0 ποσ. μονάδων).
6.1.6.4 ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
από το πεδίο σπουδών (04) Σπουδές στις επιχειρήσεις,
τη διοίκηση και το δίκαιο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) επί του
συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά
στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 6.123: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (04) Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το δίκαιο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας, για
τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - Graduates by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_grad02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, 10.234 φοιτητές/-τριες αποφοίτησαν από το
πεδίο σπουδών (04) Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη
διοίκηση και το δίκαιο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8), πλήθος που
αντιστοιχεί στο 7,7% του συνολικού πληθυσμού των
αποφοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο
διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28.
Την ίδια χρονιά, 80 φοιτητές/-τριες αποφοίτησαν από
το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8)
στην Ελλάδα, πλήθος που αντιστοιχεί στο 5,1% του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας. Στην κατανομή μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η
Ελλάδα (5,1%) κατέχει την 24η υψηλότερη θέση, τιμή
υπολειπόμενη ελαφρά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη
στην ΕΕ-28 (7,7%) κατά 2,6 ποσ. μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 12,5% είναι: η Σλοβακία (13,8%), η Αυστρία (13,0%), η Βουλγαρία (12,5%), η Ρουμανία (12,0%), και η Σλοβενία
(11,3%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη
με τον χαμηλότερο μη-μηδενικό δείκτη (bottom 5) και
με μέση τιμή δείκτη 4,4%, είναι: η Σουηδία (2,7%), η
Ουγγαρία (4,2%), η Κροατία (4,5%),η Ελλάδα (5,1%),
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και η Μάλτα (5,7%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,8 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (04) Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το δίκαιο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) στην ΕΕ-28, καταγράφει μείωση κατά -9,9% (ή κατά 1.130 φοιτητές/τριες) από 11.364 φοιτητές/-τριες το 2015, σε 10.234
φοιτητές/-τριες το 2018. Την ίδια περίοδο αναφοράς, το
πλήθος του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην Ελλάδα καταγράφει ισχυρή αύξηση κατά 25,0% (ή κατά 16 φοιτητές/-τριες) από 64 φοιτητές/-τριες το 2015, σε 80 φοιτητές/-τριες το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
από το πεδίο σπουδών (04) Σπουδές στις επιχειρήσεις,
τη διοίκηση και το δίκαιο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) ανά φύλο
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 6.124: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (04) Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το
δίκαιο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Το 2018, σε 18 από τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά μη-μηδενικά στοιχεία, το ποσοστό των ανδρών από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπερέχει από ιδιαίτερα σημαντικά
έως και ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών,
με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στη Μάλτα (κατά
100,0 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Πορτογαλία (κατά 44,1
ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 22,3 ποσ. μονάδες), η
Ιρλανδία (κατά 18,9 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά
14,6 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 13,8 ποσ. μονάδες),
η Ολλανδία (κατά 13,5 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά
12,5 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 8,8 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 8,2
ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά 7,7 ποσ. μονάδες), η
Ισπανία (κατά 7,6 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 6,4
ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά 5,3 ποσ. μονάδες), η
Πολωνία (κατά 5,1 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 4,6
ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 3,4 ποσ. μονάδες), και
η Αυστρία (κατά 3,1 ποσ. μονάδες).
Την ίδια χρονιά, σε 6 από τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ για
τα οποία διατίθενται σχετικά μη-μηδενικά στοιχεία, το
ποσοστό των ανδρών από το συγκεκριμένο πεδίο

σπουδών της βαθμίδας υπολείπεται από ιδιαίτερα
σημαντικά έως και ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των
γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στη Λιθουανία (κατά 72,2 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα
σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Κύπρος
(κατά 60,0 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά 25,2 ποσ.
μονάδες), και ελαφρότερα το Λουξεμβούργο (κατά 6,7
ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά 3,4 ποσ. μονάδες), και
οριακά η Ιταλία (κατά 2,8 ποσ. μονάδες).
Τέλος, στην Βουλγαρία, τη Φινλανδία, και τη Σλοβενία
καταγράφεται οριακά μηδενική απόκλιση του δείκτη
μεταξύ ανδρών και γυναικών (μικρότερη των 2,0 ποσ.
μονάδων).
6.1.6.5 ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
από το πεδίο σπουδών (05) Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά και στατιστική στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης
βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία,
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 6.125: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (05) Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά και στατιστική
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον
οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Το 2018, 35.344 φοιτητές/-τριες αποφοίτησαν από το
πεδίο σπουδών (05) Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά
και στατιστική στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8), πλήθος που αντιστοιχεί στο 26,7% του συνολικού πληθυσμού των
αποφοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της

ΕΕ-28. Την ίδια χρονιά, 206 φοιτητές/-τριες αποφοίτησαν από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) στην Ελλάδα, πλήθος που αντιστοιχεί
στο 13,2% του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
της συγκεκριμένης βαθμίδας. Στην κατανομή μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28, ως προς το συγκεκριμέ-
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νο δείκτη, η Ελλάδα (13,2%) κατέχει την 4η χαμηλότερη θέση, τιμή υπολειπόμενη ιδιαίτερα σημαντικά της
αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (26,7%) κατά
13,5 ποσ. μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 31,6%
είναι: η Γαλλία (34,4%), το Λουξεμβούργο (34,1%), η
Ισπανία (30,7%), το Ηνωμένο Βασίλειο (29,6%), και η
Γερμανία (29,0%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5
κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και
με μέση τιμή δείκτη 11,7%, είναι: η Ρουμανία (8,4%),
η Κύπρος (10,0%), η Βουλγαρία (12,5%), η Ελλάδα
(13,2%), και η Σλοβενία (14,1%). Ας σημειωθεί ότι η
τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή
(11,7 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος

του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (05) Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά και
στατιστική της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) στην ΕΕ-28, καταγράφει
ελαφρά μείωση κατά -6,4% (ή κατά 2.432 φοιτητές/τριες) από 37.776 φοιτητές/-τριες το 2015, σε 35.344
φοιτητές/-τριες το 2018. Την ίδια περίοδο αναφοράς, το
πλήθος του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην Ελλάδα καταγράφει ελαφρά μείωση κατά -7,6% (ή κατά 17 φοιτητές/-τριες) από 223 φοιτητές/-τριες το 2015, σε 206
φοιτητές/-τριες το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
από το πεδίο σπουδών (05) Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά και στατιστική στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) ανά φύλο στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 6.126: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (05) Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά και στατιστική
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Το 2018, σε 15 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των ανδρών από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπερέχει από σημαντικά έως και ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στο Λουξεμβούργο (κατά 30,4 ποσ. μονάδες),
και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Ολλανδία (κατά 25,0 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 22,4 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 21,5
ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 20,8 ποσ. μονάδες), το
Βέλγιο (κατά 19,7 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 19,6
ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 18,1 ποσ. μονάδες), η
Σλοβενία (κατά 16,9 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η
Ουγγαρία (κατά 6,7 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 6,6
ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 6,1 ποσ. μονάδες),
το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 5,0 ποσ. μονάδες), η Ιταλία
(κατά 4,5 ποσ. μονάδες), και η Ελλάδα (κατά 2,9 ποσ.
μονάδες).
Την ίδια χρονιά, σε 10 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ για
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των
ανδρών από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπολείπεται από σημαντικά έως και ελαφρά του
αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη
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απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να
καταγράφεται στ η Βουλγαρία (κατά 29,8 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων
ακολουθούν: η Μάλτα (κατά 25,0 ποσ. μονάδες), η
Πορτογαλία (κατά 24,2 ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά
18,5 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 18,3 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 18,1 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 17,7 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά 17,4
ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά 15,2 ποσ. μονάδες), και
ελαφρότερα η Ισπανία (κατά 3,9 ποσ. μονάδες).
Τέλος, στην Ιρλανδία, την Εσθονία, και την Κύπρο καταγράφεται οριακά μηδενική απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών (μικρότερη των 2,0 ποσ. μονάδων).
6.1.6.6 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
από το πεδίο σπουδών (06) Τεχνολογίες πληροφορίας
και επικοινωνίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) επί του συνολικού
πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020
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Γράφημα 6.127: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (06) Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο
διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Το 2018, 4.945 φοιτητές/-τριες αποφοίτησαν από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών (06) Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8), πλήθος που
αντιστοιχεί στο 3,7% του συνολικού πληθυσμού των
αποφοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο
διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28.
Την ίδια χρονιά, 46 φοιτητές/-τριες αποφοίτησαν από το
συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) στην
Ελλάδα, πλήθος που αντιστοιχεί 3,0% του συνολικού
πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας. Στην κατανομή μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα (3,0%) κατέχει την 19η υψηλότερη θέση, τιμή υπερέχουσα οριακά
της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (3,7%) κατά
0,7 ποσ. μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 10,0% είναι: το Λουξεμβούργο (17,8%), η Εσθονία (11,9%), η
Φινλανδία (7,8%), η Κύπρος (6,7%), και η Σλοβενία
(6,1%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη
με τον χαμηλότερο μη-μηδενικό δείκτη (bottom 5) και
με μέση τιμή δείκτη 1,6%, είναι: το Βέλγιο (0,5%), η Πολωνία (1,6%), η Λιθουανία (1,7%), η Βουλγαρία (2,0%),

και η Ολλανδία (2,1%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι σημαντικά υψηλή (6,3 φορές),
που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (06) Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) στη ΕΕ-28, καταγράφει
μείωση κατά -18,5% (ή κατά 1.125 φοιτητές/-τριες) από
6.070 φοιτητές/-τριες το 2015, σε 4.945 φοιτητές/-τριες
το 2018. Την ίδια περίοδο αναφοράς, το πλήθος του
συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην Ελλάδα καταγράφει ισχυρή μείωση κατά -20,7% (ή κατά 12 φοιτητές/-τριες) από
58 φοιτητές/-τριες το 2015, σε 46 φοιτητές/-τριες το
2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
από το πεδίο σπουδών (06) Τεχνολογίες πληροφορίας
και επικοινωνίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) ανά φύλο στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 6.128: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (06) Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Το 2018, και στα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των ανδρών
από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπερέχει ιδιαίτερα σημαντικά του αντίστοιχου δείκτη
των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη
μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στην

Κύπρος και την Μάλτα (κατά 100,0 ποσ. μονάδες), και
κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Τσεχία (κατά 91,9 ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο (κατά 83,3 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά
79,7 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 78,7 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 76,5 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία
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(κατά 72,5 ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά 72,4 ποσ.
μονάδες), η Γερμανία (κατά 67,7 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 66,7 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά
64,3 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 60,8 ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά 60,0 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο
Βασίλειο (κατά 52,0 ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά
50,0 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 49,2 ποσ. μονάδες),
η Σουηδία (κατά 48,5 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά
48,2 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 47,6 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 47,4 ποσ. μονάδες), η Ιταλία
(κατά 42,6 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 39,1 ποσ.
μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 33,3 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 31,1 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 25,0
ποσ. μονάδες), και η Ρουμανία (κατά 14,8 ποσ. μονάδες) που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του εύρους της

απόκλισης των φύλων από το συγκεκριμένο πεδίο
σπουδών της βαθμίδας μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
6.1.6.7 ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ,
ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
από το πεδίο σπουδών (07) Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και δομικών έργων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών
(ISCED8) επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται
σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 6.129: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (07) Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής
και δομικών έργων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης
βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Graduates by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_grad02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, 19.511 φοιτητές/-τριες αποφοίτησαν από το
πεδίο σπουδών (07) Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής
παραγωγής και δομικών έργων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8),
πλήθος που αντιστοιχεί στο 14,7% του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας,
για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτημέλη της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, 273 φοιτητές/-τριες αποφοίτησαν από
το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8)
στην Ελλάδα, πλήθος που αντιστοιχεί στο 17,5% του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης
βαθμίδας. Στην κατανομή μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα
(17,5%) κατέχει την 15η υψηλότερη θέση, τιμή υπερέχουσα ελαφρά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ28 (14,7%) κατά 2,8 ποσ. μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 23,7% είναι: η
Δανία (25,8%), η Τσεχία (24,4%), η Ιταλία (23,1%), το
Βέλγιο (22,7%), και η Σουηδία (22,6%). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη 8,9%, είναι: η
Μάλτα (3,8%), η Ισπανία (7,4%), η Ουγγαρία (10,5%), η
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Βουλγαρία (11,2%), και η Ολλανδία (11,7%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,7
φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018, για
την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος του
συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο
σπουδών (07) Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και δομικών έργων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) στην ΕΕ-28,
καταγράφει μικρή μείωση κατά -3,5% (ή κατά 712 φοιτητές/-τριες) από 20.223 φοιτητές/-τριες το 2015, σε
19.511 φοιτητές/-τριες το 2018. Την ίδια περίοδο αναφοράς, το πλήθος του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην
Ελλάδα καταγράφει ισχυρή μείωση κατά -21,6% (ή κατά 75 φοιτητές/-τριες) από 348 φοιτητές/-τριες το 2015,
σε 273 φοιτητές/-τριες το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από
το πεδίο σπουδών (07) Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και δομικών έργων στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8)
ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Γράφημα 6.130: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (07) Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής
και δομικών έργων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Graduates by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_grad02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, και στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των ανδρών
από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπερέχει από ιδιαίτερα σημαντικά έως ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στη Μάλτα (κατά 100,0 ποσ. μονάδες), και
κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: το Λουξεμβούργο (κατά 88,9 ποσ. μονάδες), η
Γερμανία (59,7 ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά 54,5
ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 50,7 ποσ. μονάδες), η
Λιθουανία (κατά 50,0 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 49,3 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά 49,3
ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 48,5 ποσ. μονάδες), η
Αυστρία (κατά 47,6 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά
45,9 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 45,1 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 42,3 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία
(κατά 40,2 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 39,4 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 37,9 ποσ. μονάδες), η Κροατία
(κατά 37,4 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 37,0 ποσ.
μονάδες), η Σουηδία (κατά 36,6 ποσ. μονάδες), η Λετο-

νία (κατά 30,4 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 29,5 ποσ.
μονάδες), η Ρουμανία (κατά 29,4 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 28,2 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά
26,4 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 24,5 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 13,1 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία
(κατά 10,9 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Εσθονία
(κατά 9,8 ποσ. μονάδες) που αποτελεί και την ελάχιστη
τιμή του εύρους της απόκλισης των φύλων από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
6.1.6.8 ΓΕΩΠΟΝΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ, ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
από το πεδίο σπουδών (08) Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική και κτηνιατρική στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) επί του
συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά
στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 6.131: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (08) Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική και κτηνιατρική
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον
οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - Graduates by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_grad02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, 3.425 φοιτητές/-τριες αποφοίτησαν από το
πεδίο σπουδών (08) Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική
και κτηνιατρική στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8), πλήθος που αντιστοιχεί στο 2,6% του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 τη
συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, 47 φοιτητές/-τριες αποφοίτησαν από
το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην τριτοβάθμια εκ-

παίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8)
στην Ελλάδα, πλήθος που αντιστοιχεί στο 3,0% του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας. Στην κατανομή μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η
Ελλάδα (3,0%) κατέχει την 12η υψηλότερη θέση, τιμή
υπερέχουσα οριακά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη
στην ΕΕ-28 (2,6%) κατά 0,4 ποσ. μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 6,6% είναι: η
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Δανία (8,2%), η Λιθουανία (7,2%), η Ολλανδία (6,6%), η
Λετονία (5,7%), και η Ρουμανία (5,4%). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο μημηδενικό δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη
1,1%, είναι: η Σλοβενία (0,2%), η Σουηδία (1,1%), η Γαλλία (1,1%), το Ηνωμένο Βασίλειο (1,2%), και η Ισπανία
(1,7%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/bottom
είναι σημαντικά υψηλή (6,1 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (08) Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική και
κτηνιατρική της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης διδακτορι-

κού κύκλου σπουδών (ISCED8) στη ΕΕ-28, καταγράφει
μείωση κατά -18,0% (ή κατά 753 φοιτητές/-τριες) από
4.178 φοιτητές/-τριες το 2015, σε 3.425 φοιτητές/-τριες
το 2018. Την ίδια περίοδο αναφοράς, το πλήθος του
συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην Ελλάδα καταγράφει ελαφρά μείωση κατά 7,8% (ή κατά 4 φοιτητές/-τριες) από
51 φοιτητές/-τριες το 2015, σε 47 φοιτητές/-τριες το
2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
από το πεδίο σπουδών (08) Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική και κτηνιατρική στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) ανά φύλο
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 6.132: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (08) Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική και κτηνιατρική στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, σε 17 από τα 26 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα
οποία διατίθενται μη-μηδενικά σχετικά στοιχεία, το
ποσοστό των ανδρών από το συγκεκριμένο πεδίο
σπουδών της βαθμίδας υπολείπεται από ιδιαίτερα
σημαντικά έως και ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των
γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στη Λιθουανία (κατά 52,0 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα
σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Κύπρος
(κατά 33,3 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 31,4 ποσ.
μονάδες), η Γερμανία (κατά 29,8 ποσ. μονάδες), η
Γαλλία (κατά 27,7 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά
25,0 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 20,0 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 18,7 ποσ. μονάδες),
το Βέλγιο (κατά 15,2 ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά
14,3 ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά 14,3 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 12,8 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 12,7 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 12,6 ποσ.
μονάδες), η Ρουμανία (κατά 10,0 ποσ. μονάδες), και
ελαφρότερα η Δανία (κατά 9,9 ποσ. μονάδες), και η
Σλοβακία (κατά 4,3 ποσ. μονάδες).
Την ίδια χρονιά, σε 8 από τα 26 κράτη-μέλη της ΕΕ για
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των
ανδρών από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της
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βαθμίδας υπερέχει από σημαντικά έως και ελαφρά
του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών
να καταγράφεται στη Σλοβενία (κατά 100,0 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Βουλγαρία (κατά 35,3 ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά 17,2 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία
(κατά 15,4 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Ισπανία
(κατά 9,0 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 6,4 ποσ. μονάδες), και οριακά η Σουηδία (κατά 2,9 ποσ. μονάδες),
και η Ολλανδία (κατά 2,5 ποσ. μονάδες).
Τέλος, στην Τσεχία καταγράφεται οριακά μηδενική
απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών (μικρότερη των 2,0 ποσ. μονάδων).
6.1.6.9 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και
το ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (09) Υγεία και υπηρεσίες
πρόνοιας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) επί του συνολικού
πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 6.133: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (09) Υγεία και υπηρεσίες πρόνοιας στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται
σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - Graduates by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_grad02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, 26.211 φοιτητές/-τριες αποφοίτησαν από το
πεδίο σπουδών (09) Υγεία και υπηρεσίες πρόνοιας
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης διδακτορικού κύκλου
σπουδών (ISCED8), πλήθος που αντιστοιχεί στο 19,8%
του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, 531 φοιτητές/-τριες αποφοίτησαν
από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών
(ISCED8) στην Ελλάδα, πλήθος που αντιστοιχεί στο
26,0% του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της
συγκεκριμένης βαθμίδας. Στην κατανομή μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28, ως προς το συγκεκριμένο
δείκτη, η Ελλάδα (26,0%) κατέχει την 3η υψηλότερη
θέση, τιμή υπερέχουσα ιδιαίτερα σημαντικά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (19,8%) κατά 14,3
ποσ. μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 35,6%
είναι: η Μάλτα (43,4%), η Ολλανδία (36,1%), η Ελλάδα (34,1%), η Σουηδία (32,8%), και η Δανία (31,9%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο μη-μηδενικό δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη 8,9%, είναι: η Εσθονία (5,7%), η Κύ-

προς (8,3%), η Τσεχία (9,1%), η Αυστρία (10,0%), και η
Πορτογαλία (11,3%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι σημαντικά υψηλή (4,0 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το
πεδίο σπουδών (09) Υγεία και υπηρεσίες πρόνοιας
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης διδακτορικού κύκλου
σπουδών (ISCED8) στην ΕΕ-28, καταγράφει αύξηση
κατά 12,1% (ή κατά 2.838 φοιτητές/-τριες) από 23.373
φοιτητές/-τριες το 2015, σε 26.211 φοιτητές/-τριες το
2018. Την ίδια περίοδο αναφοράς, το πλήθος του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην Ελλάδα καταγράφει
μείωση κατά -11,4% (ή κατά 68 φοιτητές/-τριες) από
599 φοιτητές/-τριες το 2015, σε 531 φοιτητές/-τριες το
2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
από το πεδίο σπουδών (09) Υγεία και υπηρεσίες πρόνοιας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού
κύκλου σπουδών (ISCED8) ανά φύλο στα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 6.134: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (09) Υγεία και υπηρεσίες πρόνοιας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Graduates by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_grad02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, σε 24 από τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία
διατίθενται σχετικά μη-μηδενικά στοιχεία, το ποσοστό
των ανδρών από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της
βαθμίδας υπολείπεται από ιδιαίτερα σημαντικά έως
ισχυρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη

μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και
γυναικών να καταγράφεται στ η Σλοβενία (κατά 48,7
ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης
των φύλων ακολουθούν: η Πολωνία (κατά 44,4 ποσ.
μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 39,1 ποσ. μονάδες), η
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Κροατία (κατά 32,1 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 31,8
ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 30,1 ποσ. μονάδες),
η Ισπανία (κατά 28,4 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά
26,6 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 26,1 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 24,1 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 23,9 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 22,7
ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 22,3 ποσ. μονάδες), η
Μάλτα (κατά 21,7 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά
18,7 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 17,1 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 16,2 ποσ. μονάδες),
η Ουγγαρία (κατά 14,7 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία
(κατά 13,4 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά 12,8 ποσ.
μονάδες), η Λετονία (κατά 12,5 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 12,0 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα το Βέλγιο (κατά 9,9 ποσ. μονάδες), και η Αυστρία (κατά 10,9

ποσ. μονάδες). Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα, την Εσθονία, και την Κύπρο καταγράφεται οριακά μηδενική
απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών (μικρότερη των 2,0 ποσ. μονάδων).
6.1.6.10 ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
από το πεδίο σπουδών (10) Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού
κύκλου σπουδών (ISCED8) επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας, για
τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 6.135: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (10) Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - Graduates by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_grad02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, 998 φοιτητές/-τριες αποφοίτησαν από το
πεδίο σπουδών (10) Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού
κύκλου σπουδών (ISCED8), πλήθος που αντιστοιχεί
στο 0,8% του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
της συγκεκριμένης βαθμίδας, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 τη
συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, 30 φοιτητές/-τριες αποφοίτησαν από
το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8)
στην Ελλάδα, πλήθος που αντιστοιχεί στο 1,9% του
συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας. Στην κατανομή μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η
Ελλάδα (1,9%) κατέχει την 9η υψηλότερη θέση, τιμή
υπερέχουσα ελαφρά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη
στην ΕΕ-28 (0,8%) κατά 1,1 ποσ. μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 4,3% είναι: η Πορτογαλία (5,1%), η Ρουμανία (4,3%), η Τσεχία (4,1%), η Σλοβακία (4,0%), και η Βουλγαρία
(4,0%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη
με τον χαμηλότερο μη-μηδενικό δείκτη (bottom 5) και
με μέση τιμή δείκτη 0,3%, είναι: η Σουηδία (0,2%), το
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Βέλγιο (0,5%), η Ισπανία (0,3%), η Ιρλανδία (0,3%),
και η Γερμανία (0,5%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (12,6 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το
πεδίο σπουδών (10) Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης διδακτορικού
κύκλου σπουδών (ISCED8) στην ΕΕ-28, καταγράφει
αύξηση κατά 18,7% (ή κατά 157 φοιτητές/-τριες) από
841 φοιτητές/-τριες το 2015, σε 998 φοιτητές/-τριες το
2018. Την ίδια περίοδο αναφοράς, το πλήθος του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην Ελλάδα καταγράφει μηδενική μεταβολή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
από το πεδίο σπουδών (10) Σπουδές στην παροχή
υπηρεσιών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) ανά φύλο στα κράτημέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Γράφημα 6.136: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (10) Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Graduates by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_grad02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, σε 11 από τα 18 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται μη-μηδενικά σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των ανδρών από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπερέχει από ιδιαίτερα σημαντικά
έως και ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών,
με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στην Κροατία
(κατά 80,0 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά
απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Ουγγαρία (κατά
57,1 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 56,4 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά 46,8 ποσ. μονάδες), η Τσεχία
(κατά 40,8 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 28,7 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 23,8 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 22,2 ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 14,3
ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 13,3 ποσ. μονάδες), και
η Ισπανία (κατά 11,5 ποσ. μονάδες)
Την ίδια χρονιά, σε 5 από τα 18 κράτη-μέλη της ΕΕ για
τα οποία διατίθενται μη-μηδενικά σχετικά στοιχεία, το
ποσοστό των ανδρών από το συγκεκριμένο πεδίο
σπουδών της βαθμίδας υπολείπεται από σημαντικά

έως και ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών,
με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στη Ιρλανδία
(κατά 20,0 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά
απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Πορτογαλία (κατά 14,8 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 11,1 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 11,1 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Πολωνία (κατά 3,6 ποσ. μονάδες).
Τέλος, στη Γερμανία και τη Σλοβακία καταγράφεται
μηδενική απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών.
6.1.6.11 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΕΔΙΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΕ28
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου
σπουδών (ISCED8) στα πεδία σπουδών (01)-(10) στην
ΕΕ-28 και στην Ελλάδα το 2018.

Γράφημα 6.137: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) ανά
πεδίο σπουδών στην ΕΕ-28 και στην ΕΛΛΑΔΑ το 2018
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Φυσικές επιστήμες,
μαθηματικά, στατιστική
Τεχνολογίες Πληροφορίας
& Επικοινωνίας

3,7

Σπουδές μηχανικού,
βιομηχανικής παραγωγής
και δομικών έργων

9,6

Σπουδές στις επιχειρήσεις,
τη διοίκηση & το δίκαιο

7,7

Τεχνολογίες Πληροφορίας
& Επικοινωνίας

5,4

Εκπαίδευση

12,0

Σπουδές στις επιχειρήσεις,
τη διοίκηση & το δίκαιο

Γεωπονία, δασοκομία,
αλιευτική & κτηνιατρική

Ελλάδα

17,5
3,0

Υγεία και υπηρεσίες
πρόνοιας
Σπουδές στην παροχή
υπηρεσιών

34,1
1,9

Πηγή: Eurostat - Graduates by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_grad02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

Το 2018, στο συνολικό πληθυσμό των αποφοίτων από
την τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου
σπουδών (ISCED8) στην ΕΕ-28:
 το 26,7% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο
Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά, στατιστική,
 το 19,8% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο
Υγεία και υπηρεσίες πρόνοιας,
 το 14,7% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο
Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και
δομικών έργων,
 το 12,0% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο
Ανθρωπιστικές σπουδές, γλωσσικές σπουδές,
σπουδές στις τέχνες,
 το 9,1% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο
Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση,
 το 7,7% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο
Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το δίκαιο,
 το 3,7% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο
Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας,
 το 2,9% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο
Εκπαίδευση, και
 το 2,6% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο
Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική και κτηνιατρική,
 το 0,8% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο
Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών.
Την ίδια χρονιά, στο συνολικό πληθυσμό των αποφοίτων από την τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού
κύκλου σπουδών (ISCED8) στην Ελλάδα:
 το 34,1% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο
Υγεία και υπηρεσίες πρόνοιας, τιμή υπερέχουσα
σημαντικά (κατά 14,3 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης
τιμής στην ΕΕ-28 (19,8%),
 το 17,5% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο
Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και
δομικών έργων, τιμή υπερέχουσα ελαφρά (κατά 2,8
ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28
(14,7%),
 το 13,2% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο
Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά, στατιστική, τιμή
υπολειπόμενη σημαντικά (κατά 13,5 ποσ. μονάδες)
της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (26,7%),
 το 9,6% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο
Ανθρωπιστικές σπουδές, γλωσσικές σπουδές,
σπουδές στις τέχνες, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά
(κατά 2,4 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην
ΕΕ-28 (12,0%),
 το 7,1% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο
Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληρο-
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φόρηση, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά (κατά 2,0 ποσ.
μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (9,1%),
το 5,4% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο
Εκπαίδευση, τιμή υπερέχουσα ελαφρά (κατά 2,5
ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28
(2,9%),
το 5,1% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο
Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το δίκαιο, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά (κατά 2,6 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (7,7%),
το 3,0% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο
Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική και κτηνιατρική,
τιμή υπερέχουσα οριακά (κατά 0,4 ποσ. μονάδες)
της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (2,6%),
το 3,0% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο
Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας, τιμή
υπολειπόμενη οριακά (κατά 0,7 ποσ. μονάδες) της
αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (3,7%), και
το 1,9% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο
Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών, τιμή υπερέχουσα
ελαφρά (κατά 1,1 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (0,8%).

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου
σπουδών (ISCED8) στα πεδία σπουδών (01)-(10) και
ανά φύλο στην ΕΕ-28 και στην Ελλάδα το 2018.
Το 2018, στο συνολικό πληθυσμό των αποφοίτων από
την τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου
σπουδών (ISCED8) στην ΕΕ-28 καταγράφεται:
 σημαντική ανισορροπία των φύλων υπέρ των αποφοίτων ανδρών σε 5 πεδία σπουδών: (1) Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας, (2) Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και δομικών
έργων, (3) Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών, (4)
Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το δίκαιο, και ελαφρότερα στο πεδίο σπουδών (5) Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά, στατιστική, και
 σημαντική ανισορροπία των φύλων υπέρ των αποφοίτων γυναικών σε 5 πεδία σπουδών: (1) Εκπαίδευση, (2) Υγεία και υπηρεσίες πρόνοιας, (3) Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική και κτηνιατρική, (4)
Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση, και ελαφρότερα στο πεδίο σπουδών (5)
Ανθρωπιστικές σπουδές, γλωσσικές σπουδές,
σπουδές στις τέχνες.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Γράφημα 6.138: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) ανά
πεδίο σπουδών και ανά φύλο στην ΕΕ-28 και στην ΕΛΛΑΔΑ το 2018

Ευρωπαϊκή Ένωση των 28

Ελλάδα

22,8

Τεχνολογίες Πληροφορίας
& Επικοινωνίας
Σπουδές μηχανικού,
βιομηχανικής παραγωγής
και δομικών έργων

28,5

Σπουδές στις επιχειρήσεις,
τη διοίκηση & το δίκαιο

44,9

Φυσικές επιστήμες,
μαθηματικά, στατιστική

45,6

Ανθρωπιστικές και
γλωσσικές σπουδές,
σπουδές στις τέχνες
Κοινωνικές επιστήμες,
δημοσιογραφία &
πληροφόρηση

43,8

55,1

Σπουδές στις επιχειρήσεις,
τη διοίκηση & το δίκαιο

54,4

Γεωπονία, δασοκομία,
αλιευτική & κτηνιατρική

58,0

56,3
46,8

53,2
48,5

Κοινωνικές επιστήμες,
δημοσιογραφία &
πληροφόρηση

49,5

Υγεία και υπηρεσίες
πρόνοιας

50,5

45,0
57,1

42,9

51,5
50,5
49,5

Ανθρωπιστικές και
γλωσσικές σπουδές,
σπουδές στις τέχνες

59,9

40,1
66,7

54,0

46,0
63,1

Εκπαίδευση

33,3
γυναίκες

56,7

Φυσικές επιστήμες,
μαθηματικά, στατιστική

55,0

Εκπαίδευση

64,1
43,3

45,8

Υγεία και υπηρεσίες
πρόνοιας

35,9

Σπουδές στην παροχή
υπηρεσιών

54,2

Γεωπονία, δασοκομία,
αλιευτική & κτηνιατρική

69,6

Σπουδές μηχανικού,
βιομηχανικής παραγωγής
και δομικών έργων

71,5
42,0

Σπουδές στην παροχή
υπηρεσιών

30,4

Τεχνολογίες Πληροφορίας
& Επικοινωνίας

77,2

36,9
γυναίκες

άνδρες

άνδρες

Πηγή: Eurostat - Graduates by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_grad02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Την ίδια χρονιά, στο συνολικό πληθυσμό των αποφοίτων από την τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) στην Ελλάδα καταγράφεται:
 σημαντική ανισορροπία των φύλων υπέρ των αποφοίτων ανδρών σε 4 πεδία σπουδών: (1) Τεχνολογίες
πληροφορίας και επικοινωνίας, (2) Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και δομικών έργων,
(3) Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών, και (4) Σπουδές
στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το δίκαιο
6.1.7

 σημαντική ανισορροπία των φύλων υπέρ των αποφοί-



των γυναικών σε 2 πεδία σπουδών: (1) Εκπαίδευση,
και (2) Ανθρωπιστικές σπουδές, γλωσσικές σπουδές,
σπουδές στις τέχνες, και
σχετική ισορροπία των φύλων σε 4 πεδία σπουδών: (1)
Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά, στατιστική, (2) Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση, (3) Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική και κτηνιατρική, και (4) Υγεία και υπηρεσίες πρόνοιας.

Συνολικός πληθυσμός αποφοίτων των ανώτερων βαθμίδων ISCED3(Voc)-8 της εκπαίδευσης
σπουδών του, καθώς και το ποσοστό των αποφοίτων
μαθητριών-φοιτητριών επί του συγκεκριμένου συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων στα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 το 2018.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος του
συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από τις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) για
τον οποίο διατίθενται στοιχεία ως προς το πεδίο

21.732

60,5 61,2

690.656

13.520

7.124

136.216

109.199

39.901

10.424

71.163

1.516.138

113.170

80.434

182.449

115.680

647.715

110.149

135.456

111.940

299.797

30.609

251.746

118.475

64.565

1.375.622

164.314

696.352

5.471

56,6 56,9 56,9 57,0 57,2 57,8 58,0
53,9 54,1 54,5 54,9 55,0 55,1 55,6 55,7
51,8 52,9 53,0 53,2 53,3 53,4 53,5 53,9
49,6 49,6 51,1
1.082.273

53,9
8.202.290

Γράφημα 6.139: Πλήθος του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από τις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) για τον οποίο διατίθενται
στοιχεία ως προς το πεδίο σπουδών του, και ποσοστό των αποφοίτων μαθητριών-φοιτητριών επί του συγκεκριμένου συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - Graduates by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_grad02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, 8.202.290 μαθητές-φοιτητές/-τριες αποφοίτησαν από τις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης
(ISCED3Voc-8) για τους οποίους διατίθενται στοιχεία
ως προς το πεδίο σπουδών τους στα κράτη-μέλη της

ΕΕ-28, με τον δείκτη ποσοστό των αποφοίτων μαθητριών-φοιτητριών επί του συγκεκριμένου συνολικού
μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού να είναι 53,9% (ή
4.419.944 μαθήτριες-φοιτήτριες).
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

Την ίδια χρονιά, 111.940 μαθητές-φοιτητές/-τριες αποφοίτησαν από τις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) για τους οποίους διατίθενται στοιχεία ως προς το πεδίο σπουδών τους στην Ελλάδα, με
τον δείκτη ποσοστό των αποφοίτων μαθητριών- φοιτητριών επί του συγκεκριμένου συνολικού πληθυσμού
των αποφοίτων να είναι 53,9% (ή 60.282 μαθήτριεςφοιτήτριες). Στην κατανομή μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα
(53,9%) κατέχει την 11η χαμηλότερη θέση, τιμή ταυτόσημη της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28
(53,9%).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, σε 26 από τα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ το ποσοστό των αποφοίτων μαθητριών- φοιτητριών στις συγκεκριμένες βαθμίδες υπερέχουν του αντίστοιχού ποσοστού των μαθητών-φοιτητών. Τα 5
κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 58,9% είναι: η Λετονία (61,2%), η Πολωνία (60,5%), η Εσθονία (58,0%), η Μάλτα (57,8%), και η
Φινλανδία (57,2%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5
κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με
μέση τιμή δείκτη 51,0%, είναι: η Ιταλία (49,6%), η Γερμανία (49,6%), το Λουξεμβούργο (51,1%), η Αυστρία
(51,8%), και η Γαλλία (52,9%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή
του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,2 φορές), που
υποδηλώνει την ύπαρξη διαφοροποιήσεων του δείκτη
μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2018, στο πεδίο σπουδών
(00) Γενικά προγράμματα και προσόντα των συγκεκριμένων βαθμίδων αποφοιτούν 43.984 μαθητές- φοιτητές/-τριες) του συνολικού μαθητικού-φοιτητικού
πληθυσμού των βαθμίδων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28,
που αφορά κατά κύριο λόγο σε μαθητικό- φοιτητικό
πληθυσμό των βαθμίδων στο Ηνωμένο Βασίλειο
(43.049 μαθητές-φοιτητές/-τριες), την Ιρλανδία (835
μαθητές-φοιτητές/-τριες), το Λουξεμβούργο (38 μαθητές- φοιτητές/-τριες), τη Μάλτα (21 μαθητές- φοιτητές/-τριες), την Αυστρία (13 μαθητές-φοιτητές/τριες), και τη Λιθουανία (8 μαθητές-φοιτητές/-τριες),
ενώ σε 22 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ καταγράφεται
μηδενικό πλήθος αποφοίτων από το συγκεκριμένο
πεδίο σπουδών των ανώτερων βαθμίδων.
Στη συνέχεια παρουσιάζεται η κατανομή των υπόλοιπων 10 πεδίων σπουδών των ανώτερων βαθμίδων.
6.1.7.1 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
από το πεδίο σπουδών (01) Εκπαίδευση στις ανώτερες
βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων των συγκεκριμένων
βαθμίδων, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία,
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

661

3,9
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5,0
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5,0

1.563

5,0

4.415

5,5

27.760

5,9

76.499

6,1

1.186

6,4

63.399

7,2

18.269

8,0

7.258

8,0

10.791

8,2

13.190

8,9

9.745

9,6

489

9,7

2.933

9,8

7.833

847

78.461

96.682

1.794

504.967

6,2

10.671

17,2 14,0
12,1 11,9

5.132

Γράφημα 6.140: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (01) Εκπαίδευση στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων των συγκεκριμένων βαθμίδων, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτημέλη της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - Graduates by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_grad02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, 504.967 μαθητές-φοιτητές/-τριες αποφοίτησαν από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8), πλήθος
που αντιστοιχεί στο 6,2% του συνολικού πληθυσμού
των αποφοίτων των συγκεκριμένων βαθμίδων, για τον
οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, 5.578 μαθητές-φοιτητές/-τριες αποφοίτησαν από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στις
ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8)
στην Ελλάδα, πλήθος που αντιστοιχεί στο 5,0% του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων των συγκεκριμένων βαθμίδων. Στην κατανομή μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η
Ελλάδα (5,0%) κατέχει την 19η υψηλότερη θέση, τιμή
υπολειπόμενη ελαφρά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη
στην ΕΕ-28 (6,2%) κατά 1,2 ποσ. μονάδες.
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Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 13,0% είναι: η Κύπρος (17,2%), η Πολωνία (14,0%), η Ισπανία
(12,1%), η Μάλτα (11,9%), και η Σουηδία (9,8%). Στον
αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη 3,0%,
είναι: η Γαλλία (2,4%), η Φινλανδία (3,0%), η Πορτογαλία (3,0%), η Ρουμανία (3,1%), και η Κροατία (3,7%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/bottom είναι σημαντικά υψηλή (4,3 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (01) Εκπαίδευση των ανώτερων βαθμίδων της εκπαίδευσης (ISCED3 Voc-8) στην ΕΕ-28, κατα-
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γράφει αύξηση κατά 15,0% (ή κατά 66.017 μαθητέςφοιτητές/-τριες) από 438.950 μαθητές-φοιτητές/-τριες
το 2015, σε 504.967 μαθητές-φοιτητές/-τριες το 2018.
Την ίδια περίοδο αναφοράς, το πλήθος του συνολικού
πληθυσμού των αποφοίτων από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην Ελλάδα καταγράφει αύξηση κατά
17,0% (ή κατά 809 μαθητές-φοιτητές/-τριες) από 4.769

μαθητές- φοιτητές/-τριες το 2015, σε 5.578 μαθητέςφοιτητές/-τριες το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
από το πεδίο σπουδών (01) Εκπαίδευση στις ανώτερες
βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) ανά φύλο
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 6.141: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (01) Εκπαίδευση στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Graduates by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_grad02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, και στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά μη-μηδενικά στοιχεία, το ποσοστό
των ανδρών από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών των
βαθμίδων υπολείπεται ιδιαίτερα σημαντικά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στη Λετονία (κατά 88,4 ποσ. μονάδες), και
κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Εσθονία (κατά 85,8 ποσ. μονάδες), η Μάλτα
(κατά 82,8 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά 78,8 ποσ.
μονάδες), η Σλοβενία (κατά 78,2 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 72,1 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 71,2
ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 70,5 ποσ. μονάδες), η
Ιταλία (κατά 70,1 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά
69,6 ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά 69,3 ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά 68,9 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία
(κατά 65,5 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 63,1 ποσ.
μονάδες), η Φινλανδία (κατά 61,4 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 60,7 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά
60,4 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 58,4 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 58,1 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο

(κατά 56,6 ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 56,3 ποσ.
μονάδες), η Ολλανδία (κατά 55,9 ποσ. μονάδες), το
Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 54,4 ποσ. μονάδες), η Γαλλία
(κατά 54,0 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 53,1 ποσ.
μονάδες), η Ισπανία (κατά 52,4 ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο (κατά 44,0 ποσ. μονάδες), και η Δανία (κατά
40,6 ποσ. μονάδες), που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή
του εύρους της απόκλισης των φύλων από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών των βαθμίδων μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
6.1.7.2 ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ & ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ, ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ
ΤΕΧΝΕΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και
το ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (02) Ανθρωπιστικές,
γλωσσικές σπουδές, σπουδές στις τέχνες στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) επί του
συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων των συγκεκριμένων βαθμίδων, για τον οποίο διατίθενται σχετικά
στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 6.142: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (02) Ανθρωπιστικές, γλωσσικές σπουδές, σπουδές
στις τέχνες στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων των συγκεκριμένων βαθμίδων, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - Graduates by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_grad02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, 786.991 μαθητές-φοιτητές/-τριες αποφοίτησαν από το πεδίο σπουδών (02) Ανθρωπιστικές, γλωσσικές σπουδές, σπουδές στις τέχνες στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8), πλήθος που αντι-

στοιχεί στο 9,6% του συνολικού μαθητικού- φοιτητικού πληθυσμού των συγκεκριμένων βαθμίδων, για τον
οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

Την ίδια χρονιά, 9.171 μαθητές-φοιτητές/-τριες αποφοίτησαν από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) στην Ελλάδα, πλήθος που αντιστοιχεί στο 8,2% του συνολικού
πληθυσμού των αποφοίτων των συγκεκριμένων βαθμίδων. Στην κατανομή μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ28, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα (8,2%) κατέχει την 11η υψηλότερη θέση, τιμή υπερέχουσα ελαφρά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (9,6%)
κατά 1,4 ποσ. μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 12,7% είναι: το Ηνωμένο Βασίλειο (17,2%), η Ισπανία (13,4%), η
Ιρλανδία (11,3%), η Πορτογαλία (11,2%), και η Εσθονία (10,1%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτημέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση
τιμή δείκτη 5,4%, είναι: η Σουηδία (4,6%), η Αυστρία
(5,2%), το Λουξεμβούργο (5,2%), η Γαλλία (5,8%), και η
Πολωνία (6,0%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,4 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018, για
την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος του
συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο
σπουδών (02) Ανθρωπιστικές, γλωσσικές σπουδές,
σπουδές στις τέχνες των ανώτερων βαθμίδων της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) στην ΕΕ-28, καταγράφει ισχυρή αύξηση κατά 21,0% (ή κατά 136.647 μαθητές- φοιτητές/-τριες) από 650.344 μαθητές-φοιτητές/-τριες το
2015, σε 786.991 μαθητές-φοιτητές/-τριες το 2018. Την
ίδια περίοδο αναφοράς, το πλήθος του συνολικού
πληθυσμού των αποφοίτων από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην Ελλάδα καταγράφει ελαφρά μείωση
κατά 4,4% (ή κατά 422 μαθητές-φοιτητές/-τριες) από
9.593 μαθητές-φοιτητές/-τριες το 2015, σε 9.171 μαθητές-φοιτητές/-τριες το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
από το πεδίο σπουδών (02) Ανθρωπιστικές, γλωσσικές σπουδές, σπουδές στις τέχνες στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) ανά φύλο στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 6.143 : Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (02) Ανθρωπιστικές, γλωσσικές σπουδές, σπουδές
στις τέχνες στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Graduates by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_grad02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, και στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των ανδρών
από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών των βαθμίδων
υπολείπεται από ιδιαίτερα σημαντικά έως ελαφρά του
αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη
απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να
καταγράφεται στη Λιθουανία (κατά 54,0 ποσ. μονάδες),
και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Πολωνία (κατά 50,4 ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά 49,3 ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά 48,0 ποσ.
μονάδες), η Ελλάδα (κατά 45,0 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 41,1 ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά 40,7
ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά 40,1 ποσ. μονάδες), η
Ιταλία (κατά 38,4 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 36,9
ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 35,4 ποσ. μονάδες),
η Αυστρία (κατά 35,2 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά
35,0 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 33,4 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 31,3 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία
(κατά 30,8 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 27,8 ποσ.
μονάδες), η Δανία (κατά 26,9 ποσ. μονάδες), η Σουηδία
(κατά 25,3 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά 23,2 ποσ.
μονάδες), η Ισπανία (κατά 19,9 ποσ. μονάδες), η Ιρλαν-
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δία (κατά 18,6 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 17,2 ποσ.
μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 15,9 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 12,6 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Μάλτα (κατά 9,3 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία
(κατά 7,8 ποσ. μονάδες), και οριακά το Λουξεμβούργο
(κατά 3,5 ποσ. μονάδες), που αποτελεί και την ελάχιστη
τιμή του εύρους της απόκλισης των φύλων από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών των ανώτερων βαθμίδων
μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη
χρονιά.
6.1.7.3 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ &
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
από το πεδίο σπουδών (03) Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) επί του συνολικού
πληθυσμού των αποφοίτων των συγκεκριμένων βαθμίδων, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 6.144: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (03) Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων των συγκεκριμένων βαθμίδων, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - Graduates by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_grad02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, 510.401 μαθητές-φοιτητές/-τριες αποφοίτησαν από το πεδίο σπουδών (03) Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8), πλήθος
που αντιστοιχεί στο 6,2% του συνολικού πληθυσμού
των αποφοίτων των συγκεκριμένων βαθμίδων, για
τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτημέλη της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, 9.953 μαθητές-φοιτητές/-τριες αποφοίτησαν από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στις
ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8)
στην Ελλάδα, πλήθος που αντιστοιχεί στο 8,9% του
συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων των συγκεκριμένων βαθμίδων. Στην κατανομή μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη,
η Ελλάδα (8,9%) κατέχει την 6η υψηλότερη θέση, τιμή
υπερέχουσα της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ28 (6,2%) κατά 2,7 ποσ. μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 9,6% είναι: η Βουλγαρία (11,4%), η Ρουμανία (10,5%), το
Λουξεμβούργο (9,0%), η Ελλάδα (8,9%), και η Σουηδία (8,3%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτημέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη 3,9%, είναι: η Φινλανδία (3,1%), η Γερμανία (4,0%), η Αυστρία (4,0%), η Κροατία (4,0%), και

η Γαλλία (4,3%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,5 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το
πεδίο σπουδών (03) Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση των ανώτερων βαθμίδων
της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) στην ΕΕ-28, καταγράφει οριακή αύξηση κατά 0,04% (ή κατά 212 μαθητέςφοιτητές/-τριες) από 510.189 μαθητές-φοιτητές/-τριες
το 2015, σε 510.401 μαθητές- φοιτητές/-τριες το 2018.
Την ίδια περίοδο αναφοράς, το πλήθος του συνολικού
πληθυσμού των αποφοίτων από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 40,3% (ή κατά 2.857 μαθητέςφοιτητές/-τριες) από 7.096 μαθητές-φοιτητές/-τριες το
2015, σε 9.953 μαθητές-φοιτητές/-τριες το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
από το πεδίο σπουδών (03) Κοινωνικές επιστήμες,
δημοσιογραφία και πληροφόρηση στις ανώτερες
βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) ανά φύλο
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 6.145: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (03) Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και
πληροφόρηση στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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30,8 29,4 29,4 29,2 28,2 27,8 27,6 27,1 25,1
24,6 21,4
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Πηγή: Eurostat - Graduates by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_grad02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, και στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία
διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των ανδρών
από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών των βαθμίδων
υπολείπεται από ιδιαίτερα σημαντικά έως ισχυρά του
αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη
απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να

καταγράφεται στη Λετονία (κατά 57,2 ποσ. μονάδες),
και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Κροατία (κατά 50,8 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 49,7 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά
45,7 ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά 44,8 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 44,4 ποσ. μονάδες), η Κύπρος
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(κατά 43,6 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 41,6 ποσ.
μονάδες), η Σλοβακία (κατά 41,2 ποσ. μονάδες), η
Πορτογαλία (κατά 41,2 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία
(κατά 38,4 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 36,4 ποσ.
μονάδες), η Γαλλία (κατά 36,2 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 36,1 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά
36,1 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 35,9 ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 34,4 ποσ. μονάδες), η Μάλτα
(κατά 33,5 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 32,6
ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 32,4 ποσ. μονάδες),
η Ρουμανία (κατά 30,6 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 29,7 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 29,2 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 29,0 ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο (κατά 26,3 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά
26,1 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 25,8
ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 25,0 ποσ. μονάδες) που

αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του εύρους της απόκλισης των φύλων από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών των βαθμίδων μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ28 τη συγκεκριμένη χρονιά.

6.1.7.4 ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
από το πεδίο σπουδών (04) Σπουδές στις επιχειρήσεις,
τη διοίκηση και το δίκαιο στις ανώτερες βαθμίδες της
εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων των συγκεκριμένων βαθμίδων, για
τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 6.146: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (04) Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το δίκαιο στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων των συγκεκριμένων βαθμίδων, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Graduates by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_grad02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, 1.779.882 μαθητές-φοιτητές/-τριες αποφοίτησαν από το πεδίο σπουδών (04) Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το δίκαιο των ανώτερων
βαθμίδων της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8), πλήθος
που αντιστοιχεί στο 21,7% του συνολικού μαθητικούφοιτητικού πληθυσμού των συγκεκριμένων βαθμίδων, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28.
Την ίδια χρονιά, 18.628 μαθητές-φοιτητές/-τριες αποφοίτησαν από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στις
ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8)
στην Ελλάδα, πλήθος που αντιστοιχεί στο 16,6% του
συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων των συγκεκριμένων βαθμίδων. Στην κατανομή μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη,
η Ελλάδα (16,6%) κατέχει την 26η υψηλότερη θέση,
τιμή υπολειπόμενη ελαφρά της αντίστοιχης τιμής του
δείκτη στην ΕΕ-28 (21,7%) κατά 5,1 ποσ. μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 30,0%
είναι: η Κύπρος (34,2%), το Λουξεμβούργο (33,5%), η
Γαλλία (28,8%), η Βουλγαρία (27,5%), και η Γερμανία
(25,9%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτημέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη 15,8%, είναι: η Σουηδία (14,1%), η
Ρουμανία (14,2%), η Ελλάδα (16,6%), η Σλοβενία
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(17,0%), και το Ηνωμένο Βασίλειο (17,3%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή
(1,9 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών
διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το
πεδίο σπουδών (04) Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη
διοίκηση και το δίκαιο των ανώτερων βαθμίδων της
εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) στην ΕΕ-28, καταγράφει
αύξηση κατά 5,7% (ή κατά 96.667 μαθητές-φοιτητές/τριες) από 1.683.215 μαθητές- φοιτητές/-τριες το
2015, σε 1.779.882 μαθητές-φοιτητές/-τριες το 2018.
Την ίδια περίοδο αναφοράς, το πλήθος του συνολικού
πληθυσμού των αποφοίτων από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην Ελλάδα καταγράφει οριακή μείωση
κατά -0,1% (ή κατά 15 μαθητές-φοιτητές/-τριες) από
18.643 μαθητές- φοιτητές/-τριες το 2015, σε 18.628
μαθητές-φοιτητές/-τριες το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
από το πεδίο σπουδών (04) Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το δίκαιο στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) ανά φύλο στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Γράφημα 6.147: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (04) Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το
δίκαιο στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Graduates by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_grad02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, σε 27 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία
διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των ανδρών
από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών των βαθμίδων υπολείπεται από ιδιαίτερα σημαντικά έως και ελαφρά του
αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στη Εσθονία (κατά 46,2 ποσ. μονάδες), και
κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Ουγγαρία (κατά 39,5 ποσ. μονάδες), η Λετονία
(κατά 38,4 ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά 36,1 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 34,5 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά 33,9 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 33,8
ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 32,1 ποσ. μονάδες), η
Σλοβενία (κατά 29,7 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά
29,6 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 28,7 ποσ. μονάδες), η
Σουηδία (κατά 27,6 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά
26,0 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 23,3 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 21,2 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 20,3 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 20,2 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 15,6 ποσ. μονάδες), το Λουξεμ-

βούργο (κατά 15,1 ποσ. μονάδες), η Μάλτα (κατά 13,1
ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 12,5 ποσ. μονάδες), και
ελαφρότερα το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 9,2 ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά 8,5 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά
8,0 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 7,2 ποσ. μονάδες), η
Ιρλανδία (κατά 6,8 ποσ. μονάδες), και οριακά η Ιταλία
(κατά 3,2 ποσ. μονάδες).
Τέλος, στην Ολλανδία καταγράφεται οριακά μηδενική
απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών (μικρότερη των 2,0 ποσ. μονάδων).
6.1.7.5 ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και
το ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (05) Φυσικές επιστήμες,
μαθηματικά και στατιστική στις ανώτερες βαθμίδες
της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) επί του συνολικού
πληθυσμού των αποφοίτων των συγκεκριμένων βαθμίδων, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 6.148: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (05) Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά και στατιστική
στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων των συγκεκριμένων βαθμίδων, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Graduates by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_grad02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, 486.106 μαθητές-φοιτητές/-τριες αποφοίτησαν
από το πεδίο σπουδών (05) Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά και στατιστική στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8), πλήθος που αντιστοιχεί στο
5,9% του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων των
συγκεκριμένων βαθμίδων, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28.
Την ίδια χρονιά, 6.410 μαθητές-φοιτητές/-τριες αποφοίτησαν από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) στην Ελλάδα, πλήθος που αντιστοιχεί στο 5,7% του συνολικού
πληθυσμού των αποφοίτων των συγκεκριμένων βαθμί-

δων. Στην κατανομή μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ28, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα (5,7%) κατέχει την 4η υψηλότερη θέση, τιμή υπολειπόμενη οριακά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (5,9%) κατά 0,2 ποσ. μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 7,3% είναι: το Ηνωμένο Βασίλειο (14,0%), η Ιρλανδία (5,9%), η
Ιταλία (5,8%), η Ελλάδα (5,7%), και η Γερμανία (4,9%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη
2,2%, είναι: η Λετονία (1,9%), η Κύπρος (2,2%), η Πο-
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λωνία (2,2%), η Φινλανδία (2,3%), και η Ουγγαρία
(2,3%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/
bottom5 είναι σημαντικά υψηλή (3,3 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (05) Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά και
στατιστική των ανώτερων βαθμίδων της εκπαίδευσης
(ISCED3Voc-8) στην ΕΕ-28, καταγράφει σημαντική αύξηση κατά 31,2% (ή κατά 115.697 μαθητές-φοιτητές/τριες) από 370.409 μαθητές-φοιτητές/-τριες το 2015, σε

486.106 μαθητές- φοιτητές/-τριες το 2018. Την ίδια περίοδο αναφοράς, το πλήθος του συνολικού πληθυσμού
των αποφοίτων από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών
στην Ελλάδα καταγράφει ελαφρά αύξηση κατά 5,7% (ή
κατά 345 μαθητές-φοιτητές/-τριες) από 6.065 μαθητέςφοιτητές/-τριες το 2015, σε 6.410 μαθητές- φοιτητές/τριες το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
από το πεδίο σπουδών (05) Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά και στατιστική στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) ανά φύλο στα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 6.149: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (05) Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά και στατιστική
στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
68,7 68,7 70,5 73,2
60,3 60,8 61,1 61,1 61,5 64,5 64,8 64,8
58,2 56,2 55,4 52,9 52,9 51,9
50,8 51,1 52,0 52,8 53,3 53,4 53,6 54,2 54,9 55,8 56,4
49,2 48,9 48,0 47,2 46,7 46,6 46,4 45,8 45,1 44,2 43,6
41,8 43,8 44,6 47,1 47,1 48,1
39,8 39,2 38,9 38,9 38,5 35,5 35,2 35,2
31,3 31,3 29,5 26,8

άνδρες

γυναίκες

Πηγή: Eurostat - Graduates by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_grad02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, σε 21 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των
ανδρών από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών των
βαθμίδων υπολείπεται από ιδιαίτερα σημαντικά έως
και ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με
τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών
και γυναικών να καταγράφεται στην Κύπρο (κατά 46,3
ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης
των φύλων ακολουθούν: η Πολωνία (κατά 41,0 ποσ.
μονάδες), η Ρουμανία (κατά 37,5 ποσ. μονάδες), η
Βουλγαρία (κατά 37,4 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 29,6 ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά 29,5 ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά 29,1 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 23,0 ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά 22,2
ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 22,1 ποσ. μονάδες),
η Τσεχία (κατά 21,6 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά
20,5 ποσ. μονάδες), η Μάλτα (κατά 12,8 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 11,7 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 9,8 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 8,4 ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 7,1 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 6,9 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 5,5 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία
(κατά 4,1 ποσ. μονάδες), και οριακά η Ιρλανδία (κατά
2,3 ποσ. μονάδες). Την ίδια χρονιά, σε 6 από τα 28
κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά
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στοιχεία, το ποσοστό των ανδρών από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών των βαθμίδων υπερέχει από ισχυρά έως και ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ
ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στο Βέλγιο
(κατά 16,3 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά
απόκλισης των φύλων ακολουθούν: το Λουξεμβούργο
(κατά 12,3 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά 10,8 ποσ.
μονάδες), και ελαφρότερα η Αυστρία (κατά 5,8 ποσ.
μονάδες), η Γερμανία (κατά 5,7 ποσ. μονάδες), και η
Ισπανία (κατά 3,9 ποσ. μονάδες).
Τέλος, στη Γαλλία καταγράφεται οριακά μηδενική απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών (μικρότερη των 2,0 ποσ. μονάδων).
6.1.7.6 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
από το πεδίο σπουδών (06) Τεχνολογίες πληροφορίας
και επικοινωνίας στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) επί του συνολικού πληθυσμού
των αποφοίτων των συγκεκριμένων βαθμίδων, για τον
οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 το 2018.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020
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4,3

3.641

4,3
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4,6

8.465

4,7

3.881

4,7

1.433

4,8
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4,8
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5,4

40.482
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37.014

6,1

6.822

6,5

7.401

7,0

948

7,9

565

305.421

3,7

6.222

Γράφημα 6.150: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (06) Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας στις
ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων των συγκεκριμένων βαθμίδων, για τον οποίο διατίθενται
σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - Graduates by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_grad02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, 305.421 μαθητές-φοιτητές/-τριες αποφοίτησαν από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών (06) Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας στις ανώτερες
βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8), πλήθος που
αντιστοιχεί στο 3,7% του συνολικού πληθυσμού των
αποφοίτων των συγκεκριμένων βαθμίδων, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28.
Την ίδια χρονιά, 6.822 μαθητές-φοιτητές/-τριες αποφοίτησαν από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στις
ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8)
στην Ελλάδα, πλήθος που αντιστοιχεί στο 6,1% του
συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων των συγκεκριμένων βαθμίδων. Στην κατανομή μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη,
η Ελλάδα (6,1%) κατέχει την 4η υψηλότερη θέση, τιμή
υπερέχουσα ελαφρά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη
στην ΕΕ-28 (3,7%) κατά 2,4 ποσ. μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 6,6% είναι: η Μάλτα (7,9%), η Εσθονία (7,0%), η Ιρλανδία
(6,5%), η Ελλάδα (6,1%), και η Πορτογαλία (5,4%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη
2,2%, είναι: το Βέλγιο (1,8%), η Γαλλία (2,0%), η Κροατία (2,1%), η Κύπρος (2,3%), και η Σλοβακία (2,6%). Ας

σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι
σημαντικά υψηλή (3,1 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (06) Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας των ανώτερων βαθμίδων της εκπαίδευσης
(ISCED3Voc-8) στη ΕΕ-28, καταγράφει αύξηση κατά
17,7% (ή κατά 45.581 μαθητές-φοιτητές/-τριες) από
259.570 μαθητές- φοιτητές/-τριες το 2015, σε 305.421
μαθητές-φοιτητές/-τριες το 2018. Την ίδια περίοδο αναφοράς, το πλήθος του συνολικού πληθυσμού των
αποφοίτων από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην
Ελλάδα καταγράφει μείωση κατά -13,3% (ή κατά 1.046
μαθητές-φοιτητές/-τριες), από 7.868 μαθητές- φοιτητές/-τριες το 2015, σε 6.822 μαθητές-φοιτητές/-τριες το
2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
από το πεδίο σπουδών (06) Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) ανά φύλο στα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 6.151: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (06) Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας
στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
92,0 91,3 90,7 90,4 88,0 88,0 87,8 86,7 86,4 86,2 84,4 84,3 83,5 83,4 83,0 82,9 82,8 80,8 80,5 79,3 78,7
77,8 77,0 75,6 75,2 70,2 69,9
64,6 64,4

35,4 35,6
20,7 21,3 22,2 23,0 24,4 24,8 29,8 30,1
8,0 8,7 9,3 9,6 12,0 12,0 12,2 13,3 13,6 13,8 15,6 15,7 16,5 16,6 17,0 17,1 17,2 19,2 19,5

άνδρες

γυναίκες

Πηγή: Eurostat - Graduates by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_grad02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, και στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των ανδρών από
το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών των βαθμίδων υπερέχει ιδιαίτερα σημαντικά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ
ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στο Λουξεμ-

βούργο (κατά 84,1 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα
σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Ολλανδία
(κατά 82,6 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 81,5 ποσ.
μονάδες), το Βέλγιο (κατά 80,7 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 76,0 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 75,9
ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 75,6 ποσ. μονάδες), η Αυ-
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

στρία (κατά 73,4 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 72,8
ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 72,4 ποσ. μονάδες), η
Ιταλία (κατά 68,9 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 68,5
ποσ. μονάδες), η Μάλτα (κατά 67,1 ποσ. μονάδες), η
Γερμανία (κατά 66,7 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά
66,0 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 65,6
ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά 61,7 ποσ. μονάδες), η
Γαλλία (κατά 61,0 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά
58,7 ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά 57,4 ποσ. μονάδες),
η Εσθονία (κατά 55,7 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 54,0
ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 51,2 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 50,4 ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά 40,4
ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 39,9 ποσ. μονάδες), η
Βουλγαρία (κατά 29,3 ποσ. μονάδες), και η Ρουμανία
(κατά 35,9 ποσ. μονάδες) που αποτελεί και την ελάχιστη

τιμή του εύρους της απόκλισης των φύλων από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών των βαθμίδων μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
6.1.7.7 ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ,
ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
από το πεδίο σπουδών (07) Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και δομικών έργων στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) επί του
συνολικού μαθητικού- φοιτητικού πληθυσμού των συγκεκριμένων βαθμίδων, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 6.152: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (07) Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής
και δομικών έργων στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων των συγκεκριμένων βαθμίδων, για
τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Graduates by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_grad02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, 1.524.689 μαθητές-φοιτητές/-τριες αποφοίτησαν από το πεδίο σπουδών (07) Σπουδές μηχανικού,
βιομηχανικής παραγωγής και δομικών έργων στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8),
πλήθος που αντιστοιχεί στο 18,6% του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων των συγκεκριμένων βαθμίδων,
για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτημέλη της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, 22.697 μαθητές-φοιτητές/-τριες αποφοίτησαν από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στις
ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8)
στην Ελλάδα, πλήθος που αντιστοιχεί στο 20,3% του
συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων των συγκεκριμένων βαθμίδων. Στην κατανομή μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η
Ελλάδα (20,3%) κατέχει την 16η υψηλότερη θέση, τιμή
υπερέχουσα ελαφρά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη
στην ΕΕ-28 (18,6%) κατά 1,7 ποσ. μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 26,0% είναι: η
Ρουμανία (27,0%), η Κροατία (26,7%), η Σλοβενία
(25,6%), η Αυστρία (25,5%), και η Τσεχία (25,4%). Στον
αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη 11,1%,
είναι: η Ιρλανδία (8,6%), το Ηνωμένο Βασίλειο (8,8%), η
Μάλτα (10,9%), η Ολλανδία (12,7%), και η Ισπανία
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(14,3%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/
bottom5 είναι υψηλή (2,4 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (07) Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής
παραγωγής και δομικών έργων των ανώτερων βαθμίδων της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) στην ΕΕ-28, καταγράφει μικρή αύξηση κατά 1,5% (ή κατά 23.084 μαθητές- φοιτητές/-τριες) από 1.501.605 μαθητές-φοιτητές/τριες το 2015, σε 1.524.689 μαθητές- φοιτητές/-τριες το
2018. Την ίδια περίοδο αναφοράς, το πλήθος του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην Ελλάδα καταγράφει μείωση
κατά -15,3% (ή κατά 4.107 μαθητές-φοιτητές/-τριες)
από 26.804 μαθητές-φοιτητές/-τριες το 2015, σε 22.697
μαθητές-φοιτητές/-τριες το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από
το πεδίο σπουδών (07) Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και δομικών έργων στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) ανά φύλο στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Γράφημα 6.153: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (07) Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής
και δομικών έργων στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Graduates by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_grad02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, και στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία
διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των ανδρών
από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών των βαθμίδων
υπερέχει ιδιαίτερα σημαντικά του αντίστοιχου δείκτη
των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη
μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στην
Ολλανδία (κατά 69,6 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Σλοβακία (κατά 69,5 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά
68,7 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 68,5 ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο (κατά 68,0 ποσ. μονάδες), η
Γαλλία (κατά 67,8 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 67,2 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 66,3
ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 65,3 ποσ. μονάδες), η
Σλοβενία (κατά 65,1 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά
61,8 ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά 60,4 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 60,3 ποσ. μονάδες), η Λετονία
(κατά 60,1 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 59,9
ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 58,6 ποσ. μονάδες), η
Ιταλία (κατά 57,5 ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά 57,0
ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 56,8 ποσ. μονάδες),

το Βέλγιο (κατά 56,6 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 56,5 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 55,9 ποσ. μονάδες), η Μάλτα (κατά 52,0 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 46,0 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά
45,4 ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά 44,7 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 43,8 ποσ. μονάδες), και η Ρουμανία (κατά 29,7 ποσ. μονάδες) που αποτελεί και την
ελάχιστη τιμή του εύρους της απόκλισης των φύλων
από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών των βαθμίδων
μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη
χρονιά.
6.1.7.8 ΓΕΩΠΟΝΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ, ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
από το πεδίο σπουδών (08) Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική και κτηνιατρική στις ανώτερες βαθμίδες της
εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) επί του συνολικού νεοεισερχόμενου μαθητικού- φοιτητικού πληθυσμού των
συγκεκριμένων βαθμίδων, για τον οποίο διατίθενται
σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 6.154: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (08) Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική και κτηνιατρική
στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων των συγκεκριμένων βαθμίδων, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - Graduates by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_grad02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, 203.808 μαθητές-φοιτητές/-τριες αποφοίτησαν από το πεδίο σπουδών (08) Γεωπονία, δασοκομία,
αλιευτική και κτηνιατρική στις ανώτερες βαθμίδες της
εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8), πλήθος που αντιστοιχεί
στο 2,5% του συνολικού μαθητικού- φοιτητικού πληθυσμού των συγκεκριμένων βαθμίδων, για τον οποίο
διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28
τη συγκεκριμένη χρονιά.

Την ίδια χρονιά, 3.050 μαθητές-φοιτητές/-τριες αποφοίτησαν από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) στην Ελλάδα, πλήθος που αντιστοιχεί στο 2,7% του συνολικού
πληθυσμού των αποφοίτων των συγκεκριμένων βαθμίδων. Στην κατανομή μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ28, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα (2,7%) κατέχει την 16η υψηλότερη θέση, τιμή υπερέχουσα οριακά
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της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (2,5%) κατά
0,2 ποσ. μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 4,5% είναι: η Ιρλανδία (4,8%), η Ρουμανία (4,7%), η Αυστρία
(4,6%), η Κροατία (4,2%), και η Σλοβενία (4,2%). Στον
αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη 1,3%,
είναι: η Μάλτα (0,8%), η Κύπρος (0,9%), η Ισπανία
(1,2%), το Ηνωμένο Βασίλειο (1,7%), και το Λουξεμβούργο (1,7%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/
bottom5 είναι υψηλή (3,5φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (08) Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική και

κτηνιατρική των ανώτερων βαθμίδων της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) στη ΕΕ-28, καταγράφει αύξηση κατά
18,8% (ή κατά 32.317 μαθητές-φοιτητές/-τριες) από
171.491 μαθητές- φοιτητές/-τριες το 2015, σε 203.808
μαθητές-φοιτητές/-τριες το 2018. Την ίδια περίοδο αναφοράς, το πλήθος του συνολικού πληθυσμού των
αποφοίτων από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην
Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά
42,9% (ή κατά 916 μαθητές-φοιτητές/-τριες) από 2.134
μαθητές-φοιτητές/-τριες το 2015, σε 3.050 μαθητέςφοιτητές/-τριες το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
από το πεδίο σπουδών (08) Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική και κτηνιατρική στις ανώτερες βαθμίδες της
εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) ανά φύλο στα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 6.155: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (08) Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική και κτηνιατρική στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Graduates by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_grad02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, σε 17 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των ανδρών από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών των βαθμίδων υπερέχει από ιδιαίτερα σημαντικά έως και ελαφρά
του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών
να καταγράφεται στην Κύπρο (κατά 51,1 ποσ. μονάδες),
και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: το Λουξεμβούργο (κατά 45,3 ποσ. μονάδες),
η Ιρλανδία (κατά 37,9 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά
34,4 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 30,2 ποσ. μονάδες),
η Ισπανία (κατά 28,7 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά
22,3 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 20,9 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 20,3 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία
(κατά 19,6 ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά 16,2 ποσ.
μονάδες), η Αυστρία (κατά 15,4 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 13,7 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 10,7
ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα το Βέλγιο (κατά 7,7
ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά 7,5 ποσ. μονάδες), και
η Ολλανδία (κατά 14,1 ποσ. μονάδες).
Την ίδια χρονιά, σε 10 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ για
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των
ανδρών από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών των βαθμίδων υπολείπεται από ιδιαίτερα σημαντικά έως και
ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη με-
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γαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στο Ηνωμένο Βασίλειο (κατά
32,0 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Σουηδία (κατά 30,2 ποσ.
μονάδες), η Φινλανδία (κατά 18,0 ποσ. μονάδες), η
Τσεχία (κατά 17,4 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 16,2
ποσ. μονάδες), η Μάλτα (κατά 13,8 ποσ. μονάδες), η
Κροατία (κατά 12,9 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά
12,2 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Σλοβακία (κατά
9,9 ποσ. μονάδες), και η Πορτογαλία (κατά 6,5 ποσ. μονάδες).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, στην Πολωνία καταγράφεται
οριακά μηδενική απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών
και γυναικών (μικρότερη των 2,0 ποσ. μονάδων).
6.1.7.9 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και
το ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (09) Υγεία και υπηρεσίες
πρόνοιας στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης
(ISCED3Voc-8) επί του συνολικού πληθυσμού των
αποφοίτων των συγκεκριμένων βαθμίδων, για τον
οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 το 2018.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020
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Γράφημα 6.156: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (09) Υγεία και υπηρεσίες πρόνοιας στις ανώτερες
βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων των συγκεκριμένων βαθμίδων, για τον οποίο διατίθενται σχετικά
στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - Graduates by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_grad02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, 1.245.703 μαθητές-φοιτητές/-τριες αποφοίτησαν από το πεδίο σπουδών (09) Υγεία και υπηρεσίες
πρόνοιας στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης
(ISCED3Voc-8), πλήθος που αντιστοιχεί στο 15,2% του
συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων των συγκεκριμένων βαθμίδων, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, 18.922 μαθητές-φοιτητές/-τριες αποφοίτησαν από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) στην
Ελλάδα, πλήθος που αντιστοιχεί στο 16,9 του συνολικού
πληθυσμού των αποφοίτων των συγκεκριμένων βαθμίδων. Στην κατανομή μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ28, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα (16,9%)
κατέχει την 9η υψηλότερη θέση, τιμή υπερέχουσα ελαφρά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (15,2%)
κατά 1,7 ποσ. μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 21,7% είναι: η Σουηδία (22,4%), η Δανία (22,0%), το Βέλγιο
(21,5%), η Ιρλανδία (21,5%), και η Φινλανδία (21,1%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη
8,1%, είναι: η Κύπρος (5,4%), η Βουλγαρία (7,3%), η
Εσθονία (8,7%), η Τσεχία (9,5%), και η Αυστρία (9,6%).

Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι
υψηλή (2,7 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018, για
την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος του
συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο
σπουδών (09) Υγεία και υπηρεσίες πρόνοιας των ανώτερων βαθμίδων της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) στην
ΕΕ-28, καταγράφει αύξηση κατά 13,9% (ή κατά 152.298
μαθητές-φοιτητές/-τριες) από 1.093.405 μαθητές- φοιτητές/-τριες το 2015, σε 1.245.703 μαθητές-φοιτητές/-τριες
το 2018. Την ίδια περίοδο αναφοράς, το πλήθος του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα
σημαντική αύξηση κατά 82,7% (ή κατά 8.563 μαθητέςφοιτητές/-τριες) από 10.359 μαθητές- φοιτητές/-τριες το
2015, σε 18.922 μαθητές-φοιτητές/-τριες το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
από το πεδίο σπουδών (09) Υγεία και υπηρεσίες πρόνοιας στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης
(ISCED3Voc-8) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το
2018.

Γράφημα 6.157: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (09) Υγεία και υπηρεσίες πρόνοιας στις ανώτερες
βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Graduates by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_grad02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, και στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά μη-μηδενικά στοιχεία, το ποσοστό
των ανδρών από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών των
βαθμίδων υπολείπεται ιδιαίτερα του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στη

Λετονία (κατά 71,3 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα
σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Εσθονία
(κατά 71,3 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 68,3 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 67,3 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 67,0 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά
65,7 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 64,5 ποσ. μονάδες),
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η Πολωνία (κατά 64,2 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία
(κατά 61,9 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 61,6 ποσ.
μονάδες), η Σουηδία (κατά 60,2 ποσ. μονάδες), η Δανία
(κατά 59,2 ποσ. μονάδες), η Μάλτα (κατά 58,3 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 58,0 ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά 57,8 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 57,7
ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 57,0 ποσ. μονάδες), το
Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 56,7 ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο (κατά 56,0 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά
52,7 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 52,4 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 51,7 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία
(κατά 50,5 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 49,2 ποσ.
μονάδες), η Αυστρία (κατά 48,9 ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά 48,1 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 42,0
ποσ. μονάδες), και η Βουλγαρία (κατά 41,5 ποσ. μονά-

δες) που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του εύρους της
απόκλισης των φύλων από το συγκεκριμένο πεδίο
σπουδών των βαθμίδων μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
6.1.7.10 ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
από το πεδίο σπουδών (10) Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης
(ISCED3Voc-8) επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων των συγκεκριμένων βαθμίδων, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το
2018.
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Γράφημα 6.158: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (10) Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών στις ανώτερες
βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων των συγκεκριμένων βαθμίδων, για τον οποίο διατίθενται σχετικά
στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - Graduates by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_grad02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, 810.338 μαθητές-φοιτητές/-τριες αποφοίτησαν από το πεδίο σπουδών (10) Σπουδές στην παροχή
υπηρεσιών στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης
(ISCED3Voc-8), πλήθος που αντιστοιχεί στο 9,9% του
συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων των συγκεκριμένων βαθμίδων, για τον οποίο διατίθενται σχετικά
στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη
χρονιά.
Την ίδια χρονιά, 10.709 μαθητές-φοιτητές/-τριες αποφοίτησαν από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) στην
Ελλάδα, πλήθος που αντιστοιχεί στο 9,6% του συνολικού
πληθυσμού των αποφοίτων των συγκεκριμένων βαθμίδων. Στην κατανομή μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ28, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα (9,6%) κατέχει την 19η υψηλότερη θέση, τιμή υπερέχουσα ελαφρά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (9,9%)
κατά 2,0 ποσ. μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 15,1% είναι: η Κροατία (19,1%), η Σλοβακία (14,9%), η Ρουμανία (14,1%), η Ουγγαρία (13,6%), και η Λετονία
(13,5%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη
με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή
δείκτη 5,7%, είναι: το Λουξεμβούργο (3,9%), η Ιρλανδία
(5,5%), η Δανία (5,9%), η Γερμανία (6,2%), και το Ηνω-
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μένο Βασίλειο(6,9%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (3,6 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το
πεδίο σπουδών (10) Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών των ανώτερων βαθμίδων της εκπαίδευσης
(ISCED3Voc-8) στην ΕΕ-28, καταγράφει ισχυρή αύξηση
κατά 23,3% (ή κατά 152.868 μαθητές-φοιτητές/-τριες)
από 657.470 μαθητές-φοιτητές/-τριες το 2015, σε
810.338 μαθητές-φοιτητές/-τριες το 2018. Την ίδια
περίοδο αναφοράς, το πλήθος του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το συγκεκριμένο πεδίο
σπουδών στην Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 105,3% (ή κατά 5.493 μαθητές- φοιτητές/-τριες) από 5.216 μαθητές-φοιτητές/-τριες το
2015, σε 10.709 μαθητές-φοιτητές/-τριες το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
από το πεδίο σπουδών (10) Σπουδές στην παροχή
υπηρεσιών στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης
(ISCED3Voc-8) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το
2018.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Γράφημα 6.159: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (10) Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Το 2018, σε 19 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται μη-μηδενικά σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των ανδρών από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών των βαθμίδων υπολείπεται από ιδιαίτερα σημαντικά έως και ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ
ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στην Αυστρία
(κατά 47,7 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά
απόκλισης των φύλων ακολουθούν: το Βέλγιο (κατά
44,1 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 29,0 ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά 27,5 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία
(κατά 27,2 ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο (κατά 24,1
ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 21,3 ποσ. μονάδες), η
Σλοβενία (κατά 19,4 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 18,6
ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 18,5 ποσ. μονάδες), η
Φινλανδία (κατά 17,9 ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά
14,9 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Ουγγαρία (κατά
8,9 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 7,7 ποσ. μονάδες),
η Ελλάδα (κατά 5,5 ποσ. μονάδες), και οριακά η Πορτογαλία (κατά 3,1 ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά 3,0
ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 2,3 ποσ. μονάδες), και
το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 2,3 ποσ. μονάδες) που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του εύρους της απόκλισης των φύλων από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών

των βαθμίδων μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 τη
συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, σε 9 από τα 22 κράτη-μέλη της ΕΕ για
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των
ανδρών από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών των
βαθμίδων υπερέχει από ισχυρά έως και ελαφρά του
αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη
απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να
καταγράφεται στη Ρουμανία (κατά 23,1 ποσ. μονάδες),
και ελαφρότερα και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης
των φύλων ακολουθούν: η Δανία (κατά 9,2 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 8,6 ποσ. μονάδες), η Ισπανία
(κατά 6,8 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά 6,0 ποσ.
μονάδες), η Κύπρος (κατά 4,8 ποσ. μονάδες), η Ιταλία
(κατά 3,9 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 3,5 ποσ. μονάδες), και η Μάλτα (κατά 3,2 ποσ. μονάδες).
6.1.7.11 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΕΔΙΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΕ28
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc8) στα πεδία σπουδών (01)-(10) στην ΕΕ-28 και στην Ελλάδα το 2018.

Γράφημα 6.160: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) ανά πεδίο σπουδών στην ΕΕ-28 και στην ΕΛΛΑΔΑ το 2018
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Το 2018, στο συνολικό πληθυσμό των αποφοίτων
από τις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης
(ISCED3Voc-8) στην ΕΕ-28:
 το 21,8% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο
Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το δίκαιο,
 το 18,7% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο
Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και
δομικών έργων,
 το 15,3% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο
Υγεία και υπηρεσίες πρόνοιας,
 το 9,9% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο
Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών,
 το 9,6% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο
Ανθρωπιστικές σπουδές, γλωσσικές σπουδές,
σπουδές στις τέχνες,
 το 6,3% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο
Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση,
 το 6,2% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο
Εκπαίδευση,
 το 6,0% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο
Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά, στατιστική,
 το 3,7% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο
Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας,
 και
 το 2,5% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο
Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική και κτηνιατρική.
Την ίδια χρονιά, στο συνολικό πληθυσμό των αποφοίτων από τις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης
(ISCED3Voc-8) στην Ελλάδα:
 το 20,3% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο
Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και
δομικών έργων, τιμή υπερέχουσα ελαφρά (κατά 1,6
ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28
(18,7%),
 το 16,9% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο
Υγεία και υπηρεσίες πρόνοιας, τιμή υπερέχουσα
οριακά (κατά 1,6 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (15,3%),
 το 16,6% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο
Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το δίκαιο, τιμή υπολειπόμενη ισχυρά (κατά 5,2 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (21,8%),
 το 9,6% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο
Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών, τιμή υπερέχουσα
οριακά (κατά 0,3 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (9,9%),
 το 8,9% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο
Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληρο-
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φόρηση, τιμή υπερέχουσα ελαφρά (κατά 2,6 ποσ.
μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (6,3%),
το 8,2% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο
Ανθρωπιστικές σπουδές, γλωσσικές σπουδές,
σπουδές στις τέχνες, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά
(κατά 1,6 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην
ΕΕ-28 (9,6%),
το 6,1% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο
Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας, τιμή
υπερέχουσα ελαφρά (κατά 2,4 ποσ. μονάδες) της
αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (3,7%),
το 5,7% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο
Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά, στατιστική, τιμή
υπολειπόμενη οριακά (κατά 0,3 ποσ. μονάδες) της
αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (6,0%),
το 5,0% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο
Εκπαίδευση, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά (κατά 1,2
ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28
(6,2%), και

 το 2,7% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο

Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική και κτηνιατρική, ,
τιμή υπερέχουσα οριακά (κατά 0,2 ποσ. μονάδες)
της στην ΕΕ-28 (2,5%).

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc8) στα πεδία σπουδών (01)-(10) και ανά φύλο στην ΕΕ28 και στην Ελλάδα το 2018.
Το 2018, στο συνολικό πληθυσμό των αποφοίτων
από τις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης
(ISCED3Voc-8) στην ΕΕ-28 καταγράφεται:
 σημαντική ανισορροπία των φύλων υπέρ των αποφοίτων ανδρών σε 3 πεδία σπουδών: (1) Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας, (2) Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και δομικών
έργων, και ελαφρότερα στο πεδίο σπουδών (3) Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική και κτηνιατρική,
 σημαντική ανισορροπία των φύλων υπέρ των αποφοίτων γυναικών σε 7 πεδία σπουδών: (1) Εκπαίδευση, (2) Υγεία και υπηρεσίες πρόνοιας, (3) Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση, (4) Ανθρωπιστικές σπουδές, γλωσσικές
σπουδές, σπουδές στις τέχνες, (5) Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το δίκαιο, και ελαφρότερα στα πεδία σπουδών (6) Σπουδές στην παροχή
υπηρεσιών, και (7) Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά, στατιστική.
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Γράφημα 6.161: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) ανά πεδίο σπουδών και
ανά φύλο στην ΕΕ-28 και στην ΕΛΛΑΔΑ το 2018

Ευρωπαϊκή Ένωση των 28
Τεχνολογίες Πληροφορίας
& Επικοινωνίας
Σπουδές μηχανικού,
βιομηχανικής παραγωγής
και δομικών έργων

82,9
19,6
44,2

55,8
46,7
54,3

45,7
58,4

Σπουδές στις επιχειρήσεις,
τη διοίκηση & το δίκαιο

60,4
52,8

Σπουδές στην παροχή
υπηρεσιών

47,2

Φυσικές επιστήμες,
μαθηματικά, στατιστική

47,2

52,8
60,1

39,9

Κοινωνικές επιστήμες,
δημοσιογραφία &
πληροφόρηση
Ανθρωπιστικές και
γλωσσικές σπουδές,
σπουδές στις τέχνες

62,9

37,1
66,4

33,6
78,8

64,5

35,5
72,5

27,5
75,8

Υγεία και υπηρεσίες
πρόνοιας

21,2
79,5

Εκπαίδευση

20,5
γυναίκες

75,6
39,6

Σπουδές στις επιχειρήσεις,
τη διοίκηση & το δίκαιο

41,6

Ανθρωπιστικές και
γλωσσικές σπουδές,
σπουδές στις τέχνες
Κοινωνικές επιστήμες,
δημοσιογραφία &
πληροφόρηση

78,0
24,4

Γεωπονία, δασοκομία,
αλιευτική & κτηνιατρική

53,3

Σπουδές στην παροχή
υπηρεσιών

22,0

Τεχνολογίες Πληροφορίας
& Επικοινωνίας

80,4

Φυσικές επιστήμες,
μαθηματικά, στατιστική

Εκπαίδευση

Σπουδές μηχανικού,
βιομηχανικής παραγωγής
και δομικών έργων

17,1

Γεωπονία, δασοκομία,
αλιευτική & κτηνιατρική

Υγεία και υπηρεσίες
πρόνοιας

Ελλάδα

άνδρες

24,2
85,2

14,8
γυναίκες

άνδρες

Πηγή: Eurostat - Graduates by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_grad02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Την ίδια χρονιά, στο συνολικό πληθυσμό των αποφοίτων από τις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης
(ISCED3Voc-8) στην Ελλάδα καταγράφεται:
 σημαντική ανισορροπία των φύλων υπέρ των αποφοίτων ανδρών σε 3 πεδία σπουδών: (1) Σπουδές
μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και δομικών
έργων, (2) Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας, και (3) Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική και κτηνιατρική,

6.1.8

 σημαντική ανισορροπία των φύλων υπέρ των απο-



φοίτων γυναικών σε 5 πεδία σπουδών: (1) Εκπαίδευση, (2) Υγεία και υπηρεσίες πρόνοιας, (3) Ανθρωπιστικές σπουδές, γλωσσικές σπουδές, σπουδές στις τέχνες, (4) Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση, και (5) Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το δίκαιο, και
σχετική ισορροπία των φύλων σε 2 πεδία σπουδών:
(1) Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών, και (2) Φυσικές
επιστήμες, μαθηματικά, στατιστική.

Πεδία σπουδών προσανατολισμένα στο δημόσιο & ιδιωτικό τομέα της οικονομίας

Η ενότητα επικεντρώνεται στη διάκριση του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από τις ανώτερες
βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED 3Voc-8) των κρατών-μελών της ΕΕ-28, σε πεδία σπουδών κατεξοχήν
προσανατολισμένα στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα
της οικονομίας.
Πιο συγκεκριμένα:
 ως πεδία σπουδών κατεξοχήν προσανατολισμένα
προς τον δημόσιο τομέα της οικονομίας έχουν επιλεγεί τα πεδία 09 Υγείας και υπηρεσίες πρόνοιας
και εκπαίδευση που αθροιστικά καλύπτεται από 3
από τα 10 πεδία σπουδών της διεθνούς κατάταξης
της UNESCO, και συγκεκριμένα από τα πεδία: 01 Εκπαίδευση, 02 Ανθρωπιστικές & γλωσσικές σπουδές
και σπουδές στην τέχνη και 05 Φυσικές επιστήμες,
μαθηματικά και στατιστική, ενώ
 ως πεδία σπουδών κατεξοχήν προσανατολισμένα
προς τον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας έχουν επιλεγεί τα πεδία 07 Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών

και επιχειρηματικότητα που αθροιστικά καλύπτεται
από 2 από τα 10 πεδία σπουδών της διεθνούς κατάταξης της UNESCO, και συγκεκριμένα από τα πεδία:
04 Σπουδές στις επιχειρήσεις τη διοίκηση και το δίκαιο, και 09 Γεωπονία δασοκομία αλιευτική και
κτηνιατρική.
Οι αντίστοιχοι δείκτες (απλοί και συνθετικοί) αποδίδουν την ποσοστιαία κατανομή των αποφοίτων από
κάθε πεδίο σπουδών ως προς το συνολικό μαθητικόφοιτητικό πληθυσμό που αποφοίτησε από τις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) των
κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Τέλος, ως επί πλέον συγκριτικός δείκτης των ομάδων
κρατών-μελών της ΕΕ-28 αξιοποιείται ο συνθετικός
δείκτης STEM (Science Technology Engineering Mathematics) που αθροιστικά καλύπτεται από 3 από τα 10
πεδία σπουδών της διεθνούς κατάταξης της UNESCO,
και συγκεκριμένα από τα πεδία: 05 Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά και στατιστική, (07) Σπουδές μηχα-
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νται κράτη-μέλη όπου το ποσοστό του συνολικού
πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο εκπαίδευση υπολείπεται της διάμεσης τιμής του δείκτη στην
ΕΕ-28, ενώ δεξιά της κάθετης γραμμής περιλαμβάνονται κράτη-μέλη όπου το ποσοστό του συνολικού
πληθυσμού των αποφοίτων από το συγκεκριμένο πεδίο υπερέχει της διάμεσης τιμής του δείκτη στην ΕΕ28. Κάτω από την οριζόντια γραμμή περιλαμβάνονται
κράτη-μέλη όπου το ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το πεδίο υγεία & πρόνοια
υπολείπεται της διάμεσης τιμής του δείκτη στην ΕΕ28,ενώ πάνω από την οριζόντια γραμμή περιλαμβάνονται κράτη-μέλη όπου το ποσοστό του συνολικού
πληθυσμού αποφοίτων από το συγκεκριμένο πεδίο
υπερέχει της διάμεσης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28.

νικού, βιομηχανικής παραγωγής και δομικών έργων
και (06) Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συσχετισμός
του συνθετικού δείκτη αποφοίτων από το πεδίο εκπαίδευση με τον δείκτη αποφοίτων από το πεδίο υγεία και πρόνοια επί του συνολικού πληθυσμού των
αποφοίτων στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης
(ISCED3Voc-8) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28, το 2018.
Το γράφημα χωρίζεται σε τεταρτημόρια από δύο διασταυρούμενες γραμμές, εκ των οποίων η κάθετη αντιπροσωπεύει τη διάμεση τιμή του συνθετικού δείκτη
αποφοίτων από το πεδίο εκπαίδευση (18,1%), και η
οριζόντια η οποία αντιπροσωπεύει τη διάμεση τιμή
του δείκτη αποφοίτων από το πεδίο υγεία & πρόνοια
(14,8%). Αριστερά της κάθετης γραμμής περιλαμβάνο-

Γράφημα 6.162: Συσχετισμός του συνθετικού δείκτη αποφοίτων από το πεδίο ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ με τον δείκτη αποφοίτων από το πεδίο ΥΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ επί του
συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28, το 2018
Διάμεση

25,0

Έμφαση στο πεδίο ΥΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ Τιμή ΕΕ-28
18,1
2η Ομάδα

Δείκτης αποφοίτων από το πεδίο ΥΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ

24,0
23,0

3η Ομάδα

Σουηδία
Ιρλανδία

Βέλγιο

Φινλανδία

22,0

Έμφαση και στα δύο ΠΕΔΙΑ

Δανία

21,0
20,0

Μάλτα

Ολλανδία

19,0
18,0

Γαλλία
Λιθουανία
Λετονία

17,0
16,0
15,0

Γερμανία

12,0

Κροατία

9,0

Τσεχία

Βουλγαρία

8,0

14,8

Πολωνία

Ιταλία

Αυστρία

10,0

Εσθονία

7,0

Κύπρος

6,0
5,0

1η Ομάδα

4,0
10,0

11,0

12,0

Ην. Βασίλειο

Σλοβενία

Λουξεμβούργο
Ουγγαρία

13,0
11,0

Διάμεση
τιμή ΕΕ-28

Σλοβακία

Ρουμανία

14,0

Ισπανία

Ελλάδα
Πορτογαλία

4η Ομάδα
13,0

14,0

15,0

16,0

Μικρή έμφαση και στα δύο ΠΕΔΙΑ

17,0

18,0

19,0

20,0

21,0

22,0

23,0

24,0

25,0

26,0

27,0

28,0

29,0

Συνθετικός δείκτης αποφοίτων από το πεδίο ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (%)

30,0

31,0

32,0

33,0

34,0

35,0

36,0

37,0

Έμφαση στο πεδίο ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Πηγή: Eurostat - Graduates by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_grad02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Κάθε ένα από τα τεταρτημόρια στα οποία χωρίζεται το
γράφημα περιλαμβάνει ομάδες κρατών με ομογενοποιημένα γνωρίσματα ως προς τους αποφοίτους από
τα συγκεκριμένα πεδία σπουδών στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) οι οποίες τη συγκεκριμένη χρονιά διακρίνονται ως εξής:

 1η ομάδα κρατών: κράτη-μέλη με μικρή έμφαση και

στα δύο πεδία σπουδών (χαμηλό δείκτη αποφοίτων από το πεδίο εκπαίδευση, και ταυτόχρονα χαμηλό δείκτη αποφοίτων από το πεδίο υγεία & πρόνοια). Στη συγκεκριμένη ομάδα περιλαμβάνονται 7
κράτη-μέλη: η Κροατία, η Ρουμανία, η Βουλγαρία,
η Αυστρία, η Ουγγαρία, το Λουξεμβούργο, και η Λετονία. Στα κράτη-μέλη της ομάδας η μέση τιμή του
συνθετικού δείκτη αποφοίτων από το πεδίο εκπαίδευση είναι 15,5%, του δείκτη αποφοίτων από το
πεδίο υγεία & πρόνοια είναι 11,1%, και του συνθετικού δείκτη αποφοίτων από το πεδίο STEM είναι
28,7% τιμή που υπερέχει ελαφρά της διάμεσης τι-
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μής του δείκτη στην ΕΕ-28 (27,8%) κατά 0,9 ποσ. μονάδες.
η
2 ομάδα κρατών: κράτη-μέλη με έμφαση στο πεδίο
υγεία & πρόνοια (χαμηλό δείκτη αποφοίτων από το
πεδίο εκπαίδευση, και ταυτόχρονα υψηλό δείκτη αποφοίτων από το πεδίο υγεία & πρόνοια). Στη συγκεκριμένη ομάδα περιλαμβάνονται 7 κράτη-μέλη: η
Λιθουανία, η Γαλλία, η Φινλανδία, η Ολλανδία, το
Βέλγιο, η Δανία, και η Σουηδία. Στα κράτη-μέλη της
ομάδας η μέση τιμή του δείκτη αποφοίτων από το
πεδίο εκπαίδευση είναι 15,3%, του δείκτη αποφοίτων
από το πεδίο υγεία & πρόνοια είναι 19,9%, και του
συνθετικού δείκτη αποφοίτων από το πεδίο STEM είναι 26,8% τιμή που υπολείπεται ελαφρά της διάμεσης
τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (27,8%) κατά 1,0 ποσ. μονάδα.

 3η ομάδα κρατών: κράτη-μέλη με έμφαση και στα δύο

πεδία σπουδών (υψηλό δείκτη αποφοίτων από το
πεδίο εκπαίδευση, και ταυτόχρονα υψηλό δείκτη αποφοίτων από το πεδίο υγεία & πρόνοια). Στη συ-

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

γκεκριμένη ομάδα περιλαμβάνονται 7 κράτη-μέλη: η
Γερμανία, η Πορτογαλία, η Ελλάδα, η Ιρλανδία, η
Μάλτα, η Ισπανία, και το Ηνωμένο Βασίλειο. Στα κράτη-μέλη της ομάδας η μέση τιμή του συνθετικού δείκτη αποφοίτων από το πεδίο εκπαίδευση είναι 24,2%,
του δείκτη αποφοίτων από το πεδίο υγεία & πρόνοια
είναι 17,4%, και του συνθετικού δείκτη αποφοίτων
από το πεδίο STEM είναι 26,7% τιμή που υπολείπεται
ελαφρά της διάμεσης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28
(27,8%) κατά 1,1 ποσ. μονάδες.

το πεδίο υγεία & Πρόνοια είναι 17,4%, και του συνθετικού δείκτη αποφοίτων από το πεδίο STEM είναι
29,2% τιμή που υπερέχει ελαφρά της διάμεσης τιμής
του δείκτη στην ΕΕ-28 (27,8%) κατά 1,4 ποσ. μονάδες.
Αξίζει να σημειωθεί, ότι μεταξύ των 4 ομάδων κρατώνμελών της ΕΕ-28 οι υψηλότερες μέσες τιμές του συγκριτικού συνθετικού δείκτη αποφοίτων από το πεδίο
η
STEM καταγράφονται στην 1 ομάδα κρατών (33,6%)
η
και στην 4 ομάδα κρατών (29,3%). Το κοινό χαρακτηριστικό των συγκεκριμένων ομάδων είναι ότι καταγράφουν υψηλότερο δείκτη αποφοίτων σε ένα από τα 2
πεδία εκπαίδευση ή υγεία & πρόνοια ως προς τη διάμεση τιμή του κάθε δείκτη στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28.

 4η ομάδα κρατών: κράτη-μέλη με έμφαση στο πεδίο

εκπαίδευση (υψηλό δείκτη αποφοίτων από το πεδίο
εκπαίδευση, και ταυτόχρονα χαμηλό δείκτη αποφοίτων από το πεδίο υγεία & πρόνοια). Στη συγκεκριμένη ομάδα περιλαμβάνονται 7 κράτη-μέλη: η Εσθονία,
η Τσεχία, η Ιταλία, η Σλοβακία, η Σλοβενία, η Πολωνία, και η Κύπρος. Στα κράτη-μέλη της ομάδας η μέση
τιμή του συνθετικού δείκτη αποφοίτων από το πεδίο
εκπαίδευση είναι 24,2%, του δείκτη αποφοίτων από

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συσχετισμός
του συνθετικού δείκτη αποφοίτων από το πεδίο επιχειρηματικότητα με τον δείκτη αποφοίτων από το πεδίο
παροχής υπηρεσιών επί του συνολικού πληθυσμού των
αποφοίτων στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης
(ISCED3Voc-8) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28, το 2018.

Γράφημα 6.163: Συσχετισμός του συνθετικού δείκτη αποφοίτων από το πεδίο ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ με τον δείκτη αποφοίτων από το πεδίο ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
Διάμεση
Τιμή ΕΕ-28

Έμφαση στο πεδίο ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Κροατία

20,0

Δείκτης σπουδών στο πεδίο ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Έμφαση και στα δύο ΠΕΔΙΑ

24,3

21,0

19,0
18,0
17,0
16,0

Σλοβακία
Ρουμανία

15,0
14,0

Πολωνία

Πορτογαλία

13,0
12,0
11,0

Ελλάδα

10,0

Ουγγαρία
Φινλανδία

Ιταλία

Τσεχία

Σλοβενία

Σουηδία

8,0

Βουλγαρία
Αυστρία

Διάμεση
τιμή ΕΕ-28

Εσθονία
Βέλγιο

Γαλλία

Λιθουανία

11,5

Κύπρος

Μάλτα

Ισπανία

9,0

Λετονία
Ολλανδία

Ην. Βασίλειο

Γερμανία

7,0
6,0

Λουξεμβούργο

Δανία
Ιρλανδία

5,0
4,0
3,0
16,0

17,0

18,0

19,0

20,0

21,0

Μικρή έμφαση και στα δύο ΠΕΔΙΑ

22,0

23,0

24,0

25,0

26,0

27,0

28,0

29,0

30,0

31,0

Συνθετικός δείκτης σπουδών στο πεδίο ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (%)

32,0

33,0

34,0

35,0

36,0

37,0

Έμφαση στο πεδίο ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Πηγή: Eurostat - Graduates by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_grad02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Κάθε ένα από τα τεταρτημόρια στα οποία χωρίζεται το
γράφημα περιλαμβάνει ομάδες κρατών με ομογενοποιημένα γνωρίσματα ως προς τους αποφοίτους στα
συγκεκριμένα πεδία σπουδών στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) οι οποίες τη συγκεκριμένη χρονιά διακρίνονται ως εξής:
 1η ομάδα κρατών: κράτη-μέλη με μικρή έμφαση και
στα δύο πεδία σπουδών (χαμηλό δείκτη αποφοίτων
από το πεδίο επιχειρηματικότητα, και ταυτόχρονα
χαμηλό δείκτη αποφοίτων από το πεδίο παροχής
υπηρεσιών). Στη συγκεκριμένη ομάδα περιλαμβάνονται 7 κράτη-μέλη: η Σουηδία, το Ηνωμένο Βασίλειο,
η Ελλάδα, η Ισπανία, η Σλοβενία, το Βέλγιο, και η
Μάλτα. Στα κράτη-μέλη της ομάδας η μέση τιμή του
συνθετικού του δείκτη αποφοίτων από το πεδίο επι-



χειρηματικότητα είναι 20,5%, του δείκτη αποφοίτων
από το πεδίο παροχής υπηρεσιών είναι 8,9%, και του
συνθετικού δείκτη αποφοίτων από το πεδίο STEM είναι 27,7% τιμή που υπολείπεται οριακά της διάμεσης
τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (27,8%) κατά 0,1 ποσ.
μονάδες.
η
2 ομάδα κρατών: κράτη-μέλη με έμφαση στο πεδίο
παροχής υπηρεσιών (χαμηλό δείκτη αποφοίτων από
το πεδίο επιχειρηματικότητα, και ταυτόχρονα υψηλό
δείκτη αποφοίτων από το πεδίο παροχής υπηρεσιών). Στη συγκεκριμένη ομάδα περιλαμβάνονται 7
κράτη-μέλη: η Ρουμανία, η Σλοβακία, η Πορτογαλία,
η Τσεχία, η Πολωνία, η Ιταλία, και η Ουγγαρία. Στα
κράτη-μέλη της ομάδας η μέση τιμή του συνθετικού
του δείκτη αποφοίτων από το πεδίο επιχειρηματικό-
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τητα είναι 21,5%, του δείκτη αποφοίτων από το πεδίο
παροχής υπηρεσιών είναι 13,3%, και του συνθετικού
δείκτη του δείκτη αποφοίτων από το πεδίο STEM είναι 29,9% τιμή που υπερέχει ελαφρά της διάμεσης
τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (27,8%) κατά 2,1 ποσ.
μονάδες.
η
3 ομάδα κρατών: κράτη-μέλη με έμφαση και στα
δύο πεδία σπουδών (υψηλό δείκτη αποφοίτων από
το πεδίο επιχειρηματικότητα, και ταυτόχρονα υψηλό
δείκτη αποφοίτων από το πεδίο παροχής υπηρεσιών). Στη συγκεκριμένη ομάδα περιλαμβάνονται 7
κράτη-μέλη: η Εσθονία, η Φινλανδία, η Κροατία, η
Ολλανδία, η Λετονία, η Αυστρία, και η Βουλγαρία.
Στα κράτη-μέλη της ομάδας η μέση τιμή του συνθετικού δείκτη αποφοίτων από το πεδίο επιχειρηματικότητα είναι 26,9%, του δείκτη αποφοίτων από το πεδίο
παροχής υπηρεσιών είναι 13,7%, και του συνθετικού
δείκτη αποφοίτων από το πεδίο STEM είναι 27,6% τιμή που υπολείπεται οριακά της διάμεσης τιμής του
δείκτη στην ΕΕ-28 (27,8%) κατά 0,2 ποσ. μονάδες.
η
4 ομάδα κρατών: κράτη-μέλη με έμφαση στο πεδίο
επιχειρηματικότητα (υψηλό δείκτη αποφοίτων από

το πεδίο επιχειρηματικότητα, και ταυτόχρονα χαμηλό δείκτη αποφοίτων από το πεδίο παροχής υπηρεσιών). Στη συγκεκριμένη ομάδα περιλαμβάνονται 7
κράτη-μέλη: η Ιρλανδία, η Δανία, η Γερμανία, η Λιθουανία, η Γαλλία, η Κύπρος, και το Λουξεμβούργο.
Στα κράτη-μέλη της ομάδας η μέση τιμή του συνθετικού δείκτη αποφοίτων από το πεδίο επιχειρηματικότητα είναι 30,4%, του δείκτη αποφοίτων από το πεδίο
παροχής υπηρεσιών είναι 7,2%, και του συνθετικού
δείκτη αποφοίτων από το πεδίο STEM είναι 26,1% τιμή που υπολείπεται ελαφρά της διάμεσης τιμής του
δείκτη στην ΕΕ-28 (27,8%) κατά 1,7 ποσ. μονάδες.
Αξίζει να σημειωθεί, ότι μεταξύ των 4 ομάδων κρατώνμελών της ΕΕ-28 οι υψηλότερες μέσες τιμές του συγκριτικού συνθετικού δείκτη αποφοίτων από το πεδίο
η
STEM καταγράφονται στην 2 ομάδα κρατών (29,9%)
η
και ελαφρότερα στην 1 ομάδα κρατών (27,7%). Το κοινό χαρακτηριστικό των συγκεκριμένων ομάδων είναι
ότι καταγράφουν χαμηλότερο δείκτη αποφοίτων από το
πεδίο επιχειρηματικότητα ως προς τη διάμεση τιμή του
δείκτη στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

6.2 Επίπεδο εξειδίκευσης των αποφοίτων από τις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) ανά
πεδίο σπουδών στην ΕΕ-28
Στη συγκεκριμένη ενότητα ο συνολικός πληθυσμός των
αποφοίτων από την Ανώτερη Δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση (ISCED3-Voc) και στις υψηλότερες από αυτήν βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED4-8)
επιμερίζεται ως προς το επίπεδο εξειδίκευσης συνολικά και ανά πεδίο σπουδών (field of education), σύμφωνα με την αναθεωρημένη από το 2015 διεθνή ταξινόμηση των πεδίων σπουδών που δημοσιοποίησε η
UNESCO (Fields of Education and Training classification ISCED-F 2015).
Πιο συγκεκριμένα, ο συνολικός πληθυσμός των αποφοίτων στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης διακρίνεται σε 3 επίπεδα εξειδίκευσης (που σχετίζονται με
τη βαθμίδα από την οποία αποφοίτησαν) και είναι: (1)
απόφοιτοι βασικής εξειδίκευσης (απόφοιτοι των
ISCED3Voc & ISCED4), (2) απόφοιτοι υψηλής εξειδίκευσης (απόφοιτοι των ISCED5 & ISCED6), και (3) απόφοιτοι ιδιαίτερα υψηλής εξειδίκευσης (απόφοιτοι των
ISCED7 & ISCED8). Με βάση την πληθυσμιακή κατανομή
των αποφοίτων στα 3 επίπεδα εξειδίκευσης υπολογίζεται ο σταθμισμένος μέσος ετήσιος δείκτης επιπέδου
εξειδίκευσης των αποφοίτων των ανώτερων βαθμίδων
της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) για τους οποίους διατίθενται στοιχεία ως προς το πεδίο σπουδών τους. Ο
συγκεκριμένος δείκτης έχει ως ελάχιστη τιμή το 1 και ως

μέγιστη τιμή το 3. Σημειώνεται ότι ο συγκεκριμένος δείκτης αποδίδει την εικόνα της πιστοποιημένης εξειδίκευσης, συνολικά και ανά πεδίο σπουδών μόνο για τη
συγκεκριμένη χρονιά, αφού η αποφοίτηση από μια
βαθμίδα δεν αποκλείει την απόφαση για περαιτέρω εξέλιξή της σε επόμενη βαθμίδα. Η αξία του δείκτη, ωστόσο, έγκειται στο ότι αποδίδει την κατανομή των αποφοίτων διαφορετικών βαθμίδων της εκπαίδευσης,
άρα και επιπέδου εξειδίκευσης, κυρίως ως προς τη σύγκριση των συστημάτων εκπαίδευσης μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ-28, αλλά και των προδιαγραφών επιπέδου εξειδίκευσης που αναγνωρίζουν ως ιδανικό για
κάθε πεδίο σπουδών, ως προς την άσκηση σχετικού επαγγέλματος.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή των αποφοίτων από τις ανώτερες βαθμίδες
της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) για τους οποίους διατίθενται στοιχεία ως προς το πεδίο σπουδών του, ανά
επίπεδο εξειδίκευσης (βασικό, υψηλό, ιδιαίτερα υψηλό) επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
από τις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης, καθώς
και ο ετήσιος σταθμισμένος μέσος δείκτης επιπέδου
εξειδίκευσης των αποφοίτων στα κράτη-μέλη της ΕΕ28 το 2018.

Γράφημα 6.164: Ποσοστιαία κατανομή των αποφοίτων από τις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) ανά επίπεδο εξειδίκευσης επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από τις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης και ο σταθμισμένος μέσος δείκτης επιπέδου εξειδίκευσης των αποφοίτων στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Graduates by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_grad02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, o ετήσιος σταθμισμένος μέσος δείκτης επιπέδου εξειδίκευσης των αποφοίτων από τις ανώτερες
βαθμίδες της εκπαίδευσης ISCED3Voc-8 για τους οποίους διατίθενται στοιχεία ως προς το πεδίο σπουδών
τους στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 (8.202.290 απόφοιτοι)
είναι 1,80, με το 41,6% των αποφοίτων (3.411.227 απόφοιτοι) να είναι απόφοιτοι με βασική εξειδίκευση, το
36,5% των αποφοίτων (2.994.329 απόφοιτοι) να είναι
απόφοιτοι με υψηλή εξειδίκευση, και το 21,9% των
αποφοίτων (1.796.734 απόφοιτοι) να είναι απόφοιτοι
με ιδιαίτερα υψηλή εξειδίκευση.

Την ίδια χρονιά, o ετήσιος σταθμισμένος μέσος δείκτης
επιπέδου εξειδίκευσης των αποφοίτων από τις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης ISCED3Voc-8 για τους
οποίους διατίθενται στοιχεία ως προς το πεδίο σπουδών τους στην Ελλάδα (111.940 απόφοιτοι), είναι 1,83,
με το 37,2% των αποφοίτων (41.628 απόφοιτοι) να είναι απόφοιτοι με βασική εξειδίκευση τιμή υπολειπόμενη (κατά 4,4 ποσ. μονάδες) του αντίστοιχου ποσοστού
στην ΕΕ-28 (41,6%), το 42,9% των αποφοίτων (48.004
απόφοιτοι) να είναι απόφοιτοι με υψηλή εξειδίκευση
τιμή υπερέχουσα (κατά 6,4 ποσ. μονάδες) του αντίστοι-
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χου ποσοστού στην ΕΕ-28 (36,5%), και το 19,9% των
αποφοίτων (22.308 απόφοιτοι) να είναι απόφοιτοι με
ιδιαίτερα υψηλή εξειδίκευση, τιμή υπολειπόμενη (κατά 2,0 ποσ. μονάδες) του αντίστοιχου ποσοστού στην
ΕΕ-28 (21,9%). Στην κατανομή μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28, ως προς ετήσιο σταθμισμένο μέσο
δείκτη επιπέδου εξειδίκευσης των αποφοίτων, η Ελλάδα (1,83) κατέχει την 14η υψηλότερη θέση, τιμή οριακά ταυτόσημη με την αντίστοιχη τιμή του δείκτη στην
ΕΕ-28 (1,80).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο ετήσιο σταθμισμένο μέσο δείκτη επιπέδου ε6.2.1

ξειδίκευσης των αποφοίτων (top 5) και με μέση τιμή
δείκτη 2,08 είναι: η Κύπρος (2,35), η Βουλγαρία (2,11),
η Σουηδία (1,98), η Δανία (1,98), και η Ιρλανδία (1,95).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο ετήσιο σταθμισμένο μέσο δείκτη επιπέδου
εξειδίκευσης των αποφοίτων (bottom 5) και με μέση
τιμή δείκτη 1,63, είναι: η Γαλλία (2,4), η Φινλανδία
(3,0), η Πορτογαλία (3,0), η Ρουμανία (3,1), και η Κροατία (3,7). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,3 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

Εκπαίδευση

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (01)
Εκπαίδευση στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης
(ISCED3Voc-8) ανά επίπεδο εξειδίκευσης (βασικό, υψηλό, ιδιαίτερα υψηλό) επί του συνολικού πληθυσμού

των αποφοίτων από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών
στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης, καθώς και ο
ετήσιος σταθμισμένος μέσος δείκτης επιπέδου εξειδίκευσης των αποφοίτων από το συγκεκριμένο πεδίο
σπουδών στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 6.165: Ποσοστιαία κατανομή των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (01) Εκπαίδευση στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) ανά
επίπεδο εξειδίκευσης επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης και ο
σταθμισμένος μέσος δείκτης επιπέδου εξειδίκευσης των αποφοίτων από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Graduates by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_grad02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, o ετήσιος σταθμισμένος μέσος δείκτης επιπέδου εξειδίκευσης των αποφοίτων από το πεδίο
σπουδών (01) Εκπαίδευση στις ανώτερες βαθμίδες
της εκπαίδευσης ISCED3Voc-8 στα κράτη-μέλη της ΕΕ28 (504.967 απόφοιτοι) είναι 2,32, με το 5,0% των αποφοίτων από το πεδίο (25.093 απόφοιτοι) να είναι
απόφοιτοι με βασική εξειδίκευση, το 57,6% των αποφοίτων από το πεδίο (290.788 απόφοιτοι) να είναι
απόφοιτοι με υψηλή εξειδίκευση, και το 37,4% των
αποφοίτων από το πεδίο (189.086 απόφοιτοι) να είναι
απόφοιτοι με ιδιαίτερα υψηλή εξειδίκευση.
Την ίδια χρονιά, o ετήσιος σταθμισμένος μέσος δείκτης επιπέδου εξειδίκευσης των αποφοίτων από το
πεδίο σπουδών (01) Εκπαίδευση στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης ISCED3Voc-8 στην Ελλάδα
(5.578 απόφοιτοι) είναι 2,30, με το 0,0% των αποφοίτων (41.628 απόφοιτοι) να είναι απόφοιτοι από το πε-
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δίο με βασική εξειδίκευση έναντι ποσοστού 5,0% στην
ΕΕ-28, το 69,8% των αποφοίτων από το πεδίο (3.896
απόφοιτοι) να είναι απόφοιτοι με υψηλή εξειδίκευση
τιμή υπερέχουσα (κατά 12,2 ποσ. μονάδες) του αντίστοιχου ποσοστού στην ΕΕ-28 (57,6%), και το 30,2%
των αποφοίτων από το πεδίο (1.682 απόφοιτοι) να είναι απόφοιτοι με ιδιαίτερα υψηλή εξειδίκευση τιμή
υπολειπόμενη (κατά 7,2 ποσ. μονάδες) του αντίστοιχου ποσοστού στην ΕΕ-28 (37,4%). Στην κατανομή μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28, ως προς ετήσιο
σταθμισμένο μέσο δείκτη επιπέδου εξειδίκευσης των
αποφοίτων από το συγκεκριμένο πεδίο, η Ελλάδα
(2,30) κατέχει την 13η υψηλότερη θέση, τιμή οριακά
ταυτόσημη με την αντίστοιχη τιμή του δείκτη στην ΕΕ28 (2,32).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο ετήσιο σταθμισμένο μέσο δείκτη επιπέδου ε-
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ξειδίκευσης των αποφοίτων από το συγκεκριμένο πεδίο (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 2,72 είναι: η Κύπρος
(2,91), η Γαλλία (2,82), η Πορτογαλία (67,3), η Κροατία
(2,64), και η Εσθονία (2,55). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο ετήσιο σταθμισμένο μέσο δείκτη επιπέδου εξειδίκευσης των αποφοίτων από το συγκεκριμένο πεδίο (bottom 5) και με
6.2.2

μέση τιμή δείκτη 1,75, είναι: η Μάλτα (1,34), το Λουξεμβούργο (1,45), η Σλοβενία (1,94), η Αυστρία (2,01),
και η Ρουμανία (2,03). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,5 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

Ανθρωπιστικές & γλωσσικές σπουδές, σπουδές στις τέχνες

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (02)
Ανθρωπιστικές, γλωσσικές σπουδές, σπουδές στις τέχνες στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3
Voc-8) ανά επίπεδο εξειδίκευσης (βασικό, υψηλό, ιδιαίτερα υψηλό) επί του συνολικού πληθυσμού των

αποφοίτων από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στις
ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης, καθώς και ο ετήσιος σταθμισμένος μέσος δείκτης επιπέδου εξειδίκευσης των αποφοίτων από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 6.166: Ποσοστιαία κατανομή των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (02) Ανθρωπιστικές, γλωσσικές σπουδές, σπουδές στις τέχνες στις ανώτερες
βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) ανά επίπεδο εξειδίκευσης επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στις
ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης και ο σταθμισμένος μέσος δείκτης επιπέδου εξειδίκευσης των αποφοίτων από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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βασική εξειδίκευση (iSCED3vOC-4)

υψηλή ειδίκευση (ISCE5-6)

ιδιαίτερα υψηλή εξιδείκευση (ISCED7-8)

δείκτης επιπέδου εξειδίκευσης

Πηγή: Eurostat - Graduates by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_grad02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, o ετήσιος σταθμισμένος μέσος δείκτης επιπέδου εξειδίκευσης των αποφοίτων από το πεδίο
σπουδών (02) Ανθρωπιστικές, γλωσσικές σπουδές,
σπουδές στις τέχνες στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης ISCED3Voc-8 στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28
(786.991 απόφοιτοι) είναι 1,87, με το 34,9% των αποφοίτων από το πεδίο (274.617 απόφοιτοι) να είναι
απόφοιτοι με βασική εξειδίκευση, το 43,6% των αποφοίτων από το πεδίο (343.338 απόφοιτοι) να είναι
απόφοιτοι με υψηλή εξειδίκευση, και το 21,5% των
αποφοίτων από το πεδίο (169.036 απόφοιτοι) να είναι
απόφοιτοι με ιδιαίτερα υψηλή εξειδίκευση.
Την ίδια χρονιά, o ετήσιος σταθμισμένος μέσος δείκτης επιπέδου εξειδίκευσης των αποφοίτων από το
πεδίο σπουδών (02) Ανθρωπιστικές, γλωσσικές
σπουδές, σπουδές στις τέχνες στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης ISCED3Voc-8 στην Ελλάδα (9.171
απόφοιτοι) είναι 2,02, με το 14,1% των αποφοίτων
(1.295 απόφοιτοι) να είναι απόφοιτοι από το πεδίο με
βασική εξειδίκευση τιμή υπολειπόμενη (κατά 20,8
ποσ. μονάδες) του αντίστοιχου ποσοστού στην ΕΕ-28
(34,9%), το 69,5% των αποφοίτων από το πεδίο (6.370
απόφοιτοι) να είναι απόφοιτοι με υψηλή εξειδίκευση

τιμή υπερέχουσα (κατά 25,9 ποσ. μονάδες) του αντίστοιχου ποσοστού στην ΕΕ-28 (43,6%), και το 16,4%
των αποφοίτων από το πεδίο (1.506 απόφοιτοι) να είναι απόφοιτοι με ιδιαίτερα υψηλή εξειδίκευση τιμή
υπολειπόμενη (κατά 5,1 ποσ. μονάδες) του αντίστοιχου ποσοστού στην ΕΕ-28 (21,5%). Στην κατανομή μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28, ως προς ετήσιο
σταθμισμένο μέσο δείκτη επιπέδου εξειδίκευσης των
αποφοίτων από το συγκεκριμένο πεδίο, η Ελλάδα
(2,02) κατέχει την 13η υψηλότερη θέση, τιμή οριακά
ταυτόσημη με την αντίστοιχη τιμή του δείκτη στην ΕΕ28 (1,87).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο ετήσιο σταθμισμένο μέσο δείκτη επιπέδου εξειδίκευσης των αποφοίτων από το συγκεκριμένο πεδίο (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 2,23 είναι: η Γερμανία (2,27), η Ιταλία (2,26), η Δανία (2,24), η Κύπρος
(2,21), και η Εσθονία (2,16). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο ετήσιο
σταθμισμένο μέσο δείκτη επιπέδου εξειδίκευσης των
αποφοίτων από το συγκεκριμένο πεδίο (bottom 5) και
με μέση τιμή δείκτη 1,69, είναι: το Ηνωμένο Βασίλειο
(1,58), η Ισπανία (1,58), η Τσεχία (1,74), η Πορτογαλία
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(1,75), και η Λετονία (1,78). Ας σημειωθεί ότι η τιμή
του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,3 φορές),
που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφορο6.2.3

ποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28.

Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία & πληροφόρηση

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (03)
Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης
(ISCED3 Voc-8) ανά επίπεδο εξειδίκευσης (βασικό, υψηλό, ιδιαίτερα υψηλό) επί του συνολικού πληθυσμού

των αποφοίτων από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών
στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης, καθώς και ο
ετήσιος σταθμισμένος μέσος δείκτης επιπέδου εξειδίκευσης των αποφοίτων από το συγκεκριμένο πεδίο
σπουδών στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 6.167: Ποσοστιαία κατανομή των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (03) Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση στις ανώτερες
βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) ανά επίπεδο εξειδίκευσης επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στις
ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης και ο σταθμισμένος μέσος δείκτης επιπέδου εξειδίκευσης των αποφοίτων από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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βασική εξειδίκευση (iSCED3vOC-4)

υψηλή ειδίκευση (ISCE5-6)

ιδιαίτερα υψηλή εξιδείκευση (ISCED7-8)

δείκτης επιπέδου εξειδίκευσης

Πηγή: Eurostat - Graduates by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_grad02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, o ετήσιος σταθμισμένος μέσος δείκτης επιπέδου εξειδίκευσης των αποφοίτων από το πεδίο
σπουδών (03) Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία
και πληροφόρηση στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης ISCED3Voc-8 στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28
(510.401 απόφοιτοι) είναι 2,27, με το 9,9% των αποφοίτων από το πεδίο (50.330 απόφοιτοι) να είναι απόφοιτοι με βασική εξειδίκευση, το 53,5% των αποφοίτων από το πεδίο (272.944 απόφοιτοι) να είναι
απόφοιτοι με υψηλή εξειδίκευση, και το 36,7% των
αποφοίτων από το πεδίο (187.127 απόφοιτοι) να είναι
απόφοιτοι με ιδιαίτερα υψηλή εξειδίκευση.
Την ίδια χρονιά, o ετήσιος σταθμισμένος μέσος δείκτης επιπέδου εξειδίκευσης των αποφοίτων από το
πεδίο σπουδών (03) Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση στις ανώτερες βαθμίδες
της εκπαίδευσης ISCED3Voc-8 στην Ελλάδα (9.953
απόφοιτοι) είναι 2,34, με το 1,7% των αποφοίτων (170
απόφοιτοι) να είναι απόφοιτοι από το πεδίο με βασική εξειδίκευση τιμή υπολειπόμενη (κατά 8,2 ποσ. μονάδες) του αντίστοιχου ποσοστού στην ΕΕ-28 (9,9%),
το 62,3% των αποφοίτων από το πεδίο (6.200 απόφοιτοι) να είναι απόφοιτοι με υψηλή εξειδίκευση τιμή
υπερέχουσα (κατά 8,8 ποσ. μονάδες) του αντίστοιχου
ποσοστού στην ΕΕ-28 (53,5%), και το 36,0% των αποφοίτων από το πεδίο (3.583 απόφοιτοι) να είναι από-
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φοιτοι με ιδιαίτερα υψηλή εξειδίκευση τιμή υπολειπόμενη (κατά 0,7 ποσ. μονάδες) του αντίστοιχου ποσοστού στην ΕΕ-28 (36,7%). Στην κατανομή μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28, ως προς ετήσιο σταθμισμένο
μέσο δείκτη επιπέδου εξειδίκευσης των αποφοίτων
από το συγκεκριμένο πεδίο, η Ελλάδα (2,02) κατέχει
την 16η υψηλότερη θέση, τιμή υπολειπόμενη οριακά
(κατά 0,25 μονάδες) της αντίστοιχης τιμής του δείκτη
στην ΕΕ-28 (2,27).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο ετήσιο σταθμισμένο μέσο δείκτη επιπέδου εξειδίκευσης των αποφοίτων από το συγκεκριμένο πεδίο (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 2,52 είναι: το Βέλγιο (2,56), η Δανία (2,54), η Φινλανδία (2,51), η Τσεχία (2,50), και η Σλοβακία (2,50). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο ετήσιο
σταθμισμένο μέσο δείκτη επιπέδου εξειδίκευσης των
αποφοίτων από το συγκεκριμένο πεδίο (bottom 5) και
με μέση τιμή δείκτη 1,89, είναι: το Λουξεμβούργο
(1,50), η Ρουμανία (1,60), η Πολωνία (2,08), η Ιρλανδία (2,12), και το Ηνωμένο Βασίλειο (2,14). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή
(1,3 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών
διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

6.2.4

Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση & το δίκαιο

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (04)
Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το δίκαιο
στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3
Voc-8) ανά επίπεδο εξειδίκευσης (βασικό, υψηλό, ιδιαίτερα υψηλό) επί του συνολικού πληθυσμού των

αποφοίτων από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στις
ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης, καθώς και ο ετήσιος σταθμισμένος μέσος δείκτης επιπέδου εξειδίκευσης των αποφοίτων από το συγκεκριμένο πεδίο
σπουδών στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 6.168: Ποσοστιαία κατανομή των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (04) Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το δίκαιο στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) ανά επίπεδο εξειδίκευσης επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης και ο σταθμισμένος μέσος δείκτης επιπέδου εξειδίκευσης των αποφοίτων από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στα κράτημέλη της ΕΕ-28 το 2018
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βασική εξειδίκευση (iSCED3vOC-4)

υψηλή ειδίκευση (ISCE5-6)

ιδιαίτερα υψηλή εξιδείκευση (ISCED7-8)

δείκτης επιπέδου εξειδίκευσης

Πηγή: Eurostat - Graduates by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_grad02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, o ετήσιος σταθμισμένος μέσος δείκτης επιπέδου εξειδίκευσης των αποφοίτων από το πεδίο
σπουδών (04) Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση
και το δίκαιο στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης ISCED3Voc-8 στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 (1.779.882
απόφοιτοι) είναι 1,90, με το 34,8% των αποφοίτων
από το πεδίο (618.831 απόφοιτοι) να είναι απόφοιτοι
με βασική εξειδίκευση, το 40,7% των αποφοίτων από
το πεδίο (724.866 απόφοιτοι) να είναι απόφοιτοι με
υψηλή εξειδίκευση, και το 24,5% των αποφοίτων από
το πεδίο (436.185 απόφοιτοι) να είναι απόφοιτοι με
ιδιαίτερα υψηλή εξειδίκευση.
Την ίδια χρονιά, o ετήσιος σταθμισμένος μέσος δείκτης επιπέδου εξειδίκευσης των αποφοίτων από το
πεδίο σπουδών (04) Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη
διοίκηση και το δίκαιο στις ανώτερες βαθμίδες της
εκπαίδευσης ISCED3Voc-8 στην Ελλάδα (18.628 απόφοιτοι) είναι 2,16, με το 17,5% των αποφοίτων (3.262
απόφοιτοι) να είναι απόφοιτοι από το πεδίο με βασική εξειδίκευση τιμή υπολειπόμενη σημαντικά (κατά
17,3 ποσ. μονάδες) του αντίστοιχου ποσοστού στην
ΕΕ-28 (34,8%), το 48,5% των αποφοίτων από το πεδίο
(9.037 απόφοιτοι) να είναι απόφοιτοι με υψηλή εξειδίκευση τιμή υπερέχουσα (κατά 7,8 ποσ. μονάδες) του
αντίστοιχου ποσοστού στην ΕΕ-28 (40,7%), και το
6.2.5

34,0% των αποφοίτων από το πεδίο (6.329 απόφοιτοι)
να είναι απόφοιτοι με ιδιαίτερα υψηλή εξειδίκευση
τιμή υπερέχουσα ισχυρά (κατά 9,5 ποσ. μονάδες) του
αντίστοιχου ποσοστού στην ΕΕ-28 (24,5%). Στην κατανομή μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28, ως προς
ετήσιο σταθμισμένο μέσο δείκτη επιπέδου εξειδίκευσης των αποφοίτων από το συγκεκριμένο πεδίο, η Ελλάδα (2,02) κατέχει την 5η υψηλότερη θέση, τιμή υπερέχουσα οριακά (κατά 0,30 μονάδες) της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (2,27).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο ετήσιο σταθμισμένο μέσο δείκτη επιπέδου εξειδίκευσης των αποφοίτων από το συγκεκριμένο πεδίο (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 2,30 είναι: η Βέλγιο
(2,56), η Βουλγαρία (2,33), η Ρουμανία (2,28), η Μάλτα (2,17), και η Ελλάδα (2,16). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο ετήσιο
σταθμισμένο μέσο δείκτη επιπέδου εξειδίκευσης των
αποφοίτων από το συγκεκριμένο πεδίο (bottom 5) και
με μέση τιμή δείκτη 1,66, είναι: η Φινλανδία (1,50), η
Γερμανία (1,62), το Λουξεμβούργο (1,66), η Αυστρία
(1,71), και η Ιταλία (1,79). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του
λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,4 φορές), που
υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά, στατιστική

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (05)
Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά και στατιστική στις

ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3 Voc-8)
ανά επίπεδο εξειδίκευσης (βασικό, υψηλό, ιδιαίτερα
υψηλό) επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοί-

1103

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

των από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης, καθώς και ο ετήσιος
σταθμισμένος μέσος δείκτης επιπέδου εξειδίκευσης

των αποφοίτων από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 6.169: Ποσοστιαία κατανομή των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (05) Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά και στατιστική στις ανώτερες βαθμίδες
της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) ανά επίπεδο εξειδίκευσης επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στις ανώτερες
βαθμίδες της εκπαίδευσης και ο σταθμισμένος μέσος δείκτης επιπέδου εξειδίκευσης των αποφοίτων από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 το 2018
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βασική εξειδίκευση (iSCED3vOC-4)

υψηλή ειδίκευση (ISCE5-6)

ιδιαίτερα υψηλή εξιδείκευση (ISCED7-8)

δείκτης επιπέδου εξειδίκευσης

Πηγή: Eurostat - Graduates by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_grad02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, o ετήσιος σταθμισμένος μέσος δείκτης επιπέδου εξειδίκευσης των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (05) Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά και στατιστική στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης
ISCED3Voc-8 στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 (486.106 απόφοιτοι) είναι 2,08, με το 24,3% των αποφοίτων από το
πεδίο (118.270 απόφοιτοι) να είναι απόφοιτοι με βασική εξειδίκευση, το 42,9% των αποφοίτων από το πεδίο
(208.705 απόφοιτοι) να είναι απόφοιτοι με υψηλή εξειδίκευση, και το 32,7% των αποφοίτων από το πεδίο
(159.131 απόφοιτοι) να είναι απόφοιτοι με ιδιαίτερα
υψηλή εξειδίκευση.
Την ίδια χρονιά, o ετήσιος σταθμισμένος μέσος δείκτης επιπέδου εξειδίκευσης των αποφοίτων από το
πεδίο σπουδών (05) Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά
και στατιστική στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης ISCED3Voc-8 στην Ελλάδα (6.410 απόφοιτοι)
είναι 2,43, με το 0,4% των αποφοίτων (23 απόφοιτοι)
να είναι απόφοιτοι από το πεδίο με βασική εξειδίκευση τιμή υπολειπόμενη σημαντικά (κατά 23,9 ποσ. μονάδες) του αντίστοιχου ποσοστού στην ΕΕ-28 (24,3%),
το 56,0% των αποφοίτων από το πεδίο (3.590 απόφοιτοι) να είναι απόφοιτοι με υψηλή εξειδίκευση τιμή
υπερέχουσα σημαντικά (κατά 13,1 ποσ. μονάδες) του
αντίστοιχου ποσοστού στην ΕΕ-28 (42,9%), και το
43,6% των αποφοίτων από το πεδίο (2.797 απόφοιτοι)
6.2.6

Τεχνολογίες πληροφορίας & επικοινωνίας

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (06)
Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3 Voc-8) ανά
επίπεδο εξειδίκευσης (βασικό, υψηλό, ιδιαίτερα υψηλό) επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
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να είναι απόφοιτοι με ιδιαίτερα υψηλή εξειδίκευση
τιμή υπερέχουσα σημαντικά (κατά 10,9 ποσ. μονάδες)
του αντίστοιχου ποσοστού στην ΕΕ-28 (32,7%). Στην
κατανομή μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28, ως
προς ετήσιο σταθμισμένο μέσο δείκτη επιπέδου εξειδίκευσης των αποφοίτων από το συγκεκριμένο πεδίο,
η Ελλάδα (2,43) κατέχει την 10η υψηλότερη θέση, τιμή υπερέχουσα οριακά (κατά 0,35 μονάδες) της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (2,08).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο ετήσιο σταθμισμένο μέσο δείκτη επιπέδου εξειδίκευσης των αποφοίτων από το συγκεκριμένο πεδίο (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 2,56 είναι: η Σουηδία (2,61), η Γερμανία (2,59), η Σλοβακία (2,56), η Δανία (2,56), και η Κροατία (2,49). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο ετήσιο
σταθμισμένο μέσο δείκτη επιπέδου εξειδίκευσης των
αποφοίτων από το συγκεκριμένο πεδίο (bottom 5) και
με μέση τιμή δείκτη 2,03, είναι: το Ηνωμένο Βασίλειο
(1,69), η Μάλτα (1,98), η Ιταλία (2,09), η Ιρλανδία
(2,19), και το Λουξεμβούργο (2,19). Ας σημειωθεί ότι
η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,3 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28.

από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στις ανώτερες
βαθμίδες της εκπαίδευσης, καθώς και ο ετήσιος σταθμισμένος μέσος δείκτης επιπέδου εξειδίκευσης των
αποφοίτων από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Γράφημα 6.170: Ποσοστιαία κατανομή των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (06) Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας στις ανώτερες βαθμίδες της
εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) ανά επίπεδο εξειδίκευσης επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στις ανώτερες
βαθμίδες της εκπαίδευσης και ο σταθμισμένος μέσος δείκτης επιπέδου εξειδίκευσης των αποφοίτων από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 το 2018
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βασική εξειδίκευση (iSCED3vOC-4)

υψηλή ειδίκευση (ISCE5-6)

ιδιαίτερα υψηλή εξιδείκευση (ISCED7-8)

δείκτης επιπέδου εξειδίκευσης

Πηγή: Eurostat - Graduates by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_grad02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, o ετήσιος σταθμισμένος μέσος δείκτης επιπέδου εξειδίκευσης των αποφοίτων από το πεδίο
σπουδών (06) Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης
ISCED3Voc-8 στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 (305.421 απόφοιτοι) είναι 1,79, με το 39,7% των αποφοίτων από το
πεδίο (121.167 απόφοιτοι) να είναι απόφοιτοι με βασική εξειδίκευση, το 41,6% των αποφοίτων από το
πεδίο (126.996 απόφοιτοι) να είναι απόφοιτοι με υψηλή εξειδίκευση, και το 18,7% των αποφοίτων από
το πεδίο (57.258 απόφοιτοι) να είναι απόφοιτοι με ιδιαίτερα υψηλή εξειδίκευση.
Την ίδια χρονιά, o ετήσιος σταθμισμένος μέσος δείκτης επιπέδου εξειδίκευσης των αποφοίτων από το
πεδίο σπουδών (06) Τεχνολογίες πληροφορίας και
επικοινωνίας στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης ISCED3Voc-8 στην Ελλάδα (6.822 απόφοιτοι) είναι
1,44, με το 68,1% των αποφοίτων (4.648 απόφοιτοι)
να είναι απόφοιτοι από το πεδίο με βασική εξειδίκευση τιμή υπερέχουσα ιδιαίτερα σημαντικά (κατά 28,4
ποσ. μονάδες) του αντίστοιχου ποσοστού στην ΕΕ-28
(39,7%), το 20,2% των αποφοίτων από το πεδίο (1.375
απόφοιτοι) να είναι απόφοιτοι με υψηλή εξειδίκευση
τιμή υπολειπόμενη σημαντικά (κατά 21,4 ποσ. μονάδες) του αντίστοιχου ποσοστού στην ΕΕ-28 (41,6%),
6.2.7

και το 11,7% των αποφοίτων από το πεδίο (799 απόφοιτοι) να είναι απόφοιτοι με ιδιαίτερα υψηλή εξειδίκευση τιμή υπολειπόμενη (κατά 7,0 ποσ. μονάδες)
του αντίστοιχου ποσοστού στην ΕΕ-28 (18,7%). Στην
κατανομή μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28, ως
προς ετήσιο σταθμισμένο μέσο δείκτη επιπέδου εξειδίκευσης των αποφοίτων από το συγκεκριμένο πεδίο,
η Ελλάδα (1,44) κατέχει την 3η χαμηλότερη θέση, τιμή
υπολειπόμενη οριακά (κατά 0,35 μονάδες) της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (1,79).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο ετήσιο σταθμισμένο μέσο δείκτη επιπέδου εξειδίκευσης των αποφοίτων από το συγκεκριμένο πεδίο (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 2,39 είναι: η Δανία
(2,45), η Γαλλία (2,44), η Κροατία (2,44), η Κύπρος
(2,43), και η Σλοβακία (2,21). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο ετήσιο
σταθμισμένο μέσο δείκτη επιπέδου εξειδίκευσης των
αποφοίτων από το συγκεκριμένο πεδίο (bottom 5) και
με μέση τιμή δείκτη 1,44, είναι: η Ιταλία (1,25), η Πορτογαλία (1,34), η Ελλάδα (1,44), η Σλοβενία (1,57), και
η Μάλτα (1,60). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,7 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής, δομικών έργων

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών 07)
Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και δομικών έργων στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3 Voc-8) ανά επίπεδο εξειδίκευσης (βασικό, υψηλό, ιδιαίτερα υψηλό) επί του συνολικού πλη-

θυσμού των αποφοίτων από το συγκεκριμένο πεδίο
σπουδών στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης,
καθώς και ο ετήσιος σταθμισμένος μέσος δείκτης επιπέδου εξειδίκευσης των αποφοίτων από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το
2018.
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Γράφημα 6.171: Ποσοστιαία κατανομή των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (07) Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και δομικών έργων στις
ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) ανά επίπεδο εξειδίκευσης επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το συγκεκριμένο πεδίο
σπουδών στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης και ο σταθμισμένος μέσος δείκτης επιπέδου εξειδίκευσης των αποφοίτων από το συγκεκριμένο πεδίο
σπουδών στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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υψηλή ειδίκευση (ISCE5-6)

ιδιαίτερα υψηλή εξιδείκευση (ISCED7-8)

δείκτης επιπέδου εξειδίκευσης

Πηγή: Eurostat - Graduates by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_grad02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, o ετήσιος σταθμισμένος μέσος δείκτης επιπέδου εξειδίκευσης των αποφοίτων από το πεδίο
σπουδών (07) Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και δομικών έργων στις ανώτερες βαθμίδες
της εκπαίδευσης ISCED3Voc-8 στα κράτη-μέλη της ΕΕ28 (1.524.689 απόφοιτοι) είναι 1,62, με το 55,4% των
αποφοίτων από το πεδίο (844.134 απόφοιτοι) να είναι
απόφοιτοι με βασική εξειδίκευση, το 27,4% των αποφοίτων από το πεδίο (417.083 απόφοιτοι) να είναι
απόφοιτοι με υψηλή εξειδίκευση, και το 17,3% των
αποφοίτων από το πεδίο (263.472 απόφοιτοι) να είναι
απόφοιτοι με ιδιαίτερα υψηλή εξειδίκευση.
Την ίδια χρονιά, o ετήσιος σταθμισμένος μέσος δείκτης επιπέδου εξειδίκευσης των αποφοίτων από το
πεδίο σπουδών (07) Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής
παραγωγής και δομικών έργων στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης ISCED3Voc-8 στην Ελλάδα
(22.696 απόφοιτοι) είναι 1,60, με το 50,2% των αποφοίτων (11.383 απόφοιτοι) να είναι απόφοιτοι από το
πεδίο με βασική εξειδίκευση τιμή υπολειπόμενη (κατά 5,2 ποσ. μονάδες) του αντίστοιχου ποσοστού στην
ΕΕ-28 (55,4%), το 39,8% των αποφοίτων από το πεδίο
(9.024 απόφοιτοι) να είναι απόφοιτοι με υψηλή εξειδίκευση τιμή υπερέχουσα σημαντικά (κατά 12,4 ποσ.
μονάδες) του αντίστοιχου ποσοστού στην ΕΕ-28
(27,4%), και το 10,1% των αποφοίτων από το πεδίο
6.2.8

Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική & κτηνιατρική

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (08)
Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική και κτηνιατρική στις
ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3 Voc-8)
ανά επίπεδο εξειδίκευσης (βασικό, υψηλό, ιδιαίτερα
υψηλό) επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοί-
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(799 απόφοιτοι) να είναι απόφοιτοι με ιδιαίτερα υψηλή εξειδίκευση τιμή υπολειπόμενη (κατά 7,2 ποσ.
μονάδες) του αντίστοιχου ποσοστού στην ΕΕ-28
(17,3%). Στην κατανομή μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28, ως προς ετήσιο σταθμισμένο μέσο δείκτη επιπέδου εξειδίκευσης των αποφοίτων από το συγκεκριμένο πεδίο, η Ελλάδα (1,60) κατέχει την 16η υψηλότερη θέση, τιμή οριακά ταυτόσημη της τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (1,62).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο ετήσιο σταθμισμένο μέσο δείκτη επιπέδου εξειδίκευσης των αποφοίτων από το συγκεκριμένο πεδίο (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 1,86 είναι: η Πορτογαλία (2,03), η Ιρλανδία (1,89), η Ισπανία (1,83), η
Σουηδία (1,79), και η Βουλγαρία (1,77). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
ετήσιο σταθμισμένο μέσο δείκτη επιπέδου εξειδίκευσης των αποφοίτων από το συγκεκριμένο πεδίο (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη 1,39, είναι: το Λουξεμβούργο (1,17), η Ρουμανία (1,44), η Φινλανδία (1,44),
η Ουγγαρία (1,44), και η Ολλανδία (1,46). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή
(1,3 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών
διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.

των από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης, καθώς και ο ετήσιος
σταθμισμένος μέσος δείκτης επιπέδου εξειδίκευσης
των αποφοίτων από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Γράφημα 6.172: Ποσοστιαία κατανομή των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (08) Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική και κτηνιατρική στις ανώτερες βαθμίδες
της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) ανά επίπεδο εξειδίκευσης επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στις ανώτερες
βαθμίδες της εκπαίδευσης και ο σταθμισμένος μέσος δείκτης επιπέδου εξειδίκευσης των αποφοίτων από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 το 2018
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βασική εξειδίκευση (iSCED3vOC-4)

υψηλή ειδίκευση (ISCE5-6)

ιδιαίτερα υψηλή εξιδείκευση (ISCED7-8)

δείκτης επιπέδου εξειδίκευσης

Πηγή: Eurostat - Graduates by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_grad02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, o ετήσιος σταθμισμένος μέσος δείκτης επιπέδου εξειδίκευσης των αποφοίτων από το πεδίο
σπουδών (08) Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική και
κτηνιατρική στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης
ISCED3Voc-8 στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 (203.808 απόφοιτοι) είναι 1,56, με το 59,3% των αποφοίτων από το
πεδίο (120.838 απόφοιτοι) να είναι απόφοιτοι με βασική εξειδίκευση, το 25,6% των αποφοίτων από το
πεδίο (52.083 απόφοιτοι) να είναι απόφοιτοι με υψηλή εξειδίκευση, και το 15,2% των αποφοίτων από το
πεδίο (30.887 απόφοιτοι) να είναι απόφοιτοι με ιδιαίτερα υψηλή εξειδίκευση.
Την ίδια χρονιά, o ετήσιος σταθμισμένος μέσος δείκτης επιπέδου εξειδίκευσης των αποφοίτων από το
πεδίο σπουδών (08) Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική
και κτηνιατρική στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης ISCED3Voc-8 στην Ελλάδα (3.050 απόφοιτοι)
είναι 1,75, με το 38,4% των αποφοίτων (1.171 απόφοιτοι) να είναι απόφοιτοι από το πεδίο με βασική εξειδίκευση τιμή υπολειπόμενη ιδιαίτερα σημαντικά (κατά 20,9 ποσ. μονάδες) του αντίστοιχου ποσοστού στην
ΕΕ-28 (59,3%), το 48,1% των αποφοίτων από το πεδίο
(1.468 απόφοιτοι) να είναι απόφοιτοι με υψηλή εξειδίκευση τιμή υπερέχουσα ιδιαίτερα σημαντικά (κατά
22,5 ποσ. μονάδες) του αντίστοιχου ποσοστού στην
ΕΕ-28 (25,6%), και το 13,5% των αποφοίτων από το
6.2.9

πεδίο (411 απόφοιτοι) να είναι απόφοιτοι με ιδιαίτερα υψηλή εξειδίκευση τιμή υπολειπόμενη (κατά 1,7
ποσ. μονάδες) του αντίστοιχου ποσοστού στην ΕΕ-28
(15,2%). Στην κατανομή μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28, ως προς ετήσιο σταθμισμένο μέσο δείκτη επιπέδου εξειδίκευσης των αποφοίτων από το συγκεκριμένο πεδίο, η Ελλάδα (1,75) κατέχει την 10η υψηλότερη θέση, τιμή οριακά ταυτόσημη της τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (1,56).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο ετήσιο σταθμισμένο μέσο δείκτη επιπέδου εξειδίκευσης των αποφοίτων από το συγκεκριμένο πεδίο (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 1,87 είναι: η Πορτογαλία (1,97), η Ισπανία (1,95), η Κύπρος (1,83), η
Λιθουανία (1,81), και η Σλοβακία (1,81). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο ετήσιο σταθμισμένο μέσο δείκτη επιπέδου εξειδίκευσης των αποφοίτων από το συγκεκριμένο πεδίο
(bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη 1,22, είναι: το Λουξεμβούργο (1,08), η Αυστρία (1,23), η Μάλτα (1,24), η
Ιρλανδία (1,27), και η Σουηδία (1,27). Ας σημειωθεί
ότι η τιμή του λόγου top5/bottom είναι υψηλή (1,5
φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28.

Υγεία και υπηρεσίες πρόνοιας

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (09)
Υγεία και υπηρεσίες πρόνοιας στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3 Voc-8) ανά επίπεδο εξειδίκευσης (βασικό, υψηλό, ιδιαίτερα υψηλό) επί του
συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το συγκε-

κριμένο πεδίο σπουδών στις ανώτερες βαθμίδες της
εκπαίδευσης, καθώς και ο ετήσιος σταθμισμένος μέσος δείκτης επιπέδου εξειδίκευσης των αποφοίτων
από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 6.173: Ποσοστιαία κατανομή των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (09) Υγεία και υπηρεσίες πρόνοιας στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης
(ISCED3Voc-8) ανά επίπεδο εξειδίκευσης επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης και ο σταθμισμένος μέσος δείκτης επιπέδου εξειδίκευσης των αποφοίτων από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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βασική εξειδίκευση (iSCED3vOC-4)

υψηλή ειδίκευση (ISCE5-6)

ιδιαίτερα υψηλή εξιδείκευση (ISCED7-8)

δείκτης επιπέδου εξειδίκευσης

Πηγή: Eurostat - Graduates by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_grad02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, o ετήσιος σταθμισμένος μέσος δείκτης επιπέδου εξειδίκευσης των αποφοίτων από το πεδίο
σπουδών (09) Υγεία και υπηρεσίες πρόνοιας στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης ISCED3Voc-8 στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 (1.245.703 απόφοιτοι) είναι
1,75, με το 46,5% των αποφοίτων από το πεδίο
(579.130 απόφοιτοι) να είναι απόφοιτοι με βασική εξειδίκευση, το 32,1% των αποφοίτων από το πεδίο
(399.567 απόφοιτοι) να είναι απόφοιτοι με υψηλή εξειδίκευση, και το 21,4% των αποφοίτων από το πεδίο
(267.006 απόφοιτοι) να είναι απόφοιτοι με ιδιαίτερα
υψηλή εξειδίκευση.
Την ίδια χρονιά, o ετήσιος σταθμισμένος μέσος δείκτης επιπέδου εξειδίκευσης των αποφοίτων από το
πεδίο σπουδών (09) Υγεία και υπηρεσίες πρόνοιας
στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης ISCED3Voc8 στην Ελλάδα (18.922 απόφοιτοι) είναι 1,55, με το
58,6% των αποφοίτων (11.086 απόφοιτοι) να είναι
απόφοιτοι από το πεδίο με βασική εξειδίκευση τιμή
υπερέχουσα σημαντικά (κατά 12,1 ποσ. μονάδες) του
αντίστοιχου ποσοστού στην ΕΕ-28 (46,5%), το 27,7%
των αποφοίτων από το πεδίο (5.233 απόφοιτοι) να είναι απόφοιτοι με υψηλή εξειδίκευση τιμή υπολειπόμενη (κατά 4,4 ποσ. μονάδες) του αντίστοιχου ποσοστού στην ΕΕ-28 (32,1%), και το 13,8% των αποφοίτων
από το πεδίο (2.603 απόφοιτοι) να είναι απόφοιτοι με
6.2.10

Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (10)
Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3 Voc-8) ανά επίπεδο
εξειδίκευσης (βασικό, υψηλό, ιδιαίτερα υψηλό) επί
του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το
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ιδιαίτερα υψηλή εξειδίκευση τιμή υπολειπόμενη (κατά 7,6 ποσ. μονάδες) του αντίστοιχου ποσοστού στην
ΕΕ-28 (21,4%). Στην κατανομή μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28, ως προς ετήσιο σταθμισμένο μέσο
δείκτη επιπέδου εξειδίκευσης των αποφοίτων από το
συγκεκριμένο πεδίο, η Ελλάδα (1,55) κατέχει την 4η
χαμηλότερη θέση, τιμή οριακά υπολειπόμενη (κατά
0,20 μονάδες) της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην
ΕΕ-28 (1,75).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο ετήσιο σταθμισμένο μέσο δείκτη επιπέδου εξειδίκευσης των αποφοίτων από το συγκεκριμένο πεδίο (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 2,30 είναι: η Βουλγαρία (2,51), η Κύπρος (2,48), η Εσθονία (2,23), η Λετονία (2,16), και το Βέλγιο (2,13). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο ετήσιο
σταθμισμένο μέσο δείκτη επιπέδου εξειδίκευσης των
αποφοίτων από το συγκεκριμένο πεδίο (bottom 5) και
με μέση τιμή δείκτη 1,45, είναι: το Λουξεμβούργο
(1,21), η Γερμανία (1,40), η Φινλανδία (1,54), η Ελλάδα (1,55), και η Ολλανδία (1,55). Ας σημειωθεί ότι η
τιμή του λόγου top5/bottom είναι υψηλή (1,6 φορές),
που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28.

συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στις ανώτερες βαθμίδες
της εκπαίδευσης, καθώς και ο ετήσιος σταθμισμένος
μέσος δείκτης επιπέδου εξειδίκευσης των αποφοίτων
από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 6.174: Ποσοστιαία κατανομή των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (10) Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) ανά επίπεδο εξειδίκευσης επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στις ανώτερες βαθμίδες της
εκπαίδευσης και ο σταθμισμένος μέσος δείκτης επιπέδου εξειδίκευσης των αποφοίτων από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το
2018
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βασική εξειδίκευση (iSCED3vOC-4)
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ιδιαίτερα υψηλή εξιδείκευση (ISCED7-8)
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δείκτης επιπέδου εξειδίκευσης

Πηγή: Eurostat - Graduates by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_grad02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, o ετήσιος σταθμισμένος μέσος δείκτης επιπέδου εξειδίκευσης των αποφοίτων από το πεδίο
σπουδών (10) Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών στις
ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης ISCED3Voc-8
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 (810.338 απόφοιτοι) είναι
1,28, με το 76,5% των αποφοίτων από το πεδίο
(620.289 απόφοιτοι) να είναι απόφοιτοι με βασική εξειδίκευση, το 18,8% των αποφοίτων από το πεδίο
(152.632 απόφοιτοι) να είναι απόφοιτοι με υψηλή εξειδίκευση, και το 4,6% των αποφοίτων από το πεδίο
(37.417 απόφοιτοι) να είναι απόφοιτοι με ιδιαίτερα
υψηλή εξειδίκευση.
Την ίδια χρονιά, o ετήσιος σταθμισμένος μέσος δείκτης επιπέδου εξειδίκευσης των αποφοίτων από το
πεδίο σπουδών (10) Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών
στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης ISCED3Voc8 στην Ελλάδα (10.709 απόφοιτοι) είναι 1,23, με το
80,2% των αποφοίτων (8.590 απόφοιτοι) να είναι απόφοιτοι από το πεδίο με βασική εξειδίκευση τιμή
υπερέχουσα (κατά 3,7 ποσ. μονάδες) του αντίστοιχου
ποσοστού στην ΕΕ-28 (76,5%), το 16,9% των αποφοίτων από το πεδίο (1.811 απόφοιτοι) να είναι απόφοιτοι με υψηλή εξειδίκευση τιμή υπολειπόμενη (κατά
1,9 ποσ. μονάδες) του αντίστοιχου ποσοστού στην ΕΕ28 (18,8%), και το 2,9% των αποφοίτων από το πεδίο
6.2.11

(2.603 απόφοιτοι) να είναι απόφοιτοι με ιδιαίτερα
υψηλή εξειδίκευση τιμή υπολειπόμενη (κατά 1,7 ποσ.
μονάδες) του αντίστοιχου ποσοστού στην ΕΕ-28
(4,6%). Στην κατανομή μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28, ως προς ετήσιο σταθμισμένο μέσο δείκτη επιπέδου εξειδίκευσης των αποφοίτων από το συγκεκριμένο πεδίο, η Ελλάδα (1,23) κατέχει την 20η υψηλότερη θέση, τιμή οριακά ταυτόσημη της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (1,28).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο ετήσιο σταθμισμένο μέσο δείκτη επιπέδου εξειδίκευσης των αποφοίτων από το συγκεκριμένο πεδίο (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 1,61 είναι: η Βουλγαρία (1,76), η Ισπανία (1,66), η Ιρλανδία (1,60), η
Κύπρος (1,54), και η Τσεχία (1,49). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο ετήσιο σταθμισμένο μέσο δείκτη επιπέδου εξειδίκευσης
των αποφοίτων από το συγκεκριμένο πεδίο (bottom
5) και με μέση τιμή δείκτη 1,11, είναι: το Ηνωμένο
Βασίλειο (1,01), το Βέλγιο (1,11), το Λουξεμβούργο
(1,14), η Ιταλία (1,14), και η Μάλτα (1,16). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/bottom είναι υψηλή (1,4
φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28.

Συσχέτιση επίπεδου εξειδίκευσης αποφοίτων & ποσοστού δαπανών για εκπαίδευση επί του ΑΕΠ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συσχετισμός
του σταθμισμένου μέσου δείκτη επιπέδου εξειδίκευσης των αποφοίτων από τις ανώτερες βαθμίδες της
εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) με την ποσοστιαία αναλογία των συνολικών δαπανών της γενικής κυβέρνησης
για εκπαίδευση επί του ΑΕΠ στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28,
το 2018.
Το γράφημα χωρίζεται σε τεταρτημόρια από δύο διασταυρούμενες γραμμές, εκ των οποίων η κάθετη αντι-

προσωπεύει τη διάμεση τιμή του δείκτη επίπεδο εξειδίκευσης αποφοίτων (1,83), και η οριζόντια η οποία
αντιπροσωπεύει τη διάμεση τιμή του δείκτη ποσοστό
δαπανών γενικής κυβέρνησης για εκπαίδευση ως
προς το ΑΕΠ (4,9%). Αριστερά της κάθετης γραμμής περιλαμβάνονται κράτη-μέλη όπου το επίπεδο εξειδίκευσης αποφοίτων υπολείπεται της διάμεσης τιμής του
δείκτη στην ΕΕ-28, ενώ δεξιά της κάθετης γραμμής περιλαμβάνονται κράτη-μέλη όπου το επίπεδο εξειδίκευ-
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σης αποφοίτων υπερέχει της διάμεσης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28. Κάτω από την οριζόντια γραμμή περιλαμβάνονται κράτη-μέλη όπου το ποσοστό δαπανών
γενικής κυβέρνησης για εκπαίδευση ως προς το ΑΕΠ
υπολείπεται της διάμεσης τιμής του δείκτη στην ΕΕ28,ενώ πάνω από την οριζόντια γραμμή περιλαμβάνο-

νται κράτη-μέλη όπου το ποσοστό δαπανών γενικής
κυβέρνησης για εκπαίδευση ως προς το ΑΕΠ υπερέχει
της διάμεσης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28. Τέλος, ως επί
πλέον συγκριτικός δείκτης των ομάδων κρατών-μελών
της ΕΕ-28 αξιοποιείται ο δείκτης κατά κεφαλή ΑΕΠ
(τρέχουσες τιμές σε μονάδες αγοραστικής δύναμης - PPS).

Γράφημα 6.175: Συσχετισμός του σταθμισμένου μέσου δείκτη επιπέδου εξειδίκευσης αποφοίτων από τις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8)
με τον δείκτη ποσοστό των συνολικών δαπανών της γενικής κυβέρνησης για εκπαίδευση επί του ΑΕΠ στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28, το 2018
Διάμεση
Τιμή ΕΕ-28

Υψηλή δαπάνη για ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
7,4

Ποσοτό δαπανών γεν.κυβέρνησης για ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

7,2

Υψηλές τιμές και στους δύο ΔΕΙΚΤΕΣ

1,83

2η Ομάδα

6,8

3η Ομάδα

Σουηδία

7,0

Δανία
Βέλγιο Εσθονία

6,6
6,4
6,2

Λετονία

6,0
5,8

Φινλανδία

5,6

Σλοβενία Κροατία

5,4

Ουγγαρία
Ολλανδία

5,2
5,0

Αυστρία

Λουξεμβούργο

4,8
4,6

Μάλτα

Κύπρος

Γαλλία Πολωνία

Τσεχία
Ην. Βασίλειο

Διάμεση
τιμή ΕΕ-28

4,9%

Πορτογαλία

Λιθουανία
Ιταλία
Σλοβακία
Γερμανία
Ισπανία
Ελλάδα
Ιρλανδία
Ρουμανία

4,4
4,2
4,0
3,8
3,6
3,4
3,2

Βουλγαρία

1η Ομάδα

3,0
1,30

1,35

1,40

4η Ομάδα
1,45

1,50

1,55

1,60

Χαμηλές τιμές και στους δύο ΔΕΙΚΤΕΣ

1,65

1,70

1,75

1,80

1,85

1,90

1,95

2,00

2,05

2,10

2,15

Δείκτης επιπέδου ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ των αποφοίτων (ISCED3Voc-8)

2,20

2,25

2,30

2,35

2,40

2,45

2,50

Υψηλό επίπεδο ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Πηγή: Eurostat - Graduates by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_grad02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Κάθε ένα από τα τεταρτημόρια στα οποία χωρίζεται το
γράφημα περιλαμβάνει ομάδες κρατών με ομογενοποιημένα γνωρίσματα ως προς το επίπεδο εξειδίκευσης των αποφοίτων τις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) σε σχέση με τις δαπάνες για εκπαίδευση επί του ΑΕΠ οι οποίες τη συγκεκριμένη χρονιά διακρίνονται ως εξής:



 1η ομάδα κρατών: κράτη-μέλη με χαμηλές τιμές και
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στους δύο δείκτες (χαμηλό επίπεδο εξειδίκευσης των
αποφοίτων, και ταυτόχρονα χαμηλό ποσοστό δαπανών για εκπαίδευση ως προς το ΑΕΠ). Στη συγκεκριμένη ομάδα περιλαμβάνονται 7 κράτη-μέλη: το Λουξεμβούργο, η Ρουμανία, η Γερμανία, η Αυστρία, το
Ηνωμένο Βασίλειο, η Τσεχία, και η Ιταλία. Στα κράτημέλη της ομάδας η μέση τιμή του δείκτη επίπεδο εξειδίκευσης των αποφοίτων είναι 1,71, του δείκτη
ποσοστό δαπανών γενικής κυβέρνησης για εκπαίδευση ως προς το ΑΕΠ είναι 4,3%, και του κατά κεφαλή ΑΕΠ είναι 38.380€.
η
2 ομάδα κρατών: κράτη-μέλη με έμφαση στην υψηλή δαπάνη για εκπαίδευση (χαμηλό επίπεδο εξειδίκευσης των αποφοίτων, και ταυτόχρονα υψηλό ποσοστό δαπανών για εκπαίδευση ως προς το ΑΕΠ).
Στη συγκεκριμένη ομάδα περιλαμβάνονται 7 κράτημέλη: η Φινλανδία, η Ολλανδία, η Ουγγαρία, η Σλοβενία, η Κροατία, η Μάλτα, και η Γαλλία. Στα κράτημέλη της ομάδας η μέση τιμή του δείκτη επίπεδο εξειδίκευσης των αποφοίτων είναι 1,73, και του δείκτη ποσοστό δαπανών γενικής κυβέρνησης για εκ-



παίδευση ως προς το ΑΕΠ είναι 5,2%, και του κατά
κεφαλή ΑΕΠ είναι 29.280€.
η
3 ομάδα κρατών: κράτη-μέλη με υψηλές τιμές και
στους δύο δείκτες (υψηλό επίπεδο εξειδίκευσης των
αποφοίτων, και ταυτόχρονα υψηλό ποσοστό δαπανών για εκπαίδευση ως προς το ΑΕΠ). Στη συγκεκριμένη ομάδα περιλαμβάνονται 7 κράτη-μέλη: η Πολωνία, η Λετονία, το Βέλγιο, η Εσθονία, η Δανία, η Σουηδία, και η Κύπρος. Στα κράτη-μέλη της ομάδας η
μέση τιμή του δείκτη επίπεδο εξειδίκευσης των αποφοίτων είναι 1,99, και του δείκτη ποσοστό δαπανών γενικής κυβέρνησης για εκπαίδευση ως προς το
ΑΕΠ είναι 6,0%, και του κατά κεφαλή ΑΕΠ είναι
29.880€.
η
4 ομάδα κρατών: κράτη-μέλη έμφαση στο πεδίο
εκπαίδευση (υψηλό επίπεδο εξειδίκευσης των αποφοίτων, και ταυτόχρονα χαμηλό ποσοστό δαπανών
για εκπαίδευση ως προς το ΑΕΠ). Στη συγκεκριμένη
ομάδα περιλαμβάνονται 7 κράτη-μέλη: η Ελλάδα, η
Σλοβακία, η Λιθουανία, η Πορτογαλία, η Ισπανία, η
Ιρλανδία, και η Βουλγαρία. Στα κράτη-μέλη της ομάδας η μέση τιμή του δείκτη επίπεδο εξειδίκευσης των
αποφοίτων είναι 1,71, και του δείκτη ποσοστό δαπανών γενικής κυβέρνησης για εκπαίδευση ως προς
το ΑΕΠ είναι 4,3%, και του κατά κεφαλή ΑΕΠ είναι
27.826€.

Αξίζει να σημειωθεί, και σε σχέση με το συγκριτικό δείκτη κατά κεφαλή ΑΕΠ ότι μεταξύ των 4 ομάδων κρα-
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τών-μελών της ΕΕ-28, η υψηλότερη μέση τιμή του κατά
η
κεφαλή ΑΕΠ καταγράφεται στην 1 ομάδα κρατών
(38.380), ενώ η χαμηλότερη μέση τιμή του κατά κεφαη
λή ΑΕΠ καταγράφεται στην 4 ομάδα κρατών
(27.826€), τιμή υπολειπόμενη κατά 27,5% (ή κατά
η
10.554€) από το μέσο κατά κεφαλή ΑΕΠ της 1 ομάδα
η
κρατών. Σημειώνεται ότι στην 1 ομάδα κρατών περι-

λαμβάνονται και κράτη-μέλη με χαμηλό κατά κεφαλή
ΑΕΠ όπως η Ρουμανία (20.320€) και η Τσεχία
(28.020€). Ως προς τους βασικούς δείκτες συσχέτισης
σημειώνεται ότι και οι 2 ομάδες κρατών καταγράφουν
χαμηλότερο ποσοστό δαπανών για εκπαίδευση επί του
ΑΕΠ από την διάμεση τιμή του δείκτη στα 28 κράτημέλη της ΕΕ.
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6.3 Συνολικός πληθυσμός, νεοεισερχόμενοι και απόφοιτοι στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης
Στη συγκεκριμένη ενότητα συσχετίζονται ο συνολικός
νεοεισερχόμενος μαθητικός-φοιτητικός πληθυσμός,
ο συνολικός πληθυσμός των αποφοίτων, και ο συνολικός μαθητικός-φοιτητικός πληθυσμός που φοιτά/
έχει εγγραφεί στην Ανώτερη Δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση (ISCED3-Voc) και στις υψηλότερες από αυτήν βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED48) συνολικά και ανά βαθμίδα εκπαίδευσης.
Η ανάλυση της σχέσης των τριών αυτών βασικών πληθυσμών αξιοποιείται στην βιβλιογραφία προκειμένου
να διερευνηθούν εξίσου βασικά χαρακτηριστικά των
εκπαιδευτικών συστημάτων. Πιο συγκεκριμένα ο νεοεισερχόμενος πληθυσμός σε κάποια βαθμίδα της εκπαίδευσης μια συγκεκριμένη χρονιά, αποτελεί μια μεταβλητή εισροής πληθυσμού στη βαθμίδα (και εν γένει στο σύστημα) το συγκεκριμένο σχολικό/ ακαδημαϊκό έτος, ενώ ο πληθυσμός των αποφοίτων από μια
βαθμίδα την ίδια χρονιά αποτελεί αντίστοιχα μια μεταβλητή εκροής πληθυσμού από τη βαθμίδα (και εν
γένει στο σύστημα).
Η μελέτη αυτής της ετήσιας ροής, παρά τη δυσκολίες
και τα προβλήματα ακρίβειας που παρουσιάζει, επιτρέπει να παρατηρούμε την κανονικότητα της ροής
(αναλογική σχέση ισορροπίας στην ανανέωση του
πληθυσμού σε μια βαθμίδα (και εν γένει στο σύστημα), την αυξημένη ροή του νεοεισερχόμενου πληθυσμού στην βαθμίδα έναντι του πληθυσμού των αποφοίτων (η συνηθέστερη τάση), αλλά και τη μειωμένη
ροή του νεοεισερχόμενου πληθυσμού στην βαθμίδα
έναντι του πληθυσμού των αποφοίτων (η σπανιότερη
τάση).
Η αναζήτηση της ερμηνείας και των δύο αυτών φαινομένων, εξειδίκευσε περεταίρω την έννοια του νεοειη
σερχόμενου πληθυσμού, επικεντρώνοντάς την στην 1
τάξη την εισαγωγική τάξη της βαθμίδας, που συγκεντρώνει και τη συντριπτική αναλογία στην κατηγορία,
έναντι των νεοεισερχόμενων στις μεγαλύτερες τάξεις
(αφορά μαθητές/-τριες που επανακάμπτουν μετά από
μικρή ή μεγαλύτερη διακοπή φοίτησης, για διάφορους
λόγους), που αποτελεί συγκριτικά πολύ μικρότερο μέρος της κατηγορίας των νεοεισερχόμενων. Με την
προσέγγιση αυτή ο ετήσιος νεοεισερχόμενος πληθυσμός αποκτά χαρακτηριστικά μιας ετήσια προσδιορισμένης ομάδας/ κοόρτης (cohort), χαρακτηριστικό που
εξ ορισμού διαθέτει και ο αντίστοιχος ετήσιος πληθυσμός των αποφοίτων. Σημειώνεται ότι στην παρούσα
μελέτη δεν γίνεται αναφορά του νεοεισερχόμενου
6.3.1

Στην παρούσα ενότητα θα αξιοποιηθούν 4 γενικοί δείκτες συσχέτισης του πληθυσμού των αποφοίτων, των
νεοεισερχόμενων μαθητών-φοιτητών/-τριών, και του
μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά/ έχει
εγγραφεί στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης
(ISCED3Voc-8), συνολικά και ανά βαθμίδα, στα κράτημέλη της ΕΕ-28, και συγκεκριμένα:
 η απόλυτη διαφορά του συνολικού πληθυσμού των
αποφοίτων από το συνολικό νεοεισερχόμενο πληθυσμό,
 η ποσοστιαία αναλογία του συνολικού πληθυσμού
των αποφοίτων επί του συνολικού νεοεισερχόμενου
πληθυσμού,
 η αναλογία/λόγος του συνολικού μαθητικού- φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά/έχει εγγραφεί προς το
συνολικό νεοεισερχόμενο πληθυσμό, και
 η αναλογία/λόγος του συνολικού μαθητικού- φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά/έχει εγγραφεί προς το
συνολικό πληθυσμό των αποφοίτων.
Σημειώνεται, ότι η ανάλυση των τεσσάρων δεικτών είναι σχετική για τη σύγκριση μεταξύ διαφορετικών κρατών αλλά αποκτά μεγαλύτερη σημασία για τη σύγκριση
μεταξύ των βαθμίδων εκπαίδευσης σε μία χώρα.
3

Πρόκειται για τον αριθμό των μαθητών/τριών που δεν προάγονται
στην επόμενη τάξη, ούτε επαναλαμβάνουν την ίδια τάξη

Ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8)

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η απόλυτη διαφορά του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
από το συνολικό νεοεισερχόμενο πληθυσμό στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) για
τον οποίο διατίθενται στοιχεία ως προς το πεδίο
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πληθυσμού ανά τάξη/ κοόρτη, αλλά αναφέρεται στους
νεοεισερχόμενους γενικά στη βαθμίδα.
Το μέγεθος του συνολικού μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά/έχει εγγραφεί σε μια βαθμίδα (pupils and students enrolled), στους οποίους περιλαμβάνονται και οι νεοεισερχόμενοι, προφανώς εξαρτάται
από το πλήθος των τάξεων/ετών της βαθμίδας, αλλά
αυξομειώνεται/επηρεάζεται και από το πλήθος των μαθητών-φοιτητών/-τριών που επαναλαμβάνουν μια τάξη
(repeaters), εκείνων που βρίσκονται εκτός σχολείου
(out-of-school) για διάφορους λόγους χρονική διάρκεια,
στους οποίους περιλαμβάνονται κι εκείνοι που τελικά
3
εγκαταλείπουν τη φοίτηση (drop-out) . Σημειώνεται ότι
η τελευταία κατηγορία αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση, με την συγκεκριμένη κατηγορία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCDE6) στην Ελλάδα, στατιστικά να
αποτυπώνεται με τον όρο φοιτητικός πληθυσμός πέραν των κανονικών εξαμήνων.

σπουδών του, καθώς και η ποσοστιαία αναλογία του
συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων επί του συνολικού νεοεισερχόμενου πληθυσμού στις συγκεκριμένες βαθμίδες της εκπαίδευσης στα κράτη-μέλη της ΕΕ28 το 2018.
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Γράφημα 6.176: Διαφορά του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το συνολικό νεοεισερχόμενο πληθυσμού στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης
(ISCED3Voc-8) και ποσοστιαία αναλογία του πληθυσμού των αποφοίτων επί του συνολικού νεοεισερχόμενου πληθυσμού στις συγκεκριμένες βαθμίδες της
εκπαίδευσης στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - New entrants by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_ent02], and Graduates by education level, programme orientation, sex and
field of education [educ_uoe_grad02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, η απόλυτη διαφορά του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων (8.202.290 μαθητές-φοιτητές/τριες) από το συνολικό νεοεισερχόμενο πληθυσμό στις
ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) για
τον οποίο διατίθενται στοιχεία ως προς το πεδίο σπουδών του στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 (9.959.541 μαθητέςφοιτητές/-τριες), είναι 1.757.251 μαθητές-φοιτητές/τριες, με τον συνολικό πληθυσμό των αποφοίτων να
αναλογεί στο 82,4% του συνολικού νεοεισερχόμενου
πληθυσμού στις συγκεκριμένες βαθμίδες.
Την ίδια χρονιά, η απόλυτη διαφορά του συνολικού
πληθυσμού των αποφοίτων (111.940 μαθητές- φοιτητές/-τριες) από το συνολικό νεοεισερχόμενο πληθυσμό στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης
(ISCED3Voc-8) για τον οποίο διατίθενται στοιχεία ως
προς το πεδίο σπουδών του στην Ελλάδα (188.346
μαθητές- φοιτητές/-τριες), είναι 1.757.251 μαθητέςφοιτητές/-τριες, με τον συνολικό πληθυσμό των αποφοίτων να αναλογεί στο 59,4% του συνολικού νεοεισερχόμενου πληθυσμού στις συγκεκριμένες βαθμίδες. Στην κατανομή μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ28, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα (59,4%)
κατέχει την 2η χαμηλότερη θέση, τιμή υπολειπόμενη
ιδιαίτερα σημαντικά (κατά 23,0 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (82,4%).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, σε 27 από τα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ το πλήθος του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων υπολείπεται του νεοεισερχόμενου πληθυ-

σμού στις βαθμίδες, που ως αναλογία αντιστοιχεί σε
τιμές μικρότερες του 100,0%.Τα 5 κράτη-μέλη με τον
υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη
91,4% είναι: η Ολλανδία (96,0%), η Ουγγαρία (94,7%),
η Αυστρία (91,3%), η Ιταλία (87,6%), και η Πολωνία
(87,2%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτημέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη 62,0%, είναι: η Λετονία (56,3%), η Ελλάδα (59,4%), η Κύπρος (63,8%), η Σλοβενία (64,5%),
και η Βουλγαρία (66,0%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του
λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,5 φορές), που
υποδηλώνει την ύπαρξη διαφοροποιήσεων του δείκτη
μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28
Την ίδια χρονιά, σε 3 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ ο
συνολικός πληθυσμός των αποφοίτων υπερέχει του
συνολικού νεοεισερχόμενου πληθυσμού στις συγκεκριμένες βαθμίδες, που ως αναλογία αντιστοιχεί σε
τιμές μεγαλύτερες του 100,0%, και συγκεκριμένα στη
Φινλανδία (121,9%), το Βέλγιο (106,1%), και οριακά
τη Γαλλία (100,1%).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η αναλογία του
συνολικού μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού που
φοιτά/έχει εγγραφεί στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) για τον οποίο διατίθενται
στοιχεία για το πεδίο σπουδών του ως προς το συνολικό νεοεισερχόμενο πληθυσμό στα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 6.177: Αναλογία του συνολικού μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά/έχει εγγραφεί στις ανώτερες βαθμίδες της εκ-παίδευσης (ISCED3Voc8) ως προς το συνολικό νεοεισερχόμενο πληθυσμό στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - New entrants by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_ent02], Graduates by education level, programme orientation, sex and field
of education [educ_uoe_grad02], and Pupils and students enrolled by education level, sex and field of education [educ_uoe_enra03]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
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Το 2018, η αναλογία του συνολικού μαθητικού- φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά/έχει εγγραφεί στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) για τον
οποίο διατίθενται στοιχεία για το πεδίο σπουδών του
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 (30.809.075 μαθητές- φοιτητές/-τριες) ως προς το συνολικό νεοεισερχόμενο πληθυσμό στις συγκεκριμένες βαθμίδες (9.959.541 μαθητές-φοιτητές/-τριες), είναι 3,1 φορές μεγαλύτερος.
Την ίδια χρονιά, η αναλογία του συνολικού μαθητικούφοιτητικού πληθυσμού που φοιτά/έχει εγγραφεί στις
ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) για
τον οποίο διατίθενται στοιχεία για το πεδίο σπουδών
του στην Ελλάδα (924.742 μαθητές- φοιτητές/-τριες) ως
προς το συνολικό νεοεισερχόμενο πληθυσμό στις συγκεκριμένες βαθμίδες (188.346 μαθητές-φοιτητές/τριες), είναι 4,9 φορές μεγαλύτερος. Στην κατανομή μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα (4,9 φορές) κατέχει την 3η
υψηλότερη θέση, τιμή υπερέχουσα ισχυρά (κατά 1,8
φορές) της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (3,1
φορές).

Τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και
με μέση τιμή δείκτη 4,6 φορές, είναι: η Φινλανδία (5,2
φορές), το Βέλγιο (5,0 φορές), η Ελλάδα (4,9 φορές), η
Ιταλία (4,2 φορές), και η Ολλανδία (3,9 φορές). Στον
αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη 2,3
φορές, είναι: το Ηνωμένο Βασίλειο (1,9 φορές), η Ιρλανδία (2,0 φορές), η Μάλτα (2,1 φορές), η Γαλλία (2,7
φορές), και η Λετονία (2,8 φορές). Ας σημειωθεί ότι η
τιμή του λόγου top5/bottom είναι υψηλή (2,0 φορές),
που υποδηλώνει την ύπαρξη διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η αναλογία του
συνολικού μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού που
φοιτά/έχει εγγραφεί στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) για τον οποίο διατίθενται
στοιχεία για το πεδίο σπουδών του ως προς το συνολικό πληθυσμό των αποφοίτων στα κράτη-μέλη της ΕΕ28 το 2018.

Γράφημα 6.178: Αναλογία του συνολικού μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά/έχει εγγραφεί στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc8) ως προς το συνολικό πληθυσμό των αποφοίτων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - New entrants by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_ent02], Graduates by education level, programme orientation, sex and field
of education [educ_uoe_grad02], and Pupils and students enrolled by education level, sex and field of education [educ_uoe_enra03]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, η αναλογία του συνολικού μαθητικού- φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά/έχει εγγραφεί στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) για
τον οποίο διατίθενται στοιχεία για το πεδίο σπουδών
του στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 (30.809.075 μαθητέςφοιτητές/-τριες) ως προς το συνολικό πληθυσμό των
αποφοίτων από τις συγκεκριμένες βαθμίδες (8.202.290
μαθητές-φοιτητές/-τριες), είναι 3,8 φορές μεγαλύτερος.
Την ίδια χρονιά, η αναλογία του συνολικού μαθητικούφοιτητικού πληθυσμού που φοιτά/έχει εγγραφεί στις
ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8)
για τον οποίο διατίθενται στοιχεία για το πεδίο σπουδών του στην Ελλάδα (924.742 μαθητές-φοιτητές/τριες) ως προς το συνολικό πληθυσμό των αποφοίτων
από τις συγκεκριμένες βαθμίδες (111.940 μαθητέςφοιτητές/-τριες), είναι 8,3 φορές μεγαλύτερος. Στην κατανομή μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28, ως προς
το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα (8,3 φορές) κατέχει
την 1η υψηλότερη θέση, τιμή υπερέχουσα ιδιαίτερα σημαντικά (κατά 4,5 φορές) της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (3,8 φορές).
Τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και
με μέση τιμή δείκτη 5,8 φορές, είναι: η Ελλάδα (8,3 φορές), η Βουλγαρία (5,4 φορές), η Σουηδία (5,1 φορές), η
Εσθονία (5,1 φορές), και η Λετονία (5,1 φορές). Στον
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αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη 2,9
φορές, είναι: το Ηνωμένο Βασίλειο (2,7 φορές), η Γαλλία (2,7 φορές), η Μάλτα (2,9 φορές), η Ιρλανδία (3,0
φορές), και η Πολωνία (3,4 φορές). Ας σημειωθεί ότι η
τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,0 φορές),
που υποδηλώνει την ύπαρξη διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Σημειώνεται ότι η μέση διαφορά των αναλογιών νεοεισερχόμενων από τους αποφοίτους προς το μαθητικόφοιτητικό πληθυσμό που φοιτά/ έχει εγγραφεί στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης στα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ είναι 0,9 φορές. Σε 4 κράτη-μέλη, ωστόσο, είναι
πολύ υψηλότερη και συγκεκριμένα στην Κύπρο (1,8 φορές), τη Βουλγαρία (1,8 φορές), τη Λετονία (2,2 φορές),
και την Ελλάδα (2,2 φορές).
Στη συνέχεια της ενότητας οι αντίστοιχες συσχετίσεις επιμερίζονται σε κάθε μια από τις 6 ανώτερες βαθμίδες
(ISCED3Voc-8) της εκπαίδευσης.
6.3.1.1 ΑΝΩΤΕΡΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ISCED3VOC)
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η απόλυτη διαφορά του πληθυσμού των αποφοίτων από τον νεοεισερχόμενο πληθυσμό στην ανώτερη δευτεροβάθμια

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

επαγγελματική εκπαίδευση (ISCED3Voc) για τον οποίο
διατίθενται στοιχεία ως προς το πεδίο σπουδών του,
καθώς και η ποσοστιαία αναλογία του πληθυσμού των

αποφοίτων επί του συνολικού νεοεισερχόμενου πληθυσμού στη συγκεκριμένη βαθμίδα στα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 6.179: Διαφορά του πληθυσμού των αποφοίτων από τον νεοεισερχόμενο πληθυσμού στην ανώτερη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση
(ISCED3Voc) και ποσοστιαία αναλογία του πληθυσμού των αποφοίτων επί του συνολικού νεοεισερχόμενου πληθυσμού στη συγκεκριμένη βαθμίδα στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - New entrants by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_ent02], and Graduates by education level, programme orientation, sex and
field of education [educ_uoe_grad02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, η απόλυτη διαφορά του πληθυσμού των
αποφοίτων (2.980.595 μαθητές/-τριες) από τον νεοεισερχόμενο πληθυσμό στην ανώτερη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση (ISCED3Voc) για τον
οποίο διατίθενται στοιχεία ως προς το πεδίο σπουδών
του στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 (3.382.104 μαθητές/τριες), είναι 401.509 μαθητές/-τριες, με τον πληθυσμό
των αποφοίτων να αναλογεί στο 88,1% του νεοεισερχόμενου πληθυσμού στη συγκεκριμένη βαθμίδα.
Την ίδια χρονιά, η απόλυτη διαφορά του πληθυσμού
των αποφοίτων (26.742 μαθητές/-τριες) από τον νεοεισερχόμενο πληθυσμό στην ανώτερη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση (ISCED3Voc) για τον
οποίο διατίθενται στοιχεία ως προς το πεδίο σπουδών
του στην Ελλάδα (40.546 μαθητές/-τριες), είναι
13.894 μαθητές/-τριες, με τον πληθυσμό των αποφοίτων να αναλογεί στο 66,0% του νεοεισερχόμενου
πληθυσμού στη συγκεκριμένη βαθμίδα. Στην κατανομή μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28, ως προς το
συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα (66,0%) κατέχει την 6η
χαμηλότερη θέση, τιμή υπολειπόμενη ιδιαίτερα σημαντικά (κατά 22,1 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής
του δείκτη στην ΕΕ-28 (88,1%).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, σε 21 από τα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ το πλήθος του πληθυσμού των αποφοίτων υπολείπεται του νεοεισερχόμενου πληθυσμού στη
βαθμίδα, που ως αναλογία αντιστοιχεί σε τιμές μικρότερες του 100,0%.Τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο
δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 93,4% είναι: η
Ρουμανία (96,6%), η Πολωνία (94,5%), η Πορτογαλία

(93,3%), η Σλοβακία (92,0%), και το Λουξεμβούργο
(90,6%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτημέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη 42,5%, είναι: η Ιρλανδία (29,6%), η
Βουλγαρία (36,6%), η Εσθονία (38,5%), η Λετονία
(43,2%), και το Ηνωμένο Βασίλειο (64,6%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή
(2,2 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28.
Την ίδια χρονιά, σε 7 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ ο
πληθυσμός των αποφοίτων υπερέχει του νεοεισερχόμενου πληθυσμού στη βαθμίδα, που ως αναλογία
αντιστοιχεί σε τιμές μεγαλύτερες του 100,0%, και συ4
γκεκριμένα στο Βέλγιο (314,4%) , τη Γαλλία (187,7%),
τη Φινλανδία (121,9%), την Ολλανδία (119,0%), και
οριακά στην Κροατία (105,5%), την Αυστρία (104,6%),
και τη Δανία (101,8%).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η αναλογία του
μαθητικού πληθυσμού που φοιτά/έχει εγγραφεί στην
ανώτερη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση
(ISCED3Voc) για τον οποίο διατίθενται στοιχεία για το
πεδίο σπουδών του ως προς τον νεοεισερχόμενο
πληθυσμό στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.
4

Σημειώνεται ότι το 2018 στο νεοεισερχόμενο πληθυσμό του Βελγίου το άθροισμα των μαθητών/τριών που έχουν κατανεμηθεί σε
πεδία σπουδών (19.249 μαθητές/-τριες) υπολείπεται κατά 16.562
μαθητές/-τριες που η Eurostat ανακοινώνει στο συνολικό πληθυσμό (όλα τα πεδία) των νεοεισερχόμενων (35.811 μαθητές/-τριες)
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Γράφημα 6.180: Αναλογία του μαθητικού πληθυσμού που φοιτά/έχει εγγραφεί στην ανώτερη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση (ISCED3Voc) ως
προς τον νεοεισερχόμενο πληθυσμό στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - New entrants by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_ent02], Graduates by education level, programme orientation, sex and field
of education [educ_uoe_grad02], and Pupils and students enrolled by education level, sex and field of education [educ_uoe_enra03]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, η αναλογία του μαθητικού πληθυσμού που
φοιτά/έχει εγγραφεί στην ανώτερη δευτεροβάθμια
επαγγελματική εκπαίδευση (ISCED3Voc) για τον οποίο διατίθενται στοιχεία για το πεδίο σπουδών του
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 (9.726.033 μαθητές/-τριες)
ως προς τον νεοεισερχόμενο πληθυσμό στη συγκεκριμένη βαθμίδα (3.382.104 μαθητές/-τριες), είναι 2,9
φορές μεγαλύτερος.
Την ίδια χρονιά, η αναλογία του μαθητικού πληθυσμού που φοιτά/έχει εγγραφεί στην ανώτερη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση (ISCED3Voc)
για τον οποίο διατίθενται στοιχεία για το πεδίο σπουδών του στην Ελλάδα (75.008 μαθητές/-τριες) ως προς
τον νεοεισερχόμενο πληθυσμό στη συγκεκριμένη
βαθμίδα (40.546 μαθητές/-τριες), είναι 1,8 φορές μεγαλύτερος. Στην κατανομή μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα
(1,8 φορές) κατέχει την 4η χαμηλότερη θέση, τιμή υπολειπόμενη (κατά 1,1 φορές) της αντίστοιχης τιμής του
δείκτη στην ΕΕ-28 (2,9 φορές).

Τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και
με μέση τιμή δείκτη 7,2 φορές, είναι: το Βέλγιο (17,9
φορές) ως ακραία τιμή, η Φινλανδία (4,8 φορές), η Ιταλία (4,6 φορές), η Τσεχία (4,3 φορές), και η Πορτογαλία (4,2 φορές). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5
κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και
με μέση τιμή δείκτη 2,3 φορές, είναι: το Ηνωμένο Βασίλειο (1,9 φορές), η Ιρλανδία (2,0 φορές), η Μάλτα
(2,1 φορές), η Γαλλία (2,7 φορές), και η Λετονία (2,8
φορές). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/bottom είναι υψηλή (4,2 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η αναλογία του
μαθητικού πληθυσμού που φοιτά/έχει εγγραφεί στην
ανώτερη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση
(ISCED3Voc) για τον οποίο διατίθενται στοιχεία για το
πεδίο σπουδών του ως προς τον πληθυσμό των αποφοίτων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 6.181: Αναλογία του μαθητικού πληθυσμού που φοιτά/έχει εγγραφεί στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) ως προς τον πληθυσμό των αποφοίτων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - New entrants by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_ent02], Graduates by education level, programme orientation, sex and field
of education [educ_uoe_grad02], and Pupils and students enrolled by education level, sex and field of education [educ_uoe_enra03]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, η αναλογία του μαθητικού πληθυσμού που
φοιτά/έχει εγγραφεί στην ανώτερη δευτεροβάθμια
επαγγελματική εκπαίδευση (ISCED3Voc) για τον οποίο
διατίθενται στοιχεία για το πεδίο σπουδών του στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 (9.726.033 μαθητές/-τριες) ως
προς τον πληθυσμό των αποφοίτων από τη συγκεκριμένη βαθμίδα (3.382.104 μαθητές/-τριες), είναι 3,3 φορές μεγαλύτερος.
Την ίδια χρονιά, η αναλογία του μαθητικού πληθυσμού που φοιτά/έχει εγγραφεί στην ανώτερη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση (ISCED3Voc) για
τον οποίο διατίθενται στοιχεία για το πεδίο σπουδών
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του στην Ελλάδα (75.008 μαθητές/-τριες) ως προς τον
πληθυσμό των αποφοίτων από τη συγκεκριμένη βαθμίδα (26.742 μαθητές/-τριες), είναι 2,8 φορές μεγαλύτερος. Στην κατανομή μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ28, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα (2,8 φορές) κατέχει την 3η χαμηλότερη θέση, τιμή υπολειπόμενη οριακά (κατά 0,5 φορές) της αντίστοιχης τιμής του
δείκτη στην ΕΕ-28 (3,3 φορές).
Τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και
με μέση τιμή δείκτη 6,7 φορές, είναι: η Βουλγαρία (9,6
φορές), η Εσθονία (6,5 φορές), η Λετονία (6,4 φορές),
το Βέλγιο (5,7 φορές), και η Ιταλία (5,1 φορές). Στον α-
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ντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη 2,5
φορές, είναι: η Γαλλία (1,9 φορές), το Ηνωμένο Βασίλειο (2,2 φορές), η Μάλτα (2,3 φορές), η Ελλάδα (2,8
φορές), και η Αυστρία (3,4 φορές). Ας σημειωθεί ότι η
τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,7 φορές),
που υποδηλώνει την ύπαρξη διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Σημειώνεται ότι η μέση διαφορά των αναλογιών νεοεισερχόμενων από τους αποφοίτους προς το μαθητικό
πληθυσμό που φοιτά/ έχει εγγραφεί στη βαθμίδα στα
28 κράτη-μέλη της ΕΕ είναι κατά 0,4 φορές. Σε 5 κράτημέλη, ωστόσο, είναι πολύ υψηλότερη και συγκεκριμένα
στο Βέλγιο (κατά 12,2 φορές), τη Βουλγαρία (κατά 6,1

φορές), την Εσθονία (κατά 4,0 φορές), τη Λετονία (κατά
3,6 φορές), και την Ιρλανδία (κατά 2,8 φορές).
6.3.1.2 ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΜΗ-ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
(ISCED4)
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η απόλυτη διαφορά του πληθυσμού των αποφοίτων από τον νεοεισερχόμενο πληθυσμό στη μεταδευτεροβάθμια μητριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4) για τον οποίο διατίθενται στοιχεία ως προς το πεδίο σπουδών του, καθώς
και η ποσοστιαία αναλογία του πληθυσμού των αποφοίτων επί του συνολικού νεοεισερχόμενου πληθυσμού στη συγκεκριμένη βαθμίδα στα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 6.182: Διαφορά του πληθυσμού των αποφοίτων από τον νεοεισερχόμενο πληθυσμού στη μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4)
και ποσοστιαία αναλογία του πληθυσμού των αποφοίτων επί του συνολικού νεοεισερχόμενου πληθυσμού στη συγκεκριμένη βαθμίδα στα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - New entrants by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_ent02], and Graduates by education level, programme orientation, sex and
field of education [educ_uoe_grad02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, σε 6 από 28 κράτη της ΕΕ δεν διατίθενται μημηδενικά στοιχεία για τον σπουδαστικό πληθυσμό
που φοιτά/έχει εγγραφεί στη βαθμίδα.
Τη συγκεκριμένη χρονιά η απόλυτη διαφορά του
πληθυσμού των αποφοίτων (430.632 σπουδαστές/τριες) από τον νεοεισερχόμενο πληθυσμό στη μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4)
για τον οποίο διατίθενται στοιχεία ως προς το πεδίο
σπουδών του στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 (671.689
σπουδαστές/-τριες), είναι 241.057 σπουδαστές/-τριες,
με τον πληθυσμό των αποφοίτων να αναλογεί στο
64,1% του νεοεισερχόμενου πληθυσμού στη συγκεκριμένη βαθμίδα.
Την ίδια χρονιά, η απόλυτη διαφορά του πληθυσμού
των αποφοίτων (14.886 σπουδαστές/-τριες) από τον
νεοεισερχόμενο πληθυσμό στη μεταδευτεροβάθμια
μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4) για τον οποίο
διατίθενται στοιχεία ως προς το πεδίο σπουδών του
στην Ελλάδα (37.218 σπουδαστές/-τριες), είναι 22.332
σπουδαστές/-τριες, με τον πληθυσμό των αποφοίτων
να αναλογεί στο 40,0% του νεοεισερχόμενου πληθυσμού στη συγκεκριμένη βαθμίδα. Στην κατανομή μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα (40,0%) κατέχει την 6η χαμηλότερη θέση, τιμή υπολειπόμενη ιδιαίτερα σημαντικά (κατά 24,1 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής του
δείκτη στην ΕΕ-28 (64,1%).

Τη συγκεκριμένη χρονιά, σε 17 από τα 22 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το
πλήθος του πληθυσμού των αποφοίτων υπολείπεται
του νεοεισερχόμενου πληθυσμού στη βαθμίδα, που
ως αναλογία αντιστοιχεί σε τιμές μικρότερες του
100,0%.Τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη
(top 5) και με μέση τιμή δείκτη 92,5% είναι: η Τσεχία
(96,9%), η Εσθονία (93,1%), η Λετονία (92,8%), η Λιθουανία (92,5%), και η Φινλανδία (87,0%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη 36,7%,
είναι: η Ιρλανδία (29,6%), η Βουλγαρία (36,6%), η Εσθονία (38,5%), η Λετονία (43,2%), και το Ηνωμένο
Βασίλειο (64,6%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,2 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Την ίδια χρονιά, σε 3 από τα 22 κράτη-μέλη της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, ο πληθυσμός των αποφοίτων υπερέχει του νεοεισερχόμενου
πληθυσμού στη βαθμίδα, που ως αναλογία αντιστοιχεί σε τιμές μεγαλύτερες του 100,0%, και συγκεκριμένα στην Αυστρία (205,6%), την Πορτογαλία (192,7%),
και τη Βουλγαρία (164,5%), ενώ στη Δανία, και τη
Μάλτα δεν διατίθενται στοιχεία για το νεοεισερχόμενο πληθυσμό στη συγκεκριμένη βαθμίδα.
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Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η αναλογία του
σπουδαστικού πληθυσμού που φοιτά/έχει εγγραφεί
στη μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση

(ISCED4) για τον οποίο διατίθενται στοιχεία για το πεδίο σπουδών του ως προς τον νεοεισερχόμενο πληθυσμό στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 6.183: Αναλογία του σπουδαστικού πληθυσμού που φοιτά/έχει εγγραφεί στη μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4) ως προς
τον νεοεισερχόμενο πληθυσμό στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - New entrants by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_ent02], Graduates by education level, programme orientation, sex and field
of education [educ_uoe_grad02], and Pupils and students enrolled by education level, sex and field of education [educ_uoe_enra03]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, σε 8 από 28 κράτη της ΕΕ δεν διατίθενται μημηδενικά στοιχεία για τον νεοεισερχόμενο πληθυσμό
στη βαθμίδα.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, η αναλογία του σπουδαστικού πληθυσμού που φοιτά/έχει εγγραφεί στη μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4)
για τον οποίο διατίθενται στοιχεία για το πεδίο σπουδών του στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 (1.394.977 σπουδαστές/-τριες) ως προς τον νεοεισερχόμενο πληθυσμό
στη συγκεκριμένη βαθμίδα (671.689 σπουδαστές/τριες), είναι 2,1 φορές μεγαλύτερος.
Την ίδια χρονιά, η αναλογία του σπουδαστικού πληθυσμού που φοιτά/έχει εγγραφεί στη μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4) για τον
οποίο διατίθενται στοιχεία για το πεδίο σπουδών του
στην Ελλάδα (82.860 σπουδαστές/-τριες) ως προς τον
νεοεισερχόμενο πληθυσμό στη συγκεκριμένη βαθμίδα
(37.218 σπουδαστές/-τριες), είναι 2,2 φορές μεγαλύτερος. Στην κατανομή μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ28, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα (2,2 φορές) κατέχει την 12η χαμηλότερη θέση, τιμή οριακά

ταυτόσημη της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28

(2,1 φορές).
Τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και
με μέση τιμή δείκτη 3,6 φορές, είναι: η Πορτογαλία (6,0
φορές) ως ακραία τιμή, η Αυστρία (3,5 φορές), το Λουξεμβούργο (3,1 φορές), η Φινλανδία (2,8 φορές), και η
Γερμανία (4,2 φορές). Στον αντίποδα καταγράφονται τα
5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και
με μέση τιμή δείκτη 1,1 φορές, είναι: η Γαλλία (1,0 φορά), η Τσεχία (1,0 φορά), η Ισπανία (1,0 φορά), η Ιρλανδία (1,3 φορές), και η Πολωνία (1,4 φορές). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι σημαντικά υψηλή (3,2 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η αναλογία του
σπουδαστικού πληθυσμού που φοιτά/έχει εγγραφεί
στη μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση
(ISCED4) για τον οποίο διατίθενται στοιχεία για το πεδίο σπουδών του ως προς τον πληθυσμό των αποφοίτων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 6.184: Αναλογία του σπουδαστικού πληθυσμού που φοιτά/έχει εγγραφεί στη μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4) ως προς
τον πληθυσμό των αποφοίτων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - New entrants by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_ent02], Graduates by education level, programme orientation, sex and field
of education [educ_uoe_grad02], and Pupils and students enrolled by education level, sex and field of education [educ_uoe_enra03]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, σε 8 από 28 κράτη της ΕΕ δεν διατίθενται μημηδενικά στοιχεία για τον σπουδαστικό πληθυσμό που
φοιτά/έχει εγγραφεί στη βαθμίδα. Τη συγκεκριμένη
χρονιά, η αναλογία του σπουδαστικού πληθυσμού στη
μεταδευτεροβάθμια μη- τριτοβάθμια εκπαίδευση
(ISCED4) για τον οποίο διατίθενται στοιχεία για το πεδίο σπουδών του στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 (1.394.977
σπουδαστές/-τριες) ως προς τον πληθυσμό των απο-
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φοίτων από τη συγκεκριμένη βαθμίδα (430.632 σπουδαστές/-τριες), είναι 3,2 φορές μεγαλύτερος.
Την ίδια χρονιά, η αναλογία του σπουδαστικού πληθυσμού που φοιτά/έχει εγγραφεί στη μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED4) για τον
οποίο διατίθενται στοιχεία για το πεδίο σπουδών του
στην Ελλάδα (82.860 σπουδαστές/-τριες) ως προς τον
πληθυσμό των αποφοίτων από τη συγκεκριμένη βαθμίδα (14.886 σπουδαστές/-τριες), είναι 5,6 φορές με-

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

γαλύτερος. Στην κατανομή μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα
(5,6 φορές) κατέχει την 2η υψηλότερη θέση, τιμή υπερέχουσα ισχυρά (κατά 2,4 φορές) της αντίστοιχης τιμής
του δείκτη στην ΕΕ-28 (3,2 φορές).
Τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και
με μέση τιμή δείκτη 4,8 φορές, είναι: η Βουλγαρία
(9,6 φορές), η Εσθονία (6,5 φορές), η Λετονία (6,4 φορές), το Βέλγιο (5,7 φορές), και η Ιταλία (5,1 φορές).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη
1,4 φορές, είναι: η Γαλλία (1,9 φορές), το Ηνωμένο
Βασίλειο (2,2 φορές), η Μάλτα (2,3 φορές), η Ελλάδα
(2,8 φορές), και η Αυστρία (3,4 φορές). Ας σημειωθεί
ότι η τιμή του λόγου top5/bottom είναι σημαντικά
υψηλή (3,4 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28.
Σημειώνεται ότι η μέση διαφορά των αναλογιών νεοεισερχομένων από τους αποφοίτους προς το σπου-

δαστικό πληθυσμό που φοιτά/ έχει εγγραφεί στη
βαθμίδα στα 20 από τα 28κράτη-μέλη της ΕΕ για τα
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία είναι κατά 0,8 φορές. Σε 5 κράτη-μέλη, ωστόσο, είναι πολύ υψηλότερη
και συγκεκριμένα στη Γαλλία (κατά 3,7 φορές), το
Λουξεμβούργο (κατά 3,6 φορές), την Ελλάδα (κατά
3,3 φορές), την Πορτογαλία (κατά 2,9 φορές), και την
Ιρλανδία (κατά 2,4 φορές).
6.3.1.3 ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΙΚΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ
(ISCED5)
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η απόλυτη διαφορά του πληθυσμού των αποφοίτων από τον νεοεισερχόμενο πληθυσμό στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) για τον οποίο διατίθενται στοιχεία ως προς το πεδίο σπουδών του, καθώς
και η ποσοστιαία αναλογία του πληθυσμού των αποφοίτων επί του συνολικού νεοεισερχόμενου πληθυσμού στη συγκεκριμένη βαθμίδα στα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 6.185: Διαφορά του πληθυσμού των αποφοίτων από τον νεοεισερχόμενο πληθυσμού στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών
(ISCED5) και ποσοστιαία αναλογία του πληθυσμού των αποφοίτων επί του συνολικού νεοεισερχόμενου πληθυσμού στη συγκεκριμένη βαθμίδα στα κράτημέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - New entrants by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_ent02], and Graduates by education level, programme orientation, sex and
field of education [educ_uoe_grad02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, σε 6 από 28 κράτη της ΕΕ δεν διατίθενται μημηδενικά στοιχεία για τον νεοεισερχόμενο πληθυσμό
στη βαθμίδα, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα.
Την ίδια χρονιά, η απόλυτη διαφορά του πληθυσμού
των αποφοίτων (546.317 σπουδαστές/-τριες) από τον
νεοεισερχόμενο πληθυσμό στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) για τον οποίο
διατίθενται στοιχεία ως προς το πεδίο σπουδών του
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 (673.546 σπουδαστές/-τριες),
είναι 127.229 σπουδαστές/-τριες, με τον πληθυσμό των
αποφοίτων να αναλογεί στο 81,1% του νεοεισερχόμενου πληθυσμού στη συγκεκριμένη βαθμίδα.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, σε 18 από τα 22 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το
πλήθος του πληθυσμού των αποφοίτων υπολείπεται
του νεοεισερχόμενου πληθυσμού στη βαθμίδα, που ως
αναλογία αντιστοιχεί σε τιμές μικρότερες του
100,0%.Τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) και με μέση τιμή δείκτη 81,6% είναι: η Γαλλία
(99,8%), η Ισπανία (79,7%), η Αυστρία (78,9%), η Ιταλία

(75,2%), και η Σουηδία (74,6%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη 42,0%, είναι: η
Μάλτα (26,0%), η Σλοβενία (40,7%), η Ολλανδία
(46,1%), η Κύπρος (47,8%), και η Δανία (49,5%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,9 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ28.
Την ίδια χρονιά, σε 3 από τα 22 κράτη-μέλη της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, ο πληθυσμός
των αποφοίτων υπερέχει του νεοεισερχόμενου πληθυσμού στη βαθμίδα, που ως αναλογία αντιστοιχεί σε
τιμές μεγαλύτερες του 100,0%, και συγκεκριμένα στο
Βέλγιο (291,6%), την Κροατία (125,0%), και οριακά τη
Σλοβακία (107,5%), ενώ στην Ιρλανδία δεν διατίθενται
στοιχεία για το νεοεισερχόμενο πληθυσμό στη συγκεκριμένη βαθμίδα.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η αναλογία του
σπουδαστικού πληθυσμού που φοιτά/έχει εγγραφεί
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στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) για τον οποίο διατίθενται στοιχεία για το

πεδίο σπουδών του ως προς τον νεοεισερχόμενο
πληθυσμό στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 6.186: Αναλογία του σπουδαστικού πληθυσμού που φοιτά/έχει εγγραφεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) ως προς
τον νεοεισερχόμενο πληθυσμό στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - New entrants by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_ent02], Graduates by education level, programme orientation, sex and field
of education [educ_uoe_grad02], and Pupils and students enrolled by education level, sex and field of education [educ_uoe_enra03]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, σε 7 από 28 κράτη της ΕΕ δεν διατίθενται μημηδενικά στοιχεία για τον νεοεισερχόμενο πληθυσμό
στη βαθμίδα.
Την ίδια χρονιά, η αναλογία του σπουδαστικού πληθυσμού που φοιτά/έχει εγγραφεί στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) για τον
οποίο διατίθενται στοιχεία για το πεδίο σπουδών του
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 (1.460.543 σπουδαστές/τριες) ως προς τον νεοεισερχόμενο πληθυσμό στη συγκεκριμένη βαθμίδα (673.546 σπουδαστές/-τριες), είναι
2,7 φορές μεγαλύτερος.
Τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και
με μέση τιμή δείκτη 7,6 φορές, είναι: το Βέλγιο (23,1
φορές) ως ακραία τιμή, η Κροατία (6,4 φορές), η Σλοβακία (3,5 φορές), η Ουγγαρία (2,8 φορές), και η Ισπα-

νία (2,6 φορές). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5
κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με
μέση τιμή δείκτη 1,5 φορές, είναι: η Γερμανία (1,2 φορές), η Μάλτα (1,4 φορά), το Ηνωμένο Βασίλειο (1,5
φορές), η Δανία (1,7 φορές), και το Λουξεμβούργο (1,7
φορές). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι σημαντικά υψηλή (7,1 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η αναλογία του
σπουδαστικού πληθυσμού που φοιτά/έχει εγγραφεί
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) για τον οποίο διατίθενται στοιχεία για το
πεδίο σπουδών του ως προς τον πληθυσμό των αποφοίτων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 6.187: Αναλογία του σπουδαστικού πληθυσμού που φοιτά/έχει εγγραφεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) ως προς
τον πληθυσμό των αποφοίτων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - New entrants by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_ent02], Graduates by education level, programme orientation, sex and field
of education [educ_uoe_grad02], and Pupils and students enrolled by education level, sex and field of education [educ_uoe_enra03]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, σε 6 από 28 κράτη της ΕΕ δεν διατίθενται μημηδενικά στοιχεία για τον σπουδαστικό πληθυσμό που
φοιτά/έχει εγγραφεί στη βαθμίδα.
Την ίδια χρονιά, η αναλογία του σπουδαστικού πληθυσμού που φοιτά/έχει εγγραφεί στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) για τον
οποίο διατίθενται στοιχεία για το πεδίο σπουδών του
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 (1.460.543 σπουδαστές/τριες) ως προς τον πληθυσμό των αποφοίτων από τη
συγκεκριμένη βαθμίδα (546.317 σπουδαστές/-τριες),
είναι 2,7 φορές μεγαλύτερος.
Τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και
με μέση τιμή δείκτη 5,6 φορές, είναι: το Βέλγιο (7,9 φορές), η Μάλτα (5,4 φορές), η Σλοβενία (5,2 φορές), η
Κροατία (5,1 φορές), και η Λετονία (4,4 φορές). Στον
αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη 2,1
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φορές, είναι: η Ιρλανδία (1,4 φορές), η Γερμανία (1,9
φορές), η Γαλλία (2,3 φορές), το Ηνωμένο Βασίλειο (2,5
φορές), και η Τσεχία (2,5 φορές). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,7 φορές),
που υποδηλώνει την ύπαρξη διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Σημειώνεται ότι η μέση διαφορά των αναλογιών νεοεισερχομένων από τους αποφοίτους προς το σπουδαστικό πληθυσμό που φοιτά/ έχει εγγραφεί στη βαθμίδα
στα 20 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία είναι κατά 0,8 φορές. Σε 5 κράτη-μέλη, ωστόσο, είναι πολύ υψηλότερη και συγκεκριμένα στη Γαλλία (κατά 3,7 φορές), το Λουξεμβούργο
(κατά 3,6 φορές), την Ελλάδα (κατά 3,3 φορές), την
Πορτογαλία (κατά 2,9 φορές), και την Ιρλανδία (κατά
2,4 φορές).

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

6.3.1.4 ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ
ΣΠΟΥΔΩΝ (ISCED6)
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η απόλυτη διαφορά του πληθυσμού των αποφοίτων από τον νεοεισερχόμενο πληθυσμό στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) για τον οποίο
διατίθενται στοιχεία ως προς το πεδίο σπουδών του,
καθώς και η ποσοστιαία αναλογία του πληθυσμού των
αποφοίτων επί του συνολικού νεοεισερχόμενου πληθυσμού στη συγκεκριμένη βαθμίδα στα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 6.188: Διαφορά του πληθυσμού των αποφοίτων από τον νεοεισερχόμενο πληθυσμού στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) και ποσοστιαία αναλογία του πληθυσμού των αποφοίτων επί του συνολικού νεοεισερχόμενου πληθυσμού στη συγκεκριμένη βαθμίδα στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - New entrants by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_ent02], and Graduates by education level, programme orientation, sex and
field of education [educ_uoe_grad02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, η απόλυτη διαφορά του πληθυσμού των
αποφοίτων (2.448.012 φοιτητές/-τριες) από τον νεοεισερχόμενο πληθυσμό στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) για τον οποίο διατίθενται στοιχεία ως προς το πεδίο σπουδών
του στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 (3.210.236 φοιτητές/τριες), είναι 762.224 φοιτητές/-τριες, με τον πληθυσμό των αποφοίτων να αναλογεί στο 76,3% του νεοεισερχόμενου πληθυσμού στη συγκεκριμένη βαθμίδα.
Την ίδια χρονιά, η απόλυτη διαφορά του πληθυσμού
των αποφοίτων (48.004 φοιτητές/-τριες) από τον νεοεισερχόμενο πληθυσμό στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) για τον
οποίο διατίθενται στοιχεία ως προς το πεδίο σπουδών
του στην Ελλάδα (81.483 φοιτητές/-τριες), είναι
33.479 φοιτητές/-τριες, με τον πληθυσμό των αποφοίτων να αναλογεί στο 58,9% του νεοεισερχόμενου
πληθυσμού στη συγκεκριμένη βαθμίδα. Στην κατανομή μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28, ως προς το
συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα (58,9%) κατέχει την 5η
χαμηλότερη θέση, τιμή υπολειπόμενη σημαντικά (κατά
17,3 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής του δείκτη
στην ΕΕ-28 (76,3%).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, σε 24 από τα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το
πλήθος του πληθυσμού των αποφοίτων υπολείπεται
του νεοεισερχόμενου πληθυσμού στη βαθμίδα, που

ως αναλογία αντιστοιχεί σε τιμές μικρότερες του
100,0%.Τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη
(top 5) και με μέση τιμή δείκτη 84,6% είναι: η Δανία
(86,7%), η Λιθουανία (85,0%), η Εσθονία (84,9%), η
Μάλτα (83,2%), και η Πορτογαλία (83,0%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη 55,3%,
είναι: η Κύπρος (53,1%), το Λουξεμβούργο (53,4%), η
Λετονία (55,1%), η Γαλλία (55,9%), και η Ελλάδα
(58,9%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,5 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Την ίδια χρονιά, σε 4 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, ο πληθυσμός των αποφοίτων υπερέχει του νεοεισερχόμενου
πληθυσμού στη βαθμίδα, που ως αναλογία αντιστοιχεί σε τιμές μεγαλύτερες του 100,0%, και συγκεκριμένα στην Ουγγαρία (118,3%), και οριακά στην Πολωνία
(108,6%), και την Ιρλανδία (106,6%), και τη Φινλανδία
(100,9%).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η αναλογία του
φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά/έχει εγγραφεί στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου
σπουδών (ISCED6) για τον οποίο διατίθενται στοιχεία
για το πεδίο σπουδών του ως προς τον νεοεισερχόμενο πληθυσμό στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 6.189: Αναλογία του φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά/έχει εγγραφεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) ως
προς τον νεοεισερχόμενο πληθυσμό στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - New entrants by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_ent02], Graduates by education level, programme orientation, sex and field
of education [educ_uoe_grad02], and Pupils and students enrolled by education level, sex and field of education [educ_uoe_enra03]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, η αναλογία του φοιτητικού πληθυσμού που
φοιτά/έχει εγγραφεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) για τον οποίο
διατίθενται στοιχεία για το πεδίο σπουδών του στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 (11.950.141 φοιτητές/-τριες) ως
προς τον νεοεισερχόμενο πληθυσμό στη συγκεκριμένη
βαθμίδα (3.210.236 φοιτητές/-τριες), είναι 3,7 φορές
μεγαλύτερος.
Την ίδια χρονιά, η αναλογία του φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά/έχει εγγραφεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6)
για τον οποίο διατίθενται στοιχεία για το πεδίο σπουδών του στην Ελλάδα (659.535 φοιτητές/-τριες) ως
προς τον νεοεισερχόμενο πληθυσμό στη συγκεκριμένη
βαθμίδα (81.483 φοιτητές/-τριες), είναι 8,1 φορές μεγαλύτερος. Στην κατανομή μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα
(8,1 φορές) κατέχει την 1η υψηλότερη θέση, τιμή υπερέχουσα ισχυρά (κατά 4,4 φορές) της αντίστοιχης τιμής
του δείκτη στην ΕΕ-28 (3,7 φορές).

Τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και
με μέση τιμή δείκτη 5,8 φορές, είναι: η Ελλάδα (8,1 φορές) ως ακραία τιμή, η Φινλανδία (5,6 φορές), η Ισπανία (5,5 φορές), η Ουγγαρία (5,2 φορές), και η Αυστρία
(4,5 φορές). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτημέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση
τιμή δείκτη 2,7 φορές, είναι: η Γαλλία (2,3 φορές), το
Λουξεμβούργο (2,6 φορές), η Σλοβακία (2,8 φορές), η
Ρουμανία (2,9 φορές), και η Μάλτα (3,0 φορές). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,1 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ28.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η αναλογία του
φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά/έχει εγγραφεί στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου
σπουδών (ISCED6) για τον οποίο διατίθενται στοιχεία
για το πεδίο σπουδών του ως προς τον πληθυσμό των
αποφοίτων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 6.190: Αναλογία του φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά/έχει εγγραφεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) ως
προς τον πληθυσμό των αποφοίτων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - New entrants by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_ent02], Graduates by education level, programme orientation, sex and field
of education [educ_uoe_grad02], and Pupils and students enrolled by education level, sex and field of education [educ_uoe_enra03]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, η αναλογία του φοιτητικού πληθυσμού που
φοιτά/έχει εγγραφεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) για τον οποίο διατίθενται στοιχεία για το πεδίο σπουδών του
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 (11.950.141 φοιτητές/τριες) ως προς τον πληθυσμό των αποφοίτων από τη
συγκεκριμένη βαθμίδα (2.448.012 φοιτητές/-τριες),
είναι 4,9 φορές μεγαλύτερος.
Την ίδια χρονιά, η αναλογία του φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά/έχει εγγραφεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6)
για τον οποίο διατίθενται στοιχεία για το πεδίο σπουδών του στην Ελλάδα (659.535 φοιτητές/-τριες) ως
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προς τον πληθυσμό των αποφοίτων από τη συγκεκριμένη βαθμίδα (48.004 φοιτητές/-τριες), είναι 13,7 φορές μεγαλύτερος. Στην κατανομή μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η
Ελλάδα (13,7 φορές) κατέχει την 1η υψηλότερη θέση,
τιμή υπερέχουσα σημαντικά (κατά 8,8 φορές) της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (4,9 φορές).
Τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και
με μέση τιμή δείκτη 8,3 φορές, είναι: η Ελλάδα (13,7
φορές) ως ακραία τιμή, η Κύπρος (7,3 φορές), η Αυστρία (7,0 φορές), η Σουηδία (6,9 φορές), και η Ισπανία (6,8 φορές). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5
κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και
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με μέση τιμή δείκτη 3,6 φορές, είναι: η Πολωνία (3,1
φορές), η Ιρλανδία (3,5 φορές), η Μάλτα (3,6 φορές),
η Σλοβακία (3,8 φορές), και το Ηνωμένο Βασίλειο (3,4
φορές). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,3 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Σημειώνεται ότι η μέση διαφορά των αναλογιών νεοεισερχόμενων από τους αποφοίτους προς το φοιτητικό πληθυσμό που φοιτά/ έχει εγγραφεί στη βαθμίδα
στα 21 από τα 28κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία είναι κατά 0,9 φορές. Σε 7
κράτη-μέλη, ωστόσο, είναι πολύ υψηλότερη και συγκεκριμένα στην Ελλάδα (κατά 5,6 φορές), η Κύπρος
(κατά 3,4 φορές), την Λετονία (κατά 2,7 φορές), την

Αυστρία (κατά 2,4 φορές), τη Σουηδία (κατά 2,4 φορές), το Λουξεμβούργο (κατά 2,3 φορές), και η Κροατία (κατά 2,0 φορές).
6.3.1.5 ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ
ΣΠΟΥΔΩΝ (ISCED7)
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η απόλυτη διαφορά του πληθυσμού των αποφοίτων από τον νεοεισερχόμενο πληθυσμό στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) για τον οποίο διατίθενται στοιχεία ως προς το πεδίο σπουδών
του, καθώς και η ποσοστιαία αναλογία του πληθυσμού
των αποφοίτων επί του συνολικού νεοεισερχόμενου
πληθυσμού στη συγκεκριμένη βαθμίδα στα κράτημέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 6.191: Διαφορά του πληθυσμού των αποφοίτων από τον νεοεισερχόμενο πληθυσμού στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) και ποσοστιαία αναλογία του πληθυσμού των αποφοίτων επί του συνολικού νεοεισερχόμενου πληθυσμού στη συγκεκριμένη βαθμίδα στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - New entrants by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_ent02], and Graduates by education level, programme orientation, sex and
field of education [educ_uoe_grad02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, η απόλυτη διαφορά του πληθυσμού των
αποφοίτων (1.664.175 φοιτητές/-τριες) από τον νεοεισερχόμενο πληθυσμό στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) για
τον οποίο διατίθενται στοιχεία ως προς το πεδίο
σπουδών του στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 (1.843.393
φοιτητές/-τριες), είναι 179.218 φοιτητές/-τριες, με
τον πληθυσμό των αποφοίτων να αναλογεί στο
90,3% του νεοεισερχόμενου πληθυσμού στη συγκεκριμένη βαθμίδα.
Την ίδια χρονιά, η απόλυτη διαφορά του πληθυσμού
των αποφοίτων (20.750 φοιτητές/-τριες) από τον νεοεισερχόμενο πληθυσμό στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) για τον
οποίο διατίθενται στοιχεία ως προς το πεδίο σπουδών
του στην Ελλάδα (26.044 φοιτητές/-τριες), είναι 5.294
φοιτητές/-τριες, με τον πληθυσμό των αποφοίτων να
αναλογεί στο 79,7% του νεοεισερχόμενου πληθυσμού
στη συγκεκριμένη βαθμίδα. Στην κατανομή μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα (79,7%) κατέχει την 11η χαμηλότερη θέση, τιμή υπολειπόμενη σημαντικά (κατά 10,6
ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην
ΕΕ-28 (90,3%).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, σε 22 από τα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το

πλήθος του πληθυσμού των αποφοίτων υπολείπεται
του νεοεισερχόμενου πληθυσμού στη βαθμίδα, που
ως αναλογία αντιστοιχεί σε τιμές μικρότερες του
100,0%.Τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη
(top 5) και με μέση τιμή δείκτη 95,4% είναι: η Ιταλία
(96,7%), η Αυστρία (96,6%), το Ηνωμένο Βασίλειο
(95,6%), η Βουλγαρία (95,1%), και η Ολλανδία
(93,1%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτημέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη 68,1%, είναι: η Μάλτα (60,6%), η Λετονία (62,5%), το Λουξεμβούργο (63,5%), η Σουηδία
(69,3%), και η Ρουμανία (70,0%). Ας σημειωθεί ότι η
τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,4 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη διαφοροποιήσεων
του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Την ίδια χρονιά, σε 6 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, ο πληθυσμός των αποφοίτων υπερέχει του νεοεισερχόμενου
πληθυσμού στη βαθμίδα, που ως αναλογία αντιστοιχεί σε τιμές μεγαλύτερες του 100,0%, και συγκεκριμένα στη Φινλανδία (196,0%), την Ισπανία (132,4%), και
οριακά στην Τσεχία (103,9%), την Ουγγαρία (103,5%),
τη Σλοβακία (101,9%), και την Ιρλανδία (100,4%).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η αναλογία του
φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά/έχει εγγραφεί στην
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου
σπουδών (ISCED7) για τον οποίο διατίθενται στοιχεία

για το πεδίο σπουδών του ως προς τον νεοεισερχόμενο
πληθυσμό στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 6.192: Αναλογία του φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά/έχει εγγραφεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) ως
προς τον νεοεισερχόμενο πληθυσμό στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - New entrants by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_ent02], Graduates by education level, programme orientation, sex and field
of education [educ_uoe_grad02], and Pupils and students enrolled by education level, sex and field of education [educ_uoe_enra03]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, η αναλογία του φοιτητικού πληθυσμού που
φοιτά/έχει εγγραφεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) για τον οποίο
διατίθενται στοιχεία για το πεδίο σπουδών του στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 (5.513.815 φοιτητές/-τριες) ως
προς τον νεοεισερχόμενο πληθυσμό στη συγκεκριμένη
βαθμίδα (1.843.393 φοιτητές/-τριες), είναι 3,0 φορές
μεγαλύτερος.
Την ίδια χρονιά, η αναλογία του φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά/έχει εγγραφεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7)
για τον οποίο διατίθενται στοιχεία για το πεδίο σπουδών του στην Ελλάδα (78.118 φοιτητές/-τριες) ως προς
τον νεοεισερχόμενο πληθυσμό στη συγκεκριμένη βαθμίδα (26.044 φοιτητές/-τριες), είναι 3,0 φορές μεγαλύτερος. Στην κατανομή μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ28, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα (3,0 φορές) κατέχει την 15η υψηλότερη θέση, τιμή ταυτόσημη
της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (3,0 φορές).

Τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και
με μέση τιμή δείκτη 4,8 φορές, είναι: η Φινλανδία (7,3
φορές), η Αυστρία (4,9 φορές), η Ουγγαρία (4,2 φορές),
η Ιταλία (4,1 φορές), και η Πορτογαλία (3,7 φορές).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη
1,9 φορές, είναι: η Ιρλανδία (1,3 φορές), το Ηνωμένο
Βασίλειο (1,7 φορές), η Μάλτα (2,0 φορές), το Λουξεμβούργο (2,2 φορές), και το Βέλγιο (2,3 φορές). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,5 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ28.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η αναλογία του
φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά/έχει εγγραφεί στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου
σπουδών (ISCED7) για τον οποίο διατίθενται στοιχεία
για το πεδίο σπουδών του ως προς τον πληθυσμό των
αποφοίτων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 6.193: Αναλογία του φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά/έχει εγγραφεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) ως
προς τον πληθυσμό των αποφοίτων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - New entrants by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_ent02], Graduates by education level, programme orientation, sex and field
of education [educ_uoe_grad02], and Pupils and students enrolled by education level, sex and field of education [educ_uoe_enra03]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, η αναλογία του φοιτητικού πληθυσμού που
φοιτά/έχει εγγραφεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) για τον οποίο
διατίθενται στοιχεία για το πεδίο σπουδών του στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 (5.513.815 φοιτητές/-τριες) ως
προς τον πληθυσμό των αποφοίτων από τη συγκεκριμένη βαθμίδα (1.664.175 φοιτητές/-τριες), είναι 3,3
φορές μεγαλύτερος.
Την ίδια χρονιά, η αναλογία του φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά/έχει εγγραφεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7)
για τον οποίο διατίθενται στοιχεία για το πεδίο σπου-
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δών του στην Ελλάδα (78.118 φοιτητές/-τριες) ως
προς τον πληθυσμό των αποφοίτων από τη συγκεκριμένη βαθμίδα (20.750 φοιτητές/-τριες), είναι 3,8 φορές μεγαλύτερος. Στην κατανομή μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η
Ελλάδα (3,8 φορές) κατέχει την 13η υψηλότερη θέση,
τιμή υπερέχουσα οριακά (κατά 0,5 φορές) της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (3,3 φορές).
Τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και
με μέση τιμή δείκτη 4,8 φορές, είναι: η Σουηδία (5,1
φορές), η Αυστρία (5,1 φορές), η Γερμανία (4,9 φορές), η Πορτογαλία (4,7 φορές), και η Εσθονία (4,4
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φορές). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη- μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση
τιμή δείκτη 2,1 φορές, είναι: η Ιρλανδία (1,3 φορές),
το Ηνωμένο Βασίλειο (1,8 φορές), η Ολλανδία (2,5
φορές), η Ισπανία (2,5 φορές), και το Βέλγιο (2,5 φορές). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5
είναι υψηλή (2,3 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη
διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.
Σημειώνεται ότι η μέση διαφορά των αναλογιών νεοεισερχομένων από τους αποφοίτους προς το φοιτητικό πληθυσμό που φοιτά/ έχει εγγραφεί στη βαθμίδα
στα 25 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία είναι κατά 0,5 φορές. Σε 3
κράτη-μέλη, ωστόσο, είναι πολύ υψηλότερη και συ-

γκεκριμένα στη Φινλανδία (κατά 3,6 φορές), η Λετονία (κατά 1,6 φορές), και η Σουηδία (κατά 1,6 φορές).
6.3.1.6 ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ
ΣΠΟΥΔΩΝ (ISCED8)
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η απόλυτη διαφορά του πληθυσμού των αποφοίτων από τον νεοεισερχόμενο πληθυσμό στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) για τον οποίο
διατίθενται στοιχεία ως προς το πεδίο σπουδών του,
καθώς και η ποσοστιαία αναλογία του πληθυσμού των
αποφοίτων επί του συνολικού νεοεισερχόμενου πληθυσμού στη συγκεκριμένη βαθμίδα στα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 6.194: Διαφορά του πληθυσμού των αποφοίτων από τον νεοεισερχόμενο πληθυσμού στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών
(ISCED8) και ποσοστιαία αναλογία του πληθυσμού των αποφοίτων επί του συνολικού νεοεισερχόμενου πληθυσμού στη συγκεκριμένη βαθμίδα στα κράτημέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - New entrants by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_ent02], and Graduates by education level, programme orientation, sex and
field of education [educ_uoe_grad02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, η απόλυτη διαφορά του πληθυσμού των
αποφοίτων (132.559 φοιτητές/-τριες) από τον νεοεισερχόμενο πληθυσμό στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) για τον οποίο διατίθενται στοιχεία ως προς το πεδίο σπουδών
του στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 (178.573 φοιτητές/τριες), είναι 46.014 φοιτητές/-τριες, με τον πληθυσμό
των αποφοίτων να αναλογεί στο 74,2% του νεοεισερχόμενου πληθυσμού στη συγκεκριμένη βαθμίδα.
Την ίδια χρονιά, η απόλυτη διαφορά του πληθυσμού
των αποφοίτων (1.558 φοιτητές/-τριες) από τον νεοεισερχόμενο πληθυσμό στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) για τον
οποίο διατίθενται στοιχεία ως προς το πεδίο σπουδών
του στην Ελλάδα (3.055 φοιτητές/-τριες), είναι 1.497
φοιτητές/-τριες, με τον πληθυσμό των αποφοίτων να
αναλογεί στο 51,0% του νεοεισερχόμενου πληθυσμού
στη συγκεκριμένη βαθμίδα. Στην κατανομή μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα (51,0%) κατέχει την 7η χαμηλότερη θέση, τιμή υπολειπόμενη σημαντικά (κατά 10,6 ποσ.
μονάδες) της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28
(74,2%).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, σε 22 από τα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το
πλήθος του πληθυσμού των αποφοίτων υπολείπεται

του νεοεισερχόμενου πληθυσμού στη βαθμίδα, που
ως αναλογία αντιστοιχεί σε τιμές μικρότερες του
100,0%.Τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη
(top 5) και με μέση τιμή δείκτη 81,4% είναι: η Δανία
(89,9%), το Ηνωμένο Βασίλειο (83,1%), η Ισπανία
(78,9%), η Σλοβακία (78,0%), και η Αυστρία (77,1%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη
33,4%, είναι: η Κροατία (18,1%), η Λετονία (23,5%), η
Ρουμανία (38,1%), η Πορτογαλία (43,7%), και η Πολωνία (43,7%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,4 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Την ίδια χρονιά, σε 6 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, ο πληθυσμός των αποφοίτων υπερέχει του νεοεισερχόμενου
πληθυσμού στη βαθμίδα, που ως αναλογία αντιστοιχεί σε τιμές μεγαλύτερες του 100,0%, και συγκεκριμένα στη Μάλτα (5300,0%), την Ολλανδία (205,1%), και
οριακά στην Φινλανδία (109,1%), το Λουξεμβούργο
(106,3%), και τη Σουηδία (103,4%), ενώ στο Βέλγιο
δεν διατίθενται στοιχεία για το νεοεισερχόμενου
πληθυσμό στη συγκεκριμένη βαθμίδα.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η αναλογία του
φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά/έχει εγγραφεί στην
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τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου
σπουδών (ISCED8) για τον οποίο διατίθενται στοιχεία

για το πεδίο σπουδών του ως προς τον νεοεισερχόμενο πληθυσμό στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 6.195: Αναλογία του φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά/έχει εγγραφεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) ως
προς τον νεοεισερχόμενο πληθυσμό στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - New entrants by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_ent02], Graduates by education level, programme orientation, sex and field
of education [educ_uoe_grad02], and Pupils and students enrolled by education level, sex and field of education [educ_uoe_enra03]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, η αναλογία του φοιτητικού πληθυσμού που
φοιτά/έχει εγγραφεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) για τον οποίο
διατίθενται στοιχεία για το πεδίο σπουδών του στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 (763.566 φοιτητές/-τριες) ως
προς τον νεοεισερχόμενο πληθυσμό στη συγκεκριμένη
βαθμίδα (178.573 φοιτητές/-τριες), είναι 4,3 φορές μεγαλύτερος.
Την ίδια χρονιά, η αναλογία του φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά/έχει εγγραφεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) για
τον οποίο διατίθενται στοιχεία για το πεδίο σπουδών
του στην Ελλάδα (29.221 φοιτητές/-τριες) ως προς τον
νεοεισερχόμενο πληθυσμό στη συγκεκριμένη βαθμίδα
(3.055 φοιτητές/-τριες), είναι 9,6 φορές μεγαλύτερος.
Στην κατανομή μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28, ως
προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα (9,6 φορές) κατέχει την 3η υψηλότερη θέση, τιμή υπερέχουσα ισχυρά
(κατά 5,3 φορές) της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην
ΕΕ-28 (4,3 φορές).

Τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και
με μέση τιμή δείκτη 36,2 φορές, είναι: η Μάλτα (147,0
φορές) ως ακραία τιμή, η Φινλανδία (10,9 φορές), η
Ελλάδα (9,6 φορές), η Εσθονία (7,2 φορές), και η Κύπρος (6,4 φορές). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5
κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με
μέση τιμή δείκτη 2,7 φορές, είναι: η Ιρλανδία (1,0 φορά), η Ιταλία (2,7 φορές), το Ηνωμένο Βασίλειο (3,1
φορές), η Ουγγαρία (3,3 φορές), και η Βουλγαρία (3,4
φορές). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι σημαντικά υψηλή (13,4 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η αναλογία του
φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά/έχει εγγραφεί στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου
σπουδών (ISCED8) για τον οποίο διατίθενται στοιχεία
για το πεδίο σπουδών του ως προς τον πληθυσμό των
αποφοίτων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 6.196: Αναλογία του φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά/έχει εγγραφεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) ως
προς τον πληθυσμό των αποφοίτων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - New entrants by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_ent02], Graduates by education level, programme orientation, sex and field
of education [educ_uoe_grad02], and Pupils and students enrolled by education level, sex and field of education [educ_uoe_enra03]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, η αναλογία του φοιτητικού πληθυσμού που
φοιτά/έχει εγγραφεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών για τον οποίο διατίθενται
στοιχεία για το πεδίο σπουδών του στα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 (763.566 φοιτητές/-τριες) ως προς τον πληθυσμό
των αποφοίτων από τη συγκεκριμένη βαθμίδα
(132.559 φοιτητές/-τριες), είναι 5,8 φορές μεγαλύτερος.
Την ίδια χρονιά, η αναλογία του φοιτητικού πληθυσμού που φοιτά/έχει εγγραφεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8)
για τον οποίο διατίθενται στοιχεία για το πεδίο σπου-
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δών του στην Ελλάδα (29.221 φοιτητές/-τριες) ως
προς τον πληθυσμό των αποφοίτων από τη συγκεκριμένη βαθμίδα (1.558 φοιτητές/-τριες), είναι 18,8 φορές μεγαλύτερος. Στην κατανομή μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η
Ελλάδα (18,8 φορές) κατέχει την 1η υψηλότερη θέση,
τιμή υπερέχουσα ιδιαίτερα σημαντικά (κατά 18,8 φορές) της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (5,8
φορές).
Τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και
με μέση τιμή δείκτη 14,2 φορές, είναι: η Ελλάδα (18,8

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

φορές), η Λετονία (17,9 φορές), η Κύπρος (12,3 φορές), η Πολωνία (11,3 φορές), και η Ρουμανία (10,7
φορές). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη- μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση
τιμή δείκτη 3,4 φορές, είναι: η Ολλανδία (2,3 φορές),
η Μάλτα (2,8 φορές), η Ιταλία (3,6 φορές), το Ηνωμένο Βασίλειο (3,8 φορές), και η Δανία (4,5 φορές). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι
σημαντικά υψηλή (3,4 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

Σημειώνεται ότι η μέση διαφορά των αναλογιών νεοεισερχομένων από τους αποφοίτους προς το φοιτητικό πληθυσμό που φοιτά/ έχει εγγραφεί στη βαθμίδα
στα 21 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία είναι κατά 1,6 φορές. Σε 6
κράτη-μέλη, ωστόσο, είναι πολύ υψηλότερη και συγκεκριμένα στη Μάλτα (κατά 144,2 φορές) ως ακραία
τιμή, η Λετονία (κατά 13,7 φορές), η Ελλάδα (κατά 9,2
φορές), η Ρουμανία (κατά 6,6 φορές), η Πολωνία (κατά 6,4 φορές), και η Κύπρος (κατά 5,9 φορές).
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6.4 Απόφοιτοι της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση της ΕΕ-28
ενός εθνικού συνόρου προκειμένου να εγγραφεί κάποιος/-α σε πρόγραμμα σπουδών της τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης στη χώρα προορισμού. Το πρόγραμμα
σπουδών θα απαιτεί τη φυσική παρουσία των φοιτητών για την πλειονότητα των μαθημάτων που διδάσκονται.
Θα πρέπει επιπλέον να σημειωθεί ότι δεν διατίθενται
από την Eurostat σχετικά στοιχεία για τη Γαλλία κατά
την επιλεγμένη περίοδο αναφοράς 2015-2018.

Στην παρούσα ενότητα παρατίθενται τα στοιχεία για
τον συνολικό πληθυσμό των αποφοίτων της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου (degree mobile graduates) στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED5-8) των
κρατών-μελών (χώρες προορισμού) της ΕΕ-28 κατά την
περίοδο 2013-2018, στις επιμέρους 4 βαθμίδες της
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5 έως& ISCED8) και
ανά πεδίο σπουδών.
5
Υπενθυμίζεται ότι ως κινητικότητα πτυχίου ορίζεται
ως κινητικότητα πτυχίου ορίζεται η φυσική διέλευση
5

βλ. σχετική με τη μαθησιακή κινητικότητα ενότητα (3.1) στο Κεφάλαιο 3 της ετήσιας έκθεσης

6.4.1

Τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5)

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συνολικός πληθυσμός των αποφοίτων της εισερχόμενης κινητικότητας
πτυχίου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου
σπουδών (ISCED5) για τον οποίο διατίθενται στοιχεία ως
προς το πεδίο σπουδών του, καθώς και το ποσοστό των
αποφοίτων σπουδαστριών επί του συγκεκριμένου συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων στα κράτη-μέλη

της ΕΕ-28 το 2018. Σημειώνεται ότι σε 11 κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 και συγκεκριμένα, στο Βέλγιο, τη Βουλγαρία, τη
Γερμανία, την Εσθονία, την Ελλάδα, τη Γαλλία, την Κροατία, τη Λιθουανία, την Ολλανδία, την Πολωνία, τη
Ρουμανία, και τη Φινλανδία καταγράφεται μηδενικό
πλήθος αποφοίτων σπουδαστών/-στριών στη βαθμίδα,
ενώ δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για την Γαλλία.

Γράφημα 6.197: Συνολικός πληθυσμός των αποφοίτων εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από την τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5)
για τον οποίο διατίθενται στοιχεία ως προς το πεδίο σπουδών του, και ποσοστό των σπουδαστριών επί του συγκεκριμένου συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Degree mobile graduates from abroad by education level, sex and field of education [educ_uoe_mobg01]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, 12.036 σπουδαστές/-στριες κινητικότητας
πτυχίου αποφοίτησαν από την τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) για τους οποίους διατίθενται στοιχεία ως προς το πεδίο σπουδών τους στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28, με τον δείκτη ποσοστό των αποφοίτων σπουδαστριών επί του συγκεκριμένου συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων να
είναι 50,5% (ή 6.083 σπουδάστριες).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 59,8%
είναι: η Ουγγαρία (70,0%), η Τσεχία (60,0%), η Ισπανία (58,0%), η Λετονία (56,5%), και η Σλοβενία
(54,5%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτημέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη 31,4%, είναι: η Σλοβακία (20,0%), η Ιταλία (31,2%), η Κύπρος (31,7%), η Αυστρία (35,8%),
και η Μάλτα (38,5%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,9 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων
του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
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Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2018, στο πεδίο σπουδών
(00) Γενικά προγράμματα και προσόντα της συγκεκριμένης βαθμίδας αποφοίτησε το 2,6% (ή 317 σπουδαστές/-στριες) του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της βαθμίδας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28, που
αφορά κατά κύριο λόγο σε σπουδαστικό πληθυσμό
της βαθμίδας σε 2 κράτη-μέλη της ΕΕ: το Ηνωμένο
Βασίλειο (242 σπουδαστές/-στριες), και την Ιρλανδία
(75σπουδαστές/-στριες), ενώ σε 26 από τα 28 κράτημέλη της ΕΕ καταγράφεται μηδενικό πλήθος αποφοίτων από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας.
Στη συνέχεια παρουσιάζεται η κατανομή των υπόλοιπων 10 πεδίων σπουδών της βαθμίδας.
6.4.1.1 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της
εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο
σπουδών (01) Εκπαίδευση στην τριτοβάθμια εκπαί-
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δευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης

κατηγορίας στη βαθμίδα, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 6.198: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο σπουδών (01) Εκπαίδευση
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης κατηγορίας στη βαθμίδα,
για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - Degree mobile graduates from abroad by education level, sex and field of education [educ_uoe_mobg01]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, σε 16 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ καταγράφεται μηδενικός πληθυσμός αποφοίτων από το πεδίο
σπουδών (01) Εκπαίδευση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5). Την ίδια
χρονιά, 274 σπουδαστές/-στριες κινητικότητας πτυχίου αποφοίτησαν από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου
σπουδών (ISCED5), πλήθος που αντιστοιχεί στο 2,3%
του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης κατηγορίας στη βαθμίδα, για τον οποίο
διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
Το 2018, το υψηλότερο ποσοστό πληθυσμού αποφοίτων από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας καταγράφεται στην Ισπανία (5,1%), και κατά φθίνουσα σειρά ποσοστού ακολουθούν: η Ιρλανδία

(4,8%), η Αυστρία (3,7%), η Ουγγαρία (3,3%), και το
Ηνωμένο Βασίλειο (2,2%).
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο σπουδών (01) Εκπαίδευση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) στην ΕΕ-28, καταγράφει μικρή αύξηση κατά 4,6% (ή κατά 12 σπουδαστές/-στριες) από 262 σπουδαστές/-στριες το 2015, σε
274 σπουδαστές/-στριες το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο
σπουδών (01) Εκπαίδευση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) ανά φύλο στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 6.199: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο σπουδών (01) Εκπαίδευση
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, και στα 5 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των αποφοίτων ανδρών από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της
βαθμίδας υπολείπεται σημαντικά του αντίστοιχου
δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του
δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται
στην Ουγγαρία και την Αυστρία (κατά 100,0 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 30,1
ποσ. μονάδες), και η Ιρλανδία (κατά 16,7 ποσ. μονάδες).

6.4.1.2 ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ & ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ, ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ
ΤΕΧΝΕΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο
σπουδών (02) Ανθρωπιστικές, γλωσσικές σπουδές,
σπουδές στις τέχνες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) επί του συνολικού
πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης κατηγορίας στη βαθμίδα, για τον οποίο διατίθενται σχετικά
στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 6.200: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο σπουδών (02) Ανθρωπιστικές, γλωσσικές σπουδές, σπουδές στις τέχνες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
της συγκεκριμένης κατηγορίας στη βαθμίδα, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Το 2018, σε 13 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ καταγράφεται μηδενικός πληθυσμός αποφοίτων από το πεδίο
σπουδών (02) Ανθρωπιστικές, γλωσσικές σπουδές,
σπουδές στις τέχνες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, 3.077 σπουδαστές/-στριες κινητικότητας πτυχίου αποφοίτησαν από το πεδίο σπουδών (02) Ανθρωπιστικές, γλωσσικές σπουδές, σπουδές
στις τέχνες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5), πλήθος που αντιστοιχεί στο
25,6% του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της
συγκεκριμένης κατηγορίας στη βαθμίδα, για τον οποίο
διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28
τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο
δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 55,0% είναι: η
Τσεχία (100,0%), η Σλοβακία (100,0%), το Ηνωμένο
Βασίλειο (30,3%), η Δανία (25,7%), και η Ιρλανδία
(19,0%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη
με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή
δείκτη 2,1%, είναι: η Κύπρος (1,0%), η Πορτογαλία
(1,3%), η Μάλτα (1,9%), η Αυστρία (2,5%), και η Λετο-

νία (4,3%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/
bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (26,1 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο σπουδών
(02) Ανθρωπιστικές, γλωσσικές σπουδές, σπουδές στις
τέχνες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μικρού κύκλου
σπουδών (ISCED5) στην ΕΕ-28, καταγράφει αύξηση κατά 8,8% (ή κατά 248 σπουδαστές/-στριες) από 2.829
σπουδαστές/-στριες το 2015, σε 3.077 σπουδαστές/στριες το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο
σπουδών (02) Ανθρωπιστικές, γλωσσικές σπουδές,
σπουδές στις τέχνες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 6.201: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο σπουδών (02) Ανθρωπιστικές, γλωσσικές σπουδές, σπουδές στις τέχνες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
100,0 80,0

0,0

20,0

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
50,0 50,0 53,7 56,3 58,3 60,0 61,6 62,0 64,3
50,0 50,0 46,3 43,7 41,7 40,0 38,4 38,0 35,7

0,0

0,0

0,0

άνδρες

0,0

0,0

γυναίκες

Πηγή: Eurostat - Degree mobile graduates from abroad by education level, sex and field of education [educ_uoe_mobg01]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, σε 11 από τα 15 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία
διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των αποφοίτων
ανδρών από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπολείπεται από ιδιαίτερα σημαντικά έως ελαφρά
του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη
απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στη Σουηδία τη Μάλτα, την Ουγγαρία, τη
Λετονία και την Κύπρο (κατά 100,0 ποσ. μονάδες) και
κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Δανία (κατά 28,6 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο
Βασίλειο (κατά 24,0 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 20,0
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ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο (κατά 16,7 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 12,6 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Ιρλανδία (κατά 7,4 ποσ. μονάδες). Την ίδια χρονιά,
σε 2 από τα 15 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των αποφοίτων ανδρών από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπερέχει ιδιαίτερα σημαντικά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στην
Πορτογαλία (κατά 100,0 ποσ. μονάδες), και ακολουθεί η
Σλοβακία (κατά 60,0 ποσ. μονάδες).

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Τέλος, τη συγκεκριμένη χρονιά στην Ιταλία και την Αυστρία καταγράφεται οριακά μηδενική απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών (μικρότερη των 2,0
ποσ. μονάδων).
6.4.1.3 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ &
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και
το ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοί-

των της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το
πεδίο σπουδών (03) Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης κατηγορίας στη βαθμίδα, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το
2018.
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Γράφημα 6.202 : Πλήθος και ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο σπουδών (03) Κοινωνικές
επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης κατηγορίας στη βαθμίδα, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Το 2018, σε 21 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ καταγράφεται μηδενικός πληθυσμός αποφοίτων από το πεδίο
σπουδών (03) Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία
και πληροφόρηση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, 677 σπουδαστές/-στριες κινητικότητας πτυχίου αποφοίτησαν από το πεδίο
σπουδών (03) Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία
και πληροφόρηση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5), πλήθος που αντιστοιχεί στο 5,6% του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης κατηγορίας στη βαθμίδα, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά. Την ίδια χρονιά, το υψηλότερο ποσοστό αποφοίτων από
το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας καταγράφεται στην Ιρλανδία (12,8%), και κατά φθίνουσα
σειρά ποσοστού ακολουθούν: τo Ηνωμένο Βασίλειο

(7,9%), η Ουγγαρία (6,7%), η Μάλτα (3,8%), η Ιταλία
(3,5%), η Ισπανία (1,0%), και η Κύπρος (0,5%).
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο σπουδών (03) Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και
πληροφόρηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μικρού
κύκλου σπουδών (ISCED5) στην ΕΕ-28, καταγράφει
αύξηση κατά 19,6% (ή κατά 111 σπουδαστές/-στριες)
από 566 σπουδαστές/-στριες το 2015, σε 677 σπουδαστές/-στριες το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της
εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο
σπουδών (03) Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία
και πληροφόρηση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) ανά φύλο στα κράτημέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 6.203: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο σπουδών (03) Κοινωνικές
επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Το 2018, και στα 7 από τα κράτη-μέλη της ΕΕ για τα
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των
αποφοίτων ανδρών από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπολείπεται από ιδιαίτερα σημαντικά έως σημαντικά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ
ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στη Μάλτα,

την Ουγγαρία, και την Κύπρο (κατά 100,0 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων
ακολουθούν: η Ισπανία (κατά 86,7 ποσ. μονάδες), η
Ιρλανδία (κατά 59,4 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά
25,0 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 6,4 ποσ. μονάδες).
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6.4.1.4 ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και
το ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το
πεδίο σπουδών (04) Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη

διοίκηση και το δίκαιο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) επί του συνολικού
πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης κατηγορίας στη βαθμίδα, για τον οποίο διατίθενται σχετικά
στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 6.204: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο σπουδών (04) Σπουδές στις
επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το δίκαιο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της
συγκεκριμένης κατηγορίας στη βαθμίδα, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Το 2018, σε 15 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ καταγράφεται μηδενικός πληθυσμός αποφοίτων από το πεδίο
σπουδών (04) Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση
και το δίκαιο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μικρού
κύκλου σπουδών (ISCED5).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, 3.202 σπουδαστές/-στριες
κινητικότητας πτυχίου αποφοίτησαν από το πεδίο
σπουδών (04) Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση
και το δίκαιο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μικρού
κύκλου σπουδών (ISCED5), πλήθος που αντιστοιχεί
στο 26,6% του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
της συγκεκριμένης κατηγορίας στη βαθμίδα, για τον
οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28.
Την ίδια χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο
δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 56,7% είναι: η
Κύπρος (81,4%), η Λετονία (60,9%), η Μάλτα (51,9%), η
Ουγγαρία (46,7%), και το Λουξεμβούργο (42,6%). Στον
αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη
20,5%, είναι: η Αυστρία (2,5%), το Ηνωμένο Βασίλειο
(23,2%), η Ιταλία (23,4%), η Ισπανία (26,0%), και η Σλο-

βενία (27,3%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/
bottom5 είναι σημαντικά υψηλή (2,8 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο σπουδών (04) Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση και
το δίκαιο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) στην ΕΕ-28, καταγράφει οριακή μείωση κατά -0,6% (ή κατά 19 σπουδαστές/-στριες)
από 3.221 σπουδαστές/-στριες το 2015, σε 3.202
σπουδαστές/-στριες το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο
σπουδών (04) Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση
και το δίκαιο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού
κύκλου σπουδών (ISCED5) ανά φύλο στα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 6.205: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο σπουδών (04) Σπουδές στις
επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το δίκαιο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Το 2018, σε 6 από τα 13 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία
διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των αποφοίτων ανδρών από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της
βαθμίδας υπολείπεται ιδιαίτερα σημαντικά έως και ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη με-
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γαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στη Σλοβενία (κατά 66,7ποσ.
μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Ισπανία (κατά 39,0 ποσ. μονάδες),
η Ουγγαρία (κατά 28,6 ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά
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14,3 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 12,7 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Δανία (κατά 7,2 ποσ. μονάδες).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, σε 7 από τα 13 κράτη-μέλη
της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το
ποσοστό των αποφοίτων ανδρών από το συγκεκριμένο
πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπερέχει από ιδιαίτερα
σημαντικά έως και ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των
γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στην Αυστρία (κατά 100,0 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα
σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Μάλτα
(κατά 63,0 ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά 39,6 ποσ.
μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 37,5 ποσ. μονάδες), Ιταλία (κατά 25,9 ποσ. μονάδες), και οριακά το Ηνωμέ-

νο Βασίλειο (κατά 3,5 ποσ. μονάδες), και το Λουξεμβούργο (κατά 3,4 ποσ. μονάδες).
6.4.1.5 ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο
σπουδών (05) Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά και
στατιστική στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) επί του συνολικού πληθυσμού
των αποφοίτων της συγκεκριμένης κατηγορίας στη
βαθμίδα, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία,
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 6.206: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο σπουδών (05) Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά και στατιστική στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης κατηγορίας στη βαθμίδα, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - Degree mobile graduates from abroad by education level, sex and field of education [educ_uoe_mobg01]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, σε 21 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ καταγράφεται μηδενικός πληθυσμός αποφοίτων από το πεδίο
σπουδών (05) Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά και
στατιστική στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5).
Την ίδια χρονιά, 763 σπουδαστές/-στριες κινητικότητας πτυχίου αποφοίτησαν από το πεδίο σπουδών (05)
Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά και στατιστική στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών
(ISCED5), πλήθος που αντιστοιχεί στο 6,3% του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης
κατηγορίας στη βαθμίδα, για τον οποίο διατίθενται
σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, το υψηλότερο ποσοστό αποφοίτων από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της
βαθμίδας καταγράφεται στο Βέλγιο (9,7%), και κατά
φθίνουσα σειρά ποσοστού ακολουθούν: η Βουλγαρία
(8,3%), η Ουγγαρία (6,9%), η Πορτογαλία (4,6%), η Ιρλανδία (2,5%), η Κύπρος (1,5%), και η Αυστρία (0,1%),

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο σπουδών (04) Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση και
το δίκαιο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) στην ΕΕ-28, καταγράφει σημαντική αύξηση κατά 30,3% (ή κατά 178 σπουδαστές/στριες) από 585 σπουδαστές/-στριες το 2015, σε 763
σπουδαστές/-στριες το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο
σπουδών (05) Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά και
στατιστική στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 6.207 : Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο σπουδών (05) Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά και στατιστική στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

Το 2018, σε 5 από τα 7 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία
διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των αποφοίτων ανδρών από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της
βαθμίδας υπερέχει από ιδιαίτερα σημαντικά έως ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη
μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και
γυναικών να καταγράφεται στο Λουξεμβούργο και την
Ισπανία (κατά 100,0 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα
σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Ιταλία
(κατά 62,5 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 13,0 ποσ.
μονάδες), και ελαφρότερα το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά
5,7 ποσ. μονάδες).
Την ίδια χρονιά, στη Σουηδία το ποσοστό των αποφοίτων ανδρών από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της
βαθμίδας υπολείπεται ιδιαίτερα σημαντικά (κατά

100,0 ποσ. μονάδες), του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, ενώ στην Πορτογαλία καταγράφεται οριακά
μηδενική απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών (μικρότερη των 2,0 ποσ. μονάδων).
6.4.1.6 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο
σπουδών (06) Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου
σπουδών (ISCED5) επί του συνολικού πληθυσμού των
αποφοίτων της συγκεκριμένης κατηγορίας στη βαθμίδα, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

8,0

7,4

5,0

4,5

4,4

2,9

2,7

2,6

1,9

1,2

126

127

4

1

324

2

5

13

1

1

3

3

633

13,0 10,0 8,7

3

25,0
5,3

20

Γράφημα 6.208: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο σπουδών (06) Τεχνολογίες
πληροφορίας και επικοινωνίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης κατηγορίας στη βαθμίδα, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - Degree mobile graduates from abroad by education level, sex and field of education [educ_uoe_mobg01]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, σε 14 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ καταγράφεται μηδενικός πληθυσμός αποφοίτων από το πεδίο
σπουδών (06) Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου
σπουδών (ISCED5).
Την ίδια χρονιά, 633 σπουδαστές/-στριες κινητικότητας
πτυχίου αποφοίτησαν από το συγκεκριμένο πεδίο
σπουδών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μικρού κύκλου
σπουδών (ISCED5), πλήθος που αντιστοιχεί στο 5,3% του
συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης κατηγορίας στη βαθμίδα, για τον οποίο διατίθενται
σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28.
Την ίδια χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 12,9% είναι: η Σουηδία (25,0%), η Λετονία (13,0%), η Ουγγαρία (10,0%), η
Ιταλία (8,7%), και η Ισπανία (8,0%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη 2,3%, είναι: η Αυστρία (1,2%), η Μάλτα (1,9%), η Ιρλανδία (2,6%), η Κύπρος (2,7%), και το Λουξεμβούργο (2,9%). Ας σημειωθεί
ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι σημαντικά υ-

ψηλή (5,7 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018, για
την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος του
συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο σπουδών (06)
Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μικρού κύκλου σπουδών
(ISCED5) στη ΕΕ-28, καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 66,0% (ή κατά 253 σπουδαστές/-στριες) από
380 σπουδαστές/-στριες το 2015, σε 633 σπουδαστές/στριες το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο
σπουδών (06) Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου
σπουδών (ISCED5) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28
το 2018.

Γράφημα 6.209: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο σπουδών (06) Τεχνολογίες
πληροφορίας και επικοινωνίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Το 2018, σε 13 από τα 14 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των
αποφοίτων ανδρών από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπερέχει ιδιαίτερα σημαντικά του
αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη
απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να
καταγράφεται στο Λουξεμβούργο, την Ουγγαρία, τη
Μάλτα, την Αυστρία, την Πορτογαλία, και τη Σλοβενία (κατά 100,0 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Ιταλία (κατά
70,0 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 68,5 ποσ. μονάδες),
το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 67,3 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 65,1 ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά 60,0
ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 38,5 ποσ. μονάδες),
και η Σουηδία (κατά 33,3 ποσ. μονάδες), ενώ την ίδια
χρονιά στη Λετονία το ποσοστό των αποφοίτων ανδρών από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπολείπεται σημαντικά (κατά 33,3 ποσ. μονά-

δες) του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του εύρους της απόκλισης
των φύλων από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της
βαθμίδας μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
6.4.1.7 ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ,
ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο
σπουδών (07) Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και δομικών έργων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης
κατηγορίας στη βαθμίδα, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 6.210: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο σπουδών (07) Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και δομικών έργων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) επί του συνολικού πληθυσμού των
αποφοίτων της συγκεκριμένης κατηγορίας στη βαθμίδα, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - Degree mobile graduates from abroad by education level, sex and field of education [educ_uoe_mobg01]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, σε 15 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ καταγράφεται μηδενικός πληθυσμός αποφοίτων από το πεδίο
σπουδών ((07) Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής
παραγωγής και δομικών έργων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, 1.698 σπουδαστές/-στριες κινητικότητας πτυχίου αποφοίτησαν από το πεδίο
σπουδών (07) Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και δομικών έργων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5), πλήθος
που αντιστοιχεί στο 17,5% του συνολικού πληθυσμού
των αποφοίτων της συγκεκριμένης κατηγορίας στη
βαθμίδα, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία,
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 38,6% είναι: η Σουηδία (50,0%), η Αυστρία (48,1%), η Ιταλία (35,1%), η Πορτογαλία (32,5%), και η Σλοβενία (27,3%). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη 5,5%, είναι: το
Λουξεμβούργο (2,9%), η Ιρλανδία (4,0%), η Μάλτα
(5,8%), η Κύπρος (6,0%), και η Λετονία (8,7%). Ας σημει-

ωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα
υψηλή (7,0 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018, για
την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος του
συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο σπουδών (07)
Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και δομικών έργων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) στην ΕΕ-28, καταγράφει ισχυρή
αύξηση κατά 22,1% (ή κατά 307 σπουδαστές/-στριες)
από 1.391 σπουδαστές/-στριες το 2015, σε 1.698 σπουδαστές/-στριες το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο
σπουδών (07) Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και δομικών έργων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 6.211: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο σπουδών (07) Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και δομικών έργων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28
το 2018
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Το 2018, και στα 13 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία
διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των αποφοίτων ανδρών από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της
βαθμίδας υπερέχει ιδιαίτερα σημαντικά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση
του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στη Λετονία, και το Λουξεμβούργο (κατά 100,0
ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης
των φύλων ακολουθούν: η Αυστρία (κατά 84,6 ποσ.
μονάδες), η Κύπρος (κατά 81,8 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 80,2 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 55,6
ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 52,2 ποσ.
μονάδες), η Δανία (κατά 49,1 ποσ. μονάδες), η Μάλτα
(κατά 33,3 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 33,3 ποσ.
μονάδες), η Σουηδία (κατά 33,3 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 30,8 ποσ. μονάδες), και η Ιρλανδία (κα-

τά 30,0 ποσ. μονάδες) που αποτελεί και την ελάχιστη
τιμή του εύρους της απόκλισης των φύλων από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
6.4.1.8 ΓΕΩΠΟΝΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ, ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και
το ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο σπουδών (08) Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική
και κτηνιατρική στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) επί του συνολικού
πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης κατηγορίας στη βαθμίδα, για τον οποίο διατίθενται σχετικά
στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 6.212: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο σπουδών (08) Γεωπονία,
δασοκομία, αλιευτική και κτηνιατρική στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της
συγκεκριμένης κατηγορίας στη βαθμίδα, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - Degree mobile graduates from abroad by education level, sex and field of education [educ_uoe_mobg01]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, σε 22 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ καταγράφεται μηδενικός πληθυσμός αποφοίτων από το πεδίο
σπουδών (08) Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική και
κτηνιατρική στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού
κύκλου σπουδών (ISCED5).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, 96 σπουδαστές/-στριες κινητικότητας πτυχίου αποφοίτησαν από το πεδίο σπουδών (08) Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική και κτηνιατρική στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου
σπουδών (ISCED5), πλήθος που αντιστοιχεί στο 0,8%
του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης κατηγορίας στη βαθμίδα, για τον οποίο
διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ28 τη συγκεκριμένη χρονιά. Τη συγκεκριμένη χρονιά,
το υψηλότερο ποσοστό αποφοίτων από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας καταγράφεται
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στην Ουγγαρία (10,0%), και κατά φθίνουσα σειρά ποσοστού ακολουθούν: η Ιταλία (5,6%), η Πορτογαλία
(3,8%), το Ηνωμένο Βασίλειο (0,8%), η Δανία (0,8%),
και η Ισπανία (0,4%),
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο σπουδών (08) Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική και κτηνιατρική της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μικρού κύκλου
σπουδών (ISCED5) στη ΕΕ-28, καταγράφει σημαντική
μείωση κατά -28,9% (ή κατά 39 σπουδαστές/-στριες)
από 135 σπουδαστές/-στριες το 2015, σε 96 σπουδαστές/-στριες το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο
σπουδών (08) Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική και
κτηνιατρική στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού

κύκλου σπουδών (ISCED5) ανά φύλο στα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 6.213: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο σπουδών (08) Γεωπονία,
δασοκομία, αλιευτική και κτηνιατρική στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Το 2018, σε 4 από τα 6 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία
διατίθενται σχετικά στοιχεία, με τη μεγαλύτερη απόκλιση
του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στην Πορτογαλία, και την Ουγγαρία (κατά 100,0
ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των
φύλων ακολουθούν: η Δανία (κατά 53,8 ποσ. μονάδες),
και ελαφρότερα το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 10,3 ποσ.
μονάδες). Την ίδια χρονιά, στην Ιταλία το ποσοστό των
αποφοίτων ανδρών από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπερέχει (κατά 23,1 ποσ. μονάδες),
του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, ενώ στην Ισπανία
καταγράφεται οριακά μηδενική απόκλιση του δείκτη με-

ταξύ ανδρών και γυναικών (μικρότερη των 2,0 ποσ. μονάδων).
6.4.1.9 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της
εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο
σπουδών (09) Υγεία και υπηρεσίες πρόνοιας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών
(ISCED5) επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
της συγκεκριμένης κατηγορίας στη βαθμίδα, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 6.214 : Πλήθος και ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο σπουδών (09) Υγεία και υπηρεσίες πρόνοιας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης κατηγορίας στη βαθμίδα, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, σε 16 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ καταγράφεται μηδενικός πληθυσμός αποφοίτων από το πεδίο
σπουδών (09) Υγεία και υπηρεσίες πρόνοιας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών
(ISCED5).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, 626 σπουδαστές/-στριες κινητικότητας πτυχίου αποφοίτησαν από το πεδίο
σπουδών (09) Υγεία και υπηρεσίες πρόνοιας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μικρού κύκλου σπουδών
(ISCED5), πλήθος που αντιστοιχεί στο 5,2% του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης
κατηγορίας στη βαθμίδα, για τον οποίο διατίθενται
σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο
δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 16,0% είναι: το
Λουξεμβούργο (32,4%), η Ουγγαρία (16,7%), η Ισπανία (15,0%), η Σουηδία (8,3%), και η Μάλτα (7,7%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον

χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη
2,6%, είναι: η Δανία (0,5%), η Κύπρος (1,6%), η Ιρλανδία (3,07%), η Αυστρία (3,7%), και το Ηνωμένο Βασίλειο (4,3%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/
bottom5 είναι σημαντικά υψηλή (6,1 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων
του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο σπουδών (09) Υγεία και υπηρεσίες πρόνοιας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μικρού κύκλου σπουδών
(ISCED5) στην ΕΕ-28, καταγράφει ισχυρή αύξηση κατά
26,5% (ή κατά 131 σπουδαστές/-στριες) από 495
σπουδαστές/-στριες το 2015, σε 626 σπουδαστές/στριες το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
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της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο
σπουδών (09) Υγεία και υπηρεσίες πρόνοιας στην

τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών
(ISCED5) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 6.215: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο σπουδών (09) Υγεία και
υπηρεσίες πρόνοιας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Το 2018, και στα 12 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των αποφοίτων
ανδρών από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπολείπεται ιδιαίτερα σημαντικά έως ισχυρά του
αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη
απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να
καταγράφεται στη Σουηδία, τη Σλοβενία, και την Πορτογαλία (κατά 100,0 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα
σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Ισπανία
(κατά 61,0 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 60,0 ποσ.
μονάδες), η Μάλτα (κατά 50,0 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 46,7 ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο (κατά
45,5 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 33,7
ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 33,3 ποσ. μονάδες), η
Κύπρος (κατά 33,3 ποσ. μονάδες), και η Δανία (κατά

25,0 ποσ. μονάδες), που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή
του εύρους της απόκλισης των φύλων από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
6.4.1.10 ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της
εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο
σπουδών (10) Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών
(ISCED5) επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
της συγκεκριμένης κατηγορίας στη βαθμίδα, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 6.216: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο σπουδών (10) Σπουδές στην
παροχή υπηρεσιών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης κατηγορίας στη βαθμίδα, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - Degree mobile graduates from abroad by education level, sex and field of education [educ_uoe_mobg01]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, σε 18 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ καταγράφεται μηδενικός πληθυσμός αποφοίτων από το πεδίο
σπουδών (10) Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών
(ISCED5).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, 673 σπουδαστές/-στριες κινητικότητας πτυχίου αποφοίτησαν από το πεδίο σπουδών
(10) Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5),
πλήθος που αντιστοιχεί στο 5,6% του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης κατηγορίας
στη βαθμίδα, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, το υψηλότερο ποσοστό αποφοίτων
από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας κα-
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ταγράφεται στην Αυστρία (38,3%), και κατά φθίνουσα
σειρά ποσοστού ακολουθούν: η Σλοβενία (36,4%), η
Μάλτα (26,9%), η Δανία (18,3%), η Ισπανία (14,5%), η
Λετονία (3,5%), η Ιταλία (3,5%), η Πορτογαλία (8,8%), η
Κύπρος (7,1%), και η Ιρλανδία (5,8%).
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο σπουδών (10) Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μικρού κύκλου σπουδών
(ISCED5) στην ΕΕ-28, καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική
αύξηση κατά 117,8% (ή κατά 364 σπουδαστές/-στριες)
από 309 σπουδαστές/-στριες το 2015, σε 673 σπουδαστές/-στριες το 2018.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο

σπουδών (10) Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών
(ISCED5) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 6.217: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο σπουδών (10) Σπουδές
στην παροχή υπηρεσιών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Degree mobile graduates from abroad by education level, sex and field of education [educ_uoe_mobg01]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, σε 8 από τα 10 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία
διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των αποφοίτων ανδρών από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της
βαθμίδας υπολείπεται από ιδιαίτερα σημαντικά έως
ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στην Ιταλία (κατά 63,0 ποσ.
μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Λετονία (κατά 33,3 ποσ. μονάδες),
η Δανία (κατά 29,1 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά
29,0 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 23,7 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 14,3 ποσ. μονάδες), η Μάλτα
(κατά 14,3 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Κύπρος
(κατά 7,7 ποσ. μονάδες).
Την ίδια χρονιά, στην Ιρλανδία το ποσοστό των αποφοίτων ανδρών από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών

της βαθμίδας υπερέχει σημαντικά (κατά 31,0 ποσ. μονάδες), του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, ενώ στη
Σλοβενία καταγράφεται οριακά μηδενική απόκλιση του
δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών (μικρότερη των 2,0
ποσ. μονάδων).
6.4.1.11 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΕΔΙΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΕ28
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5)
στα πεδία σπουδών (01)-(10) στην ΕΕ-28 το 2018. Σημειώνεται ότι τη συγκεκριμένη χρονιά στην Ελλάδα δεν
έχει θεσμοθετηθεί η συγκεκριμένη βαθμίδα (ISCED5)
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Γράφημα 6.218: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού
κύκλου σπουδών (ISCED5) ανά πεδίο σπουδών στην ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Degree mobile graduates from abroad by education level, sex and field of education [educ_uoe_mobg01]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, στο συνολικό πληθυσμό των αποφοίτων της
εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από την τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών
(ISCED5) στην ΕΕ-28:

 το 27,3% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο

Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το δίκαιο,
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

 το 26,3% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο






Ανθρωπιστικές σπουδές, γλωσσικές σπουδές,
σπουδές στις τέχνες,
το 14,5% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο
Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και
δομικών έργων,
το 6,5% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο
Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά, στατιστική,
το 5,8% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο
Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση,
το 5,7% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο
Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών,
το 5,4% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο
Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας,

 το 5,3% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο
Υγεία και υπηρεσίες πρόνοιας,

 το 2,3% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο


Εκπαίδευση, και
το 0,8% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο
Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική και κτηνιατρική.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5)
στα πεδία σπουδών (01)-(10) και ανά φύλο στην ΕΕ-28
το 2018. Σημειώνεται ότι τη συγκεκριμένη χρονιά στην
Ελλάδα δεν έχει θεσμοθετηθεί η συγκεκριμένη βαθμίδα
(ISCED5) της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Γράφημα 6.219: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού
κύκλου σπουδών (ISCED5)ανά πεδίο σπουδών και ανά φύλο στην ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Degree mobile graduates from abroad by education level, sex and field of education [educ_uoe_mobg01]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, στο συνολικό πληθυσμό των αποφοίτων της
εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από την τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών
(ISCED5) στην ΕΕ-28 καταγράφεται:
 σημαντική ανισορροπία των φύλων υπέρ των αποφοίτων ανδρών σε 2 πεδία σπουδών: (1) Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας, και (2) Σπουδές
μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και δομικών
έργων,
 σημαντική ανισορροπία των φύλων υπέρ των αποφοίτων γυναικών σε 6 πεδία σπουδών: (1) Εκπαί-
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δευση, (2) Υγεία και υπηρεσίες πρόνοιας, (3) Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών, (4) Ανθρωπιστικές
σπουδές, γλωσσικές σπουδές, σπουδές στις τέχνες,
και ελαφρότερα στα πεδία (5) Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική και κτηνιατρική, και (6) Κοινωνικές
επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση,
σχετική ισορροπία των φύλων σε 2 πεδία σπουδών:
(1) Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το
δίκαιο, και (2) Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά,
στατιστική.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

6.4.2

Τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6)
τον οποίο διατίθενται στοιχεία ως προς το πεδίο σπουδών του, καθώς και το ποσοστό των αποφοίτων φοιτητριών επί του συγκεκριμένου συνολικού πληθυσμού
των αποφοίτων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος του
συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από την τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) για

Γράφημα 6.220: Πλήθος του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου
σπουδών (ISCED6) για τον οποίο διατίθενται στοιχεία ως προς το πεδίο σπουδών του, και ποσοστό των φοιτητριών επί του συγκεκριμένου συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Degree mobile graduates from abroad by education level, sex and field of education [educ_uoe_mobg01]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, 152.364 φοιτητές/-τριες κινητικότητας πτυχίου
αποφοίτησαν από την τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) για τους οποίους
διατίθενται στοιχεία ως προς το πεδίο σπουδών τους
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28, με τον δείκτη ποσοστό των
αποφοίτων φοιτητριών επί του συγκεκριμένου συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων να είναι 55,9% (ή
85.144 φοιτήτριες).
Την ίδια χρονιά, 1.116 φοιτητές/-τριες κινητικότητας
πτυχίου αποφοίτησαν από την τριτοβάθμια εκπαίδευση
προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) για τους οποίους διατίθενται στοιχεία ως προς το πεδίο σπουδών
τους στην Ελλάδα, με τον δείκτη ποσοστό των αποφοίτων φοιτητριών επί του συγκεκριμένου συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων να είναι 54,2% (ή 605 φοιτήτριες). Στην κατανομή μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα (54,2%) κατέχει την 12η χαμηλότερη υπολειπόμενη ελαφρά (κατά 1,7
ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ28 (55,9%).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 68,7% είναι:
το Λουξεμβούργο (74,2%), η Σουηδία (68,4%), το Βέλγιο
(68,2%), η Σλοβακία (66,5%), και η Ιταλία (66,3%). Στον
αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη 47,3%,
είναι: η Λετονία (41,9%), η Βουλγαρία (47,3%), η Εσθο-

νία (48,3%), η Κύπρος (48,7%), και η Φινλανδία (50,4%).
Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι
υψηλή (1,5 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη αξιοσημείωτων διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2018, στο πεδίο σπουδών (00)
Γενικά προγράμματα και προσόντα της συγκεκριμένης
κατηγορίας στη βαθμίδα εισέρχεται μόλις το 0,1% (ή 136
φοιτητές/-τριες) του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της βαθμίδας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28, που
αφορά σε φοιτητικό πληθυσμό της βαθμίδας στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ σε 27 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ
καταγράφεται μηδενικό πλήθος αποφοίτων από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας.
Στη συνέχεια παρουσιάζεται η κατανομή των υπόλοιπων
10 πεδίων σπουδών της βαθμίδας.
6.4.2.1 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και
το ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο σπουδών (01) Εκπαίδευση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6)
επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της
συγκεκριμένης κατηγορίας στη βαθμίδα, για τον οποίο
διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ28 το 2018.
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Γράφημα 6.221: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο σπουδών (01) Εκπαίδευση
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης κατηγορίας στη
βαθμίδα, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

Το 2018, σε 3 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ καταγράφεται μηδενικός πληθυσμός αποφοίτων από το πεδίο
σπουδών (01) Εκπαίδευση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, 2.702 φοιτητές/-τριες κινητικότητας πτυχίου αποφοίτησαν από το συγκεκριμένο
πεδίο σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6), πλήθος που αντιστοιχεί στο 1,8% του συνολικού πληθυσμού των
αποφοίτων της συγκεκριμένης κατηγορίας στη βαθμίδα, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, 110 φοιτητές/-τριες κινητικότητας πτυχίου αποφοίτησαν από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου
σπουδών (ISCED6) στην Ελλάδα, πλήθος που αντιστοιχεί
στο 9,9% του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
της συγκεκριμένης κατηγορίας στη βαθμίδα. Στην κατανομή μεταξύ των κρατών- μελών της ΕΕ-28, ως προς το
συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα (9,9%) κατέχει την 2η
υψηλότερη θέση, τιμή υπερέχουσα σημαντικά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (1,8%) κατά 8,1 ποσ.
μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 9,7% είναι: η
Σλοβακία (14,3%), η Ελλάδα (9,9%), το Λουξεμβούργο
(8,6%), η Λιθουανία (8,0%), και η Σλοβενία (7,4%). Στον
αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμη-

λότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη 0,6%,
είναι: η Ιρλανδία (0,1%), το Ηνωμένο Βασίλειο (0,4%), η
Πορτογαλία (0,7%), η Ρουμανία (0,8%), και η Φινλανδία
(0,9%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5
είναι ιδιαίτερα υψηλή (16,4 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο σπουδών
(01) Εκπαίδευση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) στην ΕΕ-28, καταγράφει ισχυρή αύξηση κατά 22,6% (ή κατά 498 φοιτητές/-τριες) από 2.204 φοιτητές/-τριες το 2015, σε
2.702 φοιτητές/-τριες το 2018. Την ίδια περίοδο αναφοράς, το πλήθος του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου
από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην Ελλάδα καταγράφει ισχυρή μείωση κατά -22,5% (ή κατά 32 φοιτητές/-τριες) από 142 φοιτητές/-τριες το 2015, σε 110
φοιτητές/-τριες το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο
σπουδών (01) Εκπαίδευση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) ανά
φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 6.222: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο σπουδών (01) Εκπαίδευση
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Το 2018, και στα 25 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ για
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των
αποφοίτων ανδρών από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπολείπεται από ιδιαίτερα σημαντικά έως ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ
ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στην Πορτογαλία, τη Λετονία, και την Κύπρο (κατά 100,0 ποσ.
μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των
φύλων ακολουθούν: η Ουγγαρία (κατά 86,2 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 79,4 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 77,8 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο
(κατά 77,2 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 72,7 ποσ.
μονάδες), η Γερμανία (κατά 70,0 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 68,5 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 66,6
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ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 64,5 ποσ. μονάδες), η
Σουηδία (κατά 64,4 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά
64,3 ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο (κατά 63,6 ποσ.
μονάδες), η Ισπανία (κατά 62,5 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 59,1 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά
55,6 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 51,9 ποσ. μονάδες),
η Λιθουανία (κατά 50,0 ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά 50,0 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 46,7 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά 37,5 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 33,3 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η
Σλοβακία (κατά 4,9 ποσ. μονάδες), που αποτελεί και
την ελάχιστη τιμή του εύρους της απόκλισης των φύλων από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

σπουδών (02) Ανθρωπιστικές, γλωσσικές σπουδές,
σπουδές στις τέχνες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης κατηγορίας στη βαθμίδα, για τον οποίο διατίθενται
σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

6.4.2.2 ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ & ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ, ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ
ΤΕΧΝΕΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο
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Γράφημα 6.223: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο σπουδών (02) Ανθρωπιστικές, γλωσσικές σπουδές, σπουδές στις τέχνες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης κατηγορίας στη βαθμίδα, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Το 2018, 20.956 φοιτητές/-τριες κινητικότητας πτυχίου
αποφοίτησαν από το πεδίο σπουδών (02) Ανθρωπιστικές, γλωσσικές σπουδές, σπουδές στις τέχνες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6), πλήθος που αντιστοιχεί στο 13,8% του
συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης κατηγορίας στη βαθμίδα, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, 128 φοιτητές/-τριες κινητικότητας πτυχίου αποφοίτησαν από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) στην Ελλάδα, πλήθος που αντιστοιχεί στο 11,5% του συνολικού πληθυσμού των
αποφοίτων της συγκεκριμένης κατηγορίας στη βαθμίδα. Στην κατανομή μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ28, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα (11,5%)
κατέχει την 16η υψηλότερη θέση, τιμή υπολειπόμενη
ελαφρά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28
(13,8%) κατά 2,3 ποσ. μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 21,5% είναι: η Ιταλία (32,4%), η Λιθουανία (24,1%), η Μάλτα
(17,8%), η Σουηδία (16,8%), και το Βέλγιο (16,5%). Στον
αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη 5,5%,
είναι: η Κύπρος (3,4%), το Λουξεμβούργο (4,7%), η
Φινλανδία (5,5%), η Σλοβακία (6,8%), και η Κροατία

(8,3%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/
bottom5 είναι σημαντικά υψηλή (3,9 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο σπουδών
(02) Ανθρωπιστικές, γλωσσικές σπουδές, σπουδές στις
τέχνες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης προπτυχιακού
κύκλου σπουδών (ISCED6) στην ΕΕ-28, καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 41,8% (ή κατά 6.174
φοιτητές/-τριες) από 14.782 φοιτητές/-τριες το 2015, σε
20.956 φοιτητές/-τριες το 2018. Την ίδια περίοδο αναφοράς, το πλήθος του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από
το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην Ελλάδα καταγράφει ελαφρά αύξηση κατά 4,1% (ή κατά 5 φοιτητές/τριες) από 123 φοιτητές/-τριες το 2015, σε 128 φοιτητές/-τριες το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο
σπουδών (02) Ανθρωπιστικές, γλωσσικές σπουδές,
σπουδές στις τέχνες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) ανά φύλο
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 6.224 : Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο σπουδών (02) Ανθρωπιστικές, γλωσσικές σπουδές, σπουδές στις τέχνες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28
το 2018
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

Το 2018, και στα 27 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των
αποφοίτων ανδρών από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπολείπεται από ιδιαίτερα σημαντικά έως οριακά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με
τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και
γυναικών να καταγράφεται στη Λιθουανία (κατά 61,1
ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των
φύλων ακολουθούν: η Μάλτα (κατά 57,9 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά 51,9 ποσ. μονάδες), η Πολωνία
(κατά 49,9 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 49,4 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 46,2 ποσ. μονάδες), η Τσεχία
(κατά 44,7 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 44,0 ποσ.
μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 43,6 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 42,4 ποσ. μονάδες), η Δανία
(κατά 41,3 ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά 36,0 ποσ.
μονάδες), η Σουηδία (κατά 34,8 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 33,7 ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο
(κατά 33,3 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 30,9 ποσ.
μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 30,5 ποσ. μονάδες), η
Φινλανδία (κατά 24,8 ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά
24,1 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 21,2 ποσ. μονά-

δες), το Βέλγιο (κατά 18,9 ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά 17,6 ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά 17,0 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 15,6 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά 14,1 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 12,6
ποσ. μονάδες), και οριακά η Σλοβακία (κατά 2,6 ποσ.
μονάδες) που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του εύρους της απόκλισης των φύλων από το συγκεκριμένο
πεδίο σπουδών της βαθμίδας μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
6.4.2.3 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ &
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο
σπουδών (03) Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία
και πληροφόρηση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης
κατηγορίας στη βαθμίδα, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 6.225: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο σπουδών (03) Κοινωνικές
επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) επί του συνολικού πληθυσμού των
αποφοίτων της συγκεκριμένης κατηγορίας στη βαθμίδα, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Το 2018, 19.319 φοιτητές/-τριες κινητικότητας πτυχίου
αποφοίτησαν από το πεδίο σπουδών (03) Κοινωνικές
επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου
σπουδών (ISCED6), πλήθος που αντιστοιχεί στο 12,7%
του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης κατηγορίας στη βαθμίδα, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 τη
συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, 142 φοιτητές/-τριες κινητικότητας πτυχίου αποφοίτησαν από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου
σπουδών (ISCED6) στην Ελλάδα, πλήθος που αντιστοιχεί
στο 12,7% του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
της συγκεκριμένης κατηγορίας στη βαθμίδα. Στην κατανομή μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28, ως προς το
συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα (12,7%) κατέχει την 14η
υψηλότερη θέση, τιμή ταυτόσημη της αντίστοιχης τιμής
του δείκτη στην ΕΕ-28 (12,7%).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 28,0% είναι:
το Λουξεμβούργο (40,6%), η Αυστρία (26,4%), η Σλοβενία (25,2%), η Μάλτα (24,3%), και η Σουηδία (23,6%).
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Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη
4,4%, είναι: η Φινλανδία (0,5%),η Δανία (3,1%), η Ιρλανδία (3,8%), το Βέλγιο (7,2%), και η Σλοβακία (7,3%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι σημαντικά υψηλή (6,4 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη
σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018, για
την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος του
συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο σπουδών (03)
Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) στην ΕΕ-28, καταγράφει ισχυρή
αύξηση κατά 20,7% (ή κατά 3.316 φοιτητές/-τριες) από
16.003 φοιτητές/-τριες το 2015, σε 19.319 φοιτητές/τριες το 2018. Την ίδια περίοδο αναφοράς, το πλήθος
του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το συγκεκριμένο
πεδίο σπουδών στην Ελλάδα καταγράφει μείωση κατά
-16,0% (ή κατά 27 φοιτητές/-τριες) από 169 φοιτητές/τριες το 2015, σε 142 φοιτητές/-τριες το 2018.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

και πληροφόρηση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) ανά φύλο
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο
σπουδών (03) Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία

Γράφημα 6.226: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο σπουδών (03) Κοινωνικές
επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το
2018
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Το 2018, σε 25 από τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των
αποφοίτων ανδρών από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπολείπεται από ιδιαίτερα σημαντικά έως ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ
ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στο Λουξεμβούργο (κατά 61,5 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα
σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Δανία
(κατά 45,1 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 44,9 ποσ.
μονάδες), η Ρουμανία (κατά 44,9 ποσ. μονάδες), η
Σουηδία (κατά 43,0 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά
40,0 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 39,8 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 38,3 ποσ. μονάδες), η Ιταλία
(κατά 37,9 ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά 37,8 ποσ.
μονάδες), το Βέλγιο (κατά 36,7 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 36,7 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά
35,1 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 35,1 ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά 31,4 ποσ. μονάδες), η Αυστρία
(κατά 27,0 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 26,2
ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 25,5 ποσ. μονάδες),
η Ισπανία (κατά 24,9 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 24,5 ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά 24,3
ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 18,0 ποσ. μονάδες), η
Ελλάδα (κατά 15,5 ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά

14,8 ποσ. μονάδες), και η Βουλγαρία (κατά 12,1 ποσ.
μονάδες).
Την ίδια χρονιά, σε 2 από τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ για
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των
αποφοίτων ανδρών από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπερέχει ελαφρά του αντίστοιχου
δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του
δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται
στη η Μάλτα (κατά 14,4 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα στη Σλοβακία (κατά 7,1 ποσ. μονάδες) που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του εύρους της απόκλισης
των φύλων από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της
βαθμίδας μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
6.4.2.4 ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο
σπουδών (04) Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση
και το δίκαιο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) επί του συνολικού
πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης κατηγορίας στη βαθμίδα, για τον οποίο διατίθενται σχετικά
στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 6.227: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο σπουδών (04) Σπουδές στις
επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το δίκαιο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης κατηγορίας στη βαθμίδα, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

Το 2018, 50.307 φοιτητές/-τριες κινητικότητας πτυχίου
αποφοίτησαν από το πεδίο σπουδών (04) Σπουδές στις
επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το δίκαιο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης προπτυχιακού κύκλου σπουδών
(ISCED6), πλήθος που αντιστοιχεί στο 33,0% του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης κατηγορίας στη βαθμίδα, για τον οποίο διατίθενται σχετικά
στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28.
Την ίδια χρονιά, 145 φοιτητές/-τριες κινητικότητας πτυχίου αποφοίτησαν από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου
σπουδών (ISCED6) στην Ελλάδα, πλήθος που αντιστοιχεί
στο 13,0% του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
της συγκεκριμένης κατηγορίας στη βαθμίδα. Στην κατανομή μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28, ως προς το
συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα (18,8%) κατέχει την 24η
υψηλότερη θέση, τιμή υπολειπόμενη ιδιαίτερα σημαντικά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (33,0%)
κατά 20,0 ποσ. μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 53,6% είναι: η
Κύπρος (67,3%), η Εσθονία (66,1%), η Λετονία (48,7%), η
Ιρλανδία (46,7%), και η Δανία (39,2%). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη 11,1%, είναι: η
Σλοβακία (7,2%), το Βέλγιο (9,2%),η Σλοβενία (9,9%), η
Ελλάδα (13,0%), και η Σουηδία (16,1%). Ας σημειωθεί ότι

η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι σημαντικά υψηλή
(4,8 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών
διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018, για
την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος του
συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο σπουδών (04)
Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το δίκαιο της
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης προπτυχιακού κύκλου
σπουδών (ISCED6) στην ΕΕ-28, καταγράφει αύξηση κατά
15,3% (ή κατά 7.418 φοιτητές/-τριες) από 42.889 φοιτητές/-τριες το 2015, σε 50.307 φοιτητές/-τριες το 2018.
Την ίδια περίοδο αναφοράς, το πλήθος του συνολικού
πληθυσμού των αποφοίτων της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην
Ελλάδα καταγράφει σημαντική μείωση κατά -32,6% (ή
κατά 70 φοιτητές/-τριες) από 215 φοιτητές/-τριες το
2015, σε 145 φοιτητές/-τριες το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της
εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο
σπουδών (04) Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση
και το δίκαιο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) ανά φύλο στα κράτημέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 6.228: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο σπουδών (04) Σπουδές στις
επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το δίκαιο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Το 2018, σε 19 από τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των αποφοίτων ανδρών από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπολείπεται από ιδιαίτερα σημαντικά έως και οριακά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στ το Λουξεμβούργο (κατά 51,1 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα
σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Σλοβενία
(κατά 40,0 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά 37,5 ποσ.
μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 30,6 ποσ. μονάδες), η
Ιταλία (κατά 27,0 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 26,2
ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά 25,4 ποσ. μονάδες), το
Βέλγιο (κατά 20,9 ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 18,2
ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 17,3 ποσ. μονάδες), η
Φινλανδία (κατά 15,0 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά
14,6 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 14,4 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 11,1 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά
10,3 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Ολλανδία (κατά
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9,2 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 8,1 ποσ.
μονάδες), η Αυστρία (κατά 6,9 ποσ. μονάδες), και οριακά η Βουλγαρία (κατά 2,6 ποσ. μονάδες).
Την ίδια χρονιά, σε 5 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των αποφοίτων ανδρών από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών
της βαθμίδας υπερέχει ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη
των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη
μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στ η Λετονία (κατά 30,4 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα κατά
φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η
Κύπρος (κατά 9,9 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 8,9
ποσ. μονάδες), η Μάλτα (κατά 8,3 ποσ. μονάδες), και η
Εσθονία (κατά 4,3 ποσ. μονάδες).
Τέλος, στην Πολωνία, την Ισπανία, και την Ουγγαρία
καταγράφεται οριακά μηδενική απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών (μικρότερη των 2,0 ποσ. μονάδων).

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

στατιστική στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης κατηγορίας
στη βαθμίδα, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

6.4.2.5 ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο
σπουδών (05) Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά και
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Γράφημα 6.229: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο σπουδών (05) Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά και στατιστική στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
της συγκεκριμένης κατηγορίας στη βαθμίδα, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - Degree mobile graduates from abroad by education level, sex and field of education [educ_uoe_mobg01]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, 11.223 φοιτητές/-τριες κινητικότητας πτυχίου
αποφοίτησαν από το πεδίο σπουδών (05) Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά και στατιστική στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών
(ISCED6), πλήθος που αντιστοιχεί στο 7,4% του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης
κατηγορίας στη βαθμίδα, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28.
Την ίδια χρονιά, 103 φοιτητές/-τριες κινητικότητας πτυχίου αποφοίτησαν από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) στην Ελλάδα, πλήθος που αντιστοιχεί στο 9,2% του συνολικού πληθυσμού των
αποφοίτων της συγκεκριμένης κατηγορίας στη βαθμίδα. Στην κατανομή μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ28, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα (9,2%)
κατέχει την 2η υψηλότερη θέση, τιμή υπερέχουσα οριακά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (7,4%)
κατά 1,8 ποσ. μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 8,7% είναι: το Ηνωμένο Βασίλειο (17,1%), η Ελλάδα (9,2%), η
Αυστρία (9,1%), η Τσεχία (7,9%), και η Σλοβενία (6,4%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη
0,8%, είναι: η Λετονία (0,5%), η Φινλανδία (0,6%), η
Λιθουανία (0,7%), το Βέλγιο (1,1%), και η Σλοβακία

(1,3%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/
bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (10,3 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο σπουδών
(05) Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά και στατιστική
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης προπτυχιακού κύκλου
σπουδών (ISCED6) στην ΕΕ-28, καταγράφει ισχυρή αύξηση κατά 28,1% (ή κατά 2.464 φοιτητές/-τριες) από
8.759 φοιτητές/-τριες το 2015, σε 11.233 φοιτητές/τριες το 2018. Την ίδια περίοδο αναφοράς, το πλήθος
του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το συγκεκριμένο
πεδίο σπουδών στην Ελλάδα καταγράφει ελαφρά μείωση κατά -6,4% (ή κατά 7 φοιτητές/-τριες) από 110
φοιτητές/-τριες το 2015, σε 103 φοιτητές/-τριες το
2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο
σπουδών (05) Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά και
στατιστική στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) ανά φύλο στα κράτημέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 6.230: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο σπουδών (05) Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά και στατιστική στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

Το 2018, σε 21 από τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των
αποφοίτων ανδρών από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπολείπεται από ιδιαίτερα σημαντικά έως και ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ
ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στην Κύπρο
(κατά 50,0 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά
απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Σλοβακία (κατά
46,7 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά 42,4 ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά 40,0 ποσ. μονάδες), η Ιταλία
(κατά 36,0 ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο (κατά
33,3 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 33,3 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 32,1 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 30,1 ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 29,4
ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 28,4 ποσ. μονάδες), η
Βουλγαρία (κατά 27,3 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά
23,6 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 21,7
ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 21,2 ποσ. μονάδες), η
Μάλτα (κατά 20,0 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά
14,1 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 13,8 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Ιρλανδία (κατά 8,7 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 8,2 ποσ. μονάδες), και η Πολωνία (κατά 3,4 ποσ. μονάδες). Την ίδια χρονιά, σε 3
από τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται

σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των αποφοίτων ανδρών
από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας
υπερέχει από σημαντικά έως και ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στην Εσθονία (κατά 42,9 ποσ. μονάδες),
και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Σλοβενία (κατά 38,5 ποσ. μονάδες), η (κατά 11,8 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Ολλανδία
(κατά 7,9 ποσ. μονάδες). Τέλος, στο Βέλγιο, τη Φινλανδία, και τη Λετονία καταγράφεται οριακά μηδενική απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών
(μικρότερη των 2,0 ποσ. μονάδων).
6.4.2.6 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της
εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο
σπουδών (06) Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) επί του συνολικού πληθυσμού
των αποφοίτων της συγκεκριμένης κατηγορίας στη βαθμίδα, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 6.231: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο σπουδών (06) Τεχνολογίες
πληροφορίας και επικοινωνίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της
συγκεκριμένης κατηγορίας στη βαθμίδα, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Το 2018, 6.940 φοιτητές/-τριες κινητικότητας πτυχίου
αποφοίτησαν από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών
(06) Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου
σπουδών (ISCED6), πλήθος που αντιστοιχεί στο 4,6%
του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης κατηγορίας στη βαθμίδα, για τον οποίο
διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ28.
Την ίδια χρονιά, 30 φοιτητές/-τριες κινητικότητας πτυχίου αποφοίτησαν από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού
κύκλου σπουδών (ISCED6) στην Ελλάδα, πλήθος που
αντιστοιχεί στο 2,7% του συνολικού πληθυσμού των
αποφοίτων της συγκεκριμένης κατηγορίας στη βαθμίδα. Στην κατανομή μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ28, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα (2,7%)
κατέχει την 18η υψηλότερη θέση, τιμή υπολειπόμενη
ελαφρά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28
(4,6%) κατά 1,9 ποσ. μονάδες.
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Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 10,4%
είναι: η Φινλανδία (14,0%), η Τσεχία (12,0%), η Δανία
(8,9%), η Ιρλανδία (8,6%), και η Μάλτα (8,4%). Στον
αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη
1,1%, είναι: η Εσθονία (0,8%), το Βέλγιο (0,9%), η Ισπανία (1,1%), η Ιταλία (1,4%), και η Πορτογαλία
(1,4%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (9,2 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο σπουδών
(06) Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας της
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης προπτυχιακού κύκλου
σπουδών (ISCED6) στη ΕΕ-28, καταγράφει σημαντική
αύξηση κατά 32,2% (ή κατά 1.690 φοιτητές/-τριες) από

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

5.250 φοιτητές/-τριες το 2015, σε 6.940 φοιτητές/-τριες
το 2018. Την ίδια περίοδο αναφοράς, το πλήθος του
συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το συγκεκριμένο πεδίο
σπουδών στην Ελλάδα καταγράφει ισχυρή μείωση κατά -25,0% (ή κατά 40 φοιτητές/-τριες) από 40 φοιτητές/τριες το 2015, σε 30 φοιτητές/-τριες το 2018.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο
σπουδών (06) Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού
κύκλου σπουδών (ISCED6) ανά φύλο στα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 6.232: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο σπουδών (06) Τεχνολογίες
πληροφορίας και επικοινωνίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Το 2018, και στα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των αποφοίτων
ανδρών από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπερέχει από ιδιαίτερα σημαντικά έως ισχυρά
του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών
να καταγράφεται στη Λιθουανία, και τη Μάλτα (κατά
77,8 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Ισπανία (κατά 76,0 ποσ.
μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 73,0 ποσ. μονάδες), η
Κροατία (κατά 66,7 ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά
66,7 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 66,7 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά 64,0 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία
(κατά 61,9 ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά 60,0 ποσ.
μονάδες), η Πολωνία (κατά 59,4 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 56,4 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο
(κατά 55,5 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 55,1 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 52,5 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία
(κατά 51,4 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 47,4
ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 46,2 ποσ. μονάδες), η

Ιρλανδία (κατά 45,5 ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο
(κατά 42,9 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 42,2 ποσ.
μονάδες), η Σουηδία (κατά 41,2 ποσ. μονάδες), η Ιταλία
(κατά 36,8 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 34,0 ποσ.
μονάδες), η Εσθονία (κατά 33,3 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 26,7 ποσ. μονάδες), και η Σλοβενία (κατά 25,0
ποσ. μονάδες).
6.4.2.7 ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ,
ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της
εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο
σπουδών (07) Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και δομικών έργων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) επί του
συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης κατηγορίας στη βαθμίδα, για τον οποίο διατίθενται
σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 6.233: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο σπουδών (07) Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και δομικών έργων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) επί του συνολικού πληθυσμού
των αποφοίτων της συγκεκριμένης κατηγορίας στη βαθμίδα, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - Degree mobile graduates from abroad by education level, sex and field of education [educ_uoe_mobg01]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, 21.928 φοιτητές/-τριες κινητικότητας πτυχίου
αποφοίτησαν από το πεδίο σπουδών (07) Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και δομικών έργων
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου
σπουδών (ISCED6), πλήθος που αντιστοιχεί στο 14,4%
του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκε-

κριμένης κατηγορίας στη βαθμίδα, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 τη
συγκεκριμένη χρονιά. Την ίδια χρονιά, 162 φοιτητές/τριες κινητικότητας πτυχίου αποφοίτησαν από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) στην
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Ελλάδα, πλήθος που αντιστοιχεί στο 14,5% του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης
κατηγορίας στη βαθμίδα. Στην κατανομή μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα (14,5%) κατέχει την 9η υψηλότερη θέση,
τιμή υπερέχουσα οριακά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (14,4%) κατά 0,1 ποσ. μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 23,2% είναι: η Κροατία (31,3%),η Γερμανία (28,9%), η Ρουμανία
(20,0%), η Φινλανδία (18,1%), και η Πορτογαλία
(17,9%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη
με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή
δείκτη 4,1%, είναι: η Μάλτα (1,9%), το Λουξεμβούργο
(3,1%), η Πολωνία (4,8%), η Ισπανία (5,1%), και η Σουηδία (5,4%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/
bottom5 είναι σημαντικά υψηλή (5,7 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος

του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο σπουδών
(07) Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και
δομικών έργων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) στην ΕΕ-28, καταγράφει ισχυρή αύξηση κατά 26,1% (ή κατά 4.536
φοιτητές/-τριες) από 17.392 φοιτητές/-τριες το 2015, σε
21.928 φοιτητές/-τριες το 2018. Την ίδια περίοδο αναφοράς, το πλήθος του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου
από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην Ελλάδα καταγράφει ισχυρή μείωση κατά -22,9% (ή κατά 48 φοιτητές/-τριες) από 210 φοιτητές/-τριες το 2015, σε 162
φοιτητές/-τριες το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο
σπουδών (07) Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και δομικών έργων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) ανά
φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 6.234: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο σπουδών (07) Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και δομικών έργων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Degree mobile graduates from abroad by education level, sex and field of education [educ_uoe_mobg01]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, και στα 25 από τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των
αποφοίτων ανδρών από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπερέχει ιδιαίτερα σημαντικά του
αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη
απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να
καταγράφεται στην Εσθονία (κατά 80,0 ποσ. μονάδες),
και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Λετονία (κατά 75,0 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 70,0 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά
61,4 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 58,8 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 57,9 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία
(κατά 57,6 ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά 57,1 ποσ.
μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 46,7 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 42,9 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 42,0 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 39,5 ποσ.
μονάδες), η Ισπανία (κατά 37,4 ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 36,4 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά 31,0
ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 30,8 ποσ. μονάδες), η
Δανία (κατά 30,5 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά
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28,9 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 28,1 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 25,9 ποσ. μονάδες), η Αυστρία
(κατά 25,3 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 23,1 ποσ.
μονάδες), η Τσεχία (κατά 16,8 ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά 15,9 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα το Βέλγιο (κατά 9,2 ποσ. μονάδες).
Τέλος, στο Λουξεμβούργο, και τη Μάλτα καταγράφεται οριακά μηδενική απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών (μικρότερη των 2,0 ποσ. μονάδων).
6.4.2.8 ΓΕΩΠΟΝΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ, ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο
σπουδών (08) Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική και
κτηνιατρική στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) επί του συνολικού
πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης κατηγορίας στη βαθμίδα, για τον οποίο διατίθενται σχετικά
στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020
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Γράφημα 6.235: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο σπουδών (08) Γεωπονία,
δασοκομία, αλιευτική και κτηνιατρική στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
της συγκεκριμένης κατηγορίας στη βαθμίδα, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - Degree mobile graduates from abroad by education level, sex and field of education [educ_uoe_mobg01]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, σε 6 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ καταγράφεται μηδενικός πληθυσμός αποφοίτων από το πεδίο
σπουδών (08) Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική και
κτηνιατρική στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, 1,395 φοιτητές/-τριες κινητικότητας πτυχίου αποφοίτησαν από το πεδίο σπουδών
(08) Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική και κτηνιατρική
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου
σπουδών (ISCED6), πλήθος που αντιστοιχεί στο 0,9%
του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης κατηγορίας στη βαθμίδα, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 τη
συγκεκριμένη χρονιά. Την ίδια χρονιά, 17 φοιτητές/τριες κινητικότητας πτυχίου αποφοίτησαν από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) στην
Ελλάδα, πλήθος που αντιστοιχεί στο 1,5% του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης
κατηγορίας στη βαθμίδα. Στην κατανομή μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα (1,5%) κατέχει την 6η υψηλότερη θέση,
τιμή υπερέχουσα οριακά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (0,9%) κατά 0,6 ποσ. μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 3,0% είναι: η Ουγγαρία (4,8%), το Βέλγιο (4,5%), η Βουλγαρία
(2,2%), η Τσεχία (1,8%), και η Σλοβακία (1,7%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμη-

λότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη 0,2%,
είναι: η Ισπανία (0,04%), η Λιθουανία (0,2%), η Φινλανδία (0,3%), η Πολωνία (0,3%), και η Σουηδία (0,4%).
Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι
ιδιαίτερα υψηλή (12,3 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο σπουδών
(08) Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική και κτηνιατρική
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης προπτυχιακού κύκλου
σπουδών (ISCED6) στη ΕΕ-28, καταγράφει ισχυρή αύξηση κατά 21,9% (ή κατά 251 φοιτητές/-τριες) από
1.144 φοιτητές/-τριες το 2015, σε 1.395 φοιτητές/-τριες
το 2018. Την ίδια περίοδο αναφοράς, το πλήθος του
συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το συγκεκριμένο πεδίο
σπουδών στην Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική
μείωση κατά -48,5% (ή κατά 16 φοιτητές/-τριες) από 33
φοιτητές/-τριες το 2015, σε 17 φοιτητές/-τριες το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο
σπουδών (08) Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική και
κτηνιατρική στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) ανά φύλο στα κράτημέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 6.236: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο σπουδών (08) Γεωπονία,
δασοκομία, αλιευτική και κτηνιατρική στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Degree mobile graduates from abroad by education level, sex and field of education [educ_uoe_mobg01]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, σε 9 από τα 22 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία
διατίθενται μη-μηδενικά σχετικά στοιχεία, το ποσοστό
των αποφοίτων ανδρών από το συγκεκριμένο πεδίο
σπουδών της βαθμίδας υπερέχει από ιδιαίτερα σημα-

ντικά έως και ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ
ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στην Ισπανία,
τη Λιθουανία, και τη Σλοβενία (κατά 100,0 ποσ. μονά-
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τά 34,2 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 27,3 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 26,1 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία
(κατά 24,6 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 20,0 ποσ.
μονάδες), και η Πολωνία (κατά 20,0 ποσ. μονάδες).
Τέλος, στην Κροατία και την Πορτογαλία καταγράφεται
οριακά μηδενική απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών
και γυναικών (μικρότερη των 2,0 ποσ. μονάδων).

δες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων
ακολουθούν: η Βουλγαρία (κατά 46,7 ποσ. μονάδες), η
Ελλάδα (κατά 41,2 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά
27,8 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 23,8 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά 21,4 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Ουγγαρία (κατά 8,0 ποσ. μονάδες).
Την ίδια χρονιά, σε 11 από τα 22 κράτη-μέλη της ΕΕ για
τα οποία διατίθενται μη-μηδενικά σχετικά στοιχεία, το
ποσοστό των αποφοίτων ανδρών από το συγκεκριμένο
πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπολείπεται από ιδιαίτερα σημαντικά έως και ισχυρά του αντίστοιχου δείκτη
των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη
μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στη
Σουηδία (κατά 100,0 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα
σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Ιρλανδία
(κατά 70,0 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 57,9 ποσ.
μονάδες), το Βέλγιο (κατά 50,5 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 43,2 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κα-

6.4.2.9 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και
το ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο σπουδών (09) Υγεία και υπηρεσίες πρόνοιας στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου
σπουδών (ISCED6) επί του συνολικού πληθυσμού των
αποφοίτων της συγκεκριμένης κατηγορίας στη βαθμίδα, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 6.237: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο σπουδών (09) Υγεία και υπηρεσίες πρόνοιας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης
κατηγορίας στη βαθμίδα, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - Degree mobile graduates from abroad by education level, sex and field of education [educ_uoe_mobg01]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, σε 3 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ καταγράφεται μηδενικός πληθυσμός αποφοίτων από το πεδίο
σπουδών (09) Υγεία και υπηρεσίες πρόνοιας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, 13.983 φοιτητές/-τριες κινητικότητας πτυχίου αποφοίτησαν από το πεδίο σπουδών
(09) Υγεία και υπηρεσίες πρόνοιας της τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης προπτυχιακού κύκλου σπουδών
(ISCED6), πλήθος που αντιστοιχεί στο 9,2% του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης
κατηγορίας στη βαθμίδα, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, 192 φοιτητές/-τριες κινητικότητας πτυχίου αποφοίτησαν από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) στην Ελλάδα, πλήθος που αντιστοιχεί στο 17,2% του συνολικού πληθυσμού των
αποφοίτων της συγκεκριμένης κατηγορίας στη βαθμίδα. Στην κατανομή μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ28, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα (17,2%)
κατέχει την 6η υψηλότερη θέση, τιμή υπερέχουσα σημαντικά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28
(9,2%) κατά 8,0 ποσ. μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 35,7% εί-
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ναι: η Σλοβακία (51,4%), το Βέλγιο (47,7%), η Ισπανία
(33,1%), η Πορτογαλία (26,7%), και η Σουηδία (19,5%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη
3,5%, είναι: η Κύπρος (3,2%), η Λετονία (3,5%), η Πολωνία (3,5%), η Γερμανία (3,5%), και η Ρουμανία
(7,8%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/
bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (10,1 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο σπουδών
(09) Υγεία και υπηρεσίες πρόνοιας της τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6)
στην ΕΕ-28, καταγράφει αύξηση κατά 10,1% (ή κατά
1.281 φοιτητές/-τριες) από 12.702 φοιτητές/-τριες το
2015, σε 13.963 φοιτητές/-τριες το 2018. Την ίδια περίοδο αναφοράς, το πλήθος του συνολικού πληθυσμού
των αποφοίτων της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην Ελλάδα
καταγράφει μικρή αύξηση κατά 2,5% (ή κατά 5 φοιτητές/-τριες) από 187 φοιτητές/-τριες το 2015, σε 192
φοιτητές/-τριες το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
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δών (ISCED6) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το
2018.

της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο
σπουδών (09) Υγεία και υπηρεσίες πρόνοιας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπου-

Γράφημα 6.238 : Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο σπουδών (09) Υγεία και
υπηρεσίες πρόνοιας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Degree mobile graduates from abroad by education level, sex and field of education [educ_uoe_mobg01]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, σε 23 από τα 25 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των αποφοίτων ανδρών από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπολείπεται από ιδιαίτερα σημαντικά έως ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών,
με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών
και γυναικών να καταγράφεται στη Λετονία (κατά 84,6
ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των
φύλων ακολουθούν: η Σουηδία (κατά 75,0 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 67,3 ποσ. μονάδες), η Ιταλία
(κατά 64,0 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 57,9 ποσ.
μονάδες), η Τσεχία (κατά 50,7 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 50,5 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 50,2
ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 49,6 ποσ. μονάδες), η
Ολλανδία (κατά 49,0 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά
45,2 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 40,7 ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά 40,7 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο
Βασίλειο (κατά 39,1 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά
38,4 ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά 37,5 ποσ. μονάδες), η Μάλτα (κατά 29,4 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία

(κατά 28,7 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 25,0 ποσ.
μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 20,4 ποσ. μονάδες), η
Ρουμανία (κατά 15,1 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά
14,6 ποσ. μονάδες), και η Πορτογαλία (κατά 10,8 ποσ.
μονάδες).
Τέλος, στη Βουλγαρία και την Ισπανία καταγράφεται
οριακά μηδενική απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών
και γυναικών (μικρότερη των 2,0 ποσ. μονάδων).
6.4.2.10 ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της
εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο
σπουδών (10) Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης κατηγορίας στη βαθμίδα, για
τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 6.239: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο σπουδών (10) Σπουδές στην
παροχή υπηρεσιών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης κατηγορίας στη βαθμίδα, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - Degree mobile graduates from abroad by education level, sex and field of education [educ_uoe_mobg01]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, σε 4 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ καταγράφεται μηδενικός πληθυσμός αποφοίτων από το πεδίο
σπουδών (10) Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου
σπουδών (ISCED6).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, 3.475 φοιτητές/-τριες κινητικότητας πτυχίου αποφοίτησαν από το πεδίο σπουδών
(10) Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών

(ISCED6), πλήθος που αντιστοιχεί στο 2,3% του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης
κατηγορίας στη βαθμίδα, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, 87 φοιτητές/-τριες κινητικότητας πτυχίου αποφοίτησαν από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού
κύκλου σπουδών (ISCED6) στην Ελλάδα, πλήθος που

1153

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

αντιστοιχεί στο 7,8% του συνολικού πληθυσμού των
αποφοίτων της συγκεκριμένης κατηγορίας στη βαθμίδα. Στην κατανομή μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ28, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα (7,8%)
κατέχει την 7η υψηλότερη θέση, τιμή υπερέχουσα ισχυρά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28
(2,3%) κατά 5,5 ποσ. μονάδες.
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη
(top 5) και με μέση τιμή δείκτη 10,7% είναι: η Κροατία
(14,3%), η Πολωνία (11,6%),η Βουλγαρία (9,5%), η
Ρουμανία (9,4%), και η Λετονία (8,6%). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη 1,3%, είναι:
η Κύπρος (1,0%), η Λιθουανία (1,1%), το Βέλγιο
(1,2%), η Ιταλία (1,6%), και η Γερμανία (1,8%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (8,0 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος

του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο σπουδών (10) Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) στην ΕΕ-28, καταγράφει ισχυρή αύξηση
κατά 19,2% (ή κατά 559 φοιτητές/-τριες) από 2.916
φοιτητές/-τριες το 2015, σε 3.475 φοιτητές/-τριες το
2018. Την ίδια περίοδο αναφοράς, το πλήθος του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το συγκεκριμένο πεδίο
σπουδών στην Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 67,3% (ή κατά 35 φοιτητές/-τριες)
από 52 φοιτητές/-τριες το 2015, σε 87 φοιτητές/-τριες
το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο
σπουδών (10) Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου
σπουδών (ISCED6) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28
το 2018.

Γράφημα 6.240: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο σπουδών (10) Σπουδές
στην παροχή υπηρεσιών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, σε 16 από τα 24 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται μη-μηδενικά σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των αποφοίτων ανδρών από το συγκεκριμένο
πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπολείπεται από ιδιαίτερα σημαντικά έως και ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη
των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη
μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στη Λιθουανία, και την Κύπρο (κατά 60,0 ποσ. μονάδες), και
κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Ισπανία (κατά 54,4 ποσ. μονάδες), η Σουηδία
(κατά 47,4 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 43,8 ποσ.
μονάδες), η Πολωνία (κατά 39,3 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 35,5 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά 30,5
ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 27,6 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 26,5 ποσ. μονάδες), η Μάλτα (κατά 20,0
ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 14,3 ποσ. μονάδες), η
Ουγγαρία (κατά 12,3 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η
Φινλανδία (κατά 5,9 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά
4,8 ποσ. μονάδες), και η Σλοβακία (κατά 4,0 ποσ. μονάδες).
Την ίδια χρονιά, σε 7 από τα 24 κράτη-μέλη της ΕΕ για
τα οποία διατίθενται μη-μηδενικά σχετικά στοιχεία, το
ποσοστό των αποφοίτων ανδρών από το συγκεκριμένο
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πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπερέχει από ιδιαίτερα
σημαντικά έως και ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των
γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στη Ρουμανία (κατά 29,7 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά
απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Κροατία (κατά
34,7 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 33,3 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 26,4 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία
(κατά 23,1 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 22,2
ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα το Βέλγιο (κατά 8,2
ποσ. μονάδες).
Τέλος, στη Λετονία, και τα καταγράφεται οριακά μηδενική απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών
(μικρότερη των 2,0 ποσ. μονάδων).
6.4.2.11 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΕΔΙΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΕ28
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από την τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών
(ISCED6) στα πεδία σπουδών (01)-(10) στην ΕΕ-28 και
στην Ελλάδα το 2018.
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Γράφημα 6.241: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) ανά πεδίο σπουδών στην ΕΕ-28 και στην ΕΛΛΑΔΑ το 2018
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αλιευτική & κτηνιατρική

0,9

Υγεία και υπηρεσίες
πρόνοιας

11,5

Σπουδές στις επιχειρήσεις,
τη διοίκηση & το δίκαιο

7,4

Σπουδές μηχανικού,
βιομηχανικής παραγωγής
και δομικών έργων

Σπουδές στην παροχή
υπηρεσιών

Ανθρωπιστικές και
γλωσσικές σπουδές,
σπουδές στις τέχνες
Κοινωνικές επιστήμες,
δημοσιογραφία &
πληροφόρηση

13,8

Τεχνολογίες Πληροφορίας
& Επικοινωνίας

9,9

Εκπαίδευση

Ανθρωπιστικές και
γλωσσικές σπουδές,
σπουδές στις τέχνες
Κοινωνικές επιστήμες,
δημοσιογραφία &
πληροφόρηση

Γεωπονία, δασοκομία,
αλιευτική & κτηνιατρική

Ελλάδα

14,5
1,5

Υγεία και υπηρεσίες
πρόνοιας

9,2

Σπουδές στην παροχή
υπηρεσιών

2,3

17,2
7,8

Πηγή: Eurostat - Degree mobile graduates from abroad by education level, sex and field of education [educ_uoe_mobg01]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, στο συνολικό πληθυσμό των αποφοίτων της
εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από την τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών
(ISCED6) στην ΕΕ-28:
 το 33,0% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο
Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το δίκαιο,
 το 14,4% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο
Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και
δομικών έργων,
 το 13,8% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο
Ανθρωπιστικές σπουδές, γλωσσικές σπουδές, σπουδές στις τέχνες,
 το 12,7% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο
Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση,
 το 9,2% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο Υγεία και υπηρεσίες πρόνοιας,
 το 7,4% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο
Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά, στατιστική,
 το 4,6% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας,
 το 2,3% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο
Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών,
 το 1,8% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο Εκπαίδευση, και
 το 0,9% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική και κτηνιατρική.
Την ίδια χρονιά, στο συνολικό πληθυσμό των αποφοίτων της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από
την τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου
σπουδών (ISCED6) στην Ελλάδα:
 το 17,2% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο
Υγεία και υπηρεσίες πρόνοιας, τιμή υπερέχουσα ση-
















μαντικά (κατά 8,0 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής
στην ΕΕ-28 (9,2%),
το 14,5% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο
Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και
δομικών έργων, τιμή υπερέχουσα οριακά (κατά 0,1
ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28
(14,4%),
το 13,0% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο
Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το δίκαιο,
τιμή υπολειπόμενη ιδιαίτερα σημαντικά (κατά 20,0
ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28
(33,0%),
το 12,7% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο
Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση, τιμή ταυτόσημη της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ28 (12,7%),
το 11,5% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο
Ανθρωπιστικές σπουδές, γλωσσικές σπουδές, σπουδές στις τέχνες, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά (κατά 2,3
ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28
(13,8%),
το 9,9% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο Εκπαίδευση, τιμή υπερέχουσα σημαντικά (κατά 8,1 ποσ.
μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (1,8%),
το 9,2% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο
Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά, στατιστική, τιμή υπερέχουσα ελαφρά (κατά 1,8 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (7,4%),
το 3,8% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο
Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών, τιμή υπολειπόμενη
οριακά (κατά 0,4 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής
στην ΕΕ-28 (4,2%).
το 2,7% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας, τιμή υπο-
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λειπόμενη ελαφρά (κατά 1,9 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (4,6%), και
το 1,5% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική και κτηνιατρική, τιμή
υπερέχουσα οριακά (κατά 0,6 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (0,9%).

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από την τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών
(ISCED6) στα πεδία σπουδών (01)-(10) και ανά φύλο
στην ΕΕ-28 και στην Ελλάδα το 2018.

Γράφημα 6.242 : Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) ανά πεδίο σπουδών και ανά φύλο στην ΕΕ-28 και στην ΕΛΛΑΔΑ το 2018

Ευρωπαϊκή Ένωση των 28
Τεχνολογίες Πληροφορίας
& Επικοινωνίας

24,3

75,7

Σπουδές μηχανικού,
βιομηχανικής παραγωγής
και δομικών έργων

29,1

70,9
55,2

Σπουδές στις επιχειρήσεις,
τη διοίκηση & το δίκαιο

44,8
60,1

Φυσικές επιστήμες,
μαθηματικά, στατιστική

39,9
60,7

Σπουδές στην παροχή
υπηρεσιών

63,8

29,7

Υγεία και υπηρεσίες
πρόνοιας

28,9

Σπουδές μηχανικού,
βιομηχανικής παραγωγής
και δομικών έργων

30,2

70,6
69,8

Τεχνολογίες Πληροφορίας
& Επικοινωνίας

36,7

Σπουδές στην παροχή
υπηρεσιών

36,8

63,3
63,2
55,2

44,8
57,3

42,7

Κοινωνικές επιστήμες,
δημοσιογραφία &
πληροφόρηση
Ανθρωπιστικές και
γλωσσικές σπουδές,
σπουδές στις τέχνες

65,1

34,9
70,3
71,1

57,7

42,3
57,8

42,2
65,0

Φυσικές επιστήμες,
μαθηματικά, στατιστική

81,8

18,2
γυναίκες

29,4

Υγεία και υπηρεσίες
πρόνοιας

36,2

Κοινωνικές επιστήμες,
δημοσιογραφία &
πληροφόρηση
Ανθρωπιστικές και
γλωσσικές σπουδές,
σπουδές στις τέχνες

Γεωπονία, δασοκομία,
αλιευτική & κτηνιατρική

Σπουδές στις επιχειρήσεις,
τη διοίκηση & το δίκαιο

39,3

Γεωπονία, δασοκομία,
αλιευτική & κτηνιατρική

Εκπαίδευση

Ελλάδα

Εκπαίδευση

35,0
86,4

13,6
γυναίκες

άνδρες

άνδρες

Πηγή: Eurostat - Degree mobile graduates from abroad by education level, sex and field of education [educ_uoe_mobg01]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, στο συνολικό πληθυσμό των αποφοίτων της
εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από την τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών
(ISCED6) στην ΕΕ-28 καταγράφεται:
 σημαντική ανισορροπία των φύλων υπέρ των αποφοίτων ανδρών σε 2 πεδία σπουδών: (1) Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας, και (2) Σπουδές
μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και δομικών
έργων,
 σημαντική ανισορροπία των φύλων υπέρ των αποφοίτων γυναικών σε 8 πεδία σπουδών: (1) Εκπαίδευση, (2) Υγεία και υπηρεσίες πρόνοιας, (3) Ανθρωπιστικές σπουδές, γλωσσικές σπουδές, σπουδές στις τέχνες, (4) Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση, (5) Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική και κτηνιατρική, (6) Σπουδές στην
παροχή υπηρεσιών (7) Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά, στατιστική, και ελαφρότερα στο πεδίο
σπουδών (8) Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το δίκαιο.
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Την ίδια χρονιά, στο συνολικό πληθυσμό των αποφοίτων της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από την
τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου
σπουδών (ISCED6) στην Ελλάδα καταγράφεται:
 σημαντική ανισορροπία των φύλων υπέρ των αποφοίτων ανδρών σε 4 πεδία σπουδών: (1) Γεωπονία,
δασοκομία, αλιευτική και κτηνιατρική, (2) Σπουδές
μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και δομικών
έργων, (3) Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας, και (4) Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών,
 σημαντική ανισορροπία των φύλων υπέρ των αποφοίτων γυναικών σε 6 πεδία σπουδών: (1) Εκπαίδευση, (2) Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά, στατιστική, (3) Ανθρωπιστικές σπουδές, γλωσσικές σπουδές, σπουδές στις τέχνες, (4) Κοινωνικές επιστήμες,
δημοσιογραφία και πληροφόρηση, (5) Υγεία και
υπηρεσίες πρόνοιας, και ελαφρότερα στο πεδίο
σπουδών (6) Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το δίκαιο.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

6.4.3

Τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7)
τον οποίο διατίθενται στοιχεία ως προς το πεδίο σπουδών του, καθώς και το ποσοστό των αποφοίτων φοιτητριών επί του συγκεκριμένου συνολικού πληθυσμού
των αποφοίτων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος του
συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από την τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) για

Γράφημα 6.243: Πλήθος του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από την τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) για τον οποίο διατίθενται στοιχεία ως προς το πεδίο σπουδών του, και ποσοστό των αποφοίτων φοιτητριών επί του συγκεκριμένου
συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

1.238

414

112.705

4.130

6.273

13.184

299

9.317

4.656

6.357

5.108

533

5.087

16.911

2.699

2.719

426

202

29.426

136

5.353

1.059

2.202

3.233

567

647

235.367

37,6

58,7 59,4
55,0 55,5 56,2 56,4 56,6 57,3 58,3
51,2 51,3 51,8 53,1 53,3 54,2 54,6 54,7
47,1 47,5 47,8 48,5 48,6 50,0
46,3
46,2
42,8

486

55,2

Πηγή: Eurostat - Degree mobile graduates from abroad by education level, sex and field of education [educ_uoe_mobg01]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, 235.367 φοιτητές/-τριες κινητικότητας πτυχίου αποφοίτησαν από την τριτοβάθμια εκπαίδευση
μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) για τους
οποίους διατίθενται στοιχεία ως προς το πεδίο σπουδών τους στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28, με τον δείκτη ποσοστό των αποφοίτων φοιτητριών επί του συγκεκριμένου συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων να είναι 55,2% (ή 129.951 φοιτήτριες).
Την ίδια χρονιά, 136 φοιτητές/-τριες κινητικότητας πτυχίου αποφοίτησαν από την τριτοβάθμια εκπαίδευση
μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) για τους
οποίους διατίθενται στοιχεία ως προς το πεδίο σπουδών τους στην Ελλάδα, με τον δείκτη ποσοστό των αποφοίτων φοιτητριών επί του συγκεκριμένου συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων να είναι 48,5% (ή 66
φοιτήτριες). Στην κατανομή μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα
(48,5%) κατέχει την 21η υψηλότερη θέση, τιμή υπολειπόμενη της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28
(55,2%) κατά 6,7 ποσ. μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, σε 18 από τα 27 κράτη-μέλη
της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των φοιτητριών που αποφοίτησαν από τη συγκεκριμένη βαθμίδα υπερέχουν του αντίστοιχού ποσοστού των φοιτητών. Τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο
δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 58,0% είναι: η
Σλοβακία (59,4%), η Κροατία (58,7%), το Ηνωμένο Βασίλειο (58,3%), η Τσεχία (57,3%), και η Αυστρία (56,6%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη
44,0%, είναι: η Εσθονία (37,6%), η Λετονία (42,8%), η

Λιθουανία (46,2%), η Ρουμανία (46,3%), και η Φινλανδία (47,1%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/
bottom5 είναι υψηλή (1,3 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2018, στο πεδίο σπουδών
(00) Γενικά προγράμματα και προσόντα της συγκεκριμένης κατηγορίας στη βαθμίδα αποφοίτησαν μόλις
5 φοιτητές/-τριες του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από
την βαθμίδα στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28, που αφορά
κατά σε φοιτητικό πληθυσμό της βαθμίδας στο Ηνωμένο Βασίλειο (3 φοιτητές/-τριες), και την Ιρλανδία (2
φοιτητές/-τριες), ενώ σε 26 από τα 27 κράτη-μέλη της
ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία καταγράφεται μηδενικό πλήθος αποφοίτων από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας.
Στη συνέχεια παρουσιάζεται η κατανομή των υπόλοιπων 10 πεδίων σπουδών της βαθμίδας.
6.4.3.1 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της
εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο
σπουδών (01) Εκπαίδευση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) επί
του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης κατηγορίας στη βαθμίδα, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το
2018.
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2,1

2,1

1,6

1,5

1,4

1,1

0,8

0,7

0,4

0,3

5

34

2

10

132

2,2
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82

2,3

181

2,8

3

3,0

99

3,4

621

3,9

114

4,2

111

4,2

95

4,4

14

5,1

4.734

25
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41

108

157

8.247

6,1

21

8,4

24

9,2

3,5

866

10,2 9,6

134

12,7

279

Γράφημα 6.244: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο σπουδών (01) Εκπαίδευση
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης κατηγορίας στη
βαθμίδα, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - Degree mobile graduates from abroad by education level, sex and field of education [educ_uoe_mobg01]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, 8.247 φοιτητές/-τριες κινητικότητας πτυχίου
αποφοίτησαν από το πεδίο σπουδών (01) Εκπαίδευση
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου
σπουδών (ISCED7), πλήθος που αντιστοιχεί στο 3,5% του
συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης κατηγορίας στη βαθμίδα, για τον οποίο διατίθενται
σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα καταγράφεται
μηδενικό πλήθος αποφοίτων της κατηγορίας από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 10,0% είναι: η
Σλοβακία (12,7%), η Βουλγαρία (10,2%), η Κύπρος
(9,6%), η Πορτογαλία (9,2%), και η Σλοβενία (8,4%). Στον
αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη 0,7%,
είναι: η Ρουμανία (0,3%), η Λετονία (0,4%), η Δανία
(0,7%), η Εσθονία (0,8%), και η Ιταλία (1,1%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα
υψηλή (15,2 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018, για
την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος του
συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο σπουδών (01)
Εκπαίδευση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) στην ΕΕ-28, καταγράφει
σημαντική αύξηση κατά 35,4% (ή κατά 2.154 φοιτητές/τριες) από 6.093 φοιτητές/-τριες το 2015, σε 8.247 φοιτητές/-τριες το 2018. Την ίδια περίοδο αναφοράς, το
πλήθος του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της
εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα
σημαντική μείωση κατά -100,0% (ή κατά 2 φοιτητές/τριες) από 2 φοιτητές/-τριες το 2015, σε μηδενικό πλήθος
το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο
σπουδών (01) Εκπαίδευση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) ανά
φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 6.245: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο σπουδών (01) Εκπαίδευση
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Το 2018, σε 24 από τα 26 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα
οποία διατίθενται μη-μηδενικά στοιχεία, το ποσοστό
των αποφοίτων ανδρών από το συγκεκριμένο πεδίο
σπουδών της βαθμίδας υπολείπεται από ιδιαίτερα
σημαντικά έως ισχυρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ
ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στη Μάλτα
(κατά 100,0 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά
απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Ιταλία (κατά
84,9 ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο (κατά 81,0 ποσ.
μονάδες), η Ρουμανία (κατά 80,0 ποσ. μονάδες), η
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Σλοβενία (κατά 76,0 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά
75,8 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 70,6 ποσ. μονάδες),
η Ολλανδία (κατά 61,3 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία
(κατά 58,3 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 57,7 ποσ.
μονάδες), η Κροατία (κατά 57,1 ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά 56,1 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 53,7
ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 52,9 ποσ.
μονάδες), η Γερμανία (κατά 52,0 ποσ. μονάδες), η
Σουηδία (κατά 45,6 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά
42,7 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 38,7 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 37,3 ποσ. μονάδες), η Βουλ-
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γαρία (κατά 33,3 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά
31,2 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 22,1 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 22,0 ποσ. μονάδες), και το
Βέλγιο (κατά 19,2 ποσ. μονάδες).
Την ίδια χρονιά, στην Εσθονία, το ποσοστό των αποφοίτων ανδρών από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών
της βαθμίδας υπερέχει ισχυρά (κατά 20,0 ποσ. μονάδες), του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών.
Τέλος, στη Λετονία, καταγράφεται οριακά μηδενική
απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών (μικρότερη των 2,0 ποσ. μονάδων).

6.4.3.2 ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ & ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ, ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ
ΤΕΧΝΕΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο
σπουδών (02) Ανθρωπιστικές, γλωσσικές σπουδές,
σπουδές στις τέχνες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης
κατηγορίας στη βαθμίδα, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 6.246: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο σπουδών (02) Ανθρωπιστικές, γλωσσικές σπουδές, σπουδές στις τέχνες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης κατηγορίας στη βαθμίδα, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, 26.231 φοιτητές/-τριες κινητικότητας πτυχίου
αποφοίτησαν από το πεδίο σπουδών (02) Ανθρωπιστικές, γλωσσικές σπουδές, σπουδές στις τέχνες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών
(ISCED7), πλήθος που αντιστοιχεί στο 11,1% του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης
κατηγορίας στη βαθμίδα, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, 27 φοιτητές/-τριες κινητικότητας πτυχίου αποφοίτησαν από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού
κύκλου σπουδών (ISCED7) στην Ελλάδα, πλήθος που
αντιστοιχεί στο 19,9% του συνολικού πληθυσμού των
αποφοίτων της συγκεκριμένης κατηγορίας στη βαθμίδα. Στην κατανομή μεταξύ των κρατών- μελών της ΕΕ28, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα (19,9%)
κατέχει την 2η υψηλότερη θέση, τιμή υπερέχουσα
σημαντικά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28
(11,1%) κατά 8,8 ποσ. μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 18,3% είναι: η Ιταλία (24,0%), η Ελλάδα (19,9%), η Εσθονία
(18,2%), η Γερμανία (16,1%), και η Φινλανδία (13,2%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη
3,6%, είναι: το Λουξεμβούργο (1,3%), η Λετονία (2,9%),
η Βουλγαρία (3,1%), η Σλοβακία (5,3%), και η Λιθουα-

νία (5,5%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/
bottom5 είναι σημαντικά υψηλή (5,0 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο σπουδών
(02) Ανθρωπιστικές, γλωσσικές σπουδές, σπουδές στις
τέχνες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μεταπτυχιακού
κύκλου σπουδών (ISCED7) στην ΕΕ-28, καταγράφει
σημαντική αύξηση κατά 29,9% (ή κατά 6.036 φοιτητές/-τριες) από 20.195 φοιτητές/-τριες το 2015, σε
26.231 φοιτητές/-τριες το 2018. Την ίδια περίοδο αναφοράς, το πλήθος του συνολικού πληθυσμού των
αποφοίτων της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου
από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην Ελλάδα καταγράφει ισχυρή αύξηση κατά 17,4% (ή κατά 4 φοιτητές/-τριες) από 23 φοιτητές/-τριες το 2015, σε 27 φοιτητές/-τριες το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο
σπουδών (02) Ανθρωπιστικές, γλωσσικές σπουδές,
σπουδές στις τέχνες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) ανά φύλο
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 6.247: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο σπουδών (02) Ανθρωπιστικές, γλωσσικές σπουδές, σπουδές στις τέχνες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το
2018
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

αποφοίτων ανδρών από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπολείπεται από ισχυρά έως ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στην Ελλάδα (κατά 25,9 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων
ακολουθούν: η Μάλτα (κατά 23,1 ποσ. μονάδες), η
Βουλγαρία (κατά 21,2 ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά
11,8 ποσ. μονάδες), και η Εσθονία (κατά 5,1 ποσ. μονάδες) που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του εύρους της
απόκλισης των φύλων από το συγκεκριμένο πεδίο
σπουδών της βαθμίδας μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.

Το 2018, σε 22 από τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των αποφοίτων ανδρών από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπολείπεται από ιδιαίτερα σημαντικά έως ισχυρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με
τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και
γυναικών να καταγράφεται στο Λουξεμβούργο (κατά
71,4 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Ρουμανία (κατά 57,6
ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά 57,1 ποσ. μονάδες), η
Ιρλανδία (κατά 46,0 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 42,8
ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 41,6 ποσ. μονάδες), η
Σλοβενία (κατά 36,8 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά
36,5 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 35,7 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 35,5 ποσ. μονάδες), η Τσεχία
(κατά 34,0 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 30,6 ποσ.
μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 30,5 ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 28,1 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία
(κατά 27,1 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 27,0 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 24,0 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 18,0 ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά 17,6
ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 12,1 ποσ. μονάδες),
το Βέλγιο (κατά 11,2 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η
Ουγγαρία (κατά 5,3 ποσ. μονάδες).
Την ίδια χρονιά, σε 5 από τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ για
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των

6.4.3.3 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ &
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
από το πεδίο σπουδών (03) Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7)
επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης κατηγορίας στη βαθμίδα, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το
2018.
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Γράφημα 6.248: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο σπουδών (03) Κοινωνικές
επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) επί του συνολικού πληθυσμού των
αποφοίτων της συγκεκριμένης κατηγορίας στη βαθμίδα, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - Degree mobile graduates from abroad by education level, sex and field of education [educ_uoe_mobg01]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, 30.238 φοιτητές/-τριες κινητικότητας πτυχίου
αποφοίτησαν από το πεδίο σπουδών (03) Κοινωνικές
επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου
σπουδών (ISCED7), πλήθος που αντιστοιχεί στο 12,8%
του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συ-
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γκεκριμένης κατηγορίας στη βαθμίδα, για τον οποίο
διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, 13 φοιτητές/-τριες κινητικότητας πτυχίου αποφοίτησαν από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου
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σπουδών (ISCED7) στην Ελλάδα, πλήθος που αντιστοιχεί
στο 9,6% του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
της συγκεκριμένης κατηγορίας στη βαθμίδα. Στην κατανομή μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28, ως προς το
συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα (9,6%) κατέχει την 17η
υψηλότερη θέση, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (12,8%) κατά 3,2
ποσ. μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 18,7% είναι: η Λιθουανία (12,8%), η Ολλανδία (19,6%), η Ουγγαρία (19,2%), το Βέλγιο (17,5%), και η Πολωνία
(16,4%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη
με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή
δείκτη 3,7%, είναι: η Λετονία (2,3%), το Λουξεμβούργο
(3,6%), η Κύπρος (3,8%), η Βουλγαρία (4,0%), και η
Ρουμανία (4,8%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/bottom είναι σημαντικά υψηλή (5,1 φορές), που
υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων
του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος

του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο σπουδών
(03) Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) στην ΕΕ-28, καταγράφει ισχυρή αύξηση κατά 23,5% (ή κατά 5.745 φοιτητές/-τριες) από 24.493 φοιτητές/-τριες το 2015, σε
30.238 φοιτητές/-τριες το 2018. Την ίδια περίοδο αναφοράς, το πλήθος του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από
το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 1200,0% (ή
κατά 12 φοιτητές/-τριες) από 1 φοιτητή/-τρια το 2015,
σε 13 φοιτητές/-τριες το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο
σπουδών (03) Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία
και πληροφόρηση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) ανά φύλο στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 6.249: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο σπουδών (03) Κοινωνικές
επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28
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Πηγή: Eurostat - Degree mobile graduates from abroad by education level, sex and field of education [educ_uoe_mobg01]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, σε 25 από τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των αποφοίτων ανδρών από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπολείπεται από ιδιαίτερα σημαντικά έως ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών,
με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών
και γυναικών να καταγράφεται στη Σλοβενία (κατά 51,5
ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των
φύλων ακολουθούν: η Ρουμανία (κατά 47,1 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 43,1 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία
(κατά 42,8 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 38,4 ποσ.
μονάδες), η Κροατία (κατά 37,1 ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο (κατά 36,8 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά
34,1 ποσ. μονάδες), η Μάλτα (κατά 33,3 ποσ. μονάδες),
η Δανία (κατά 31,1 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά
30,5 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 30,4
ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 28,8 ποσ. μονάδες), η
Τσεχία (κατά 27,5 ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά 27,3
ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 26,3 ποσ. μονάδες), η
Ιταλία (κατά 26,1 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά
25,7 ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά 25,0 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 24,9 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο

(κατά 21,5 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 16,9 ποσ.
μονάδες), η Σουηδία (κατά 14,8 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Βουλγαρία (κατά 9,5 ποσ. μονάδες), και η
Εσθονία (κατά 9,3 ποσ. μονάδες).
Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το ποσοστό των αποφοίτων ανδρών από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της
βαθμίδας υπερέχει ελαφρά (κατά 7,7 ποσ. μονάδες)
του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, ενώ στη Σλοβακία καταγράφεται οριακά μηδενική απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών (μικρότερη των 2,0
ποσ. μονάδων).
6.4.3.4 ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο
σπουδών (04) Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση
και το δίκαιο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) επί του συνολικού
πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης κατηγορίας στη βαθμίδα, για τον οποίο διατίθενται σχετικά
στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 6.250: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο σπουδών (04) Σπουδές στις
επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το δίκαιο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης κατηγορίας στη βαθμίδα, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Degree mobile graduates from abroad by education level, sex and field of education [educ_uoe_mobg01]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, 80.136 φοιτητές/-τριες κινητικότητας πτυχίου
αποφοίτησαν από το πεδίο σπουδών (04) Σπουδές στις
επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το δίκαιο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών
(ISCED7), πλήθος που αντιστοιχεί στο 34,0% του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης
κατηγορίας στη βαθμίδα, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28.
Την ίδια χρονιά, 7 φοιτητές/-τριες κινητικότητας πτυχίου αποφοίτησαν από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) στην Ελλάδα, πλήθος που αντιστοιχεί στο 5,1% του συνολικού πληθυσμού των
αποφοίτων της συγκεκριμένης κατηγορίας στη βαθμίδα. Στην κατανομή μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ28, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα (5,1%)
κατέχει την 27η υψηλότερη υπολειπόμενη ιδιαίτερα
σημαντικά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28
(34,0%) κατά 28,9 ποσ. μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 50,8%
είναι: το Λουξεμβούργο (72,6%), η Κύπρος (53,3%), η
Ισπανία (44,0%), το Ηνωμένο Βασίλειο (43,5%), και η
Μάλτα (40,6%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5
κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και
με μέση τιμή δείκτη 8,7%, είναι: η Ελλάδα (5,1%), η
Σλοβακία (6,7%), η Ουγγαρία (10,2%), η Βουλγαρία
(10,4%), και η Ρουμανία (10,8%). Ας σημειωθεί ότι η

τιμή του λόγου top5/bottom είναι σημαντικά υψηλή
(5,9 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών
διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο σπουδών
(04) Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το δίκαιο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μεταπτυχιακού
κύκλου σπουδών (ISCED7) στην ΕΕ-28, καταγράφει
αύξηση κατά 16,0% (ή κατά 11.523 φοιτητές/-τριες)
από 68.613 φοιτητές/-τριες το 2015, σε 80.136 φοιτητές/-τριες το 2018. Την ίδια περίοδο αναφοράς, το
πλήθος του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική μείωση κατά -68,2% (ή κατά 15
φοιτητές/-τριες) από 22 φοιτητές/-τριες το 2015, σε 7
φοιτητές/-τριες το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της
εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο
σπουδών (04) Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση
και το δίκαιο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) ανά φύλο στα κράτημέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 6.251: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο σπουδών (04) Σπουδές στις
επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το δίκαιο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
67,1

32,9

65,9 74,7
57,0 54,9 54,3 53,7 51,5
56,7 56,8 57,1 57,4 57,8 58,3 58,9 59,1 61,4 61,5
50,1 52,7 52,9 53,0 53,5 53,5 54,9 55,5 55,7 56,0
49,9 47,3 47,1 47,0 46,5 46,5 45,1 44,5 44,3 44,0
43,3 43,2 42,9 42,6 42,2 41,7 41,1 40,9 38,6 38,5
43,0 45,1 45,7 46,3 48,5
34,1

άνδρες

25,3

γυναίκες

Πηγή: Eurostat - Degree mobile graduates from abroad by education level, sex and field of education [educ_uoe_mobg01]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, σε 20 από τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των
αποφοίτων ανδρών από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπολείπεται από ιδιαίτερα σημα-
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ντικά έως και ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ
ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στην Κροατία
(κατά 49,3 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Τσεχία (κατά
31,8 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 23,1 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 22,9 ποσ. μονάδες), η Πολωνία
(κατά 18,2 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά 17.7 ποσ.
μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 16,6 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 15,6 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο
(κατά 14,8 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 14,3 ποσ.
μονάδες), η Γερμανία (κατά 13,5 ποσ. μονάδες), η
Φινλανδία (κατά 11,9 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 11,4 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 10,9 ποσ.
μονάδες), και ελαφρότερα η Ολλανδία (κατά 9,8 ποσ.
μονάδες), το Λουξεμβούργο (κατά 7,0 ποσ. μονάδες),
η Ουγγαρία (κατά 6,9 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά
6,0 ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 5,9 ποσ. μονάδες),
και η Δανία (κατά 5,5 ποσ. μονάδες).
Την ίδια χρονιά, σε 6 από τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ για
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των
αποφοίτων ανδρών από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπερέχει από σημαντικά έως ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυ-

ναικών να καταγράφεται στην Εσθονία (κατά 32,3
ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης
των φύλων ακολουθούν: η Λιθουανία (κατά 14,1 ποσ.
μονάδες), και ελαφρότερα η Μάλτα (κατά 9,8 ποσ.
μονάδες), η Λετονία (κατά 8,6 ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά 7,5 ποσ. μονάδες), και η Ισπανία (κατά 3,1
ποσ. μονάδες). Τέλος, στην Πορτογαλία καταγράφεται
οριακά μηδενική απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών
και γυναικών (μικρότερη των 2,0 ποσ. μονάδων) με οριακή υπεροχή των ανδρών.
6.4.3.5 ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο
σπουδών (05) Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά και
στατιστική στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης κατηγορίας
στη βαθμίδα, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 6.252: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο σπουδών (05) Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά και στατιστική στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
της συγκεκριμένης κατηγορίας στη βαθμίδα, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - Degree mobile graduates from abroad by education level, sex and field of education [educ_uoe_mobg01]
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Το 2018, 16.255 φοιτητές/-τριες κινητικότητας πτυχίου
αποφοίτησαν από το πεδίο σπουδών (05) Φυσικές
επιστήμες, μαθηματικά και στατιστική στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών
(ISCED7), πλήθος που αντιστοιχεί στο 6,9% του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης
κατηγορίας στη βαθμίδα, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28.
Την ίδια χρονιά, 9 φοιτητές/-τριες κινητικότητας πτυχίου αποφοίτησαν από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου
σπουδών (ISCED7) στην Ελλάδα, πλήθος που αντιστοιχεί στο 6,6% του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης κατηγορίας στη βαθμίδα. Στην
κατανομή μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28, ως προς
το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα (6,6%) κατέχει την
10η υψηλότερη θέση, τιμή υπερέχουσα οριακά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (6,9%) κατά 0,3
ποσ. μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 10,0% είναι: η Ολλανδία (11,3%), η Σουηδία (10,8%), η Φινλανδία (10,0%), η Δανία (8,9%), και η Εσθονία (8,8%). Στον
αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμη-

λότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη 0,9%,
είναι: η Λετονία (0,2%), η Βουλγαρία (0,6%), η Κύπρος
(1,2%), η Ρουμανία (1,3%), και η Μάλτα (1,5%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (10,5 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη
σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018, για
την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος του
συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο σπουδών (05)
Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά και στατιστική της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) στην ΕΕ-28, καταγράφει σημαντική αύξηση
κατά 31,1% (ή κατά 3.875 φοιτητές/-τριες) από 12.398
φοιτητές/-τριες το 2015, σε 16.255 φοιτητές/-τριες το
2018. Την ίδια περίοδο αναφοράς, το πλήθος του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 50,0% (ή κατά 3 φοιτητές/-τριες) από 6 φοιτητές/-τριες το 2015, σε 9 φοιτητές/-τριες το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
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της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο
σπουδών (05) Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά και
στατιστική στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχια-

κού κύκλου σπουδών (ISCED7) ανά φύλο στα κράτημέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 6.253 : Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο σπουδών (05) Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά και στατιστική στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Degree mobile graduates from abroad by education level, sex and field of education [educ_uoe_mobg01]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, σε 17 από τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των
αποφοίτων ανδρών από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπολείπεται από ιδιαίτερα σημαντικά έως και ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ
ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στη Λετονία
(κατά 100,0 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά
απόκλισης των φύλων ακολουθούν: το Λουξεμβούργο
(κατά 60,0 ποσ. μονάδες), η Μάλτα (κατά 33,3 ποσ.
μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 33,3 ποσ. μονάδες), η
Ρουμανία (κατά 28,6 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 26,1 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 21,9 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 20,0 ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά 20,0 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο
(κατά 19,9 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 17,1 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 15,2 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Σουηδία (κατά 6,0 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 5,9 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 4,5 ποσ.
μονάδες), η Σλοβακία (κατά 4,3 ποσ. μονάδες), και η
Ολλανδία (κατά 3,1 ποσ. μονάδες).
Την ίδια χρονιά, σε 6 από τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ για
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των
αποφοίτων ανδρών από το συγκεκριμένο πεδίο σπου-

δών της βαθμίδας υπερέχει ελαφρά του αντίστοιχου
δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του
δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται
στην Ελλάδα (κατά 33,3 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η
Εσθονία (κατά 26,3 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 23,6 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Φινλανδία
(κατά 7,3 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 4,9 ποσ. μονάδες), και η Γερμανία (κατά 4,2 ποσ. μονάδες).
Τέλος, στην Πολωνία, το Βέλγιο, την Αυστρία, και την
Κροατία καταγράφεται οριακά μηδενική απόκλιση του
δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών (μικρότερη των
2,0 ποσ. μονάδων).
6.4.3.6 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο
σπουδών (06) Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού
κύκλου σπουδών (ISCED7) επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης κατηγορίας
στη βαθμίδα, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 6.254 : Πλήθος και ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο σπουδών (06) Τεχνολογίες
πληροφορίας και επικοινωνίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της
συγκεκριμένης κατηγορίας στη βαθμίδα, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, 10.183 φοιτητές/-τριες κινητικότητας πτυχίου
αποφοίτησαν από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών
(06) Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου
σπουδών (ISCED7), πλήθος που αντιστοιχεί στο 4,3%
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του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης κατηγορίας στη βαθμίδα, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Την ίδια χρονιά, 6 φοιτητές/-τριες κινητικότητας πτυχίου αποφοίτησαν από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) στην Ελλάδα, πλήθος που αντιστοιχεί στο 4,4% του συνολικού πληθυσμού των
αποφοίτων της συγκεκριμένης κατηγορίας στη βαθμίδα. Στην κατανομή μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ28, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα (4,4%)
κατέχει την 11η υψηλότερη θέση, τιμή υπερέχουσα
οριακά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28
(4,3%) κατά 0,1 ποσ. μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 12,8%
είναι: η Φινλανδία (19,0%), η Ιρλανδία (15,4%), η Εσθονία (13,4%), η Τσεχία (8,3%), και η Γερμανία
(7,9%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη
με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή
δείκτη 1,0%, είναι: η Κύπρος (0,2%), το Βέλγιο (0,8%),
η Πορτογαλία (1,1%), η Ισπανία (1,2%), και η Ιταλία
(1,5%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (13,1 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο σπουδών
(06) Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας της
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μεταπτυχιακού κύκλου
σπουδών (ISCED7) στη ΕΕ-28, καταγράφει ισχυρή αύξηση κατά 26,0% (ή κατά 2.100 φοιτητές/-τριες) από
8.083 φοιτητές/-τριες το 2015, σε 10.183 φοιτητές/τριες το 2018. Την ίδια περίοδο αναφοράς, το πλήθος
του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το συγκεκριμένο
πεδίο σπουδών στην Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική μείωση κατά -62,5% (ή κατά 10 φοιτητές/τριες) από 16 φοιτητές/-τριες το 2015, σε 6 φοιτητές/τριες το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο
σπουδών (06) Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού
κύκλου σπουδών (ISCED7) ανά φύλο στα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 6.255: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο σπουδών (06) Τεχνολογίες
πληροφορίας και επικοινωνίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Degree mobile graduates from abroad by education level, sex and field of education [educ_uoe_mobg01]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, σε 26 από τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία
διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των αποφοίτων
ανδρών από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπερέχει ιδιαίτερα σημαντικά του αντίστοιχου
δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του
δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται
στην Κύπρο (κατά 100,0 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η
Βουλγαρία (κατά 87,5 ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά
78,9 ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά 66,7 ποσ. μονάδες),
η Ρουμανία (κατά 64,7 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 63,6 ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά 58,6 ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο (κατά 58,6 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 57,9 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 57,9
ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 57,6 ποσ. μονάδες), η
Τσεχία (κατά 50,3 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 46,0
ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 45,6 ποσ. μονάδες), η
Πορτογαλία (κατά 44,8 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 44,2 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 43,0 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 42,3 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 37,1 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 33,3 ποσ. μονάδες), η Μάλτα (κατά 33,3 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο
Βασίλειο (κατά 32,1 ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 31,9

ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 30,0 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά 22,0 ποσ. μονάδες), και η Δανία (κατά 16,8
ποσ. μονάδες) που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του
εύρους της απόκλισης των φύλων από το συγκεκριμένο
πεδίο σπουδών της βαθμίδας μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το ποσοστό των αποφοίτων ανδρών από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της
βαθμίδας υπολείπεται σημαντικά (κατά 33,3 ποσ. μονάδες) του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών.
6.4.3.7 ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ,
ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο
σπουδών (07) Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και δομικών έργων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) επί
του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης κατηγορίας στη βαθμίδα, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το
2018.
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Γράφημα 6.256: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο σπουδών (07) Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και δομικών έργων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης κατηγορίας στη βαθμίδα, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Το 2018, 38.108 φοιτητές/-τριες κινητικότητας πτυχίου
αποφοίτησαν από το πεδίο σπουδών (07) Σπουδές
μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και δομικών
έργων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού
κύκλου σπουδών (ISCED7), πλήθος που αντιστοιχεί
στο 16,2% του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
της συγκεκριμένης κατηγορίας στη βαθμίδα, για τον
οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, 25 φοιτητές/-τριες κινητικότητας πτυχίου αποφοίτησαν από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού
κύκλου σπουδών (ISCED7) στην Ελλάδα, πλήθος που
αντιστοιχεί στο 18,4% του συνολικού πληθυσμού των
αποφοίτων της συγκεκριμένης κατηγορίας στη βαθμίδα. Στην κατανομή μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ28, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα (18,4%)
κατέχει την 10η χαμηλότερη θέση, τιμή υπερέχουσα
της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (16,2%)
κατά 2,2 ποσ. μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 26,6%
είναι: η Σουηδία (31,9%), η Γερμανία (30,0%), η Ιταλία
(26,6%), η Δανία (22,5%), και η Φινλανδία (21,9%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη
4,8%, είναι: η Μάλτα (4,0%), η Βουλγαρία (4,1%), το
Λουξεμβούργο (5,3%), η Ρουμανία (5,4%), και η Σλο-

βακία (5,6%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/
bottom5 είναι σημαντικά υψηλή (5,5 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων
του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018, για
την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος του
συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο σπουδών (07)
Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και δομικών έργων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) στην ΕΕ-28, καταγράφει σημαντική αύξηση κατά 35,0% (ή κατά 9.886 φοιτητές/-τριες) από 28.222 φοιτητές/-τριες το 2015, σε 38.108
φοιτητές/-τριες το 2018. Την ίδια περίοδο αναφοράς, το
πλήθος του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της
εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 25 φοιτητές/-τριες) από μηδενικό πλήθος φοιτητών/-τριών το 2015, σε 25 φοιτητές/-τριες το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της
εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο
σπουδών (07) Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και δομικών έργων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) ανά φύλο
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 6.257: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο σπουδών (07) Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και δομικών έργων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) ανά φύλο στα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Degree mobile graduates from abroad by education level, sex and field of education [educ_uoe_mobg01]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, σε 26 από τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των αποφοίτων ανδρών από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπερέχει από ιδιαίτερα σημαντικά
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έως και ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών,
με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών
και γυναικών να καταγράφεται στη Λετονία (κατά 83,3
ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των
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φύλων ακολουθούν: η Λιθουανία (κατά 73,7 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 68,1 ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο (κατά 57,1 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά
48,5 ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά 45,9 ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 41,5 ποσ. μονάδες), η Γερμανία
(κατά 41,1 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 40,7 ποσ.
μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 36,5 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 36,0 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 29,1
ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 29,0 ποσ. μονάδες), το
Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 28,2 ποσ. μονάδες), η Δανία
(κατά 27,5 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 25,8 ποσ.
μονάδες), η Ρουμανία (κατά 24,9 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 23,0 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά 22,1
ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 21,3 ποσ. μονάδες),
η Βουλγαρία (κατά 20,9 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 20,7 ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά 20,0 ποσ. μονά-

δες), η Ισπανία (κατά 18,6 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο
(κατά 16,5 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Κροατία
(κατά 3,8 ποσ. μονάδες). Τέλος, στη Μάλτα καταγράφεται οριακά μηδενική απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών (μικρότερη των 2,0 ποσ. μονάδων).
6.4.3.8 ΓΕΩΠΟΝΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ, ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο
σπουδών (08) Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική και
κτηνιατρική στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) επί του συνολικού
πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης κατηγορίας στη βαθμίδα, για τον οποίο διατίθενται σχετικά
στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 6.258: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο σπουδών (08) Γεωπονία,
δασοκομία, αλιευτική και κτηνιατρική στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης κατηγορίας στη βαθμίδα, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - Degree mobile graduates from abroad by education level, sex and field of education [educ_uoe_mobg01]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, 3.093 φοιτητές/-τριες κινητικότητας πτυχίου
αποφοίτησαν από το πεδίο σπουδών (08) Γεωπονία,
δασοκομία, αλιευτική και κτηνιατρική στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών
(ISCED7), πλήθος που αντιστοιχεί στο 1,3% του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης
κατηγορίας στη βαθμίδα, για τον οποίο διατίθενται
σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, 2 φοιτητές/-τριες κινητικότητας πτυχίου αποφοίτησαν από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού
κύκλου σπουδών (ISCED7) στην Ελλάδα, πλήθος που
αντιστοιχεί στο 1,5% του συνολικού πληθυσμού των
αποφοίτων της συγκεκριμένης κατηγορίας στη βαθμίδα. Στην κατανομή μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ28, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα (1,5%)
κατέχει την 19η υψηλότερη θέση, τιμή υπερέχουσα
οριακά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28
(1,3%) κατά 0,2 ποσ. μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 4,7% είναι: η Ουγγαρία (8,1%), το Βέλγιο (4,6%), η Σλοβακία
(4,0%), η Κροατία (3,4%), και η Τσεχία (3,2%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο μη-μηδενικό δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη 0,6%, είναι: η Σουηδία (0,2%), το Ηνωμένο
Βασίλειο (0,6%), η Ιρλανδία (0,7%), το Λουξεμβούργο

(0,8%), και η Ισπανία (0,9%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή
του λόγου top5/ bottom5 είναι σημαντικά υψηλή (7,3
φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο σπουδών (08) Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική και κτηνιατρική της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μεταπτυχιακού
κύκλου σπουδών (ISCED7) στη ΕΕ-28, καταγράφει σημαντική αύξηση κατά 39,4% (ή κατά 875 φοιτητές/τριες) από 2.218 φοιτητές/-τριες το 2015, σε 3.093
φοιτητές/-τριες το 2018. Την ίδια περίοδο αναφοράς,
το πλήθος του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην Ελλάδα καταγράφει
ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 100,0% (ή κατά 1
φοιτητή/-τρια) από 1 φοιτητή/-τρια το 2015, σε 2 φοιτητές/-τριες το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο
σπουδών (08) Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική και
κτηνιατρική στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 6.259: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο σπουδών (08) Γεωπονία,
δασοκομία, αλιευτική και κτηνιατρική στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, σε 21 από τα 24 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται μη-μηδενικά σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των αποφοίτων ανδρών από το συγκεκριμένο
πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπολείπεται από ιδιαίτερα σημαντικά έως και ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη
των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη
μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στο
Λουξεμβούργο και την Εσθονία (κατά 100,0 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων
ακολουθούν: η Σλοβενία (κατά 60,0 ποσ. μονάδες), το
Βέλγιο (κατά 49,0 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά
46,9 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 42,2 ποσ. μονάδες),
η Αυστρία (κατά 39,6 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά
33,3 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 33,3 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 29,7 ποσ. μονάδες), η Ισπανία
(κατά 29,1 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 28,6 ποσ.
μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 25,1 ποσ. μονάδες), η
Βουλγαρία (κατά 22,2 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 21,9 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 19,4
ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά 17,7 ποσ. μονάδες), η
Ιταλία (κατά 16,3 ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά 14,2
ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Πορτογαλία (κατά 8,3
ποσ. μονάδες), και η Γερμανία (κατά 5,8 ποσ. μονάδες).

Την ίδια χρονιά, σε 2 από τα 24 κράτη-μέλη της ΕΕ για
τα οποία διατίθενται μη-μηδενικά σχετικά στοιχεία, το
ποσοστό των αποφοίτων ανδρών από το συγκεκριμένο
πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπολείπεται από ιδιαίτερα σημαντικά έως και ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη
των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη
μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στην Ελλάδα (κατά 100,0 ποσ. μονάδες), και ακολουθεί η Σουηδία (κατά 9,1 ποσ. μονάδες). Τέλος, στην Ρουμανία
καταγράφεται οριακά μηδενική απόκλιση του δείκτη
μεταξύ ανδρών και γυναικών (μικρότερη των 2,0 ποσ.
μονάδων).
6.4.3.9 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και
το ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο σπουδών (09) Υγεία και υπηρεσίες πρόνοιας στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου
σπουδών (ISCED7) επί του συνολικού πληθυσμού των
αποφοίτων της συγκεκριμένης κατηγορίας στη βαθμίδα, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 6.260: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο σπουδών (09) Υγεία και υπηρεσίες πρόνοιας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης κατηγορίας στη βαθμίδα, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - Degree mobile graduates from abroad by education level, sex and field of education [educ_uoe_mobg01]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, 20.916 φοιτητές/-τριες κινητικότητας πτυχίου
αποφοίτησαν από το πεδίο σπουδών (09) Υγεία και
υπηρεσίες πρόνοιας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7), πλήθος που
αντιστοιχεί στο 8,9% του συνολικού πληθυσμού των
αποφοίτων της συγκεκριμένης κατηγορίας στη βαθμίδα, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
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Την ίδια χρονιά, 43 φοιτητές/-τριες κινητικότητας πτυχίου αποφοίτησαν από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) στην Ελλάδα, πλήθος που αντιστοιχεί στο 31,6% του συνολικού πληθυσμού των
αποφοίτων της συγκεκριμένης κατηγορίας στη βαθμίδα. Στην κατανομή μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ28, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα (31,6%)
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κατέχει την 6η υψηλότερη θέση, τιμή υπερτερούσα ιδιαίτερα σημαντικά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη
στην ΕΕ-28 (8,9%) κατά 22,7 ποσ. μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 51,0% είναι: η Ρουμανία (64,8%), η Βουλγαρία (60,7%), η Σλοβακία (53,3%), η Λετονία (42,8%), και η Ουγγαρία
(33,4%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη
με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή
δείκτη 2,8%, είναι: το Λουξεμβούργο (1,7%), η Εσθονία
(1,9%), η Φινλανδία (2,4%), η Ολλανδία (3,5%), και το
Ηνωμένο Βασίλειο (4,4%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του
λόγου top5/ bottom5 είναι σημαντικά ιδιαίτερα υψηλή
(18,4 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών
διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της εισερ-

χόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο σπουδών
(09) Υγεία και υπηρεσίες πρόνοιας της τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών
(ISCED7) στην ΕΕ-28, καταγράφει σημαντική αύξηση
κατά 32,6% (ή κατά 5.146 φοιτητές/-τριες) από 15.770
φοιτητές/-τριες το 2015, σε 20.916 φοιτητές/-τριες το
2018. Την ίδια περίοδο αναφοράς, το πλήθος του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 2050,0% (ή κατά 41 φοιτητές/-τριες) από 2
φοιτητές/-τριες το 2015, σε 43 φοιτητές/-τριες το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο
σπουδών (09) Υγεία και υπηρεσίες πρόνοιας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το
2018.

Γράφημα 6.261: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο σπουδών (09) Υγεία και
υπηρεσίες πρόνοιας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, σε 20 από τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των
αποφοίτων ανδρών από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπολείπεται από ιδιαίτερα σημαντικά έως οριακά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ
ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στο Λουξεμβούργο (κατά 41,2 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα
σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Σουηδία
(κατά 48,9 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά 45,5 ποσ.
μονάδες), η Φινλανδία (κατά 42,3 ποσ. μονάδες), η
Δανία (κατά 42,0 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά
41,2 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 35,1
ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 29,1 ποσ. μονάδες), η
Σλοβακία (κατά 28,8 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία
(κατά 28,8 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 25,9 ποσ.
μονάδες), η Ελλάδα (κατά 25,6 ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά 20,4 ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά 19,4
ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 18,0 ποσ. μονάδες),
η Ισπανία (κατά 17,3 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά
13,0 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Ιταλία (κατά
8,9 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 8,3 ποσ. μονάδες),
και οριακά η Μάλτα (κατά 3,7 ποσ. μονάδες).
Την ίδια χρονιά, σε 5 από τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ για
τα οποία διατίθενται μη-μηδενικά σχετικά στοιχεία, το

ποσοστό των αποφοίτων ανδρών από το συγκεκριμένο
πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπερέχει από ισχυρά έως
και ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη
μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και
γυναικών να καταγράφεται στη Ρουμανία (κατά 20,6
ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης
των φύλων ακολουθούν: η Εσθονία (κατά 16,7 ποσ.
μονάδες), και ελαφρότερα η Βουλγαρία (κατά 9,2
ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 6,9 ποσ. μονάδες),
και οριακά η Ουγγαρία (κατά 2,3 ποσ. μονάδες). Τέλος, στην Πολωνία και την Λετονία καταγράφεται οριακά μηδενική απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και
γυναικών (μικρότερη των 2,0 ποσ. μονάδων).
6.4.3.10 ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της
εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο
σπουδών (10) Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης κατηγορίας στη βαθμίδα, για
τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 6.262: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο σπουδών (10) Σπουδές στην
παροχή υπηρεσιών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης κατηγορίας στη βαθμίδα, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - Degree mobile graduates from abroad by education level, sex and field of education [educ_uoe_mobg01]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, 1.955 φοιτητές/-τριες κινητικότητας πτυχίου
αποφοίτησαν από το πεδίο σπουδών (10) Σπουδές
στην παροχή υπηρεσιών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7), πλήθος
που αντιστοιχεί στο 0,8% του συνολικού πληθυσμού
των αποφοίτων της συγκεκριμένης κατηγορίας στη
βαθμίδα, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία,
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, 4 φοιτητές/-τριες κινητικότητας πτυχίου
αποφοίτησαν από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου
σπουδών (ISCED7) στην Ελλάδα, πλήθος που αντιστοιχεί
στο 2,9% του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
της συγκεκριμένης κατηγορίας στη βαθμίδα. Στην κατανομή μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28, ως προς το
συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα (2,9%) κατέχει την 6η
υψηλότερη θέση, τιμή υπερέχουσα ελαφρά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (0,8%) κατά 2,1 ποσ.
μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 4,0% είναι: η Κροατία (6,5%), η Βουλγαρία (3,8%), η Τσεχία
(3,7%), η Ισπανία (3,1%), και η Ρουμανία (3,0%). Στον
αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο μη-μηδενικό δείκτη (bottom 5) και με μέση
τιμή δείκτη 0,8%, είναι: η Δανία (0,6%), η Γερμανία
(0,7%), η Σουηδία (0,8%), η Ιταλία (0,8%), και η Αυ-

στρία (1,0%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/
bottom5 είναι σημαντικά υψηλή (5,0 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων
του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο σπουδών
(10) Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών
(ISCED7) στην ΕΕ-28, καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική
αύξηση κατά 66,5% (ή κατά 781 φοιτητές/-τριες) από
1.174 φοιτητές/-τριες το 2015, σε 1.955 φοιτητές/τριες το 2018. Την ίδια περίοδο αναφοράς, το πλήθος
του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το συγκεκριμένο
πεδίο σπουδών στην Ελλάδα καταγράφει αύξηση κατά
4 φοιτητές/-τριες) από μηδενικό πλήθος φοιτητών/τριών το 2015, σε 4 φοιτητές/-τριες το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο
σπουδών (10) Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου
σπουδών (ISCED7) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ28 το 2018.

Γράφημα 6.263: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο σπουδών (10) Σπουδές
στην παροχή υπηρεσιών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, σε 13 από τα 23 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται μη-μηδενικά σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των αποφοίτων ανδρών από το συγκεκριμένο
πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπολείπεται από ιδιαίτερα σημαντικά έως και ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του
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δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται
στην Ελλάδα (κατά 100,0 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η
Δανία (κατά 60,0 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 47,1
ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 41,9 ποσ. μονάδες), η
Αυστρία (κατά 36,7 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

36,0 ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 27,3 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 22,4 ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο (κατά 14,3 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά
11,9 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Ιταλία (κατά 8,9
ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 7,7 ποσ. μονάδες),
και η Ολλανδία (κατά 6,5 ποσ. μονάδες).
Την ίδια χρονιά, σε 8 από τα 23 κράτη-μέλη της ΕΕ για
τα οποία διατίθενται μη-μηδενικά σχετικά στοιχεία, το
ποσοστό των αποφοίτων ανδρών υπερέχει από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας από ιδιαίτερα σημαντικά έως και οριακά του αντίστοιχου δείκτη
των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη
μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στη
Βουλγαρία (κατά 55,0 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Σλοβενία (κατά 50,0 ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά 21,60
ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 20,6 ποσ. μονάδες), η

Λιθουανία (κατά 20,0 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία
(κατά 17,9 ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά 11,1 ποσ.
μονάδες), και οριακά η Ισπανία (κατά 2,5 ποσ. μονάδες). Τέλος, στην Ρουμανία, και τη Σλοβακία καταγράφεται οριακά μηδενική απόκλιση του δείκτη μεταξύ
ανδρών και γυναικών (μικρότερη των 2,0 ποσ. μονάδων).
6.4.3.11 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΕΔΙΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΕ28
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών
(ISCED7) στα πεδία σπουδών (01)-(10) στην ΕΕ-28 και
στην Ελλάδα το 2018.

Γράφημα 6.264: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) ανά πεδίο σπουδών στην ΕΕ-28 και στην ΕΛΛΑΔΑ το 2018
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Πηγή: Eurostat - Degree mobile graduates from abroad by education level, sex and field of education [educ_uoe_mobg01]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, στο συνολικό πληθυσμό των αποφοίτων της
εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από την τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών
(ISCED7) στην ΕΕ-28:
 το 34,0% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο
Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το δίκαιο,
 το 16,2% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο
Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και
δομικών έργων,
 το 12,8% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο
Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση,
 το 11,1% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο
Ανθρωπιστικές σπουδές, γλωσσικές σπουδές, σπουδές στις τέχνες,
 το 8,9% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο Υγεία και υπηρεσίες πρόνοιας,

 το 6,9% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο
Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά, στατιστική,

 το 4,3% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο Τε



χνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας,
το 3,5% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο Εκπαίδευση,
το 1,3% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική και κτηνιατρική, και
το 0,8% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο
Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών.

Την ίδια χρονιά, στο συνολικό πληθυσμό των αποφοίτων της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από την
τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου
σπουδών (ISCED7) στην Ελλάδα:
 το 31,6% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο
Υγεία και υπηρεσίες πρόνοιας, τιμή υπερέχουσα ι-
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διαίτερα σημαντικά (κατά 22,7 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (8,9%),
το 19,9% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο
Ανθρωπιστικές σπουδές, γλωσσικές σπουδές, σπουδές στις τέχνες, τιμή υπερέχουσα σημαντικά (κατά 8,7
ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28
(11,1%),
το 18,4% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο
Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και
δομικών έργων, τιμή υπερέχουσα ελαφρά (κατά 2,2
ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28
(16,2%),
το 9,6% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο
Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά (κατά 3,2 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (12,8%),
το 6,6% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο
Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά, στατιστική, τιμή υπολειπόμενη οριακά (κατά 0,3 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (6,9%),
το 5,1% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο
Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το δίκαιο,
τιμή υπολειπόμενη ιδιαίτερα σημαντικά (κατά 28,9





ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28
(34,0%),
το 4,4% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας, τιμή υπερέχουσα οριακά (κατά 0,1 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (4,3%),
το 2,9% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο
Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών, τιμή υπερέχουσα
ελαφρά (κατά 2,1 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής
στην ΕΕ-28 (0,8%),

 το 1,5% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο Γε-



ωπονία, δασοκομία, αλιευτική και κτηνιατρική, τιμή
υπερέχουσα οριακά (κατά 0,2 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (1,3%), και
μηδενικό ποσοστό του πληθυσμού αποφοίτησε από το
πεδίο Εκπαίδευση, έναντι ποσοστού 11,1% στην ΕΕ-28
(%).

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών
(ISCED7) στα πεδία σπουδών (01)-(10) και ανά φύλο
στην ΕΕ-28 και στην Ελλάδα το 2018.

Γράφημα 6.265: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) ανά πεδίο σπουδών και ανά φύλο στην ΕΕ-28 και στην ΕΛΛΑΔΑ το 2018
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Πηγή: Eurostat - Degree mobile graduates from abroad by education level, sex and field of education [educ_uoe_mobg01]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, στο συνολικό πληθυσμό των αποφοίτων της
εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από την τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών
(ISCED7) στην ΕΕ-28 καταγράφεται:
 σημαντική ανισορροπία των φύλων υπέρ των αποφοίτων ανδρών σε 2 πεδία σπουδών: (1) Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας, και (2) Σπουδές
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μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και δομικών
έργων,
σημαντική ανισορροπία των φύλων υπέρ των αποφοίτων γυναικών σε 7 πεδία σπουδών: (1) Εκπαίδευση, (2) Ανθρωπιστικές σπουδές, γλωσσικές
σπουδές, σπουδές στις τέχνες, (3) Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση, (4) Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική και κτηνιατρική, (5)

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020



Υγεία και υπηρεσίες πρόνοιας, και ελαφρότερα στα
πεδία (6) Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση
και το δίκαιο, και (7) Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά, στατιστική, και
σχετική ισορροπία των φύλων στο πεδίο σπουδών
Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών.



Την ίδια χρονιά, στο συνολικό πληθυσμό των αποφοίτων της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από την
τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου
σπουδών (ISCED7) στην Ελλάδα καταγράφεται:
 σημαντική ανισορροπία των φύλων υπέρ των αποφοίτων ανδρών σε 4 πεδία σπουδών: (1) Γεωπονία,
6.4.4



δασοκομία, αλιευτική και κτηνιατρική, (2) Σπουδές
μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και δομικών
έργων, (3) Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά, στατιστική, και (4) Ανθρωπιστικές σπουδές, γλωσσικές
σπουδές, σπουδές στις τέχνες,
σημαντική ανισορροπία των φύλων υπέρ των αποφοίτων γυναικών σε 4 πεδία σπουδών: (1) Σπουδές
στην παροχή υπηρεσιών, (2) Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας, (3) Υγεία και υπηρεσίες πρόνοιας, και ελαφρότερα στο πεδίο σπουδών (4) Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το δίκαιο, και
σχετική ισορροπία των φύλων στο πεδίο σπουδών:
Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση.

Τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8)
του, καθώς και το ποσοστό των αποφοίτων φοιτητριών
επί του συγκεκριμένου συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018. Σημειώνεται ότι το 2018 δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για
την Ισπανία, τη Γαλλία, την Ολλανδία και την Πολωνία.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος του
συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από την τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) για τον
οποίο διατίθενται στοιχεία ως προς το πεδίο σπουδών

Γράφημα 6.266: Πλήθος του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από την τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου
σπουδών (ISCED8) για τον οποίο διατίθενται στοιχεία ως προς το πεδίο σπουδών του, και ποσοστό των αποφοίτων φοιτητριών επί του συγκεκριμένου συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Degree mobile graduates from abroad by education level, sex and field of education [educ_uoe_mobg01]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, 26.782 φοιτητές/-τριες κινητικότητας πτυχίου
αποφοίτησαν από την τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) για τους οποίους
διατίθενται στοιχεία ως προς το πεδίο σπουδών τους
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28, με τον δείκτη ποσοστό των
αποφοίτων φοιτητριών επί του συγκεκριμένου συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων να είναι 43,5% (ή
11,651 φοιτήτριες).
Την ίδια χρονιά, 21 φοιτητές/-τριες κινητικότητας πτυχίου αποφοίτησαν από την τριτοβάθμια εκπαίδευση
διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) για τους οποίους διατίθενται στοιχεία ως προς το πεδίο σπουδών
τους στην Ελλάδα, με τον δείκτη ποσοστό των αποφοίτων φοιτητριών επί του συγκεκριμένου συνολικού
πληθυσμού των αποφοίτων να είναι 38,1% (ή 8 φοιτήτριες). Στην κατανομή μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ28, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα (38,1%)
κατέχει την 6η χαμηλότερη θέση, τιμή υπολειπόμενη
ισχυρά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28
(43,5%) κατά 5,4 ποσ. μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, σε 22 από τα 24 κράτη-μέλη
της ΕΕ, για τα οποία διατίθενται μη-μηδενικά στοιχεία,

το ποσοστό των φοιτητριών που αποφοίτησαν στη συγκεκριμένη βαθμίδα υπολείπονται από ιδιαίτερα σημαντικά έως ελαφρά του αντίστοιχου ποσοστού των
φοιτητών. Τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη
(top 5) και με μέση τιμή δείκτη 50,6% είναι: η Λιθουανία (61,5%), η Λετονία (54,5%), η Ουγγαρία (46,0%), η
Κροατία (45,6%), και η Κύπρος (45,5%). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη 30,5%, είναι:
η Εσθονία (25,0%), η Ρουμανία (29,0%), η Βουλγαρία
(31,3%), το Λουξεμβούργο (31,4%), και η Σλοβακία
(44,1%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,7 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2018, στο πεδίο σπουδών
(00) Γενικά προγράμματα και προσόντα της συγκεκριμένης κατηγορίας στη βαθμίδα αποφοιτά μόλις 1 φοιτητής/-τρια από το Ηνωμένο Βασίλειο επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της βαθμίδας στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28, ενώ σε 27 από τα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία κατα-
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γράφεται μηδενικό πλήθος αποφοίτων από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας.
Στη συνέχεια παρουσιάζεται η κατανομή των υπόλοιπων 10 πεδίων σπουδών της βαθμίδας.

εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο
σπουδών (01) Εκπαίδευση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) επί του
συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης κατηγορίας στη βαθμίδα, για τον οποίο διατίθενται
σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

6.4.4.1 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της

Γράφημα 6.267 : Πλήθος και ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο σπουδών (01) Εκπαίδευση
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης κατηγορίας στη
βαθμίδα, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Degree mobile graduates from abroad by education level, sex and field of education [educ_uoe_mobg01]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, 613 φοιτητές/-τριες κινητικότητας πτυχίου αποφοίτησαν από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8), πλήθος που αντιστοιχεί στο 2,3% του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης
κατηγορίας στη βαθμίδα, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη
χρονιά.
Την ίδια χρονιά, καταγράφεται μηδενικό πλήθος αποφοίτων από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών
(ISCED8) στην Ελλάδα.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 11,8% είναι: η Βουλγαρία (22,9%), η Πορτογαλία (12,2%), η Λετονία (9,1%), η Σλοβενία (7,7%), και η Σλοβακία (7,3%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο μη-μηδενικό δείκτη (bottom 5) και με μέση
τιμή δείκτη 0,8%, είναι: η Σουηδία (0,3%), η Ιταλία
(0,3%), η Γερμανία (0,8%), το Βέλγιο (1,2%), και η Αυ-

στρία (1,5%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/
bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (14,2 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο σπουδών
(01) Εκπαίδευση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) στην ΕΕ-28,
καταγράφει ελαφρά αύξηση κατά 5,9% (ή κατά 34
φοιτητές/-τριες) από 579 φοιτητές/-τριες το 2015, σε
613 φοιτητές/-τριες το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο
σπουδών (01) Εκπαίδευση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) ανά
φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 6.268: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο σπουδών (01) Εκπαίδευση
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Το 2018, σε 14 από τα 18 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά μη-μηδενικά στοιχεία, το ποσοστό των ανδρών από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπολείπεται από ιδιαίτερα σημαντι-
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κά έως ισχυρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με
τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και
γυναικών να καταγράφεται στη Σουηδία και τη Λετονία
(κατά 100,0 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά
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απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Ιρλανδία (κατά
75,0 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 33,3 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 33,3 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά
33,3 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 27,3 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 25,2 ποσ. μονάδες), η
Σλοβακία (κατά 25,0 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά
25,0 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 22,2 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 20,0 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 20,0 ποσ. μονάδες), και η Τσεχία (κατά 16,7
ποσ. μονάδες).
Την ίδια χρονιά, σε 4 από τα 18 κράτη-μέλη της ΕΕ για
τα οποία διατίθενται σχετικά μη-μηδενικά στοιχεία, το
ποσοστό των ανδρών από το συγκεκριμένο πεδίο
σπουδών της βαθμίδας υπερέχει από ιδιαίτερα σημαντικά έως ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στην Κροατία (κατά 50,0 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Βουλγαρία (κατά

45,5 ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο (κατά 33,3 ποσ.
μονάδες), και ελαφρότερα η Αυστρία (κατά 7,7 ποσ.
μονάδες), που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του εύρους της απόκλισης των φύλων από το συγκεκριμένο
πεδίο σπουδών της βαθμίδας μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
6.4.4.2 ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ & ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ, ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ
ΤΕΧΝΕΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο
σπουδών (02) Ανθρωπιστικές, γλωσσικές σπουδές,
σπουδές στις τέχνες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης
κατηγορίας στη βαθμίδα, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 6.269: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο σπουδών (02) Ανθρωπιστικές, γλωσσικές σπουδές, σπουδές στις τέχνες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης κατηγορίας στη βαθμίδα, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Το 2018, 3.041 φοιτητές/-τριες κινητικότητας πτυχίου
αποφοίτησαν από το πεδίο σπουδών (02) Ανθρωπιστικές, γλωσσικές σπουδές, σπουδές στις τέχνες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών
(ISCED8), πλήθος που αντιστοιχεί στο 11,4% του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης κατηγορίας στη βαθμίδα, για τον οποίο διατίθενται σχετικά
στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη
χρονιά.
Την ίδια χρονιά, 8 φοιτητές/-τριες κινητικότητας πτυχίου
αποφοίτησαν από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) στην Ελλάδα, πλήθος που αντιστοιχεί στο
38,1% του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της
συγκεκριμένης κατηγορίας στη βαθμίδα. Στην κατανομή
μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα (38,1%) κατέχει την 1η υψηλότερη θέση, τιμή υπερέχουσα ιδιαίτερα σημαντικά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (11,4%) κατά 26,7
ποσ. μονάδες. Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη
με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη
25,2% είναι: η Ελλάδα (38,1%) ως ακραία τιμή, η Ρουμανία (23,4%), η Εσθονία (22,5%), η Ουγγαρία (21,4%), και
η Κροατία (20,6%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5
κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με
μέση τιμή δείκτη 5,6%, είναι: η Σουηδία (2,2%), το Λου-

ξεμβούργο (5,1%), η Φινλανδία (6,1%),η Δανία (7,1%),
και η Σλοβενία (7,7%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom5 είναι σημαντικά υψηλή (4,5 φορές), που
υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων
του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018, για
την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος του
συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο σπουδών (02)
Ανθρωπιστικές, γλωσσικές σπουδές, σπουδές στις τέχνες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) στην ΕΕ-28, καταγράφει αύξηση
κατά 18,1% (ή κατά 466 φοιτητές/-τριες) από 2.575 φοιτητές/-τριες το 2015, σε 3.041 φοιτητές/-τριες το 2018.
Την ίδια περίοδο αναφοράς, το πλήθος του συνολικού
πληθυσμού των αποφοίτων της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην
Ελλάδα καταγράφει μηδενική μεταβολή.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της
εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο
σπουδών (02) Ανθρωπιστικές, γλωσσικές σπουδές,
σπουδές στις τέχνες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) ανά φύλο στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 6.270: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο σπουδών (02) Ανθρωπιστικές, γλωσσικές σπουδές, σπουδές στις τέχνες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το
2018
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Το 2018, σε 12 από τα 24 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των
ανδρών από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της
βαθμίδας υπολείπεται από ιδιαίτερα σημαντικά έως
ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη
μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και
γυναικών να καταγράφεται στη Λιθουανία (κατά 18,9
ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης
των φύλων ακολουθούν: η Σλοβενία (κατά 33,3 ποσ.
μονάδες), η Κροατία (κατά 28,6 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 25,0 ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 23,1
ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 22,4 ποσ. μονάδες), η
Πορτογαλία (κατά 21,3 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία
(κατά 21,2 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 16,0 ποσ.
μονάδες), η Γερμανία (κατά 11,6 ποσ. μονάδες), η
Τσεχία (κατά 10,6 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα το
Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 5,9 ποσ. μονάδες).
Την ίδια χρονιά, σε 9 από τα 24 κράτη-μέλη της ΕΕ για
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το ποσοστό των
ανδρών από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της
βαθμίδας υπερέχει από ιδιαίτερα σημαντικά έως ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυ-

ναικών να καταγράφεται στην Κύπρο, τη Λετονία, και
τη Μάλτα (κατά 100,0 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η
Σλοβακία (κατά 36,4 ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά
33,3 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά 31,0 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 27,4 ποσ. μονάδες), η Δανία
(κατά 14,3 ποσ. μονάδες), και η Ουγγαρία (κατά 11,1
ποσ. μονάδες). Τέλος, στην Αυστρία, τη Βουλγαρία
και το Λουξεμβούργο καταγράφεται οριακά μηδενική
απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών (μικρότερη των 2,0 ποσ. μονάδων).
6.4.4.3 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ &
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο
σπουδών (03) Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία
και πληροφόρηση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης
κατηγορίας στη βαθμίδα, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 6.271: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο σπουδών (03) Κοινωνικές
επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης κατηγορίας στη βαθμίδα, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Το 2018, 2.478 φοιτητές/-τριες κινητικότητας πτυχίου
αποφοίτησαν από το πεδίο σπουδών (03) Κοινωνικές
επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8), πλήθος που αντιστοιχεί στο 9,3% του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης κατηγορίας στη βαθμίδα, για τον οποίο διατίθενται
σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 τη συγκε-

1176

κριμένη χρονιά. Την ίδια χρονιά, 1 εισερχόμενος φοιτητής/-τρια αποφοίτησε από το συγκεκριμένο πεδίο
σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού
κύκλου σπουδών (ISCED8) στην Ελλάδα, πλήθος που
αντιστοιχεί στο 4,8% του συνολικού πληθυσμού των
αποφοίτων της συγκεκριμένης κατηγορίας στη βαθμίδα. Στην κατανομή μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ28, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα (4,8%)
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κατέχει την 23η υψηλότερη θέση, τιμή υπολειπόμενη
της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (9,3%) κατά
4,5 ποσ. μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 23,1% είναι: η Κύπρος (36,4%), η Βουλγαρία (28,1%), η Ουγγαρία (18,3%), η Λετονία (18,2%), και η Κροατία (14,7%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη
5,5%, είναι: η Σουηδία (4,6%), η Ελλάδα (4,8%), η Εσθονία (5,0%), η Γερμανία (5,6%), και η Δανία (7,3%).
Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι
σημαντικά υψηλή (4,2 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο σπουδών

(03) Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) στην ΕΕ-28, καταγράφει
ισχυρή αύξηση κατά 21,6% (ή κατά 441 φοιτητές/-τριες)
από 2.037 φοιτητές/-τριες το 2015, σε 2.478 φοιτητές/τριες το 2018. Την ίδια περίοδο αναφοράς, το πλήθος
του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το συγκεκριμένο
πεδίο σπουδών στην Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική μείωση κατά 50,0% (ή κατά 1 φοιτητή/-τρια)
από 2 φοιτητές/-τριες το 2015, σε 1 φοιτητή/-τρια το
2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο
σπουδών (03) Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία
και πληροφόρηση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) ανά φύλο στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 6.272: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο σπουδών (03) Κοινωνικές
επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το
2018
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Το 2018, σε 13 από τα 24 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των ανδρών από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπολείπεται από ιδιαίτερα σημαντικά έως οριακά
του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών
να καταγράφεται στη Μάλτα, τη Λιθουανία, και τη Λετονία (κατά 100,0 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα
σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Σουηδία
(κατά 30,9 ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο (κατά 25,0
ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 20,0 ποσ. μονάδες), η
Δανία (κατά 17,2 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 102
ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα το Βέλγιο (κατά 8,0
ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 5,4 ποσ.
μονάδες), η Γερμανία (κατά 5,4 ποσ. μονάδες), και οριακά η Φινλανδία (κατά 2,4 ποσ. μονάδες).
Την ίδια χρονιά, σε 9 από τα 24 κράτη-μέλη της ΕΕ για
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των
ανδρών από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπερέχει από ιδιαίτερα σημαντικά έως οριακά
του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών
να καταγράφεται στην Ελλάδα (κατά 100,0 ποσ. μονά-

δες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων
ακολουθούν: η Σλοβακία (κατά 63,6 ποσ. μονάδες), η
Κροατία (κατά 60,0 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά
39,2 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 29,7 ποσ. μονάδες),
η Βουλγαρία (κατά 18,5 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία
(κατά 12,5 ποσ. μονάδες), και οριακά η Αυστρία (κατά
3,9 ποσ. μονάδες), και η Ιρλανδία (κατά 2,4 ποσ. μονάδες).
Τέλος, στην Εσθονία, και τη Κύπρο καταγράφεται οριακά μηδενική απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και
γυναικών (μικρότερη των 2,0 ποσ. μονάδων).
6.4.4.4 ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο
σπουδών (04) Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση
και το δίκαιο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) επί του συνολικού
πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης κατηγορίας στη βαθμίδα, για τον οποίο διατίθενται σχετικά
στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

1177

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

Γράφημα 6.273: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο σπουδών (04) Σπουδές στις
επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το δίκαιο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
της συγκεκριμένης κατηγορίας στη βαθμίδα, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Degree mobile graduates from abroad by education level, sex and field of education [educ_uoe_mobg01]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, 2.091 φοιτητές/-τριες κινητικότητας πτυχίου
αποφοίτησαν από το πεδίο σπουδών (04) Σπουδές στις
επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το δίκαιο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης διδακτορικού κύκλου σπουδών
(ISCED8), πλήθος που αντιστοιχεί στο 7,8% του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης
κατηγορίας στη βαθμίδα, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28.
Την ίδια χρονιά, καταγράφεται μηδενικό πλήθος αποφοίτων από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών
(ISCED8) στην Ελλάδα.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 26,1% είναι: η
Λετονία (54,5%), η Σλοβακία (22,9%), η Ρουμανία
(21,0%), η Πορτογαλία (16,8%), και η Λιθουανία (15,4%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο μη-μηδενικό δείκτη (bottom 5) και με μέση
τιμή δείκτη 4,1%, είναι: η Σουηδία (1,8%), η Κροατία
(2,9%), η Φινλανδία (4,8%), η Ιρλανδία (5,3%), και η
Γερμανία (5,6%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom5 είναι σημαντικά υψηλή (6,4 φορές), που
υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων
του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο σπουδών
(04) Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το δίκαιο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) στην ΕΕ-28, καταγράφει ισχυρή
αύξηση κατά 27,3% (ή κατά 448 φοιτητές/-τριες) από
1.643 φοιτητές/-τριες το 2015, σε 2.091 φοιτητές/-τριες
το 2018. Την ίδια περίοδο αναφοράς, το πλήθος του
συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το συγκεκριμένο πεδίο
σπουδών στην Ελλάδα καταγράφει μείωση κατά 100,0% από 2 φοιτητές/-τριες το 2015, σε μηδενικό
πλήθος φοιτητών/-τριών το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο
σπουδών (04) Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση
και το δίκαιο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) ανά φύλο στα κράτημέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 6.274: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο σπουδών (04) Σπουδές στις
επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το δίκαιο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Degree mobile graduates from abroad by education level, sex and field of education [educ_uoe_mobg01]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, σε 13 από τα 21 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά μη-μηδενικά στοιχεία, το ποσοστό των ανδρών από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπερέχει από ιδιαίτερα σημαντικά
έως και ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών,
με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στη Σλοβενία
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(κατά 100,0 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά
απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Σλοβακία (κατά
6,8 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά 61,5 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 55,6 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 46,2 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά
45,5 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 33,3 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 30,0 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κα-
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τά 22,4 ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 18,2 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 12,0 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 10,7 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα
η Γερμανία (κατά 8,4 ποσ. μονάδες).
Την ίδια χρονιά, σε 3 από τα 21 κράτη-μέλη της ΕΕ για
τα οποία διατίθενται σχετικά μη-μηδενικά στοιχεία, το
ποσοστό των ανδρών από το συγκεκριμένο πεδίο
σπουδών της βαθμίδας υπολείπεται από ιδιαίτερα
σημαντικά έως και ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των
γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στην Κύπρο (κατά 100,0 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν:
το Λουξεμβούργο (κατά 6,7 ποσ. μονάδες), και οριακά
η Ιταλία (κατά 2,8 ποσ. μονάδες).

Τέλος, στην Εσθονία, την Κροατία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, και την Ουγγαρία καταγράφεται οριακά μηδενική απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών (μικρότερη των 2,0 ποσ. μονάδων).
6.4.4.5 ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο
σπουδών (05) Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά και
στατιστική στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης κατηγορίας
στη βαθμίδα, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 6.275: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο σπουδών (05) Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά και στατιστική στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της
συγκεκριμένης κατηγορίας στη βαθμίδα, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - Degree mobile graduates from abroad by education level, sex and field of education [educ_uoe_mobg01]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, 7.246 φοιτητές/-τριες κινητικότητας πτυχίου
αποφοίτησαν από το πεδίο σπουδών (05) Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά και στατιστική στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών
(ISCED8), πλήθος που αντιστοιχεί στο 27,1% του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης κατηγορίας στη βαθμίδα, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28.
Την ίδια χρονιά, 3 φοιτητές/-τριες κινητικότητας πτυχίου αποφοίτησαν από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου
σπουδών (ISCED8) στην Ελλάδα, πλήθος που αντιστοιχεί στο 14,3% του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης κατηγορίας στη βαθμίδα. Στην κατανομή μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ28, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα (14,3%)
κατέχει την 15η υψηλότερη θέση, τιμή υπολειπόμενη
ιδιαίτερα σημαντικά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη
στην ΕΕ-28 (27,1%) κατά 12,8 ποσ. μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 30,8%
είναι: η Γερμανία (40,0%), το Λουξεμβούργο (33,9%),
η Σουηδία (26,9%), η Τσεχία (26,8%), και η Ιρλανδία
(26,5%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτημέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη 8,0%, είναι: η Βουλγαρία (6,3%), η
Σλοβακία (7,3%), η Εσθονία (7,5%), η Κύπρος (9,1%),

και η Μάλτα (10,0%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι σημαντικά υψηλή (3,8 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο σπουδών
(05) Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά και στατιστική
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης διδακτορικού κύκλου
σπουδών (ISCED8) στην ΕΕ-28, καταγράφει ισχυρή αύξηση κατά 23,1% (ή κατά 1.358 φοιτητές/-τριες) από
5.888 φοιτητές/-τριες το 2015, σε 7.246 φοιτητές/-τριες
το 2018. Την ίδια περίοδο αναφοράς, το πλήθος του
συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το συγκεκριμένο πεδίο
σπουδών στην Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική
μείωση κατά -62,5% (ή κατά 5 φοιτητές/-τριες) από 8
φοιτητές/-τριες το 2015, σε 3 φοιτητές/-τριες το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο
σπουδών (05) Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά και
στατιστική στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) ανά φύλο στα κράτημέλη της ΕΕ-28 το 2018.

1179

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

Γράφημα 6.276: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο σπουδών (05) Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά και στατιστική στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Degree mobile graduates from abroad by education level, sex and field of education [educ_uoe_mobg01]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

ανδρών από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπολείπεται από ιδιαίτερα σημαντικά έως σημαντικά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στη Σλοβενία (κατά 42,9 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων
ακολουθούν: η Ουγγαρία (κατά 33,3 ποσ. μονάδες), και
η Βουλγαρία (κατά 33.3 ποσ. μονάδες).
Τέλος, στη Λιθουανία, και τη Σλοβακία καταγράφεται
οριακά μηδενική απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών
και γυναικών (μικρότερη των 2,0 ποσ. μονάδων).

Το 2018, σε 18 από τα 23 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των ανδρών από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπερέχει από ιδιαίτερα σημαντικά έως και ελαφρά
του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών
να καταγράφεται στην Κύπρο, και τη Μάλτα (κατά
100,0 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Ρουμανία (κατά 84,6
ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά 42,9 ποσ. μονάδες), το
Λουξεμβούργο (κατά 40,0 ποσ. μονάδες), η Εσθονία
(κατά 33,3 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 33,3 ποσ.
μονάδες), η Ιταλία (κατά 22,9 ποσ. μονάδες), η Τσεχία
(κατά 21,8 ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 21,7 ποσ.
μονάδες), το Βέλγιο (κατά 19,9 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 17,6 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά
14,5 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 13,1 ποσ. μονάδες),
η Γερμανία (κατά 12,5 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία
(κατά 10,0 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Ιρλανδία
(κατά 7,5 ποσ. μονάδες), και το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 6,7 ποσ. μονάδες).
Την ίδια χρονιά, σε 3 από τα 23 κράτη-μέλη της ΕΕ για
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των

6.4.4.6 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο
σπουδών (06) Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού
κύκλου σπουδών (ISCED8) επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης κατηγορίας
στη βαθμίδα, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 6.277: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο σπουδών (06) Τεχνολογίες
πληροφορίας και επικοινωνίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της
συγκεκριμένης κατηγορίας στη βαθμίδα, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - Degree mobile graduates from abroad by education level, sex and field of education [educ_uoe_mobg01]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, 1.359 φοιτητές/-τριες κινητικότητας πτυχίου
αποφοίτησαν από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών (06)
Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών
(ISCED8), πλήθος που αντιστοιχεί στο 5,1% του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης κατηγορίας στη βαθμίδα, για τον οποίο διατίθενται σχετικά
στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28. Την ίδια χρονιά, 3
φοιτητές/-τριες κινητικότητας πτυχίου αποφοίτησαν
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από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8)
στην Ελλάδα, πλήθος που αντιστοιχεί 14,3% του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης κατηγορίας στη βαθμίδα. Στην κατανομή μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η
Ελλάδα (14,3%) κατέχει την 19η υψηλότερη θέση, τιμή
υπερέχουσα σημαντικά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη
στην ΕΕ-28 (5,1%) κατά 9,2 ποσ. μονάδες.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 17,0%
είναι: η Εσθονία (30,0%), το Λουξεμβούργο (18,6%), η
Ελλάδα (14,3%), η Φινλανδία (12,9%), και η Λετονία
(9,1%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη
με τον χαμηλότερο μη-μηδενικό δείκτη (bottom 5) και
με μέση τιμή δείκτη 2,0%, είναι: το Βέλγιο (0,8%), η
Σλοβακία (0,9%), η Βουλγαρία (2,1%), η Τσεχία
(2,7%), και η Αυστρία (3,6%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή
του λόγου top5/ bottom5 είναι σημαντικά υψηλή (8,4
φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο σπουδών
(06) Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας της

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης διδακτορικού κύκλου
σπουδών (ISCED8) στη ΕΕ-28, καταγράφει ισχυρή αύξηση κατά 20,6% (ή κατά 232 φοιτητές/-τριες) από
1.127 φοιτητές/-τριες το 2015, σε 1.359 φοιτητές/-τριες
το 2018. Την ίδια περίοδο αναφοράς, το πλήθος του
συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το συγκεκριμένο πεδίο
σπουδών στην Ελλάδα καταγράφει αύξηση κατά 3 φοιτητές/-τριες από μηδενικό πλήθος φοιτητών/-τριών το
2015.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο
σπουδών (06) Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού
κύκλου σπουδών (ISCED8) ανά φύλο στα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 6.278: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο σπουδών (06) Τεχνολογίες
πληροφορίας και επικοινωνίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Degree mobile graduates from abroad by education level, sex and field of education [educ_uoe_mobg01]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, σε 18 από τα 19 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των
ανδρών από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της
βαθμίδας υπερέχει ιδιαίτερα σημαντικά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση
του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στην Κύπρο, την Ελλάδα, τη Λετονία, την Ουγγαρία, και τη Σλοβενία (κατά 100,0 ποσ. μονάδες), και
κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Εσθονία (κατά 83,3 ποσ. μονάδες), η Τσεχία
(κατά 81,8 ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο (κατά
81,8 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά 66,7 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 57,1 ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 55,3 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 54,8
ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 50,9 ποσ.
μονάδες), η Φινλανδία (κατά 42,9 ποσ. μονάδες), η
Γερμανία (κατά 42,7 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά
20,0 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 20,0 ποσ. μονάδες), και η Πορτογαλία (κατά 20,0 ποσ. μονάδες), που
αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του εύρους της από-

κλισης των φύλων από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, στη Σλοβακία το ποσοστό των ανδρών από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπολείπεται ιδιαίτερα σημαντικά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών (κατά 100,0 ποσ. μονάδες),
6.4.4.7 ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ,
ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της
εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο
σπουδών (07) Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και δομικών έργων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης
κατηγορίας στη βαθμίδα, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

Γράφημα 6.279: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο σπουδών (07) Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και δομικών έργων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) επί του συνολικού πληθυσμού
των αποφοίτων της συγκεκριμένης κατηγορίας στη βαθμίδα, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Degree mobile graduates from abroad by education level, sex and field of education [educ_uoe_mobg01]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, 5.599 φοιτητές/-τριες κινητικότητας πτυχίου
αποφοίτησαν από το πεδίο σπουδών (07) Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και δομικών έργων
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου
σπουδών (ISCED8), πλήθος που αντιστοιχεί στο 20,9%
του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης κατηγορίας στη βαθμίδα, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 τη
συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, 5 φοιτητές/-τριες κινητικότητας πτυχίου αποφοίτησαν από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) στην Ελλάδα, πλήθος που αντιστοιχεί στο 23,8% του συνολικού πληθυσμού των
αποφοίτων της συγκεκριμένης κατηγορίας στη βαθμίδα. Στην κατανομή μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ28, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα (23,8%)
κατέχει την 6η υψηλότερη θέση, τιμή υπερέχουσα ελαφρά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28
(20,9%) κατά 2,9 ποσ. μονάδες.

Σλοβακία (10,1%), και η Κροατία (11,8%). Ας σημειωθεί
ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι σημαντικά υψηλή (3,2 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018, για
την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος του
συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο σπουδών (07)
Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και δομικών έργων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) στην ΕΕ-28, καταγράφει
ισχυρή αύξηση κατά 27,5% (ή κατά 1.207 φοιτητές/τριες) από 4.392 φοιτητές/-τριες το 2015, σε 5.599 φοιτητές/-τριες το 2018. Την ίδια περίοδο αναφοράς, το
πλήθος του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της
εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην Ελλάδα καταγράφει μείωση
κατά -16,7% (ή κατά 1 φοιτητή/-τρια) από 6 φοιτητές/τριες το 2015, σε 5 φοιτητές/-τριες το 2018.

Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 31,3% είναι: η
Δανία (38,6%), η Ιταλία (23,1%), η Σουηδία (30,3%), το
Βέλγιο (25,7%), και η Φινλανδία (25,6%). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη 9,6%, είναι: η
Βουλγαρία (7,3%), η Κύπρος (9,1%),η Μάλτα (10,0%),η

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της
εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο
σπουδών (07) Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και δομικών έργων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) ανά φύλο
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 6.280: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο σπουδών (07) Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και δομικών έργων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 το 2018
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Το 2018, σε 22 κράτη-μέλη από τα 23 της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των ανδρών από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπερέχει από ιδιαίτερα σημαντικά έως ελαφρά του

1182

αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη
απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να
καταγράφεται στη Βουλγαρία, την Κύπρο, και τη Μάλτα (κατά 100,0 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

απόκλισης των φύλων ακολουθούν: το Λουξεμβούργο
(κατά 87,5 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 60 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά 55,6 ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά 50,0 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο
(κατά 47,6 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 45,5 ποσ.
μονάδες), η Φινλανδία (κατά 45,3 ποσ. μονάδες), το
Βέλγιο (κατά 43,9 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 43,4
ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 41,5 ποσ. μονάδες), η
Δανία (κατά 40,5 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (39,0 ποσ.
μονάδες), η Σουηδία (κατά 38,8 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 35,5 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 34,9
ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 33,3 ποσ. μονάδες),
η Σλοβενία (κατά 33,3 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία
(κατά 31,0 ποσ. μονάδες), και η Κροατία (κατά 20,0
ποσ. μονάδες) που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του
εύρους της απόκλισης των φύλων από το συγκεκριμένο
πεδίο σπουδών της βαθμίδας μεταξύ των κρατών-

μελών της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά. Την ίδια χρονιά, στην Ουγγαρία το ποσοστό των ανδρών από το
συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπερέχει
ισχυρά (κατά 25,0 ποσ. μονάδες) του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών.
6.4.4.8 ΓΕΩΠΟΝΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ, ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο
σπουδών (08) Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική και
κτηνιατρική στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης κατηγορίας
στη βαθμίδα, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 6.281: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο σπουδών (08) Γεωπονία,
δασοκομία, αλιευτική και κτηνιατρική στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
της συγκεκριμένης κατηγορίας στη βαθμίδα, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Το 2018, 666 φοιτητές/-τριες κινητικότητας πτυχίου
αποφοίτησαν από το πεδίο σπουδών (08) Γεωπονία,
δασοκομία, αλιευτική και κτηνιατρική στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών
(ISCED8), πλήθος που αντιστοιχεί στο 2,5% του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης
κατηγορίας στη βαθμίδα, για τον οποίο διατίθενται
σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, καταγράφεται μηδενικό πλήθος εισερχόμενων φοιτητών/-τριών που αποφοίτησαν από το
συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) στην
Ελλάδα.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 7,1% είναι: η
Δανία (13,1%), η Κροατία (7,4%), η Ουγγαρία (5,6%), η
Τσεχία (4,6%), και η Φινλανδία (4,6%). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο μημηδενικό δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη
1,5%, είναι: η Σουηδία (1,0%), το Ηνωμένο Βασίλειο
(1,1%), η Πορτογαλία (1,4%), η Σλοβακία (1,8%), και το
Βέλγιο (2,0%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/
bottom είναι σημαντικά υψηλή (4,8 φορές), που υποδη-

λώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο σπουδών
(08) Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική και κτηνιατρική
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης διδακτορικού κύκλου
σπουδών (ISCED8) στη ΕΕ-28, καταγράφει αύξηση κατά
16,8% (ή κατά 96 φοιτητές/-τριες) από 570 φοιτητές/τριες το 2015, σε 666 φοιτητές/-τριες το 2018. Την ίδια
περίοδο αναφοράς, το πλήθος του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της εισερχόμενης κινητικότητας
πτυχίου από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην Ελλάδα καταγράφει μείωση κατά 5 φοιτητές/-τριες, από 5
φοιτητές/-τριες το 2015, σε μηδενικό πλήθος φοιτητών/-τριών το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο
σπουδών (08) Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική και
κτηνιατρική στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) ανά φύλο στα κράτημέλη της ΕΕ-28 το 2018.
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Το 2018, σε 10 από τα 16 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται μη-μηδενικά σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των ανδρών από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπολείπεται από ιδιαίτερα σημαντικά έως και οριακά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στην Εσθονία (κατά 100,0 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Σουηδία (κατά 66,7
ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά 60,0 ποσ. μονάδες), η
Ουγγαρία (κατά 42,9 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 25,0 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 12,0 ποσ.
μονάδες), και ελαφρότερα η Δανία (κατά 7,7 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 5,3 ποσ. μονάδες), η Γερμανία
(κατά 3,7 ποσ. μονάδες), και οριακά η Αυστρία (κατά
2,9 ποσ. μονάδες).
Την ίδια χρονιά, σε 3 από τα 16 κράτη-μέλη της ΕΕ για
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των
ανδρών από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπερέχει από ιδιαίτερα σημαντικά έως και οριακά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύ-

τερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών
να καταγράφεται στη Σλοβακία (κατά 100,0 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων
ακολουθούν: η Ρουμανία (κατά 33,3 ποσ. μονάδες), και
οριακά το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 3,3 ποσ. μονάδες).
Τέλος, στο Βέλγιο, την Ιρλανδία, και την Ιταλία καταγράφεται οριακά μηδενική απόκλιση του δείκτη μεταξύ
ανδρών και γυναικών (μικρότερη των 2,0 ποσ. μονάδων).
6.4.4.9 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και
το ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο σπουδών (09) Υγεία και υπηρεσίες πρόνοιας στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου
σπουδών (ISCED8) επί του συνολικού πληθυσμού των
αποφοίτων της συγκεκριμένης κατηγορίας στη βαθμίδα, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 6.283: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο σπουδών (09) Υγεία και υπηρεσίες πρόνοιας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης
κατηγορίας στη βαθμίδα, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Το 2018, 3.593 φοιτητές/-τριες κινητικότητας πτυχίου
αποφοίτησαν από το πεδίο σπουδών (09) Υγεία και
υπηρεσίες πρόνοιας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8), πλήθος που
αντιστοιχεί στο 13,4% του συνολικού πληθυσμού των
αποφοίτων της συγκεκριμένης κατηγορίας στη βαθμίδα, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, μηδενικό πλήθος φοιτητών/-τριών
αποφοίτησαν από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών
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στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου
σπουδών (ISCED8) στην Ελλάδα.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 30,2%
είναι: η Μάλτα (60,0%), η Σουηδία (24,2%), η Κροατία
(23,5%), η Λιθουανία (23,1%), και το Βέλγιο (20,2%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο μη-μηδενικό δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη 3,8%, είναι: η Ρουμανία (0,8%), η Εσθονία (2,5%), η Πορτογαλία (3,4%), η Βουλγαρία
(5,2%), και η Ιταλία (6,9%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

του λόγου top5/ bottom5 είναι σημαντικά υψηλή (8,0
φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο σπουδών (09) Υγεία και υπηρεσίες πρόνοιας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) στην ΕΕ-28, καταγράφει σημαντική αύξηση κατά 34,4% (ή κατά 919 φοιτητές/-τριες) από
2.674 φοιτητές/-τριες το 2015, σε 3.793 φοιτητές/-

τριες το 2018. Την ίδια περίοδο αναφοράς, το πλήθος
του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το συγκεκριμένο
πεδίο σπουδών στην Ελλάδα καταγράφει μείωση κατά 1 φοιτητή/-τρια το 2015, σε μηδενικό πλήθος φοιτητών/-τριών το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο
σπουδών (09) Υγεία και υπηρεσίες πρόνοιας στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου
σπουδών (ISCED8) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ28 το 2018.

Γράφημα 6.284: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο σπουδών (09) Υγεία και
υπηρεσίες πρόνοιας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Το 2018, σε 14 από τα 21 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα
οποία διατίθενται σχετικά μη-μηδενικά στοιχεία, το
ποσοστό των ανδρών από το συγκεκριμένο πεδίο
σπουδών της βαθμίδας υπολείπεται από ιδιαίτερα
σημαντικά έως ισχυρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ
ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στην Κύπρο
(κατά 100,0 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά
απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Ουγγαρία (κατά
45,5 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 33,3 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 33,3 ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά 25,0 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 25,0 ποσ.
μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 22,2 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 21,0 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο
(κατά 19,7 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 10,0
ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Αυστρία (κατά 8,9
ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 5,6 ποσ. μονάδες),
και οριακά η Γερμανία (κατά 3,6 ποσ. μονάδες), και η
Φινλανδία (κατά 2,4 ποσ. μονάδες).
Την ίδια χρονιά, σε 5 από τα 21 κράτη-μέλη της ΕΕ για
τα οποία διατίθενται σχετικά μη-μηδενικά στοιχεία, το
ποσοστό των ανδρών από το συγκεκριμένο πεδίο
σπουδών της βαθμίδας υπερέχει από ιδιαίτερα σημα-

ντικά έως ισχυρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ
ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στην Εσθονία
και τη Ρουμανία (κατά 100,0 ποσ. μονάδες), και κατά
φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η
Βουλγαρία (κατά 20,0 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα
η Ιταλία (κατά 7,5 ποσ. μονάδες), και το Βέλγιο (κατά
5,7 ποσ. μονάδες).
Τέλος, στη Σουηδία, και τη Μάλτα καταγράφεται οριακά μηδενική απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και
γυναικών (μικρότερη των 2,0 ποσ. μονάδων).
6.4.4.10 ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της
εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο
σπουδών (10) Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης κατηγορίας στη βαθμίδα, για
τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 το 2018.
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Το 2018, 95 φοιτητές/-τριες κινητικότητας πτυχίου αποφοίτησαν από το πεδίο σπουδών (10) Σπουδές στην
παροχή υπηρεσιών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8), πλήθος που
αντιστοιχεί στο 0,4% του συνολικού πληθυσμού των
αποφοίτων της συγκεκριμένης κατηγορίας στη βαθμίδα, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, 1 φοιτητής/-τρια κινητικότητας πτυχίου
αποφοίτησε από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) στην Ελλάδα, πλήθος που αντιστοιχεί στο
4,8% του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της
συγκεκριμένης κατηγορίας στη βαθμίδα. Στην κατανομή
μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα (4,8%) κατέχει την 3η υψηλότερη θέση, τιμή υπερέχουσα ελαφρά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (0,4%) κατά 4,4 ποσ. μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 5,1% είναι: η Βουλγαρία (8,3%), η Πορτογαλία (5,4%), η Ελλάδα (4,8%), η Τσεχία (3,9%), και η Ρουμανία (3,2%). Στον
αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο μη-μηδενικό δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή
δείκτη 0,3%, είναι: η Σουηδία (0,1%), το Βέλγιο (0,2%),
η Ιρλανδία (0,3%), η Γερμανία (0,3%), και η Αυστρία

(0,6%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/
bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (18,7 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο σπουδών
(10) Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης διδακτορικού κύκλου σπουδών
(ISCED8) στην ΕΕ-28, καταγράφει σημαντική αύξηση
κατά 37,7% (ή κατά 26 φοιτητές/-τριες) από 69 φοιτητές/-τριες το 2015, σε 95 φοιτητές/-τριες το 2018. Την
ίδια περίοδο αναφοράς, το πλήθος του συνολικού
πληθυσμού των αποφοίτων της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών
στην Ελλάδα καταγράφει αύξηση κατά 1 φοιτητή/τρια, από μηδενικό πλήθος φοιτητών/-τριών το 2015.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο
σπουδών (10) Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου
σπουδών (ISCED8) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ28 το 2018.

Γράφημα 6.286: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο σπουδών (10) Σπουδές
στην παροχή υπηρεσιών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Degree mobile graduates from abroad by education level, sex and field of education [educ_uoe_mobg01]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, σε 9 από τα 14 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται μη-μηδενικά σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των ανδρών από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών της βαθμίδας υπερέχει από ιδιαίτερα σημαντικά
έως και ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών,
με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ αν-
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δρών και γυναικών να καταγράφεται στο Βέλγιο, τη
Βουλγαρία, την Ιρλανδία, την Κροατία, και τη η Σλοβενία (κατά 100,0 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Τσεχία (κατά
75,0 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά 50,0 ποσ. μονά-

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

δες), η Φινλανδία (κατά 20,0 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Πορτογαλία (κατά 6,3 ποσ. μονάδες).
Την ίδια χρονιά, σε 4 από τα 14 κράτη-μέλη της ΕΕ για
τα οποία διατίθενται μη-μηδενικά σχετικά στοιχεία, το
ποσοστό των ανδρών από το συγκεκριμένο πεδίο
σπουδών της βαθμίδας υπολείπεται από ιδιαίτερα
σημαντικά έως και ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των
γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στη Σουηδία, και την Ελλάδα (κατά 100,0 ποσ. μονάδες), και
κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Αυστρία (κατά 20,0 ποσ. μονάδες), και ελαφρό-

τερα η Γερμανία (κατά 6,7 ποσ. μονάδες). Τέλος, στη
Σλοβακία καταγράφεται μηδενική απόκλιση του δείκτη
μεταξύ ανδρών και γυναικών.
6.4.4.11 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΕΔΙΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΕ28
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών
(ISCED8) στα πεδία σπουδών (01)-(10) στην ΕΕ-28 και
στην Ελλάδα το 2018.

Γράφημα 6.287: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) ανά πεδίο σπουδών στην ΕΕ-28 και στην ΕΛΛΑΔΑ το 2018
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Πηγή: Eurostat - Degree mobile graduates from abroad by education level, sex and field of education [educ_uoe_mobg01]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, στο συνολικό πληθυσμό των αποφοίτων της
εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από την τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών
(ISCED8) στην ΕΕ-28:
 το 27,1% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο
Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά, στατιστική,
 το 20,9% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο
Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και
δομικών έργων,
 το 13,4% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο
Υγεία και υπηρεσίες πρόνοιας,
 το 11,4% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο
Ανθρωπιστικές σπουδές, γλωσσικές σπουδές, σπουδές στις τέχνες,
 το 9,3% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο
Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση,
 το 7,8% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο
Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το δίκαιο,
 το 5,1% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας,

 το 2,5% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική και κτηνιατρική,

 το 2,3% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο Εκπαίδευση, και

 το 0,4% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο
Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών.

Την ίδια χρονιά, στο συνολικό πληθυσμό των αποφοίτων της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από την
τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου
σπουδών (ISCED8) στην Ελλάδα:
 το 38,1% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο
Ανθρωπιστικές σπουδές, γλωσσικές σπουδές,
σπουδές στις τέχνες, τιμή υπερέχουσα ιδιαίτερα
σημαντικά (κατά 26,7 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης
τιμής στην ΕΕ-28 (11,4%),
 το 23,8% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο
Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και
δομικών έργων, τιμή υπερέχουσα ελαφρά (κατά 2,9
ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28
(20,9%),
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 το 14,3% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο







Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας, τιμή
υπερέχουσα σημαντικά (κατά 9,2 ποσ. μονάδες) της
αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (5,1%),
το 14,3% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο
Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά, στατιστική, τιμή
υπολειπόμενη σημαντικά (κατά 12,8 ποσ. μονάδες)
της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (27,1%),
το 4,8% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο
Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών, τιμή υπερέχουσα
ελαφρά (κατά 4,4 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (0,4%),
το 4,8% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο
Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά (κατά 4,5 ποσ.
μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (9,3%),

 το 0,0% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο

Υγεία και υπηρεσίες πρόνοιας, έναντι 13,4% της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28,
 το 0,0% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο
Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το δίκαιο, έναντι 7,8% της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28,
 το 0,0% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο
Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική και κτηνιατρική,
έναντι 2,5% της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28, και
 το 0,0% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο
Εκπαίδευση, έναντι 2,3% της αντίστοιχης τιμής στην
ΕΕ-28.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών
(ISCED8) στα πεδία σπουδών (01)-(10) και ανά φύλο
στην ΕΕ-28 και στην Ελλάδα το 2018.

Γράφημα 6.288: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) ανά πεδίο σπουδών και ανά φύλο στην ΕΕ-28 και στην ΕΛΛΑΔΑ το 2018
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Πηγή: Eurostat - Degree mobile graduates from abroad by education level, sex and field of education [educ_uoe_mobg01]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, στο συνολικό πληθυσμό των αποφοίτων της
εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από την τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών
(ISCED8) στην ΕΕ-28 καταγράφεται:
 σημαντική ανισορροπία των φύλων υπέρ των αποφοίτων ανδρών σε 5 πεδία σπουδών: (1) Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας, (2) Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και δομικών
έργων, (3) Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών, και
ελαφρότερα στα πεδία σπουδών (4) Σπουδές στις
επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το δίκαιο, και (5) Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά, στατιστική,
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 σημαντική ανισορροπία των φύλων υπέρ των απο

φοίτων γυναικών σε 2 πεδία σπουδών: (1) Εκπαίδευση, και (2) Υγεία και υπηρεσίες πρόνοιας, και
σχετική ισορροπία των φύλων σε 3 πεδία σπουδών:
(1) Ανθρωπιστικές σπουδές, γλωσσικές σπουδές,
σπουδές στις τέχνες, (2) Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση, και (3) Γεωπονία,
δασοκομία, αλιευτική και κτηνιατρική.

Την ίδια χρονιά, στο συνολικό πληθυσμό των αποφοίτων της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από την
τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) στην Ελλάδα καταγράφεται:
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 σημαντική ανισορροπία των φύλων υπέρ των απο-

φοίτων ανδρών σε 4 πεδία σπουδών: (1) Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας, (2) Κοινωνικές
επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση, (3)
Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και

6.4.5



δομικών έργων, και (4) Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά, στατιστική,
σημαντική ανισορροπία των φύλων υπέρ των αποφοίτων γυναικών σε 2 πεδία σπουδών: (1) Σπουδές
στην παροχή υπηρεσιών, και (2) Ανθρωπιστικές
σπουδές, γλωσσικές σπουδές, σπουδές στις τέχνες.

Συνολικός πληθυσμός αποφοίτων κινητικότητας πτυχίου από την τριτοβάθμια εκπαίδευση ISCED5-8
θώς και το ποσοστό των αποφοίτων σπουδαστριώνφοιτητριών επί του συγκεκριμένου συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το
2018.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος του
συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από τις βαθμίδες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) για τον οποίο διατίθενται στοιχεία ως προς το πεδίο σπουδών του, κα-

Γράφημα 6.289: Πλήθος του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από τις βαθμίδες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
(ISCED5-8) για τον οποίο διατίθενται στοιχεία ως προς το πεδίο σπουδών του, και ποσοστό των αποφοίτων σπουδαστριών-φοιτητριών επί του συγκεκριμένου συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Το 2018, 426.549 σπουδαστές-φοιτητές/-τριες κινητικότητας πτυχίου αποφοίτησαν από τις βαθμίδες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) για τους οποίους διατίθενται στοιχεία ως προς το πεδίο σπουδών τους στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28, με τον δείκτη ποσοστό των αποφοίτων σπουδαστριών-φοιτητριών επί του συγκεκριμένου συνολικού σπουδαστικού-φοιτητικού πληθυσμού
να είναι 54,6% (ή 232.829 μαθήτριες- φοιτήτριες).
Την ίδια χρονιά, 111.940 σπουδαστές-φοιτητές/-τριες κινητικότητας πτυχίου αποφοίτησαν από τις βαθμίδες της
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) για τους οποίους
διατίθενται στοιχεία ως προς το πεδίο σπουδών τους
στην Ελλάδα, με τον δείκτη ποσοστό των αποφοίτων
σπουδαστριών- φοιτητριών επί του συγκεκριμένου συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων να είναι 53,3% (ή
1.273 σπουδάστριες-φοιτήτριες). Στην κατανομή μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28, ως προς το συγκεκριμένο
δείκτη, η Ελλάδα (53,3%) κατέχει την 13η υψηλότερη
θέση, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά (κατά 1,3 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (54,6%).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, σε 18 από τα 28 κράτη-μέλη της
ΕΕ το ποσοστό των αποφοίτων σπουδαστριών- φοιτητριών στις συγκεκριμένες βαθμίδες υπερέχουν του αντίστοιχού ποσοστού των σπουδαστών- φοιτητών/-τριών.
Τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με
μέση τιμή δείκτη 58,9% είναι: η Σλοβακία (61,5%), η Ιταλία (59,8%), το Βέλγιο (58,6%), η Ολλανδία (57,7%), και
η Πολωνία (56,9%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5
κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με
μέση τιμή δείκτη 44,9%, είναι: η Εσθονία (40,7%), η Λε-

τονία (42,9%), η Βουλγαρία (46,6%), η Κύπρος (46,8%),
και η Φινλανδία (47,6%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/bottom5 είναι υψηλή (1,3 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2018, από το πεδίο σπουδών
(00) Γενικά προγράμματα και προσόντα των συγκεκριμένων βαθμίδων αποφοιτούν 459 σπουδαστές- φοιτητές/-τριες) του συνολικού σπουδαστικού- φοιτητικού
πληθυσμού των συγκεκριμένων βαθμίδων στα κράτημέλη της ΕΕ-28, που αφορά κατά κύριο λόγο σε σπουδαστικό-φοιτητικό πληθυσμό των βαθμίδων στο Ηνωμένο
Βασίλειο (382 σπουδαστές- φοιτητές/-τριες), και την Ιρλανδία (77 σπουδαστές- φοιτητές/-τριες), ενώ σε 26 από
τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ καταγράφεται μηδενικό πλήθος
αποφοίτων από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών των
ανώτερων βαθμίδων.
Στη συνέχεια παρουσιάζεται η κατανομή των υπόλοιπων
10 πεδίων σπουδών των ανώτερων βαθμίδων.
6.4.5.1 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της
εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο
σπουδών (01) Εκπαίδευση στις βαθμίδες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων των συγκεκριμένων βαθμίδων, για
τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 6.290: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο σπουδών (01) Εκπαίδευση
στις βαθμίδες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων των συγκεκριμένων βαθμίδων, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - Degree mobile graduates from abroad by education level, sex and field of education [educ_uoe_mobg01]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, 11.836 σπουδαστές-φοιτητές/-τριες κινητικότητας πτυχίου αποφοίτησαν από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στις βαθμίδες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8), πλήθος που αντιστοιχεί στο 2,8%
του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων των συγκεκριμένων βαθμίδων, για τον οποίο διατίθενται σχετικά
στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη
χρονιά.
Την ίδια χρονιά, 110 σπουδαστές-φοιτητές/-τριες κινητικότητας πτυχίου αποφοίτησαν από το συγκεκριμένο
πεδίο σπουδών στις βαθμίδες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) στην Ελλάδα, πλήθος που αντιστοιχεί στο 8,6% του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων των συγκεκριμένων βαθμίδων. Στην κατανομή μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα (8,6%) κατέχει την 3η υψηλότερη θέση, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά της αντίστοιχης
τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (2,8%) κατά 5,8 ποσ. μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 9,2% είναι: η Σλοβακία (13,2%), η Βουλγαρία (9,5%), η Ελλάδα
(8,6%), η Σλοβενία (7,7%), και η Πορτογαλία (7,0%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη
0,8%, είναι: η Εσθονία (0,5%), η Ρουμανία (0,6%), η Λετονία (0,8%), η Μάλτα (0,8%), και η Ιρλανδία (1,3%). Ας

σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/bottom είναι ιδιαίτερα υψηλή (11,5 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο σπουδών
(01) Εκπαίδευση των ανώτερων βαθμίδων της εκπαίδευσης (ISCED3 Voc-8) στην ΕΕ-28, καταγράφει σημαντική αύξηση κατά 29,5% (ή κατά 2.698 σπουδαστέςφοιτητές/-τριες) από 9.138 σπουδαστές-φοιτητές/-τριες
το 2015, σε 11.836 σπουδαστές-φοιτητές/-τριες το
2018. Την ίδια περίοδο αναφοράς, το πλήθος του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της εισερχόμενης
κινητικότητας πτυχίου από το συγκεκριμένο πεδίο
σπουδών στην Ελλάδα καταγράφει ισχυρή μείωση κατά -24,1% (ή κατά 35 σπουδαστές-φοιτητές/-τριες) από
145 σπουδαστές- φοιτητές/-τριες το 2015, σε 110
σπουδαστές-φοιτητές/-τριες το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο
σπουδών (01) Εκπαίδευση στις βαθμίδες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) ανά φύλο στα κράτημέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 6.291: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο σπουδών (01) Εκπαίδευση
στις βαθμίδες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Το 2018, σε 27 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά μη-μηδενικά στοιχεία, το ποσοστό των ανδρών από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών των βαθμίδων υπολείπεται από ιδιαίτερα σημαντικά έως ισχυρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών,
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με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών
και γυναικών να καταγράφεται στη Μάλτα (κατά 100,0
ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των
φύλων ακολουθούν: η Πολωνία (κατά 72,9 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 72,7 ποσ. μονάδες), η Λετονία
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(κατά 71,4 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 71,1 ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά 67,9 ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο (κατά 65,7 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά
62,9 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 62,8 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 61,1 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 60,4 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 57,3 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 56,3 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία
(κατά 54,3 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 53,3 ποσ.
μονάδες), το Βέλγιο (κατά 52,1 ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 51,9 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο
(κατά 51,6 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 50,3 ποσ.
μονάδες), η Ρουμανία (κατά 47,1 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 41,1 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 37,0
ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά 36,4 ποσ. μονάδες), η
Βουλγαρία (κατά 29,1 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία
(κατά 24,5 ποσ. μονάδες), και η Σλοβακία (κατά 17,9
ποσ. μονάδες) που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του
εύρους της απόκλισης των φύλων από το συγκεκριμένο

πεδίο σπουδών των βαθμίδων μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, στην Εσθονία το ποσοστό των ανδρών
από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών των βαθμίδων
υπολείπεται ισχυρά (κατά 20,0 ποσ. μονάδες) του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών.
6.4.5.2 ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ & ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ, ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ
ΤΕΧΝΕΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και
το ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο σπουδών (02) Ανθρωπιστικές, γλωσσικές σπουδές, σπουδές στις τέχνες στις βαθμίδες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων των συγκεκριμένων βαθμίδων, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 6.292: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο σπουδών (02) Ανθρωπιστικές, γλωσσικές σπουδές, σπουδές στις τέχνες στις βαθμίδες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων των συγκεκριμένων βαθμίδων, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Το 2018, 53.305 σπουδαστές-φοιτητές/-τριες κινητικότητας πτυχίου αποφοίτησαν από το πεδίο σπουδών
(02) Ανθρωπιστικές, γλωσσικές σπουδές, σπουδές στις
τέχνες στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED
3Voc-8), πλήθος που αντιστοιχεί στο 12,5% του συνολικού σπουδαστικού- φοιτητικού πληθυσμού των συγκεκριμένων βαθμίδων, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, 163 σπουδαστές-φοιτητές/-τριες κινητικότητας πτυχίου αποφοίτησαν από το συγκεκριμένο
πεδίο σπουδών στις βαθμίδες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) στην Ελλάδα, πλήθος που αντιστοιχεί στο 12,8% του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων των συγκεκριμένων βαθμίδων. Στην κατανομή μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα (12,8%) κατέχει την 6η υψηλότερη θέση, τιμή υπερέχουσα ελαφρά της αντίστοιχης
τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (12,5%) κατά 0,3 ποσ. μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 17,4% είναι: η Ιταλία (27,1%), η Εσθονία (17,3%), η Γερμανία
(15,2%), η Λιθουανία (13,7%), και το Βέλγιο (13,7%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη

5,1%, είναι: το Λουξεμβούργο (3,7%), η Κύπρος (4,8%),
η Κύπρος (4,8%), η Λετονία (5,0%), και η Βουλγαρία
(5,2%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/
bottom5 είναι σημαντικά υψηλή (3,4 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο σπουδών
(02) Ανθρωπιστικές, γλωσσικές σπουδές, σπουδές στις
τέχνες των ανώτερων βαθμίδων της εκπαίδευσης
(ISCED 3Voc-8) στην ΕΕ-28, καταγράφει σημαντική αύξηση κατά 32,0% (ή κατά 12.924 σπουδαστές- φοιτητές/-τριες) από 40.381 σπουδαστές-φοιτητές/-τριες το
2015, σε 53.305 σπουδαστές-φοιτητές/-τριες το 2018.
Την ίδια περίοδο αναφοράς, το πλήθος του συνολικού
πληθυσμού των αποφοίτων της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών
στην Ελλάδα καταγράφει ελαφρά αύξηση κατά 5,8% (ή
κατά 9 σπουδαστές-φοιτητές/-τριες) από 154 σπουδαστές- φοιτητές/-τριες το 2015, σε 163 σπουδαστέςφοιτητές/-τριες το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο
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σπουδών (02) Ανθρωπιστικές, γλωσσικές σπουδές,
σπουδές στις τέχνες στις βαθμίδες της τριτοβάθμιας

εκπαίδευσης (ISCED5-8) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 6.293 : Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο σπουδών (02) Ανθρωπιστικές, γλωσσικές σπουδές, σπουδές στις τέχνες στις βαθμίδες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Το 2018, σε 24 από τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των ανδρών από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών των βαθμίδων υπολείπεται από ιδιαίτερα σημαντικά έως ελαφρά
του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών
να καταγράφεται στη Λιθουανία (κατά 56,0 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων
ακολουθούν: η Ρουμανία (κατά 48,8 ποσ. μονάδες), η
Πολωνία (κατά 46,9 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 46,1
ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 40,8 ποσ.
μονάδες), η Τσεχία (κατά 38,4 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 36,6 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 36,3
ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά 33,3 ποσ. μονάδες), η
Σουηδία (κατά 29,9 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 29,8
ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 29,1 ποσ. μονάδες), το
Λουξεμβούργο (κατά 29,0 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία
(κατά 28,4 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 27,3 ποσ.
μονάδες), η Ισπανία (κατά 26,5 ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά 26,0 ποσ. μονάδες), η Μάλτα (κατά 23,5 ποσ.
μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 23,2 ποσ. μονάδες), η
Ολλανδία (κατά 21,6 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά

17,5 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 12,1 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 10,4 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Ελλάδα (κατά 9,2 ποσ. μονάδες).
Την ίδια χρονιά, στην Κύπρο το ποσοστό των ανδρών
από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών των βαθμίδων
υπολείπεται οριακά (κατά 3,7 ποσ. μονάδες) του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών. Τέλος, στην Εσθονία και
τη Σλοβακία καταγράφεται οριακά μηδενική απόκλιση
του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών (μικρότερη των
2,0 ποσ. μονάδων).
6.4.5.3 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ &
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο
σπουδών (03) Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία
και πληροφόρηση στις βαθμίδες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) επί του συνολικού πληθυσμού
των αποφοίτων των συγκεκριμένων βαθμίδων, για τον
οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 το 2018.

74

892

3.958

425

187

777

66

218

80

478

87

2.140

114

210

25.937

1.051

5.094

2.470

4,6

156

5,9

1.584

6,9

1.023

7,5

56

8,1

89

8,1

1.999

8,2

203

8,3

2.418

21,4 19,9 19,8 19,7 18,8
15,8 15,1 13,9
12,6 12,5 12,3 12,1 11,9 11,4 11,0 10,3 10,3 10,1 9,7

926

12,4

52.712

Γράφημα 6.294: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο σπουδών (03) Κοινωνικές
επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση στις βαθμίδες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων των
συγκεκριμένων βαθμίδων, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - Degree mobile graduates from abroad by education level, sex and field of education [educ_uoe_mobg01]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, 52.712 σπουδαστές-φοιτητές/-τριες κινητικότητας πτυχίου αποφοίτησαν από το πεδίο σπουδών
(03) Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση στις βαθμίδες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8), πλήθος που αντιστοιχεί στο 12,4%
του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων των συγκεκριμένων βαθμίδων, για τον οποίο διατίθενται σχε-
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τικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, 156 σπουδαστές-φοιτητές/-τριες κινητικότητας πτυχίου αποφοίτησαν από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στις βαθμίδες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) στην Ελλάδα, πλήθος που αντιστοιχεί
στο 12,3% του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
των συγκεκριμένων βαθμίδων. Στην κατανομή μεταξύ

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

των κρατών-μελών της ΕΕ-28, ως προς το συγκεκριμένο
δείκτη, η Ελλάδα (12,3%) κατέχει την 11η υψηλότερη
θέση, τιμή υπερέχουσα οριακά της αντίστοιχης τιμής του
δείκτη στην ΕΕ-28 (12,4%) κατά 0,1 ποσ. μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 19,9% είναι: η Ολλανδία (21,4%), η Ουγγαρία (19,9%), η Αυστρία (19,8%), η Λιθουανία (19,7%), και η Πολωνία
(18,8%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη
με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή
δείκτη 6,6%, είναι: η Φινλανδία (4,6%), η Κύπρος
(5,9%), η Ιρλανδία (6,9%), η Σλοβακία (7,5%), και η
Ρουμανία (8,1%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom5 είναι σημαντικά υψηλή (3,0 φορές), που
υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων
του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο σπουδών

(03) Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση των ανώτερων βαθμίδων της εκπαίδευσης
(ISCED3Voc-8) στην ΕΕ-28, καταγράφει ισχυρή αύξηση
κατά 22,3% (ή κατά 9.613 σπουδαστές-φοιτητές/-τριες)
από 43.099 σπουδαστές-φοιτητές/-τριες το 2015, σε
52.712 σπουδαστές- φοιτητές/-τριες το 2018. Την ίδια
περίοδο αναφοράς, το πλήθος του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της εισερχόμενης κινητικότητας
πτυχίου από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην Ελλάδα καταγράφει μείωση κατά -9,3% (ή κατά 16 σπουδαστές-φοιτητές/-τριες) από 172 σπουδαστές- φοιτητές/-τριες το 2015, σε 156 σπουδαστές-φοιτητές/-τριες
το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο
σπουδών (03) Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία
και πληροφόρηση στις βαθμίδες της τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης (ISCED5-8) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 6.295: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο σπουδών (03) Κοινωνικές
επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση στις βαθμίδες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Το 2018, σε 26 από τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των ανδρών από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών των βαθμίδων υπολείπεται από ιδιαίτερα σημαντικά έως ισχυρά
του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών
να καταγράφεται στο Λουξεμβούργο (κατά 49,4 ποσ.
μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Ρουμανία (κατά 43,5 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 38,2 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία
(κατά 35,4 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 34,8 ποσ.
μονάδες), η Ολλανδία (κατά 34,6 ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά 33,3 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 32,2
ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 31,8 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 31,6 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 30,9
ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 29,8 ποσ. μονάδες), η
Ουγγαρία (κατά 29,6 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά
26,6 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 26,5
ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 26,4 ποσ. μονάδες),
η Φινλανδία (κατά 25,7 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά
24,0 ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά 22,5 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 21,2 ποσ. μονάδες), η Σουηδία

(κατά 21,0 ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά 18,9 ποσ.
μονάδες), η Μάλτα (κατά 14,3 ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά 14,0 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 12,8 ποσ.
μονάδες), και η Βουλγαρία (κατά 7,6 ποσ. μονάδες).
Την ίδια χρονιά, στη Σλοβακία το ποσοστό των ανδρών
από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών των βαθμίδων
υπερέχει ελαφρά (κατά 7,0 ποσ. μονάδες), του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του εύρους της απόκλισης των φύλων από
το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών των βαθμίδων μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
6.4.5.4 ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της
εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο
σπουδών (04) Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση
και το δίκαιο στις βαθμίδες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων των συγκεκριμένων βαθμίδων, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το
2018.
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Γράφημα 6.296: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο σπουδών (04) Σπουδές στις
επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το δίκαιο στις βαθμίδες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων των συγκεκριμένων βαθμίδων, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Το 2018, 135.736 σπουδαστές-φοιτητές/-τριες κινητικότητας πτυχίου αποφοίτησαν από το πεδίο σπουδών
(04) Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το δίκαιο των ανώτερων βαθμίδων της εκπαίδευσης
(ISCED3Voc-8), πλήθος που αντιστοιχεί στο 31,8% του
συνολικού σπουδαστικού- φοιτητικού πληθυσμού των
συγκεκριμένων βαθμίδων, για τον οποίο διατίθενται
σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28.
Την ίδια χρονιά, 152 σπουδαστές-φοιτητές/-τριες κινητικότητας πτυχίου αποφοίτησαν από το συγκεκριμένο
πεδίο σπουδών στις βαθμίδες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) στην Ελλάδα, πλήθος που αντιστοιχεί
στο 11,9% του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
των συγκεκριμένων βαθμίδων. Στην κατανομή μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28, ως προς το συγκεκριμένο
δείκτη, η Ελλάδα (11,9%) κατέχει την 24η υψηλότερη
θέση, τιμή υπολειπόμενη ιδιαίτερα σημαντικά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (31,8%) κατά 19,9
ποσ. μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 48,3% είναι: η Κύπρος (63,7%), το Λουξεμβούργο (56,2%), η Ισπανία (41,2%), η Λετονία (40,7%), και η Ιρλανδία
(39,9%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη
με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή
δείκτη 11,6%, είναι: η Σλοβακία (7,6%), το Βέλγιο
(9,9%), η Ελλάδα (11,9%), η Ουγγαρία (13,5%), και η
Βουλγαρία (14,8%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου

top5/ bottom5 είναι σημαντικά υψηλή (4,2 φορές), που
υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων
του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο σπουδών
(04) Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το δίκαιο των ανώτερων βαθμίδων της εκπαίδευσης
(ISCED3Voc-8) στην ΕΕ-28, καταγράφει αύξηση κατά
16,6% (ή κατά 19.370 σπουδαστές-φοιτητές/-τριες)
από 116.366 σπουδαστές- φοιτητές/-τριες το 2015, σε
135.736 σπουδαστές-φοιτητές/-τριες το 2018. Την ίδια
περίοδο αναφοράς, το πλήθος του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της εισερχόμενης κινητικότητας
πτυχίου από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην Ελλάδα καταγράφει σημαντική μείωση κατά -36,4% (ή
κατά 87 σπουδαστές-φοιτητές/-τριες) από 239 σπουδαστές-φοιτητές/-τριες το 2015, σε 152 σπουδαστέςφοιτητές/-τριες το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της
εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο
σπουδών (04) Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση
και το δίκαιο στις βαθμίδες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το
2018.

Γράφημα 6.297: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο σπουδών (04) Σπουδές στις
επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το δίκαιο στις βαθμίδες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Degree mobile graduates from abroad by education level, sex and field of education [educ_uoe_mobg01]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, σε 20 από τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία
διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των ανδρών
από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών των βαθμίδων υπολείπεται από ιδιαίτερα σημαντικά έως και ελαφρά του
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αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στην Κροατία (κατά 37,5 ποσ. μονάδες), και
κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολου-

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

θούν: η Ρουμανία (κατά 28,0 ποσ. μονάδες), η Τσεχία
(κατά 27,2 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 24,1 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 14,5 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία
(κατά 14,3 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 14,2 ποσ.
μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 12,8 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 12,5 ποσ. μονάδες), η Αυστρία
(κατά 11,4 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 10,6 ποσ.
μονάδες), η Ελλάδα (κατά 10,5 ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο (κατά 10,5 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η
Ολλανδία (κατά 9,5 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 7,9
ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 7,4 ποσ. μονάδες), η
Σλοβακία (κατά 7,4 ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 6,7
ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 4,0 ποσ. μονάδες), και
οριακά η Ουγγαρία (κατά 3,2 ποσ. μονάδες).
Την ίδια χρονιά, σε 5 από τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των ανδρών από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών των βαθμίδων υπερέχει από ισχυρά έως και ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση
του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφε-

ται στη Μάλτα (κατά 20,3 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Λετονία (κατά 18,5 ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά 16,0
ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά 15,2 ποσ. μονάδες), και η
Λιθουανία (κατά 11,8 ποσ. μονάδες). Τέλος, στην Ισπανία και την Πορτογαλία καταγράφεται οριακά μηδενική
απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών (μικρότερη των 2,0 ποσ. μονάδων).
6.4.5.5 ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και
το ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο σπουδών (05) Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά
και στατιστική στις βαθμίδες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) επί του συνολικού πληθυσμού
των αποφοίτων των συγκεκριμένων βαθμίδων, για
τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτημέλη της ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 6.298: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο σπουδών (05) Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά και στατιστική στις βαθμίδες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων των συγκεκριμένων βαθμίδων, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - Degree mobile graduates from abroad by education level, sex and field of education [educ_uoe_mobg01]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, 35.487 σπουδαστές-φοιτητές/-τριες κινητικότητας πτυχίου αποφοίτησαν από το πεδίο σπουδών
(05) Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά και στατιστική
στις βαθμίδες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
(ISCED5-8), πλήθος που αντιστοιχεί στο 8,3% του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων των συγκεκριμένων βαθμίδων, για τον οποίο διατίθενται σχετικά
στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28.
Την ίδια χρονιά, 115 σπουδαστές-φοιτητές/-τριες κινητικότητας πτυχίου αποφοίτησαν από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στις βαθμίδες της τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης (ISCED5-8) στην Ελλάδα, πλήθος που αντιστοιχεί στο 9,0% του συνολικού πληθυσμού των
αποφοίτων της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου
των συγκεκριμένων βαθμίδων. Στην κατανομή μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα (9,0%) κατέχει την 5η υψηλότερη
θέση, τιμή υπερέχουσα οριακά της αντίστοιχης τιμής
του δείκτη στην ΕΕ-28 (8,3%) κατά 0,7 ποσ. μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 10,4%
είναι: η Σουηδία (12,9%), η Γερμανία (10,7%), το Ηνωμένο Βασίλειο (9,7%), η Αυστρία (9,6%), και η Ελλάδα (9,0%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κρά-

τη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με
μέση τιμή δείκτη 1,4%, είναι: η Λετονία (0,3%), η
Βουλγαρία (1,2%), η Κύπρος (1,6%), η Σλοβακία
(1,8%), και η Λιθουανία (1,9%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι σημαντικά υψηλή
(7,4 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών
διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από το
πεδίο σπουδών (05) Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά
και στατιστική των ανώτερων βαθμίδων της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) στην ΕΕ-28, καταγράφει ισχυρή
αύξηση κατά 28,4% (ή κατά 7.857 σπουδαστέςφοιτητές/-τριες) από 27.630 σπουδαστές-φοιτητές/τριες το 2015, σε 35.487 σπουδαστές- φοιτητές/-τριες
το 2018. Την ίδια περίοδο αναφοράς, το πλήθος του
συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το συγκεκριμένο
πεδίο σπουδών στην Ελλάδα καταγράφει ελαφρά
μείωση κατά -7,3% (ή κατά 9 σπουδαστές-φοιτητές/τριες) από 124 σπουδαστές-φοιτητές/-τριες το 2015,
σε 115 σπουδαστές- φοιτητές/-τριες το 2018.
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

στατιστική στις βαθμίδες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το
2018.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο
σπουδών (05) Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά και

Γράφημα 6.299: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο σπουδών (05) Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά και στατιστική στις βαθμίδες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Degree mobile graduates from abroad by education level, sex and field of education [educ_uoe_mobg01]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, σε 17 από τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των
ανδρών από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών των
βαθμίδων υπολείπεται από σημαντικά έως και ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στη Λετονία και η Κύπρος
(κατά 33,3 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά
απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Βουλγαρία (κατά 30,4 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 23,5 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 23,0 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά 22,8 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά
20,0 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 18,2 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 17,4 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 15,2 ποσ. μονάδες), η Μάλτα (κατά
11,1 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 10,9 ποσ. μονάδες),
και ελαφρότερα η Κροατία (κατά 9,4 ποσ. μονάδες), η
Ιρλανδία (κατά 8,5 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 5,1
ποσ. μονάδες), και οριακά η Ιταλία (κατά 3,2 ποσ. μονάδες), και η Πολωνία (κατά 2,3 ποσ. μονάδες).
Την ίδια χρονιά, σε 8 από τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ για
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των
ανδρών από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών των
βαθμίδων υπερέχει από ισχυρά έως και ελαφρά του

αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη
απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να
καταγράφεται στην Εσθονία (κατά 28,4 ποσ. μονάδες),
και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: το Λουξεμβούργο (κατά 11,9 ποσ. μονάδες),
και ελαφρότερα η Φινλανδία (κατά 9,4 ποσ. μονάδες),
η Πορτογαλία (κατά 7,3 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 6,9 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 4,4 ποσ. μονάδες), και οριακά η Σλοβενία (κατά 2,7 ποσ. μονάδες), και η Σουηδία (κατά 2,0 ποσ. μονάδες).
Τέλος, στην Αυστρία, και την Ολλανδία καταγράφεται
οριακά μηδενική απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών
και γυναικών (μικρότερη των 2,0 ποσ. μονάδων).
6.4.5.6 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο
σπουδών (06) Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας στις βαθμίδες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
(ISCED5-8) επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων των συγκεκριμένων βαθμίδων, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το
2018.
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Γράφημα 6.300: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο σπουδών (06) Τεχνολογίες
πληροφορίας και επικοινωνίας στις βαθμίδες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων των συγκεκριμένων
βαθμίδων, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - Degree mobile graduates from abroad by education level, sex and field of education [educ_uoe_mobg01]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, 19.115 σπουδαστές-φοιτητές/-τριες κινητικότητας πτυχίου αποφοίτησαν από το συγκεκριμένο
πεδίο σπουδών (06) Τεχνολογίες πληροφορίας και
επικοινωνίας στις βαθμίδες της τριτοβάθμιας εκπαί-
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δευσης (ISCED5-8), πλήθος που αντιστοιχεί στο 4,5%
του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων των συγκεκριμένων βαθμίδων, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28.
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Την ίδια χρονιά, 39 σπουδαστές-φοιτητές/-τριες κινητικότητας πτυχίου αποφοίτησαν από το συγκεκριμένο
πεδίο σπουδών στις βαθμίδες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) στην Ελλάδα, πλήθος που αντιστοιχεί στο 3,1% του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων των συγκεκριμένων βαθμίδων. Στην κατανομή μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28, ως προς το
συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα (3,1%) κατέχει την 17η
υψηλότερη θέση, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (4,5%) κατά 1,4
ποσ. μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 10,9%
είναι: η Φινλανδία (16,2%), η Ιρλανδία (11,4%), η
Τσεχία (6,5%), η Εσθονία (9,8%), και η Δανία (7,3%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη
1,5%, είναι: το Βέλγιο (0,9%), η Κύπρος (1,4%), η Πορτογαλία (1,6%), η Σλοβακία (1,6%), και η Ιταλία
(1,7%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι σημαντικά υψηλή (7,5 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018, για
την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος του
συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο σπουδών (06)
Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας των ανώτερων βαθμίδων της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) στη ΕΕ28, καταγράφει ισχυρή αύξηση κατά 28,8% (ή κατά 4.275
σπουδαστές-φοιτητές/-τριες) από 14.840 σπουδαστέςφοιτητές/-τριες το 2015, σε 19.115 σπουδαστέςφοιτητές/-τριες το 2018. Την ίδια περίοδο αναφοράς, το
πλήθος του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της
εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην Ελλάδα καταγράφει σημαντική
μείωση κατά -30,4% (ή κατά 17 σπουδαστές-φοιτητές/τριες), από 56 σπουδαστές- φοιτητές/-τριες το 2015, σε
39 σπουδαστές-φοιτητές/-τριες το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο
σπουδών (06) Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας στις βαθμίδες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
(ISCED5-8) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το
2018.

Γράφημα 6.301: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο σπουδών (06) Τεχνολογίες
πληροφορίας και επικοινωνίας στις βαθμίδες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Το 2018, και στα 27 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των ανδρών από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών των βαθμίδων υπερέχει από ιδιαίτερα σημαντικά έως ισχυρά του
αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στη Βουλγαρία (κατά 78,2 ποσ. μονάδες),
και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Λιθουανία (κατά 72,4 ποσ. μονάδες), η Κροατία
(κατά 66,7 ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο (κατά 66,7
ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά 65,9 ποσ. μονάδες), η
Ρουμανία (κατά 64,3 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά
63,7 ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά 62,5 ποσ. μονάδες),
η Εσθονία (κατά 60,8 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά
56,1 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 55,0 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 54,8 ποσ. μονάδες), η Μάλτα (κατά 54,4 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 53,5 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 49,6 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία
(κατά 48,5 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 46,0 ποσ.
μονάδες), η Αυστρία (κατά 44,9 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 43,9 ποσ. μονάδες), η Γερμανία

(κατά 40,5 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 40,3 ποσ.
μονάδες), η Σουηδία (κατά 38,5 ποσ. μονάδες), η Δανία
(κατά 38,5 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 35,8 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 33,3 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία
(κατά 33,1 ποσ. μονάδες), και η Ελλάδα (κατά 23,1 ποσ.
μονάδες), και που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του
εύρους της απόκλισης των φύλων από το συγκεκριμένο
πεδίο σπουδών των βαθμίδων μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
6.4.5.7 ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ,
ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο
σπουδών (07) Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και δομικών έργων στις βαθμίδες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) επί του συνολικού
σπουδαστικού- φοιτητικού πληθυσμού των συγκεκριμένων βαθμίδων, για τον οποίο διατίθενται σχετικά
στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 6.302: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο σπουδών (07) Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και δομικών έργων στις βαθμίδες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων των συγκεκριμένων βαθμίδων, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Το 2018, 67.333 σπουδαστές-φοιτητές/-τριες κινητικότητας πτυχίου αποφοίτησαν από το πεδίο σπουδών
(07) Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και
δομικών έργων στις βαθμίδες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8), πλήθος που αντιστοιχεί στο
15,8% του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων των
συγκεκριμένων βαθμίδων, για τον οποίο διατίθενται
σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, 192 σπουδαστές-φοιτητές/-τριες κινητικότητας πτυχίου αποφοίτησαν από το συγκεκριμένο
πεδίο σπουδών στις βαθμίδες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) στην Ελλάδα, πλήθος που αντιστοιχεί στο 15,1% του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων των συγκεκριμένων βαθμίδων. Στην κατανομή μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα (15,1%) κατέχει την 10η υψηλότερη θέση, τιμή υπολειπόμενη οριακά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (15,8%) κατά 0,7 ποσ.
μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 24,3% είναι: η
Σουηδία (28,7%), η Γερμανία (28,1%), η Κροατία (23,5%),
η Φινλανδία (20,7%), και η Ιταλία (20,6%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη 6,2%, είναι: η
Μάλτα (3,8%), το Λουξεμβούργο (5,9%), η Σλοβακία
(5,9%), η Βουλγαρία (7,5%), και η Ιρλανδία (8,0%). Ας

σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι σημαντικά υψηλή (3,9 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη
σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018, για
την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος του
συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο σπουδών (07)
Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και δομικών έργων των ανώτερων βαθμίδων της εκπαίδευσης
(ISCED3Voc-8) στην ΕΕ-28, καταγράφει σημαντική αύξηση κατά 31,0% (ή κατά 15.936 σπουδαστές- φοιτητές/τριες) από 51.397 σπουδαστές-φοιτητές/-τριες το 2015,
σε 67.333 σπουδαστές- φοιτητές/-τριες το 2018. Την ίδια
περίοδο αναφοράς, το πλήθος του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της εισερχόμενης κινητικότητας
πτυχίου από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην Ελλάδα καταγράφει μείωση κατά -11,1% (ή κατά 24 σπουδαστές- φοιτητές/-τριες) από 216 σπουδαστές-φοιτητές/τριες το 2015, σε 192 σπουδαστές-φοιτητές/-τριες το
2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της
εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο
σπουδών (07) Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και δομικών έργων στις βαθμίδες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) ανά φύλο στα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 6.303: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο σπουδών (07) Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και δομικών έργων στις βαθμίδες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Το 2018, και στα 27 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ για
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των
ανδρών από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών των
βαθμίδων υπερέχει από ιδιαίτερα σημαντικά έως ε-
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λαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη
μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και
γυναικών να καταγράφεται στη Λετονία (κατά 80,9
ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

των φύλων ακολουθούν: η Λιθουανία (κατά 71,2 ποσ.
μονάδες), το Λουξεμβούργο (κατά 64,0 ποσ. μονάδες),
η Σλοβακία (κατά 62,2 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία
(κατά 50,7 ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά 50,7 ποσ.
μονάδες), η Ρουμανία (κατά 47,6 ποσ. μονάδες) η Κύπρος (κατά 44,7 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 44,2
ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 42,5 ποσ. μονάδες), η
Φινλανδία (κατά 41,8 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 41,5 ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 40,9 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 39,6 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 37,8 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 32,1 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 31,7 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 30,6 ποσ. μονάδες), η Αυστρία
(κατά 29,4 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 24,8
ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά 24,6 ποσ. μονάδες),
η Σλοβενία (κατά 24,0 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά
23,7 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 20,8 ποσ. μονά-

δες), το Βέλγιο (κατά 20,4 ποσ. μονάδες), η Μάλτα
(κατά 14,3 ποσ. μονάδες), και η Κροατία (κατά 9,3
ποσ. μονάδες) που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του
εύρους της απόκλισης των φύλων από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών των βαθμίδων μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
6.4.5.8 ΓΕΩΠΟΝΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ, ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο
σπουδών (08) Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική και
κτηνιατρική στις βαθμίδες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) επί του συνολικού νεοεισερχόμενου
σπουδαστικού- φοιτητικού πληθυσμού των συγκεκριμένων βαθμίδων, για τον οποίο διατίθενται σχετικά
στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 6.304: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο σπουδών (08) Γεωπονία,
δασοκομία, αλιευτική και κτηνιατρική στις βαθμίδες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων των συγκεκριμένων βαθμίδων, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Το 2018, 5.250 σπουδαστές-φοιτητές/-τριες κινητικότητας πτυχίου αποφοίτησαν από το πεδίο σπουδών (08)
Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική και κτηνιατρική στις
βαθμίδες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8),
πλήθος που αντιστοιχεί στο 1,2% του συνολικού σπουδαστικού- φοιτητικού πληθυσμού των συγκεκριμένων
βαθμίδων, για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία,
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, 19 σπουδαστές-φοιτητές/-τριες κινητικότητας πτυχίου αποφοίτησαν από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στις βαθμίδες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) στην Ελλάδα, πλήθος που αντιστοιχεί
στο 1,5% του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
των συγκεκριμένων βαθμίδων. Στην κατανομή μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28, ως προς το συγκεκριμένο
δείκτη, η Ελλάδα (1,5%) κατέχει την 16η υψηλότερη θέση, τιμή υπερέχουσα οριακά της αντίστοιχης τιμής του
δείκτη στην ΕΕ-28 (1,2%) κατά 0,3 ποσ. μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 3,8% είναι: η Ουγγαρία (6,8%), το Βέλγιο (4,3%), η Σλοβακία
(2,8%), η Τσεχία (2,6%), και η Κροατία (2,5%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη 0,6%,
είναι: η Σουηδία (0,4%), το Λουξεμβούργο (0,5%), το
Ηνωμένο Βασίλειο (0,7%), η Ιρλανδία (0,8%), και η Ισπανία (0,8%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/

bottom5 είναι σημαντικά υψηλή (6,2φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο σπουδών
(08) Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική και κτηνιατρική
των ανώτερων βαθμίδων της εκπαίδευσης (ISCED3Voc
-8) στη ΕΕ-28, καταγράφει ισχυρή αύξηση κατά 29,1%
(ή κατά 1.183 σπουδαστές-φοιτητές/-τριες) από 4.067
σπουδαστές-φοιτητές/-τριες το 2015, σε 5.250 σπουδαστές-φοιτητές/-τριες το 2018. Την ίδια περίοδο αναφοράς, το πλήθος του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου
από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική μείωση κατά -51,3% (ή
κατά 20 σπουδαστές-φοιτητές/-τριες) από 39 σπουδαστές-φοιτητές/-τριες το 2015, σε 19 σπουδαστέςφοιτητές/-τριες το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο
σπουδών (08) Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική και
κτηνιατρική στις βαθμίδες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ28 το 2018.
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Γράφημα 6.305: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο σπουδών (08) Γεωπονία,
δασοκομία, αλιευτική και κτηνιατρική στις βαθμίδες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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ανδρών από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών των βαθμίδων υπερέχει από ιδιαίτερα σημαντικά έως και ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στην Ελλάδα (κατά 47,4 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων
ακολουθούν: η Σουηδία (κατά 23,1 ποσ. μονάδες), και
ελαφρότερα η Βουλγαρία (κατά 9,1 ποσ. μονάδες), η
Ρουμανία (κατά 5,4 ποσ. μονάδες), και η Κροατία (κατά
4,8 ποσ. μονάδες).
Τέλος, στη Γερμανία καταγράφεται οριακά μηδενική
απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών (μικρότερη των 2,0 ποσ. μονάδων).

Το 2018, σε 18 από τα 24 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των ανδρών από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών των βαθμίδων υπολείπεται από ιδιαίτερα σημαντικά έως και ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στο Λουξεμβούργο (κατά
100,0 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Εσθονία (κατά 88,2 ποσ.
μονάδες), η Σλοβακία (κατά 51,4 ποσ. μονάδες), το
Βέλγιο (κατά 47,7 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 46,5
ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 27,3 ποσ. μονάδες), το
Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 27,1 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 26,9 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 22,3 ποσ.
μονάδες), η Λιθουανία (κατά 20,0 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά 19,2 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 18,8
ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 16,9 ποσ. μονάδες), η
Ιταλία (κατά 16,1 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά
15,2 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 14,3 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 13,4 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Πορτογαλία (κατά 6,7 ποσ. μονάδες).
Την ίδια χρονιά, σε 5 από τα 24 κράτη-μέλη της ΕΕ για
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των

6.4.5.9 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και
το ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο σπουδών (09) Υγεία και υπηρεσίες πρόνοιας στις
βαθμίδες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8)
επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων των
συγκεκριμένων βαθμίδων, για τον οποίο διατίθενται
σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 6.306: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο σπουδών (09) Υγεία και υπηρεσίες πρόνοιας στις βαθμίδες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων των συγκεκριμένων βαθμίδων, για
τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - Degree mobile graduates from abroad by education level, sex and field of education [educ_uoe_mobg01]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, 39.118 σπουδαστές-φοιτητές/-τριες κινητικότητας πτυχίου αποφοίτησαν από το πεδίο σπουδών (09)
Υγεία και υπηρεσίες πρόνοιας στις βαθμίδες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8), πλήθος που αντιστοιχεί στο 9,2% του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
των συγκεκριμένων βαθμίδων, για τον οποίο διατίθενται
σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
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Την ίδια χρονιά, 235 σπουδαστές-φοιτητές/-τριες κινητικότητας πτυχίου αποφοίτησαν από το συγκεκριμένο
πεδίο σπουδών στις βαθμίδες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) στην Ελλάδα, πλήθος που αντιστοιχεί
στο 18,5 του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων των
συγκεκριμένων βαθμίδων. Στην κατανομή μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα (18,5%) κατέχει την 8η υψηλότερη θέση,

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

τιμή υπερέχουσα σημαντικά της αντίστοιχης τιμής του
δείκτη στην ΕΕ-28 (9,2%) κατά 9,3 ποσ. μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 38,1% είναι: η Φινλανδία (50,7%), η Σλοβενία (41,1%), η Βουλγαρία (39,4%), το Βέλγιο (34,4%), και η Λιθουανία
(24,8%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη
με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή
δείκτη 4,5%, είναι: η Εσθονία (1,2%), η Ουγγαρία
(3,7%), η Κύπρος (5,4%), η Γερμανία (5,7%), και η Αυστρία (6,7%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/
bottom5 είναι σημαντικά υψηλή (8,4 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018, για
την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος του
συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο σπουδών (09)

Υγεία και υπηρεσίες πρόνοιας των ανώτερων βαθμίδων
της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) στην ΕΕ-28, καταγράφει
ισχυρή αύξηση κατά 23,6% (ή κατά 7.477 σπουδαστέςφοιτητές/-τριες) από 31.641 σπουδαστές- φοιτητές/τριες το 2015, σε 39.118 σπουδαστές-φοιτητές/-τριες το
2018. Την ίδια περίοδο αναφοράς, το πλήθος του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα ισχυρή αύξηση
κατά 23,7% (ή κατά 45 σπουδαστές- φοιτητές/-τριες) από
190 σπουδαστές- φοιτητές/-τριες το 2015, σε 235 σπουδαστές-φοιτητές/-τριες το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο
σπουδών (09) Υγεία και υπηρεσίες πρόνοιας στις
βαθμίδες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8)
ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 6.307: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο σπουδών (09) Υγεία και
υπηρεσίες πρόνοιας στις βαθμίδες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Το 2018, σε 23 από τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά μη-μηδενικά στοιχεία, το ποσοστό των ανδρών από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών των βαθμίδων υπολείπεται από ιδιαίτερα σημαντικά έως οριακά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών,
με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών
και γυναικών να καταγράφεται στο Λουξεμβούργο (κατά 54,8 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Ολλανδία (κατά 48,0
ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 46,3 ποσ. μονάδες), η
Δανία (κατά 41,6 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά
40,8 ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 37,4 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 35,0 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία
(κατά 34,5 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά
34,2 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 33,5 ποσ. μονάδες),
η Ιρλανδία (κατά 33,3 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά
32,1 ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά 25,3 ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά 24,8 ποσ. μονάδες), η Γερμανία
(κατά 21,2 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 18,0
ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 16,6 ποσ. μονάδες), η
Ελλάδα (κατά 16,6 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά
14,99 ποσ. μονάδες), η Μάλτα (κατά 11,1 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Πολωνία (κατά 5,8 ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά 5,0 ποσ. μονάδες), και οριακά η
Ουγγαρία (κατά 2,6 ποσ. μονάδες).

Την ίδια χρονιά, σε 3 από τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ για
τα οποία διατίθενται σχετικά μη-μηδενικά στοιχεία, το
ποσοστό των ανδρών από το συγκεκριμένο πεδίο
σπουδών των βαθμίδων υπερέχει από ισχυρά έως ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στην Εσθονία (κατά 23,1 ποσ.
μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Ρουμανία (κατά 19,5 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Βουλγαρία (κατά 8,3 ποσ. μονάδες).
Τέλος, στη Λιθουανία καταγράφεται οριακά μηδενική
απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών (μικρότερη των 2,0 ποσ. μονάδων).
6.4.5.10 ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και το
ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της
εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο
σπουδών (10) Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών στις
βαθμίδες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) επί
του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων των συγκεκριμένων βαθμίδων, για τον οποίο διατίθενται σχετικά
στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 6.308: Πλήθος και ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο σπουδών (10) Σπουδές στην
παροχή υπηρεσιών στις βαθμίδες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων των συγκεκριμένων βαθμίδων,
για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Το 2018, 6.198 σπουδαστές-φοιτητές/-τριες κινητικότητας πτυχίου αποφοίτησαν από το πεδίο σπουδών (10)
Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών στις βαθμίδες της
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8), πλήθος που
αντιστοιχεί στο 1,5% του συνολικού πληθυσμού των
αποφοίτων των συγκεκριμένων βαθμίδων, για τον
οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, στα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, 92 σπουδαστές-φοιτητές/-τριες κινητικότητας πτυχίου αποφοίτησαν από το συγκεκριμένο
πεδίο σπουδών στις βαθμίδες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) στην Ελλάδα, πλήθος που αντιστοιχεί
στο 7,2% του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
των συγκεκριμένων βαθμίδων. Στην κατανομή μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28, ως προς το συγκεκριμένο
δείκτη, η Ελλάδα (7,2%) κατέχει την 3η υψηλότερη θέση,
τιμή υπερέχουσα ισχυρά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (1,5%) κατά 5,7 ποσ. μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 7,2% είναι: η
Κροατία (9,5%), η Πολωνία (7,6%), η Ελλάδα (7,2%), η
Βουλγαρία (6,1%), και η Ρουμανία (5,4%). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη 1,1%, είναι: η
Σουηδία (0,9%), η Γερμανία (1,0%), το Βέλγιο (1,0%), η
Ιταλία (1,3%), και η Λιθουανία (1,5%). Ας σημειωθεί ότι η
τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι σημαντικά υψηλή

6,4 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο σπουδών
(10) Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών των ανώτερων
βαθμίδων της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) στην ΕΕ-28,
καταγράφει σημαντική αύξηση κατά 38,7% (ή κατά
1.730 σπουδαστές-φοιτητές/-τριες) από 4.468 σπουδαστές-φοιτητές/-τριες το 2015, σε 6.198 σπουδαστέςφοιτητές/-τριες το 2018. Την ίδια περίοδο αναφοράς, το
πλήθος του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της
εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών στην Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 76,9% (ή κατά 40 σπουδαστές- φοιτητές/-τριες) από 52 σπουδαστές-φοιτητές/τριες το 2015, σε 92 σπουδαστές-φοιτητές/-τριες το
2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο
σπουδών (10) Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών στις
βαθμίδες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8)
ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 6.309: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από το πεδίο σπουδών (10) Σπουδές
στην παροχή υπηρεσιών στις βαθμίδες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Το 2018, σε 17 από τα 25 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται μη-μηδενικά σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των ανδρών από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών των βαθμίδων υπολείπεται από σημαντικά έως
και οριακά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με
τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών
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και γυναικών να καταγράφεται στην Πολωνία (κατά
39,7 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Σουηδία (κατά 34,4
ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 30,1 ποσ. μονάδες), η
Γερμανία (κατά 29,0 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 25,6
ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 24,9 ποσ. μονάδες), η
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Ολλανδία (κατά 24,7 ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά
22,2 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 20,3 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 17,3 ποσ. μονάδες), η Μάλτα
(κατά 15,8 ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο (κατά 14,3
ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 12,6 ποσ. μονάδες),
και ελαφρότερα η Ισπανία (κατά 8,5 ποσ. μονάδες), η
Λιθουανία (κατά 6,7 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά
5,6 ποσ. μονάδες), και οριακά η Σλοβακία (κατά 2,1
ποσ. μονάδες), που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του
εύρους της απόκλισης των φύλων από το συγκεκριμένο
πεδίο σπουδών των βαθμίδων μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, σε 8 από τα 25 κράτη-μέλη της ΕΕ για
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των
ανδρών από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών των
βαθμίδων υπερέχει από σημαντικά έως και ελαφρά
του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτε-

ρη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών
να καταγράφεται στη Βουλγαρία (κατά 39,8 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων
ακολουθούν: η Σλοβενία (κατά 30,4 ποσ. μονάδες), η
Ρουμανία (κατά 29,1 ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά
28,2 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 19,6 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 19,6 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία
(κατά 15,0 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Λετονία
(κατά 4,5 ποσ. μονάδες).
6.4.5.11 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΕΔΙΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΕ28
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου στις βαθμίδες
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) στα πεδία
σπουδών (01)-(10) στην ΕΕ-28 και στην Ελλάδα το 2018.

Γράφημα 6.310: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου στις βαθμίδες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) ανά πεδίο σπουδών στην ΕΕ-28 και στην ΕΛΛΑΔΑ το 2018
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Πηγή: Eurostat - Degree mobile graduates from abroad by education level, sex and field of education [educ_uoe_mobg01]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, στο συνολικό πληθυσμό των αποφοίτων της
εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από τις βαθμίδες
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) στην ΕΕ-28:
 το 31,9% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο
Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το δίκαιο,
 το 15,8% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο
Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και
δομικών έργων,
 το 12,5% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο
Ανθρωπιστικές σπουδές, γλωσσικές σπουδές,
σπουδές στις τέχνες,
 το 12,4% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο
Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση,
 το 9,2% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο
Υγεία και υπηρεσίες πρόνοιας,

 το 8,3% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο





Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά, στατιστική,
το 4,5% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο
Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας,
το 2,8% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο
Εκπαίδευση,
το 1,5% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο
Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών, και
το 1,2% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο
Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική και κτηνιατρική.

Την ίδια χρονιά, στο συνολικό πληθυσμό των αποφοίτων της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από τις
βαθμίδες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8)
στην Ελλάδα:
 το 18,5% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο
Υγεία και υπηρεσίες πρόνοιας, τιμή υπερέχουσα
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σημαντικά (κατά 9,3 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης
τιμής στην ΕΕ-28 (9,2%),
το 15,1% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο
Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και
δομικών έργων, τιμή υπολειπόμενη οριακά (κατά
0,76 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28
(15,8%),
το 12,8% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο
Ανθρωπιστικές σπουδές, γλωσσικές σπουδές,
σπουδές στις τέχνες, τιμή υπερέχουσα οριακά (κατά
0,3 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28
(12,5%),
το 12,3% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο
Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση, τιμή υπολειπόμενη οριακά (κατά 0,1 ποσ.
μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (12,4%),
το 11,9% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο
Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το δίκαιο, τιμή υπολειπόμενη ιδιαίτερα σημαντικά (κατά
20,0 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28
(31,9%),
το 9,0% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο
Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά, στατιστική, τιμή









υπερέχουσα οριακά (κατά 0,7 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (8,3%),
το 8,6% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο
Εκπαίδευση, τιμή υπερέχουσα ισχυρά (κατά 5,8
ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28
(2,8%),
το 7,2% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο
Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών, τιμή υπερέχουσα
ισχυρά (κατά 5,7 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (1,5%),
το 3,1% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο
Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας, τιμή
υπολειπόμενη ελαφρά (κατά 1,4 ποσ. μονάδες) της
αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (4,5%), και
το 1,5% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο
Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική και κτηνιατρική, ,
τιμή υπερέχουσα οριακά (κατά 0,3 ποσ. μονάδες)
της στην ΕΕ-28 (1,2%).

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων
της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου στις βαθμίδες
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) στα πεδία
σπουδών (01)-(10) και ανά φύλο στην ΕΕ-28 και στην
Ελλάδα το 2018.

Γράφημα 6.311: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου στις βαθμίδες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
(ISCED5-8) ανά πεδίο σπουδών και ανά φύλο στην ΕΕ-28 και στην ΕΛΛΑΔΑ το 2018
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Πηγή: Eurostat - Degree mobile graduates from abroad by education level, sex and field of education [educ_uoe_mobg01]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, στο συνολικό πληθυσμό των αποφοίτων της
εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από τις βαθμίδες
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) στην ΕΕ-28
καταγράφεται:
 σημαντική ανισορροπία των φύλων υπέρ των αποφοίτων ανδρών σε 2 πεδία σπουδών: (1) Τεχνολογίες
πληροφορίας και επικοινωνίας, και (2) Σπουδές μη-
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χανικού, βιομηχανικής παραγωγής και δομικών έργων,
σημαντική ανισορροπία των φύλων υπέρ των αποφοίτων γυναικών σε 7 πεδία σπουδών: (1) Εκπαίδευση, (2)
Ανθρωπιστικές σπουδές, γλωσσικές σπουδές, σπουδές στις τέχνες, (3) Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση, (4) Υγεία και υπηρεσίες
πρόνοιας, (5) Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική και
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κτηνιατρική, (6) Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών, και
ελαφρότερα στο πεδίο σπουδών (7) Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το δίκαιο,
σχετική ισορροπία των φύλων στο πεδίο σπουδών:
Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά, στατιστική.



Την ίδια χρονιά, στο συνολικό πληθυσμό των αποφοίτων της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από
τις βαθμίδες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED58) στην Ελλάδα καταγράφεται:
 σημαντική ανισορροπία των φύλων υπέρ των αποφοίτων ανδρών σε 4 πεδία σπουδών: (1) Γεωπονία,
δασοκομία, αλιευτική και κτηνιατρική, (2) Σπουδές

μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και δομικών
έργων, (3) Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας, και (4) Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών, και
σημαντική ανισορροπία των φύλων υπέρ των αποφοίτων γυναικών σε 6 πεδία σπουδών: (1) Εκπαίδευση, (2) Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά, στατιστική,
(3) Υγεία και υπηρεσίες πρόνοιας, (4) Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση, (5)
Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το δίκαιο, και ελαφρότερα στο πεδίο σπουδών (6) Ανθρωπιστικές σπουδές, γλωσσικές σπουδές, σπουδές στις
τέχνες.

6.4.6 Απόφοιτοι κινητικότητας πτυχίου από την τριτοβάθμια εκπαίδευση ανά επίπεδο εξειδίκευσης
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία αναλογία του πληθυσμού των αποφοίτων της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από την τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED5-8) με ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο εξειδίκευσης (απόφοιτοι ISCED7&8) και η αντίστοιχη ποσο-

στιαία αναλογία του πληθυσμού των υπόλοιπων αποφοίτων (χωρίς εισερχόμενη κινητικότητα πτυχίου) για
τους οποίους διατίθενται στοιχεία για το πεδίο σπουδών
τους, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018. Σημειώνεται δεν
διατίθενται σχετικά στοιχεία για τη Γαλλία.

Γράφημα 6.312: Ποσοστιαία αναλογία του πληθυσμού των αποφοίτων της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από την τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED5-8)
με ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο εξειδίκευσης (απόφοιτοι ISCED7&8) και η αντίστοιχη ποσοστιαία αναλογία του πληθυσμού των υπόλοιπων αποφοίτων (χωρίς
την εισερχόμενη κινητικότητα πτυχίου) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Degree mobile graduates from abroad by education level, sex and field of education [educ_uoe_mobg01] and Graduates by education level, programme orientation, sex and
field of education [educ_uoe_grad02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, και ως προς το επίπεδο εξειδίκευσης των αποφοίτων στην ΕΕ-28:
 το 61,5% αποφοίτησε με ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο
εξειδίκευσης (απόφοιτοι ISCED7&8), τιμή υπερέχουσα ιδιαίτερα σημαντικά (κατά 27,2 ποσ. μονάδες) έναντι τιμής 34,2% που καταγράφουν οι υπόλοιποι των αποφοίτων (χωρίς την εισερχόμενη κινητικότητα πτυχίου) από την τριτοβάθμια εκπαίδευση ISCED5-8, και
 ενώ το 38,5% αποφοίτησε με υψηλό επίπεδο εξειδίκευσης (απόφοιτοι ISCED5&6), τιμή υπολειπόμενη ιδιαίτερα σημαντικά (κατά 27,2 ποσ. μονάδες) έναντι
τιμή 65,8% που καταγράφουν οι υπόλοιποι των αποφοίτων (χωρίς την εισερχόμενη κινητικότητα πτυχίου) από την τριτοβάθμια εκπαίδευση ISCED5-8.
Το 2018, και ως προς το επίπεδο εξειδίκευσης των αποφοίτων της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από την
τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED5-8) στην Ελλάδα:
 το 12,3% αποφοίτησε με ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο
εξειδίκευσης (απόφοιτοι ISCED7&8), τιμή υπολει-



πόμενη σημαντικά (κατά 19,8 ποσ. μονάδες) έναντι
τιμής 32,1% που καταγράφουν οι υπόλοιποι των
αποφοίτων (χωρίς την εισερχόμενη κινητικότητα
πτυχίου) από την τριτοβάθμια εκπαίδευση ISCED58, και
ενώ το 87,7% αποφοίτησε με υψηλό επίπεδο εξειδίκευσης (απόφοιτοι ISCED5&6), τιμή υπερέχουσα
σημαντικά (κατά 19,8 ποσ. μονάδες) έναντι τιμή
67,9% που καταγράφουν οι υπόλοιποι των αποφοίτων (χωρίς την εισερχόμενη κινητικότητα πτυχίου)
από την τριτοβάθμια εκπαίδευση ISCED5-8.

Το 2018, σε 24 από τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των αποφοίτων της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από
την τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED5-8) με ιδιαίτερα
υψηλό επίπεδο εξειδίκευσης (απόφοιτοι ISCED7&8), υπερέχει από ιδιαίτερα σημαντικά έως ελαφρά του αντίστοιχου ποσοστού των αποφοίτων της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από την τριτοβάθμια εκπαίδευση
(ISCED5-8) με υψηλό επίπεδο εξειδίκευσης (απόφοιτοι
ISCED5&6).
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Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με το υψηλότερο ποσοστό αποφοίτων της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου με ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο εξειδίκευσης (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 77,5% είναι: η
Σουηδία (88,7%), η Ισπανία (81,5%), το Λουξεμβούργο (76,9%), η Γερμανία (70,9%), και η Πορτογαλία
(69,8%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτημέλη με το χαμηλότερο ποσοστό αποφοίτων της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου με ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο εξειδίκευσης (bottom 5) και με μέση τιμή
δείκτη 38,9%, είναι: η Ελλάδα (12,3%), η Κύπρος
(39,2%), η Πολωνία (43,8%), η Ιρλανδία (48,8%), και η
Ιταλία (50,3%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου

top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,0 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
αναλογία του πληθυσμού των αποφοίτων της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από την τριτοβάθμια
εκπαίδευση (ISCED5-8) με υψηλό επίπεδο εξειδίκευσης
(απόφοιτοι ISCED5&6) και η αντίστοιχη ποσοστιαία αναλογία του πληθυσμού των υπόλοιπων αποφοίτων
(χωρίς την εισερχόμενη κινητικότητα πτυχίου) για τους
οποίους διατίθενται στοιχεία ως προς το πεδίο σπουδών τους, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 6.313: Ποσοστιαία αναλογία του πληθυσμού των αποφοίτων της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από την τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED5-8)
με υψηλό επίπεδο εξειδίκευσης (απόφοιτοι ISCED5&6) και η αντίστοιχη ποσοστιαία αναλογία του πληθυσμού των υπόλοιπων αποφοίτων (χωρίς την εισερχόμενη κινητικότητα πτυχίου) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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87,7

67,9

απόφοιτοι ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ πτυχίου

Πηγή: Eurostat - Degree mobile graduates from abroad by education level, sex and field of education [educ_uoe_mobg01] and Graduates by education level, programme orientation, sex and
field of education [educ_uoe_grad02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, και ως προς το επίπεδο εξειδίκευσης των αποφοίτων στην ΕΕ-28:
 το 38,5% αποφοίτησε με υψηλό επίπεδο εξειδίκευσης (απόφοιτοι ISCED5&6), τιμή υπολειπόμενη ιδιαίτερα σημαντικά (κατά 27,2 ποσ. μονάδες) έναντι
τιμή 65,8% που καταγράφουν οι υπόλοιποι των αποφοίτων (χωρίς την εισερχόμενη κινητικότητα
πτυχίου) από την τριτοβάθμια εκπαίδευση ISCED58, και
 το 61,5% αποφοίτησε με ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο
εξειδίκευσης (απόφοιτοι ISCED7&8), τιμή υπερέχουσα ιδιαίτερα σημαντικά (κατά 27,2 ποσ. μονάδες) έναντι τιμής 34,2% που καταγράφουν οι υπόλοιποι
των αποφοίτων (χωρίς την εισερχόμενη κινητικότητα
πτυχίου) από την τριτοβάθμια εκπαίδευση ISCED5-8.
Το 2018, και ως προς το επίπεδο εξειδίκευσης των αποφοίτων της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από την
τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED5-8) στην Ελλάδα:
 το 87,7% αποφοίτησε με υψηλό επίπεδο εξειδίκευσης (απόφοιτοι ISCED5&6), τιμή υπερέχουσα σημαντικά (κατά 19,8 ποσ. μονάδες) έναντι τιμή 67,9%
που καταγράφουν οι υπόλοιποι των αποφοίτων
(χωρίς την εισερχόμενη κινητικότητα πτυχίου) από
την τριτοβάθμια εκπαίδευση ISCED5-8, και
 το 12,3% αποφοίτησε με ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο
εξειδίκευσης (απόφοιτοι ISCED7&8), τιμή υπολειπόμενη σημαντικά (κατά 19,8 ποσ. μονάδες) έναντι τιμής 32,1% που καταγράφουν οι υπόλοιποι των απο-
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φοίτων (χωρίς την εισερχόμενη κινητικότητα πτυχίου) από την τριτοβάθμια εκπαίδευση ISCED5-8.
Το 2018, σε 24 από τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των
αποφοίτων της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου
από την τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED5-8) με υψηλό επίπεδο εξειδίκευσης (απόφοιτοι ISCED5&6), υπερέχει από ιδιαίτερα σημαντικά έως ελαφρά του αντίστοιχου ποσοστού των αποφοίτων της εισερχόμενης
κινητικότητας πτυχίου από την τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED5-8) με ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο εξειδίκευσης (απόφοιτοι ISCED 7&8).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με το υψηλότερο ποσοστό αποφοίτων της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου με ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο εξειδίκευσης (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 61,1% είναι: η
Ελλάδα (87,7%), η Κύπρος (60,8%), η Πολωνία
(56,2%), η Ιρλανδία (51,2%), και η Ιταλία (49,7%). Στον
αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με το χαμηλότερο ποσοστό αποφοίτων της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου με ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο εξειδίκευσης (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη 38,9%, είναι: η Σουηδία (11,3%), η Ισπανία (18,5%), το Λουξεμβούργο (23,1%), η Γερμανία (29,1%), και η Πορτογαλία (30,2%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,0 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

6.4.7

Απόφοιτοι κινητικότητας πτυχίου από την Ελλάδα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση της ΕΕ-28
τούν/ έχουν εγγραφεί στις βαθμίδες της τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης ISCED5-8 στα υπόλοιπα 27 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 το 2018.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και η
ποσοστιαία κατανομή των σπουδαστών-φοιτητών/τριών κινητικότητας πτυχίου από την Ελλάδα που φοι-

Γράφημα 6.314: Πλήθος και ποσοστιαία κατανομή των σπουδαστών-φοιτητών/-τριών κινητικότητας πτυχίου από την ΕΛΛΑΔΑ που φοιτούν/ έχουν εγγραφεί
στις βαθμίδες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ISCED5-8 στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Mobile students from abroad enrolled by education level, sex and country of origin [educ_uoe_mobs02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, στη Σλοβενία καταγράφεται μηδενικός πληθυσμός των σπουδαστών- φοιτητών/-τριών από την
Ελλάδα που φοιτούν/ έχουν εγγραφεί στις βαθμίδες
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ISCED5-8 (κινητικότητα πτυχίου).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, 32.290 σπουδαστές-φοιτητές/τριες κινητικότητας πτυχίου από την Ελλάδα φοιτούν/έχουν εγγραφεί στις βαθμίδες της τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης (ISCED5-8) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28. Μεταξύ των 26 κρατών-μελών της ΕΕ-28, που αποτελούν τις
χώρες υποδοχής των μετακινούμενων από την Ελλάδα
σπουδαστών-φοιτητών/τριών, η υψηλότερη ποσοστιαία
αναλογία καταγράφεται στο Ηνωμένο Βασίλειο (31,3%
ή 10.109 σπουδαστές-φοιτητές/-τριες), και κατά φθίνουσα σειρά ποσοστού ακολουθούν: η Βουλγαρία (11,7% ή
3.792 σπουδαστές-φοιτητές/-τριες), η Κύπρος (11,6% ή
3.748 σπουδαστές-φοιτητές/-τριες), η Γερμανία (11,2% ή
3.611 σπουδαστές-φοιτητές/-τριες), η Ολλανδία (8,6% ή
2.790 σπουδαστές-φοιτητές/-τριες), η Ιταλία (5,8% ή
1.863 σπουδαστές-φοιτητές/-τριες), η Γαλλία (5,6% ή
1.815 σπουδαστές-φοιτητές/-τριες), η Ρουμανία (2,7% ή
876 σπουδαστές-φοιτητές/-τριες), η Σουηδία (2,2% ή 721
σπουδαστές-φοιτητές/-τριες), η Δανία (2,2% ή 711
σπουδαστές-φοιτητές/-τριες), η Αυστρία (1,7% ή 561
σπουδαστές-φοιτητές/-τριες), η Σλοβακία (1,1% ή 365
σπουδαστές-φοιτητές/-τριες), η Ισπανία (0,9% ή 305
σπουδαστές-φοιτητές/-τριες), η Τσεχία (0,7% ή 225
σπουδαστές-φοιτητές/-τριες), το Βέλγιο (0,7% ή 214
σπουδαστές-φοιτητές/-τριες), η Φινλανδία (0,4% ή 130
σπουδαστές-φοιτητές/-τριες), η Ουγγαρία (0,4% ή 124
σπουδαστές-φοιτητές/-τριες), η Ιρλανδία (0,3% ή 97
σπουδαστές-φοιτητές/-τριες), το Λουξεμβούργο (0,3% ή
83 σπουδαστές-φοιτητές/-τριες), η Πορτογαλία (0,1% ή
45 σπουδαστές-φοιτητές/-τριες), η Πολωνία (0,1% ή 40

σπουδαστές-φοιτητές/-τριες), η Μάλτα (0,1% ή 22
σπουδαστές-φοιτητές/-τριες), η Κροατία (0,1% ή 17
σπουδαστές-φοιτητές/-τριες), η Λιθουανία (0,03% ή 10
σπουδαστές-φοιτητές/-τριες), η Λετονία (0,03% ή 9
σπουδαστές-φοιτητές/-τριες), και η Σλοβενία (0,02% ή 7
σπουδαστές-φοιτητές/-τριες).
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
των σπουδαστών-φοιτητών/-τριών κινητικότητας
πτυχίου από την Ελλάδα που φοιτούν/ έχουν εγγραφεί στις βαθμίδες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
ISCED5-8 στην ΕΕ-28, καταγράφει μικρή αύξηση κατά
2,3% (ή κατά 724 σπουδαστές-φοιτητές/-τριες) από
31.566 σπουδαστές-φοιτητές/-τριες το 2015, σε
32.290 σπουδαστές-φοιτητές/-τριες το 2018. Τη συγκεκριμένη περίοδο η υψηλότερη (απόλυτη) αύξηση
του δείκτη καταγράφεται στη Βουλγαρία (κατά 828
σπουδαστές-φοιτητές/-τριες ή κατά 27,9%), και ακολουθούν: η Γερμανία (κατά 789 σπουδαστές-φοιτητές/τριες ή κατά 28,0%), η Κύπρος (κατά 756 σπουδαστέςφοιτητές/-τριες ή κατά 25,3%), και η Ολλανδία (κατά
498 σπουδαστές-φοιτητές/-τριες ή κατά 21,7%). Την ίδια περίοδο η υψηλότερη (απόλυτη) μείωση του δείκτη καταγράφεται στην Ιταλία (κατά 1.121 σπουδαστές-φοιτητές/-τριες ή κατά -37,6%), και ακολουθούν: η
Σλοβακία (κατά 509 σπουδαστές-φοιτητές/-τριες ή κατά -58,2%), η Γαλλία (κατά 379 σπουδαστές-φοιτητές/τριες ή κατά -17,2%), και η Ρουμανία (κατά 214 σπουδαστές-φοιτητές/-τριες ή κατά -58,2%).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή σπουδαστών-φοιτητών/-τριών κινητικότητας πτυχίου από την Ελλάδα που φοιτούν/ έχουν εγγραφεί στις βαθμίδες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
ISCED5-8 ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 6.315: Ποσοστιαία κατανομή των σπουδαστών-φοιτητών/-τριών κινητικότητας πτυχίου από την ΕΛΛΑΔΑ που φοιτούν/ έχουν εγγραφεί στις βαθμίδες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ISCED5-8 ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Mobile students from abroad enrolled by education level, sex and country of origin [educ_uoe_mobs02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, σε 14 από τα 26 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των ανδρών σπουδαστών-φοιτητών από την Ελλάδα που
φοιτούν/ έχουν εγγραφεί στις βαθμίδες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ISCED5-8 υπολείπεται από ιδιαίτερα
σημαντικά έως οριακά του αντίστοιχου ποσοστού των
γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στην Εσθονία (κατά 42,9 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά
απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Γαλλία (κατά
28,9 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 14,8 ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο (κατά 10,8 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 10,0 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Ιταλία (κατά 9,6 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 8,1 ποσ.
μονάδες), η Αυστρία (κατά 7,3 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο
(κατά 6,5 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 5,2 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 4,5 ποσ. μονάδες), η Κύπρος
(κατά 4,2 ποσ. μονάδες), και οριακά η Φινλανδία (κατά
3,1 ποσ. μονάδες), και η Πορτογαλία (κατά 2,2 ποσ. μονάδες).
Την ίδια χρονιά, σε 11 από τα 26 κράτη-μέλη της ΕΕ για
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των
ανδρών σπουδαστών- φοιτητών που φοιτούν/ έχουν
εγγραφεί στις βαθμίδες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
ISCED5-8 υπερέχει από ιδιαίτερα σημαντικά έως οριακά

του αντίστοιχου ποσοστού των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στη Λετονία (κατά 55,6 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων
ακολουθούν: η Λιθουανία (κατά 40,0 ποσ. μονάδες), η
Βουλγαρία (κατά 14,7 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά
12,8 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 11,8 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Ρουμανία (κατά 6,2 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά 6,1 ποσ. μονάδες), η Κροατία
(κατά 5,9 ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 5,4 ποσ. μονάδες), και οριακά η Τσεχία (κατά 3,1 ποσ. μονάδες),
και το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 2,8 ποσ. μονάδες). Τέλος, στη Μάλτα καταγράφεται οριακά μηδενική απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών (μικρότερη των 2,0 ποσ. μονάδων).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος του
συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από την Ελλάδα από τις
βαθμίδες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8),
και η ποσοστιαία κατανομή τους επί του συνολικού
φοιτητικού πληθυσμού από την Ελλάδα που φοιτά/
έχει εγγραφεί στις βαθμίδες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ISCED5-8 (κινητικότητα πτυχίου) στα υπόλοιπα
27 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

1

360

58

1

18

1

310

21

623

39

652

70

147

190

5

21

83

11

846

5,9

14

34,7 33,1 31,1 30,3
27,5 27,2 25,3 22,7 21,7
20,4 19,2 17,4 17,3 17,3 16,9 16,6
14,3 13,8 11,1 10,3 9,5
601

41

112

8.956

44,4 42,3

4.484

52,3
27,7

247

Γράφημα 6.316: Πλήθος και ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού αποφοίτων της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από την ΕΛΛΑΔΑ από τις
βαθμίδες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) επί του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού από την ΕΛΛΑΔΑ που φοιτά/ έχει εγγραφεί στις βαθμίδες της
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ISCED5-8 (κινητικότητα πτυχίου) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - Degree mobile graduates from abroad by education level, sex and country of origin [educ_uoe_mobg02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, σε 2 από τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία
διατίθενται σχετικά στοιχεία (Λιθουανία, και Σλοβενία)
καταγράφεται μηδενικός πληθυσμός των αποφοίτων
της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από την Ελλάδα από τις βαθμίδες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
(ISCED5-8).
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Τη συγκεκριμένη χρονιά, 8.956 σπουδαστές-φοιτητές/τριες κινητικότητας πτυχίου από την Ελλάδα αποφοίτησαν από τις βαθμίδες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
(ISCED5-8), με τον δείκτη ποσοστό των συγκεκριμένων
αποφοίτων επί του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού
από την Ελλάδα που φοιτά/ έχει εγγραφεί στις βαθμί-

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

δες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ISCED5-8 να είναι
27,7%.
Την ίδια χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο
δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 41,4% είναι: το
Βέλγιο (52,3%), το Ηνωμένο Βασίλειο (44,4%), η Ιρλανδία (42,3%), η Δανία (34,7%), και η Γαλλία (33,1%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη
10,1%, είναι: η Κροατία (5,9%), η Βουλγαρία (9,5%), η
Αυστρία (10,3%), η Λετονία (11,1%), και η Φινλανδία
(13,8%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι σημαντικά υψηλή (4,1 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
των αποφοίτων της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από την Ελλάδα από τις βαθμίδες της τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης (ISCED5-8) στην ΕΕ-28, καταγράφει αύξηση κατά 9,0% (ή κατά 740 σπουδαστές-φοιτητές/-τριες)

από 8.216 σπουδαστές-φοιτητές/-τριες το 2015, σε
8.956 σπουδαστές-φοιτητές/-τριες το 2018. Τη συγκεκριμένη περίοδο η υψηλότερη (απόλυτη) αύξηση του
δείκτη καταγράφεται στη Γαλλία (κατά 601 σπουδαστές-φοιτητές/-τριες από μηδενικό πλήθος το 2015), και
ακολουθούν: η Κύπρος (κατά 386 σπουδαστέςφοιτητές/-τριες ή κατά 149,1%), η Γερμανία (κατά 229
σπουδαστές- φοιτητές/-τριες ή κατά 58,1%), και η
Βουλγαρία (κατά 140 σπουδαστές-φοιτητές/-τριες ή
κατά 63,6%). Την ίδια περίοδο η υψηλότερη (απόλυτη)
μείωση του δείκτη καταγράφεται στην Ιταλία (κατά 687
σπουδαστές-φοιτητές/-τριες ή κατά -68,9%), και ακολουθεί το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 165 σπουδαστέςφοιτητές/-τριες ή κατά -3,5%).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή των αποφοίτων της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από την Ελλάδα από τις βαθμίδες της
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) ανά φύλο στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 6.317: Ποσοστιαία κατανομή των αποφοίτων της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από την ΕΛΛΑΔΑ από τις βαθμίδες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Degree mobile graduates from abroad by education level, sex and field of education [educ_uoe_mobg01]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, σε 12 από τα 25 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των ανδρών αποφοίτων της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από την Ελλάδα από τις βαθμίδες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) υπολείπεται από ιδιαίτερα σημαντικά έως οριακά του αντίστοιχου ποσοστού
των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη
μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στην
Εσθονία (κατά 100,0 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα
σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Φινλανδία
(κατά 66,7 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 32,8 ποσ. μονάδες), η Μάλτα (κατά 20,0 ποσ. μονάδες), η Ισπανία
(κατά 15,7 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 14,3 ποσ.
μονάδες), η Ιταλία (κατά 13,5 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 11,1 ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά 10,4 ποσ.
μονάδες), και ελαφρότερα η Ολλανδία (κατά 7,8 ποσ.
μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 5,0 ποσ. μονάδες), και οριακά η Ιρλανδία (κατά 2,4 ποσ. μονάδες).
Την ίδια χρονιά, σε 11 από τα 25 κράτη-μέλη της ΕΕ για
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των
ανδρών αποφοίτων της εισερχόμενης κινητικότητας
πτυχίου από την Ελλάδα από τις βαθμίδες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) υπερέχει από ιδιαίτερα σημαντικά έως οριακά του αντίστοιχου ποσοστού
των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη
μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στη Λε-

τονία και την Κροατία (κατά 100,0 ποσ. μονάδες), και
κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Πορτογαλία (κατά 28,6 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 27,3 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 23,8
ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 23,1 ποσ. μονάδες), η
Ρουμανία (κατά 18,9 ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά
11,6 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Σλοβακία (κατά
8,6 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 8,5 ποσ. μονάδες), και
το Λουξεμβούργο (κατά 4,8 ποσ. μονάδες). Τέλος, στο
Ηνωμένο Βασίλειο, και την Αυστρία καταγράφεται οριακά μηδενική απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών
και γυναικών (μικρότερη των 2,0 ποσ. μονάδων).
Στη συνέχεια παρουσιάζεται η κατανομή των ελληνικής
καταγωγής αποφοίτων της εισερχόμενης κινητικότητας
πτυχίου στις 4 επιμέρους βαθμίδες της τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης (ISCED5-8).
6.4.7.1 ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΙΚΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ
(ISCED5)
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και
η ποσοστιαία κατανομή των σπουδαστών/-τριών κινητικότητας πτυχίου από την Ελλάδα που φοιτούν/ έχουν εγγραφεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού
κύκλου σπουδών (ISCED5) στα υπόλοιπα 27 κράτημέλη της ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 6.318: Πλήθος και ποσοστιαία κατανομή των σπουδαστών/-τριών κινητικότητας πτυχίου από την ΕΛΛΑΔΑ που φοιτούν/ έχουν εγγραφεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - Mobile students from abroad enrolled by education level, sex and country of origin [educ_uoe_mobs02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, σε 18 από τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ καταγράφεται μηδενικός πληθυσμός των σπουδαστών/-τριών
κινητικότητας πτυχίου από την Ελλάδα που φοιτούν/
έχουν εγγραφεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού
κύκλου σπουδών (ISCED5).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, 226 σπουδαστές/-τριες κινητικότητας πτυχίου από την Ελλάδα φοιτούν/ έχουν εγγραφεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου
σπουδών (ISCED5) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28. Μεταξύ
των 9 κρατών-μελών της ΕΕ-28, που αποτελούν τις χώρες υποδοχής των μετακινούμενων φοιτητών/τριών
από την Ελλάδα, η υψηλότερη ποσοστιαία αναλογία
καταγράφεται στο Ηνωμένο Βασίλειο (45,6% ή 103
σπουδαστές/-τριες), και κατά φθίνουσα σειρά ποσοστού ακολουθούν: η Κύπρος (29,2% ή 66 σπουδαστές/τριες), η Δανία (10,6% ή 24 σπουδαστές/-τριες), η Γαλλία (8,8% ή 20 σπουδαστές/-τριες), το Βέλγιο (2,2% ή 5
σπουδαστές/-τριες), η Ισπανία (1,3% ή 3 σπουδαστές/τριες), η Αυστρία (1,3% ή 3 σπουδαστές/-τριες), η Ιρλανδία (0,4% ή 1 σπουδαστής/-τρια), και η Μάλτα
(0,4% ή 1 σπουδαστής/-τρια).
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος

του συνολικού πληθυσμού των σπουδαστών/-τριών
κινητικότητας πτυχίου από την Ελλάδα που φοιτούν/
έχουν εγγραφεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού
κύκλου σπουδών (ISCED5) στην ΕΕ-28, καταγράφει ισχυρή μείωση κατά -24,7% (ή κατά 74 σπουδαστές/τριες) από 300 σπουδαστές/-τριες το 2015, σε 226
σπουδαστές/-τριες το 2018. Τη συγκεκριμένη περίοδο η
υψηλότερη (απόλυτη) αύξηση του δείκτη καταγράφεται στην Κύπρο (κατά 54 σπουδαστές/-τριες ή κατά
450,0%), ενώ η υψηλότερη (απόλυτη) μείωση του δείκτη καταγράφεται στη Γαλλία (κατά 66 σπουδαστές/τριες ή κατά -76,7%), και ακολουθεί το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 58 σπουδαστές/-τριες ή κατά -36,0%), και η
Ιταλία (κατά 3 σπουδαστές/-τριες ή κατά -100,0%).

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή των σπουδαστών/-τριών κινητικότητας πτυχίου από την Ελλάδα που φοιτούν/ έχουν εγγραφεί
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το
2018.

Γράφημα 6.319: Ποσοστιαία κατανομή των σπουδαστών/-τριών κινητικότητας πτυχίου από την ΕΛΛΑΔΑ που φοιτούν/ έχουν εγγραφεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Mobile students from abroad enrolled by education level, sex and country of origin [educ_uoe_mobs02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, σε 8 από τα 9 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία
διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των ανδρών
σπουδαστών από την Ελλάδα που φοιτούν/ έχουν εγγραφεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου
σπουδών (ISCED5) υπολείπεται από ιδιαίτερα σημαντικά έως οριακά του αντίστοιχου ποσοστού των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ
ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στη Μάλτα και
την Ιρλανδία (κατά 100,0 ποσ. μονάδες), και κατά
φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η
Γαλλία (κατά 50,0 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά
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33,3 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 33,3 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 20,0 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο
Βασίλειο (κατά 12,6 ποσ. μονάδες), και οριακά η Κύπρος (κατά 3,0 ποσ. μονάδες).
Την ίδια χρονιά, στη Δανία το ποσοστό των ανδρών
σπουδαστών από την Ελλάδα που φοιτούν/ έχουν εγγραφεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου
σπουδών (ISCED5)
υπερέχει ιδιαίτερα σημαντικά
(κατά 41,7 ποσ. μονάδες) του αντίστοιχου ποσοστού
των γυναικών.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και
ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των
αποφοίτων της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου
από την Ελλάδα από την τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5), επί του συνόλου των

αποφοίτων της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου
από την Ελλάδα από τις βαθμίδες της τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης (ISCED5-8) στα υπόλοιπα 27 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 6.320: Πλήθος και ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από την ΕΛΛΑΔΑ από
την τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5), επί του συνόλου των αποφοίτων της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από την ΕΛΛΑΔΑ
από τις βαθμίδες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Degree mobile graduates from abroad by education level, sex and country of origin [educ_uoe_mobg02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, σε 22 από τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία καταγράφεται μηδενικός πληθυσμός των αποφοίτων της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από την Ελλάδα από την τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, 138 σπουδαστές/-τριες κινητικότητας πτυχίου από την Ελλάδα αποφοίτησαν από
την τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών
(ISCED5), με τον δείκτη ποσοστό των συγκεκριμένων
αποφοίτων επί του συνόλου των αποφοίτων της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από την Ελλάδα
από τις βαθμίδες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
(ISCED5-8) να είναι 1,5%.
Την ίδια χρονιά, η υψηλότερη τιμή του δείκτη καταγράφεται στην Κύπρο (34,7%), και κατά φθίνουσα τιμή
του δείκτη ακολουθούν: το Ηνωμένο Βασίλειο (2,2%)
Γαλλία (1,7%), η Δανία (11,1%), και η Ισπανία (42,3%).

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
των αποφοίτων της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από την Ελλάδα από την τριτοβάθμια εκπαίδευση
μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) στην ΕΕ-28, καταγράφει ελαφρά μείωση κατά -8,6% (ή κατά 13 σπουδαστές/-τριες) από 151 σπουδαστές/-τριες το 2015, σε 138
σπουδαστές/-τριες το 2018. Τη συγκεκριμένη περίοδο η
υψηλότερη (απόλυτη) αύξηση του δείκτη καταγράφεται στην Κύπρο (κατά 23 σπουδαστές /-τριες ή κατά
575,0%), ενώ η υψηλότερη (απόλυτη) μείωση του δείκτη καταγράφεται στο Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 136
σπουδαστές/-τριες ή κατά -28,7%).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή των αποφοίτων της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από την Ελλάδα από την τριτοβάθμια
εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) ανά
φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 6.321: Ποσοστιαία κατανομή των αποφοίτων της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από την ΕΛΛΑΔΑ από την τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού
κύκλου σπουδών (ISCED5) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
66,7 59,3
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γυναίκες

Πηγή: Eurostat - Degree mobile graduates from abroad by education level, sex and field of education [educ_uoe_mobg01]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, σε 3 από τα 5 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία
διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των ανδρών
αποφοίτων της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου
από την Ελλάδα από την τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) υπολείπεται από ιδιαίτερα σημαντικά έως οριακά του αντίστοιχου ποσοστού
των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη
μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στη
Γαλλία, και την Ισπανία (κατά 100,0 ποσ. μονάδες), και
οριακά ακολουθεί το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 3,1 ποσ.

μονάδες). Την ίδια χρονιά, σε 2 από τα 5 κράτη-μέλη
της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των ανδρών αποφοίτων της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από την Ελλάδα από την τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) υπερέχει από σημαντικά έως ισχυρά του αντίστοιχου ποσοστού των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του
δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται
στη η Δανία (κατά 33,3 ποσ. μονάδες), και ακολουθεί η
Κύπρος (κατά 18,5 ποσ. μονάδες).
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6.4.7.2 ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ
ΣΠΟΥΔΩΝ (ISCED6)

κότητας πτυχίου από την Ελλάδα που φοιτούν/ έχουν
εγγραφεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) στα υπόλοιπα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και
η ποσοστιαία κατανομή των φοιτητών/-τριών κινητι-
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Γράφημα 6.322: Πλήθος και ποσοστιαία κατανομή των φοιτητών/-τριών κινητικότητας πτυχίου από την ΕΛΛΑΔΑ που φοιτούν/ έχουν εγγραφεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - Mobile students from abroad enrolled by education level, sex and country of origin [educ_uoe_mobs02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, σε 2 από τα 27 κράτη-μέλη (Εσθονία, και Σλοβενία) της ΕΕ καταγράφεται μηδενικός πληθυσμός των
φοιτητών/-τριών κινητικότητας πτυχίου από την Ελλάδα που φοιτούν/ έχουν εγγραφεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, 12.098 φοιτητές/-τριες κινητικότητας πτυχίου από την Ελλάδα φοιτούν/ έχουν εγγραφεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού
κύκλου σπουδών (ISCED6) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28.
Μεταξύ των 25 κρατών-μελών της ΕΕ-28, που αποτελούν
τις χώρες υποδοχής των μετακινούμενων φοιτητών/τριών από την Ελλάδα, η υψηλότερη ποσοστιαία
αναλογία καταγράφεται στο Ηνωμένο Βασίλειο (41,5%
ή 5.023 φοιτητές/-τριες), και κατά φθίνουσα σειρά ποσοστού ακολουθούν: η Κύπρος (18,0% ή 2.183 φοιτητές/-τριες), η Γερμανία (11,6% ή 1.400 φοιτητές/-τριες), η
Βουλγαρία (7,5% ή 908 φοιτητές/-τριες), η Ολλανδία
(5,8% ή 701 φοιτητές/-τριες), η Γαλλία (4,9% ή 590 φοιτητές/-τριες), η Ιταλία (4,1% ή 498 φοιτητές/-τριες), η
Αυστρία (2,0% ή 238 φοιτητές/-τριες), η Σουηδία (1,0% ή
115 φοιτητές/-τριες), η Ρουμανία (0,9% ή 104 φοιτητές/τριες), η Δανία (0,7% ή 82 φοιτητές/-τριες), το Βέλγιο
(0,6% ή 70 φοιτητές/-τριες), η Ουγγαρία (0,5% ή 64 φοιτητές/-τριες), η Φινλανδία (0,2% ή 22 φοιτητές/-τριες), η
Πολωνία (0,2% ή 21 φοιτητές/-τριες), η Τσεχία (0,1% ή
16 φοιτητές/-τριες), η Ιρλανδία (0,1% ή 16 φοιτητές/τριες), η Κροατία (0,1% ή 12 φοιτητές/-τριες), η Ισπανία
(0,1% ή 10 φοιτητές/-τριες), η Σλοβακία (0,1% ή 9 φοιτητές/-τριες), το Λουξεμβούργο (0,05% ή 6 φοιτητές/-

τριες), η Μάλτα (0,030% ή 4 φοιτητές/-τριες), η Λετονία
(0,02% ή 3 φοιτητές/-τριες), η Πορτογαλία (0,02% ή 2
φοιτητές/-τριες), και η Λιθουανία (0,01% ή 1 φοιτητής/τρια).
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018, για
την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος του
συνολικού πληθυσμού των φοιτητών/-τριών κινητικότητας πτυχίου από την Ελλάδα που φοιτούν/ έχουν εγγραφεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού
κύκλου σπουδών (ISCED6) στην ΕΕ-28, καταγράφει μικρή
αύξηση κατά 5,3% (ή κατά 611 φοιτητές/-τριες) από
11.487 φοιτητές/-τριες το 2015, σε 12.098 φοιτητές/τριες το 2018. Τη συγκεκριμένη περίοδο η υψηλότερη
(απόλυτη) αύξηση του δείκτη καταγράφεται στη Γερμανία (κατά 423 φοιτητές/-τριες ή κατά 43,3%), και ακολουθούν το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 379 φοιτητές/τριες ή κατά 8,2%), η Βουλγαρία (κατά 299 φοιτητές/τριες ή κατά 49,1%), η Κύπρος (κατά 278 φοιτητές/-τριες
ή κατά 14,6%), και η Ολλανδία (κατά 232 φοιτητές/-τριες
ή κατά 49,5%). Την ίδια περίοδο, η υψηλότερη (απόλυτη)
μείωση του δείκτη καταγράφεται στη Σλοβακία (κατά
862 φοιτητές/-τριες ή κατά -99,0%), και ακολουθεί η
Γαλλία (κατά 111 φοιτητές/-τριες ή κατά -15,8%), και η
Ισπανία (κατά 33 φοιτητές/-τριες ή κατά -69,7%).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία κατανομή των φοιτητών/-τριών κινητικότητας πτυχίου
από την Ελλάδα που φοιτούν/ έχουν εγγραφεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών
(ISCED6) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 6.323: Ποσοστιαία κατανομή των φοιτητών/-τριών κινητικότητας πτυχίου από την ΕΛΛΑΔΑ που φοιτούν/ έχουν εγγραφεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Mobile students from abroad enrolled by education level, sex and country of origin [educ_uoe_mobs02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
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Το 2018, σε 10 από τα 25 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των ανδρών φοιτητών από την Ελλάδα που φοιτούν/ έχουν
εγγραφεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού
κύκλου σπουδών (ISCED6) υπολείπεται από ιδιαίτερα
σημαντικά έως ελαφρά του αντίστοιχου ποσοστού των
γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στην Ισπανία
(κατά 40,0 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά
απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Λετονία (κατά
33,3 ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 18,3 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 15,6 ποσ. μονάδες), η Πολωνία
(κατά 14,3 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 12,5 ποσ.
μονάδες), η Ιταλία (κατά 12,4 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Ουγγαρία (κατά 9,4 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 8,6 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 4,2 ποσ.
μονάδες).

ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στη Λιθουανία
(κατά 100,0 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά
απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Τσεχία (κατά 87,5
ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 38,3 ποσ. μονάδες),
το Λουξεμβούργο (κατά 33,3 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 33,3 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά 19,2
ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά 16,7 ποσ. μονάδες), και
ελαφρότερα το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 4,1 ποσ. μονάδες), και οριακά η Γερμανία (κατά 3,6 ποσ. μονάδες),
και η Ολλανδία (κατά 3,0 ποσ. μονάδες).
Τέλος, στην Κύπρο, τη Φινλανδία, τη Πορτογαλία, τη
Μάλτα, και τη Δανία καταγράφεται οριακά μηδενική
απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών (μικρότερη των 2,0 ποσ. μονάδων).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και
ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των
αποφοίτων της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου
από την Ελλάδα από την τριτοβάθμια εκπαίδευση
προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6), επί του συνόλου των ελληνικής καταγωγής αποφοίτων της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από τις βαθμίδες της
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) στα υπόλοιπα
27 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Την ίδια χρονιά, σε 10 από τα 25 κράτη-μέλη της ΕΕ για
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των
ανδρών φοιτητών από την Ελλάδα που φοιτούν/ έχουν
εγγραφεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού
κύκλου σπουδών (ISCED6) υπερέχει από ιδιαίτερα σημαντικά έως οριακά του αντίστοιχου ποσοστού των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ
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Γράφημα 6.324: Πλήθος και ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από την ΕΛΛΑΔΑ από
την τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6), επί του συνόλου των αποφοίτων της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από την
ΕΛΛΑΔΑ από τις βαθμίδες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - Degree mobile graduates from abroad by education level, sex and country of origin [educ_uoe_mobg02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, σε 5 από τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία
διατίθενται σχετικά στοιχεία (Λιθουανία, Λετονία, Κροατία, Εσθονία και Σλοβενία) καταγράφεται μηδενικός
πληθυσμός των αποφοίτων της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από την Ελλάδα από την τριτοβάθμια
εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, 2.298 φοιτητές/-τριες κινητικότητας πτυχίου από την Ελλάδα αποφοίτησαν από την
τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6), με τον δείκτη ποσοστό των συγκεκριμένων
αποφοίτων επί του συνόλου των αποφοίτων της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από την Ελλάδα από τις
βαθμίδες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8), να
είναι 25,7%.
Την ίδια χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 35,6% είναι: η Κύπρος
(52,6%), η Μάλτα (40,0%), η Ιταλία (30,0%), το Ηνωμένο
Βασίλειο (28,0%), και η Αυστρία (27,6%). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη 4,7%, είναι: η Ισπανία (2,4%), η Σλοβακία (2,9%), το Λουξεμβούργο

(4,8%), η Σουηδία (6,1%), και η Πορτογαλία (7,1%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι σημαντικά υψηλή (7,7 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη
διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018, για
την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος των
αποφοίτων της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου
από την Ελλάδα από την τριτοβάθμια εκπαίδευση
προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6), στην ΕΕ-28,
καταγράφει σημαντική αύξηση κατά 35,8% (ή κατά 606
φοιτητές/-τριες) από 1.692 φοιτητές/-τριες το 2015, σε
2.296 φοιτητές/-τριες το 2018. Τη συγκεκριμένη περίοδο
η υψηλότερη (απόλυτη) αύξηση του δείκτη καταγράφεται στη Γαλλία (κατά 164 φοιτητές/-τριες από μηδενικό
πλήθος το 2015), και ακολουθούν: η Κύπρος (κατά 139
φοιτητές/-τριες ή κατά 68,1%), και το Ηνωμένο Βασίλειο
(κατά 128 φοιτητές/-τριες ή κατά 11,3%), ενώ την ίδια
περίοδο δεν καταγράφεται αξιοσημείωτη μείωση στα
κράτη-μέλη της ΕΕ.
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εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6)
ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή των αποφοίτων της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από την Ελλάδα από την τριτοβάθμια

Γράφημα 6.325: Ποσοστιαία κατανομή των αποφοίτων της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από την ΕΛΛΑΔΑ από την τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Degree mobile graduates from abroad by education level, sex and field of education [educ_uoe_mobg01]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, σε 14 από τα 22 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των
ανδρών αποφοίτων της εισερχόμενης κινητικότητας
πτυχίου από την Ελλάδα από τις βαθμίδες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) υπολείπεται από ιδιαίτερα σημαντικά έως ελαφρά του αντίστοιχου ποσοστού των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του
δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται
στη Φινλανδία, την Πορτογαλία, τη Μάλτα και το
Λουξεμβούργο (κατά 100,0 ποσ. μονάδες), και κατά
φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η
Ιταλία (κατά 35,5 ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 33,3
ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 33,3 ποσ. μονάδες), η
Ιρλανδία (κατά 33,3 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά
33,3 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 13,3 ποσ. μονάδες),
η Γερμανία (κατά 12,5 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα
η Γαλλία (κατά 9,8 ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά 9,0
ποσ. μονάδες), και η Βουλγαρία (κατά 6,0 ποσ. μονάδες).
Την ίδια χρονιά, σε 5 από τα 25 κράτη-μέλη της ΕΕ για
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των
ανδρών αποφοίτων της εισερχόμενης κινητικότητας
πτυχίου από την Ελλάδα από τις βαθμίδες της τριτο-

βάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) υπερέχει από ιδιαίτερα σημαντικά έως ελαφρά του αντίστοιχου ποσοστού των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του
δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται
στην Τσεχία (κατά 100,0 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η
Ουγγαρία (κατά 60,0 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά
25,0 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά 17,6 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά
3,7 ποσ. μονάδες). Τέλος, στην Ολλανδία, τη Σλοβακία, και την Ισπανία καταγράφεται οριακά μηδενική
απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών (μικρότερη των 2,0 ποσ. μονάδων).
6.4.7.3 ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ
ΣΠΟΥΔΩΝ (ISCED7)
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και
η ποσοστιαία κατανομή των φοιτητών/-τριών κινητικότητας πτυχίου από την Ελλάδα που φοιτούν/ έχουν
εγγραφεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) στα υπόλοιπα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 6.326: Πλήθος και ποσοστιαία κατανομή των φοιτητών/-τριών κινητικότητας πτυχίου από την ΕΛΛΑΔΑ που φοιτούν/ έχουν εγγραφεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Mobile students from abroad enrolled by education level, sex and country of origin [educ_uoe_mobs02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, σε 1 από τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ (Σλοβενία)
καταγράφεται μηδενικός πληθυσμός των φοιτητών/τριών κινητικότητας πτυχίου από την Ελλάδα που φοιτούν/ έχουν εγγραφεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7). Τη συγκεκριμένη χρονιά, 16.925 φοιτητές/-τριες κινητικότητας
πτυχίου από την Ελλάδα φοιτούν/ έχουν εγγραφεί
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στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου
σπουδών (ISCED7) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28. Μεταξύ
των 26 κρατών-μελών της ΕΕ-28, που αποτελούν τις χώρες υποδοχής των μετακινούμενων φοιτητών/τριών
από την Ελλάδα, η υψηλότερη ποσοστιαία αναλογία
καταγράφεται στο Ηνωμένο Βασίλειο (20,7% ή 3.508
φοιτητές/-τριες), και κατά φθίνουσα σειρά ποσοστού
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ακολουθούν: η Βουλγαρία (16,8% ή 2.844 φοιτητές/τριες), η Γερμανία (13,1% ή 2.211 φοιτητές/-τριες), η
Ολλανδία (11,0% ή 1.863 φοιτητές/-τριες), η Κύπρος
(8,2% ή 1.390 φοιτητές/-τριες), η Ιταλία (7,4% ή 1.252
φοιτητές/-τριες), η Γαλλία (4,7% ή 803 φοιτητές/-τριες),
η Ρουμανία (4,4% ή 753 φοιτητές/-τριες), η Δανία
(3,1% ή 523 φοιτητές/-τριες), η Σουηδία (2,7% ή 454
φοιτητές/-τριες), η Σλοβακία (2,1% ή 353 φοιτητές/τριες), η Αυστρία (1,4% ή 237 φοιτητές/-τριες), η Τσεχία
(1,1% ή 180 φοιτητές/-τριες), η Ισπανία (1,0% ή 167
φοιτητές/-τριες), το Βέλγιο (0,6% ή 99 φοιτητές/-τριες),
το Λουξεμβούργο (0,4% ή 63 φοιτητές/-τριες), η Ουγγαρία (0,3% ή 58 φοιτητές/-τριες), η Φινλανδία (0,3% ή
53 φοιτητές/-τριες), η Ιρλανδία (0,3% ή 43 φοιτητές/τριες), η Πορτογαλία (0,1% ή 21 φοιτητές/-τριες), η
Μάλτα (0,1% ή 17 φοιτητές/-τριες), η Πολωνία (0,1% ή
12 φοιτητές/-τριες), η Λιθουανία (0,05% ή 9 φοιτητής/τρια), η Λετονία (0,03% ή 5 φοιτητές/-τριες), η Κροατία
(0,02% ή 4 φοιτητές/-τριες), και η Εσθονία (0,02% ή 3
φοιτητές/-τριες).
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
του συνολικού πληθυσμού των φοιτητών/-τριών κινητικότητας πτυχίου από την Ελλάδα που φοιτούν/ έχουν εγγραφεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μετα-

πτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) στην ΕΕ-28, καταγράφει οριακή αύξηση κατά 0,4% (ή κατά 74 φοιτητές/-τριες) από 16.851 φοιτητές/-τριες το 2015, σε
16.925 φοιτητές/-τριες το 2018. Τη συγκεκριμένη περίοδο η υψηλότερη (απόλυτη) αύξηση του δείκτη καταγράφεται στη Βουλγαρία (κατά 556 φοιτητές/-τριες ή
κατά 24,3%), και ακολουθούν η Λετονία (κατά 375 φοιτητές/-τριες ή κατά 36,9%), η Γερμανία (κατά 366 φοιτητές/-τριες ή κατά 19,8%), η Σλοβακία (κατά 353 φοιτητές/-τριες από μηδενικό πλήθος φοιτητών/-τριών το
2015), και η Ολλανδία (κατά 218 φοιτητές/-τριες ή κατά
13,3%). Την ίδια περίοδο, η υψηλότερη (απόλυτη) μείωση του δείκτη καταγράφεται στην Ιταλία (κατά 1.033
φοιτητές/-τριες ή κατά -45,2%), και ακολουθεί η Ρουμανία (κατά 213 φοιτητές/-τριες ή κατά -22,0%), και το
Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 212 φοιτητές/-τριες ή κατά 5,7%).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή των φοιτητών/-τριών κινητικότητας πτυχίου
από την Ελλάδα που φοιτούν/ έχουν εγγραφεί στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου
σπουδών (ISCED7) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28
το 2018.

Γράφημα 6.327: Ποσοστιαία κατανομή των φοιτητών/-τριών κινητικότητας πτυχίου από την ΕΛΛΑΔΑ που φοιτούν/ έχουν εγγραφεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Mobile students from abroad enrolled by education level, sex and country of origin [educ_uoe_mobs02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, σε 15 από τα 25 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των
ανδρών φοιτητών από την Ελλάδα που φοιτούν/ έχουν εγγραφεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) υπολείπεται
από ιδιαίτερα σημαντικά έως οριακά του αντίστοιχου
ποσοστού των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση
του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στην Εσθονία (κατά 100,0 ποσ. μονάδες), και
κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Γαλλία (κατά 38,5 ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο (κατά 27,0 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά
17,0 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 14,3 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 11,6 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 11,4 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 11,1
ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Γερμανία (κατά 9,6
ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 8,9 ποσ. μονάδες), η
Αυστρία (κατά 8,9 ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά 8,5
ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 6,9 ποσ. μονάδες), η
Τσεχία (κατά 6,7 ποσ. μονάδες), και οριακά το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 3,6 ποσ. μονάδες).

Την ίδια χρονιά, σε 9 από τα 25 κράτη-μέλη της ΕΕ για
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των
ανδρών φοιτητών από την Ελλάδα που φοιτούν/ έχουν εγγραφεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) υπερέχει από
ιδιαίτερα σημαντικά έως οριακά του αντίστοιχου ποσοστού των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του
δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται
στη Λετονία (κατά 100,0 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η
Λιθουανία (κατά 33,3 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά
16,7 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 14,0 ποσ. μονάδες),
η Σλοβακία (κατά 10,5 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα
η Βουλγαρία (κατά 7,3 ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 7,0 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά 6,2 ποσ. μονάδες), η Μάλτα (κατά 5,9 ποσ. μονάδες), και οριακά
η Ρουμανία (κατά 3,9 ποσ. μονάδες). Τέλος, στην
Κροατία καταγράφεται οριακά μηδενική απόκλιση του
δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών (μικρότερη των
2,0 ποσ. μονάδων).
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νόλου των αποφοίτων της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από την Ελλάδα από τις βαθμίδες της
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) στα υπόλοιπα
27 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και
ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των
αποφοίτων της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου
από την Ελλάδα από την τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7), επί του συ-

Γράφημα 6.328: Πλήθος και ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από την ΕΛΛΑΔΑ από
την τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7), επί του συνόλου των αποφοίτων της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από την
ΕΛΛΑΔΑ από τις βαθμίδες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Degree mobile graduates from abroad by education level, sex and country of origin [educ_uoe_mobg02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, σε 3 από τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία
διατίθενται σχετικά στοιχεία (Λιθουανία, Κροατία, και
Σλοβενία) καταγράφεται μηδενικός πληθυσμός των
αποφοίτων της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου
από την Ελλάδα από την τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, 5.752 φοιτητές/-τριες κινητικότητας πτυχίου από την Ελλάδα αποφοίτησαν από
την τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου
σπουδών (ISCED7), με τον δείκτη ποσοστό των συγκεκριμένων αποφοίτων επί του συνόλου των αποφοίτων
της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από την Ελλάδα από τις βαθμίδες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
(ISCED5-8), να είναι 64,2%. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε
23 από τα 24 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται μη-μηδενικά στοιχεία η τιμή του δείκτη υπερέχει
του 50,0%.
Την ίδια χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο
δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 96,5% είναι: η
Εσθονία (100,0%), η Λετονία (100,0%), η Ισπανία
(96,4%), η Σλοβακία (95,7%), και το Λουξεμβούργο
(90,5%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη
με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή
δείκτη 55,2%, είναι: η Κύπρος (42,6%), η Αυστρία
(53,4%), η Μάλτα (60,0%), το Ηνωμένο Βασίλειο
(60,1%), και η Γαλλία (60,1%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή
του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,7 φορές), που

υποδηλώνει την ύπαρξη διαφοροποιήσεων του δείκτη
μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
των αποφοίτων της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από την Ελλάδα από την τριτοβάθμια εκπαίδευση
μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7), στην ΕΕ-28,
καταγράφει οριακή μείωση κατά -0,6% (ή κατά 36 φοιτητές/-τριες) από 5.788 φοιτητές/-τριες το 2015, σε
5.752 φοιτητές/-τριες το 2018. Τη συγκεκριμένη περίοδο η υψηλότερη (απόλυτη) αύξηση του δείκτη καταγράφεται στη Γαλλία (κατά 361 φοιτητές/-τριες από
μηδενικό πλήθος το 2015), και ακολουθούν: η Κύπρος
(κατά 223 φοιτητές/-τριες ή κατά 405,5%), η Βουλγαρία
(κατά 132 φοιτητές/-τριες ή κατά 93,0%), και η Γερμανία (κατά 109 φοιτητές/-τριες ή κατά 39,5%). Την ίδια
περίοδο, η υψηλότερη (απόλυτη) μείωση του δείκτη
καταγράφεται στην Ιταλία (κατά 695 φοιτητές/-τριες ή
κατά -78,7%), και ακολουθεί το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 267 φοιτητές/-τριες ή κατά -9,0%), και η Σουηδία
(κατά 79 φοιτητές/-τριες ή κατά -41,4%).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή των αποφοίτων της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από την Ελλάδα από την τριτοβάθμια
εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7)
ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 6.329: Ποσοστιαία κατανομή των αποφοίτων της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από την ΕΛΛΑΔΑ από την τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Degree mobile graduates from abroad by education level, sex and field of education [educ_uoe_mobg01]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕ
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Το 2018, σε 12 από τα 24 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των ανδρών αποφοίτων της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από την Ελλάδα από τις βαθμίδες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) υπολείπεται από ιδιαίτερα σημαντικά έως ελαφρά του αντίστοιχου ποσοστού
των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη
μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στην
Εσθονία (κατά 100,0 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Φινλανδία (κατά 50,0 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 40,2
ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 23,7 ποσ. μονάδες), η
Κύπρος (κατά 15,8 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 15,0
ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 10,1 ποσ. μονάδες),
και ελαφρότερα), η Αυστρία (κατά 9,7 ποσ. μονάδες), η
Ολλανδία (κατά 8,0 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 7,4
ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 6,7 ποσ. μονάδες), και
η Βουλγαρία (κατά 5,8 ποσ. μονάδες).
Την ίδια χρονιά, σε 11 από τα 25 κράτη-μέλη της ΕΕ για
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των
ανδρών αποφοίτων της εισερχόμενης κινητικότητας
πτυχίου από την Ελλάδα από τις βαθμίδες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) υπερέχει από ιδιαίτερα σημαντικά έως ελαφρά του αντίστοιχου ποσοστού
των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη

μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στη Λετονία (κατά 100,0 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα
σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Πολωνία
(κατά 50,0 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 40,0
ποσ. μονάδες), η Μάλτα (κατά 33,3 ποσ. μονάδες), η
Ουγγαρία (κατά 20,0 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά
19,3 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 14,3 ποσ. μονάδες),
η Σουηδία (κατά 12,5 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά
11,1 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Σλοβακία (κατά
7,5 ποσ. μονάδες), και το Λουξεμβούργο (κατά 5,3 ποσ.
μονάδες).
Τέλος, στο Ηνωμένο Βασίλειο καταγράφεται οριακά
μηδενική απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών (μικρότερη των 2,0 ποσ. μονάδων).

6.4.7.4 ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ
ΣΠΟΥΔΩΝ (ISCED8)
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και
η ποσοστιαία κατανομή των φοιτητών/-τριών κινητικότητας πτυχίου από την Ελλάδα που φοιτούν/ έχουν
εγγραφεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού
κύκλου σπουδών (ISCED8) στα υπόλοιπα 27 κράτημέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 6.330: Πλήθος και ποσοστιαία κατανομή των φοιτητών/-τριών κινητικότητας πτυχίου από την ΕΛΛΑΔΑ που φοιτούν/ έχουν εγγραφεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Το 2018, σε 2 από τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ (Γερμανία,
Λιθουανία, Μάλτα, και Σλοβενία) καταγράφεται μηδενικός πληθυσμός των φοιτητών/-τριών κινητικότητας
πτυχίου από την Ελλάδα που φοιτούν/ έχουν εγγραφεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, 3.041 φοιτητές/-τριες κινητικότητας πτυχίου από την Ελλάδα φοιτούν/ έχουν εγγραφεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου
σπουδών (ISCED8) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28. Μεταξύ
των 23 κρατών-μελών της ΕΕ-28, που αποτελούν τις χώρες υποδοχής των μετακινούμενων φοιτητών/τριών από
την Ελλάδα, η υψηλότερη ποσοστιαία αναλογία καταγράφεται στο Ηνωμένο Βασίλειο (48,5% ή 1.475 φοιτητές/-τριες), και κατά φθίνουσα σειρά ποσοστού ακολουθούν: η Γαλλία (13,2% ή 402 φοιτητές/-τριες), η Ολλανδία (7,4% ή 226 φοιτητές/-τριες), η Σουηδία (5,0% ή 152
φοιτητές/-τριες), η Ισπανία (4,1% ή 125 φοιτητές/-τριες),
η Ιταλία (3,7% ή 113 φοιτητές/-τριες), η Κύπρος (3,6% ή
109 φοιτητές/- τριες), η Αυστρία (2,7% ή 83 φοιτητές/-

τριες), η Δανία (2,7% ή 82 φοιτητές/-τριες), η Φινλανδία
(1,8% ή 55 φοιτητές/-τριες), το Βέλγιο (1,3% ή 40 φοιτητές/-τριες), η Βουλγαρία (1,3% ή 40 φοιτητές/-τριες), η
Ιρλανδία (1,2% ή 37 φοιτητές/-τριες), η Τσεχία (1,0% ή
29 φοιτητές/-τριες), η Πορτογαλία (0,7% ή 22 φοιτητές/τριες), η Ρουμανία (0,6% ή 19 φοιτητές/-τριες), το Λουξεμβούργο (0,5% ή 14 φοιτητές/-τριες), η Πολωνία (0,2%
ή 7 φοιτητές/-τριες), η Εσθονία (0,1% ή 4 φοιτητές/τριες), η Σλοβακία (0,1% ή 3 φοιτητές/-τριες), η Ουγγαρία (0,1% ή 2 φοιτητές/-τριες), η Κροατία (0,03% ή 1 φοιτητής/-τρια), η Λετονία (0,03% ή 1 φοιτητής/-τρια).
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018, για
την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος του
συνολικού πληθυσμού των φοιτητών/-τριών κινητικότητας πτυχίου από την Ελλάδα που φοιτούν/ έχουν εγγραφεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) στην ΕΕ-28, καταγράφει ελαφρά
αύξηση κατά 3,9% (ή κατά 113 φοιτητές/-τριες) από
2.928 φοιτητές/-τριες το 2015, σε 3.014 φοιτητές/-τριες
το 2018. Τη συγκεκριμένη περίοδο η υψηλότερη (απόλυ-
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τη) αύξηση του δείκτη καταγράφεται στην Ισπανία (κατά
125 φοιτητές/-τριες από μηδενικό πλήθος φοιτητών/τριών το 2015), και ακολουθούν η Κύπρος (κατά 49 φοιτητές/-τριες ή κατά 81,7%), και η Ολλανδία (κατά 48 φοιτητές/-τριες ή κατά 27,0%).
Την ίδια περίοδο, η υψηλότερη (απόλυτη) μείωση του
δείκτη καταγράφεται στο Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 110
φοιτητές/-τριες ή κατά -6,9%), και ακολουθεί το Βέλγιο

(κατά 42 φοιτητές/-τριες ή κατά -52,9%), και η Βουλγαρία (κατά 27 φοιτητές/-τριες ή κατά -40,3%).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή των φοιτητών/-τριών κινητικότητας πτυχίου
από την Ελλάδα που φοιτούν/ έχουν εγγραφεί στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το
2018.

Γράφημα 6.331: Ποσοστιαία κατανομή των φοιτητών/-τριών κινητικότητας πτυχίου από την ΕΛΛΑΔΑ που φοιτούν/ έχουν εγγραφεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Το 2018, σε 7 από τα 24 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία
διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των ανδρών
φοιτητών κινητικότητας πτυχίου από την Ελλάδα που
φοιτούν/ έχουν εγγραφεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) υπολείπεται από ιδιαίτερα σημαντικά έως ελαφρά του αντίστοιχου ποσοστού των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στην Κροατία (κατά 100,0 ποσ. μονάδες), και
κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Πολωνία (κατά 42,9 ποσ. μονάδες), η Γαλλία
(κατά 28,4 ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά 17,4 ποσ.
μονάδες), η Ισπανία (κατά 16,8 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 10,8 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Ιταλία (κατά 4,4 ποσ. μονάδες).
Την ίδια χρονιά, σε 16 από τα 25 κράτη-μέλη της ΕΕ για
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των
ανδρών φοιτητών/-τριών κινητικότητας πτυχίου από
την Ελλάδα που φοιτούν/ έχουν εγγραφεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών
(ISCED8) υπερέχει από ιδιαίτερα σημαντικά έως ελαφρά του αντίστοιχου ποσοστού των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στη Λετονία, και τη Σλοβακία

(κατά 100,0 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά
απόκλισης των φύλων ακολουθούν: το Λουξεμβούργο
(κατά 42,9 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά 26,3 ποσ.
μονάδες), η Σουηδία (κατά 18,4 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 17,2 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά 15,0
ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 14,4 ποσ.
μονάδες), το Βέλγιο (κατά 10,0 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Δανία (κατά 9,8 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 9,1 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 9,1
ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 8,1 ποσ. μονάδες), και
η Βουλγαρία (κατά 5,0 ποσ. μονάδες).
Τέλος, στην Εσθονία, και την Ουγγαρία καταγράφεται
οριακά μηδενική απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών
και γυναικών (μικρότερη των 2,0 ποσ. μονάδων).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και
ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των
αποφοίτων της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου
από την Ελλάδα από την τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8), επί του συνόλου των αποφοίτων της εισερχόμενης κινητικότητας
πτυχίου από την Ελλάδα από τις βαθμίδες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) στα υπόλοιπα 27
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 6.332: Πλήθος και ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από την ΕΛΛΑΔΑ από
την τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8), επί του συνόλου των αποφοίτων της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από την ΕΛΛΑΔΑ από τις βαθμίδες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Το 2018, σε 8 από τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία (Εσθονία, Ισπανία,
Κροατία, Λιθουανία, Λετονία, Μάλτα, Πολωνία, Τσεχία, και Σλοβενία) καταγράφεται μηδενικός πληθυσμός των αποφοίτων της εισερχόμενης κινητικότητας
πτυχίου από την Ελλάδα από την τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, 768 φοιτητές/-τριες κινητικότητας πτυχίου από την Ελλάδα αποφοίτησαν από την
τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου
σπουδών (ISCED8), με τον δείκτη ποσοστό των συγκεκριμένων αποφοίτων επί του συνόλου των αποφοίτων της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από την
Ελλάδα από τις βαθμίδες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8), να είναι 8,6%.
Την ίδια χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο
δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 37,3% είναι: η
Κροατία (100,0%), το Βέλγιο (24,1%), η Φινλανδία
(22,2%), η Πορτογαλία (21,4%), και η Αυστρία (19,0%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη
1,6%, είναι: η Κύπρος (0,6%), η Βουλγαρία (0,8%), η
Ρουμανία (1,1%), η Σλοβακία (1,4%), και η Ολλανδία
(4,3%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/
bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (22,8 φορές), που υπο-

δηλώνει την ύπαρξη διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
των αποφοίτων της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από την Ελλάδα από την τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8), στην ΕΕ28, καταγράφει σημαντική αύξηση κατά 31,3% (ή κατά
183 φοιτητές/-τριες) από 585 φοιτητές/-τριες το 2015,
σε 768 φοιτητές/-τριες το 2018. Τη συγκεκριμένη περίοδο η υψηλότερη (απόλυτη) αύξηση του δείκτη καταγράφεται στη Γαλλία (κατά 66 φοιτητές/-τριες από
μηδενικό πλήθος φοιτητών/-τριών το 2015), και ακολουθούν: η Γερμανία (κατά 61 φοιτητές/-τριες ή κατά
184,8%), το Βέλγιο (κατά 23 φοιτητές/-τριες ή κατά
575,0%), η Σουηδία (κατά 17 φοιτητές/-τριες ή κατά
188,9%), και το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 13 φοιτητές/-τριες ή κατά 3,1%), ενώ την ίδια περίοδο δεν καταγράφεται αξιοσημείωτη μείωση στα κράτη-μέλη της
ΕΕ.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή των αποφοίτων της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από την Ελλάδα από την τριτοβάθμια
εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8)
ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 6.333: Ποσοστιαία κατανομή των αποφοίτων της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από την ΕΛΛΑΔΑ από την τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Το 2018, σε 6 από τα 19 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία
διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των ανδρών
των αποφοίτων της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από την Ελλάδα από τις βαθμίδες της τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης (ISCED5-8) υπολείπεται από ιδιαίτερα σημαντικά έως ελαφρά του αντίστοιχου ποσοστού των
γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στη Φινλανδία, και την Ουγγαρία (κατά 100,0 ποσ. μονάδες), και
κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Γαλλία (κατά 39,4 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία
(κατά 22,2 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 12,8 ποσ.
μονάδες), και ελαφρότερα η Αυστρία (κατά 9,1 ποσ.
μονάδες).
Την ίδια χρονιά, σε 11 από τα 19 κράτη-μέλη της ΕΕ για
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των
ανδρών αποφοίτων της εισερχόμενης κινητικότητας

πτυχίου από την Ελλάδα από τις βαθμίδες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) υπερέχει από ιδιαίτερα σημαντικά έως ελαφρά του αντίστοιχου ποσοστού
των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη
μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στη
Βουλγαρία, την Κροατία, το Λουξεμβούργο, και τη
Σλοβακία (κατά 100,0 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Ιρλανδία (κατά 60,0 ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά 50,0 ποσ.
μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 33,3 ποσ. μονάδες), η
Σουηδία (κατά 23,1 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 18,5
ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 17,2 ποσ. μονάδες), και η
Δανία (κατά 12,5 ποσ. μονάδες).
Τέλος, στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη Ρουμανία καταγράφεται οριακά μηδενική απόκλιση του δείκτη μεταξύ
ανδρών και γυναικών (μικρότερη των 2,0 ποσ. μονάδων).
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6.5 Απόφοιτοι της κινητικότητας πιστωτικών μονάδων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση της ΕΕ-28
Στην παρούσα ενότητα παρατίθενται τα στοιχεία για το
συνολικό πληθυσμό των αποφοίτων της εξερχόμενης
κινητικότητας πιστωτικών μονάδων (credit mobile
graduates) στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED 5-8)
των κρατών-μελών της ΕΕ-28 κατά την περίοδο αναφοράς 2016-2018, συνολικά αλλά και στις επιμέρους 4
βαθμίδες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5 έως&
ISCED8) και ανά πεδίο σπουδών.
6
Υπενθυμίζεται ότι ως κινητικότητα πιστωτικών μονάδων ορίζεται η προσωρινή φοίτηση στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση ή/και η πρακτική εξάσκηση στο εξωτερικό στο πλαίσιο εγγραφής σε πρόγραμμα σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε ένα «ίδρυμα προορισμού»
με σκοπό την απόκτηση ακαδημαϊκών πιστωτικών μονάδων ECTS (European Credit Transfer System) δηλαδή
πίστωση που θα αναγνωρίζεται από το αρχικό ίδρυμα
6

εγγραφής στη χώρα προέλευσης. Σημειώνεται ότι για
λόγους συνάφειας ως προς τον σχετικό με τη μαθησιακή κινητικότητα (learning mobility) δείκτη (benchmark) της ΕΕ-28, η έννοια της προσωρινής φοίτησης
προσδιορίζεται σε διάρκεια «τουλάχιστον στους 3 μήνες ή αντίστοιχα σε 15 πιστωτικές μονάδες ECTS».
Θα πρέπει επιπλέον να σημειωθεί ότι δεν διατίθενται
από την Eurostat σχετικά στοιχεία για την Ιρλανδία
κατά την περίοδο αναφοράς, ενώ τα στοιχεία του 2018
στη Σλοβακία αναφέρονται στο 2017.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και
η ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού
των αποφοίτων της εξερχόμενης κινητικότητας πιστωτικών μονάδων από τις βαθμίδες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από τις βαθμίδες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) ανά χώρα προέλευσης της κινητικότητας, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το
2018.

βλ. σχετική με τη μαθησιακή κινητικότητα ενότητα (3.1) στο Κεφάλαιο 3 της ετήσιας έκθεσης
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Γράφημα 6.334: Πλήθος και ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της εξερχόμενης κινητικότητας πιστωτικών μονάδων από τις
βαθμίδες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από τις βαθμίδες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ISCED5-8
ανά χώρα προέλευσης της κινητικότητας, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - Credit mobile graduates (at least 3 months abroad) by education level, type of mobility scheme, type of mobility and sex [educ_uoe_mobc01]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, 423.258 σπουδαστές-φοιτητές/-τριες της εξερχόμενης κινητικότητας πιστωτικών μονάδων αποφοίτησαν από τις βαθμίδες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8), με τον δείκτη ποσοστό των συγκεκριμένων αποφοίτων επί του συνολικού πληθυσμού
των αποφοίτων από τις βαθμίδες της τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης (ISCED5-8) να είναι 8,8%.
Την ίδια χρονιά, 1.428 σπουδαστές-φοιτητές/-τριες της
εξερχόμενης κινητικότητας πιστωτικών μονάδων αποφοίτησαν από τις βαθμίδες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) στην Ελλάδα, πλήθος που αντιστοιχεί στο 2,0% του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8). Στην
κατανομή μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28, ως προς
το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα (2,0%) κατέχει την
24η υψηλότερη θέση, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά της
αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (8,8%) κατά 6,8
ποσ. μονάδες.
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) και με μέση τιμή δείκτη 20,2% είναι: το Λουξεμβούργο (31,1%), η Ολλανδία (23,8%), η Γαλλία (16,3%), η
Φινλανδία (16,0%), και η Γερμανία (14,0%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλό-

1220

τερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη 2,1%,
είναι: η Βουλγαρία (1,7%), η Ρουμανία (1,9%), η Πολωνία (2,0%), η Ελλάδα (2,0%), και η Σλοβενία (2,9%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (9,6 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2016-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
των αποφοίτων της εξερχόμενης κινητικότητας πιστωτικών μονάδων από τις βαθμίδες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) στην ΕΕ-28, καταγράφει
αύξηση κατά 13,4% (ή κατά 50.113 σπουδαστέςφοιτητές/-τριες) από 373.145 σπουδαστές-φοιτητές/τριες το 2016, σε 423.258 σπουδαστές-φοιτητές/-τριες
το 2018. Την ίδια περίοδο αναφοράς, το πλήθος του
συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της εξερχόμενης κινητικότητας πιστωτικών μονάδων από τις βαθμίδες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) στην
Ελλάδα καταγράφει μείωση κατά -17,1% (ή κατά 295
σπουδαστές-φοιτητές/-τριες) από 1.7623 σπουδαστέςφοιτητές/-τριες το 2016, σε 1.428 σπουδαστές- φοιτητές/-τριες το 2018.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία κατανομή των αποφοίτων της εξερχόμενης κινητικότητας
πιστωτικών μονάδων από τις βαθμίδες της τριτοβάθμι-

ας εκπαίδευσης (ISCED5-8) ανά φύλο και χώρα προέλευσης της κινητικότητας, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το
2018.

Γράφημα 6.335: Ποσοστιαία αναλογία των αποφοίτων της εξερχόμενης κινητικότητας πιστωτικών μονάδων από τις βαθμίδες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
(ISCED5-8) ανά φύλο και χώρα προέλευσης της κινητικότητας, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Credit mobile graduates (at least 3 months abroad) by education level, type of mobility scheme, type of mobility and sex [educ_uoe_mobc01]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, και στα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία
διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των ανδρών
\αποφοίτων της εξερχόμενης κινητικότητας πιστωτικών μονάδων από τις βαθμίδες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) υπολείπεται από ιδιαίτερα σημαντικά έως ελαφρά του αντίστοιχου ποσοστού των
γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στη Λετονία (κατά 43,1 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα
σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Σλοβακία
(κατά 38,4 ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά 38,0 ποσ.
μονάδες), η Πολωνία (κατά 37,3 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 35,6 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά
32,7 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 31,0 ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά 30,4 ποσ. μονάδες), η Μάλτα
(κατά 29,9 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 29,6
ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά 27,9 ποσ. μονάδες), η
Ουγγαρία (κατά 25,4 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά
24,8 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 24,0 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 23,4 ποσ. μονάδες), το Ηνω-

μένο Βασίλειο (κατά 23,0 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία
(κατά 19,4 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 18,2 ποσ.
μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 17,0 ποσ. μονάδες), η
Ισπανία (κατά 16,2 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 15,7 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 15,5 ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 15,4 ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο (κατά 13,4 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά
11,5 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 8,5 ποσ. μονάδες),
και ελαφρότερα η Γαλλία (κατά 7,1 ποσ. μονάδες) που
αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του εύρους της απόκλισης των φύλων από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών των βαθμίδων μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία κατανομή των αποφοίτων της εξερχόμενης κινητικότητας
πιστωτικών μονάδων από τις βαθμίδες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) ανά τύπο κινητικότητας
(σπουδές με/χωρίς μαθητεία - work placement) ανά χώρα προέλευσης της κινητικότητας, στα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 6.336: Ποσοστιαία κατανομή των αποφοίτων της εξερχόμενης κινητικότητας πιστωτικών μονάδων από τις βαθμίδες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
(ISCED5-8) ανά τύπο κινητικότητας (σπουδές με/χωρίς μαθητεία) και χώρα προέλευσης της κινητικότητας, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Credit mobile graduates (at least 3 months abroad) by education level, type of mobility scheme, type of mobility and sex [educ_uoe_mobc01]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, σε 13 από τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 100,0
των σπουδαστών-φοιτητών/-τριών της εξερχόμενης κινητικότητας πιστωτικών μονάδων που αποφοίτησαν
από τις βαθμίδες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
(ISCED5-8) παρακολούθησε πρόγραμμα σπουδών χωρίς
μαθητεία, και συγκεκριμένα: στο Βέλγιο, τη Βουλγαρία,
την Τσεχία, τη Δανία, την Ελλάδα, τη Γαλλία, την Κροατία, την Ιταλία, τη Λετονία, την Ουγγαρία, τη Σλοβενία,
και τη Σουηδία.

Τη συγκεκομμένη χρονιά, το 56,1% των σπουδαστώνφοιτητών/-τριών της εξερχόμενης κινητικότητας πιστωτικών μονάδων που αποφοίτησαν από τις βαθμίδες της
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) στην ΕΕ-28 παρακολούθησε πρόγραμμα σπουδών χωρίς μαθητεία (ή
237.579 σπουδαστές-φοιτητές/-τριες), το 34,5% των αποφοίτων παρακολούθησε πρόγραμμα σπουδών με μαθητεία ή σε συνδυασμό με μαθητεία (ή 145.855 σπου-
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δαστές-φοιτητές/-τριες), και το 9,4% συμμετείχε μόνο
στη μαθητεία (ή 38.824 σπουδαστές-φοιτητές/-τριες).
Το 2018, ως προς τον τύπο κινητικότητας πρόγραμμα
σπουδών με μαθητεία ή σε συνδυασμό με μαθητεία,
τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με
μέση τιμή δείκτη 90,1% είναι: το Λουξεμβούργο
(100,0%), η Σλοβακία (91,2%), η Μάλτα (86,8%), η Πορτογαλία (86,7%), και η Φινλανδία (86,0%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη 58,3%,
είναι: η Ισπανία (0,3%), η Ολλανδία (61,3%), το Ηνωμένο Βασίλειο (76,1%), η Κύπρος (76,9%), και η Αυστρία
(77,0%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,5 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28. Την ίδια χρονιά, ως προς τον τύπο
6.5.1

κινητικότητας μόνο μαθητεία, τα 5 κράτη-μέλη με τον
υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη
25,4% είναι: η Ολλανδία (37,1%), το Ηνωμένο Βασίλειο
(23,9%), η Κύπρος (23,1%), η Αυστρία (23,0%), και η
Εσθονία (22,6%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5
κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με
μέση τιμή δείκτη 9,9%, είναι: η Ισπανία (4,9%), η Σλοβακία (8,8%), η Μάλτα (13,2%), η Πορτογαλία (13,3%),
και η Φινλανδία (14,0%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του
λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,6 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη διαφοροποιήσεων του δείκτη
μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Στη συνέχεια παρουσιάζεται η κατανομή των αποφοίτων
της εξερχόμενης κινητικότητας πιστωτικών μονάδων
στις 4 επιμέρους βαθμίδες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8).

Τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5)

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και
η ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού
των αποφοίτων της εξερχόμενης κινητικότητας πιστωτικών μονάδων από την τριτοβάθμια εκπαίδευση
μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) επί του συνολικού

πληθυσμού των αποφοίτων της εξερχόμενης κινητικότητας πιστωτικών μονάδων από τις βαθμίδες της
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) ανά χώρα
προέλευσης της κινητικότητας, στα κράτη-μέλη της ΕΕ28 το 2018.
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Γράφημα 6.337: Πλήθος και ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της εξερχόμενης κινητικότητας πιστωτικών μονάδων από την
τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της εξερχόμενης κινητικότητας πιστωτικών μονάδων από τις βαθμίδες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ISCED5-8 ανά χώρα προέλευσης της κινητικότητας, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - Credit mobile graduates (at least 3 months abroad) by education level, type of mobility scheme, type of mobility and sex [educ_uoe_mobc01]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, 12.493 σπουδαστές/-τριες της εξερχόμενης
κινητικότητας πιστωτικών μονάδων αποφοίτησαν από
την τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών
(ISCED5), με τον δείκτη ποσοστό των συγκεκριμένων
αποφοίτων επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της εξερχόμενης κινητικότητας πιστωτικών μονάδων από τις βαθμίδες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) να είναι 3,0%.
Την ίδια χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο
δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 5,8% είναι: η
Γαλλία (7,6%), η Λετονία (6,1%), η Δανία (5,6%), η Ισπανία (5,2%), και η Μάλτα (4,3%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη 0,3%, είναι: η
Πορτογαλία (0,1%), η Σουηδία (0,2%), το Ηνωμένο Βασίλειο (0,3%), η Ολλανδία (0,3%), και η Ουγγαρία
(0,5%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/
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bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (20,3 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2016-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
των αποφοίτων της εξερχόμενης κινητικότητας πιστωτικών μονάδων από την τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) στην ΕΕ-28, καταγράφει μικρή αύξηση κατά 1,7% (ή κατά 205 σπουδαστές/τριες) από 12.288 σπουδαστές/-τριες το 2016, σε
12.493 σπουδαστές/-τριες το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή των αποφοίτων της εξερχόμενης κινητικότητας πιστωτικών μονάδων από την τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) ανά φύλο και
χώρα προέλευσης της κινητικότητας, στα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 το 2018.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Γράφημα 6.338: Ποσοστιαία αναλογία των αποφοίτων της εξερχόμενης κινητικότητας πιστωτικών μονάδων από την τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου
σπουδών (ISCED5) ανά φύλο και χώρα προέλευσης της κινητικότητας, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Credit mobile graduates (at least 3 months abroad) by education level, type of mobility scheme, type of mobility and sex [educ_uoe_mobc01]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, σε 7 από τα 12 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των
ανδρών αποφοίτων της εξερχόμενης κινητικότητας
πιστωτικών μονάδων από την τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) υπολείπεται
από ιδιαίτερα σημαντικά έως οριακά του αντίστοιχου
ποσοστού των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση
του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στη Λετονία (κατά 53,6 ποσ. μονάδες), και κατά
φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η
Ολλανδία (κατά 46,1 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 45,5 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 28,6 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 26,2 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 16,0 ποσ. μονάδες), και οριακά η
Ισπανία (κατά 3,1 ποσ. μονάδες),
Την ίδια χρονιά σε 2 από τα 12 κράτη-μέλη της ΕΕ για
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των

ανδρών αποφοίτων της εξερχόμενης κινητικότητας
πιστωτικών μονάδων από την τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) υπερέχει του
αντίστοιχου ποσοστού των γυναικών, και συγκεκριμένα στην Πορτογαλία (κατά 100,0 ποσ. μονάδες), και
ελαφρά στην Δανία (κατά 6,3 ποσ. μονάδες).
Τέλος, στην Κύπρο, τη Μάλτα, και τη Σουηδία καταγράφεται οριακά μηδενική απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών (μικρότερη των 2,0 ποσ. μονάδων).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία κατανομή των αποφοίτων της εξερχόμενης κινητικότητας
πιστωτικών μονάδων από την τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) ανά τύπο κινητικότητας (σπουδές με/χωρίς μαθητεία - work placement)
ανά χώρα προέλευσης της κινητικότητας, στα κράτημέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 6.339: Ποσοστιαία κατανομή των αποφοίτων της εξερχόμενης κινητικότητας πιστωτικών μονάδων από τις βαθμίδες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
(ISCED5-8) ανά τύπο κινητικότητας (σπουδές με/χωρίς μαθητεία) ανά χώρα προέλευσης της κινητικότητας, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
30,0 38,5
46,1

83,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
70,0 75,0

70,0 61,5 53,9 30,0 25,0

93,5

6,5

14,4
1,9

σπουδές με μαθητεία ή σε συνδυασμό με μαθητεία

μόνο μαθητεία

σπουδές χωρίς μαθητεία
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, σε 6 από τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 100,0
των σπουδαστών/-τριών της εξερχόμενης κινητικότητας πιστωτικών μονάδων που αποφοίτησαν από την
τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών
(ISCED5) παρακολούθησε πρόγραμμα σπουδών χωρίς
μαθητεία.
Τη συγκεκομμένη χρονιά, το 83,7% των σπουδαστών/τριών της εξερχόμενης κινητικότητας πιστωτικών μονάδων που αποφοίτησαν από την τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) στην ΕΕ-28
παρακολούθησε πρόγραμμα σπουδών χωρίς μαθητεία
(ή 10.456 σπουδαστές/-τριες), το 1,9% των αποφοίτων
παρακολούθησε πρόγραμμα σπουδών με μαθητεία ή
σε συνδυασμό με μαθητεία (ή 232 σπουδαστές/-τριες),

και το 14,4% συμμετείχε μόνο στη μαθητεία (ή 1.805
σπουδαστές /-τριες).
Το 2018, ως προς τον τύπο κινητικότητας πρόγραμμα
σπουδών με μαθητεία ή σε συνδυασμό με μαθητεία,
σημειώνεται ότι ο υψηλότερος δείκτης καταγράφεται
στην Κύπρο (70,0%), και κατά φθίνουσα σειρά της τιμής
του δείκτη ακολουθούν: το Ηνωμένο Βασίλειο (61,5%),
η Ολλανδία (53,9%), η Μάλτα (30,0%), η Πορτογαλία
(25,0%), και ελαφρότερα η Ισπανία (6,5%).
Την ίδια χρονιά, ως προς τον τύπο κινητικότητας μόνο
μαθητεία, σημειώνεται ότι ο υψηλότερος δείκτης καταγράφεται στην Ισπανία (93,5%), και κατά φθίνουσα
σειρά της τιμής του δείκτη ακολουθούν: η Πορτογαλία
(75,0%), η Μάλτα (70,0%), η Ολλανδία (46,1%), το
Ηνωμένο Βασίλειο (38,5%), και η Κύπρος (30,0%).
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6.5.2

Τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6)
νολικού πληθυσμού των αποφοίτων της εξερχόμενης
κινητικότητας πιστωτικών μονάδων από τις βαθμίδες
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) ανά χώρα
προέλευσης της κινητικότητας, στα κράτη-μέλη της ΕΕ28 το 2018.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και
η ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού
των αποφοίτων της εξερχόμενης κινητικότητας πιστωτικών μονάδων από την τριτοβάθμια εκπαίδευση
προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) επί του συ-

Γράφημα 6.340: Πλήθος και ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της εξερχόμενης κινητικότητας πιστωτικών μονάδων από την
τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της εξερχόμενης κινητικότητας πιστωτικών
μονάδων από τις βαθμίδες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ISCED5-8 ανά χώρα προέλευσης της κινητικότητας, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Credit mobile graduates (at least 3 months abroad) by education level, type of mobility scheme, type of mobility and sex [educ_uoe_mobc01]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, 212.172 φοιτητές/τριες της εξερχόμενης κινητικότητας πιστωτικών μονάδων αποφοίτησαν από
την τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου
σπουδών (ISCED6), με τον δείκτη ποσοστό των συγκεκριμένων αποφοίτων επί του συνολικού πληθυσμού
των αποφοίτων της εξερχόμενης κινητικότητας πιστωτικών μονάδων από τις βαθμίδες της τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης (ISCED5-8) να είναι 50,1%.
Την ίδια χρονιά, 1.402 φοιτητές/τριες της εξερχόμενης
κινητικότητας πιστωτικών μονάδων αποφοίτησαν από
την τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου
σπουδών (ISCED6) στην Ελλάδα, πλήθος που αντιστοιχεί στο 98,2% του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της εξερχόμενης κινητικότητας πιστωτικών
μονάδων από τις βαθμίδες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8). Στην κατανομή μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη,
η Ελλάδα (98,2%) κατέχει την 1η υψηλότερη θέση, τιμή υπερέχουσα ιδιαίτερα σημαντικά της αντίστοιχης
τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (50,1%) κατά 48,1 ποσ.
μονάδες.

32,3%, είναι: η Γαλλία (27,1%), η Σλοβακία (30,7%), η
Κροατία (32,0%), η Τσεχία 33,4%), και η Ιταλία (38,2%).
Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι
σημαντικά υψηλή (2,9 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2016-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
των αποφοίτων της εξερχόμενης κινητικότητας πιστωτικών μονάδων από την τριτοβάθμια εκπαίδευση
προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) στην ΕΕ-28,
καταγράφει αύξηση κατά 13,2% (ή κατά 24.820 σπουδαστές/-τριες) από 187.352 φοιτητές/τριες το 2016, σε
212.172 φοιτητές/τριες το 2018. Την ίδια περίοδο αναφοράς, το πλήθος του συνολικού πληθυσμού των
αποφοίτων της εξερχόμενης κινητικότητας πιστωτικών μονάδων από την τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) στην Ελλάδα
καταγράφει μείωση κατά -16,6% (ή κατά 279 φοιτητές/-τριες) από 1.681 φοιτητές/τριες το 2016, σε 1.402
φοιτητές/τριες το 2018.

Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) και με μέση τιμή δείκτη 92,5% είναι: η Ελλάδα
(98,2%), το Λουξεμβούργο (93,9%), η Μάλτα (92,3%),
το Ηνωμένο Βασίλειο (91,2%), και η Κύπρος (86,7%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία κατανομή των αποφοίτων της εξερχόμενης κινητικότητας
πιστωτικών μονάδων από την τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) ανά φύλο και χώρα προέλευσης της κινητικότητας, στα κράτημέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 6.341: Ποσοστιαία αναλογία των αποφοίτων της εξερχόμενης κινητικότητας πιστωτικών μονάδων από την τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού
κύκλου σπουδών (ISCED6) ανά φύλο και χώρα προέλευσης της κινητικότητας, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Το 2018, και στα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία
διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των ανδρών
αποφοίτων της εξερχόμενης κινητικότητας πιστωτικών μονάδων από την τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) υπολείπεται
από ιδιαίτερα σημαντικά έως ελαφρά του αντίστοιχου
ποσοστού των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση
του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στη Σλοβακία (κατά 46,6 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Λετονία (κατά 46,4 ποσ. μονάδες), η Εσθονία
(κατά 46,2 ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά 39,3 ποσ.
μονάδες), η Πολωνία (κατά 36,7 ποσ. μονάδες), η
Τσεχία (κατά 36,4 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά
35,7 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 35,4 ποσ. μονάδες), η Μάλτα (κατά 34,3 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία
(κατά 33,3 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά 30,6 ποσ.
μονάδες), το Βέλγιο (κατά 30,6 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 30,5 ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά 29,6
ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 27,7 ποσ. μονάδες), η

Γαλλία (κατά 26,2 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά
25,1 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 24,6 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 24,6 ποσ. μονάδες),
η Φινλανδία (κατά 24,3 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία
(κατά 19,0 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 18,9 ποσ.
μονάδες), η Αυστρία (κατά 18,6 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 18,5 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 17,6
ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο (κατά 13,3 ποσ. μονάδες), και η Γερμανία (κατά 12,4 ποσ. μονάδες), και
ελαφρότερα που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του
εύρους της απόκλισης των φύλων από το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών των βαθμίδων μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία κατανομή των αποφοίτων της εξερχόμενης κινητικότητας
πιστωτικών μονάδων από την τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) ανά τύπο
κινητικότητας (σπουδές με/χωρίς μαθητεία - work
placement) ανά χώρα προέλευσης της κινητικότητας,
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 6.342: Ποσοστιαία κατανομή των αποφοίτων της εξερχόμενης κινητικότητας πιστωτικών μονάδων από τις βαθμίδες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
(ISCED5-8) ανά τύπο κινητικότητας (σπουδές με/χωρίς μαθητεία) ανά χώρα προέλευσης της κινητικότητας, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
2,5

8,6

9,7 12,8 13,3 15,4 17,3 18,4
20,5 22,2 24,2 25,3

39,4

45,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
12,1

100,0 97,5 91,4 90,3 87,2 86,7 84,6 82,7 81,6 79,5 77,8 75,8 74,7 60,6 42,8

σπουδές με μαθητεία ή σε συνδυασμό με μαθητεία

μόνο μαθητεία

σπουδές χωρίς μαθητεία

Πηγή: Eurostat - Credit mobile graduates (at least 3 months abroad) by education level, type of mobility scheme, type of mobility and sex [educ_uoe_mobc01]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, σε 13 από τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ-28, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, το 100,0 των φοιτητών/τριών της εξερχόμενης κινητικότητας πιστωτικών μονάδων που αποφοίτησαν από την τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) παρακολούθησε πρόγραμμα σπουδών χωρίς μαθητεία.
Τη συγκεκομμένη χρονιά, το 45,1% των φοιτητών/τριών της εξερχόμενης κινητικότητας πιστωτικών μονάδων που αποφοίτησαν από την τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) στην
ΕΕ-28 παρακολούθησε πρόγραμμα σπουδών χωρίς
μαθητεία (ή 95.789 φοιτητές/-τριες), το 42,8% των
αποφοίτων παρακολούθησε πρόγραμμα σπουδών με
μαθητεία ή σε συνδυασμό με μαθητεία (ή 90.733
φοιτητές/-τριες), και το 12,1% συμμετείχε μόνο στη μαθητεία (ή 25.650 φοιτητές/-τριες).
Το 2018, ως προς τον τύπο κινητικότητας πρόγραμμα
σπουδών με μαθητεία ή σε συνδυασμό με μαθητεία,
τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και
με μέση τιμή δείκτη 93,3% είναι: το Λουξεμβούργο
(100,0%), η Σλοβακία (97,5%), η Πορτογαλία (91,4%),
η Μάλτα (90,3%), και η Γερμανία (87,2%). Στον αντί-

ποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη 67,3%,
είναι: η Ολλανδία (60,6%), το Ηνωμένο Βασίλειο
(74,7%), η Αυστρία (75,8%), η Εσθονία (77,8%), και η
Ρουμανία (20,5%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,4 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Την ίδια χρονιά, ως προς τον τύπο κινητικότητας μόνο
μαθητεία, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη
(top 5) και με μέση τιμή δείκτη 24,9% είναι: η Ολλανδία (39,4%), το Ηνωμένο Βασίλειο (25,3%), η Αυστρία
(24,2%), η Εσθονία (22,2%), και η Ρουμανία (20,56%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη
9,9%, είναι: η Σλοβακία (2,5%), η Πορτογαλία (8,6%),
η Μάλτα (9,7%), η Γερμανία (12,8%), και η Πολωνία
(13,3%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,7 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
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6.5.3

Τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7)
συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της εξερχόμενης κινητικότητας πιστωτικών μονάδων από τις βαθμίδες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) ανά
χώρα προέλευσης της κινητικότητας, στα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 το 2018.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και
η ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού
των αποφοίτων της εξερχόμενης κινητικότητας πιστωτικών μονάδων από την τριτοβάθμια εκπαίδευση
μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) επί του
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Γράφημα 6.343: Πλήθος και ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της εξερχόμενης κινητικότητας πιστωτικών μονάδων από την
τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της εξερχόμενης κινητικότητας πιστωτικών μονάδων από τις βαθμίδες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ISCED5-8 ανά χώρα προέλευσης της κινητικότητας, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - Credit mobile graduates (at least 3 months abroad) by education level, type of mobility scheme, type of mobility and sex [educ_uoe_mobc01]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, 189.875 φοιτητές/τριες της εξερχόμενης κινητικότητας πιστωτικών μονάδων αποφοίτησαν από
την τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου
σπουδών (ISCED7), με τον δείκτη ποσοστό των συγκεκριμένων αποφοίτων επί του συνολικού πληθυσμού
των αποφοίτων της εξερχόμενης κινητικότητας πιστωτικών μονάδων από τις βαθμίδες της τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης (ISCED5-8) να είναι 44,9%.
Την ίδια χρονιά, 26 φοιτητές/τριες της εξερχόμενης
κινητικότητας πιστωτικών μονάδων αποφοίτησαν από
την τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου
σπουδών (ISCED7) στην Ελλάδα, πλήθος που αντιστοιχεί στο 1,8% του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της εξερχόμενης κινητικότητας πιστωτικών
μονάδων από τις βαθμίδες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8). Στην κατανομή μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη,
η Ελλάδα (1,8%) κατέχει την 27η υψηλότερη θέση, τιμή υπολειπόμενη ιδιαίτερα σημαντικά της αντίστοιχης
τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (44,9%) κατά 43,1 ποσ.
μονάδες.
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) και με μέση τιμή δείκτη 61,1% είναι: η Σλοβακία
(65,3%), η Γαλλία (64,5%), η Κροατία (63,0%), η Τσεχία
(61,0%), και η Ιταλία (51,7%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη 4,0%, είναι: η Ελλάδα

(1,8%), η Μάλτα (3,0%), το Λουξεμβούργο (2,0%), το
Ηνωμένο Βασίλειο (3,8%), και η Κύπρος (8,1%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (15,1 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη
διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2016-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
των αποφοίτων της εξερχόμενης κινητικότητας πιστωτικών μονάδων από την τριτοβάθμια εκπαίδευση
μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) στην ΕΕ-28,
καταγράφει αύξηση κατά 11,3% (ή κατά 19.346 φοιτητές/-τριες) από 170.729 φοιτητές/τριες το 2016, σε
189.875 φοιτητές/τριες το 2018. Την ίδια περίοδο αναφοράς, το πλήθος του συνολικού πληθυσμού των
αποφοίτων της εξερχόμενης κινητικότητας πιστωτικών μονάδων από την τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) στην Ελλάδα
καταγράφει σημαντική μείωση κατά -38,1% (ή κατά 16
φοιτητές/-τριες) από 42 φοιτητές/τριες το 2016, σε 26
φοιτητές/τριες το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία κατανομή των αποφοίτων της εξερχόμενης κινητικότητας
πιστωτικών μονάδων από την τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) ανά φύλο και χώρα προέλευσης της κινητικότητας, στα κράτημέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 6.344: Ποσοστιαία αναλογία των αποφοίτων της εξερχόμενης κινητικότητας πιστωτικών μονάδων από την τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού
κύκλου σπουδών (ISCED7) ανά φύλο και χώρα προέλευσης της κινητικότητας, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Το 2018, και στα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των ανδρών
αποφοίτων της εξερχόμενης κινητικότητας πιστωτικών
μονάδων από την τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) υπολείπεται από ιδιαίτερα σημαντικά έως ελαφρά του αντίστοιχου ποσοστού των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του
δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται
στην Ελλάδα (κατά 46,2 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η
Ρουμανία (κατά 38,7 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά
38,6 ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά 37,2 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 37,0 ποσ. μονάδες), η Λετονία
(κατά 28,3 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 22,5 ποσ.
μονάδες), η Τσεχία (κατά 22,4 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 21,9 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά
21,3 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 20,4 ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά 20,0 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία
(κατά 18,9 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 17,4 ποσ.
μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 15,2 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 11,7 ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά 10,6 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 10,5 ποσ. μο-

νάδες), το Βέλγιο (κατά 10,5 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Πορτογαλία (κατά 9,3 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 9,1 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά 6,5
ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 6,0 ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 5,4 ποσ. μονάδες), και το Λουξεμβούργο
(κατά 5,3 ποσ. μονάδες).
Την ίδια χρονιά, στη η Μάλτα το ποσοστό των ανδρών
αποφοίτων της εξερχόμενης κινητικότητας πιστωτικών
μονάδων από την τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) υπερέχει ιδιαίτερα
σημαντικά (κατά 42,,9 ποσ. μονάδες) του αντίστοιχου
ποσοστού των γυναικών, ενώ στη Γαλλία καταγράφεται οριακά μηδενική απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών (μικρότερη των 2,0 ποσ. μονάδων).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία κατανομή των αποφοίτων της εξερχόμενης κινητικότητας
πιστωτικών μονάδων από την τριτοβάθμια εκπαίδευση
μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) ανά τύπο κινητικότητας (σπουδές με/χωρίς μαθητεία - work placement) ανά χώρα προέλευσης της κινητικότητας, στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 6.345: Ποσοστιαία κατανομή των αποφοίτων της εξερχόμενης κινητικότητας πιστωτικών μονάδων από τις βαθμίδες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
(ISCED5-8) ανά τύπο κινητικότητας (σπουδές με/χωρίς μαθητεία) ανά χώρα προέλευσης της κινητικότητας, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Το 2018, σε 13 από τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ-28, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, το 100,0 των σπουδαστών-φοιτητών/-τριες της εξερχόμενης κινητικότητας
πιστωτικών μονάδων που αποφοίτησαν από την τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) παρακολούθησε πρόγραμμα σπουδών
χωρίς μαθητεία.
Τη συγκεκομμένη χρονιά, το 65,7% των φοιτητών/τριών της εξερχόμενης κινητικότητας πιστωτικών μονάδων που αποφοίτησαν από την τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7)
στην ΕΕ-28 παρακολούθησε πρόγραμμα σπουδών χωρίς μαθητεία (ή 124.754 φοιτητές/-τριες), το 27,9%
των αποφοίτων παρακολούθησε πρόγραμμα σπουδών
με μαθητεία ή σε συνδυασμό με μαθητεία (ή 52.988
φοιτητές/-τριες), και το 6,4% συμμετείχε μόνο στη
μαθητεία (ή 12.133 φοιτητές/-τριες).
Το 2018, ως προς τον τύπο κινητικότητας πρόγραμμα
σπουδών με μαθητεία ή σε συνδυασμό με μαθητεία,
τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και
με μέση τιμή δείκτη 90,3% είναι: το Λουξεμβούργο
(100,0%), η Φινλανδία (91,7%), η Σλοβακία (89,5%), η

Πολωνία (85,5%), και το Ηνωμένο Βασίλειο (85,2%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη
55,0 είναι: η Κύπρος (32,0%), η Ολλανδία (66,9%), η
Μάλτα (71,4%), η Αυστρία (76,5%), και η Εσθονία
(76,8%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,6 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Την ίδια χρονιά, ως προς τον τύπο κινητικότητας μόνο
μαθητεία, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη
(top 5) και με μέση τιμή δείκτη 35,5% είναι: η Κύπρος
(68,0%), η Ολλανδία (33,1%), η Μάλτα (28,6%), η Αυστρία (23,5%), και η Εσθονία (23,2%). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη 9,9%, είναι:
η Φινλανδία (8,3%), η Σλοβακία (10,5%), η Πολωνία
(14,5%), το Ηνωμένο Βασίλειο (14,8%), και η Γερμανία (1%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,6 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
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6.5.4

Τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8)
νολικού πληθυσμού των αποφοίτων της εξερχόμενης
κινητικότητας πιστωτικών μονάδων από τις βαθμίδες
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) ανά χώρα
προέλευσης της κινητικότητας, στα κράτη-μέλη της ΕΕ28 το 2018.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και
η ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού
των αποφοίτων της εξερχόμενης κινητικότητας πιστωτικών μονάδων από την τριτοβάθμια εκπαίδευση
διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) επί του συ-
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Γράφημα 6.346: Πλήθος και ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της εξερχόμενης κινητικότητας πιστωτικών μονάδων από την
τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της εξερχόμενης κινητικότητας πιστωτικών
μονάδων από τις βαθμίδες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ISCED5-8 ανά χώρα προέλευσης της κινητικότητας, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - Credit mobile graduates (at least 3 months abroad) by education level, type of mobility scheme, type of mobility and sex [educ_uoe_mobc01]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, 8.718 φοιτητές/τριες της εξερχόμενης κινητικότητας πιστωτικών μονάδων αποφοίτησαν από την
τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου
σπουδών (ISCED8), με τον δείκτη ποσοστό των συγκεκριμένων αποφοίτων επί του συνολικού πληθυσμού
των αποφοίτων της εξερχόμενης κινητικότητας πιστωτικών μονάδων από τις βαθμίδες της τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης (ISCED5-8) να είναι 2,1%.
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη
(top 5) και με μέση τιμή δείκτη 6,5% είναι: η Ιταλία
(10,0%), η Δανία (6,3%), η Τσεχία (5,6%), η Αυστρία
(5,5%), και η Κροατία (14,0%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη 0,6%, είναι: η Πορτογαλία (0,3%), η Μάλτα (0,4%), η Φινλανδία (0,5%),
η Ουγγαρία (0,7%), και η Γαλλία (0,8%). Ας σημειωθεί
ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα

υψηλή (11,6 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2016-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
των αποφοίτων της εξερχόμενης κινητικότητας πιστωτικών μονάδων από την τριτοβάθμια εκπαίδευση
διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) στην ΕΕ-28,
καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 192,9%
(ή κατά 5.742 φοιτητές/-τριες) από 2.976 φοιτητές/τριες το 2016, σε 8.718 φοιτητές/τριες το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία κατανομή των αποφοίτων της εξερχόμενης κινητικότητας
πιστωτικών μονάδων από την τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) ανά φύλο
και χώρα προέλευσης της κινητικότητας, στα κράτημέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 6.347: Ποσοστιαία αναλογία των αποφοίτων της εξερχόμενης κινητικότητας πιστωτικών μονάδων από την τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού
κύκλου σπουδών (ISCED8) ανά φύλο ανά χώρα προέλευσης της κινητικότητας, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Credit mobile graduates (at least 3 months abroad) by education level, type of mobility scheme, type of mobility and sex [educ_uoe_mobc01]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, σε 10 από τα 22 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των
ανδρών αποφοίτων της εξερχόμενης κινητικότητας
πιστωτικών μονάδων από την τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) υπολείπεται από ιδιαίτερα σημαντικά έως ελαφρά του αντίστοιχου ποσοστού των γυναικών, με τη μεγαλύτερη
απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να
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καταγράφεται στη Σλοβενία (κατά 100,0 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων
ακολουθούν: η Λετονία (κατά 62,5 ποσ. μονάδες), η
Κροατία (κατά 39,7 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 33,3 ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά 33,3 ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο (κατά 28,6 ποσ. μονάδες), η
Λιθουανία (κατά 25,0 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά
17,5 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 16,7 ποσ. μο-
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νάδες), και ελαφρότερα η Βουλγαρία (κατά 5,3 ποσ.
μονάδες).
Την ίδια χρονιά, σε 8 από τα 22 κράτη-μέλη της ΕΕ για
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των
ανδρών αποφοίτων της εξερχόμενης κινητικότητας
πιστωτικών μονάδων από την τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) υπερέχει από ιδιαίτερα σημαντικά έως ελαφρά του αντίστοιχου ποσοστού των γυναικών, με τη μεγαλύτερη
απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να
καταγράφεται στη Μάλτα (κατά 100,0 ποσ. μονάδες),
και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Ρουμανία (κατά 39,1 ποσ. μονάδες), η
Ουγγαρία (κατά 29,4 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά
18,5 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά 18,3 ποσ. μο-

νάδες), η Δανία (κατά 17,4 ποσ. μονάδες), η Σουηδία
(κατά 10,3 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Αυστρία
(κατά 3,9 ποσ. μονάδες).
Τέλος, στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, τη Σλοβακία,
και την Ιταλία καταγράφεται οριακά μηδενική απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών (μικρότερη των 2,0 ποσ. μονάδων).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία κατανομή των αποφοίτων της εξερχόμενης κινητικότητας
πιστωτικών μονάδων από την τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) ανά τύπο
κινητικότητας (σπουδές με/χωρίς μαθητεία - work
placement) ανά χώρα προέλευσης της κινητικότητας,
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 6.348: Ποσοστιαία κατανομή των αποφοίτων της εξερχόμενης κινητικότητας πιστωτικών μονάδων από τις βαθμίδες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
(ISCED5-8) ανά τύπο κινητικότητας (σπουδές με/χωρίς μαθητεία) ανά χώρα προέλευσης της κινητικότητας, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Credit mobile graduates (at least 3 months abroad) by education level, type of mobility scheme, type of mobility and sex [educ_uoe_mobc01]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, σε 12 από τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ-28, το 100,0
των σπουδαστών-φοιτητών/-τριες της εξερχόμενης κινητικότητας πιστωτικών μονάδων που αποφοίτησαν
από τις βαθμίδες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
(ISCED5-8) παρακολούθησε πρόγραμμα σπουδών χωρίς
μαθητεία.
Τη συγκεκομμένη χρονιά, το 75,5% των σπουδαστώνφοιτητών/-τριών της εξερχόμενης κινητικότητας πιστωτικών μονάδων που αποφοίτησαν από τις βαθμίδες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) στην
ΕΕ-28 παρακολούθησε πρόγραμμα σπουδών χωρίς
μαθητεία (ή 6.580 φοιτητές/-τριες), το 21,8% των αποφοίτων παρακολούθησε πρόγραμμα σπουδών με
μαθητεία ή σε συνδυασμό με μαθητεία (ή 1.902 φοιτητές/-τριες), και το 2,7% συμμετείχε μόνο στη μαθητεία (ή 236 φοιτητές/-τριες).
Το 2018, ως προς τον τύπο κινητικότητας πρόγραμμα
σπουδών με μαθητεία ή σε συνδυασμό με μαθητεία,
τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και
με μέση τιμή δείκτη 85,5% είναι: το Λουξεμβούργο
(100,0%), το Ηνωμένο Βασίλειο (96,8%), η Αυστρία
(92,1%), η Πορτογαλία (83,3%), και η Φινλανδία

(81,3%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτημέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη 46,2%, είναι: η Ρουμανία (30,4%), η
Πολωνία (53,7%), η Λιθουανία (58,3%), η Κύπρος
(66,7%), και η Σλοβακία (70,7%). Ας σημειωθεί ότι η
τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,9 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη διαφοροποιήσεων
του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Την ίδια χρονιά, ως προς τον τύπο κινητικότητας μόνο
μαθητεία, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη
(top 5) και με μέση τιμή δείκτη 58,2% είναι: η Μάλτα
(100,0%), η Ρουμανία (69,6%), η Πολωνία (46,3%), η
Λιθουανία (41,7%), και η Κύπρος (33,3%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη 15,0%,
είναι: το Ηνωμένο Βασίλειο (3,2%), η Αυστρία (7,7%),
η Πορτογαλία (16,7%), η Φινλανδία (18,8%), και η
Σλοβακία (29,3%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom5 είναι σημαντικά υψηλή (3,9 φορές),
που υποδηλώνει την ύπαρξη διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

6.5.5 Απόφοιτοι κινητικότητας πιστωτικών μονάδων από την Ελλάδα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση της ΕΕ-28
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος του
συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της εξερχόμενης κινητικότητας πιστωτικών μονάδων από την Ελλάδα από τις δύο βαθμίδες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED6-7) για τις οποίες διατίθενται μη-μηδενικά
στοιχεία, και ποσοστιαία κατανομή των φοιτητριών

αποφοίτων από την Ελλάδα της κατηγορίας επί του
συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από την Ελλάδα από τις δύο βαθμίδες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED6-7) ανά χώρα προορισμού της κινητικότητας σε παγκόσμιο επίπεδο το 2018.

Γράφημα 6.349: Πλήθος του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της εξερχόμενης κινητικότητας πιστωτικών μονάδων από την ΕΛΛΑΔΑ από τις δύο βαθμίδες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED6-7) και ποσοστιαία κατανομή των φοιτητριών αποφοίτων της κατηγορίας επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων από την ΕΛΛΑΔΑ από τις συγκεκριμένες βαθμίδες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ISCED6-7 ανά χώρα προορισμού της κινητικότητας σε παγκόσμιο
επίπεδο το 2018
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Πηγή: Eurostat - Credit mobile graduates (at least 3 months abroad) by education level, country of destination, type of mobility and sex [educ_uoe_mobc02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, 1.428 φοιτητές/-τριες, με κινητικότητα πιστωτικών μονάδων από την Ελλάδα σε άλλες χώρες σε παγκόσμιο επίπεδο, αποφοίτησαν από τις δύο βαθμίδες
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED6-7) για τις οποίες διατίθενται μη-μηδενικά στοιχεία για τον φοιτητικό πληθυσμό της συγκεκριμένης κατηγορίας, με τον
δείκτη ποσοστό των φοιτητριών της κατηγορίας που
αποφοίτησαν από τις συγκεκριμένες βαθμίδες να είναι
67,8%.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, το 96,1% των αποφοίτων από
την Ελλάδα (1.372 φοιτητές/-τριες) πραγματοποίησε
την κινητικότητα πιστωτικών μονάδων σε κράτη-μέλη
της ΕΕ-28, το 3,8% των αποφοίτων από την Ελλάδα (54
φοιτητές/-τριες) πραγματοποίησε την κινητικότητα πιστωτικών μονάδων σε χώρες της Ευρώπης (εκτός ΕΕ28), το 0,1% των αποφοίτων από την Ελλάδα (1 φοιτητής/-τρια) πραγματοποίησε την κινητικότητα πιστωτικών μονάδων σε χώρες της Βόρειας Αμερικής, και το
0,1% των αποφοίτων από την Ελλάδα (1 φοιτητής/τρια) πραγματοποίησε την κινητικότητα πιστωτικών
μονάδων σε χώρες της Ασίας.
Το 2018, από τους 1.372 φοιτητές/-τριες από την Ελλάδα που πραγματοποίησαν την κινητικότητα πιστωτικών μονάδων σε κράτη-μέλη της ΕΕ-28 στα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28, η υψηλότερη ποσοστιαία αναλογία καταγράφεται στη Γαλλία (14,4% ή 197 φοιτητές/-τριες), και
κατά φθίνουσα σειρά ποσοστού ακολουθούν: η Ισπανία (14,2% ή 195 φοιτητές/-τριες), η Γερμανία (12,5% ή
171 φοιτητές/-τριες), η Ιταλία (8,8% ή 121 φοιτητές/τριες), η Πολωνία (6,9% ή 94 φοιτητές/-τριες), η Ολλανδία (6,0% ή 82 φοιτητές/-τριες), η Πορτογαλία
(5,3% ή 73 φοιτητές/-τριες), η Τσεχία (5,1% ή 70 φοιτητές/-τριες), το Ηνωμένο Βασίλειο (4,5% ή 62 φοιτητές/τριες), το Βέλγιο (2,8% ή 39 φοιτητές/-τριες), η Κύπρος
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(2,6% ή 36 φοιτητές/-τριες), η Σουηδία (2,3% ή 32 φοιτητές/-τριες), η Ουγγαρία (2,3% ή 31 φοιτητές/-τριες), η
Φινλανδία (2,2% ή 30 φοιτητές/-τριες), η Αυστρία
(2,1% ή 29 φοιτητές/-τριες), η Ρουμανία (2,0% ή 27
φοιτητές/-τριες), η Λιθουανία (1,2% ή 16 φοιτητές/τριες), η Ιρλανδία (0,9% ή 12 φοιτητές/-τριες), η Σλοβενία (0,8% ή 11 φοιτητές/-τριες), η Εσθονία (0,7% ή 9
φοιτητές/-τριες), η Λετονία (0,6% ή 8 φοιτητές/-τριες),
η Σλοβακία (0,6% ή 8 φοιτητές/-τριες), η Κροατία (0,5%
ή 7 φοιτητές/-τριες), η Δανία (0,4% ή 5 φοιτητές/-τριες),
η Βουλγαρία (0,3% ή 4 φοιτητές/-τριες), η Μάλτα (0,1%
ή 2 φοιτητές/-τριες), και το Λουξεμβούργο (0,1% ή 1
φοιτητής/-τρια).
Την ίδια χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο
δείκτη αναλογίας φοιτητριών (top 5) και με μέση τιμή
δείκτη 84,2% είναι: το Λουξεμβούργο (100,0%), η Ιρλανδία (91,7%), η Ιταλία (78,5%), η Γαλλία (77,7%), και
η Φινλανδία (73,3%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα
5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και
με μέση τιμή δείκτη 45,0%, είναι: η Λιθουανία (37,5%),
η Ρουμανία (40,7%), η Σουηδία (46,9%), η Βουλγαρία
(50,0%), και η Λετονία (50,0%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή
του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,9φορές), που
υποδηλώνει την ύπαρξη διαφοροποιήσεων του δείκτη
μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2016-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
των αποφοίτων της εξερχόμενης από την Ελλάδα κινητικότητας πιστωτικών μονάδων από τις δύο βαθμίδες
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED6-7) στην ΕΕ-28,
καταγράφει μείωση κατά -16,9% (ή κατά 280 φοιτητές/τριες) από 1.652 φοιτητές/-τριες το 2016, σε 1.372 φοιτητές/-τριες το 2018. Τη συγκεκριμένη περίοδο δεν καταγράφεται αξιοσημείωτη (απόλυτη) αύξηση του δείκτη.
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Την ίδια περίοδο η υψηλότερη (απόλυτη) μείωση του
δείκτη καταγράφεται στη Γερμανία (κατά 95 φοιτητές/τριες ή κατά -35,7%), και ακολουθούν: η Τσεχία (κατά 59
φοιτητές/-τριες ή κατά -45,7%), η Γαλλία (κατά 74 φοιτητές/-τριες ή κατά -27,3%), και το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 19 φοιτητές/-τριες ή κατά -23,5%).

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή των αποφοίτων της εξερχόμενης από την
Ελλάδα κινητικότητας πιστωτικών μονάδων από τις
δύο βαθμίδες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
(ISCED6-7) για τις οποίες διατίθενται μη-μηδενικά
στοιχεία, ανά φύλο και χώρα προορισμού της κινητικότητας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 6.350: Ποσοστιαία κατανομή των αποφοίτων της εξερχόμενης από την ΕΛΛΑΔΑ κινητικότητας πιστωτικών μονάδων από τις δύο βαθμίδες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED6-7) ανά φύλο και χώρα προορισμού της κινητικότητας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Credit mobile graduates (at least 3 months abroad) by education level, country of destination, type of mobility and sex [educ_uoe_mobc02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, σε 21 από τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των ανδρών των αποφοίτων της εξερχόμενης από την Ελλάδα
κινητικότητας πιστωτικών μονάδων από τις δύο βαθμίδες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 6-7) για τις
οποίες διατίθενται μη-μηδενικά στοιχεία, υπολείπεται
από ιδιαίτερα σημαντικά έως ελαφρά του αντίστοιχου
ποσοστού των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση
του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στ το Λουξεμβούργο (κατά 100,0 ποσ. μονάδες), και
κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Ιρλανδία (κατά 83,3 ποσ. μονάδες), η Ιταλία
(κατά 57,0 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 55,3 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 46,7 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 45,5 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 44,8
ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 43,6 ποσ. μονάδες), η
Ισπανία (κατά 40,5 ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά 38,9
ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 38,3 ποσ. μονάδες), η
Τσεχία (κατά 37,1 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά
35,5 ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά 33,3 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 28,8 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά 26,8 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά
25,1 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 25,0 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 20,0 ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά 14,3 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα το Ηνωμένο
Βασίλειο (κατά 9,7 ποσ. μονάδες).
Την ίδια χρονιά, σε 4 από τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ για
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των
ανδρών των ελληνικής καταγωγής αποφοίτων της εξερχόμενης κινητικότητας πιστωτικών μονάδων από
τις δύο βαθμίδες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

(ISCED6-7) για τις οποίες διατίθενται μη-μηδενικά στοιχεία, υπερέχει από ιδιαίτερα σημαντικά έως ελαφρά
του αντίστοιχου ποσοστού των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στη Μάλτα (κατά 100,0 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων
ακολουθούν: η Λιθουανία (κατά 25,0 ποσ. μονάδες), η
Ρουμανία (κατά 18,5 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η
Σουηδία (κατά 6,3 ποσ. μονάδες).
Τέλος, στη Βουλγαρία και Λετονία καταγράφεται οριακά μηδενική απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και
γυναικών (μικρότερη των 2,0 ποσ. μονάδων).
Στη συνέχεια παρουσιάζεται η κατανομή των της εξερχόμενης από την Ελλάδα κινητικότητας πιστωτικών
μονάδων από τις δύο βαθμίδες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 6-7) για τις οποίες διατίθενται μημηδενικά στοιχεία.
6.5.5.1 ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ
ΣΠΟΥΔΩΝ (ISCED6)
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και
ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των
αποφοίτων της εξερχόμενης από την Ελλάδα κινητικότητας πιστωτικών μονάδων από την τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6),
επί του συνόλου των αποφοίτων της εξερχόμενης από
την Ελλάδα κινητικότητας πιστωτικών μονάδων από
τις δύο βαθμίδες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
(ISCED 6-7) ανά χώρα προορισμού της κινητικότητας,
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 6.351: Πλήθος και ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της εξερχόμενης από την ΕΛΛΑΔΑ κινητικότητας πιστωτικών μονάδων από την τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6), επί του συνόλου των αποφοίτων της εξερχόμενης από την ΕΛΛΑΔΑ κινητικότητας
πιστωτικών μονάδων από τις δύο βαθμίδες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 6-7) ανά χώρα προορισμού της κινητικότητας, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Degree mobile graduates from abroad by education level, sex and country of origin [educ_uoe_mobg02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, 1.346 φοιτητές/-τριες της εξερχόμενης από την
Ελλάδα κινητικότητας πιστωτικών μονάδων από την
τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου
σπουδών (ISCED6), με τον δείκτη ποσοστό των συγκεκριμένων αποφοίτων επί του συνόλου των ελληνικής
καταγωγής αποφοίτων της εξερχόμενης από την Ελλάδα κινητικότητας πιστωτικών μονάδων από τις δύο
βαθμίδες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 6-7) να
είναι 98,1%.
Την ίδια χρονιά, σε 18 από τα 27 κράτη-μέλη για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, και τα οποία ήταν χώρες προορισμού της συγκεκριμένης κινητικότητας, καταγράφουν τιμή δείκτη 100,0%. Σημειώνεται ότι στα συγκεκριμένα κράτη-μέλη (ως χώρες προορισμού της κινητικότητας) της ΕΕ-28 μετείχαν συνολικά 532 φοιτητές/-τριες
κινητικότητας πιστωτικών μονάδων από την Ελλάδα
που μετέπειτα αποφοίτησαν από την τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6)
στην Ελλάδα, πλήθος που αντιστοιχεί το 37,3% του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της συγκεκριμένης
κατηγορίας (1.346 φοιτητές/-τριες). Ωστόσο, και στα υπόλοιπα 9 κράτη-μέλη της ΕΕ-28, η τιμή του δείκτη υπερβαίνει την τιμή 90,0% με την υψηλότερη να καταγράφεται στη Γερμανία (99,4% με 170 φοιτητές/-τριες), και με
φθίνουσα σειρά τιμής του δείκτη ακολουθούν: η Ιταλία
(98,3% με 119 φοιτητές/-τριες), το Βέλγιο (97,4% με 38
φοιτητές/-τριες), η Ισπανία (97,4% με 190 φοιτητές/τριες), η Γαλλία (96,4% με 190 φοιτητές/-τριες), η Σουη-

δία (93,8% με 30 φοιτητές/-τριες), η Ιρλανδία (91,7% με
11 φοιτητές/-τριες), η Σλοβενία (90,9% με 10 φοιτητές/τριες), και το Ηνωμένο Βασίλειο (90,3% με 56 φοιτητές/τριες).
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2016-2018, για
την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος των
αποφοίτων της εξερχόμενης από την Ελλάδα κινητικότητας πιστωτικών μονάδων από την τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6),
στην ΕΕ-28, καταγράφει μείωση κατά -16,5% (ή κατά 266
φοιτητές/-τριες) από 1.612 φοιτητές/-τριες το 2016, σε
1.346 φοιτητές/-τριες το 2018. Τη συγκεκριμένη περίοδο
η υψηλότερη (απόλυτη) μείωση του δείκτη καταγράφεται στη Γερμανία (κατά 84 φοιτητές/-τριες ή κατά 33,1%), και ακολουθούν: η Γαλλία (κατά 74 φοιτητές/τριες ή κατά -28,0%), η Τσεχία (κατά 59 φοιτητές/-τριες ή
κατά -45,7%), η Δανία (κατά 19 φοιτητές/-τριες ή κατά 79,2%), και το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 19 φοιτητές/τριες ή κατά -25,3%), ενώ την ίδια περίοδο δεν καταγράφεται αξιοσημείωτη αύξηση στα κράτη-μέλη της ΕΕ.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή των αποφοίτων της εξερχόμενης από την
Ελλάδα κινητικότητας πιστωτικών μονάδων από την
τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου
σπουδών (ISCED6), ανά φύλο και χώρα προορισμού
της κινητικότητας, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 6.352: Ποσοστιαία κατανομή των αποφοίτων της εξερχόμενης από την ΕΛΛΑΔΑ κινητικότητας πιστωτικών μονάδων από την τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) ανά φύλο και χώρα προορισμού της κινητικότητας, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Degree mobile graduates from abroad by education level, sex and field of education [educ_uoe_mobg01]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, σε 21 από τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των ανδρών αποφοίτων της εξερχόμενης από την Ελλάδα κινητικότητας πιστωτικών μονάδων από την τριτοβάθ-

1232

μια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών
(ISCED6), υπολείπεται από ιδιαίτερα σημαντικά έως οριακά του αντίστοιχου ποσοστού των γυναικών, με τη
μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και
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γυναικών να καταγράφεται στο Λουξεμβούργο (κατά
100,0 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Ιρλανδία (κατά 81,8
ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 56,3 ποσ. μονάδες), η
Γαλλία (κατά 53,7 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 47,4
ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 46,7 ποσ. μονάδες),
η Αυστρία (κατά 44,8 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά
42,1 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 40,0 ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά 38,9 ποσ. μονάδες), η Πολωνία
(κατά 38,3 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 37,1 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 35,5 ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά 33,3 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 28,8
ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά 26,8 ποσ. μονάδες), η
Γερμανία (κατά 25,9 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά
25,0 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 20,0 ποσ. μονάδες),
η Κροατία (κατά 14,3 ποσ. μονάδες), και οριακά το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 3,6 ποσ. μονάδες).
Την ίδια χρονιά, σε 4 από τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ για
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των
ανδρών αποφοίτων ελληνικής καταγωγής της εξερχόμενης κινητικότητας πιστωτικών μονάδων από την τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6), υπερέχει από ιδιαίτερα σημαντικά έως

ελαφρά του αντίστοιχου ποσοστού των γυναικών, με τη
μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και
γυναικών να καταγράφεται στη Μάλτα (κατά 100,0
ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των
φύλων ακολουθούν: η Λιθουανία (κατά 25,0 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά 18,5 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα και η Σουηδία (κατά 6,7 ποσ. μονάδες).
Τέλος, στη Βουλγαρία, και τη Λετονία, την καταγράφεται οριακά μηδενική απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών (μικρότερη των 2,0 ποσ. μονάδων).
6.5.5.2 ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ
ΣΠΟΥΔΩΝ (ISCED7)
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και
ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των
αποφοίτων της εξερχόμενης από την Ελλάδα κινητικότητας πιστωτικών μονάδων από την τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7),
επί του συνόλου των αποφοίτων της εξερχόμενης από
την Ελλάδα κινητικότητας πιστωτικών μονάδων από
τις δύο βαθμίδες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
(ISCED 6-7) ανά χώρα προορισμού της κινητικότητας,
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 6.353: Πλήθος και ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της εξερχόμενης από την ΕΛΛΑΔΑ κινητικότητας πιστωτικών μονάδων από την τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7), επί του συνόλου των αποφοίτων της εξερχόμενης από την ΕΛΛΑΔΑ κινητικότητας
πιστωτικών μονάδων από τις δύο βαθμίδες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 6-7) ανά χώρα προορισμού της κινητικότητας, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Degree mobile graduates from abroad by education level, sex and country of origin [educ_uoe_mobg02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, 26 φοιτητές/-τριες της εξερχόμενης από την
Ελλάδα κινητικότητας πιστωτικών μονάδων από την
τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου
σπουδών (ISCED7), με τον δείκτη ποσοστό των συγκεκριμένων αποφοίτων επί του συνόλου των αποφοίτων
της εξερχόμενης από την Ελλάδα κινητικότητας πιστωτικών μονάδων από τις δύο βαθμίδες της τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης (ISCED 6-7) να είναι 1,9%.
Την ίδια χρονιά, στα 9 κράτη-μέλη της ΕΕ-28, η τιμή του
δείκτη υπολείπεται της τιμής 10,0% με την υψηλότερη να
καταγράφεται στο Ηνωμένο Βασίλειο (9,7% με 6 φοιτητές/-τριες), και με φθίνουσα σειρά τιμής του δείκτη ακολουθούν: η Σλοβενία (9,1% με 1 φοιτητή/-τρια), η Ιρλανδία (8,3% με 1 φοιτητή/-τρια), η Σουηδία (6,3% με 2 φοιτητές/-τριες), η Γαλλία (3,6% με 7 φοιτητές/-τριες), το
Βέλγιο (3,6% με 5 φοιτητές/-τριες), η Ισπανία (2,6% με 5
φοιτητές/-τριες), η Ιταλία (1,7% με 2 φοιτητές/-τριες), και
η Γερμανία (0,6% με 1 φοιτητή/-τρια).

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2016-2018, για
την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος των
αποφοίτων της εξερχόμενης από την Ελλάδα κινητικότητας πιστωτικών μονάδων από την τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7),
στην ΕΕ-28, καταγράφει σημαντική μείωση κατά -35,0%
(ή κατά 14 φοιτητές/-τριες) από 40 φοιτητές/-τριες το
2016, σε 26 φοιτητές/-τριες το 2018. Τη συγκεκριμένη
περίοδο η υψηλότερη (απόλυτη) μείωση του δείκτη καταγράφεται στη Γερμανία (κατά 11 φοιτητές/-τριες ή κατά -91,7%), ενώ την ίδια περίοδο δεν καταγράφεται αξιοσημείωτη αύξηση στα κράτη-μέλη της ΕΕ.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή των αποφοίτων της εξερχόμενης από την
Ελλάδα κινητικότητας πιστωτικών μονάδων από την
τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου
σπουδών (ISCED7), ανά φύλο και χώρα προορισμού
της κινητικότητας, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 6.354: Ποσοστιαία κατανομή των αποφοίτων της εξερχόμενης από την ΕΛΛΑΔΑ κινητικότητας πιστωτικών μονάδων από την τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) ανά φύλο και χώρα προορισμού της κινητικότητας, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Degree mobile graduates from abroad by education level, sex and field of education [educ_uoe_mobg01]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, σε 5 από τα 9 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία
διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των ανδρών
αποφοίτων της εξερχόμενης από την Ελλάδα κινητικότητας πιστωτικών μονάδων από την τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7),
υπολείπεται ιδιαίτερα σημαντικά του αντίστοιχου ποσοστού των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του
δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται
στη Σλοβενία, την Ιταλία, τη Γαλλία, και την Ιρλανδία
(κατά 100,0 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά
απόκλισης των φύλων ακολουθεί το Ηνωμένο Βασίλειο
(κατά 66,7 ποσ. μονάδες). Την ίδια χρονιά, σε 4 από τα
9 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά
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στοιχεία, το ποσοστό των ανδρών αποφοίτων της εξερχόμενης από την Ελλάδα κινητικότητας πιστωτικών
μονάδων από την τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7), υπερέχει από ιδιαίτερα σημαντικά έως ισχυρά του αντίστοιχου ποσοστού
των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη
μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στο
Βέλγιο, και τη Γερμανία (κατά 100,0 ποσ. μονάδες), και
κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθεί
η Ισπανία (κατά 20,0 ποσ. μονάδες). Τέλος, στη Σουηδία καταγράφεται οριακά μηδενική απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών (μικρότερη των 2,0
ποσ. μονάδων).
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6.6

Δείκτης μαθησιακής κινητικότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση – Δείκτης EU-2020

Το κριτήριο αναφοράς (benchmark) για τη μαθησιακή
7
κινητικότητα περιλαμβάνει δύο δείκτες αναφοράς/
στόχους (indicators/benchmarks) που ορίζονται στο παράρτημα των συμπερασμάτων του 2011 ως εξής:
 Μέχρι το 2020 τουλάχιστον το 20% κατά μέσο όρο στην
ΕΕ των αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πρέπει
να έχουν αποκτήσει την εμπειρία μιας περιόδου σπουδών σχετικών με την τριτοβάθμια εκπαίδευση, ή μιας
περιόδου κατάρτισης (συμπεριλαμβανομένης της τοποθέτησης σε θέση εργασίας) στο εξωτερικό, που αντιστοιχεί σε ελάχιστο όριο 15 ακαδημαϊκών μονάδων
(ECTS) ή διαρκεί τουλάχιστον τρεις μήνες.
 Μέχρι το 2020 τουλάχιστον το 6% κατά μέσο όρο στην
ΕΕ των νέων ηλικίας 18-34 με τίτλο αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης πρέπει να έχουν αποκτήσει την εμπειρία μιας περιόδου σπουδών σχετικών με την αρχική Επαγγελματική Εκπαίδευση & Κατάρτιση (ΕΕΚ), ή μιας περιόδου κατάρτισης (συμπεριλαμβανομένης της τοποθέτησης σε θέσεις εργασίας)
στο εξωτερικό με ελάχιστη διάρκεια δύο εβδομάδων (ή
λιγότερο αν τεκμηριώνεται με το Europass) δηλαδή 10
εργάσιμες ημέρες.
Το κριτήριο αναφοράς εστιάζεται στην εξερχόμενη κινητικότητα (outward mobility) δηλαδή στο βαθμό στον
οποίο τα άτομα μεταβαίνουν στο εξωτερικό προκειμένου να αποκτήσουν μαθησιακές εμπειρίες και επαγγελματικά προσόντα. Στο εσωτερικό της ΕΕ, ο στόχος αυτός
συνδέεται με τις βασικές αρχές της ΕΕ όσον αφορά την
ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων και την εργασία
εντός της εσωτερικής αγοράς.
Με το κριτήριο αναφοράς της ΕΕ μετράται ο αριθμός
των πτυχιούχων που συμμετείχαν σε κινητικότητα κατά
τη διάρκεια των σπουδών τους και απέκτησαν επίσης
επιτυχώς τους τίτλους επαγγελματικών προσόντων
τους. Σε αυτό δεν προσδιορίζεται άμεσα η γεωγραφική
περιοχή, αλλά στα συμπεράσματα του 2011 υπογραμμίζεται ότι: «η μαθησιακή κινητικότητα ορίζεται ως φυσική κινητικότητα και λαμβάνει υπόψη την παγκόσμια
κινητικότητα».
Σύμφωνα με σχετική αναφορά με τίτλο Μαθησιακή Κινητικότητα ΙΙ – Μια εκτίμηση του δείκτη (Learning Mobility II – An estimation of the benchmark) που δημοσιοποιήθηκε το 2018 από το Κοινό Ερευνητικό Κέντρο
8
(JRC – Joint Research Centre) υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπή για την επιστήμη και τη γνώση, που ως
στόχο έχει την τεκμηριωμένη επιστημονική υποστήριξη
στη διαδικασία παραγωγής πολιτικής στην Ευρώπη, ο
7

Council conclusions on a benchmark for learning mobility (2011/C
372/08)
8
European Commission - Joint Research Centre, Sara Flisi, SánchezBarrioluengo, Mabel, Learning Mobility II – An estimation of the
benchmark, Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2018

προτεινόμενος δείκτης μαθησιακής κινητικότητας (LM
Benchmark), αλλά και οι επιμέρους σχετικοί δείκτες,
πρέπει να συνυπολογίσουν για κάθε κράτος-μέλος τόσο
την εξερχόμενη από αυτό κινητικότητα πτυχίου και την
αντίστοιχη κινητικότητα πιστωτικών μονάδων που
πραγματοποιείται με τη φοίτηση σε κάποια άλλη χώρα
σε παγκόσμιο επίπεδο, όσο και την εισερχόμενη στο
συγκεκριμένο κράτος-μέλος κινητικότητα πτυχίου επίσης σε παγκόσμιο επίπεδο.
Ο δείκτης αποτελεί μια ποσοστιαία αναλογία του εξερχόμενου από ένα κράτος συνολικού πληθυσμού (άθροισμα) των αποφοίτων κινητικότητας πτυχίου και
των αποφοίτων κινητικότητας πιστωτικών μονάδων
(που δεν τυχαίνει ταυτόχρονα να είναι και απόφοιτοι
κινητικότητας πτυχίου) ως προς το συνολικό πληθυσμό
των αποφοίτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
(ISCED5-8) του συγκεκριμένου κράτους, μειωμένο ως
προς το πλήθος των εισερχόμενων στο κράτος αυτό
αποφοίτων κινητικότητας πτυχίου από οποιαδήποτε
άλλη χώρα σε παγκόσμιο επίπεδο, και αυξημένο ως
προς το πλήθος των εξερχόμενων από το συγκεκριμένο
9
κράτος αποφοίτων κινητικότητας πτυχίου . Ο συγκεκριμένος παρονομαστής αποδίδει το σύνολο των γηγενών/ημεδαπών αποφοίτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) μιας χώρας σε παγκόσμιο επίπεδο
διακρίνοντάς τους από τους αλλογενείς/αλλοδαπούς
αποφοίτους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8)
της συγκεκριμένης χώρας.
Ο αναγνώστης που έχει ήδη διατρέξει την παρούσα ετήσια έκθεση αντιλαμβάνεται ότι ένας τέτοιος δείκτης
εκ των πραγμάτων είναι σχετικής ακρίβειας, αφού ο
υπολογισμός του προϋποθέτει την ανατροφοδότησή
του σε ετήσια βάση με αναλυτικά στατιστικά δεδομένων ανά κράτος-μέλος (εισερχόμενος, εξερχόμενος
φοιτητικός πληθυσμός και απόφοιτοι ανά χώρα προέλευσης και χώρα προορισμού) για τις 4 επιμέρους βαθμίδες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε παγκόσμιο επίπεδο, που διασταυρώνονται (πίνακας διπλής εισόδου) από κάθε χώρα προέλευσης και αντίστοιχα από
όλες τις χώρες προορισμού σε παγκόσμιο επίπεδο αυτών των μετακινούμενων από αυτή φοιτητών/-τριών.
Πιθανόν η ΕΕ-28 δια της Eurostat, που συντονίζει ένα
μεγάλο σύστημα 28 στατιστικών αρχών των κρατώνμελών της ΕΕ, να αποτελεί ένα καλό παράδειγμα στατιστικής συνέργειας με κοινούς στατιστικούς ορισμούς
και προϋποθέσεις και πρωτόκολλα, παρότι και εκεί εντοπίζονται συχνά περιπτώσεις κρατών-μελών για τα
9

Σημειώνεται ότι η εξερχόμενη κινητικότητα από την ΕΕ28 προς χώρες εκτός ΕΕ28 (21.910 απόφοιτοι) , η εισερχόμενη κινητικότητα
από χώρες εκτός ΕΕ28 προς την ΕΕ28 (357.720 απόφοιτοι), και η
εισερχόμενη κινητικότητα από την Ισπανία (27.127 απόφοιτοι),
έχουν αναχθεί με βάση την αναλογία ως προς τον αντίστοιχο πληθυσμό στην ΕΕ28 το 2016 που καταγράφεται στη μελέτη του Κοινού Ερευνητικού Κέντρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (JRC – Joint
Research Centre of the European Commission) του 2018
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οποία δεν διατίθενται πλήρη και διασταυρωμένα σχετικά στοιχεία., Τέλος, οι σημαντικές αλλαγές που πραγματοποιούνται την πρόσφατη 15ετία σε όλα τα εκπαιδευτικά συστήματα, συνολικά και ανά επιμέρους βαθμίδα (ISCED), από τη βρεφική εκπαίδευση & φροντίδα,
τη νηπιακή, τη σχολική και υποχρεωτική εκπαίδευση, τη
γενική και επαγγελματική εκπαίδευση τη μεταδευτεροβάθμια βαθμίδα και τις επιμέρους βαθμίδες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, είναι συχνές, σημαντικές απολύτως διαφοροποιημένες στο πλαίσιο της αυτονομίας των
εθνικών συστημάτων εκπαίδευσης & κατάρτισης, που
δεν επιτρέπουν την έγκαιρη σαφή, πλήρη ομογενοποιημένη και τελικά συγκρίσιμη αποτύπωση χρονοσειρών
για τα βασικά εκπαιδευτικά μεγέθη και δείκτες. Τούτων
δοθέντων, ο δείκτης μαθησιακής κινητικότητας που έμμεσα και ως ένα βαθμό θέτει ζητήματα ανοικτότητας και
την ελκυστικότητας των συστημάτων, έννοιες που ήδη
διαπραγματευθήκαμε στο Κεφάλαιο 3 της παρούσα έκθεσης, είναι ιδιαίτερα σημαντικός τόσο για τη γενική,
όσο/και κυρίως για την επαγγελματική εκπαίδευση στην
ο
ΕΕ. Η μελέτη για τον 1 δείκτη μαθησιακής κινητικότητας

(τριτοβάθμια εκπαίδευση) βρίσκεται ήδη στο στάδιο της
τεκμηρίωσης και δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα με στατιστικό δείκτη στη βάση της Eurostat.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή
του δείκτη μαθησιακής κινητικότητας πτυχίου και πιστωτικών μονάδων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
(ISCED5-8) στα κράτη-μέλη ΕΕ-28 το 2018. Σημειώνεται
ότι ο συγκεκριμένος δείκτης έχει υπολογισθεί με βάση
την προτεινόμενη μεθοδολογία που προτάθηκε από
το Κοινό Ερευνητικό Κέντρο (JRC – Joint Research Centre) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2018. Για λόγους συγκρισιμότητας διευκρινίζεται ότι οι τιμές των δεικτών για
το 2016 προέρχονται από τη μελέτη του Κοινού Ερευνητικού Κέντρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (JRC – Joint Research Centre of the European Commission) του 2018.
Σημειώνεται, τέλος, ότι το 2018 δεν διατίθενται στοιχεία
για την εξερχόμενη κινητικότητα πιστωτικών μονάδων
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED5-8) για την Τσεχία, την Ιρλανδία, την Κροατία, την Ιταλία, την Ουγγαρία, τη Σλοβενία, και τη Σλοβακία.

Γράφημα 6.355: Κατανομή του δείκτη μαθησιακής κινητικότητας (πτυχίου και πιστωτικών μονάδων) στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED5-8) στα κράτη-μέλη της ΕΕ28 το 2018
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Πηγή: Eurostat – (1) Degree mobile graduates from abroad by education level, sex and country of origin [educ_uoe_mobg02], (2) Graduates by education level, programme orientation, completion, sex and age [educ_uoe_grad01], and (3) Credit mobile graduates (at least 3 months abroad) by education level, type of mobility scheme, type of mobility and sex [educ_uoe_mobc01]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, καταγράφονται συνολικά 469.073 απόφοιτοι
εξερχόμενης κινητικότητας πτυχίου & πιστωτικών μονάδων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED5-8) της
ΕΕ-28, εκ των οποίων το 30,0% (140.615 απόφοιτοι) είναι απόφοιτοι εξερχόμενης κινητικότητας πτυχίου στη
βαθμίδα, και το 70,0% (328.458 απόφοιτοι) είναι απόφοιτοι εξερχόμενης κινητικότητας πιστωτικών ομάδων
αντίστοιχα, με το δείκτη μαθησιακής κινητικότητας
πτυχίου και πιστωτικών μονάδων στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση (ISCED5-8) της ΕΕ-28 να αντιστοιχεί στο
10,5% του συνολικού πληθυσμού γηγενών/ημεδαπών
αποφοίτων από την τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED58) στην ΕΕ-28 (4.455.253 απόφοιτοι). Τη συγκεκριμένη
χρονιά, η τιμή του δείκτη στην ΕΕ-28 (10,5%) υπολείπεται σημαντικά του ευρωπαϊκού στόχου (20,0%) κατά 9,5
ποσ.μονάδες. Σημειώνεται, ότι το 2018, σε 3 από τα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 ο ευρωπαϊκός στόχος έχει ήδη
καλυφθεί (Λουξεμβούργο 86,0%, Κύπρος 37,2%, και
Ολλανδία 25,0%), στα 3 αμέσως επόμενα κατά σειρά
κράτη-μέλη (Γερμανία 19,1%, Φινλανδία 18,9% και
Γαλλία 16,8%) η τιμή του δείκτη υπολείπεται ελαφρά
του στόχου, ενώ στα υπόλοιπα 22 κράτη-μέλη η τιμή
του δείκτη υπολείπεται από ισχυρά έως ιδιαίτερα σημαντικά του ευρωπαϊκού στόχου.
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Την ίδια χρονιά, καταγράφονται συνολικά 10.301 απόφοιτοι εξερχόμενης κινητικότητας πτυχίου & πιστωτικών μονάδων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED58) της Ελλάδας, εκ των οποίων το 86,9% (8.956 απόφοιτοι) είναι απόφοιτοι εξερχόμενης κινητικότητας πτυχίου στη βαθμίδα, και το 13,1% (1.345 απόφοιτοι) είναι
απόφοιτοι εξερχόμενης κινητικότητας πιστωτικών ομάδων αντίστοιχα, με το δείκτη μαθησιακής κινητικότητας πτυχίου και πιστωτικών μονάδων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED5-8) της Ελλάδας να αντιστοιχεί στο 13,2% του συνολικού πληθυσμού γηγενών/ημεδαπών αποφοίτων από την τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED5-8) στην Ελλάδα (77.995 απόφοιτοι).
Στην κατανομή μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28, ως
προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα (13,2%) κατέχει
τη 13η υψηλότερη θέση, υπολειπόμενη ισχυρά του ευρωπαϊκού στόχου (20,0%) κατά 6,8 ποσ. μονάδες, και
υπερέχουσα ελαφρά της τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28
(10,5%) κατά 2,7 ποσ.μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη κινητικότητας (top 5) και με μέση τιμή
δείκτη 37,2% είναι: το Λουξεμβούργο (86,0%), η Κύπρος (37,2%), η Ολλανδία (25,0%), η Γερμανία (19,1%),
και η Φινλανδία (18,9%). Στον αντίποδα καταγράφο-
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ΕΕ-28, καταγράφει οριακή μείωση κατά -2,1% (ή κατά
0,2 ποσ.μονάδες) από 10,7% το 2016, σε 10,5 το 2018.
Την ίδια περίοδο αναφοράς, ο συγκεκριμένος δείκτης
στην Ελλάδας καταγράφει οριακή μείωση κατά -0,7%
(ή κατά 0,1 ποσ. μονάδα) από 13,3% το 2016, σε 13,2 το
2018.

νται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη κινητικότητας (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη 3,2%, είναι:
η Πολωνία (2,3%), η Κροατία (2,9%), η Σλοβενία (3,5%),
η Ιταλία (3,7%), και το Ηνωμένο Βασίλειο (3,8%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (11,1 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2016-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, ο δείκτης
μαθησιακής κινητικότητας πτυχίου και πιστωτικών
μονάδων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED5-8) της

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και η
ποσοστιαία κατανομή των αποφοίτων της εξερχόμενης
από την ΕΕ-28 κινητικότητας πτυχίου που εισέρχονται
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED5-8) άλλης χώρας
σε παγκόσμιο επίπεδο ανά χώρα προέλευσης το 2018.

Γράφημα 6.356: Πλήθος και ποσοστιαία κατανομή των αποφοίτων της εξερχόμενης από την ΕΕ-28 κινητικότητας πτυχίου που εισέρχονται στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση (ISCED5-8) άλλης χώρας σε παγκόσμιο επίπεδο ανά χώρα προέλευσης το 2018
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Πηγή: Eurostat - Credit mobile graduates (at least 3 months abroad) by education level, country of destination, type of mobility and sex [educ_uoe_mobc02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, καταγράφονται συνολικά 140.615 απόφοιτοι
εξερχόμενης κινητικότητας πτυχίου στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση (ISCED5-8) από τα κράτη-μέλη της ΕΕ-28,
εκ των οποίων το 84,4% (118.705 απόφοιτοι) εκτιμάται
ότι εισέρχεται (χώρες προορισμού) σε άλλα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28, ενώ το 15,6% (21.910 απόφοιτοι) εκτιμάται
ότι εισέρχεται σε άλλες εκτός ΕΕ-28 χώρες σε παγκόσμιο επίπεδο.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, σε 8 από 28 κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 το πλήθος των αποφοίτων εξερχόμενης κινητικότητας πτυχίου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
(ISCED5-8) από τα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 υπερέχει των
5.000 αποφοίτων, με το συνολικό πλήθος στα συγκεκριμένα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 να είναι 90.038 απόφοιτοι που καλύπτει το 64,0% της συνολικής εξερχόμενης κινητικότητας πτυχίου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED5-8) από τα κράτη-μέλη της ΕΕ-28, με
το υψηλότερο ποσοστό αποφοίτων της συγκεκριμένης
κατηγορίας να καταγράφεται στη Γερμανία (17,0% με
23.935 αποφοίτους), και κατά φθίνουσα σειρά ποσοστού ακολουθούν: η Ιταλία (10,4% με 14.586 αποφοίτους), η Γαλλία (9,8% με 13.754 αποφοίτους), η Ελλάδα (6,4% με 8.956 αποφοίτους), η Ισπανία (6,3% με
8.815 αποφοίτους), η Σλοβακία (5,4% με 7.570 αποφοίτους), η Ρουμανία (5,2% με 7.263 αποφοίτους), και
η Πολωνία (3,7% με 5.159 αποφοίτους).

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2016-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
των αποφοίτων εξερχόμενης κινητικότητας πτυχίου
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED5-8) στην ΕΕ-28,
καταγράφει μικρή αύξηση κατά 1,3% (ή κατά 1.839
αποφοίτους) από 138.776 αποφοίτους το 2016, σε
140.615 αποφοίτους το 2018. Τη συγκεκριμένη περίοδο η υψηλότερη (απόλυτη) αύξηση του δείκτη καταγράφεται στην Κύπρο (κατά 3.135 αποφοίτους ή κατά
265,9%), και ακολουθούν: η Ισπανία (κατά 2.655 αποφοίτους ή κατά 43,1%), η Ιταλία (κατά 2.595 αποφοίτους ή κατά 21,6%), η Ρουμανία (κατά 1.193 αποφοίτους ή κατά 19,7%), και η Τσεχία (κατά 1.715 αποφοίτους ή κατά 14,1%). Την ίδια περίοδο η υψηλότερη
(απόλυτη) μείωση του δείκτη καταγράφεται στη Γαλλία (κατά 9.455 αποφοίτους ή κατά -40,7%), και ακολουθεί στη Γερμανία (κατά 2.682 αποφοίτους ή κατά
-10,1%), ενώ στα υπόλοιπα κράτη-μέλη δεν καταγράφονται ιδιαίτερα αξιόλογες μειώσεις.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή
του δείκτη μαθησιακής κινητικότητας πτυχίου στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED5-8) στα κράτη-μέλη
ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 6.357: Κατανομή του δείκτη μαθησιακής κινητικότητας πτυχίου από την τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED5-8) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat – (1) Degree mobile graduates from abroad by education level, sex and country of origin [educ_uoe_mobg02], (2) Graduates by education level, programme orientation, completion, sex and age [educ_uoe_grad01], and (3) Credit mobile graduates (at least 3 months abroad) by education level, type of mobility scheme, type of mobility and sex [educ_uoe_mobc01]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, καταγράφονται 140.615 απόφοιτοι εξερχόμενης
κινητικότητας πτυχίου από την τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED5-8) στην ΕΕ-28, με το δείκτη μαθησιακής κινητικότητας πτυχίου στη βαθμίδα να αντιστοιχεί στο 3,1%
του συνολικού πληθυσμού γηγενών/ημεδαπών αποφοίτων από την τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED5-8)
στην ΕΕ-28 (4.455.253 απόφοιτοι).
Την ίδια χρονιά, καταγράφονται 8.956 απόφοιτοι εξερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από την τριτοβάθμια
εκπαίδευση (ISCED5-8) στην Ελλάδα, με το δείκτη μαθησιακής κινητικότητας πτυχίου στη βαθμίδα να αντιστοιχεί στο 11,5% του συνολικού πληθυσμού γηγενών/ημεδαπών αποφοίτων από την τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED5-8) στην Ελλάδα (77.995 απόφοιτοι).
Στην κατανομή μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28, ως
προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα (11,5%) κατέχει
4η υψηλότερη θέση, υπερέχουσα σημαντικά του δείκτη
στην ΕΕ-28 (3,1%) κατά 8,4 ποσ. μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 28,7% είναι:
το Λουξεμβούργο (72,6%), η Κύπρος (34,9%), η Σλοβα-

κία (15,3%), η Ελλάδα (11,5%), και η Μάλτα (9,3%). Στον
αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη 3,2%,
είναι: το Ηνωμένο Βασίλειο (0,7%), η Πολωνία (1,1%), η
Δανία (1,4%), η Γαλλία (1,9%), και η Ισπανία (2,0%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (20,3 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2016-2018, για
την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, ο δείκτης μαθησιακής κινητικότητας πτυχίου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED5-8) της ΕΕ-28, καταγράφει μηδενική μεταβολή. Την ίδια περίοδο αναφοράς, ο συγκεκριμένος δείκτης στην Ελλάδα καταγράφει οριακή αύξηση κατά
3,3% (ή κατά 0,4 ποσ. μονάδες) από 11,1% το 2016, σε
11,5 το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή του
δείκτη μαθησιακής κινητικότητας πιστωτικών μονάδων
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED5-8) στα κράτημέλη ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 6.358: Κατανομή του δείκτη μαθησιακής κινητικότητας πιστωτικών μονάδων από την τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED5-8) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat – (1) Degree mobile graduates from abroad by education level, sex and country of origin [educ_uoe_mobg02], (2) Graduates by education level, programme orientation, completion, sex and age [educ_uoe_grad01], and (3) Credit mobile graduates (at least 3 months abroad) by education level, type of mobility scheme, type of mobility and sex [educ_uoe_mobc01]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, καταγράφονται 328.458 απόφοιτοι εξερχόμενης κινητικότητας πιστωτικών μονάδων από την
τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED5-8) στην ΕΕ-28, με το
δείκτη μαθησιακής κινητικότητας πιστωτικών μονάδων να αντιστοιχεί στο 7,4% του συνολικού πληθυσμού γηγενών/ημεδαπών αποφοίτων από την τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED5-8) στην ΕΕ-28 (4.455.253
απόφοιτοι).
Την ίδια χρονιά, καταγράφονται 1.345 απόφοιτοι εξερχόμενης κινητικότητας πιστωτικών μονάδων από
την τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED5-8) στην Ελλάδα,
με το δείκτη μαθησιακής κινητικότητας πιστωτικών
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μονάδων να αντιστοιχεί στο 1,7% του συνολικού πληθυσμού γηγενών/ημεδαπών αποφοίτων από την τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED5-8) στην Ελλάδα
(77.995 απόφοιτοι). Στην κατανομή μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη,
η Ελλάδα (1,7%) κατέχει 3η χαμηλότερη θέση, υπολειπόμενη ισχυρά του δείκτη στην ΕΕ-28 (7,4%) κατά
5,7 ποσ. μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη κινητικότητας πιστωτικών μονάδων
(top 5) και με μέση τιμή δείκτη 16,1% είναι: η Ολλανδία (22,6%), η Φινλανδία (15,2%), η Γαλλία (14,9%), η

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Γερμανία (14,7%), και το Λουξεμβούργο (13,4%). Στον
αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη κινητικότητας πιστωτικών μονάδων
(bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη 1,7%, είναι: η Πολωνία (1,2%), η Βουλγαρία (1,4%), η Ελλάδα (1,7%), η
Ρουμανία (1,7%), και η Κύπρος (2,2%). Ας σημειωθεί
ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα
υψηλή (9,7 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
6.6.1

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2016-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, ο δείκτης
μαθησιακής κινητικότητας πιστωτικών μονάδων στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED5-8) της ΕΕ-28, καταγράφει οριακή μείωση κατά -3,5% (ή κατά 0,3 ποσ.
μονάδες) από 7,6% το 2016, σε 7,3 το 2018.Την ίδια
περίοδο αναφοράς, ο συγκεκριμένος δείκτης στην Ελλάδα καταγράφει μείωση κατά -27,6% (ή κατά 0,5
ποσ. μονάδες) από 2,2% το 2016, σε 1,7 το 2018.

Τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5)

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή
του δείκτη μαθησιακής κινητικότητας πτυχίου και πιστωτικών μονάδων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) στα κράτη-μέλη ΕΕ-28
το 2018. Σημειώνεται ότι ο συγκεκριμένος δείκτης έχει
υπολογισθεί με βάση την προτεινόμενη μεθοδολογία
που προτάθηκε από το Κοινό Ερευνητικό Κέντρο (JRC
– Joint Research Centre) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το
2018.
Σημειώνεται ότι τη συγκεκριμένη χρονιά καταγράφεται μηδενικό πλήθος των γηγενών/ημεδαπών αποφοίτων της τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου

σπουδών (ISCED5) σε παγκόσμιο επίπεδο, στη Βουλγαρία, την Εσθονία, την Ελλάδα, τη Λιθουανία, την
Ολλανδία, τη Ρουμανία, και τη Φινλανδία, ενώ στην
Πολωνία ο δείκτης μαθησιακής κινητικότητας κατέ10
γραψε ιδιαίτερα ακραία τιμή .
10

Στην Πολωνία τη συγκεκριμένη χρονιά καταγράφονται 54 απόφοιτοι από το πεδίο σπουδών Υγεία & πρόνοια ( 6 άνδρες & 48
γυναίκες) στο ISCED5, και ταυτόχρονα 342 απόφοιτοι εξερχόμενης
κινητικότητας πιστωτικών μονάδων με αποτέλεσμα ο δείκτης μαθησιακής κινητικότητας να καταγράφει ιδιαίτερα ακραία τιμή
(633,3%).

Γράφημα 6.359: Κατανομή του δείκτη μαθησιακής κινητικότητας (πτυχίου και πιστωτικών μονάδων) στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5)
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat – (1) Degree mobile graduates from abroad by education level, sex and country of origin [educ_uoe_mobg02], (2) Graduates by education level, programme orientation, completion, sex and age [educ_uoe_grad01], and (3) Credit mobile graduates (at least 3 months abroad) by education level, type of mobility scheme, type of mobility and sex [educ_uoe_mobc01]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, καταγράφονται συνολικά 16.559 απόφοιτοι
εξερχόμενης κινητικότητας πτυχίου & πιστωτικών
μονάδων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) της ΕΕ-28, εκ των οποίων το
28,4% (4.699 απόφοιτοι) είναι απόφοιτοι εξερχόμενης
κινητικότητας πτυχίου στη βαθμίδα, και το 71,6%
(11.860 απόφοιτοι) είναι απόφοιτοι εξερχόμενης κινητικότητας πιστωτικών ομάδων αντίστοιχα, με το δείκτη μαθησιακής κινητικότητας πτυχίου και πιστωτικών μονάδων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού
κύκλου σπουδών (ISCED5) της ΕΕ-28 να αντιστοιχεί
στο 3,1% του συνολικού πληθυσμού γηγενών/ ημεδαπών αποφοίτων από την τριτοβάθμια εκπαίδευση
μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5)στην ΕΕ-28 (536.761
απόφοιτοι). Τη συγκεκριμένη χρονιά, η τιμή του δείκτη
στην ΕΕ-28 (3,1%) υπολείπεται ιδιαίτερα σημαντικά
του ευρωπαϊκού στόχου (20,0%) στη βαθμίδα κατά
16,9 ποσ. μονάδες. Την ίδια χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη
(εκτός Πολωνίας ως ιδιαίτερα ακραία τιμή) με τον

υψηλότερο δείκτη κινητικότητας (top 5) και με μέση
τιμή δείκτη 45,1% είναι: η Κροατία (87,7%), η Γερμανία (63,7%), η Τσεχία (35,0%), η Σλοβακία (23,9%), και
η Κύπρος (15,4%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5
κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη κινητικότητας
(bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη 0,8%, είναι: η Αυστρία (0,1%), το Ηνωμένο Βασίλειο (0,2%), η Σουηδία
(1,0%), η Σλοβενία (1,1%), και η Ισπανία (1,6%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι
εξαιρετικά υψηλή (57,9 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη ακραίων διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2016-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, ο δείκτης
μαθησιακής κινητικότητας πτυχίου και πιστωτικών
μονάδων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) της ΕΕ-28, καταγράφει ελαφρά μείωση κατά -19,9% (ή κατά 0,6 ποσ.μονάδες)
από 3,7% το 2016, σε 3,1 το 2018.
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Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή του
δείκτη μαθησιακής κινητικότητας πτυχίου στην τριτο-

βάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5)
στα κράτη-μέλη ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 6.360: Κατανομή του δείκτη μαθησιακής κινητικότητας πτυχίου από την τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) στα κράτη-μέλη της ΕΕ28 το 2018
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Πηγή: Eurostat – (1) Degree mobile graduates from abroad by education level, sex and country of origin [educ_uoe_mobg02], (2) Graduates by education level, programme orientation, completion, sex and age [educ_uoe_grad01], and (3) Credit mobile graduates (at least 3 months abroad) by education level, type of mobility scheme, type of mobility and sex [educ_uoe_mobc01]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, καταγράφονται 4.699 απόφοιτοι εξερχόμενης
κινητικότητας πτυχίου από την τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) στην ΕΕ-28, με το
δείκτη μαθησιακής κινητικότητας πτυχίου στη βαθμίδα
να αντιστοιχεί στο 0,9% του συνολικού πληθυσμού γηγενών/ημεδαπών αποφοίτων από την τριτοβάθμια
εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) στην
ΕΕ-28 (536.761 απόφοιτοι).
Την ίδια χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη (εκτός Πολωνίας ως ιδιαίτερα ακραία τιμή) με τον υψηλότερο δείκτη κινητικότητας (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 45,0% είναι: η
Κροατία (87,7%), η Γερμανία (63,7%), η Τσεχία (35,0%),
η Σλοβακία (23,9%), και η Κύπρος (14,5%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
δείκτη κινητικότητας (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη
0,2%, είναι: η Αυστρία (0,1%), το Ηνωμένο Βασίλειο

(0,1%), η Γαλλία (0,1%), η Ισπανία (0,2%), και η Δανία
(0,3%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5
είναι εξαιρετικά υψηλή (283,2 φορές), που υποδηλώνει
την ύπαρξη ακραίων διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2016-2018, για
την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, ο δείκτης μαθησιακής κινητικότητας πτυχίου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) της ΕΕ-28, καταγράφει μείωση κατά -599% (ή κατά 0,5 ποσ. μονάδες)
από 1,4% το 2016, σε 0,9 το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή του
δείκτη μαθησιακής κινητικότητας πιστωτικών μονάδων
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών
(ISCED5) στα κράτη-μέλη ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 6.361: Κατανομή του δείκτη μαθησιακής κινητικότητας πιστωτικών μονάδων από την τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) στα κράτημέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat – (1) Degree mobile graduates from abroad by education level, sex and country of origin [educ_uoe_mobg02], (2) Graduates by education level, programme orientation, completion, sex and age [educ_uoe_grad01], and (3) Credit mobile graduates (at least 3 months abroad) by education level, type of mobility scheme, type of mobility and sex [educ_uoe_mobc01]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, καταγράφονται 11.860 απόφοιτοι εξερχόμενης
κινητικότητας πιστωτικών μονάδων από την τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5)
στην ΕΕ-28, με το δείκτη μαθησιακής κινητικότητας πιστωτικών μονάδων να αντιστοιχεί στο 2,2% του συνολικού πληθυσμού γηγενών/ημεδαπών αποφοίτων
από την τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED5-8) στην ΕΕ28 (536.761 απόφοιτοι).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη κινητικότητας πιστωτικών μονάδων (top
5) και με μέση τιμή δείκτη 3,4% είναι: η Ολλανδία
(4,9%), η Γαλλία (4,5%), η Δανία (3,1%), η Μάλτα
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(2,9%), και η Ισπανία (1,4%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη κινητικότητας πιστωτικών μονάδων (bottom 5) και με
μέση τιμή δείκτη 0,4%, είναι: το Ηνωμένο Βασίλειο
(0,05%), η Πορτογαλία (0,2%), η Σουηδία (0,2%), η Λετονία (0,8%), και η Κύπρος (0,9%). Ας σημειωθεί ότι η
τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι σημαντικά υψηλή
(8,0 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2016-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, ο δείκτης
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μαθησιακής κινητικότητας πιστωτικών μονάδων στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών
(ISCED5) της ΕΕ-28, καταγράφει οριακή μείωση κατά 6.6.2

8,6% (ή κατά 0,2 ποσ. μονάδες) από 2,4% το 2016, σε
2,2 το 2018.

Τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6)

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή
του δείκτη μαθησιακής κινητικότητας πτυχίου και πιστωτικών μονάδων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) στα κράτημέλη ΕΕ-28 το 2018. Σημειώνεται ότι ο συγκεκριμένος
δείκτης έχει υπολογισθεί με βάση την προτεινόμενη
μεθοδολογία που προτάθηκε από το Κοινό Ερευνητι-

κό Κέντρο (JRC – Joint Research Centre) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2018. Επίσης σημειώνεται ότι το 2018
δεν διατίθενται στοιχεία για την εξερχόμενη κινητικότητα πιστωτικών μονάδων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) για την
Τσεχία, την Ιρλανδία, την Κροατία, την Ιταλία, την Ουγγαρία, τη Σλοβενία, και τη Σλοβακία.

Γράφημα 6.362: Κατανομή του δείκτη μαθησιακής κινητικότητας (πτυχίου και πιστωτικών μονάδων) στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών
(ISCED6) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat – (1) Degree mobile graduates from abroad by education level, sex and country of origin [educ_uoe_mobg02], (2) Graduates by education level, programme orientation, completion, sex and age [educ_uoe_grad01], and (3) Credit mobile graduates (at least 3 months abroad) by education level, type of mobility scheme, type of mobility and sex [educ_uoe_mobc01]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, καταγράφονται συνολικά 231.726 απόφοιτοι
εξερχόμενης κινητικότητας πτυχίου & πιστωτικών μονάδων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού
κύκλου σπουδών (ISCED6) της ΕΕ-28, εκ των οποίων το
26,5% (61.328 απόφοιτοι) είναι απόφοιτοι εξερχόμενης
κινητικότητας πτυχίου στη βαθμίδα, και το 73,5%
(170.398 απόφοιτοι) είναι απόφοιτοι εξερχόμενης κινητικότητας πιστωτικών ομάδων αντίστοιχα, με το δείκτη μαθησιακής κινητικότητας πτυχίου και πιστωτικών
μονάδων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) της ΕΕ-28 να αντιστοιχεί
στο 9,9% του συνολικού πληθυσμού γηγενών/ ημεδαπών αποφοίτων από την τριτοβάθμια εκπαίδευση
προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) στην ΕΕ-28
(2.346.602 απόφοιτοι).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, η τιμή του δείκτη στην ΕΕ-28
(9,9%) υπολείπεται σημαντικά του ευρωπαϊκού στόχου
(20,0%) στη βαθμίδα κατά 10,1 ποσ.μονάδες. Σημειώνεται, ότι το 2018, σε 4 από τα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 ο
ευρωπαϊκός στόχος στη βαθμίδα έχει ήδη καλυφθεί
(Λουξεμβούργο 96,7%, Κύπρος 55,7%, Αυστρία 25,9%,
και Ολλανδία 24,8%), ενώ στα υπόλοιπα 24 κράτη-μέλη
η τιμή του δείκτη υπολείπεται από ελαφρά έως ιδιαίτερα σημαντικά του ευρωπαϊκού στόχου στη βαθμίδα.
Την ίδια χρονιά, καταγράφονται συνολικά 3.606 απόφοιτοι εξερχόμενης κινητικότητας πτυχίου & πιστωτικών μονάδων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) της Ελλάδας, εκ των
οποίων το 63,7% (2.298 απόφοιτοι) είναι απόφοιτοι εξερχόμενης κινητικότητας πτυχίου στη βαθμίδα, και το
36,3% (1.308 απόφοιτοι) είναι απόφοιτοι εξερχόμενης
κινητικότητας πιστωτικών ομάδων αντίστοιχα, με το

δείκτη μαθησιακής κινητικότητας πτυχίου και πιστωτικών μονάδων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) της Ελλάδας να
αντιστοιχεί στο 7,3% του συνολικού πληθυσμού γηγενών/ημεδαπών αποφοίτων από την τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6)
στην Ελλάδα (49.186 απόφοιτοι). Στην κατανομή μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα (7,3%) κατέχει τη 19η υψηλότερη θέση, υπολειπόμενη ιδιαίτερα σημαντικά του ευρωπαϊκού στόχου στη βαθμίδα (20,0%) κατά 12,7 ποσ. μονάδες, και υπολειπόμενη ελαφρά της τιμής του δείκτη
στην ΕΕ-28 (9,9%) κατά 2,6 ποσ.μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη κινητικότητας (top 5) και με μέση τιμή
δείκτη 44,0% είναι: το Λουξεμβούργο (96,7%), η Κύπρος (55,7%), η Αυστρία (25,9%), η Ολλανδία (24,8%),
και η Φινλανδία (17,1%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη κινητικότητας (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη 2,3%, είναι:
η Πολωνία (1,6%), η Κροατία (2,0%), η Σλοβενία (2,2%),
η Ιταλία (2,3%), και η Ουγγαρία (3,3%). Ας σημειωθεί
ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (19,2 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2016-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, ο δείκτης
μαθησιακής κινητικότητας πτυχίου και πιστωτικών
μονάδων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) της ΕΕ-28, καταγράφει
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οριακή αύξηση κατά 3,8% (ή κατά 0,4 ποσ.μονάδες)
από 9,5% το 2016, σε 9,9 το 2018. Την ίδια περίοδο αναφοράς, ο συγκεκριμένος δείκτης στην Ελλάδας καταγράφει οριακή αύξηση κατά 3,2% (ή κατά 0,2 ποσ. μονάδες) από 7,1% το 2016, σε 7,3 το 2018.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή του
δείκτη μαθησιακής κινητικότητας πτυχίου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών
(ISCED6) στα κράτη-μέλη ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 6.363: Κατανομή του δείκτη μαθησιακής κινητικότητας πτυχίου από την τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) στα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat – (1) Degree mobile graduates from abroad by education level, sex and country of origin [educ_uoe_mobg02], (2) Graduates by education level, programme orientation, completion, sex and age [educ_uoe_grad01], and (3) Credit mobile graduates (at least 3 months abroad) by education level, type of mobility scheme, type of mobility and sex [educ_uoe_mobc01]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, καταγράφονται 61.328 απόφοιτοι εξερχόμενης
κινητικότητας πτυχίου από την τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) στην ΕΕ-28,
με το δείκτη μαθησιακής κινητικότητας πτυχίου στη
βαθμίδα να αντιστοιχεί στο 2,6% του συνολικού πληθυσμού γηγενών/ημεδαπών αποφοίτων από την τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών
(ISCED6) στην ΕΕ-28 (2.346.602 απόφοιτοι).
Την ίδια χρονιά, καταγράφονται 2.298 απόφοιτοι εξερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από την τριτοβάθμια
εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6)
στην Ελλάδα, με το δείκτη μαθησιακής κινητικότητας
πτυχίου στη βαθμίδα να αντιστοιχεί στο 4,7% του συνολικού πληθυσμού γηγενών/ημεδαπών αποφοίτων από
την τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου
σπουδών (ISCED6) στην Ελλάδα (49.186 απόφοιτοι).
Στην κατανομή μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28, ως
προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα (4,7%) κατέχει
10η υψηλότερη θέση, υπερέχουσα ελαφρά του δείκτη
στην ΕΕ-28 (2,6%) κατά 2,1 ποσ. μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 32,6% είναι:

το Λουξεμβούργο (73,5%), η Κύπρος (51,3%), η Σλοβακία (16,2%), η Αυστρία (13,5%), και η Βουλγαρία (8,6%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη
0,9%, είναι: το Ηνωμένο Βασίλειο (0,4%), η Πολωνία
(0,8%), η Ολλανδία (0,8%), η Δανία (0,9%), και η Ισπανία
(1,6%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5
είναι ιδιαίτερα υψηλή (37,1 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2016-2018, για
την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, ο δείκτης μαθησιακής κινητικότητας πτυχίου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) της ΕΕ28, καταγράφει οριακά μηδενική μεταβολή. Την ίδια περίοδο αναφοράς, ο συγκεκριμένος δείκτης στην Ελλάδα
καταγράφει ελαφρά αύξηση κατά 14,4% (ή κατά 0,7 ποσ.
μονάδες) από 4,0% το 2016, σε 4,7 το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή του
δείκτη μαθησιακής κινητικότητας πιστωτικών μονάδων
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου
σπουδών (ISCED6) στα κράτη-μέλη ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 6.364: Κατανομή του δείκτη μαθησιακής κινητικότητας πιστωτικών μονάδων από την τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat – (1) Degree mobile graduates from abroad by education level, sex and country of origin [educ_uoe_mobg02], (2) Graduates by education level, programme orientation, completion, sex and age [educ_uoe_grad01], and (3) Credit mobile graduates (at least 3 months abroad) by education level, type of mobility scheme, type of mobility and sex [educ_uoe_mobc01]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, καταγράφονται 170.398 απόφοιτοι εξερχόμενης κινητικότητας πιστωτικών μονάδων από την τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών
(ISCED6) στην ΕΕ-28, με το δείκτη μαθησιακής κινητι-
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κότητας πιστωτικών μονάδων να αντιστοιχεί στο 7,3%
του συνολικού πληθυσμού γηγενών/ ημεδαπών αποφοίτων από την τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) στην ΕΕ-28 (2.346.602
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απόφοιτοι). Την ίδια χρονιά, καταγράφονται 1.308 απόφοιτοι εξερχόμενης κινητικότητας πιστωτικών μονάδων από την τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) στην Ελλάδα, με το δείκτη μαθησιακής κινητικότητας πιστωτικών μονάδων
να αντιστοιχεί στο 2,7% του συνολικού πληθυσμού γηγενών/ημεδαπών αποφοίτων από την τριτοβάθμια
εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6)
στην Ελλάδα (49.186 απόφοιτοι). Στην κατανομή μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα (2,7%) κατέχει 4η χαμηλότερη
θέση, υπολειπόμενη ελαφρά του δείκτη στην ΕΕ-28
(7,3%) κατά 4,6 ποσ. μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη κινητικότητας πιστωτικών μονάδων (top
5) και με μέση τιμή δείκτη 17,9% είναι: η Ολλανδία
(24,0%), το Λουξεμβούργο (23,2%), η Ισπανία (14,6%),
η Φινλανδία (14,1%), και η Γερμανία (13,6%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμη6.6.3

λότερο δείκτη κινητικότητας πιστωτικών μονάδων
(bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη 2,3%, είναι: η Πολωνία (0,9%), η Βουλγαρία (1,6%), η Ρουμανία (1,9%),
η Ελλάδα (2,7%), και η Κύπρος (4,5%). Ας σημειωθεί ότι
η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι σημαντικά υψηλή
(7,8 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2016-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, ο δείκτης
μαθησιακής κινητικότητας πιστωτικών μονάδων στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου
σπουδών (ISCED6) της ΕΕ-28, καταγράφει οριακή αύξηση κατά 2,2% (ή κατά 0,2 ποσ. μονάδες) από 7,1%
το 2016, σε 7,3 το 2018.Την ίδια περίοδο αναφοράς, ο
συγκεκριμένος δείκτης στην Ελλάδα καταγράφει ελαφρά μείωση κατά -16,6% (ή κατά 0,4 ποσ. μονάδες)
από 3,1% το 2016, σε 2,7 το 2018.

Τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7)

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή
του δείκτη μαθησιακής κινητικότητας πτυχίου και πιστωτικών μονάδων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) στα κράτημέλη ΕΕ-28 το 2018. Σημειώνεται ότι ο συγκεκριμένος
δείκτης έχει υπολογισθεί με βάση την προτεινόμενη
μεθοδολογία που προτάθηκε από το Κοινό Ερευνητι-

κό Κέντρο (JRC – Joint Research Centre) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2018. Επίσης σημειώνεται ότι το 2018
δεν διατίθενται στοιχεία για την εξερχόμενη κινητικότητα πιστωτικών μονάδων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) για την
Τσεχία, την Ιρλανδία, την Κροατία, την Ιταλία, την Ουγγαρία, τη Σλοβενία, και τη Σλοβακία.

Γράφημα 6.365: Κατανομή του δείκτη μαθησιακής κινητικότητας (πτυχίου και πιστωτικών μονάδων) στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών
(ISCED7) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat – (1) Degree mobile graduates from abroad by education level, sex and country of origin [educ_uoe_mobg02], (2) Graduates by education level, programme orientation, completion, sex and age [educ_uoe_grad01], and (3) Credit mobile graduates (at least 3 months abroad) by education level, type of mobility scheme, type of mobility and sex [educ_uoe_mobc01]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, καταγράφονται συνολικά 215.381 απόφοιτοι
εξερχόμενης κινητικότητας πτυχίου & πιστωτικών
μονάδων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) της ΕΕ-28, εκ των οποίων το 33,4% (71.892 απόφοιτοι) είναι απόφοιτοι
εξερχόμενης κινητικότητας πτυχίου στη βαθμίδα, και
το 66,6% (143.489 απόφοιτοι) είναι απόφοιτοι εξερχόμενης κινητικότητας πιστωτικών ομάδων αντίστοιχα, με το δείκτη μαθησιακής κινητικότητας πτυχίου
και πιστωτικών μονάδων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) της
ΕΕ-28 να αντιστοιχεί στο 14,7% του συνολικού πληθυσμού γηγενών/ ημεδαπών αποφοίτων από την τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) στην ΕΕ-28 (1.465.594 απόφοιτοι).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, η τιμή του δείκτη στην ΕΕ-28
(14,7%) υπολείπεται ισχυρά του ευρωπαϊκού στόχου

στη βαθμίδα (20,0%) κατά 5,3 ποσ.μονάδες. Σημειώνεται, ότι το 2018, σε 10 από τα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 ο
ευρωπαϊκός στόχος στη βαθμίδα έχει ήδη καλυφθεί
(Λουξεμβούργο 83,4%, Γαλλία 30,9%, Ολλανδία 26,3%,
Γερμανία 24,6%, Φινλανδία 23,6%, Κύπρος 22,9%, Αυστρία 22,5%, Ελλάδα 22,0%, και οριακά Σουηδία
20,2%) και Μάλτα 19,5%), ενώ στα υπόλοιπα 18 κράτημέλη η τιμή του δείκτη υπολείπεται από ισχυρά έως ιδιαίτερα σημαντικά του ευρωπαϊκού στόχου στη βαθμίδα στη βαθμίδα.
Την ίδια χρονιά, καταγράφονται συνολικά 5.789 απόφοιτοι εξερχόμενης κινητικότητας πτυχίου & πιστωτικών μονάδων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) της Ελλάδας, εκ
των οποίων το 99,4% (5.752 απόφοιτοι) είναι απόφοιτοι εξερχόμενης κινητικότητας πτυχίου στη βαθμίδα,
και μόλις το 0,6% (37 απόφοιτοι) είναι απόφοιτοι ε-
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ξερχόμενης κινητικότητας πιστωτικών ομάδων αντίστοιχα, με το δείκτη μαθησιακής κινητικότητας πτυχίου και πιστωτικών μονάδων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7)
της Ελλάδας να αντιστοιχεί στο 22,0% του συνολικού
πληθυσμού γηγενών/ημεδαπών αποφοίτων από την
τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου
σπουδών (ISCED7) στην Ελλάδα (26.366 απόφοιτοι).
Στην κατανομή μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα (7,3%) κατέχει τη 8η υψηλότερη θέση, υπερτερούσα ελαφρά
του ευρωπαϊκού στόχου στη βαθμίδα (20,0%) κατά 2,0
ποσ. μονάδες, και υπερέχουσα ισχυρά της τιμής του
δείκτη στην ΕΕ-28 (14,7%) κατά 7,3 ποσ.μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη κινητικότητας (top 5) και με μέση τιμή
δείκτη 37,8% είναι: το Λουξεμβούργο (83,4%), η Γαλλία
(30,9%), η Ολλανδία (26,38%), η Γερμανία (24,6%), και
η Φινλανδία (23,6%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα
5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη κινητικότητας

(bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη 3,7%, είναι: το Ηνωμένο Βασίλειο (2,1%), η Κροατία (3,0%), η Πολωνία
(3,3%), η Τσεχία (4,6%), και η Ιταλία (5,6%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα
υψηλή (10,1 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2016-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, ο δείκτης
μαθησιακής κινητικότητας πτυχίου και πιστωτικών
μονάδων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) της ΕΕ-28, καταγράφει
μηδενική μεταβολή. Την ίδια περίοδο αναφοράς, ο
συγκεκριμένος δείκτης στην Ελλάδας καταγράφει ισχυρή μείωση κατά -24,8% (ή κατά 5,4 ποσ. μονάδες)
από 27,4% το 2016, σε 22,0 το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή
του δείκτη μαθησιακής κινητικότητας πτυχίου στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου
σπουδών (ISCED7) στα κράτη-μέλη ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 6.366: Κατανομή του δείκτη μαθησιακής κινητικότητας πτυχίου από την τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) στα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat – (1) Degree mobile graduates from abroad by education level, sex and country of origin [educ_uoe_mobg02], (2) Graduates by education level, programme orientation, completion, sex and age [educ_uoe_grad01], and (3) Credit mobile graduates (at least 3 months abroad) by education level, type of mobility scheme, type of mobility and sex [educ_uoe_mobc01]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, καταγράφονται 71.892 απόφοιτοι εξερχόμενης
κινητικότητας πτυχίου από την τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) στην ΕΕ28, με το δείκτη μαθησιακής κινητικότητας πτυχίου στη
βαθμίδα να αντιστοιχεί στο 4,9% του συνολικού πληθυσμού γηγενών/ημεδαπών αποφοίτων από την τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών
(ISCED7) στην ΕΕ-28 (1.465.594 απόφοιτοι).
Την ίδια χρονιά, καταγράφονται 5.752 απόφοιτοι εξερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από την τριτοβάθμια
εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7)
στην Ελλάδα, με το δείκτη μαθησιακής κινητικότητας
πτυχίου στη βαθμίδα να αντιστοιχεί στο 21,8% του συνολικού πληθυσμού γηγενών/ημεδαπών αποφοίτων
από την τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) στην Ελλάδα (26.366 απόφοιτοι). Στην κατανομή μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα (21,8%) κατέχει 3η υψηλότερη θέση, υπερέχουσα ιδιαίτερα σημαντικά του δείκτη στην ΕΕ-28 (4,9%) κατά 16,9 ποσ. μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 32,1% είναι:
το Λουξεμβούργο (82,9%), η Κύπρος (22,5%), η Ελλάδα
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(21,8%), η Μάλτα (19,3%), και η Σλοβακία (14,0%). Στον
αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη 2,4%,
είναι: η Πολωνία (1,4%), το Ηνωμένο Βασίλειο (2,0%), η
Δανία (2,7%), η Γαλλία (2,9%), και η Κροατία (3,0%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (13,3 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2016-2018, για
την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, ο δείκτης μαθησιακής κινητικότητας πτυχίου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) της ΕΕ28, καταγράφει ελαφρά αύξηση κατά 12,3% (ή κατά 0,6
ποσ. μονάδες) από 4,3% το 2016, σε 4,9 το 2018. Την ίδια
περίοδο αναφοράς, ο συγκεκριμένος δείκτης στην Ελλάδα καταγράφει ισχυρή μείωση κατά -24,7% (ή κατά
5,4 ποσ. μονάδες) από 27,2% το 2016, σε 21,8 το 2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή του
δείκτη μαθησιακής κινητικότητας πιστωτικών μονάδων
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου
σπουδών (ISCED7) στα κράτη-μέλη ΕΕ-28 το 2018.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Γράφημα 6.367: Κατανομή του δείκτη μαθησιακής κινητικότητας πιστωτικών μονάδων από την τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat – (1) Degree mobile graduates from abroad by education level, sex and country of origin [educ_uoe_mobg02], (2) Graduates by education level, programme orientation, completion, sex and age [educ_uoe_grad01], and (3) Credit mobile graduates (at least 3 months abroad) by education level, type of mobility scheme, type of mobility and sex [educ_uoe_mobc01]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, καταγράφονται 143.489 απόφοιτοι εξερχόμενης κινητικότητας πιστωτικών μονάδων από την τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών
(ISCED7) στην ΕΕ-28, με το δείκτη μαθησιακής κινητικότητας πιστωτικών μονάδων να αντιστοιχεί στο 9,8%
του συνολικού πληθυσμού γηγενών/ημεδαπών αποφοίτων από την τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) στην ΕΕ-28 (1.465.594
απόφοιτοι).
Την ίδια χρονιά, καταγράφονται 37 απόφοιτοι εξερχόμενης κινητικότητας πιστωτικών μονάδων από την τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών
(ISCED7) στην Ελλάδα, με το δείκτη μαθησιακής κινητικότητας πιστωτικών μονάδων να αντιστοιχεί στο 0,1%
του συνολικού πληθυσμού γηγενών/ημεδαπών αποφοίτων από την τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) στην Ελλάδα (26.366 απόφοιτοι). Στην κατανομή μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα (0,1%)
κατέχει 2η χαμηλότερη θέση, υπολειπόμενη σημαντικά
του δείκτη στην ΕΕ-28 (9,8%) κατά 9,7 ποσ. μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη κινητικότητας πιστωτικών μονάδων (top 5)
6.6.4

και με μέση τιμή δείκτη 20,0% είναι: η Γαλλία (28,0%), η
Ολλανδία (20,5%), η Φινλανδία (18,5%), η Γερμανία
(18,1%), και η Σουηδία (14,9%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
κινητικότητας πιστωτικών μονάδων (bottom 5) και με
μέση τιμή δείκτη 0,3%, είναι: το Ηνωμένο Βασίλειο
(0,1%), η Ελλάδα (0,1%), η Μάλτα (0,3%), η Κύπρος
(0,4%), και το Λουξεμβούργο (40,4%). Ας σημειωθεί ότι η
τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή
(73,3 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2016-2018, για
την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, ο δείκτης μαθησιακής κινητικότητας πιστωτικών μονάδων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών
(ISCED7) της ΕΕ-28, καταγράφει οριακή μείωση κατά 6,2% (ή κατά 0,6 ποσ. μονάδες) από 10,4% το 2016, σε
9,8 το 2018.Την ίδια περίοδο αναφοράς, ο συγκεκριμένος δείκτης στην Ελλάδα καταγράφει οριακή μείωση
κατά -42,5% (ή κατά 0,1 ποσ. μονάδες) από 0,2% το 2016,
σε 0,1 το 2018.

Τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8)

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή
του δείκτη μαθησιακής κινητικότητας πτυχίου και πιστωτικών μονάδων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) στα κράτημέλη ΕΕ-28 το 2018. Σημειώνεται ότι ο συγκεκριμένος
δείκτης έχει υπολογισθεί με βάση την προτεινόμενη
μεθοδολογία που προτάθηκε από το Κοινό Ερευνητι-

κό Κέντρο (JRC – Joint Research Centre) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2018. Επίσης σημειώνεται ότι το 2018
δεν διατίθενται στοιχεία για την εξερχόμενη κινητικότητα πιστωτικών μονάδων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) για την
Τσεχία, την Ιρλανδία, την Κροατία, την Ιταλία, την Ουγγαρία, τη Σλοβενία, και τη Σλοβακία.

Γράφημα 6.368: Κατανομή του δείκτη μαθησιακής κινητικότητας (πτυχίου και πιστωτικών μονάδων) στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών
(ISCED8) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat – (1) Degree mobile graduates from abroad by education level, sex and country of origin [educ_uoe_mobg02], (2) Graduates by education level, programme orientation, completion, sex and age [educ_uoe_grad01], and (3) Credit mobile graduates (at least 3 months abroad) by education level, type of mobility scheme, type of mobility and sex [educ_uoe_mobc01]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
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Το 2018, καταγράφονται συνολικά 21.069 απόφοιτοι
εξερχόμενης κινητικότητας πτυχίου & πιστωτικών
μονάδων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) της ΕΕ-28, εκ των οποίων το 87,1% (18.358 απόφοιτοι) είναι απόφοιτοι
εξερχόμενης κινητικότητας πτυχίου στη βαθμίδα, και
το 12,9% (2.711 απόφοιτοι) είναι απόφοιτοι εξερχόμενης κινητικότητας πιστωτικών ομάδων αντίστοιχα, με
το δείκτη μαθησιακής κινητικότητας πτυχίου και πιστωτικών μονάδων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) της ΕΕ-28 να
αντιστοιχεί στο 18,7% του συνολικού πληθυσμού γηγενών/ ημεδαπών αποφοίτων από την τριτοβάθμια
εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8)
στην ΕΕ-28 (112.735 απόφοιτοι).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, η τιμή του δείκτη στην ΕΕ-28
(18,7%) υπολείπεται ελαφρά του ευρωπαϊκού στόχου
στη βαθμίδα (20,0%) κατά 18,7 ποσ.μονάδες. Σημειώνεται, ότι το 2018, σε 12 από τα κράτη-μέλη της ΕΕ-28
ο ευρωπαϊκός στόχος στη βαθμίδα έχει ήδη καλυφθεί
(Λουξεμβούργο 77,3%, Κύπρος 61,9%, Ισπανία 52,3%,
Μάλτα 52,3%, Ελλάδα 33,3%, Λιθουανία 32,1%, Δανία 31,7%, Ολλανδία 31,5%, Αυστρία 28,9%, Λετονία
26,8%, Ιρλανδία 24,3%, και Ιταλία 23,3%), και 2 από
τα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 ο ευρωπαϊκός στόχος στη
βαθμίδα έχει απέχει ελαφρά από το να καλυφθεί
(Πορτογαλία 18,7%, και Εσθονία 61,9%), ενώ στα υπόλοιπα 14 κράτη-μέλη η τιμή του δείκτη υπολείπεται
από ελαφρά έως ιδιαίτερα σημαντικά του ευρωπαϊκού
στόχου στη βαθμίδα.
Την ίδια χρονιά, καταγράφονται συνολικά 768 απόφοιτοι εξερχόμενης κινητικότητας πτυχίου & πιστωτικών
μονάδων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού
κύκλου σπουδών (ISCED8) της Ελλάδας, εκ των οποίων
το 100,0% (2.298 απόφοιτοι) είναι απόφοιτοι εξερχόμενης κινητικότητας πτυχίου στη βαθμίδα, και καταγράφεται μηδενικό πλήθος αποφοίτων εξερχόμενης κινητικότητας πιστωτικών ομάδων αντίστοιχα, με το δείκτη μαθησιακής κινητικότητας πτυχίου και πιστωτικών
μονάδων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού
κύκλου σπουδών (ISCED8) της Ελλάδας να αντιστοιχεί

στο 33,3% του συνολικού πληθυσμού γηγενών/ ημεδαπών αποφοίτων από την τριτοβάθμια εκπαίδευση
διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) στην Ελλάδα
(2.305 απόφοιτοι). Στην κατανομή μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η
Ελλάδα (33,3%) κατέχει τη 5η υψηλότερη θέση, υπερέχουσα σημαντικά του ευρωπαϊκού στόχου στη βαθμίδα
(20,0%) κατά 13,3 ποσ. μονάδες, και υπερέχουσα σημαντικά της τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (18,7%) κατά
14,6 ποσ.μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη κινητικότητας (top 5) και με μέση τιμή
δείκτη 55,4% είναι: το Λουξεμβούργο (77,3%), η Κύπρος (61,9%), η Ισπανία (52,3%), η Μάλτα (24,8%), και
η Ελλάδα (33,3%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5
κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη κινητικότητας
(bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη 7,0%, είναι: το Ηνωμένο Βασίλειο (3,3%), η Τσεχία (5,9%), η Γερμανία
(7,1%), η Φινλανδία (7,4%), και η Ουγγαρία (13,8%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι
σημαντικά υψηλή (7,9 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2016-2018, για
την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, ο δείκτης μαθησιακής κινητικότητας πτυχίου και πιστωτικών μονάδων
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου
σπουδών (ISCED8) της ΕΕ-28, καταγράφει ισχυρή αύξηση
κατά 47,6% (ή κατά 8,9 ποσ.μονάδες) από 9,8% το 2016,
σε 18,7 το 2018. Την ίδια περίοδο αναφοράς, ο συγκεκριμένος δείκτης στην Ελλάδας καταγράφει σημαντική
αύξηση κατά 33,3 ποσ. μονάδες) από μηδενική τιμή το
2016 (λόγω μηδενικού πλήθους στην κινητικότητα πιστωτικών μονάδων σύμφωνα με τη μεθοδολογική προσέγγιση του Κοινού Ερευνητικού Κέντρου (JRC – Joint
Research Centre) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή
του δείκτη μαθησιακής κινητικότητας πτυχίου στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου
σπουδών (ISCED8) στα κράτη-μέλη ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 6.369: Κατανομή του δείκτη μαθησιακής κινητικότητας πτυχίου από την τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) στα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat – (1) Degree mobile graduates from abroad by education level, sex and country of origin [educ_uoe_mobg02], (2) Graduates by education level, programme orientation, completion, sex and age [educ_uoe_grad01], and (3) Credit mobile graduates (at least 3 months abroad) by education level, type of mobility scheme, type of mobility and sex [educ_uoe_mobc01]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, καταγράφονται 18.358 απόφοιτοι εξερχόμενης
κινητικότητας πτυχίου από την τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) στην ΕΕ-28,
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με το δείκτη μαθησιακής κινητικότητας πτυχίου στη
βαθμίδα να αντιστοιχεί στο 16,3% του συνολικού πληθυσμού γηγενών/ημεδαπών αποφοίτων από την τρι-
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τοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) στην ΕΕ-28 (112.735 απόφοιτοι).
Την ίδια χρονιά, καταγράφονται 768 απόφοιτοι εξερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από την τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) στην
Ελλάδα, με το δείκτη μαθησιακής κινητικότητας πτυχίου στη βαθμίδα να αντιστοιχεί στο 33,3% του συνολικού
πληθυσμού γηγενών/ημεδαπών αποφοίτων από την
τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου
σπουδών (ISCED8) στην Ελλάδα (2.305 απόφοιτοι). Στην
κατανομή μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28, ως προς
το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα (33,3%) κατέχει 5η
υψηλότερη θέση, υπερέχουσα ιδιαίτερα του δείκτη στην
ΕΕ-28 (16,3%) κατά 17,0 ποσ. μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 54,7% είναι:
το Λουξεμβούργο (77,3%), η Κύπρος (59,6%), η Ισπανία
(52,3%), η Μάλτα (51,1%), και η Ελλάδα (33,3%). Στον
αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη 5,4%,

είναι: το Ηνωμένο Βασίλειο (1,5%), η Φινλανδία (5,2%),
η Τσεχία (5,9%), η Γαλλία (7,1%), και η Γερμανία (7,1%).
Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι
ιδιαίτερα υψηλή (10,2 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2016-2018, για
την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, ο δείκτης μαθησιακής κινητικότητας πτυχίου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) της ΕΕ28, καταγράφει σημαντική αύξηση κατά 48,4% (ή κατά
7,9 ποσ. μονάδες) από 8,4% το 2016, σε 16,3 το 2018.
Την ίδια περίοδο αναφοράς, ο συγκεκριμένος δείκτης
στην Ελλάδα καταγράφει ισχυρή αύξηση κατά 18,1% (ή
κατά 6,0 ποσ. μονάδες) από 27,3% το 2016, σε 33,3 το
2018.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή του
δείκτη μαθησιακής κινητικότητας πιστωτικών μονάδων
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου
σπουδών (ISCED8) στα κράτη-μέλη ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 6.370: Κατανομή του δείκτη μαθησιακής κινητικότητας πιστωτικών μονάδων από την τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat – (1) Degree mobile graduates from abroad by education level, sex and country of origin [educ_uoe_mobg02], (2) Graduates by education level, programme orientation, completion, sex and age [educ_uoe_grad01], and (3) Credit mobile graduates (at least 3 months abroad) by education level, type of mobility scheme, type of mobility and sex [educ_uoe_mobc01]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, καταγράφονται 2.711 απόφοιτοι εξερχόμενης
κινητικότητας πιστωτικών μονάδων από την τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών
(ISCED8) στην ΕΕ-28, με το δείκτη μαθησιακής κινητικότητας πιστωτικών μονάδων να αντιστοιχεί στο 2,4%
του συνολικού πληθυσμού γηγενών/ ημεδαπών αποφοίτων από την τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) στην ΕΕ-28 (112.735
απόφοιτοι).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη κινητικότητας πιστωτικών μονάδων (top
5) και με μέση τιμή δείκτη 15,5% είναι: η Δανία (24,4%),
η Ολλανδία (17,2%), η Αυστρία (16,0%), η Λιθουανία
(11,3%), και η Γαλλία (8,7%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη κι-

νητικότητας πιστωτικών μονάδων (bottom 5) και με
μέση τιμή δείκτη 1,3%, είναι: η Πορτογαλία (0,5%), η
Ρουμανία (1,1%), η Μάλτα (1,1%), το Ηνωμένο Βασίλειο (1,8%), και η Λετονία (2,0%). Ας σημειωθεί ότι η
τιμή του λόγου top5/bottom5 είναι σημαντικά υψηλή
(11,0 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα
σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2016-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, ο δείκτης
μαθησιακής κινητικότητας πιστωτικών μονάδων στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου
σπουδών (ISCED8) της ΕΕ-28, καταγράφει αύξηση κατά 41,8% (ή κατά 1,0 ποσ. μονάδα) από 1,4% το 2016,
σε 2,4 το 2018.
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6.7

Δείκτης εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση της ΕΕ-28

Ο δείκτης εστιάζεται στην εισερχόμενη κινητικότητα
(inward mobility) δηλαδή στο βαθμό στον οποίο τα άτομα μεταβαίνουν στο εξωτερικό (στις χώρες προορισμού) προκειμένου να αποκτήσουν μαθησιακές εμπειρίες και επαγγελματικά προσόντα. Στο εσωτερικό της
ΕΕ, ο στόχος αυτός συνδέεται με τις βασικές αρχές της
ΕΕ όσον αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων και την εργασία εντός της εσωτερικής αγοράς.
Με το κριτήριο αναφοράς της ΕΕ μετράται ο αριθμός
των πτυχιούχων που συμμετείχαν σε κινητικότητα κατά
τη διάρκεια των σπουδών τους και απέκτησαν επίσης
επιτυχώς τους τίτλους επαγγελματικών προσόντων
τους. Σε αυτό δεν προσδιορίζεται άμεσα η γεωγραφική
περιοχή, αλλά στα συμπεράσματα του 2011 υπογραμμίζεται ότι: «η μαθησιακή κινητικότητα ορίζεται ως
φυσική κινητικότητα και λαμβάνει υπόψη την παγκόσμια κινητικότητα».
Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με σχετική αναφορά με
τίτλο Μαθησιακή Κινητικότητα ΙΙ – Μια εκτίμηση του
δείκτη (Learning Mobility II – An estimation of the
benchmark) που δημοσιοποιήθηκε το 2018 από το Κοι11
νό Ερευνητικό Κέντρο (JRC – Joint Research Centre)
υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπή για την επιστήμη
και τη γνώση, που ως στόχο έχει την τεκμηριωμένη επιστημονική υποστήριξη στη διαδικασία παραγωγής πολιτικής στην Ευρώπη, ο προτεινόμενος δείκτης για τη
μαθησιακή κινητικότητα (LM Benchmark), αλλά και οι
επιμέρους σχετικοί δείκτες, πρέπει να συνυπολογίσουν
για κάθε κράτος-μέλος τόσο την εξερχόμενη από αυτό
κινητικότητα πτυχίου και την αντίστοιχη κινητικότητα
πιστωτικών μονάδων που πραγματοποιείται με τη φοί-

τηση σε κάποια άλλη χώρα σε παγκόσμιο επίπεδο, όσο
και την εισερχόμενη στο συγκεκριμένο κράτος-μέλος
κινητικότητα πτυχίου επίσης σε παγκόσμιο επίπεδο.
Ο δείκτης εισερχόμενης κινητικότητας αποτελεί μια
ποσοστιαία αναλογία του εισερχόμενου σε ένα κράτος
(χώρα προορισμού) πληθυσμού των αποφοίτων κινητικότητας πτυχίου από την τριτοβάθμια εκπαίδευση
(ISCED5-8) ως προς το συνολικό πληθυσμό των αποφοίτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) του
συγκεκριμένου κράτους, μειωμένο ως προς το πλήθος
των εισερχόμενων στο κράτος αυτό αποφοίτων κινητικότητας πτυχίου από οποιαδήποτε άλλη χώρα σε παγκόσμιο επίπεδο, και αυξημένο ως προς το πλήθος των
εξερχόμενων από το συγκεκριμένο κράτος αποφοίτων
12
κινητικότητας πτυχίου . Ο συγκεκριμένος παρονομαστής αποδίδει το σύνολο των γηγενών/ημεδαπών αποφοίτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8)
της συγκεκριμένης χώρας σε παγκόσμιο επίπεδο διακρίνοντάς τους από τους αλλογενείς/αλλοδαπούς αποφοίτους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8)
της συγκεκριμένης χώρας.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και
η ποσοστιαία κατανομή των αποφοίτων της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED5-8) από χώρες σε παγκόσμιο επίπεδο στα κράτη-μέλη ΕΕ-28 το 2018.
12

Σημειώνεται ότι η εξερχόμενη κινητικότητα από την ΕΕ28 προς
χώρες εκτός ΕΕ28 (21.910 απόφοιτοι) , η εισερχόμενη κινητικότητα από χώρες εκτός ΕΕ28 προς την ΕΕ28 (357.720 απόφοιτοι), και
η εισερχόμενη κινητικότητα από την Ισπανία (27.127 απόφοιτοι),
έχουν αναχθεί με βάση την αναλογία ως προς τον αντίστοιχο πληθυσμό στην ΕΕ28 το 2016 που καταγράφεται στη μελέτη του Κοινού Ερευνητικού Κέντρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (JRC – Joint
Research Centre of the European Commission) του 2018

11

European Commission - Joint Research Centre, Sara Flisi, SánchezBarrioluengo, Mabel, Learning Mobility II – An estimation of the
benchmark, Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2018

Γράφημα 6.371: Πλήθος και ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED5-8) από χώρες σε παγκόσμιο επίπεδο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

20.591

13.659

12.206

11.285

10.891

10.713

8.805

7.381

5.271

0,9

0,5

0,4

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,1 0,07

371

25.822

0,9

560

27.127

0,9

824

1,0

847

1,4

892

1,7

1.028

2,1

1.041

2,1

1.115

2,2

1.273

2,4

1.842

2,7

2.495

4,0

4.680

5,0

4.744

5,3

4.744

15,3 9,5

48.990

207.089

515.123

40,2

78.837

100,0

Πηγή: Eurostat – (1) Degree mobile graduates from abroad by education level, sex and country of origin [educ_uoe_mobg02], (2) Graduates by education level, programme orientation, completion, sex and age [educ_uoe_grad01], and (3) Credit mobile graduates (at least 3 months abroad) by education level, type of mobility scheme, type of mobility and sex [educ_uoe_mobc01]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, 515.123 απόφοιτοι εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED5-8)
καταγράφονται στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28, εκ των οποίων το 69,4% (357.720 απόφοιτοι) εκτιμάται ότι
προέρχονται από χώρες προέλευσης σε παγκόσμιο επίπεδο εκτός ΕΕ-28, ενώ το 30,6% (157.404 απόφοιτοι)
εκτιμάται ότι προέρχονται από τα κράτη-μέλη της ΕΕ-
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28. Την ίδια χρονιά, 1.273 απόφοιτοι εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
(ISCED5-8) καταγράφονται στην Ελλάδα, πλήθος που
αντιστοιχεί στο 0,2% των συνολικών αποφοίτων απόφοιτοι εξερχόμενης κινητικότητας πτυχίου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED5-8) στα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28.
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Τη συγκεκριμένη χρονιά, σε 11 από 28 κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 το πλήθος των αποφοίτων εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
(ISCED5-8) υπερέχει των 10.000 αποφοίτων, με το συνολικό πλήθος στα συγκεκριμένα κράτη-μέλη της ΕΕ28 να είναι 467.210 απόφοιτοι που καλύπτει το 90,7%
της συνολικής εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED5-8) στα κράτημέλη της ΕΕ-28, με το υψηλότερο ποσοστό αποφοίτων
της συγκεκριμένης κατηγορίας να καταγράφεται στο
Ηνωμένο Βασίλειο (40,2% με 207.089 αποφοίτους),
και κατά φθίνουσα σειρά ποσοστού ακολουθούν: η
Γαλλία (15,3% με 78.837 αποφοίτους), η Γερμανία
(9,5% με 48.990 αποφοίτους), η Ισπανία (5,3% με
27.127 αποφοίτους), η Ολλανδία (5,0% με 25.822 αποφοίτους), η Ιταλία (4,0% με 20.591 αποφοίτους), το
Βέλγιο (2,7% με 13.659 αποφοίτους), η Αυστρία (2,4%
με 12.206 αποφοίτους), η Ιρλανδία (2,2% με 11.285
αποφοίτους), η Δανία (2,1% με 10.891 αποφοίτους),
και η Πολωνία (2,1% με 10.713 αποφοίτους). Την ίδια
χρονιά, στην Ελλάδα το πλήθος των αποφοίτων εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση (ISCED5-8) είναι 1.273 απόφοιτοι, που
αντιστοιχεί στο 0,2% της συνολικής εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
(ISCED5-8) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2015-2018, για
την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος των

αποφοίτων εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED5-8) στην ΕΕ-28, καταγράφει σημαντική αύξηση κατά 34,5% (ή κατά 132.035
αποφοίτους) από 31.566 αποφοίτους το 2015, σε 32.290
αποφοίτους το 2018. Τη συγκεκριμένη περίοδο η υψηλότερη (απόλυτη) αύξηση του δείκτη καταγράφεται στη
Γαλλία (κατά 78.837 αποφοίτους από μη διαθέσιμα
στοιχεία το 2016), και ακολουθούν: η Ισπανία (κατά
14.559 αποφοίτους ή κατά 115,8%), η Γερμανία (κατά
10.397 αποφοίτους ή κατά 26,9%), το Ηνωμένο Βασίλειο
(κατά 9.623 αποφοίτους ή κατά 4,9%), η Ιρλανδία (κατά
5.567 αποφοίτους ή κατά 97,4%), και η Ολλανδία (κατά
3.182 αποφοίτους ή κατά 14,1%). Την ίδια περίοδο δεν
καταγράφεται αξιόλογη (απόλυτη) μείωση του δείκτη
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή του
δείκτη εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED5-8) στα κράτη-μέλη ΕΕ-28 το
2018. Σημειώνεται ότι ο συγκεκριμένος δείκτης έχει υπολογισθεί με βάση την προτεινόμενη μεθοδολογία που
προτάθηκε από το Κοινό Ερευνητικό Κέντρο (JRC – Joint
Research Centre) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2018. Για
λόγους συγκρισιμότητας διευκρινίζεται ότι οι τιμές των
δεικτών για το 2016 προέρχονται από τη μελέτη του Κοινού Ερευνητικού Κέντρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
(JRC– Joint Research Centre of the European Commission)
του 2018.

Γράφημα 6.372: Κατανομή του δείκτη εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED5-8) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat – (1) Degree mobile graduates from abroad by education level, sex and country of origin [educ_uoe_mobg02], (2) Graduates by education level, programme orientation, completion, sex and age [educ_uoe_grad01], and (3) Credit mobile graduates (at least 3 months abroad) by education level, type of mobility scheme, type of mobility and sex [educ_uoe_mobc01]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, καταγράφονται συνολικά 515.123 απόφοιτοι
εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση (ISCED5-8) της ΕΕ-28, με το δείκτη εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED5-8) της ΕΕ-28 να αντιστοιχεί στο
11,6% του συνολικού πληθυσμού γηγενών/ ημεδαπών
αποφοίτων από την τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED 58) στην ΕΕ-28 (4.455.253 απόφοιτοι).
Την ίδια χρονιά, καταγράφονται συνολικά 1.273 απόφοιτοι εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED5-8) της Ελλάδας, με το
δείκτη εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED5-8) της Ελλάδας να αντιστοιχεί στο 1,6% του συνολικού πληθυσμού γηγενών/ημεδαπών αποφοίτων από την τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED5-8) στην Ελλάδα (77.995 απόφοιτοι).
Στην κατανομή μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28, ως

προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα (1,6%) κατέχει
τη 1η χαμηλότερη θέση, υπολειπόμενη σημαντικά της
τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (11,6%) κατά 10,0
ποσ.μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 21,9% είναι: το Ηνωμένο Βασίλειο (33,7%), το Λουξεμβούργο
(25,6%), η Ολλανδία (18,9%), η Αυστρία (16,1%), και η
Δανία (15,2%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και με
μέση τιμή δείκτη 2,6%, είναι: η Ελλάδα (1,6%), η Πολωνία (2,3%), η Κροατία (2,4%), η Βουλγαρία (3,2%), και η
Σλοβενία (3,4%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom5 είναι σημαντικά υψηλή (8,5 φορές), που
υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28.

1249

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2016-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, ο δείκτη
εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED5-8) της ΕΕ-28, καταγράφει ελαφρά αύξηση κατά 25,6% (ή κατά 2,9 ποσ.μονάδες)
από 8,6% το 2016, σε 10,5 το 2018. Την ίδια περίοδο
αναφοράς, ο συγκεκριμένος δείκτης στην Ελλάδας καταγράφει οριακή μείωση κατά -16,4% (ή κατά 0,3 ποσ.
μονάδες) από 1,9% το 2016, σε 1,6 το 2018.

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΙΚΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και
η ποσοστιαία κατανομή των αποφοίτων της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) από χώρες σε παγκόσμιο επίπεδο στα κράτη-μέλη ΕΕ-28 το
2018. Σημειώνεται ότι σε 11 από τα 28 κράτη-μέλη της
ΕΕ-28, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία.

Γράφημα 6.373: Πλήθος και ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από χώρες σε παγκόσμιο επίπεδο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat – (1) Degree mobile graduates from abroad by education level, sex and country of origin [educ_uoe_mobg02], (2) Graduates by education level, programme orientation, completion, sex and age [educ_uoe_grad01], and (3) Credit mobile graduates (at least 3 months abroad) by education level, type of mobility scheme, type of mobility and sex [educ_uoe_mobc01]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, καταγράφονται 18.015 απόφοιτοι εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) στα κράτημέλη της ΕΕ-28, εκ των οποίων το 63,8% (11.492 απόφοιτοι) εκτιμάται ότι προέρχονται από χώρες προέλευσης σε παγκόσμιο επίπεδο εκτός ΕΕ-28, ενώ το
36,2% (6.523 απόφοιτοι) εκτιμάται ότι προέρχονται
από τα κράτη-μέλη της ΕΕ-28.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, σε 4 από 28 κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 το πλήθος των αποφοίτων εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) υπερέχει των 1.500
αποφοίτων, με το συνολικό πλήθος στα συγκεκριμένα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 να είναι 16.713 απόφοιτοι που
καλύπτει το 92,8% της συνολικής εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) στα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28, με το υψηλότερο ποσοστό αποφοίτων της συγκεκριμένης κατηγορίας να καταγράφεται στο Ηνωμένο Βασίλειο (41,3% με 7.443 αποφοίτους), και κατά
φθίνουσα σειρά ποσοστού ακολουθούν: η Γαλλία
(33,2% με 5.982 αποφοίτους), η Δανία (9,5% με 1.712
αποφοίτους), και η Ισπανία (8,7% με 1.576 αποφοίτους).

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2016-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
των αποφοίτων εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) στην ΕΕ-28, καταγράφει σημαντική αύξηση κατά 63,9% (ή κατά 7.024 αποφοίτους) από 10.991
αποφοίτους το 2016, σε 18.015 αποφοίτους το 2018. Τη
συγκεκριμένη περίοδο η υψηλότερη (απόλυτη) αύξηση
του δείκτη καταγράφεται στη Γαλλία (κατά 5.982 αποφοίτους από μη διαθέσιμα στοιχεία το 2016). Την ίδια
περίοδο δεν καταγράφεται αξιόλογη (απόλυτη) μείωση
του δείκτη στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή του
δείκτη εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών
(ISCED5) στα κράτη-μέλη ΕΕ-28 το 2018. Σημειώνεται
ότι ο συγκεκριμένος δείκτης έχει υπολογισθεί με βάση
την προτεινόμενη μεθοδολογία που προτάθηκε από το
Κοινό Ερευνητικό Κέντρο (JRC – Joint Research Centre)
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2018. Για λόγους συγκρισιμότητας διευκρινίζεται ότι οι τιμές των δεικτών για το
2016 προέρχονται από τη μελέτη του Κοινού Ερευνητικού Κέντρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (JRC – Joint Research Centre of the European Commission) του 2018.

Γράφημα 6.374: Κατανομή του δείκτη εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28
το 2018
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Πηγή: Eurostat – (1) Degree mobile graduates from abroad by education level, sex and country of origin [educ_uoe_mobg02], (2) Graduates by education level, programme orientation, completion, sex and age [educ_uoe_grad01], and (3) Credit mobile graduates (at least 3 months abroad) by education level, type of mobility scheme, type of mobility and sex [educ_uoe_mobc01]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
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Το 2018, καταγράφονται συνολικά 18.015 απόφοιτοι
εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5)
της ΕΕ-28, με το δείκτη εισερχόμενης κινητικότητας
πτυχίου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5) της ΕΕ-28 να αντιστοιχεί στο
3,4% του συνολικού πληθυσμού γηγενών/ ημεδαπών
αποφοίτων από την τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED
5-8) στην ΕΕ-28 (536.761 απόφοιτοι).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 18,0%
είναι: το Λουξεμβούργο (31,5%), η Δανία (19,3%), η
Κύπρος (17,3%), η Μάλτα (15,2%), και το Ηνωμένο
Βασίλειο (6,9%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5
κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) και
με μέση τιμή δείκτη 0,5%, είναι: η Σουηδία (0,1%), η
Αυστρία (0,3%), η Σλοβακία (0,5%), η Λετονία (0,7%),
και η Ουγγαρία (0,9%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του
λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (36,7 φο-

ρές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2016-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, ο δείκτη
εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρού κύκλου σπουδών (ISCED5)
της ΕΕ-28, καταγράφει ελαφρά αύξηση κατά 52,6% (ή
κατά 1,2 ποσ.μονάδες) από 2,2% το 2016, σε 3,4 το
2018.
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και
η ποσοστιαία κατανομή των αποφοίτων της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6)
από χώρες σε παγκόσμιο επίπεδο στα κράτη-μέλη ΕΕ28 το 2018.

Γράφημα 6.375: Πλήθος και ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από χώρες σε παγκόσμιο επίπεδο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat – (1) Degree mobile graduates from abroad by education level, sex and country of origin [educ_uoe_mobg02], (2) Graduates by education level, programme orientation, completion, sex and age [educ_uoe_grad01], and (3) Credit mobile graduates (at least 3 months abroad) by education level, type of mobility scheme, type of mobility and sex [educ_uoe_mobc01]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

To 2018 καταγράφονται 173.110 απόφοιτοι εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6)
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28, εκ των οποίων το 63,9%
(110.602 απόφοιτοι) εκτιμάται ότι προέρχονται από
χώρες προέλευσης σε παγκόσμιο επίπεδο εκτός ΕΕ-28,
ενώ το 36,1% (62.508 απόφοιτοι) εκτιμάται ότι προέρχονται από τα κράτη-μέλη της ΕΕ-28.
Την ίδια χρονιά καταγράφονται 1.116 απόφοιτοι εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση (ISCED5-8) στην Ελλάδα, πλήθος που αντιστοιχεί στο 0,6% των συνολικών αποφοίτων απόφοιτοι εξερχόμενης κινητικότητας πτυχίου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED5-8) στα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, σε 5 από 28 κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 το πλήθος των αποφοίτων εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) υπερέχει των
10.000 αποφοίτων, με το συνολικό πλήθος στα συγκεκριμένα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 να είναι 128.795 απόφοιτοι που καλύπτει το 74,4% της συνολικής εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6)
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28, με το υψηλότερο ποσοστό
αποφοίτων της συγκεκριμένης κατηγορίας να κατα-

γράφεται στο Ηνωμένο Βασίλειο (42,3% με 73.224
αποφοίτους), και κατά φθίνουσα σειρά ποσοστού ακολουθούν: η Γαλλία (11,9% με 20.622 αποφοίτους), η
Γερμανία (8,2% με 14.263 αποφοίτους), η Ολλανδία
(6,1% με 10.644 αποφοίτους), και η Ιταλία (5,8% με
10.042 αποφοίτους).
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2016-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
των αποφοίτων εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου
σπουδών (ISCED6) στην ΕΕ-28, καταγράφει ισχυρή αύξηση κατά 26,9% (ή κατά 36.669 αποφοίτους) από
136.441 αποφοίτους το 2016, σε 173.110 αποφοίτους
το 2018. Τη συγκεκριμένη περίοδο η υψηλότερη (απόλυτη) αύξηση του δείκτη καταγράφεται στη Γαλλία
(κατά 20.622 αποφοίτους από μη διαθέσιμα στοιχεία
το 2016), και ακολουθούν: το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 5.619 αποφοίτους ή κατά 8,3%), η Γερμανία (κατά
3.475 αποφοίτους ή κατά 32,2%), η Ιρλανδία (κατά
2.879 αποφοίτους ή κατά 120,1%), και η Πολωνία (κατά 1.190 αποφοίτους ή κατά 24,8%). Την ίδια περίοδο
δεν καταγράφεται αξιόλογη (απόλυτη) μείωση του
δείκτη στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28, με την υψηλότερη
να καταγράφεται στο Βέλγιο (κατά 613 αποφοίτους ή
κατά -11,0%).
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νό Ερευνητικό Κέντρο (JRC – Joint Research Centre) της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2018. Για λόγους συγκρισιμότητας διευκρινίζεται ότι οι τιμές των δεικτών για το 2016
προέρχονται από τη μελέτη του Κοινού Ερευνητικού Κέντρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (JRC – Joint Research
Centre of the European Commission) του 2018.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή του
δείκτη εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών
(ISCED6) στα κράτη-μέλη ΕΕ-28 το 2018. Σημειώνεται ότι
ο συγκεκριμένος δείκτης έχει υπολογισθεί με βάση την
προτεινόμενη μεθοδολογία που προτάθηκε από το Κοι-

Γράφημα 6.376: Κατανομή του δείκτη εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) στα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat – (1) Degree mobile graduates from abroad by education level, sex and country of origin [educ_uoe_mobg02], (2) Graduates by education level, programme orientation, completion, sex and age [educ_uoe_grad01], and (3) Credit mobile graduates (at least 3 months abroad) by education level, type of mobility scheme, type of mobility and sex [educ_uoe_mobc01]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, καταγράφονται συνολικά 173.110 απόφοιτοι
εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6)
της ΕΕ-28, με το δείκτη εισερχόμενης κινητικότητας
πτυχίου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού
κύκλου σπουδών (ISCED6) της ΕΕ-28 να αντιστοιχεί στο
7,4% του συνολικού πληθυσμού γηγενών/ ημεδαπών
αποφοίτων από την τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED 58) στην ΕΕ-28 (2.346.602 απόφοιτοι).
Την ίδια χρονιά, καταγράφονται συνολικά 1.116 απόφοιτοι εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) της Ελλάδας, με το δείκτη εισερχόμενης
κινητικότητας πτυχίου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
προπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED6) της Ελλάδας να αντιστοιχεί στο 7,4% του συνολικού πληθυσμού γηγενών/ημεδαπών αποφοίτων από την τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών
(ISCED6) στην Ελλάδα (49.186 απόφοιτοι). Στην κατανομή μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28, ως προς το
συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα (2,3%) κατέχει τη 6η
χαμηλότερη θέση, υπολειπόμενη ισχυρά της τιμής του
δείκτη στην ΕΕ-28 (7,4%) κατά 5,1 ποσ.μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 14,8%
είναι: το Ηνωμένο Βασίλειο (33,7%), το Λουξεμβούργο (25,6%), η Ολλανδία (18,9%), η Αυστρία (16,1%),

και η Δανία (15,2%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα
5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5)
και με μέση τιμή δείκτη 1,9%, είναι: η Ελλάδα (1,6%),
η Πολωνία (2,3%), η Κροατία (2,4%), η Βουλγαρία
(3,2%), και η Σλοβενία (3,4%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή
του λόγου top5/ bottom5 είναι σημαντικά υψηλή (7,8
φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2016-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, ο δείκτη
εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προπτυχιακού κύκλου σπουδών
(ISCED6) της ΕΕ-28, καταγράφει ελαφρά αύξηση κατά
27,2% (ή κατά 1,6 ποσ.μονάδες) από 5,8% το 2016, σε
7,4 το 2018. Την ίδια περίοδο αναφοράς, ο συγκεκριμένος δείκτης στην Ελλάδας καταγράφει οριακή μείωση κατά -5,5% (ή κατά 0,1 ποσ. μονάδα) από 2,4% το
2016, σε 2,3 το 2018.
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και
η ποσοστιαία κατανομή των αποφοίτων της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7)
από χώρες σε παγκόσμιο επίπεδο στα κράτη-μέλη ΕΕ28 το 2018.
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Γράφημα 6.377: Πλήθος και ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από χώρες σε παγκόσμιο επίπεδο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat – (1) Degree mobile graduates from abroad by education level, sex and country of origin [educ_uoe_mobg02], (2) Graduates by education level, programme orientation, completion, sex and age [educ_uoe_grad01], and (3) Credit mobile graduates (at least 3 months abroad) by education level, type of mobility scheme, type of mobility and sex [educ_uoe_mobc01]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
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Το 2018, 283.409 απόφοιτοι εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) καταγράφονται στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28, εκ των οποίων το 73,1% (207.046
απόφοιτοι) εκτιμάται ότι προέρχονται από χώρες προέλευσης σε παγκόσμιο επίπεδο εκτός ΕΕ-28, ενώ το
26,9% (76.363 απόφοιτοι) εκτιμάται ότι προέρχονται
από τα κράτη-μέλη της ΕΕ-28.
Την ίδια χρονιά καταγράφονται 136 απόφοιτοι εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED5-8) στην Ελλάδα, πλήθος που αντιστοιχεί στο 0,05% των συνολικών αποφοίτων απόφοιτοι
εξερχόμενης κινητικότητας πτυχίου στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση (ISCED5-8) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, σε 5 από 28 κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 το πλήθος των αποφοίτων εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) υπερέχει των
10.000 αποφοίτων, με το συνολικό πλήθος στα συγκεκριμένα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 να είναι 219.313 απόφοιτοι που καλύπτει το 77,4% της συνολικής εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28, με το υψηλότερο ποσοστό αποφοίτων της συγκεκριμένης κατηγορίας να καταγράφεται στο Ηνωμένο Βασίλειο (39,8% με 112.704 αποφοίτους), και κατά φθίνουσα σειρά ποσοστού ακολουθούν:
η Γαλλία (16,6% με 47.083 αποφοίτους), η Γερμανία
(10,4% με 29.431 αποφοίτους), η Ισπανία (6,0% με
29.431 αποφοίτους), και η Ολλανδία (4,7% με 13.184
αποφοίτους).
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2016-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος

των αποφοίτων εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) στην ΕΕ-28, καταγράφει σημαντική αύξηση κατά 35,6% (ή κατά 74.356 αποφοίτους) από 209.053 αποφοίτους το 2016, σε 283.409
αποφοίτους το 2018. Τη συγκεκριμένη περίοδο η υψηλότερη (απόλυτη) αύξηση του δείκτη καταγράφεται
στη Γαλλία (κατά 47.083 αποφοίτους από μη διαθέσιμα στοιχεία το 2016), και ακολουθούν: η Γερμανία
(κατά 6.549 αποφοίτους ή κατά 28,6%), η Ισπανία (κατά 6.571 αποφοίτους ή κατά 63,5%), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 2.704 αποφοίτους ή κατά 2,5%), η Ολλανδία (κατά 2.554 αποφοίτους ή κατά 24,0%), η Ιρλανδία (κατά 2.369 αποφοίτους ή κατά 86,5%), και η
Ιταλία (κατά 1.462 αποφοίτους ή κατά 18,6%). Την ίδια περίοδο δεν καταγράφεται αξιόλογη (απόλυτη)
μείωση του δείκτη στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28, με την
υψηλότερη να καταγράφεται στη Σλοβακία (κατά 478
αποφοίτους ή κατά -27,9%).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή του
δείκτη εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών
(ISCED7) στα κράτη-μέλη ΕΕ-28 το 2018. Σημειώνεται ότι
ο συγκεκριμένος δείκτης έχει υπολογισθεί με βάση την
προτεινόμενη μεθοδολογία που προτάθηκε από το Κοινό Ερευνητικό Κέντρο (JRC – Joint Research Centre) της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2018. Για λόγους συγκρισιμότητας διευκρινίζεται ότι οι τιμές των δεικτών για το 2016
προέρχονται από τη μελέτη του Κοινού Ερευνητικού Κέντρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (JRC – Joint Research
Centre of the European Commission) του 2018.

Γράφημα 6.378: Κατανομή του δείκτη εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) στα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat – (1) Degree mobile graduates from abroad by education level, sex and country of origin [educ_uoe_mobg02], (2) Graduates by education level, programme orientation, completion, sex and age [educ_uoe_grad01], and (3) Credit mobile graduates (at least 3 months abroad) by education level, type of mobility scheme, type of mobility and sex [educ_uoe_mobc01]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, καταγράφονται συνολικά 283.409 απόφοιτοι
εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7)
της ΕΕ-28, με το δείκτη εισερχόμενης κινητικότητας
πτυχίου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού
κύκλου σπουδών (ISCED7) της ΕΕ-28 να αντιστοιχεί στο
19,3% του συνολικού πληθυσμού γηγενών/ ημεδαπών
αποφοίτων από την τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED 58) στην ΕΕ-28 (1.465.594 απόφοιτοι).
Την ίδια χρονιά, καταγράφονται συνολικά 136 απόφοιτοι εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου στην τρι-

τοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) της Ελλάδας, με το δείκτη εισερχόμενης
κινητικότητας πτυχίου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ISCED7) της Ελλάδας να αντιστοιχεί στο 0,5% του συνολικού πληθυσμού γηγενών/ημεδαπών αποφοίτων από την τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών
(ISCED7) στην Ελλάδα (26.366 απόφοιτοι). Στην κατανομή μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28, ως προς το
συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα (0,5%) κατέχει τη 1η
χαμηλότερη θέση, υπολειπόμενη ιδιαίτερα σημαντικά
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της τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (19,3%) κατά 18,8
ποσ.μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 43,0%
είναι: το Ηνωμένο Βασίλειο (78,3%), το Λουξεμβούργο (45,9%), η Ολλανδία (36,1%), η Αυστρία (28,1%),
και η Ιρλανδία (26,3%). Στον αντίποδα καταγράφονται
τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5)
και με μέση τιμή δείκτη 3,2%, είναι: η Ελλάδα (0,5%),
η Κροατία (2,7%), η Πολωνία (3,1%), η Βουλγαρία
(4,4%), και η Σλοβακία (5,2%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή
του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα σημαντικά
υψηλή (13,4 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη
μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2016-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, ο δείκτη

εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών
(ISCED7) της ΕΕ-28, καταγράφει ισχυρή αύξηση κατά
37,1% (ή κατά 5,2 ποσ.μονάδες) από 14,1% το 2016,
σε 19,3 το 2018. Την ίδια περίοδο αναφοράς, ο συγκεκριμένος δείκτης στην Ελλάδας καταγράφει οριακή
μείωση κατά -35,5% (ή κατά 0,3 ποσ. μονάδες) από
0,8% το 2016, σε 0,5 το 2018.
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και
η ποσοστιαία κατανομή των αποφοίτων της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8)
από χώρες σε παγκόσμιο επίπεδο στα κράτη-μέλη ΕΕ28 το 2018.

Γράφημα 6.379: Πλήθος και ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από χώρες σε παγκόσμιο επίπεδο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat – (1) Degree mobile graduates from abroad by education level, sex and country of origin [educ_uoe_mobg02], (2) Graduates by education level, programme orientation, completion, sex and age [educ_uoe_grad01], and (3) Credit mobile graduates (at least 3 months abroad) by education level, type of mobility scheme, type of mobility and sex [educ_uoe_mobc01]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, 40.589 απόφοιτοι εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) καταγράφονται στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28, εκ των οποίων το 71,8% (29.149
απόφοιτοι) εκτιμάται ότι προέρχονται από χώρες
προέλευσης σε παγκόσμιο επίπεδο εκτός ΕΕ-28, ενώ
το 28,2% (11.440 απόφοιτοι) εκτιμάται ότι προέρχονται από τα κράτη-μέλη της ΕΕ-28.
Την ίδια χρονιά καταγράφονται 21 απόφοιτοι εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED5-8) στην Ελλάδα, πλήθος που αντιστοιχεί στο 0,02% των συνολικών αποφοίτων απόφοιτοι εξερχόμενης κινητικότητας πτυχίου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED5-8) στα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, σε 4 από 28 κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 το πλήθος των αποφοίτων εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) υπερέχει των
5.000 αποφοίτων, με το συνολικό πλήθος στα συγκεκριμένα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 να είναι 30.537 απόφοιτοι που καλύπτει το 75,2% της συνολικής εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8)
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28, με το υψηλότερο ποσοστό
αποφοίτων της συγκεκριμένης κατηγορίας να καταγράφεται στο Ηνωμένο Βασίλειο (33,8% με 13.718
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αποφοίτους), και κατά φθίνουσα σειρά ποσοστού ακολουθούν: η Ισπανία (15,7% με 6.373 αποφοίτους), η
Γερμανία (13,0% με 5.296 αποφοίτους), και η Γαλλία
(12,7% με 5.150 αποφοίτους).
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2016-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πλήθος
των αποφοίτων εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου
σπουδών (ISCED8) στην ΕΕ-28, καταγράφει σημαντική
αύξηση κατά 52,6% (ή κατά 13.986 αποφοίτους) από
26.603 αποφοίτους το 2016, σε 40.589 αποφοίτους το
2018. Τη συγκεκριμένη περίοδο η υψηλότερη (απόλυτη) αύξηση του δείκτη καταγράφεται στην Ισπανία
(κατά 6.373 αποφοίτους από μη διαθέσιμα στοιχεία το
2016), και ακολουθούν: η Γαλλία (κατά 5.150 αποφοίτους από μη διαθέσιμα στοιχεία το 2016), και το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 1.605 αποφοίτους ή κατά 13,3%).
Την ίδια περίοδο δεν καταγράφεται αξιόλογη (απόλυτη) μείωση του δείκτη στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28, με
την υψηλότερη να καταγράφεται στη Σουηδία (κατά
167 αποφοίτους ή κατά -12,2%).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή του
δείκτη εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών
(ISCED8) στα κράτη-μέλη ΕΕ-28 το 2018. Σημειώνεται ότι
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ο συγκεκριμένος δείκτης έχει υπολογισθεί με βάση την
προτεινόμενη μεθοδολογία που προτάθηκε από το Κοινό Ερευνητικό Κέντρο (JRC – Joint Research Centre) της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2018. Για λόγους συγκρισιμό-

τητας διευκρινίζεται ότι οι τιμές των δεικτών για το 2016
προέρχονται από τη μελέτη του Κοινού Ερευνητικού Κέντρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (JRC – Joint Research
Centre of the European Commission) του 2018.

Γράφημα 6.380: Κατανομή του δείκτη εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) στα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 το 2018

157,3
73,6 85,7
54,4 55,8 56,5 61,3
37,5 38,8 41,5
33,0
29,0
28,4
19,3 21,8
0,9 1,8 3,1 4,1 6,0 6,8 7,0 7,4 8,0 9,7 11,4 11,4 12,8 16,1

Πηγή: Eurostat – (1) Degree mobile graduates from abroad by education level, sex and country of origin [educ_uoe_mobg02], (2) Graduates by education level, programme orientation, completion, sex and age [educ_uoe_grad01], and (3) Credit mobile graduates (at least 3 months abroad) by education level, type of mobility scheme, type of mobility and sex [educ_uoe_mobc01]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, καταγράφονται συνολικά 40.589 απόφοιτοι
εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8)
της ΕΕ-28, με το δείκτη εισερχόμενης κινητικότητας
πτυχίου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού
κύκλου σπουδών (ISCED8) της ΕΕ-28 να αντιστοιχεί στο
37,5% του συνολικού πληθυσμού γηγενών/ ημεδαπών
αποφοίτων από την τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED 58) στην ΕΕ-28 (108.158 απόφοιτοι).
Την ίδια χρονιά, καταγράφονται συνολικά 21 απόφοιτοι εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών
(ISCED8) της Ελλάδας, με το δείκτη εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) της Ελλάδας
να αντιστοιχεί στο 0,9% του συνολικού πληθυσμού
γηγενών/ημεδαπών αποφοίτων από την τριτοβάθμια
εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8)
στην Ελλάδα (49.186 απόφοιτοι). Στην κατανομή μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα (0,9%) κατέχει τη 1η χαμηλότερη θέση, υπολειπόμενη ακραία της τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (37,5%) κατά 36,6 ποσ.μονάδες.

Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 86,9%
είναι: το Λουξεμβούργο (157,3%), το Ηνωμένο Βασίλειο (85,7%), το Βέλγιο (73,6%), η Ολλανδία (61,3%),
και η Δανία (56,5%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα
5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5)
και με μέση τιμή δείκτη 3,2%, είναι: η Ελλάδα (0,9%),
η Πολωνία (1,8%), η Λιθουανία (3,1%), η Κύπρος
(4,1%), και η Ρουμανία (6,0%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή
του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (27,4
φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2016-2018,
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, ο δείκτη
εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών
(ISCED8) της ΕΕ-28, καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική
αύξηση κατά 69,4% (ή κατά 15,4 ποσ.μονάδες) από
22,1% το 2016, σε 37,5 το 2018. Την ίδια περίοδο αναφοράς, ο συγκεκριμένος δείκτης στην Ελλάδας καταγράφει οριακή αύξηση κατά 13,9% (ή κατά 0,1 ποσ.
μονάδα) από 0,8% το 2016, σε 0,9 το 2018.
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6.8

Συσχέτιση εισερχόμενης και εξερχόμενης κινητικότητας πτυχίου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
της ΕΕ-28

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συσχετισμός
του δείκτη των αποφοίτων εξερχόμενης κινητικότητας
πτυχίου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED5-8) με
τον αντίστοιχο δείκτη των αποφοίτων εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου από τη συγκεκριμένη βαθμίδα στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.
Το γράφημα χωρίζεται σε τεταρτημόρια από δύο διασταυρούμενες γραμμές, εκ των οποίων η κάθετη αντιπροσωπεύει τη μέση τιμή του δείκτη αποφοίτων εξερχόμενης κινητικότητας πτυχίου (8,5), και η οριζόντια η
οποία αντιπροσωπεύει τη μέση τιμή του δείκτη αποφοίτων εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου (9,8%).
Αριστερά της κάθετης γραμμής περιλαμβάνονται κράτη-μέλη όπου ο δείκτης αποφοίτων εξερχόμενης κινητικότητας πτυχίο υπολείπεται της μέσης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28, ενώ δεξιά της κάθετης γραμμής περιλαμβάνονται κράτη-μέλη με το δείκτη αποφοίτων εξερχόμενης κινητικότητας πτυχίου να υπερέχει της μέσης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28. Κάτω από την οριζό-

ντια γραμμή περιλαμβάνονται κράτη-μέλη όπου ο δείκτης αποφοίτων εισερχόμενης κινητικότητας πτυχίου
υπολείπεται της μέσης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28,ενώ
πάνω από την οριζόντια γραμμή περιλαμβάνονται κράτη-μέλη όπου ο δείκτης αποφοίτων εξερχόμενης κινητικότητας πτυχίου υπερέχει της μέσης τιμής του δείκτη
στην ΕΕ-28. Τέλος, ως επί πλέον συγκριτικός δείκτης
των ομάδων κρατών-μελών της ΕΕ-28 αξιοποιείται η
αναλογία των αποφοίτων εισερχόμενης κινητικότητας
πτυχίου, προς τους αποφοίτους εξερχόμενης κινητικότητας πτυχίου με τιμή ισορροπίας του δείκτη τη μονάδα (1.0) και διάστημα ισορροπίας το (0.75, 1,25). Ακραίες τιμές του δείκτη (μεγαλύτερες του 6.0) λαμβάνουν την τιμή 6.0.
Σημειώνεται ότι σε 3 κράτη-μέλη με ακραίες τιμές και
συγκεκριμένα στο Ηνωμένο Βασίλειο (0.7,33.7), το
Λουξεμβούργο (72.6,25.6), και την Κύπρο (34.9,9.0),
έχει μετακινηθεί στο διάγραμμα η θέση τους για εποπτικούς λόγους.

Γράφημα 6.381: Συσχετισμός του δείκτη των αποφοίτων ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΗΣ κινητικότητας πτυχίου από την τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED5-8) με τον αντίστοιχο
δείκτη των αποφοίτων ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΗΣ κινητικότητας πτυχίου από τη συγκεκριμένη βαθμίδα στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
Υψηλή ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΗ κινητικότητα

Δείκτης αποφοίτων ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΗΣ κινητικότητας
ΠΤΥΧΙΟΥ από ISCED5-8
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Δείκτης αποφοίτων ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΗΣ κινητικότητας ΠΤΥΧΙΟΥ από ISCED5-8 Υψηλή ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΗ κινητικότητα

Πηγή: Eurostat - Graduates by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_grad02]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Κάθε ένα από τα τεταρτημόρια στα οποία χωρίζεται το
γράφημα περιλαμβάνει ομάδες κρατών με ομογενοποιημένα γνωρίσματα ως προς τη σχέση του δείκτη
των αποφοίτων της εξερχόμενης κινητικότητας πτυχίου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED5-8) με τον
αντίστοιχο δείκτη των αποφοίτων εισερχόμενης κινητικότητας (υπεροχής ενός δείκτη, ή σχετικής ισορροπίας μεταξύ των δεικτών) οι οποίες τη συγκεκριμένη
χρονιά διακρίνονται ως εξής:
 1η ομάδα κρατών: κράτη-μέλη με χαμηλές τιμές και
στους δύο δείκτες (χαμηλή εξερχόμενη κινητικότητα των αποφοίτων, και ταυτόχρονα χαμηλή εισερχόμενη κινητικότητα των αποφοίτων). Στη συγκε-
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κριμένη ομάδα περιλαμβάνονται 12 κράτη-μέλη: η
Πολωνία, η Ισπανία, η Φινλανδία, η Γερμανία, η
Πορτογαλία, η Ουγγαρία, η Λετονία, η Ιταλία, η
Σλοβενία, η Κροατία, η Ρουμανία, και η Βουλγαρία.
Στα κράτη-μέλη της ομάδας η μέση τιμή του δείκτη
εξερχόμενης κινητικότητας των αποφοίτων είναι
4,2%, του δείκτη εισερχόμενης κινητικότητας είναι
5,3%, και της αναλογίας εισερχόμενης προς εξερχόμενη μαθησιακή κινητικότητα είναι 1,52 φορές.
η
2 ομάδα κρατών: κράτη-μέλη με υψηλή εισερχόμενη κινητικότητα (χαμηλή εξερχόμενη κινητικότητα των αποφοίτων, και ταυτόχρονα υψηλή εισερχόμενη κινητικότητα των αποφοίτων). Στη συγκε-

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020





κριμένη ομάδα περιλαμβάνονται 9 κράτη-μέλη: το
Ηνωμένο Βασίλειο, η Ολλανδία, η Αυστρία, η Δανία, το Βέλγιο, η Τσεχία, η Ιρλανδία, η Γαλλία, και η
Σουηδία. Στα κράτη-μέλη της ομάδας η μέση τιμή
του δείκτη εξερχόμενης κινητικότητας των αποφοίτων είναι 3,1%, του δείκτη εισερχόμενης κινητικότητας είναι 16,2%, και της αναλογίας εισερχόμενης
προς εξερχόμενη μαθησιακή κινητικότητα είναι
4,36 φορές.
η
3 ομάδα κρατών: κράτη-μέλη με χαμηλές τιμές και
στους δύο δείκτες (υψηλή εξερχόμενη κινητικότητα
των αποφοίτων, και ταυτόχρονα υψηλή εισερχόμενη κινητικότητα των αποφοίτων). Στη συγκεκριμένη
ομάδα περιλαμβάνονται 2 κράτη-μέλη: το Λουξεμβούργο, και η Εσθονία. Στα κράτη-μέλη της ομάδας
η μέση τιμή του δείκτη εξερχόμενης κινητικότητας
των αποφοίτων είναι 40,6%, του δείκτη εισερχόμενης κινητικότητας είναι 16,2%, και της αναλογίας
εισερχόμενης προς εξερχόμενη μαθησιακή κινητικότητα είναι 0,86 φορές.
η
4 ομάδα κρατών: κράτη-μέλη με υψηλή εξερχόμενη κινητικότητα (υψηλή εξερχόμενη κινητικότητα
των αποφοίτων, και ταυτόχρονα χαμηλή εισερχόμενη κινητικότητα των αποφοίτων). Στη συγκεκριμένη ομάδα περιλαμβάνονται 5 κράτη-μέλη: η Κύπρος, η Σλοβακία, η Ελλάδα, η Μάλτα, και η Λιθουανία. Στα κράτη-μέλη της ομάδας η μέση τιμή
του δείκτη εξερχόμενης κινητικότητας των αποφοίτων είναι 15,9%, του δείκτη εισερχόμενης κινητικότητας είναι 5,7%, και της αναλογίας εισερχόμενης

προς εξερχόμενη μαθησιακή κινητικότητα είναι
0,49 φορές.
Αξίζει να σημειωθεί, και σε σχέση με το συγκριτικό
δείκτη αναλογία εισερχόμενης προς εξερχόμενη μαθησιακή κινητικότητα ότι μεταξύ των 4 ομάδων κρατών-μελών της ΕΕ-28, η υψηλότερη μέση τιμή της αη
ναλογίας (4,36 φορές) καταγράφεται στη 2 ομάδα
κρατών, ενώ η χαμηλότερη μέση τιμή της αναλογίας
η
(0,49 φορές) καταγράφεται στην 4 ομάδα κρατών,
τιμή υπολειπόμενη κατά 42,9% (ή κατά 3,9 φορές) από
η
τη μέση αναλογία της 2 ομάδα κρατών. Σημειώνεται
ότι στο διάστημα ισορροπίας βρίσκονται 3 κράτη-μέλη
η
στην 1 ομάδα κρατών (Σλοβενία 0,95 φορές, Κροαη
τία 0,82 φορές, και Λετονία 0,79 φορές) και στην 4
ομάδα κρατών η Μάλτα (0,96 φορές) που αποτελούν
τις ομάδες κρατών της ΕΕ-28 με χαμηλή εισερχόμενη
κινητικότητα πτυχίου. Σημειώνεται ότι έννοια της ισόρροπης κινητικότητας δεν αξιοποιείται ως οριακά
ιδανική κατάσταση αφού για το θέμα έχει έχουν πειστικά επιχειρήματα και από τις 2 πλευρές. Η αξιοποίηση του στην παρούσα συσχέτιση αφορούσε στον συνολικό πληθυσμού γηγενών/ ημεδαπών αποφοίτων
από την τριτοβάθμια εκπαίδευση διδακτορικού κύκλου σπουδών (ISCED8) ο οποίος επηρεάζεται από το
ισοζύγιο των αποφοίτων εισερχόμενης προς την εξερχόμενη κινητικότητα (net graduates inwardoutward), που στην προαναφερθείσα περίπτωση του
διαστήματος ισορροπίας της αναλογίας εισερχόμενης προς εξερχόμενη μαθησιακή κινητικότητα οριακά
τείνει στο μηδέν.
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6.9 Δείκτης τριτοβάθμιου μορφωτικού επιπέδου ενηλίκων στην Ελλάδα & την ΕΕ-28– Δείκτης EU-2020
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο ο δείκτης τριτοβάθμιου μορφωτικού επιπέδου, αποδίδει το ποσοστό των ατόμων ηλικίας 30-34 ετών που είναι απόφοιτοι της τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης (ISCED5-8).
Ο αντίστοιχος επιδιωκόμενος στόχος ΕΕ-2020 για τα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 είναι «Μέχρι το 2020 το ποσοστό
των ατόμων ηλικίας 30-34 ετών με τριτοβάθμιο μορφωτικό επίπεδο θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 40%»

(Συμβούλιο, 2009). Συγκεκριμένα στοιχεία για τη μέτρηση του συγκεκριμένου στόχου συλλέγονται σε ετήσια βάση στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 μέσω της έρευνας
«Εργατικού Δυναμικού - LFS» της Eurostat.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή του
δείκτη τριτοβάθμιου μορφωτικού επιπέδου στην Ελλάδα και στην ΕΕ-28 την περίοδο αναφοράς 2002-2019.

Γράφημα 6.382: Κατανομή του δείκτη τριτοβάθμιου μορφωτικού επιπέδου στην ΕΛΛΑΔΑ και στην ΕΕ-28 την περίοδο 2002-2019
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Πηγή: Eurostat - Population by educational attainment level, sex and age (%) - main indicators [edat_lfse_03]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, το ποσοστό των ενηλίκων (ηλικίας από 30 έως& 34ετών) με τριτοβάθμιο μορφωτικό επίπεδο στην
Ελλάδα είναι 43,1%, τιμή υπερέχουσα ελαφρά του ευρωπαϊκού στόχου (40,0%) κατά 3,1 ποσ. μονάδες, και
υπερέχουσα ελαφρά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη
στην ΕΕ-28 (41,6%) κατά 1,5 ποσ. μονάδες. Σημειώνεται
ότι κατά την περίοδο αναφοράς (2002-2019) η τιμή του
δείκτη στην Ελλάδα δεν υπερέχει σταθερά και σημαντικά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28. Συγκεκριμένα κατά την περίοδο 2002-2014 η τιμή του δείκτη στην Ελλάδα υπολείπεται της αντίστοιχης τιμής του
δείκτη στην ΕΕ-28, ενώ την επόμενη περίοδο 2015-2019
η σχέση αντιστρέφεται.
Κατά την περίοδο αναφοράς το ποσοστό των ενηλίκων
(ηλικίας από 30 έως& 34ετών) με τριτοβάθμιο μορφωτικό επίπεδο στην Ελλάδα καταγράφει (κατά απόλυτη
τιμή) ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 83,4% (ή κατά
19,6 ποσ. μονάδες), από 23,5% το 2002, που αποτελεί
και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο α-

ναφοράς, σε 43,1% το 2019. Σημειώνεται ότι η μέγιστη
τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2018
(44,5%). Επίσης πρέπει να σημειωθεί ότι μετά από μια
μακροπερίοδο (2003-2018) συνεχούς αύξησης του δείκτη, καταγράφεται για πρώτη φορά ελαφρά κάμψη του
δείκτη το 2019.
Τη συγκεκριμένη περίοδο το εύρος της απόκλισης της
τιμής του δείκτη μεταξύ Ελλάδας και ΕΕ-28 καταγράφει
(κατά απόλυτη τιμή) ελαφρά αύξηση κατά 1400,0% (ή
κατά 1,4 ποσ. μονάδες), από 0,1 ποσ. μονάδες το 2002,
σε 1,5 ποσ. μονάδες το 2019, με τη μέση τιμή του εύρους μεταξύ Ελλάδας και ΕΕ-28 να είναι 3,1 ποσ. μονάδες, τη μέγιστη τιμή του εύρους να καταγράφεται τα
έτη 2009 και 2011 (5,7 ποσ. μονάδες) και αντίστοιχα την
ελάχιστη τιμή του εύρους να καταγράφεται το 2002 (0,1
ποσ. μονάδες).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το ποσοστό των
ενηλίκων (ηλικίας από 30 έως& 34ετών) με τριτοβάθμιο
μορφωτικό επίπεδο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019.

Γράφημα 6.383: Ποσοστό των ενηλίκων (ηλικίας από 30 έως& 34ετών) με τριτοβάθμιο μορφωτικό επίπεδο στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ τα έτη 2002 και 2019
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Πηγή: Eurostat - Population by educational attainment level, sex and age (%) - main indicators [edat_lfse_03]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, σε 19 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ το ποσοστό των ενηλίκων (ηλικίας από 30 έως& 34ετών) με
τριτοβάθμιο μορφωτικό επίπεδο έχει ήδη υπερκαλύψει το στόχο ΕΕ-2020 με την υψηλότερη τιμή του δεί-
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κτη να καταγράφεται στην Κύπρο (58,8%), και κατά
φθίνουσα τιμή του δείκτη ακολουθούν: η Λιθουανία
(17,8%), το Λουξεμβούργο (56,2%), η Ιρλανδία
(55,4%), η Σουηδία (52,5%), η Ολλανδία (51,4%), το

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Ηνωμένο Βασίλειο (50,0%), η Δανία (49,0%), η Γαλλία
(47,5%), το Βέλγιο (47,5%), η Φινλανδία (47,3%), η
Πολωνία (46,6%), η Εσθονία (46,2%), η Λετονία
(45,7%), η Σλοβενία (44,9%), η Ισπανία (44,7%), η Ελη
λάδα (43,1% καταλαμβάνοντας την 17 υψηλότερη
θέση μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28), η Αυστρία
(42,4%), και οριακά η Σλοβακία (40,1%). Την ίδια χρονιά, σε 9 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ το ποσοστό των
ενηλίκων (ηλικίας από 30 έως& 34ετών) με τριτοβάθμιο μορφωτικό επίπεδο δεν έχει υπερκαλύψει το
στόχο ΕΕ-2020 με την υψηλότερη τιμή του δείκτη και
εγγύτερα στο στόχο να καταγράφεται στη Μάλτα
(38,1%), και κατά φθίνουσα τιμή του δείκτη ακολουθούν: η Πορτογαλία (36,2%), η Γερμανία (35,5%), η
Τσεχία (35,1%), η Ουγγαρία (33,4%), η Κροατία
(33,1%), η Βουλγαρία (32,5%), η Ιταλία (27,6%), και η
Ρουμανία (25,8%).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2002-2019) και στα 28
κράτη-μέλη της ΕΕ καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική
έως και ελαφρά αύξηση του ποσοστού των ενηλίκων
(ηλικίας από 30 έως& 34ετών) με τριτοβάθμιο μορφωτικό επίπεδο με την υψηλότερη (απόλυτη μεταβολή) να καταγράφεται στη Λιθουανία (κατά 34,4 ποσ.
μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόλυτης αύξησης ακολουθούν: το Λουξεμβούργο (κατά 32,6 ποσ.
μονάδες), η Πολωνία (κατά 32,2 ποσ. μονάδες), η
Σλοβακία (κατά 29,6 ποσ. μονάδες), η Μάλτα και η

Λετονία (κατά 28,8 ποσ. μονάδες), (κατά 28,4 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία και η Σουηδία (κατά 24,2 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 23,4 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 23,3 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία και η
Κύπρος (κατά 22,8 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 22,5
ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 21,5 ποσ. μονάδες), η
Ελλάδα (κατά 19,6 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά
19,0 ποσ. μονάδες), η Εσθονία και το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 18,5 ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά 16,9
ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά 16,7 ποσ. μονάδες),
η Γαλλία (κατά 16,0 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 14,8
ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 14,5 ποσ. μονάδες), το
Βέλγιο (κατά 12,3 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά
11,3 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 10,3 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Βουλγαρία (κατά 9,3 ποσ. μονάδες), και η Φινλανδία (κατά 6,1 ποσ. μονάδες), η
οποία ήδη είχε κατακτήσει τον ευρωπαϊκό στόχο από
2002 (41,2%).
ΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (NUTS2)
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή
της μέγιστης, της ελάχιστης και της μέσης τιμής του
δείκτη τριτοβάθμιου μορφωτικού επιπέδου στις διοικητικές περιφέρειες (NUTS2 regions) της ΕΕ-28 για
τις οποίες διατίθενται τιμές του δείκτη την περίοδο
αναφοράς 2002-2019.

Γράφημα 6.384: Κατανομή της μέγιστης, της ελάχιστης και της μέσης τιμής του δείκτη τριτοβάθμιου μορφωτικού επιπέδου στις διοικητικές περιφέρειες (NUTS2 regions)
της ΕΕ-28 για τις οποίες διατίθενται τιμές του δείκτη την περίοδο αναφοράς 2002-2019
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, η μέση τιμή του ποσοστού των ενηλίκων (ηλικίας από 30 έως& 34ετών) με τριτοβάθμιο μορφωτικό
επίπεδο στις 276 διοικητικές περιφέρειες της ΕΕ-28 (για
13
τις οποίες διατίθενται σχετικά στοιχεία ) είναι 39,9%,
τιμή υπολειπόμενη οριακά του στόχου ΕΕ-2020 (40,0%)
κατά 0,1 ποσ. μονάδες. Την ίδια χρονιά το εύρος της
διαφοράς της μέγιστης τιμής του δείκτη (78,6%) στις
διοικητικές περιφέρειες της ΕΕ-28 από την αντίστοιχη
ελάχιστη τιμή του δείκτη (15,5%) είναι 63,1 ποσ. μονάδες.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2002-2019):
13

Στην παρούσα ανάλυση κατά NUTS2 regions μετέχουν και τα κράτημέλη της ΕΕ-28 στα οποία η διοικητικής τους διαίρεση περιλαμβάνει
είτε 2 διοικητικές περιφέρειες (Λιθουανία, και Σλοβενία), είτε 1 διοικητική περιφέρεια (Εσθονία, Κύπρος, Λετονία, Λουξεμβούργο και
Μάλτα).

 η μέγιστη τιμή του δείκτη στις διοικητικές περιφέ-



ρειες της ΕΕ-28 καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 57,2% (ή κατά 28,6 ποσοστιαίες μονάδες), από 50,0% το 2002, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς
(που καταγράφεται στην περιφέρεια Comunidad
Foral de Navarra της Ισπανίας), σε 78,6% το 2019.
Σημειώνεται, ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια
περίοδο καταγράφεται το 2016 (84,9% που σημειώνεται στην περιφέρεια Inner London - West του Ηνωμένου Βασιλείου),
η ελάχιστη τιμή του δείκτη στις διοικητικές περιφέρειες της ΕΕ-28 καταγράφει ελαφρά (κατά απόλυτη
τιμή) αύξηση κατά 145,2% (ή κατά 9,3 ποσοστιαίες
μονάδες), από 6,2% το 2002, σε 15,5% το 2019. Σημειώνεται, ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την
περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2016 (16,3%
που σημειώνεται στην περιφέρεια Nord-Est της
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Ρουμανίας), ενώ η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια
περίοδο καταγράφεται το 2003 (5,5% που σημειώνεται στην περιφέρεια Sud - Muntenia της Ρουμανίας),
ενώ το εύρος της διαφοράς της μέγιστης από την
αντίστοιχη ελάχιστη τιμή του δείκτη στις διοικητικές
περιφέρειες της ΕΕ-28 του δείκτη καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 44,1% (ή κατά 19,3
ποσοστιαίες μονάδες), από 43,8 ποσ. μονάδες το
2002, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του εύρους της διαφοράς κατά την περίοδο αναφοράς, σε
63,1 ποσ. μονάδες το 2019. Σημειώνεται, ότι η μέγιστη τιμή του εύρους της διαφοράς της μέγιστης από

την ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2012 (69,3 ποσ. μονάδες).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή της
μέγιστης, της ελάχιστης και της μέσης τιμής του δείκτη
τριτοβάθμιου μορφωτικού επιπέδου στις διοικητικές
περιφέρειες (NUTS2 regions) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28
14
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2019.
14

Στην παρούσα ανάλυση κατά NUTS2 regions δεν μετέχουν τα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 στα οποία η διοικητικής τους διαίρεση περιλαμβάνει είτε 2 διοικητικές περιφέρειες (Λιθουανία, και Σλοβενία), είτε
1 διοικητική περιφέρεια (Εσθονία, Κύπρος, Λετονία, Λουξεμβούργο
και Μάλτα).

Γράφημα 6.385: : Κατανομή της μέγιστης, της ελάχιστης και της μέσης τιμής του δείκτη τριτοβάθμιου μορφωτικού επιπέδου στις διοικητικές περιφέρειες (NUTS2 regions)στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ το 2019
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Πηγή: Eurostat - Population aged 30-34 by educational attainment level, sex and NUTS 2 regions (%) [edat_lfse_12]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, σε 18 από τα 21 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το εύρος της διαφοράς της μέγιστης από την αντίστοιχη ελάχιστη τιμή
του ποσοστού των ενηλίκων (ηλικίας από 30 έως&
34ετών) με τριτοβάθμιο μορφωτικό επίπεδο στις διοικητικές περιφέρειες τους είναι σημαντικά υψηλό έως
και ισχυρό με το υψηλότερο να καταγράφεται στο Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 48,6 ποσ. μονάδες), και κατά
φθίνουσα τιμή του εύρους ακολουθούν: η Τσεχία (κατά
40,1 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά 38,8 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 36,2 ποσ. μονάδες), η Πολωνία
(κατά 35,4 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά 33,8 ποσ.
μονάδες), η Δανία (κατά 31,4 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 30,8 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 30,5
ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 30,2 ποσ. μονάδες),
η Σλοβακία (κατά 26,8 ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά
24,5 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 24,1 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 20,1 ποσ. μονάδες), η Αυστρία

(κατά 17,9 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 14,2 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 12,4 ποσ. μονάδες), και η
Πορτογαλία (κατά 10,9 ποσ. μονάδες). Την ίδια χρονιά,
σε 3 από τα 21 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το εύρος της διαφοράς της
μέγιστης από την αντίστοιχη ελάχιστη τιμή του ποσοστού των ενηλίκων (ηλικίας από 30 έως& 34ετών) με
τριτοβάθμιο μορφωτικό επίπεδο στις διοικητικές περιφέρειες τους είναι χαμηλότερο και συγκεκριμένα
στην Ουγγαρία (κατά 7,6 ποσ. μονάδες), την Ιρλανδία
(κατά 5,6 ποσ. μονάδες), και οριακό στην Κροατία (κατά 0,7 ποσ. μονάδες).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή της
μέγιστης, της ελάχιστης και της μέσης τιμής του δείκτη
τριτοβάθμιου μορφωτικού επιπέδου στις διοικητικές
περιφέρειες (NUTS2 regions) της Ελλάδας για τις οποίες διατίθενται τιμές του δείκτη την περίοδο αναφοράς 2002-2019.

Γράφημα 6.386: Κατανομή της μέγιστης, της ελάχιστης και της μέσης τιμής του δείκτη τριτοβάθμιου μορφωτικού επιπέδου στις διοικητικές περιφέρειες (NUTS2 regions)
της ΕΛΛΑΔΑΣ για τις οποίες διατίθενται τιμές του δείκτη την περίοδο αναφοράς 2002-2019
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Πηγή: Eurostat - Population aged 30-34 by educational attainment level, sex and NUTS 2 regions (%) [edat_lfse_12]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
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Το 2019, η μέση τιμή του ποσοστού των ενηλίκων (ηλικίας από 30 έως& 34ετών) με τριτοβάθμιο μορφωτικό επίπεδο στις 13 διοικητικές περιφέρειες της Ελλάδας είναι 39,5%, τιμή υπολειπόμενη οριακά του
στόχου ΕΕ-2020 (40,0%) κατά 0,5 ποσ. μονάδες. Την
ίδια χρονιά το εύρος της διαφοράς της μέγιστης τιμής
του δείκτη (52,2%) στις διοικητικές περιφέρειες της
Ελλάδας από την αντίστοιχη ελάχιστη τιμή του δείκτη
(28,1%) είναι 24,1 ποσ. μονάδες.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2002-2019):
 η μέγιστη τιμή του δείκτη στις διοικητικές περιφέρειες της Ελλάδας καταγράφει (κατά απόλυτη τιμή)
ισχυρή αύξηση κατά 78,2% (ή κατά 22,9 ποσοστιαίες
μονάδες), από 29,3% το 2002, σε 52,2% το 2019. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την
περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2018 (53,3%
που σημειώνεται στη διοικητική περιφέρεια Αττικής), ενώ η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται 2003 (28,6% που επίσης σημειώνεται στη διοικητική περιφέρεια Αττικής),
 η ελάχιστη τιμή του δείκτη στις διοικητικές περιφέρειες της Ελλάδας καταγράφει ισχυρή (κατά απόλυτη τιμή) αύξηση κατά 105,9% (ή κατά 20,3 ποσο-



στιαίες μονάδες), από 10,3% το 2002, σε 28,1%. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την
περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2019 (28,1%
που σημειώνεται στη διοικητική περιφέρεια Νοτίου
Αιγαίου), ενώ η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια
περίοδο καταγράφεται 2002 (10,3% που σημειώνεται στη διοικητική περιφέρεια Ιονίιων νήσων),
το εύρος της διαφοράς της μέγιστης από την αντίστοιχη ελάχιστη τιμή του δείκτη στις διοικητικές περιφέρειες της Ελλάδας καταγράφει (κατά απόλυτη
τιμή) ελαφρά αύξηση κατά 26,8% (ή κατά 5,1 ποσοστιαίες μονάδες), από 19,0 ποσ. μονάδα το 2002, σε
24,1 ποσ. μονάδες το 2019. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2017 (27,3 ποσ. μονάδες), ενώ η ελάχιστη τιμή του εύρους της διαφοράς κατά την ίδια
περίοδο καταγράφεται το 2003 (18,1 ποσ. μονάδες).

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η τιμή του δείκτη ενηλίκων (ηλικίας από 30 έως& 34ετών) με τριτοβάθμιο μορφωτικό επίπεδο στις 13 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της Ελλάδας, τα έτη 2002 και 2019.

Γράφημα 6.387: Τιμή του δείκτη των ενηλίκων (ηλικίας από 30 έως& 34ετών) με τριτοβάθμιο μορφωτικό επίπεδο ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) στην
ΕΛΛΑΔΑ τα έτη 2002 και 2019
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Πηγή: Eurostat - Population aged 30-34 by educational attainment level, sex and NUTS 2 regions (%) [edat_lfse_12]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019 η υψηλότερη τιμή του δείκτη των ενηλίκων (ηλικίας από 30 έως& 34ετών) με τριτοβάθμιο μορφωτικό
επίπεδο στις 13 διοικητικές περιφέρειες της Ελλάδας καταγράφεται στην περιφέρεια της Αττικής (52,2% υπερέχουσα κατά 12,2 ποσ. μονάδες του στόχου) και κατά φθίνουσα σειρά της τιμής του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες: Δυτικής Μακεδονίας (47,7% υπερέχουσα κατά
7,7 ποσ.μονάδες του στόχου), Ηπείρου (46,7% υπερέχουσα κατά 6,7 ποσ. μονάδες του στόχου), Στερεάς Ελλάδας (43,2% υπερέχουσα κατά 3,2 ποσ.μονάδες του
στόχου), Ιονίων νήσων (42,5% υπολειπόμενη κατά 2,5
ποσ. μονάδες του στόχου), Κεντρικής Μακεδονίας
(42,2% υπερέχουσα κατά 2,2 ποσ.μονάδες του στόχου),
Θεσσαλίας (39,8% υπολειπόμενη κατά 0,2 ποσ.μονάδες
του στόχου), Βορείου Αιγαίου (35,7% υπολειπόμενη κατά 4,3 ποσ. μονάδες του στόχου), Πελοποννήσου (35,1%
υπολειπόμενη κατά 4,9 ποσ. μονάδες του στόχου), Κρήτης (33,7% υπολειπόμενη κατά 6,3 ποσ.μονάδες του στόχου), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (33,3% υπολειπόμενη κατά 6,7 ποσ.μονάδες του στόχου), Δυτικής Ελ-

λάδας (32,8% υπολειπόμενη κατά 11,9 ποσ. μονάδες
του στόχου), και Νοτίου Αιγαίου (28,1% υπολειπόμενη
κατά 11,9 ποσ. μονάδες του στόχου).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2002-2019) καταγράφεται
αύξηση του δείκτη των ενηλίκων (ηλικίας από 30 έως&
34ετών) με τριτοβάθμιο μορφωτικό επίπεδο και στις 13
διοικητικές περιφέρειες της χώρας, με την υψηλότερη να
καταγράφεται στην διοικητική περιφέρεια των Ιονίων
νήσων (κατά 32,2 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα
σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες: Δυτικής Μακεδονίας
(κατά 29,7 ποσ. μονάδες), Στερεάς Ελλάδας (κατά 29,6
ποσ. μονάδες), Αττικής (κατά 23,0 ποσ. μονάδες), Θεσσαλίας (κατά 19,9 ποσ. μονάδες), Πελοποννήσου (κατά
19,8 ποσ. μονάδες), Δυτικής Ελλάδας (κατά 17,6 ποσ.
μονάδες), Ηπείρου (κατά 17,4 ποσ. μονάδες), Βορείου
Αιγαίου (κατά 17,0 ποσ. μονάδες), Κεντρικής Μακεδονίας (κατά 16,2 ποσ. μονάδες), Νοτίου Αιγαίου (κατά 15,7
ποσ. μονάδες), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (κατά
13,2 ποσ. μονάδες), και Κρήτης (κατά 12,5 ποσ. μονάδες).
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ΑΝΑ ΦΥΛΟ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή των ενηλίκων (ηλικίας από 30 έως&

34ετών) με τριτοβάθμιο μορφωτικό επίπεδο στην ΕΕ28 ως προς το φύλο των νέων την περίοδο 2002-2019.

Γράφημα 6.388: Ποσοστιαία κατανομή των ενηλίκων (ηλικίας από 30 έως& 34ετών) με τριτοβάθμιο μορφωτικό επίπεδο στην ΕΕ-28 ως προς το φύλο την περίοδο 2002-2019
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Πηγή: Eurostat - Population by educational attainment level, sex and age (%) - main indicators [edat_lfse_03]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Κατά την περίοδο αναφοράς (2002-2019) η κατανομή
των ενηλίκων (ηλικίας από 30 έως& 34ετών) με τριτοβάθμιο μορφωτικό επίπεδο στην ΕΕ-28 διαφοροποιείται ελαφρά αλλά διευρυνόμενα ως προς το φύλο
των ενηλίκων. Συγκεκριμένα, το 2019 το ποσοστό των
ανδρών ενηλίκων (36,6%) υπολείπεται ισχυρά (κατά
10,1 ποσ. μονάδες) του αντίστοιχου ποσοστού των γυναικών (46,7%).
Κατά την περίοδο αναφοράς 2002-2019, τόσο το ποσοστό των ανδρών ενηλίκων (ηλικίας από 30 έως&
34ετών) με τριτοβάθμιο μορφωτικό επίπεδο στην ΕΕ28, όσο και των γυναικών καταγράφουν αύξηση του
δείκτη (στους άνδρες κατά 61,9% ή κατά 14,0 ποσ. μο-

νάδες και πολύ ισχυρότερα στις γυναίκες κατά 90,6%
ή κατά 22,2 ποσ. μονάδες), με το ποσοστό των ανδρών
να υπολείπεται σταθερά των γυναικών κατά την περίοδο 2002-2019, τη μέση απόκλιση του εύρους των
φύλων της περιόδου να είναι 6,9 ποσ. μονάδες, τη μέγιστη τιμή της απόκλισης των φύλων να καταγράφεται τα έτη 2018 και 2019 (κατά 10,1 ποσ. μονάδες) και
την ελάχιστη τιμή της απόκλισης να καταγράφεται το
2002 (κατά 1,9 ποσ. μονάδες).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή των ενηλίκων (ηλικίας από 30 έως& 34 ετών) με τριτοβάθμιο μορφωτικό επίπεδο στην Ελλάδα ως προς το φύλο των νέων την περίοδο 2002-2019.

Γράφημα 6.389: Ποσοστιαία κατανομή των ενηλίκων (ηλικίας από 30 έως& 34ετών) με τριτοβάθμιο μορφωτικό επίπεδο στην ΕΛΛΑΔΑ ως προς το φύλο την
περίοδο 2002-2019
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Πηγή: Eurostat - Participation rate in education and training (last 4 weeks) by sex and age [trng_lfse_01]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Κατά την περίοδο αναφοράς (2002-2019) η κατανομή
των ενηλίκων (ηλικίας από 30 έως& 34ετών) με τριτοβάθμιο μορφωτικό επίπεδο στην Ελλάδα καταγράφει
διαφοροποιείται ελαφρά ως προς το φύλο των ενηλίκων (την περίοδο 2002-2011), αλλά ισχυρότερα και διευρυνόμενα έκτοτε (2012-2019). Συγκεκριμένα, το
2019 το ποσοστό των ανδρών ενηλίκων (36,7%) υπολείπεται ισχυρά (κατά 12,4 ποσ. μονάδες) του αντίστοιχου ποσοστού των γυναικών (49,3%).
Κατά την περίοδο αναφοράς 2002-2019, τόσο το ποσοστό των ανδρών ενηλίκων (ηλικίας από 30 έως&
34ετών) με τριτοβάθμιο μορφωτικό επίπεδο στην Ελλάδα, όσο και των γυναικών καταγράφουν αύξηση
του δείκτη (στους άνδρες κατά 65,3% ή κατά 14,5 ποσ.
μονάδες και ισχυρότερα στις γυναίκες κατά 98,0% ή
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κατά 24,4 ποσ. μονάδες), με τη μέση απόκλιση του
εύρους των φύλων της περιόδου να είναι 6,7 ποσ. μονάδες, τη μέγιστη τιμή της απόκλισης των φύλων να
καταγράφεται το 2018 (κατά 13,8 ποσ. μονάδες) και
την ελάχιστη τιμή της απόκλισης να καταγράφεται το
2007 (κατά 1,8 ποσ. μονάδες). Σημειώνεται ότι μετά
από μια μακροπερίοδο (2003-2018) συνεχούς αύξησης
του δείκτη, καταγράφεται για πρώτη φορά ελαφρά
κάμψη του δείκτη και στα δύο φύλα, με εντονότερη εκείνη των ανδρών ενηλίκων το 2019.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης που
αφορά στην ποσοστιαία κατανομή των ενηλίκων (ηλικίας από 30 έως& 34ετών) με τριτοβάθμιο μορφωτικό
επίπεδο ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Γράφημα 6.390: Ποσοστιαία κατανομή των ενηλίκων (ηλικίας από 30 έως& 34ετών) με τριτοβάθμιο μορφωτικό επίπεδο ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28
το 2019
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Πηγή: Eurostat - Population by educational attainment level, sex and age (%) - main indicators [edat_lfse_03]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, και στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ, το ποσοστό των
ανδρών ενηλίκων (ηλικίας από 30 έως& 34 ετών) με
τριτοβάθμιο μορφωτικό επίπεδο υπολείπεται από ισχυρά έως οριακά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στην Εσθονία (κατά 26,5 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Σλοβενία και η Λιθουανία (κατά 22,6 ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά
22,0 ποσ. μονάδες), τα η Κύπρος και η Πολωνία (κατά
19,2 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 18,0 ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά 17,1 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία
(κατά 16,1 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 15,9 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 15,4 ποσ. μονάδες), η Σουηδία
(κατά 14,4 ποσ. μονάδες), η Μάλτα (κατά 13,8 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 12,8 ποσ. μονάδες), η
Βουλγαρία, η Ουγγαρία και η Ελλάδα (κατά 12,6 ποσ.
μονάδες), η Ιταλία (κατά 12,2 ποσ. μονάδες), η Τσεχία
(κατά 11,5 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Γαλλία
(κατά 9,9 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 8,9 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία και η Ολλανδία (κατά 7,6 ποσ. μονάδες), η το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 6,7 ποσ. μονά-

δες), και η Αυστρία (κατά 3,2 ποσ. μονάδες), και οριακά
στο Λουξεμβούργο (κατά 3,4 ποσ. μονάδες), η Ισπανία
(κατά 0,8 ποσ. μονάδες).
ΑΝΑ ΒΑΘΜΟ ΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης που
αφορά στην ποσοστιαία κατανομή των ενηλίκων (ηλικίας από 30 έως& 34ετών) με τριτοβάθμιο μορφωτικό
επίπεδο στην ΕΕ-28 συνολικά και ως προς το βαθμό
αστικότητας του τόπου κατοικίας των ενηλίκων την
περίοδο 2004-2019.
Συγκεκριμένα, το ποσοστό των ενηλίκων (ηλικίας από
30 έως& 34ετών) με τριτοβάθμιο μορφωτικό επίπεδο
στην ΕΕ-28 καταγράφεται σε 3 διακριτούς βαθμούς
αστικότητας του τόπου κατοικίας των ενηλίκων: (α)
στις μεγαλουπόλεις (cities – αστικά κέντρα με πληθυσμό μεγαλύτερο των 50.000 κατοίκων), (β) στις πόλεις&προάστια (towns & suburbs/ urban clusters –
αστικές περιοχές με πληθυσμό μεγαλύτερο των 5.000
κατοίκων), και (γ) στις αγροτικές περιοχές (rural
areas/rural grid cells).

Γράφημα 6.391: Ποσοστιαία κατανομή των ενηλίκων (ηλικίας από 30 έως& 34ετών) με τριτοβάθμιο μορφωτικό επίπεδο στην ΕΕ-28 συνολικά και ως προς το
βαθμό αστικότητας του τόπου κατοικίας των ενηλίκων την περίοδο 2002-2019
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Πηγή: Eurostat - Population by educational attainment level, sex, age and degree of urbanisation (%) [edat_lfs_9913]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Κατά την περίοδο αναφοράς (2004-2019) η κατανομή
των ενηλίκων (ηλικίας από 30 έως& 34ετών) με τριτοβάθμιο μορφωτικό επίπεδο στην ΕΕ-28 διαφοροποιείται αξιοσημείωτα ως προς τους 3 διακριτούς βαθμούς αστικότητας του τόπου κατοικίας των ενηλίκων.
Συγκεκριμένα το 2019, ο δείκτης των ενηλίκων (ηλικίας από 30 έως& 34ετών) με τριτοβάθμιο μορφωτικό
επίπεδο και κατοικούν:
 σε μεγαλουπόλεις είναι 51,5% υπερέχοντας ισχυρά
(κατά 11,5 ποσ. μονάδες) του αντίστοιχου ΕΕ-2020
στόχου (40,0%), τιμή που υπερέχει (κατά 9,9 ποσ.
μονάδες) της τιμής του δείκτη στο σύνολο της επικράτειας (41,6%),
 σε πόλεις & προάστια είναι 35,5% απέχοντας ελαφρά (κατά 4,5 ποσ. μονάδες) του αντίστοιχου ΕΕ2020 στόχου (40,0%), που υπολείπεται (κατά 6,1
ποσ. μονάδες) της τιμής του δείκτη στο σύνολο της
επικράτειας (41,6%), και
 σε αγροτικές περιοχές είναι 29,8% απέχοντας ισχυρά (κατά 10,2 ποσ. μονάδες) του αντίστοιχου ΕΕ2020 στόχου (40,0%), τιμή που υπολείπεται (κατά
11,8 ποσ. μονάδες) της τιμής του δείκτη στο σύνολο
της επικράτειας (41,6%).
Κατά την περίοδο αναφοράς 2004-2019, το εύρος της
απόκλισης του ποσοστού των ενηλίκων (ηλικίας από
30 έως& 34ετών) με τριτοβάθμιο μορφωτικό επίπεδο
στην ΕΕ-28 από τον αντίστοιχο ΕΕ-2020 στόχο (40,0%)
καταγράφει (κατά απόλυτη τιμή) σημαντική μείωση
κατά -88,0% (ή κατά 11,7 ποσ. μονάδες) από 13,3 ποσ.
μονάδες το 2004, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή της
απόκλισης του δείκτη από τον στόχο κατά την περίοδο
αναφοράς, σε 1,6 ποσ. μονάδες το 2019, Σημειώνεται
ότι η ελάχιστη τιμή της απόκλισης του δείκτη από τον
στόχο την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2017 (0,1
ποσ. μονάδες).
Τη συγκεκριμένη περίοδο το εύρος της απόκλισης από
το σχετικό ΕΕ-2020 στόχο των ενηλίκων (ηλικίας από
30 έως& 34ετών) με τριτοβάθμιο μορφωτικό επίπεδο
και κατοικούν:
 σε μεγαλουπόλεις καταγράφει (κατά απόλυτη τιμή)
ελαφρά αύξηση κατά 105,4% (ή κατά 5,9 ποσ. μο-
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νάδες) από 5,6 ποσ. μονάδες το 2004, σε 11,5 ποσ.
μονάδες το 2019, που αποτελεί αντίστοιχα και τη
μέγιστη τιμή της απόκλισης του δείκτη από τον στόχο κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι η
ελάχιστη τιμή της απόκλισης του δείκτη από τον
στόχο την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2009 (0,6
ποσ. μονάδες).
σε πόλεις & προάστια καταγράφει (κατά απόλυτη
τιμή) ισχυρή μείωση κατά -74,0% (ή κατά 12,8 ποσ.
μονάδες) από 17,3 ποσ. μονάδες το 2004, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή της απόκλισης του δείκτη
από τον στόχο κατά την περίοδο αναφοράς, σε 4,5
ποσ. μονάδες το 2019, που αποτελεί αντίστοιχα και
την ελάχιστη τιμή της απόκλισης του δείκτη από τον
στόχο την ίδια περίοδο αναφοράς.
σε αγροτικές περιοχές καταγράφει (κατά απόλυτη
τιμή) οριακή αύξηση κατά 11,1% (ή κατά 0,6 ποσ.
μονάδες) από 5,4 ποσ. μονάδες το 2004, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή της απόκλισης του δείκτη
από τον στόχο κατά την περίοδο αναφοράς, σε 1,3
ποσ. μονάδες το 2019. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη
τιμή της απόκλισης του δείκτη από τον στόχο την ίδια περίοδο, καταγράφεται το 2012 (8,3 ποσ. μονάδες).

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης που
αφορά στην ποσοστιαία κατανομή των ενηλίκων (ηλικίας από 30 έως& 34ετών) με τριτοβάθμιο μορφωτικό
επίπεδο στην Ελλάδα συνολικά και ως προς το βαθμό
αστικότητας του τόπου κατοικίας των ενηλίκων την
περίοδο 2004-2019.
Συγκεκριμένα, το ποσοστό των ενηλίκων (ηλικίας από
30 έως& 34ετών) με τριτοβάθμιο μορφωτικό επίπεδο
στην Ελλάδα καταγράφεται σε 3 διακριτούς βαθμούς
αστικότητας του τόπου κατοικίας των ενηλίκων: (α)
στις μεγαλουπόλεις (cities – αστικά κέντρα με πληθυσμό μεγαλύτερο των 50.000 κατοίκων), (β) στις πόλεις&προάστια (towns & suburbs/ urban clusters –
αστικές περιοχές με πληθυσμό μεγαλύτερο των 5.000
κατοίκων), και (γ) στις αγροτικές περιοχές (rural
areas/rural grid cells).
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Γράφημα 6.392: Ποσοστιαία κατανομή των ενηλίκων (ηλικίας από 30 έως& 34ετών) με τριτοβάθμιο μορφωτικό επίπεδο στην ΕΛΛΑΔΑ συνολικά και ως προς
το βαθμό αστικότητας του τόπου κατοικίας των ενηλίκων την περίοδο 2002-2019
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Πηγή: Eurostat - Population by educational attainment level, sex, age and degree of urbanisation (%) [edat_lfs_9913]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Κατά την περίοδο αναφοράς (2004-2019) η κατανομή
των ενηλίκων (ηλικίας από 30 έως& 34ετών) με τριτοβάθμιο μορφωτικό επίπεδο στην Ελλάδα διαφοροποιείται αξιοσημείωτα ως προς τους 3 διακριτούς
βαθμούς αστικότητας του τόπου κατοικίας των ενηλίκων.
Αξίζει να σημειωθεί στο γράφημα ότι μετά από μια
μακροπερίοδο (2003-2018) συνεχούς αύξησης του
δείκτη, καταγράφεται για πρώτη φορά το 2019 ελαφρά κάμψη του δείκτη στην Ελλάδα, με εντονότερη
εκείνη του δείκτη των ενηλίκων που κατοικούν σε πόλεις & προάστια και ελαφρότερα του δείκτη των ενηλίκων που κατοικούν σε αγροτικές περιοχές, ενώ στον
αντίποδα ο δείκτης των ενηλίκων που κατοικούν σε
μεγαλουπόλεις καταγράφει μικρή αύξηση. Από όσα
αναφέρθηκαν ως τώρα το φαινόμενο φαίνεται να
αφορά σε μεγαλύτερο βαθμό άνδρες ενήλικες της συγκεκριμένης κατηγορίας που κατοικούν σε αστικά κέντρα εκτός μεγαλουπόλεων στις περιφερειακές ενότητες της χώρας αλλά και σε αγροτικές περιοχές.
Πιο συγκεκριμένα το 2019, ο δείκτης των ενηλίκων (ηλικίας από 30 έως& 34ετών) με τριτοβάθμιο μορφωτικό επίπεδο και κατοικούν:
 σε μεγαλουπόλεις είναι 53,2% υπερέχοντας σημαντικά (κατά 13,2 ποσ. μονάδες) του αντίστοιχου ΕΕ-2020
στόχου (40,0%), τιμή που υπερέχει (κατά 10,1 ποσ.
μονάδες) της τιμής του δείκτη στο σύνολο της επικράτειας (43,1%),
 σε πόλεις & προάστια είναι 43,6% υπερέχοντας ελαφρά (κατά 3,6 ποσ. μονάδες) του αντίστοιχου ΕΕ-2020
στόχου (40,0%), τιμή που υπερέχει ελαφρά (κατά 0,5



ποσ. μονάδες) της τιμής του δείκτη στο σύνολο της
επικράτειας (43,1%), και
σε αγροτικές περιοχές είναι 25,0% απέχοντας σημαντικά (κατά 15,0 ποσ. μονάδες) του αντίστοιχου ΕΕ2020 στόχου (40,0%), τιμή που υπολείπεται (κατά
18,1 ποσ. μονάδες) της τιμής του δείκτη στο σύνολο
της επικράτειας (43,1%).

Κατά την περίοδο αναφοράς 2004-2019, το εύρος της
απόκλισης του ποσοστού των ενηλίκων (ηλικίας από
30 έως& 34ετών) με τριτοβάθμιο μορφωτικό επίπεδο
στην Ελλάδα από τον αντίστοιχο ΕΕ-2020 στόχο
(40,0%) καταγράφει (κατά απόλυτη τιμή) ισχυρή μείωση κατά -79,2% (ή κατά 11,8 ποσ. μονάδες) από 14,9
ποσ. μονάδες το 2004, που αποτελεί αντίστοιχα και τη
μέγιστη τιμή της απόκλισης του δείκτη από τον στόχο
κατά την περίοδο αναφοράς, σε 3,1 ποσ. μονάδες το
2019. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή της απόκλισης
του δείκτη από τον στόχο την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2015 (0,4 ποσ. μονάδες).
Τη συγκεκριμένη περίοδο το εύρος της απόκλισης από
το σχετικό ΕΕ-2020 στόχο των ενηλίκων (ηλικίας από
30 έως& 34ετών) με τριτοβάθμιο μορφωτικό επίπεδο
και κατοικούν:
 σε μεγαλουπόλεις καταγράφει (κατά απόλυτη τιμή)
ελαφρά αύξηση κατά 57,1% (ή κατά 4,8 ποσ. μονάδες) από 8,4 ποσ. μονάδες το 2004, σε 13,2 ποσ. μονάδες το 2019 που αποτελεί και μέγιστη τιμή της απόκλισης του δείκτη από τον στόχο κατά την περίοδο
αναφοράς. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή της απόκλισης του δείκτη από τον στόχο την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2012 (0,7 ποσ. μονάδες).
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 σε πόλεις & προάστια καταγράφει (κατά απόλυτη τι-



μή) σημαντικά μείωση κατά -85,3% (ή κατά 20,9 ποσ.
μονάδες) από 24,5 ποσ. μονάδες το 2004, σε 3,6 ποσ.
μονάδες το 2019. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή της
απόκλισης του δείκτη από τον στόχο κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2008 (24,7 ποσ. μονάδες), ενώ η ελάχιστη τιμή της απόκλισης του δείκτη από τον στόχο την ίδια περίοδο καταγράφεται το
2015 (0,2 ποσ. μονάδες).
σε αγροτικές περιοχές καταγράφει (κατά απόλυτη τιμή) ισχυρή μείωση κατά -54,3% (ή κατά 17,8 ποσ. μο-

νάδες) από 32,8 ποσ. μονάδες το 2004, που αποτελεί
και τη μέγιστη τιμή της απόκλισης του δείκτη από τον
στόχο κατά την περίοδο αναφοράς, σε 15,0 ποσ. μονάδες το 2019. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή της
απόκλισης του δείκτη από τον στόχο την ίδια περίοδο, καταγράφεται το 2017 (11,7 ποσ. μονάδες).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης που
αφορά στην ποσοστιαία κατανομή των ενηλίκων (ηλικίας από 30 έως& 34ετών) με τριτοβάθμιο μορφωτικό επίπεδο στην ΕΕ-28 και κατοικούν σε μεγαλουπόλεις και
σε πόλεις&προάστια στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019.

Γράφημα 6.393: Ποσοστιαία κατανομή των ενηλίκων (ηλικίας από 30 έως& 34ετών) με τριτοβάθμιο μορφωτικό επίπεδο και κατοικούν σε μεγαλουπόλεις και
σε πόλεις&προάστια στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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Πηγή: Eurostat - Participation rate in education and training (last 4 weeks) by sex, age and degree of urbanisation [trng_lfs_14]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, σε 27 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ, για τα
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των
ενηλίκων με τριτοβάθμιο μορφωτικό επίπεδο που
κατοικούν σε μεγαλουπόλεις στην ΕΕ-28 υπερέχει του
αντίστοιχου δείκτη των ενηλίκων που κατοικούν σε
πόλεις & προάστια, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του
δείκτη μεταξύ των δύο αστικών περιοχών να καταγράφεται στο Λουξεμβούργο (κατά 39,1 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των δύο περιοχών ακολουθούν: η Σλοβακία (κατά 28,4 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά 27,5 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 27,0 ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά
24,6 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 24,2 ποσ. μονάδες),
η Βουλγαρία (κατά 23,7 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία
(κατά 23,4 ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά 22,5 ποσ.
μονάδες), η Πολωνία (κατά 21,4 ποσ. μονάδες), η
Σουηδία (κατά 19,3 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία και η
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Τσεχία (κατά 18,4 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά
15,6 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά 15,2 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 14,1 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 14,0 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 12,5
ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 12,3 ποσ. μονάδες), η
Γαλλία (κατά 11,4 ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά 10,4
ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Ελλάδα (κατά 9,6
ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 7,3 ποσ. μονάδες), το
Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 7,2 ποσ. μονάδες), η Λετονία
(κατά 7,1 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 7,1 ποσ.
μονάδες), και το Βέλγιο (κατά 4,4 ποσ. μονάδες). Την
ίδια χρονιά, στη Μάλτα το ποσοστό των ενηλίκων με
τριτοβάθμιο μορφωτικό επίπεδο που κατοικούν σε
μεγαλουπόλεις στην ΕΕ-28 υπολείπεται (κατά 5,0 ποσ.
μονάδες) του αντίστοιχου δείκτη των ενηλίκων που
κατοικούν σε πόλεις & προάστια.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2016
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