
  

 

Βασικά σημεία  
 

 Οι δαπάνες για την εκπαίδευση είναι χαμηλές. Η βελτίωση της 
παρακολούθησης των δαπανών μπορεί να αυξήσει την 
αποδοτικότητά τους. 

 Η υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση πρόκειται να παραταθεί. Η 
οικονομικώς προσιτή παιδική μέριμνα για παιδιά κάτω των 3 ετών 
παραμένει δυσεύρετη με αποτέλεσμα να μειώνεται η συμμετοχή και 
να αυξάνεται η προσφυγή σε άτυπες υπηρεσίες φύλαξης παιδιών. 

 Η αγωγή του πολίτη καλύπτεται ικανοποιητικά στο πλαίσιο της 
γενικής εκπαίδευσης, αλλά δεν καλύπτεται εξίσου καλά στην 
επαγγελματική εκπαίδευση. 

 Το ποσοστό των πολιτών με τριτοβάθμια εκπαίδευση αυξήθηκε 
ακόμα περισσότερο και υπερβαίνει κατά πολύ τον μέσο όρο της ΕΕ. 
Παρά τις βελτιώσεις, οι πρόσφατα αποφοιτήσαντες από την 
τριτοβάθμια εκπαίδευση εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν το 
χαμηλότερο επίπεδο απασχολησιμότητας στην ΕΕ, ενώ παρουσιάζουν 
επίσης τον υψηλότερο βαθμό υπερειδίκευσης για τις θέσεις εργασίας 
τους.  

 Η παροχή επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ενισχύθηκε 
μέσω του διευρυμένου συστήματος μαθητείας, ενώ η εκπαίδευση 
των ενηλίκων παραμένει ανεπαρκής, ιδίως για τους εργαζόμενους 
σε εταιρείες. 

 

Βασικοί δείκτες 

 
 

2014 2017 2014 2017

9.0% 6.0% 11.2% 10.6%

37.2% 43.7% 37.9% 39.9%

76.3% 79.8% 94.2% 95.5%

Ανάγνωση 22.6% 27.3% 17.8% 19.7%

Μαθηματικά 35.7% 35.8% 22.1% 22.2%

Φυσικές επιστήμες 25.5% 32.7% 16.6% 20.6%

ISCED 3-8 (σύνολο) 44.3% 52.0% 76.0% 80.2%

ISCED 0-8 (σύνολο) 3.2% 4.5% 10.8% 10.9%

Πτυχιούχοι με πτυχίο από το εξωτερικό 

(ISCED 5-8)
: 11.1% : 3.1%

Πτυχιούχοι με ακαδημαϊκές μονάδες από 

το εξωτερικό (ISCED 5-8)
: 2.2% : 7.6%

Σημεία αναφοράς εκπαίδευσης και κατάρτισης για το 2020

Προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα

(από την ηλικία των 4 ετών μέχρι την ηλικία έναρξης της υποχρεωτικής 

εκπαίδευσης)

Άτομα που εγκαταλείπουν πρόωρα την εκπαίδευση και κατάρτιση (ηλικίας 18-

24 ετών)

Ολοκλήρωση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ηλικίας 30-34 ετών)

Ποσοστό ατόμων ηλικίας 15 ετών με 

χαμηλές επιδόσεις σε:

Ποσοστό απασχόλησης πρόσφατων 

αποφοίτων βάσει επιπέδου 

εκπαίδευσης που ολοκληρώθηκε 

(ηλικίας 20-34 ετών που έχουν 

ολοκληρώσει την εκπαίδευση 1-3 

έτη πριν από το έτος αναφοράς)

Συμμετοχή ενηλίκων στη μάθηση 

(ηλικίας 25-64 ετών)

Μαθησιακή κινητικότητα



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


