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Προκαταβολή 
σύνταξης εντός

δύο μηνών

40 χρόνια 
Ευρωπαϊκή 

Ένωση

Αφιέρωμα 
στο 

Ολοκαύτωμα

Νέα μέτρα 
στήριξης ενοικίου 

και δανείων

ΑΝΤΙΜΑΧΙΕΣ ΑΡΧΗΓΩΝ
ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Τι αποκαλύπτει η έρευνα του ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
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ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΏΜΑ: ΤΟΎ ΘΟΔΩΡΗ ΤΖΑΛΑΒΡΑ ΦΏΤΟ: ΒΟΎΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ/ΣΠΎΡΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

Αποκαλυπτικά στοιχεία και συμπεράσματα για την άσκηση εκπαιδευτικής πολιτικής 
εισφέρει η  «Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020» του ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ  που 
δόθηκε πρόσφατα στη δημοσιότητα και  σημαντικό τμήμα της  δημοσιεύει σήμερα το 
ηλεκτρονικό περιοδικό της Βουλής «Επί του …περιστυλίου».

Η Εκπαίδευση σε συνάρτηση με: 
Χρηματοδότηση, αγορά εργασίας, 
διδακτικό προσωπικό
Τι  αποκαλύπτει η τελευταία  Έκθεση
του ΚΑΝΕΠ της ΓΣΕΕ
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Τ ο Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευ-
τικής Πολιτικής της Γενικής Συ-
νομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας 

έδωσε στη δημοσιότητα προ ημερών τα 
στοιχεία της Ετήσιας Έκθεσής του για την 
παιδεία, την οποία εκπονεί ανελλιπώς 
την τελευταία δεκαετία. Επί της ουσίας, 
μέσω αυτής παρακολουθεί βασικούς δεί-
κτες και μεγέθη της εκπαίδευσης, που 
απεικονίζουν την εξέλιξη και την πορεία 
του εκπαιδευτικού συστήματος της χώ-
ρας σε άμεση συσχέτιση με το ευρωπαϊκό 
πλαίσιο αναφοράς. Η φετινή έκθεση, με-
ταξύ άλλων, ανέδειξε ιδιαίτερα στοιχεία 
σχετικά με τις διαστάσεις διασύνδεσης 
της εκπαίδευσης με την απασχόληση, 
δίνοντας έμφαση στην τριτοβάθμια εκ-
παίδευση και στις αντίστοιχες εκροές 
σε βασικά μεγέθη. Σύμφωνα με τα ευρή-
ματα της Έκθεσης, και ειδικότερα κατά 
την τελευταία δεκαετία στη χώρα, δια-
χρονικά προβλήματα του ελληνικού εκ-
παιδευτικού συστήματος παρουσιάζουν 
εμφανώς περαιτέρω όξυνση κατατάσσο-
ντας τη χώρα ‒σε αρκετούς δείκτες‒ σε 
εξαιρετικά δυσχερή θέση συγκριτικά με 
τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και τα υπόλοιπα 
κράτη-μέλη της ΕΕ-28. 
Ειδικότερα, με βάση τα στοιχεία της έκθεσης, εμφανίζονται δύο ιδιαίτερης 
σημασίας ευρήματα, τα οποία αφορούν τις δημόσιες και ιδιωτικές δαπάνες για 
την εκπαίδευση, τα ποσά δηλαδή που καταβάλλει ο κρατικός προϋπολογισμός 
για την εκπαίδευση καθώς και τα χρήματα που οι οικογένειες ή, ακριβέστερα, 
τα νοικοκυριά δαπανούν για την εκπαίδευση των μελών τους. Πιο συγκεκριμέ-
να, σε σχέση με την πρώτη διάσταση, οι δαπάνες της γενικής κυβέρνησης για 
εκπαίδευση στην Ελλάδα διαχρονικά υπολείπονται σημαντικά του ευρωπαϊκού 
μέσου όρου (8,3% έναντι 10,2% αντίστοιχα), ενώ τόσο το Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων όσο και ο Τακτικός Προϋπολογισμός του Υπουργείου Παιδείας 
οριακά καλύπτουν τις ανάγκες λειτουργίας του συστήματος. Αναμφίβολα, η 
«οριζόντια» και σε βάθος χρόνου μείωση έχει σοβαρότατες συνέπειες σε όλες 
τις βαθμίδες, και ειδικότερα σε εκείνα τα πεδία του συστήματος που η σημασία 
τους κρίνεται ιδιαίτερη για την κοινωνική συνοχή (προσχολική εκπαίδευση, 
ειδική αγωγή κ.λπ.) και για την ανάπτυξη της χώρας (επαγγελματική εκπαί-
δευση και κατάρτιση). Προς επίρρωση της διαπίστωσης να σημειωθεί πως οι 
διαχρονικά χαμηλές δημόσιες δαπάνες για την εκπαίδευση, ειδικότερα για την 
περίοδο 2008-2018, κατέγραψαν πρωτοφανείς μειώσεις, κατατάσσοντας τη 
χώρα στην προτελευταία θέση (27η) στην ΕΕ-28. 

Την ίδια στιγμή που η υποχρηματοδότηση του δημόσιου εκπαιδευτικού συστή-
ματος λαμβάνει διαχρονικά χαρακτηριστικά «παθογένειας», οι ιδιωτικές δα-
πάνες για την εκπαίδευση, οι δαπάνες των νοικοκυριών δηλαδή, εμφανίζονται 
να υπερέχουν συστηματικά και σημαντικά του ευρωπαϊκού μέσου όρου (2,1% 
έναντι 1,2% αντίστοιχα). Ειδικότερα, αυτές αφορούν την εξωσχολική υποστή-
ριξη των μαθητών (δευτεροβάθμια εκπαίδευση) ή δαπάνες για εκπαίδευση 
μελών του νοικοκυριού σε άλλη πόλη από την έδρα του νοικοκυριού (κυρίως 
τριτοβάθμια εκπαίδευση), φέρνοντας τη χώρα στην 4η θέση των κρατών-με-
λών της ΕΕ-28 με τις υψηλότερες ιδιωτικές δαπάνες. Ενδεικτικά, το ποσό που 
δαπάνησαν τα ελληνικά νοικοκυριά για εκπαίδευση για το έτος 2018 ανέρχεται 
σε 2 δις και 775 εκατομμύρια ευρώ.

Ελληνικό Εκπαιδευτικό σύστημα 
και δαπάνες

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΟΎΛΑΣ (ΡH.D)
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΙΝΕ ΓΣΕΕ) & 

ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ)

ΝΙΚΟΣ ΦΩΤΟΠΟΎΛΟΣ, ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ,
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΏΝΙΚΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ / ΕΠΙΣΤ. ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ

Υποχρηματοδότηση από το δημόσιο, 
υπερχρηματοδότηση από τα νοικοκυριά
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Τ α ευρήματα της Έκθεσης για την εκπαίδευ-
ση είναι πολλαπλά και σε αρκετές περιπτώ-
σεις αλληλοσυνδεόμενα, αναδεικνύοντας 

τις χρόνιες πλέον παθογένειες του ελληνικού εκ-
παιδευτικού συστήματος. Συνολικά και σε βάθος 
χρόνου παρατηρείται περαιτέρω αποδυνάμωση 
της ποιότητας των «εισροών» (χρηματοδότηση, 
εκπαιδευτικό προσωπικό, επάρκεια και ποιότητα 
υποδομών-εξοπλισμού, προγράμματα σπουδών 
κ.λπ.), επιφέροντας ανάλογη μείωση της ποιότη-
τας των «εκροών» (μαθησιακά-εκπαιδευτικά απο-
τελέσματα). Ο συνδυασμός των δύο φαινομένων 
προκαλεί τη συνεχή ένταση των εκπαιδευτικών 
ανισοτήτων καθώς και την ανακύκλωση διαχρο-
νικών παθογενειών που αναπαράγουν τα ίδια προ-
βλήματα. Για παράδειγμα, με βάση τις παραπάνω 
διαπιστώσεις, επιβεβαιώνεται πως το κόστος 
της κρατικής υποχρηματοδότησης στην εκπαί-
δευση μετακυλίεται ουσιαστικά στις δαπάνες των 
ελληνικών οικογενειών, οι οποίες συνεχίζουν να 
επενδύουν στη μόρφωση των παιδιών τους παρά 
τις ρωγμές που έχουν υποστεί οι παραδοσιακές δι-
αδρομές των πτυχιούχων προς την αγορά εργασί-
ας. Κατά συνέπεια, παρά την επίγνωση των δυσκο-
λιών και εν μέσω εξαιρετικά αντίξοων συνθηκών, 
βασική στρατηγική των υποκειμένων παραμένει 
η πολυπόθητη πρόσβαση στην αγορά εργασίας, η 
απόκτηση καλύτερων αμοιβών, η όσο το δυνατόν 
απρόσκοπτη επαγγελματική εξέλιξη, καθώς και η 
κατοχύρωση εργασιακής ασφάλειας σε μια αγορά 

εργασίας στην οποία ‒κατά βάση‒ υπερισχύουν η 
υποαμειβόμενη και εν γένει η χαμηλής ποιότητας 
εργασία. Προφανώς το τίμημα (οικονομικό, κοι-
νωνικό, ψυχολογικό κ.ά.) είναι εξαιρετικά μεγάλο, 
αφού ‒όπως δείχνουν και τα στοιχεία‒ στην περί-
πτωση των αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
ηλικίας 15-34 ετών που είναι άνεργοι η χώρα μας 
καταλαμβάνει την 1η θέση μεταξύ των χωρών της 
ΕΕ (19,9%).  
Ανάλογη είναι και η εικόνα στο ποσοστό των 
μακροχρόνια ανέργων αποφοίτων τριτοβάθμι-
ας εκπαίδευσης ηλικίας έως 29 ετών, με ποσο-
στό 19,6%. Ωστόσο, το εύρημα αυτό σχετίζεται 
και με μια άλλη αρνητική πλευρά των «εκροών» 
του συστήματός μας, αφού η χώρα μας κατέχει 
την 3η θέση στην ΕΕ-28, με ποσοστό 33,9%, 
στην «κάθετη αναντιστοιχία» προσόντων και 
δεξιοτήτων (γνωστή και ως υπερεκπαίδευση) 
σε εργαζόμενους αποφοίτους τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, υποδηλώνοντας πως η θέση 
εργασίας τους υπολείπεται του μορφωτικού 
τους επιπέδου. Το προβληματικό αυτό φαινό-
μενο εντείνεται σημαντικά την περίοδο εντός 
κρίσης (2010-2018).
Σε ό,τι αφορά την κατανομή των προπτυχιακών 
φοιτητών ανά πεδίο σπουδών, παρατηρούμε ότι οι 
προτιμήσεις των φοιτητών και συγχρόνως η ανά-
πτυξη του χάρτη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
στην Ελλάδα ακολουθούν τις γενικές τάσεις που 
διαμορφώνονται και στην ΕΕ-28 με μικρές, αλλά 

ενδιαφέρουσες, διαφοροποιήσεις. Τα ευρήματα 
της συγκριτικής ανάλυσης των κατανομών των 
φοιτητών ανά θεματικό πεδίο σε Ελλάδα και Ευ-
ρώπη έρχονται να ακυρώσουν με τον πλέον σαφή 
τρόπο το «ιστορικό» επιχείρημα του υποτιθέμενα 
εσφαλμένου προσανατολισμού των ελληνικών τρι-
τοβάθμιων ιδρυμάτων προς την παραγωγή «πτυχι-
ούχων υποψήφιων δημοσίων υπαλλήλων». Πράγ-
ματι, ο προσεκτικός αναγνώστης θα παρατηρήσει 
ότι η σημαντικότερη διαφορά στα ποσοστά των 
κατανομών αφορά την κατηγορία των επιστημών 
μηχανικών, βιομηχανικής παραγωγής και δομικών 
έργων, που εμφανίζεται να τις προτιμά ένα ποσο-
στό φοιτητών στην Ελλάδα της τάξης του 23,6% 
έναντι 15,2% στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(+8,4%). Αντίθετα, οι μεγαλύτερες υστερήσεις 
αφορούν όχι κάποιες υποτιθέμενες «σχολές δη-
μοσίων υπαλλήλων» αλλά παραγωγικούς τομείς 
που συνδέονται ευθέως με την ποιότητα ζωής και 
την αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού: στην 
Ελλάδα εμφανίζονται να φοιτούν σημαντικά λιγό-
τεροι φοιτητές στα πεδία των υπηρεσιών υγείας 
και πρόνοιας (10,7% για την ΕΕ-28 έναντι 6,6% στην 
Ελλάδα), στην εκπαίδευση (7,3% στην ΕΕ-28 έναντι 
4,3% στην Ελλάδα) και στις σπουδές που είναι 
εστιασμένες στην παροχή υπηρεσιών (4,1% στην 
ΕΕ-28, μόνο 2,8% του φοιτητικού πληθυσμού στην 
Ελλάδα). 
Με άλλα λόγια ‒και για να είναι απόλυτα κατανο-
ητές οι παραπάνω συγκρίσεις‒ η κατανομή του 

Tριτοβάθμια εκπαίδευση 
και αγορά εργασίας
Οι θέσεις εργασίας υπολείπονται των ελληνικων πτυχίων και όχι το αντίθετο

Ποσοστό ανέργων 
με μορφωτικό 
επίπεδο τριτοβάθ-
μιας εκπαίδευσης 
(ISCED 5-8) επί  
του  πληθυσμού,     
ηλικίας  25   έως   
και  34  ετών  
(κράτη-μέλη    της  
ΕΕ-28,2018) 

Πηγή: Eurostat 
(επεξεργασία: ΚΑ-
ΝΕΠ ΓΣΕΕ, 2019 )
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φοιτητικού πληθυσμού ανά θεματικό πεδίο επιβε-
βαιώνει την τάση έλξης των φοιτητών από σπου-
δές σε δυναμικά αναπτυξιακά πεδία με κεντρικό 
άξονα τη βιομηχανική παραγωγή και τις επενδύ-
σεις υποδομών, παρά την εστιασμένη υστέρηση 
στο πεδίο της πληροφορικής και των επικοινω-
νιών (5,4% στην ΕΕ-28, 3,2% στην Ελλάδα). Επιπρο-
σθέτως, η χώρα μας προσφέρει στα ίδια επίπεδα 
με την Ευρωπαϊκή Ένωση σπουδές θετικού και 
τεχνολογικού προσανατολισμού, που δύνανται 
να αξιοποιηθούν στην αγορά εργασίας και στην 
παραγωγική δραστηριότητα χωρίς να χρειάζεται 
η εμπλοκή του δημόσιου τομέα. Συγκεκριμένα, 
σύμφωνα με τον πίνακα που περιγράφει την κατα-
νομή του φοιτητικού πληθυσμού ο οποίος φοιτά 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (προπτυχιακός κύ-
κλος σπουδών ‒ ISCED 6) στη χώρα μας, βλέπουμε 
παρόμοια ποσοστά με τους ευρωπαϊκούς μέσους 
όρους σε γνωστικά αντικείμενα όπως οι «σπουδές 
στις επιχειρήσεις, στη διοίκηση και στο δίκαιο», 
«σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής 
και δομικών έργων», «φυσικές επιστήμες και 
μαθηματικά» αλλά και στις «ανθρωπιστικές και 
γλωσσικές σπουδές» ή στις «κοινωνικές επιστή-
μες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση». Με άλλα 
λόγια, η χώρα μας ‒παρά τα υψηλά ποσοστά ανερ-
γίας των πτυχιούχων της‒ δεν φαίνεται να διαφο-
ροποιείται από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες στις 
«εκροές» που τα πανεπιστήμιά της παράγουν.
Επιπλέον, αποτυπώνεται μια εξαιρετικά προ-
βληματική τάση χρόνιας αποεπένδυσης σε ό,τι 
αφορά επιστημονικά πεδία που αποτελούν συ-
στατικά στοιχεία του προνοιακού κράτους, αλλά 
και θεμελιακά προ-
απαιτούμενα της 
οποιασδήποτε μετά-
βασης σε σύγχρονα 
παραγωγικά πρότυ-
πα: υγεία-πρόνοια, 
εκπαίδευση και υπη-
ρεσίες σε πρόσωπα 
αποτελούν τομείς 
απασχόλησης των 
οποίων το κύριο 
χαρακτηριστικό δεν 
είναι η σύνδεση με 
τον δημόσιο τομέα, 
αλλά με τη συντήρη-
ση και την ποιοτική 
αναβάθμιση του 
ανθρώπινου δυναμι-
κού. Η υστέρηση στα 
συγκεκριμένα πεδία 
είναι σταθερά της 
τάξης του 30%.
Το συγκεκριμένο 
εύρημα της έρευνας 
του ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ 

έρχεται να διαψεύσει με τον πλέον κατηγορημα-
τικό τρόπο τον επίμονο μύθο που θέλει το ελ-
ληνικό πανεπιστήμιο να αποτελεί ένα μηχανισμό 
παραγωγής δημοσίων υπαλλήλων. Η συγκεκριμέ-
νη επιχειρηματολογία δεν βασίζεται σε κανένα 
μετρήσιμο δεδομένο και ουσιαστικά αποτελεί 
αντιγραφή – επικόλληση διαπιστώσεων και συ-
μπερασμάτων που έχουν πάψει να είναι ισχυρά 
ως προς την εγκυρότητά τους εδώ και δεκαετί-
ες. Η εκτίμηση αυτή είναι καταφανώς στρεβλή 
και περιορισμένου ερμηνευτικού εύρους, αφού τα 
γνωστικά αντικείμενα και τα επιστημονικά πεδία 
σπουδών στην ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση 
είναι απολύτως συμβατά και εναρμονισμένα με 
αυτά που προσφέρονται και υλοποιούνται στις 
χώρες-μέλη της ΕΕ. 
Γιατί οι δεξιότητες που αντιστοιχούν στα ελλη-
νικά πτυχία θεωρούνται ελλιπείς στην εγχώρια 
αγορά εργασίας, ενώ την ίδια στιγμή στο εξωτε-
ρικό αναγνωρίζονται, μεταφέρονται, αξιοποιού-
νται και αμείβονται ικανοποιητικά; Τι είναι αυτό 
που αποδυναμώνει την ισχύ των πτυχίων και των 
διπλωμάτων και γιατί η ανεργία των πτυχιούχων 
μας συνδέθηκε ευθέως με το μεταναστευτικό φαι-
νόμενο του «brain drain» και τη διαρροή υπερ-εκ-
παιδευμένου ανθρώπινου δυναμικού στο εξωτε-
ρικό; Γιατί στην Ελλάδα τα πτυχία μας δεν έχουν 
το αναμενόμενο αντίκρισμα, ενώ σε πολλές χώρες 
του εξωτερικού αυτά είναι περιζήτητα; Η κατά-
σταση αυτή μήπως σχετίζεται με μια συστημική 
παθογένεια που υποτιμά τη δυναμική και την αξία 
των «εκροών» της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη 
χώρα μας; 

Είναι αντιληπτό πως η συζήτηση για την απαξίω-
ση των πτυχίων και των αντίστοιχων δεξιοτήτων 
συνδέεται με τη γενικότερη προσπάθεια υποτίμη-
σης των προσόντων των Ελλήνων πτυχιούχων, 
αφού συγκεκριμένες εργοδοτικές ομάδες, συμπι-
έζοντας το εργασιακό κόστος, αποσκοπούν στην 
εκμετάλλευση υψηλών προσόντων (επίπεδου 6, 7 
και 8 στο Eθνικό [ΝQF] και το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο 
Προσόντων [EQF]), με αμοιβές όμως που αναλο-
γούν σε χαμηλά και μεσαία προσόντα (επιπέδου 3, 
4 και 5). Η τάση άλλωστε των υπερ-εκπαιδευμέ-
νων μας να μεταναστεύουν και, το κυριότερο, να 
διαγράφουν πετυχημένες επαγγελματικές πορεί-
ες στο εξωτερικό τι άλλο αποδεικνύει πέρα από 
την ποιότητα των σπουδών που τα ελληνικά πα-
νεπιστήμια προσφέρουν; Για το πρόβλημα άραγε 
της εγχώριας ανεργίας ευθύνεται αποκλειστικά 
το δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα ή οι αναποτελε-
σματικές πολιτικές που δεν μπορούν να αναδιατά-
ξουν το παραγωγικό μοντέλο της χώρας; 
Το γεγονός αυτό καταδεικνύει, σε συνδυασμό και 
με άλλα ευρήματα που σχετίζονται με την «κάθε-
τη αναντιστοιχία δεξιοτήτων», ότι στην χώρα μας 
δεν παρατηρείται σημαντικό πρόβλημα εξειδι-
κευμένου εργατικού δυναμικού με υψηλά προσό-
ντα. Αντίθετα, για μία φορά ακόμη, έρχεται στην 
επιφάνεια η αναγκαιότητα μετασχηματισμού του 
παραγωγικού προτύπου, η οποία προϋποθέτει τη 
δημιουργία θέσεων απασχόλησης υψηλού επιπέ-
δου και καινοτομίας, με αμοιβές που να ανταπο-
κρίνονται στα προσόντα των επιστημόνων μας 
και όχι να εξωθούν στο δρόμο της οικονομικής 
μετανάστευσης. 



20 ΤΕΥΧΟΣ_014

Σ ύμφωνα με άλλη μία 
παράλληλα πρω-
τογενή ερευνητική 

εργασία του ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ 
το 2020 σχετικά με τη με-
τάβαση των αποφοίτων 
ΙΕΚ στην αγορά εργασίας, 
καταγράφεται αυξημένη 
συμμετοχή αποφοίτων τρι-
τοβάθμιας εκπαίδευσης 
σε δομές αρχικής κατάρ-
τισης. Συγκεκριμένα: 9,2% 
δηλώνουν απόφοιτοι ΤΕΙ/
ΚΑΤΕΕ, 9,9% απόφοιτοι ΑΕΙ 
και 4,8% κάτοχοι μεταπτυ-
χιακών και διδακτορικών 
διπλωμάτων. Είναι σαφές 
πως μια τέτοια τάση ενδε-
χομένως να ερμηνεύεται 
πρωτογενώς μέσα από 
το πρίσμα της αδύναμης 
σχέσης που η τριτοβάθμια 
εκπαίδευση εμφανίζει σε 
σχέση με την απασχόληση. 
Ωστόσο, μια τέτοια προ-
σέγγιση είναι μονομερής 
και περιορισμένου εύρους, 
αφού το διακύβευμα δεν 
είναι η απομάκρυνση των 
νέων από την πανεπιστημιακή εκπαίδευση, η 
οποία ‒όπως αναδείχθηκε παραπάνω‒ είναι 
εφάμιλλη των ευρωπαϊκών προδιαγραφών ως 
προς τα γνωστικά αντικείμενα και τα επιστη-
μονικά πεδία σπουδών. Αντίθετα, σε μια εποχή 
έντασης της ζήτησης υψηλών προσόντων είναι 
ιδιαίτερα κρίσιμο να αναδιαταχθεί ο ρόλος των 
πανεπιστημίων, αλλά και να ενισχυθούν η αντα-
γωνιστικότητα και η αποτελεσματικότητά τους 
στην εγχώρια και διεθνή αγορά εργασίας.
 Υπό την έννοια αυτή, δεν αποτελεί λύση η «συ-
μπίεση» και η «τεχνητή ανακατεύθυνση» των 
μαθητών προς χαμηλότερου επιπέδου προσό-
ντα και μορφές μη τυπικής εκπαίδευσης· ούτε 
ο αποκλεισμός των μαθητών από τα ανώτατα 
δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα και η προτρο-
πή αναζήτησης επαγγελματικής κατάρτισης 
χωρίς αυτό να υπαγορεύεται από τις πραγμα-
τικές ανάγκες της παραγωγής και της αγοράς 
εργασίας. Η αρχική επαγγελματική κατάρτιση 

προφανώς παρέχει διακριτό και ωφέλιμο έργο, 
ωστόσο αυτό απαιτείται να σταθμίζεται και να 
μην προκύπτει από πρακτικές οι οποίες απο-
μακρύνουν από την αναζήτηση υψηλών προσό-
ντων έντασης και καινοτομίας που δύνανται να 
συμβάλουν αποφασιστικά στον ανταγωνισμό 
της ελληνικής οικονομίας. Βασική στρατηγική 
απαιτείται να είναι η αναβάθμιση, η ενδυνάμω-
ση και η ενίσχυση της πανεπιστημιακής εκπαί-
δευσης σε προσόντα και δεξιότητες αιχμής, που 
να ισχυροποιούν την πρόσβαση των αποφοίτων 
σε επαγγελματικούς ρόλους και αμοιβές αντά-
ξιες των προσόντων τους στην κλίμακα του 
Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων. 
Η στρατηγική δεν μπορεί παρά να συνδέεται με 
την αύξηση της χρηματοδότησης, με την ανα-
βάθμιση των υποδομών τους, την ενίσχυση του 
ανθρώπινου και επιστημονικού δυναμικού, την 
ανάπτυξη της πρακτικής άσκησης, την ενίσχυση 
των γραφείων διασύνδεσης με την απασχόληση, 

καθώς και με τη σύνδεση των πανεπιστημίων 
με την παραγωγή και τους επαγγελματικούς 
κλάδους στους οποίους αναφέρονται οι σπου-
δές τις οποίες παρέχουν.
Aς δούμε όμως πως διαμορφώνεται η μετάβα-
ση στην απασχόληση των αποφοίτων ΙΕΚ στους 
πρώτους 6 μήνες μετά την αποφοίτησή τους. 
Επί της ουσίας,  δουλειά βρήκε μόνο το 1/3 των 
αποφοίτων (33.6%) σε θέσεις κυρίως μισθωτής 
και εξαρτημένης εργασίας έναντι του 21.8% το 
2012. Σε άλλο σημείο της συγκεκριμένης έρευ-
νας προκύπτει ότι πάνω από τους μισούς απο-
φοίτους που βρίσκουν εργασίας τους πρώτους 
6 μήνες μετά την ολοκλήρωση του προγράμ-
ματος, την χάνουν κατά την ολοκλήρωση του 
1ου έτους. Επιπλέον, το 21.2% έψαξε αλλά δεν 
κατάφερε να βρει εργασία έναντι του 49.8% το 
2012. Μεγάλη αύξηση παρουσιάζεται στο ποσο-
στό των αποφοίτων που καταγράφεται στον μη 
ενεργό πληθυσμό με 16,6% έναντι 5,3% το 2012. 

Στροφή στην επαγγελματική κατάρτιση 
ή αναβάθμιση των πανεπιστημίων; 
Αναγκαία η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της αγοράς εργασίας 
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Το φαινόμενο αυτό αποτελεί μια εξόχως ανησυ-
χητική εξέλιξη καθώς σημαντικό και αυξανόμε-
νο μέρος των αποφοίτων αρχικής κατάρτισης 
δεν συμμετέχει ούτε σε διαδικασίες αναζήτη-
σης εργασίας, προφανώς αποθαρρημένο ή απο-
γοητευμένο από τις επικρατούσες λογικές και 

τάσεις της αγοράς εργασίας. 
 Ωστόσο στην ερώτηση ποια είναι τα σημα-
ντικότερα επιθυμητά χαρακτηριστικά μιας 
μελλοντικής εργασίας οι απόφοιτοι των ΙΕΚ 
τόσο πρόσφατα όσο και σε έρευνα του 2012 
με μικρές διαφοροποιήσεις προκρίνουν την 

κοινωνική ασφάλιση, (51.4%) τις ικα-
νοποιητικές αποδοχές (32.6%) και τις 
προοπτικές επαγγελματικής σταδιοδρο-
μίας (20.7%). Ειδικότερα το ζήτημα της 
κοινωνικής ασφάλισης, σε μια διαρκώς 
απορρυθμιζόμενη αγορά εργασίας αναδει-
κνύεται σε εξαιρετικά σημαντικό «προνό-
μιο» αφού μόνο έτσι καταγράφεται ο υπη-
ρεσιακός χρόνος και τεκμηριώνονται τα 
απορρέοντα δικαιώματα από την άσκηση 
ενός επαγγέλματος. Ωστόσο σύμφωνα με 
τα ίδια στοιχεία, οι 7 στους 10 (73.4%)  θα 
αποδέχονταν μια εργασία ακόμα και αν δεν 
πληροί τα επιθυμητά χαρακτηριστικά που 
προαναφέρονται. Τα στοιχεία αυτά επί της 
ουσίας αποδεικνύουν πως η μετάβαση των 
αποφοίτων ΙΕΚ στην απασχόληση δεν είναι 
ούτε η επιθυμητή, ούτε στρωμένη με τις 
ιδανικότερες συνθήκες. Ιδιαίτερα στις μέ-
ρες μας που εξίσου σημαντικά προβλήμα-
τα αντιμετωπίζουν ακόμα και οι έχοντες 
πανεπιστημιακή μόρφωση ενώ ταυτόχρο-
να συνεχίζουν να αναζητούν ακόμα περισ-
σότερα προσόντα το κόστος των οποίων 
μετακυλίεται στις ιδιωτικές δαπάνες των 
οικογενειών τους.
Από τα προαναφερθέντα προκύπτει πως 
η ελληνική οικογένεια επιμένει σταθερά 
να επιζητά και να επενδύει στη μόρφωση 
με όλες τις δυνάμεις της. Η εικόνα των 
ιδιωτικών δαπανών για την εκπαίδευση 
στη χώρα μας επικυρώνει τη διαχρονική, 
επίπονη και σταθερή προσήλωση των 
νοικοκυριών στην υπόθεση της εκπαίδευ-
σης, αφού το μεταπολιτευτικό πρόταγμα 
της «δωρεάν παιδείας» έχει πληγωθεί 
ανεπανόρθωτα από την άνοδο της «σκιώ-
δους εκπαίδευσης», που τεκμηριώνεται 
στις εξαιρετικά υψηλές ιδιωτικές δαπά-
νες για αγορά αγαθών και υπηρεσιών εκ-
παίδευσης. Παρά τα πολλαπλά εμπόδια, 
η σύγχρονη ελληνική οικογένεια εμμένει 
πεισματικά στην αξία της εκπαίδευσης 
παρέχοντας ό,τι περισσότερο μπορεί 
στα μέλη της, με σκοπό την ένταξή τους 
στην αγορά εργασίας με τους καλύτερους 
όρους. Ακόμη κι αν γνωρίζει πως η επέν-
δυση αυτή δεν είναι πια ανταποδοτική 
όπως ήταν στο παρελθόν, συνεχίζει να 
αναγνωρίζει την εκπαίδευση ως έναν από 
τους βασικότερους μηχανισμούς (ανοδι-
κής) επαγγελματικής και κοινωνικής κι-

νητικότητας. Δεν είναι άλλωστε τυχαία η 1η 
θέση της χώρας μας στην ΕΕ σε ποσοστό φοι-
τητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (προπτυχι-
ακού κύκλου) και η 3η σε ποσοστό διδακτο-
ρικών φοιτητών συγκριτικά με τα υπόλοιπα 
κράτη-μέλη της ΕΕ-28.



22 ΤΕΥΧΟΣ_014

Ε ίναι σημαντικό να αναφερθεί η δυναμική 
του ανθρώπινου κεφαλαίου στο χώρο 
της εκπαίδευσης. Κι αυτό γιατί η ζήτηση 

περισσότερης και καλύτερης εκπαίδευσης δεν 
εντοπίζεται μόνο στην πλευρά των οικογενει-
ών. Τα εκπαιδευτικά προσόντα του διδακτικού 
προσωπικού σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης 
εμφανίζονται υψηλότερα από τον ευρωπαϊκό 
μέσο όρο, αφού οι Έλληνες εκπαιδευτικοί κατέ-
χουν υψηλό επίπεδο μεταπτυχιακών σπουδών, 
γνώσης ξένων γλωσσών, υπολογιστών κ.λπ. 
Η διαπίστωση αυτή καταδεικνύει την έντονη 
κινητικότητα και την εγρήγορση που επιδει-
κνύουν, σε μια εποχή που προφανώς και έχουν 
συνειδητοποιήσει απόλυτα ότι το εκπαιδευτικό 
επάγγελμα είναι ανταγωνιστικό, απαιτητικό και 
άμεσα συνυφασμένο με την κουλτούρα της διά 
βίου μάθησης. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Έκθεσης του 

ΚΑΝΕΠ του 2017, το ποσοστό των εκπαιδευ-
τικών με πρόσθετα ακαδημαϊκά προσόντα 
αποτελεί (οριακά) συγκριτικό πλεονέκτημα 
του δημόσιου τομέα της εκπαίδευσης, αφού τα 
βελτιωμένα ακαδημαϊκά προσόντα αποτελούν 
εφόδιο ‒παράλληλα με την προϋπηρεσία‒ για 
τη διεκδίκηση θέσης στη διοικητική/επιστη-
μονική ιεραρχία της εκπαίδευσης. Πιο συγκε-
κριμένα, η υψηλότερη τιμή του συγκεκριμένου 
δείκτη μεταξύ των επιμέρους βαθμίδων της 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης καταγράφεται στο γενικό λύκειο, με το 
43,0% του διδακτικού προσωπικού να υπηρετεί 
με πρόσθετα ακαδημαϊκά προσόντα. Κατά φθί-
νουσα σειρά τιμής του δείκτη ακολουθούν: το 
επαγγελματικό λύκειο & ΕΠΑΣ αρμοδιότητας 
ΥΠΕΘ με ποσοστό 42,2%, το γυμνάσιο με ποσο-
στό 39,1%, το νηπιαγωγείο με ποσοστό 27,4% 
και το δημοτικό με ποσοστό 27,3%. Το στοιχείο 

αυτό απαιτείται να αξιοποιηθεί και να ενισχυ-
θεί από την πολιτεία, με στόχο την ανάπτυξη 
της επιμόρφωσης και της διά βίου μάθησης 
μέσα στα σχολεία, παρέχοντας κίνητρα, ευκαι-
ρίες και ουσιαστικά εφόδια που να αποσκοπούν 
στη διαρκή επαγγελματική εξέλιξη και επιστη-
μονική αναβάθμιση των εκπαιδευτικών. 
Παράλληλα όμως καταγράφεται σε σημαντικό 
βαθμό η γήρανση του διδακτικού προσωπικού 
(αλλά και του εργαστηριακού και λοιπού διοι-
κητικού προσωπικού) σε όλες της βαθμίδες 
της εκπαίδευσης, γεγονός που σηματοδοτεί τη 
στασιμότητα στην ανάπτυξη και την κινητικότη-
τα του ανθρώπινου δυναμικού. Συγκεκριμένα, 
οι επιμέρους βαθμίδες της πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης διαφοροποιού-
νται μεταξύ τους ως προς τη μέση ηλικία του 
διδακτικού προσωπικού. Σύμφωνα με την Έκ-
θεση του 2017, η υψηλότερη μέση ηλικία του 

Διδακτικό προσωπικό: 
Ηλικιακά γηραιότερο, με προσόντα, 
αλλά με χαμηλές αμοιβές
Υψηλότερα από τον ευρωπαικό μέσο όρο τα προσόντα των εκπαιδευτικών

Ετήσιες μεικτές αποδοχές εκπαιδευτικών πλήρους απασχόλησης (εισαγωγικό μισθολογικό   κλιμάκιο)  στα  δημόσια       σχολεία  (EUR)    (2018-2019)
Πηγή:  European Commission/EACEA/Eurydice, 2020. Teachers’ and School Heads’ Salaries and Allowances in Europe – 2018/19. Eurydice Facts and Figures. Luxembourg: Publications Office 

of the European Union (Επεξεργασία:  ΚΑΝΕΠ  ΓΣΕΕ,  2020)
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διδακτικού προσωπικού καταγράφεται στο γε-
νικό λύκειο (47,5 έτη) και κατά φθίνουσα σειρά 
μέσης τιμής ακολουθεί το γυμνάσιο (46,3 έτη), 
το επαγγελματικό λύκειο & ΕΠΑΣ αρμοδιότη-
τας ΥΠΕΘ (45,7 έτη). Ειδικότερα το ζήτημα 
της γήρανσης του εκπαιδευτικού προσωπικού 
συνδέεται με τις εξαιρετικά χαμηλές εισροές 
νέων εκπαιδευτικών αλλά και την παράταση 
της παραμονής στο επάγγελμα των αρχαιότε-
ρων. Αξίζει να σημειωθεί πως ακόμα και όταν 
γίνονταν διαγωνισμοί για προσλήψεις στον 
ΑΣΕΠ προσλαμβάνοντας κυρίως εκπαιδευτικοί 
μεγαλύτερης ηλικίας που συνδύαζαν πολλά 
χρόνια προϋπηρεσίας ως αναπληρωτές  μαζί 
με τα μόρια της βαθμολογίας τους. Το ίδιο επί 
της ουσίας ισχύει και σήμερα αφού μέσω της 
μοριοδότησης των προσόντων, προσλαμβάνο-
νται εκπαιδευτικοί μεγαλύτερης ηλικίας που 
έχουν πολλά χρόνια προϋπηρεσίας ως ανα-
πληρωτές καθώς και μόρια από τα πρόσθετα 
ακαδημαϊκά προσόντα που έχουν αποκτήσει 
στο πλαίσιο της επαγγελματικής τους σταδι-
οδρομίας.  Αν λάβουμε υπόψη και αυτούς που 
παρατείνουν την παραμονή τους στο επάγγελμα 
είτε γιατί αυξήθηκαν τα όρια συνταξιοδότησης, 
είτε γιατί δεν θέλουν να φύγουν από την εκ-
παίδευση λόγω των χαμηλότερων συντάξεων, 
αντιλαμβανόμαστε το πως διαμορφώνεται το 
υψηλό ποσοστό γήρανσης του εκπαιδευτικού 
προσωπικού. Σε κάθε περίπτωση πάντως εί-
ναι ιδιαίτερα κρίσιμο να βρεθούν κοινωνικά 
δίκαιοι και ορθολογικά σχεδιασμένοι τρόποι 
για την εισροή ηλικιακά νεότερου προσωπικού 
με σκοπό την ανανέωση αλλά και την ενίσχυση 

της δυναμικής του εκπαιδευτικού επαγγέλμα-
τος. Αναφορικά προς την αντίστοιχη Έκθεση 
για την εκπαίδευση του 2017, η γήρανση του 
διδακτικού προσωπικού στο σύστημα αποτε-
λεί το δεύτερο εξίσου σημαντικό πρόβλημα με 
την επάρκεια και ποιότητα των υποδομών στην 
ελληνική εκπαίδευση. 
Σε ό,τι αφορά τις αμοιβές του εκπαιδευτικού 
προσωπικού, εμφανίζεται μια εξαιρετικά χα-
μηλή θέση στην κλίμακα της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης, διαπίστωση που είναι αναγκαίο να ληφθεί 
άμεσα υπόψη στη χάραξη στρατηγικής της εκ-
παιδευτικής πολιτικής. Κι αυτό γιατί ‒εκτός 
από το γεγονός ότι υποβαθμίζεται ο ρόλος του 
ανθρώπινου δυναμικού στην εκπαίδευση‒ ναρ-
κοθετείται η προοπτική του εκπαιδευτικού μας 
συστήματος αν το εκπαιδευτικό προσωπικό δεν 
ανανεώνεται και δεν αναγνωρίζεται ουσιωδώς 
η προσφορά του στην προοπτική ανάπτυξης 
της χώρας. Αναμφίβολα, το ανθρώπινο δυναμι-
κό απαιτείται να τονωθεί και, το κυριότερο, να 
ενισχύεται συμβολικά και ουσιαστικά, με στό-
χο την πληρέστερη αξιοποίησή του ως συντε-
λεστή ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής στο 
πεδίο της εκπαίδευσης. 
Εν κατακλείδι, οι Ετήσιες Εκθέσεις για την εκ-
παίδευση επιβεβαιώνουν τη σύνδεση της εκπαί-
δευσης με το ευρύτερο κοινωνικό, οικονομικό 
και πολιτισμικό γίγνεσθαι του τόπου. Τα στοι-
χεία επικυρώνουν ουσιαστικά τη συσχέτιση της 
εκπαιδευτικής πραγματικότητας με ευρύτερες 
παθογένειες του κοινωνικού μας χώρου, κατα-
δεικνύοντας την προβληματική μας εικόνα σε 
σχέση με το ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς αλλά 

και σε σχέση με την αδυναμία μας να αλλάξου-
με αρνητικά χαρακτηριστικά που ενδημούν εδώ 
και δεκαετίες. 
Η μείωση των δημόσιων δαπανών για τη εκπαί-
δευση, η σκιώδης εκπαίδευση, η άνοδος της 
ιδιωτικοποίησης και η ανεργία των πτυχιούχων 
μας αποτελούν εμφανή και διαχρονικά προβλή-
ματα που απαιτείται να ιδωθούν με τρόπο ορ-
θολογικό και, κυρίως, πολιτικά ρηξικέλευθο 
προκειμένου να αντιμετωπιστούν δραστικά. 
Η εμπιστοσύνη στο ανθρώπινο δυναμικό της 
εκπαίδευσης, η παιδαγωγική, επιστημονική 
και οικονομική του ενίσχυση, η θωράκιση των 
δικαιωμάτων και η κατανόηση της αποστολής 
του θα συμβάλουν ουσιαστικά στην ανάταξη 
του τοπίου, δίνοντας πνοή στον εκσυγχρονι-
σμό και στην ανάπτυξη του εκπαιδευτικού μας 
συστήματος. Αναμφίβολα, πρωτοβουλίες και 
πρακτικές όπως η ισχυρή πολιτική βούληση, 
οι διευρυμένες, ειλικρινείς και γερές κοινωνι-
κές συμφωνίες, οι συνθέσεις δυνάμεων, καθώς 
και η διαμόρφωση μιας κοινωνικά αποδεκτής 
εθνικής στρατηγικής για την παιδεία, δύνα-
νται να λειτουργήσουν ενισχυτικά προς την 
κατεύθυνση της θωράκισης του δημόσιου και 
κοινωνικού χαρακτήρα της εκπαίδευσης, την 
περιστολή των εκπαιδευτικών και κοινωνικών 
ανισοτήτων, την ανάπτυξη και την κοινωνική 
συνοχή. Ταυτόχρονα θα συμβάλουν αποφασι-
στικά στην επαναθεμελίωση ενός συλλογικού 
οράματος που θα δίνει ελπίδα και προοπτική 
στους νέους ανθρώπους, οι οποίοι αγωνιούν 
και ονειρεύονται το αύριο μιας καλύτερης 
Ελλάδας.

Πηγή: European Commission/EACEA/Eurydice, 2020. Teachers’ and School Heads’ Sala- ries and Allowances in Europe – 
2018/19. Eurydice Facts and Figures. Luxembourg: Publi- cations Office of the European Union (επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ, 2020)
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