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Περίληψη 
 
 
Ένα από τα προβλήµατα που διερευνά η οικονοµική της εκπαίδευσης είναι η 

αποδοτικότητα των επενδυµένων κεφαλαίων στις διάφορες βαθµίδες εκπαίδευσης. 

Στην παρούσα διδακτορική διατριβή εκτιµάται η ιδιωτική και η κοινωνική 

αποδοτικότητα των επενδύσεων στην Μετα-δευτεροβάθµια Επαγγελµατική 

Εκπαίδευση και Κατάρτιση στην Ελλάδα. 

Τα στοιχεία εισοδήµατος που χρησιµοποιεί η διατριβή συλλέχθηκαν µε 

στρωµατοποιηµένη δειγµατοληψία η οποία διενεργήθηκε το 2009, στο σύνολο της 

χώρας. Το δείγµα περιλαµβάνει 1.862 παρατηρήσεις. Τα στοιχεία κόστους 

αντλήθηκαν από τον Ο.Ε.Ε.Κ. και την Ε.Υ.∆.-Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. Η καινοτοµία και κατά 

συνέπεια η συµβολή της έρευνας στην εφαρµοσµένη οικονοµική επιστήµη εστιάζεται 

στο γεγονός ότι για πρώτη φορά αξιολογείται η Μετα-δευτεροβάθµια Επαγγελµατική 

Εκπαίδευση και Κατάρτιση στην Ελλάδα και η αποδοτικότητά της (ιδιωτική και 

κοινωνική) εκτιµάται µε την χρήση πρωτογενών στοιχείων.  

Οι µέθοδοι που χρησιµοποιούνται για την εκτίµηση της ιδιωτικής και της κοινωνικής 

αποδοτικότητας είναι η Σύντοµη Μέθοδος και η Εκλεπτυσµένη Μέθοδος (κριτήρια 

της Καθαρής Παρούσας Αξίας και του Εσωτερικού Συντελεστή Απόδοσης). Για την 

εκτίµηση της ιδιωτικής αποδοτικότητας εφαρµόζεται και η Μέθοδος Mincer µε την 

χρήση της βασικής και της εκτεταµένης συνάρτησης. Επίσης, για την εκτίµηση της 

ιδιωτικής αποδοτικότητας µε την µέθοδο Mincer, λαµβάνονται υπόψη τόσο τα 

πραγµατικά όσο και τα δυνητικά έτη εργασιακής εµπειρίας.  

Από την εµπειρική ανάλυση προκύπτει ότι η ιδιωτική και η κοινωνική αποδοτικότητα 

των επενδύσεων στην Μετα-δευτεροβάθµια Εκπαίδευση και Κατάρτιση κρίνεται 

ικανοποιητική. Πιο συγκεκριµένα, µε την εφαρµογή της εκλεπτυσµένης µεθόδου και 

ειδικότερα του κριτηρίου του εσωτερικού συντελεστή απόδοσης, η ιδιωτική 

αποδοτικότητα εκτιµήθηκε 4,76% και µε την εφαρµογή της βασικής και της 

εκτεταµένης συνάρτησης Mincer και ειδικότερα µε την χρήση των καθαρών 

εισοδηµάτων των αποφοίτων των Ι.Ε.Κ. και του Λυκείου και τα πραγµατικά έτη 

εµπειρίας, η ιδιωτική αποδοτικότητα εκτιµήθηκε 4,81%. Η κοινωνική αποδοτικότητα, 

µε την εκλεπτυσµένη µέθοδο, εκτιµήθηκε 4,16%. Σηµειώνεται ότι το εναλλακτικό 

επιτόκιο εκτιµήθηκε στο 3,09%. 
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Επίσης, διαπιστώθηκε ότι η ιδιωτική αποδοτικότητα της επένδυσης στην Μετα-

δευτεροβάθµια εκπαίδευσης είναι υψηλότερη της κοινωνικής αποδοτικότητας. Η 

ιδιωτική και η κοινωνική αποδοτικότητα των ανδρών είναι µεγαλύτερη της 

αντίστοιχης των γυναικών. Από την εφαρµογή της συνάρτησης Mincer προκύπτει ότι 

η ιδιωτική αποδοτικότητα µε την χρήση των πραγµατικών ετών εργασιακής εµπειρίας 

είναι µικρότερη από την αντίστοιχη, όταν λαµβάνονται υπ’ όψη τα δυνητικά έτη 

εργασιακής εµπειρίας. Επίσης, η ιδιωτική αποδοτικότητα των ανδρών, λαµβάνοντας 

υπόψη τόσο τα πραγµατικά έτη εµπειρίας όσο και τα δυνητικά, είναι µεγαλύτερη από 

την αντίστοιχη των γυναικών.  

Σηµειώνεται ότι τόσο η ιδιωτική όσο και η κοινωνική αποδοτικότητα υποεκτιµούνται, 

διότι δεν λαµβάνονται υπόψη τα µη αγοραία οφέλη. Επίσης, η ιδιωτική 

αποδοτικότητα υπερεκτιµάται όταν λαµβάνονται υπόψη τα δυνητικά έτη εργασιακής 

εµπειρίας. 

 
 
 
ASSESSMENT AND EVALUATION OF THE RATE OF RETURN ON 
INVESTMENT IN POST-SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION A ND 
TRAINING IN GREECE 
 
 
 

Abstract 
 
 

One of the problems investigated in economics of education is the rate of return of 

investments at the various levels of education. 

In this thesis, the private and the social rates of return on investment in the Post-

secondary Vocational Education and Training in Greece are estimated. 

The income data were collected by using stratified sampling conducted in 2009 

throughout the country. The sample includes 1,862 observations. The cost data were 

obtained from the O.E.E.K. and E.Y.D.-E.P.E.A.E.K. The novelty and the 

contribution of this study in applied economics focuses on the fact that the Post-

secondary Vocational Education and Training in Greece is evaluated for the first time 

and the rates of return (private and social) are estimated by using primary data.  

The methods used for estimation of the private and the social rates of return are the 

Short-Cut Method and the Elaborate Method (criteria of Net Present Value and 

Internal Rate of Return). The Mincer method was employed for the estimation of the 
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private rate of return by using the basic and the extended function. In the private rate 

of return calculations both the actual and the potential years of work experience were 

taken into account. 

The empirical analysis showed that the private and the social rates of return on 

investment in post-secondary education and training are satisfactory. More 

specifically, by implementing the elaborate method and particularly by using the 

criterion of the internal rate of return, the private rate of return was estimated at 

4.76%. Moreover, by implementing the basic and the extended Mincer functions and 

especially using the net income of I.E.K. and Lyceum (high school) graduates and 

using also the actual experience, the private rate of return was estimated at 

4.81%. The social rate of return was estimated at 4.16% by using the elaborate 

method. It should be noted that the alternative rate was estimated at 3.09%. 

Furthermore, the rate of return of the private investment in post-secondary education 

is higher than the rate of return of the social investment. The private and the social 

rates of return for men are higher than the corresponding rates of return for 

women. The implementation of Mincer function showed that the private rate of return, 

estimated by using the actual experience, is less than that, when taking into account 

the potential experience. Also, the male private rate of return, by taking into account 

both the actual and the potential experience, is greater than the female private rate of 

return. 

It should be noted that both the private and the social rates of return are 

underestimated, because non-market benefits have not been included in the 

calculations. Also, the private rate of return is overestimated when the potential 

experience is taken into account. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 
Από την αρχαιότητα, η εκπαίδευση βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος 

µεγάλων φιλοσόφων και επιστηµόνων και απασχόλησε τις πολιτισµένες κοινωνίες. Ο 

Σωκράτης (469-399 π.Χ.) είπε την γνωστή ρήση «Γηράσκω αεί διδασκόµενος» από 

την οποία προκύπτει ξεκάθαρα η ανάγκη για συνεχή εκπαίδευση του ατόµου σε όλη 

τη διάρκεια του βίου του. Ο Ισοκράτης (436-338 π. Χ.) κάνοντας λόγο για τα 

ευεργετικά αποτελέσµατα της εκπαίδευσης, τα οποία όµως είναι προϊόν επίπονης και 

κοπιαστικής προσπάθειας, είπε ότι «Της παιδείας της µεν ρίζαν είναι πικράν τον δε 

καρπόν γλυκύν». Ο Πλούταρχος (47-120 µ.Χ.) µίλησε για την ανάγκη και την 

χρησιµότητα της εκπαίδευσης του ατόµου προκειµένου να είναι αποδοτικό και 

παραγωγικό, λέγοντας ότι «Όπως το έδαφος, όσο και αν είναι γόνιµο, αδυνατεί να 

παράγει κάτι δίχως καλλιέργεια, έτσι και ο νους του ανθρώπου: δίχως την εκπαίδευση 

αδυνατεί να δώσει τους αναµενόµενους καρπούς». Και οι πατέρες της εκκλησίας, 

µίλησαν για την αξία της εκπαίδευσης. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστοµος (347-407 

µ.Χ.) είπε ότι «Και γαρ άτοπον την µεν οικίαν µηδέποτε ανέχεσθαι εν εσπέρα χωρίς 

λύχνον και φωτός οράν, τη δε ψυχήν έρηµον διδασκαλίας οράν;». Μεταγενέστερα, ο 

Adam Smith στο έργο του «Πλούτος των Εθνών (1776)» αναφέρει ότι οι δαπάνες για 

την εκπαίδευση είναι επένδυση σε ανθρώπινο κεφάλαιο. Ο σύγχρονος αµερικανός 

συγγραφέας Alvin Toffler (1928- ) αναφέρει ότι «Οι αναλφάβητοι του 21ου αιώνα 

δεν θα είναι αυτοί που δεν ξέρουν να διαβάζουν και γράφουν, αλλά όσοι δεν θα 

µπορούν να µαθαίνουν, ξεµαθαίνουν και επαναµαθαίνουν» 

Στην Ευρώπη, µετά τον ∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο, τα εκπαιδευτικά συστήµατα 

των χωρών διαµορφώθηκαν, έχοντας ως κεντρική ιδέα, την παροχή εκπαίδευσης σε 

όλους, χωρίς περιορισµούς. Στα πλαίσια αυτά, την παροχή της εκπαίδευσης ανέλαβαν 

τα κράτη, µέσω των δηµοσίων σχολείων, αναλαµβάνοντας έτσι και το µεγαλύτερο 

κόστος της εκπαίδευσης. Η παροχή δηµόσιας και δωρεάν εκπαίδευσης, ήταν 

αποτέλεσµα της ανάγκης που είχε δηµιουργηθεί για την βελτίωση του µορφωτικού 

επιπέδου των ατόµων, το οποίο ήταν χαµηλό, καθώς και της δηµιουργίας 

ειδικευµένου ανθρώπινου δυναµικού, το οποίο θα αναλάµβανε την αναδιοργάνωση 

της παραγωγικής διαδικασίας, θα βελτίωνε την αποδοτικότητα της παραγωγής και θα 

συνέβαλε στην ανάπτυξη των κρατικών οικονοµιών. Η ανάπτυξη των εκπαιδευτικών 

συστηµάτων είχε ως αποτέλεσµα την µεγάλη αύξηση της ζήτησης των ατόµων για 
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εκπαίδευση. Η µεγάλη αύξηση για εκπαίδευση, οδήγησε στην αντίστοιχη αύξηση του 

κόστους της εκπαίδευσης µε αποτέλεσµα να παρουσιαστεί αδυναµία από την πλευρά 

των χωρών, για την πλήρη κάλυψη όλων των εκπαιδευτικών αναγκών των ατόµων. Η 

αδυναµία αυτή, δηµιούργησε την ανάγκη για ιδιωτικές επενδύσεις στον χώρο της 

εκπαίδευσης.    

Στις αρχές του 1960, στο Πανεπιστήµιο του Σικάγο, ο καθηγητής Th. Schultz 

θεµελίωσε την θεωρία του ‘ανθρώπινου κεφαλαίου’, µε την οποία ερµήνευσε το 

‘ανεξήγητο υπόλοιπο’ στην οικονοµική ανάπτυξη. Το 2000, η Ευρωπαϊκή Ένωση 

ενέκρινε την στρατηγική της Λισσαβόνας, µε την οποία η Ευρώπη έθεσε το στόχο για 

µια δυναµική ευρωπαϊκή οικονοµία βασισµένη στην γνώση. Σύµφωνα µε την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι τρέχουσες οικονοµικές και κοινωνικές αλλαγές, η ταχεία 

µετάβαση σε µια κοινωνία της γνώσης καθώς και οι δηµογραφικές πιέσεις που 

προκύπτουν από την γήρανση του πληθυσµού στην Ευρώπη, δηµιουργούν 

προκλήσεις που απαιτούν µια νέα προσέγγιση στην εκπαίδευση και κατάρτιση µέσα 

στο πλαίσιο της ∆ιά Βίου Μάθησης. 

Η αξιολόγηση της επένδυσης στην εκπαίδευση και η εκτίµηση της αποδοτικότητας 

της, αποτελεί αντικείµενο επιστηµονικής έρευνας. Αποτελεί χρήσιµο εργαλείο για την 

ορθολογική χρήση των ιδιωτικών και των δηµόσιων πόρων και την λήψη αποφάσεων 

για τον σχεδιασµό εκπαιδευτικών πολιτικών.   

Η παρούσα διατριβή έχει ως στόχο, την εκτίµηση και αξιολόγηση της 

αποδοτικότητας της επένδυσης στην Μετα-δευτεροβάθµια Επαγγελµατική 

Εκπαίδευση και Κατάρτιση στην Ελλάδα, η οποία παρέχεται από τα Ινστιτούτα 

Επαγγελµατικής Κατάρτισης. Πιο συγκεκριµένα, η εκτίµηση και η αξιολόγηση της 

αποδοτικότητας επιχειρείται µε την εκτίµηση των εισοδηµάτων, που προέρχονται από 

µισθωτή εργασία, των αποφοίτων των Ινστιτούτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης και 

των αποφοίτων των Λυκείων και µε την εκτίµηση του ιδιωτικού και του κοινωνικού 

κόστους της εκπαίδευσης και της κατάρτισης σε επίπεδο Μετα-δευτεροβάθµιας 

αρχικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Η συλλογή των στοιχείων 

έγινε µε πρωτογενή έρευνα (στρωµατοποιήµενη δειγµατοληψία). Η διάρθρωση της 

διατριβής είναι η εξής: Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα βασικά 

χαρακτηριστικά της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της ∆ια Βίου Μάθησης σε 

εθνικό και διεθνές επίπεδο. Στο δεύτερο κεφάλαιο περιλαµβάνεται η θεωρία του 

ανθρώπινου κεφαλαίου και η επίδραση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στην 

αγορά εργασίας και στην ανεργία. Στο τρίτο κεφάλαιο περιλαµβάνονται τα οφέλη που 
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προκύπτουν από την εκπαίδευση και την κατάρτισης (αγοραία και µη αγοραία 

οφέλη), το κόστος και οι πηγές χρηµατοδότησης, καθώς και οι µέθοδοι που 

χρησιµοποιούνται για την εκτίµηση της αποδοτικότητας των επενδύσεων στην 

εκπαίδευση και την κατάρτιση. Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται εµπειρικές 

µελέτες εκτίµησης της αποδοτικότητας (ιδιωτικής και κοινωνικής) των επενδύσεων 

στην εκπαίδευση, σε εθνικό και σε διεθνές επίπεδο. Στο πέµπτο κεφάλαιο 

παρουσιάζεται η εµπειρική ανάλυση η οποία περιλαµβάνει τα εξής: α. Περιγραφή της 

δειγµατοληψίας και του δείγµατος, β. εκτίµηση του κοινωνικού και του ιδιωτικού 

κόστους, γ. ανάλυση των εισοδηµάτων µε την περιγραφική στατιστική, δ. εκτίµηση 

των εισοδηµάτων µε την οικονοµετρική ανάλυση, ε. εκτίµηση της κοινωνικής και της 

ιδιωτικής αποδοτικότητας µε την σύντοµη µέθοδο και την εκλεπτυσµένη µέθοδο (µε 

την χρήση των κριτηρίων της Καθαρής Παρούσας Αξίας και του Εσωτερικού 

Συντελεστή Απόδοσης) και εκτίµηση της ιδιωτικής αποδοτικότητας µε την µέθοδο 

Mincer (µε την εφαρµογή της βασικής και της εκτεταµένης συνάρτησης), στ. 

ανάλυση ευαισθησίας µε την µεταβολή του κόστους και της διάρκειας σπουδών, ζ. 

υπολογισµός των δεικτών συµµετοχής στην αγορά εργασίας. Στο έκτο κεφάλαιο 

παρουσιάζονται τα συµπεράσµατα της εµπειρικής ανάλυσης και οι προτάσεις 

πολιτικής. Στην συνέχεια παρατίθεται η βιβλιογραφία και τα παραρτήµατα.          
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 
 
 
1.1 Ιστορική επισκόπηση 

Στην Ελλάδα, από τον 19ο αιώνα και ως τα µέσα του 20ου,  πραγµατοποιήθηκαν µια 

σειρά από εκπαιδευτικές µεταρρυθµίσεις, οι οποίες αφορούσαν τη δοµή του 

εκπαιδευτικού συστήµατος, το περιεχόµενο των σπουδών και τη γλώσσα 

διδασκαλίας. Με το Σύνταγµα του 1975, τέθηκε το νέο γενικό πλαίσιο της 

εκπαιδευτικής πολιτικής. Με την συγκεκριµένη εκπαιδευτική µεταρρύθµιση έγιναν οι 

παρακάτω αλλαγές1: 

• Καθιερώθηκε η δηµοτική γλώσσα ως γλώσσα διδασκαλίας και συγγραφής 

των διδακτικών βιβλίων όλων των βαθµίδων εκπαίδευσης. 

• Η ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση διακρίνεται σε δύο ανεξάρτητους αυτοτελείς 

τριετείς κύκλους, το Γυµνάσιο και το Λύκειο. 

• Η υποχρεωτική εκπαίδευση αυξήθηκε από έξι σε εννέα έτη.  

• Αναβαθµίστηκε το επίπεδο της Τεχνικής και Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης 

και δόθηκε έµφαση στην προσπάθεια για την κατεύθυνση υψηλότερου 

αριθµού µαθητών προς αυτόν τον κλάδο εκπαίδευσης. 

• ∆όθηκε έµφαση στον εκσυγχρονισµό των αναλυτικών προγραµµάτων, τη 

συγγραφή νέων βιβλίων και την καλύτερη διοίκηση και εποπτεία της 

εκπαίδευσης. 

Κατά τη δεκαετία του 1980 έως το 2000 ακολούθησε ένα πρόγραµµα νοµοθετικής 

µεταρρύθµισης στο χώρο της εκπαίδευσης στο οποίο περιλαµβάνονται οι παρακάτω 

αλλαγές: 

• Εισήχθη το µονοτονικό σύστηµα στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας. 

• Θεσπίστηκε η υποχρεωτική διδασκαλία ξένης γλώσσας στο δηµοτικό σχολείο. 

• Καθιερώθηκε η υποχρεωτική επιµόρφωση των εκπαιδευτικών. 

• Ιδρύθηκε το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο (Ε.Α.Π.). 

• Αναβαθµίστηκαν οι παιδαγωγικές σπουδές και οι παιδαγωγικές σχολές 

διετούς φοίτησης, µετατράπηκαν σε πανεπιστηµιακά τµήµατα τετραετούς 

φοίτησης. 

                                                 
1 Βλ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2009). Οργάνωση του Εκπαιδευτικού Συστήµατος στην Ελλάδα 
(2008/09). Eurybase, σελ. 17-18. 



 5 

• ∆ιευρύνθηκε η συµµετοχικότητα στη διοίκηση των πανεπιστηµιακών 

ιδρυµάτων. 

• Αλλαγή του τρόπου εισαγωγής των υποψηφίων στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. 

• Καθιερώθηκε το Ολοήµερο Σχολείο, καθώς και τα Σχολεία ∆εύτερης 

Ευκαιρίας. 

• Άρχισε η Σταδιακή εισαγωγή πολιτικών αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και 

του εκπαιδευτικού έργου. 

• Αναβαθµίστηκαν τα Τ.Ε.Ι. και µετατράπηκαν σε ανώτατα εκπαιδευτικά 

ιδρύµατα τετραετούς φοίτησης (Α.Τ.Ε.Ι). 

• Ιδρύθηκαν Περιφερειακά Κέντρα Συµβουλευτικής και Προσανατολισµού. 

• Ξεκινά η συστηµατοποίηση των πολιτικών και η ενίσχυση των δοµών της ∆ια 

Βίου Μάθησης και Κατάρτισης. 

Από το 2000 οι σηµαντικότερες εκπαιδευτικές αλλαγές είναι οι παρακάτω: 

• Η υποχρεωτική εκπαίδευση επεκτάθηκε στα 10 έτη και ξεκινά από την ηλικία 

των πέντε 5 ετών. 

• Στο δηµοτικό σχολείο προστέθηκε η εκµάθηση δεύτερης ξένης γλώσσας. 

• Ιδρύθηκαν τα Επαγγελµατικά Λύκεια ( ΕΠΑ.Λ.) και οι Επαγγελµατικές 

Σχολές ( ΕΠΑ.Σ.). 

• Ιδρύθηκε το Ελληνικό ∆ιεθνές Πανεπιστήµιο. 

• Εισαγωγή νέου νόµου-πλαισίου για την Ανώτατη Πανεπιστηµιακή 

Εκπαίδευση και την αξιολόγηση των πανεπιστηµίων 

• Ιδρύθηκε ο ∆..Ο.Α.Τ.Α.Π. (∆ιαπανεπιστηµιακός Οργανισµός Αναγνώρισης 

Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης). 

• Έγιναν νοµοθετικές παρεµβάσεις στο χώρο της ∆ια Βίου Μάθησης. 

• Έγινε µεταρρυθµιστικός νόµος για την εκπαίδευση των ατόµων µε αναπηρία 

και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, µε τον οποίον καθίσταται υποχρεωτική η 

εκπαίδευση για αυτά τα άτοµα. 

 
1.2 Η ∆οµή του Εκπαιδευτικού Συστήµατος 

Η εκπαίδευση παρέχεται σε στις παρακάτω βαθµίδες: 

• Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση (Νηπιαγωγείο και ∆ηµοτικό Σχολείο). 

• ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση (Γυµνάσιο, Γενικό Λύκειο, Επαγγελµατικό 

Λύκειο, Επαγγελµατικές Σχολές). 
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• Τριτοβάθµια Εκπαίδευση (Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι.).  

Επιπλέον, επίσηµη αλλά αδιαβάθµιτη είναι η Μετά-∆ευτεροβάθµια Επαγγελµατική 

Εκπαίδευση και Κατάρτιση. 

 

1.3 Επαγγελµατική Εκπαίδευση και Κατάρτιση 

Η Επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση (Ε.Ε.Κ.) στοχεύει στο «να εξοπλιστούν 

οι άνθρωποι µε γνώση, τεχνογνωσία, δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται σε 

συγκεκριµένα επαγγέλµατα ή γενικότερα στην αγορά εργασίας, και ανεξάρτητα από 

το αν οι δραστηριότητες αυτές οδηγούν ή όχι στην απόκτηση πιστοποιητικού» 

(Cedefop, 2008α σ. 202). Στο σύστηµα της Ε.Ε.Κ. µπορούν να ενταχθούν όλοι όσοι 

επιθυµούν χωρίς να λαµβάνονται υπόψη, η ηλικία ή άλλα χαρακτηριστικά των 

συµµετεχόντων, καθώς και το υφιστάµενο επίπεδο των επαγγελµατικών προσόντων 

τους2. Οι δραστηριότητες που αναπτύσσονται µέσα στα πλαίσια της Ε.Ε.Κ. δεν 

περιορίζονται σε συγκεκριµένους επαγγελµατικούς κλάδους αλλά απευθύνονται 

ευρύτερα στο σύνολο της αγοράς εργασίας. Η Επαγγελµατική Εκπαίδευση και 

Κατάρτιση διακρίνεται στην Αρχική Επαγγελµατική Εκπαίδευση και Κατάρτιση 

(Α.Ε.Ε.Κ.) και στην Συνεχιζόµενη Επαγγελµατική Εκπαίδευση και Κατάρτιση 

(Σ.Ε.Ε.Κ.). Η δραστηριότητες της Α.Ε.Ε.Κ. αναπτύσσονται στα πλαίσια του 

εκπαιδευτικού συστήµατος αλλά και µέσα στις επιχειρήσεις. Η Σ.Ε.Ε.Κ. γίνεται 

κυρίως στις επιχειρήσεις. Και οι δύο αυτές µορφές τις Ε.Ε.Κ. αναλύονται σε επόµενα 

υποκεφάλαια. 

 

1.3.1 Ευρωπαϊκές Πολιτικές για την Επαγγελµατική Εκπαίδευση και Κατάρτιση 

Η Ε.Ε. έχει προβεί στην χάραξη πολιτικών, προκειµένου να ενισχυθεί η Ε.Ε.Κ. και να 

προωθηθούν οι επενδύσεις στο σύστηµα αυτό. Πιο συγκεκριµένα, στα συµπεράσµατα 

του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του Έσσεν3 (1994) δόθηκε έµφαση στην σηµασία των 

επενδύσεων στην Ε.Ε.Κ., η προώθηση των οποίων καθορίστηκε ως µία από τις 

κορυφαίες προτεραιότητες για δράση στην αγορά εργασίας. Το 1997, χαράχτηκε η 

Ευρωπαϊκή πολιτική για την απασχόληση και την αντιµετώπιση της ανεργίας 

(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2002α). Το 2000, εγκρίθηκε η στρατηγική της Λισαβόνας, 

                                                 
2 Βλ. Cedefop (2009). Sharing the costs of vocational education and training. An analysis of schemes 
in the newer E.U. Member States, pp. 10-11 
3 Βλ. Cedefop (2009). Sharing the costs of vocational education and training. An analysis of schemes 
in the newer E.U. Member States, pp. 13 
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σύµφωνα µε την οποία η Ευρώπη έθεσε το στόχο για µια δυναµική ευρωπαϊκή 

οικονοµία βασισµένη στην γνώση. Η ανάγκη για συνεχή επαγγελµατική κατάρτιση 

εξηγείται από τέσσερις βασικές πολιτικές στα πλαίσια της στρατηγικής της 

Λισαβόνας για την ανάπτυξη και την απασχόληση (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2007α)4: 

α. Πολιτικές για την µείωση του κοινωνικού αποκλεισµού και της άνισης διανοµής 

του εισοδήµατος, η οποία είναι αποτέλεσµα της ανεπάρκειας του ανθρώπινου 

κεφαλαίου, γι’ αυτό ενισχύονται παράλληλα τα µέτρα και οι πολιτικές για την 

βελτίωση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των ατόµων καθώς και οι ευκαιρίες 

απασχόλησης τους. 

β. Πολιτικές που θα συµβάλουν στη διατήρηση των θέσεων εργασίας των, 

µεγαλύτερων σε ηλικία, εργαζοµένων που ταυτόχρονα έχουν και χαµηλό επίπεδο 

εκπαίδευσης, ώστε να επιτυγχάνεται η διατήρηση των ευρωπαϊκών συστηµάτων 

κοινωνικής προστασίας. 

γ. Πολιτικές που στοχεύουν στην συνεχιζόµενη επαγγελµατική κατάρτιση και 

αποτελούν ένα κρίσιµο συστατικό για την εφαρµογή ευέλικτων πολιτικών. Το µείγµα 

ευελιξίας και ασφάλειας καθιστά τις εσωτερικές αγορές εργασίας πιο δυναµικές στο 

πλαίσιο των µόνιµων οικονοµικών αλλαγών και ενισχύουν την αντίληψη για 

εργασιακή ασφάλεια.  

δ. Πολιτικές που συµβάλουν στην απόκτηση δεξιοτήτων των εργαζοµένων, οι οποίες 

είναι απαραίτητες για την προσαρµογή τους στις σύγχρονες εξελίξεις στην οικονοµία 

και στην αγορά εργασίας, καθιστώντας έτσι, τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις πιο 

ανταγωνιστικές σε µια οικονοµία η οποία βασίζεται στην γνώση. 

Το 2002, η διάσκεψη της Κοπεγχάγης συνέβαλε στην ανάπτυξη της επαγγελµατικής 

εκπαίδευσης και κατάρτισης καθώς και στην Ευρωπαϊκή συνεργασία στο τοµέα 

αυτόν. Στην ‘διαδικασία’ της Κοπεγχάγης τέθηκαν οι βάσεις για µεταρρυθµίσεις στον 

τοµέα της Ε.Ε.Κ. και για επενδύσεις µε σκοπό την µεγαλύτερη ελκυστικότητα των 

επαγγελµατικών σπουδών, τα ποιοτικότερα προγράµµατα κατάρτισης, την εφαρµογή 

καινοτοµιών και της καλύτερης εναρµόνισης της Ε.Ε.Κ. µε την αγορά εργασίας. Η 

διαδικασία της Κοπεγχάγης αξιολογήθηκε, καθώς και οι στρατηγικές και οι 

προτεραιότητες της εξετάστηκαν, στις άτυπες υπουργικές συνόδους του Μάαστριχτ 

(2004), του Ελσίνκι (2006) και του Μπορντό (2008). Στο Μάαστριχτ (Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, 2004β), αποφασίστηκε ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην βελτίωση 

                                                 
4 Βλ. Cedefop (2008). Sectoral training funds in Europe, pp. 18 
 



 8 

των δηµοσίων και ιδιωτικών επενδύσεων στο τοµέα της Ε.Ε.Κ. καθώς και στην 

χρηµατοδότηση των επενδύσεων µέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου 

(Ε.Κ.Τ.) και του Ευρωπαϊκού Ταµείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.). Οι 

αποφάσεις αυτές επιβεβαιώθηκαν και ενισχύθηκαν στο Ελσίνκι (Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, 2006β) και στο Μπορντό (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2008).  

 

1.3.2 Αρχική Επαγγελµατική Εκπαίδευση και Κατάρτιση 

Η Αρχική Επαγγελµατική Εκπαίδευση και Κατάρτιση έχει µακρά παράδοση σε 

πολλές χώρες από την εποχή των µεσαιωνικών συντεχνιών. Η σηµερινή της µορφή 

έχει την αφετηρία της στην περίοδο της βιοµηχανικής επανάστασης. Η Α.Ε.Ε.Κ. έχει 

υποστεί πολλές µεταρρυθµίσεις, προκειµένου να προσαρµοστεί στις σύγχρονες 

ανάγκες της αγοράς εργασίας. Σε όλες τις χώρες, η δοµή και το περιεχόµενο της 

Αρχικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης έχουν υποστεί σηµαντικές 

αλλαγές τα τελευταία έτη. Οι αλλαγές αυτές, είναι σηµαντικές στις χώρες του πρώην 

«ανατολικού µπλοκ», όπου το σύστηµα της Α.Ε.Ε.Κ. έπρεπε να προσαρµοστεί στην 

ανάπτυξη των δυτικών οικονοµιών, ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθεί 

αποτελεσµατικά, στις παρούσες και στις µελλοντικές απαιτήσεις των αγορών 

εργασίας της Ευρώπη5.  

Ο βασικός στόχος της Αρχικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης είναι η βελτίωση 

δεξιοτήτων και ικανοτήτων των ατόµων προκειµένου να εισέλθουν σε ένα 

συγκεκριµένο επάγγελµα/τοµέα στην αγορά εργασίας. Ευρύτερα, η Α.Ε.Ε.Κ. εκτός 

από την προετοιµασία των ατόµων για την είσοδο τους στην αγορά εργασίας, µπορεί 

να αποτελέσει και ένα εφαλτήριο για την µετάβαση τους στην ανώτερη εκπαίδευση 

(π.χ. στη Γερµανία). Σε αρκετές περιπτώσεις η Α.Ε.Ε.Κ. συνδυάζει το πρόγραµµα 

εκπαίδευσης και κατάρτισης µε την πρακτική εµπειρία στην αγορά εργασίας. Ο ρόλος 

της Α.Ε.Ε.Κ. µπορεί να συνδυαστεί µε τους στόχους που έχουν καθοριστεί από την 

στρατηγική της Λισσαβόνας και την Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε:    

α. Οι χώρες να µειώσουν το ποσοστό της πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης (ηλικίας 

18 έως 24) έως 10%. 

β. Οι νέοι (ηλικίας 20-24 ετών) να έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον την Μετά-

υποχρεωτική ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση (λύκειο) σε ποσοστό τουλάχιστον 85% 

                                                 
5 Βλ. Cedefop (2008). Initial vocational education and training (IVET) in Europe, Review. p. 10 
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γ. Οι ενήλικες (ηλικίας 25-64 ετών), σε ποσοστό τουλάχιστον 12,5%, να συµµετέχουν 

στη ∆ιά Βίου Μάθηση. 

Στην Ελλάδα, η Α.Ε.Ε.Κ. σε επίπεδο ∆ευτεροβάθµιας Μετά-υποχρεωτικής 

Εκπαίδευσης, παρέχεται από το επαγγελµατικό λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) και από την 

επαγγελµατική σχολή (ΕΠΑ.Σ.). Ειδικότερα, το ΕΠΑ.Λ. συνδυάζει την παροχή 

γενικής εκπαίδευσης µε την επαγγελµατική εκπαίδευση και την κατάρτιση και η 

ΕΠΑ.Σ παρέχει επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση. Σε επίπεδο Μετά-

δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, παρέχεται από τα Ινστιτούτα 

Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.). Για τα Ι.Ε.Κ. γίνεται εκτενής ανάλυση στο 

υποκεφάλαιο 1.4.   

 
1.3.3 Συνεχιζόµενη Επαγγελµατική Εκπαίδευση και Κατάρτιση  

Η συνεχιζόµενη επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση (Σ.Ε.Ε.Κ.) στοχεύει στην 

βελτίωση της ανάπτυξης, της ανταγωνιστικότητας και της κοινωνικής συνοχής. Στα 

πλαίσια της συνεχιζόµενης επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 

υλοποιούνται προγράµµατα, τα οποία ποικίλλουν σηµαντικά µεταξύ τους. Οι 

διαφορές εντοπίζονται στην διάρκεια, στην ποιότητα και στο περιεχόµενο των 

προγραµµάτων κατάρτισης. Τα προγράµµατα συνεχιζόµενης επαγγελµατικής 

εκπαίδευσης και κατάρτισης οργανώνονται από επιχειρήσεις ή από ενώσεις των 

επιχειρήσεων, από κοινωνικούς φορείς, αλλά και από τοπικούς, περιφερειακούς και 

κρατικούς φορείς. Οι συµµετέχοντες µπορεί να είναι εργαζόµενοι, άνεργοι αλλά και 

άτοµα τα οποία επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας. Τα τελευταία χρόνια η 

Σ.Ε.Ε.Κ. έχει αποκτήσει ιδιαίτερη σηµασία, γεγονός που οδηγεί στην αύξηση των 

παρεχόµενων προγραµµάτων κατάρτισης, µε αποτέλεσµα να δίνεται η δυνατότητα 

συµµετοχής σε περισσότερα άτοµα που θέλουν να βελτιώσουν τις ικανότητες τους ή 

να αποκτήσουν νέες, ώστε να είναι σε θέση να ανταποκρίνονται στις αυξανόµενες 

απαιτήσεις στην αγορά εργασίας. Αρνητικό γεγονός αποτελεί η άνιση κατανοµή των 

ευκαιριών κατάρτισης τόσο µεταξύ των χωρών όσο και µεταξύ των ατόµων. 

Σύµφωνα µε στοιχεία της Ε.Ε. (Nestler and Kailis, 2002a, 2002b, 2002c, Eurostat, 

2007) προκύπτει ότι: 

α. Μεταξύ των χωρών εντοπίζονται σηµαντικές διαφορές στην συχνότητα 

υλοποίησης των προγραµµάτων κατάρτισης. Σύµφωνα µε έρευνα της Eurostat CVT 

(CVTS-3), προκύπτουν µεγάλες διαφορές µεταξύ των Σκανδιναβικών χωρών και των 

χωρών του νότου καθώς και ορισµένων ανατολικών χωρών. 
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β. Τα περισσότερα προγράµµατα κατάρτισης χρηµατοδοτούνται από τις επιχειρήσεις. 

Το περιεχόµενο τους είναι αρκετά γενικό µε αποτέλεσµα οι γνώσεις που αποκοµίζουν 

οι καταρτιζόµενοι να µπορούν να εφαρµοστούν και σε άλλες θέσεις εργασίας 

γ. Στα προγράµµατα κατάρτισης που χρηµατοδοτούνται από τις επιχειρήσεις, οι 

ευκαιρίες συµµετοχής των εργαζοµένων δεν είναι ίδιες. Έχουν υψηλότερη 

πιθανότητα συµµετοχής, εκείνοι που έχουν υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, που 

κατέχουν θέσεις στις οποίες απαιτείται υψηλή εξειδίκευση και εκείνοι που κατέχουν 

σηµαντικές θέσεις, θέσεις ευθύνης στην επιχείρηση. Αντίθετα, τα άτοµα µε χαµηλό 

εκπαιδευτικό επίπεδο, έχουν µικρότερες πιθανότητες να συµµετέχουν σε ένα 

πρόγραµµα κατάρτισης. Το αποτέλεσµα που προκύπτει είναι ότι η συνεχιζόµενη 

επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση δεν καλύπτει τις διαφορές που υπάρχουν 

από την αρχική επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση αλλά τις αυξάνει κατά την 

διάρκεια του εργασιακού βίου (ΕΙΜ και SEOR, 2005a).  

δ. Επίσης, στα χρηµατοδοτούµενα από τις επιχειρήσεις προγράµµατα κατάρτισης, 

µεγαλύτερη πιθανότητα συµµετοχής έχουν οι νέοι σε ηλικία εργαζόµενοι, οι άντρες 

εργαζόµενοι καθώς και γενικότερα, τα άτοµα που εργάζονται σε µεγάλες 

επιχειρήσεις. Αντίθετα, µικρότερες πιθανότητες συµµετοχής έχουν οι µετανάστες, οι 

εργαζόµενοι µερικής απασχόλησης και οι προσωρινά απασχολούµενοι.  

Αν και υπάρχει θετική σχέση µεταξύ της συνεχιζόµενης επαγγελµατικής εκπαίδευσης 

και κατάρτισης και της ανάπτυξης, της ανταγωνιστικότητας και της κοινωνικής 

συνοχής, η αγορά δηµιουργεί τις συνθήκες για την χαµηλή δυνατότητα παροχής της 

Σ.Ε.Ε.Κ. ιδίως στα άτοµα µε χαµηλή ειδίκευση (γεγονός που εξηγεί εν µέρει, την 

χαµηλή συµµετοχή τους στα προγράµµατα Σ.Ε.Ε.Κ). 

Στην Ελλάδα, η Σ.Ε.Ε.Κ. αποτελεί µέρος του συστήµατος της ∆ια Βίου Μάθησης. 

∆εν περιλαµβάνεται στο τυπικό σύστηµα εκπαίδευσης, έχει µη τυπική µορφή. 

Προτεραιότητα της είναι η ανάπτυξη των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των ατόµων 

ώστε να είναι σε θέση να προσαρµοστούν στις ανάγκες της αγοράς εργασίας. 

Επιπλέον, στοχεύει στην δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας. Η κυριότερη δοµή που 

παρέχει Σ.Ε.Ε.Κ. είναι τα Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.). Τα Κ.Ε.Κ. 

διακρίνονται σε δηµόσια και ιδιωτικά και λειτουργούν υπό την επίβλεψη του Εθνικού 

Κέντρου Πιστοποίησης Συνεχιζόµενης Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ). 

Γενικά κριτήρια αξιολόγησης και πιστοποίησης των Κ.Ε.Κ. από το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. 

αποτελούν, η εµπειρία και η δυνατότητα υλοποίησης προγραµµάτων, η στελέχωση 

τους µε εξειδικευµένο εργατικό δυναµικό καθώς και οι συγκεκριµένες προδιαγραφές 
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που πρέπει να πληρούν οι κτιριακές υποδοµές που χρησιµοποιούνται. Η 

χρηµατοδότηση τους γίνεται από εθνικούς πόρους και από τα ευρωπαϊκά ταµεία 

Ε.Κ.Τ. και Ε.Τ.Π.Α. Τα Κ.Ε.Κ. είναι υπεύθυνα για την οργάνωση και την υλοποίηση 

προγραµµάτων κατάρτισης, τα οποία απευθύνονται σε εργαζόµενους αλλά και 

ανέργους, ανεξαρτήτως του εκπαιδευτικού τους επιπέδου. Τα προγράµµατα 

κατάρτισης καλύπτουν µια ευρεία ποικιλία εργασιακών κλάδων, όπως υγεία, 

οικονοµία, εκπαίδευση, περιβάλλον κ.α.      

 
1.3.4 Μετά-∆ευτεροβάθµια Επαγγελµατική Εκπαίδευση και Κατάρτιση 

Η Μετά-∆ευτεροβάθµια Επαγγελµατική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, έχει 

ταξινοµηθεί διεθνώς ως ISCED 4. Περιλαµβάνει «τα προγράµµατα που βρίσκονται 

στο µεταίχµιο µεταξύ της µη-υποχρεωτικής ∆ευτεροβάθµιας και της Μετά-

∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης από διεθνή σκοπιά, ακόµα και αν θα µπορούσαν µε 

σαφήνεια να θεωρηθούν ως προγράµµατα της µη-υποχρεωτικής ∆ευτεροβάθµιας ή 

Μετά-∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης σε εθνικό πλαίσιο» (UNESCO, 1997, σ. 31). 

Η Μετά-∆ευτεροβάθµια Επαγγελµατική Εκπαίδευση και Κατάρτιση δίνει την 

δυνατότητα στα άτοµα να αποκτήσουν ένα υψηλότερο επίπεδο εξειδίκευσης στο 

επαγγελµατικό πεδίο επιλογής τους. Σε ορισµένες χώρες που παρέχουν Μετά-

∆ευτεροβάθµια Επαγγελµατική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, τα άτοµα έχουν τη 

δυνατότητα να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε ένα ευρύ φάσµα επιστηµονικών 

κλάδων, π.χ. στην Αυστρία, δίνεται έµφαση στην υγειονοµική περίθαλψη, και στη 

Λιθουανία, στις επιχειρήσεις και στη διοίκηση. 

Σε ορισµένες χώρες όπως η Ισπανία και το Ηνωµένο Βασίλειο, δεν παρέχεται η 

Α.Ε.Ε.Κ. σε επίπεδο Μετά-∆ευτεροβάθµιας Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και 

Κατάρτισης. 

Προκειµένου να µπορέσει ένα άτοµο να ενταχθεί στην Μετά-∆ευτεροβάθµια 

Επαγγελµατική Εκπαίδευση και Κατάρτιση πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τον 

κύκλο σπουδών της Μετά-υποχρεωτικής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Ωστόσο, σε 

ορισµένες χώρες είναι δυνατόν να υπάρχουν ορισµένες εξαιρέσεις όπως6:  

α. Στην Ιρλανδία, τα άτοµα που έχουν εργασιακή εµπειρία µπορούν να έχουν 

πρόσβαση σε ορισµένους κύκλους σπουδών ή δοµές.  

β. Στην ∆ανία, την Ιταλία και την Σουηδία,  οι εργαζόµενοι ή όσοι έχουν ανάγκη από 

επιπλέον δεξιότητες προκειµένου να µπορέσουν να εισέλθουν στην αγορά εργασίας, 

                                                 
6 Βλ. Cedefop (2008). Initial vocational education and training (IVET) in Europe, Review. p. 34-35 
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µπορούν να ενταχθούν στην Μετά-∆ευτεροβάθµια Επαγγελµατική Εκπαίδευση και 

Κατάρτιση.  

γ. Στην Πορτογαλία, τα άτοµα που δεν έχουν τις δεξιότητες, τα προσόντα, ή την 

απαιτούµενη εµπειρία, µπορούν να συµµετάσχουν στη Μετά-∆ευτεροβάθµια 

Επαγγελµατική Εκπαίδευση και Κατάρτιση ώστε να µπορέσουν να ωφεληθούν. 

Όσον αφορά τα ποσοστά συµµετοχής µεταξύ ανδρών και γυναικών, σύµφωνα µε την 

έκθεση του Ο.Ο.Σ.Α. «Education at a glance (2009)»7,  δεν προκύπτουν εµφανής 

διαφορές στον µέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ, σε αντίθεση µε τα ποσοστά ανά 

χώρα, όπου οι διαφορές µπορεί να είναι µεγάλες. Μεταξύ των χωρών στις οποίες το 

ποσοστό αποφοίτησης ξεπερνά το 9%, όπως π.χ. στην Αυστραλία και την Πολωνία, 

παρατηρείται ότι οι γυναίκες που ολοκλήρωσαν κάποιο πρόγραµµα,  υπερείχαν κατά 

40%  έναντι των ανδρών, ενώ το αντίθετο παρατηρήθηκε στην Ιρλανδία, όπου το 

ποσοστό των αποφοίτων γυναικών είναι σχεδόν επτά φορές χαµηλότερο από το 

ποσοστό των ανδρών. 

Στους πίνακες 1.1, 1.2 παρατίθενται τα στοιχεία για τα ποσοστά αποφοίτησης της 

Μετά-∆ευτεροβάθµιας Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, ανά φύλο και 

ανά κατηγορία προγραµµάτων, των χωρών-µελών του Ο.Ο.Σ.Α. και των χωρών-

εταίρων του οργανισµού για το 2007. 

 

Πίνακας 1.1: Ποσοστά Αποφοίτησης της Μετά-∆ευτεροβάθµιας Επαγγελµατικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 
 

  Σύνολο Αποφοίτων ISCED 4A  
  Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

Χώρες ΟΟΣΑ             

Αυστρία - - - 21,6 18,6 24,9 
Βέλγιο - - - 7,2 7,4 7,1 
Τσεχία 22,7 20,4 25,2 22,5 20,1 25 
∆ανία 1,0 1,1 0,8 1,0 1,2 0,8 
Φιλανδία 3,3 3,1 3,6 - - - 
Γαλλία - - - 0,7 0,5 0,8 
Γερµανία 18,3 17,9 18,6 12,1 11 13,3 
Ελλάδα 10,1 9,6 10,8 - - - 
Ουγγαρία 19,4 18,5 20,4 - - - 
Ισλανδία 9,3 10,7 7,6 - - - 

                                                 
7 Βλ. OECD (2009). Education at a glance. Paris, p.49. 
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Ιρλανδία 9,3 16,1 2,4 - - - 
Ιταλία 3,0 2,3 3,8 - - - 
Λουξεµβούργο 2,3 3,4 1,1 - - - 
Νέα Ζηλανδία 19,9 15,8 23,7 - - - 
Νορβηγία 4,5 6,3 2,7 1,1 1,6 0,5 
Πολωνία 12,8 10,1 15,6 - - - 
Πορτογαλία 0,7 1,0 0,4 - - - 
Σλοβακία 2,8 3,1 2,4 2,8 3,1 2,4 
Σουηδία 2,2 1,7 2,8 - - - 
Ελβετία 9,9 9,2 10,6 5,6 5,9 5,2 
              
Μ.Ο. ΟΟΣΑ 7,2 7,2 7,3 3,1 2,9 3,3 
Μ.Ο. Χωρών Ε. Ε. 
(19) 7,7 7,7 7,7 4,0 3,6 4,4 
              
Χώρες-Εταίροι             
Σλοβενία 3,3 2,6 4,0 1,3 0,8 1,9 

Πηγή: OECD (2009) Education at a glance 
Σηµείωση: ISCED 4A: Πρόγραµµα το οποίο σχεδιάστηκε για να προετοιµάσει την άµεση πρόσβαση 
των αποφοίτων στην τριτοβάθµια εκπαίδευση-τύπου A 
 

Πίνακας 1.2: Ποσοστά Αποφοίτησης της Μετά-∆ευτεροβάθµιας Επαγγελµατικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 
 

  ISCED 4B  ISCED 4C 

  Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολό Άνδρες Γυναίκες 

Χώρες ΟΟΣΑ             

Αυστραλία - - - 17,2 14,1 20,3 

Αυστρία 2,6 0,9 4,5 2,3 1,6 3,1 

Βέλγιο 3,1 2,8 3,3 11,4 9,7 13,2 

Τσεχία - - - 0,2 0,2 0,2 

Φιλανδία - - - 7,1 6,2 8,1 

Γαλλία - - - 0,8 0,4 1,1 

Γερµανία 6,2 7,0 5,4 - - - 

Ελλάδα - - - 10,2 9,6 10,8 

Ουγγαρία - - - 24,4 22,4 26,5 

Ισλανδία - - - 9,6 11,2 7,8 

Ιρλανδία - - - 9,3 16,1 2,4 

Ιταλία - - - 3,0 2,3 3,8 

Λουξεµβούργο - - - 2,3 3,4 1,1 

Ολλανδία - - - 1,1 1,5 0,7 

Νορβηγία - - - 3,7 5,1 2,4 
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Πολωνία - - - 12,8 10,1 15,6 

Σουηδία - - - 2,2 1,7 2,8 

Ελβετία 5,0 4,0 6,1 - - - 

              

Μ.Ο. ΟΟΣΑ 0,7 0,6 0,8 4,9 4,8 5,0 
Μ.Ο. Χωρών Ε. Ε. 
(19) 0,7 0,6 0,8 5,1 5,0 5,3 

              

Χώρες-Εταίροι             

Εσθονία 16,5 10,9 22,3 - - - 

Ρωσία - - - 5,3 5,6 4,9 

Σλοβενία 1,9 1,8 2,1 - - - 
Πηγή: OECD (2009). Education at a glance 
Σηµείωση: ISCED 4B: Πρόγραµµα το οποίο σχεδιάστηκε για να προετοιµάσει την άµεση πρόσβαση 
των αποφοίτων στην τριτοβάθµια εκπαίδευση-τύπου B 
 
Στην Ελλάδα, η Μετά-∆ευτεροβάθµια Επαγγελµατική Εκπαίδευση και Κατάρτιση 

είναι επίσηµη αλλά µη τυπική µορφή εκπαίδευσης. Εποπτεύεται από το Υπουργείο 

Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων µέσω του Εθνικού Συστήµατος 

Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Σ.Ε.Ε.Κ).  

Προκειµένου ένα άτοµο να ενταχθεί στην Μετά-∆ευτεροβάθµια Επαγγελµατική 

Εκπαίδευση και Κατάρτιση, θα πρέπει να έχει αποφοιτήσει από το Γενικό Λύκειο ή 

το Επαγγελµατικό Λύκειο ή την Επαγγελµατική Σχολή. Σε ορισµένες ειδικότητες 

γίνονται δεκτοί και οι απόφοιτοι του Γυµνασίου. Η Μετά-∆ευτεροβάθµια 

Επαγγελµατική Εκπαίδευση και Κατάρτιση παρέχεται από τα Ινστιτούτα 

Επαγγελµατική Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) τα οποία πιστοποιούνται και επιβλέπονται από 

την Γενική Γραµµατεία ∆ια Βίου Μάθησης (Γ.Γ.∆.Β.Μ.) 

Επίσης, στο σύστηµα της Μετά-∆ευτεροβάθµιας Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και 

Κατάρτισης εντάσσονται τα κολλέγια (Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης) µε το 

νόµο 3696/2008. Για την ίδρυση και λειτουργία τους,  απαιτούνται αντίστοιχες άδειες 

από το Υπουργείο Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και θρησκευµάτων. Οι τίτλοι 

σπουδών που χορηγούνται από τα κολλέγια δεν είναι ισότιµοι µε εκείνους που 

χορηγούνται από τα Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι. και Ι.Ε.Κ. 

Στην Ελλάδα, δεν προβλέπεται η άµεση πρόσβαση των αποφοίτων της Μετά-

∆ευτεροβάθµιας Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στην Τριτοβάθµια 

Εκπαίδευση. Στην περίπτωση που το επιθυµούν, πρέπει να συµµετάσχουν στις  

πανελλαδικές εξετάσεις. 
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1.4 Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Κατάρτισης 

Τα Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) παρέχουν αρχική επαγγελµατική 

κατάρτιση. Στα πλαίσια αυτά, διδάσκονται  επιστηµονικά, τεχνικά, επαγγελµατικά 

και πρακτικά θέµατα, αναπτύσσονται οι δεξιότητες και οι ικανότητες των 

καταρτιζόµενων µε σκοπό την επαγγελµατική ένταξη τους στην αγορά εργασίας και 

παράλληλα την δυνατότητα αποτελεσµατικής προσαρµογής τους στις µεταβολές των 

αναγκών και των απαιτήσεων της παραγωγικής διαδικασίας.  

Τα Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Κατάρτισης διαχωρίζονται σε δηµόσια και ιδιωτικά. 

Στην πλειοψηφία τους είναι αυτοτελή, ενώ δεκατέσσερα λειτουργούν ως 

παραρτήµατα ορισµένων εκ των αυτοτελών. Τα δηµόσια Ι.Ε.Κ. λειτουργούν σε όλους 

τους νοµούς της χώρας και κυρίως στις µεγάλες πόλεις. Στον παρακάτω πίνακα 

περιέχονται τα στοιχεία σχετικά µε τον αριθµό των δηµοσίων και ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. 

ανά έτος. 

 
Πίνακας 1.3: Ο Αριθµός των Ι.Ε.Κ. ανά έτος 
 

Έτος ∆ηµόσια Ιδιωτικά 

1992 14  - 

1993 38  - 

1994 57  - 

1995 64  - 

1996 75  - 

1997 92 87 

1998 120 81 

1999 134 75 

2000 137 69 

2001 134 80 

2002 128 56 

2003 124 49 

2004 118 46 

2005 116 50 

2006 114 52 

2007 114 51 

2008 114 45 

2009 114 42 

2010 93 42 
 Πηγή: Ο.Ε.Ε.Κ. 
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Από τα στοιχεία του πίνακα 1.3 παρατηρείται µια σηµαντική µείωση του αριθµού των 

δηµοσίων Ι.Ε.Κ. κατά το 2010 σε σχέση µε το 2009. Η µείωση προήλθε µε απόφαση 

του Ο.Ε.Ε.Κ. (∆Κ2/15215/8-7-2010 Πράξη Προέδρου ∆.Σ. Ο.Ε.Ε.Κ.). Σύµφωνα µε 

την απόφαση, τα κριτήρια αναστολής ήταν τα κάτωθι: 

α. Η αδυναµία διατήρησης ικανού αριθµού καταρτιζόµενων κατά τα τελευταία 

εξάµηνα ή/και η αδυναµία υλοποίησης των προκηρυχθείσων ειδικοτήτων. 

β. Η γεωγραφική θέση των Ι.Ε.Κ. που καταργήθηκαν σε σχέση µε το πλησιέστερο, εν 

λειτουργία, Ι.Ε.Κ. 

γ. Η δυνατότητα του εν λειτουργία, πλησιέστερου Ι.Ε.Κ. να αναλάβει τον αυξηµένο 

αριθµό καταρτιζόµενων/τµηµάτων/ειδικοτήτων ως αποτέλεσµα των προτεινόµενων 

αναστολών λειτουργίας. 

δ. Το κτιριολογικό καθεστώς των χώρων εγκατάστασης των Ι.Ε.Κ. ή των 

παραρτηµάτων τους. 

ε. Η κοινωνική πολιτική του Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και 

Θρησκευµάτων για τις παραµεθώριες περιοχές. 

 

1.4.1 Θεσµικό Πλαίσιο 

• Ν. 2009/92. «Εθνικό Σύστηµα Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 

και άλλες διατάξεις».   

Με τον Ν. 2009/92 καθιερώθηκε το Εθνικό Σύστηµα Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης 

και Κατάρτισης (Ε.Σ.Ε.Ε.Κ.), ιδρύθηκε ο Οργανισµός Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης 

και Κατάρτισης και τα Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Κατάρτισης. Οι βασικές διατάξεις 

που διέπουν την οργάνωση και λειτουργία των Ινστιτούτων Επαγγελµατικής 

Κατάρτισης περιλαµβάνονται στον Ν. 2009/92 και στον Κανονισµό Επαγγελµατικής 

Κατάρτισης και Λειτουργίας των Ινστιτούτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης, 

σύµφωνα µε την Ε/12450/21-07-1994 απόφαση του ∆.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ.  

• Ν. 3369/2005. «Συστηµατοποίηση της ∆ια Βίου Μάθησης και Άλλες 

∆ιατάξεις». 

Με τον Ν. 3369/2005 τα Ι.Ε.Κ. είναι φορέας παροχής ∆ια Βίου Εκπαίδευσης και 

Κατάρτισης και παρέχουν αρχική επαγγελµατική κατάρτιση στα πλαίσια της ∆ια 

Βίου Κατάρτισης. 

• Ν. 3879/2010. «Ανάπτυξη της ∆ια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις». 
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Με τον Ν.3879/2010 τα δηµόσια Ι.Ε.Κ. µεταφέρονται στην Γενική Γραµµατεία ∆ιά 

Βίου Μάθησης (Γ.Γ.∆.Β.Μ.). Όσον αφορά τα δηµόσια Ι.Ε.Κ. που ανήκουν σε άλλους 

δηµόσιους φορείς, εποπτεύονται από την Γ.Γ.∆.Β.Μ. ως προς το εκπαιδευτικό 

πλαίσιο. Τα Ι.Ε.Κ. ιδρύονται, συγχωνεύονται ή καταργούνται µε απόφαση των 

Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων. Για 

την λειτουργία των ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. απαιτείται έγκριση από το ∆.Σ. του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. 

Επίσης, καταργείται ο Ο.Ε.Ε.Κ. και αντικαθίσταται από τον Εθνικό Οργανισµό 

Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.)  

 
1.4.2 Καταρτιζόµενοι 

Στα Ι.Ε.Κ., δικαίωµα εγγραφής έχουν όσοι διαθέτουν τουλάχιστον Απολυτήριο 

Γυµνασίου και είναι 18 ετών και άνω. Η διαδικασία επιλογής των καταρτιζόµενων, 

προκειµένου να εγγραφούν στο Α’ εξάµηνο στα ∆ηµόσια Ι.Ε.Κ., πραγµατοποιείται 

δύο φορές. Για το χειµερινό εξάµηνο στις αρχές Σεπτεµβρίου και για το εαρινό 

εξάµηνο στα τέλη Ιανουαρίου. Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων 

καταρτιζόµενων στα ∆ηµόσια Ι.Ε.Κ., είναι ο βαθµός του τίτλου σπουδών, η ηλικία, η 

ιδιότητα του πολύτεκνου γονέα, η προϋπηρεσία, καθώς και άλλα κοινωνικά κριτήρια. 

Ο αριθµός των καταρτιζόµενων στο τµήµα µάθησης κυµαίνεται από 20 έως 30 

άτοµα. Ο ακριβής αριθµός σε κάθε τµήµα εξαρτάται από παράγοντες όπως η 

γεωγραφική τοποθεσία του Ι.Ε.Κ., η ζήτηση της ειδικότητα και λοιπών παραµέτρων. 

Στους παρακάτω πίνακα περιέχονται τα στοιχεία σχετικά µε τον αριθµό των 

αποφοίτων των δηµόσιων και των ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. 

Οι καταρτιζόµενοι µόλις ολοκληρώσουν το πρόγραµµα κατάρτισης τους, το οποίο 

διαρκεί 4 εξάµηνα, µπορούν να δώσουν εξετάσεις για να αποκτήσουν το δίπλωµα 

επαγγελµατικής κατάρτισης. Οι εξετάσεις πραγµατοποιούνται δύο φορές ανά έτος και 

περιλαµβάνουν θεωρητικό και πρακτικό µέρος. Οι εξετάσεις είναι κοινές για τους 

αποφοίτους των δηµοσίων και των ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. Το δίπλωµα επαγγελµατικής 

κατάρτισης είναι αναγνωρισµένο στην Ελλάδα και στις χώρες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και είναι υποχρεωτικό προκειµένου ο καταρτιζόµενος να έχει δικαίωµα 

απόκτησης επαγγελµατικών δικαιωµάτων.   

 

 

 

 



 18 

Πίνακας 1.4: Οι Απόφοιτοι των ∆ηµοσίων Ι.Ε.Κ ανά έτος 
 

Έτος Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 
1992 22 6 28 

1993 281 287 568 

1994 1.695 1.935 3.630 

1995 2.254 2.905 5.159 

1996 2.458 3.412 5.870 

1997 3.015 5.174 8.189 

1998 3.007 5.463 8.470 

1999 4.591 8.888 13.479 

2000 5.986 10.356 16.342 

2001 7.247 11.513 18.760 

2002 4.750 6.646 11.936 

2003 4.330 6.266 10.596 

2004 4.146 5.484 9.630 

2005 3.783 4.403 8.186 

2006 3.179 3.506 6.685 

2007 4.051 4.322 8.373 

2008 4.486 5.303 9.789 

2009 3.758 4.453 8.211 

2010 3.453 4.283 7.736 

Πηγή: Ο.Ε.Ε.Κ. 

 

Από τα στοιχεία του πίνακα 1.4 προκύπτει ότι, κατά την τελευταία τριετία, 

παρουσιάστηκε µια σταδιακή µείωση του αριθµού των αποφοίτων των δηµοσίων 

Ι.Ε.Κ. Η µείωση αυτή (σύµφωνα µε την απόφαση του Ο.Ε.Ε.Κ. για αναστολή 

λειτουργίας µέρους των δηµοσίων Ι.Ε.Κ.), είναι απόροια της µείωσης της ζήτησης για 

κατάρτιση στα Ι.Ε.Κ. Ωστόσο, παραµένει ανοιχτό θέµα προς διερεύνηση, οι 

παράγοντες που συνέβαλαν στην µείωση της ζήτησης.    

 
Πίνακας 1.5: Οι Απόφοιτοι των ∆ηµοσίων Ι.Ε.Κ. ανά ειδικότητα (1992-2009) 
 

Τοµέας Σύνολο Αποφοίτων 

Χρηµατοπιστωτικών και ∆ιοικητικών Υπηρεσιών 46.183 
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Υγείας - Αισθητικής - Κοινωνικών Υπηρεσιών 24.672 

Πληροφορικής - Τηλεπικοινωνιών – ∆ικτύων 24.500 

Μηχανολογίας - Ηλεκτρολογίας – Ηλεκτρονικών 19.451 

Τουρισµού – Μεταφορών 13.214 

Εφαρµοσµένων Τεχνών 9.718 

∆οµικών και Συναφών Κατασκευών 4.401 

Γεωτεχνικός 3.635 

Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης 3.145 

Τροφίµων και Ποτών 1.782 

Πολιτισµού - Αθλητισµού 1.024 

Ένδυσης και Υπόδησης 690 

Χηµικής Βιοµηχανίας 689 

Ενέργειας - Περιβάλλοντος 257 
Πηγή: Ο.Ε.Ε.Κ. 

 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία του πίνακα 1.5, πρώτος σε ζήτηση, είναι ο τοµέας των 

Χρηµατοπιστωτικών και ∆ιοικητικών Υπηρεσιών, στην δεύερη θέση είναι ο τοµέας 

της Υγείας - Αισθητικής - Κοινωνικών Υπηρεσιών και µε µικρή διαφορά ακολουθεί ο 

τοµέας της Πληροφορικής - Τηλεπικοινωνιών – ∆ικτύων. 

 

Πίνακας 1.6: Οι Απόφοιτοι των Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. ανά έτος 
 
Έτος Σύνολο 

1997 19.959 

1998 19.606 

1999 18.746 

2000 14.407 

2001 11.914 

2002 11.768 

2003 10.991 

2004 11.499 

2005 13.378 

2006 16.136 

2007 18.619 

2008 20.921 
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2009 20.734 

2010 20.088 

Πηγή: Ο.Ε.Ε.Κ. 

 
1.4.3 Επαγγελµατικά δικαιώµατα των καταρτιζόµενων 

Οι απόφοιτοι των Ι.Ε.Κ. που αποκτούν το ∆ίπλωµα Επαγγελµατικής Κατάρτισης, 

έχουν επαγγελµατικά δικαιώµατα τα οποία τους δίνουν την δυνατότητα πρόσβασης 

στην αγορά εργασίας, στον δηµόσιο και στον ιδιωτικό τοµέα. Η άδεια άσκησης 

επαγγέλµατος, όπου αυτή απαιτείται, εκδίδεται από την κατά περίπτωση αρµόδια 

υπηρεσία της Νοµαρχίας στην οποία υπάγεται η µόνιµη κατοικία του αιτούντος. 

Το ∆ίπλωµα Επαγγελµατικής Κατάρτισης αναγνωρίζεται ως τυπικό προσόν 

διορισµού στο ∆ηµόσιο Τοµέα (Π.∆. 50/2001,ΦΕΚ 39/Α’/05-03-2001) όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει µε τα Π.∆. 347/2003 (ΦΕΚ115/Α’/31-12-2003,  

Εγκ.∆ΟΑ/Φ13/1873, Παράρτηµα Γ’), Π.∆. 44/2005 (ΦΕΚ 63/Α’/9-03-2005),  Π.∆. 

116/2006 (ΦΕΚ 115/Α’/9-06-2006), Π.∆.146/2007 (ΦΕΚ 185/Α’/3-08-2007). Οι 

κάτοχοι του διπλώµατος επαγγελµατικής εκπαίδευσης µοριοδοτούνται στους 

διαγωνισµούς του Α.Σ.Ε.Π. µε 150 µόρια [Άρθρο 8, Ν. 3051/2002 (ΦΕΚ 220/Α’/20-

9-02)]. 

Η πρακτική άσκηση των καταρτιζόµενων λαµβάνεται υπόψη ως αναγνωρισµένη 

προϋπηρεσία για την λήψη της άδειας ασκήσεως επαγγέλµατος. Η πρακτική άσκηση 

µπορεί να γίνει στον δηµόσιο τοµέα, σε νοµικά πρόσωπα δηµόσιου ή ιδιωτικού 

δικαίου και στον ιδιωτικό τοµέα. Οι καταρτιζόµενοι έχουν δικαίωµα συµµετοχής 

στην πρακτική άσκηση εφόσον δεν έχουν συµµετάσχει στις εξετάσεις για το δίπλωµα 

επαγγελµατικής κατάρτισης. Η πρακτική άσκηση συµβάλει στην προώθηση των 

καταρτιζόµενων στον τοµέα εργασίας στον οποίο καταρτίστηκαν, αλλά και στην 

µείωση της ανεργίας.  

 
1.4.4 ∆ίδακτρα 

Οι καταρτιζόµενοι είναι υποχρεωµένοι να καταβάλλουν ένα ποσό για την κατάρτιση 

τους. Τα δίδακτρα είναι υψηλότερα στα ιδιωτικά και χαµηλότερα στα δηµόσια Ι.Ε.Κ.. 

Στα ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. το ύψος των διδάκτρων δεν είναι καθορισµένο, τα δίδακτρα 

ποικίλλουν και κατά µέσον όρο ανέρχονται σε 1.800 ευρώ. Στα δηµόσια Ι.Ε.Κ. τα 

δίδακτρα ανέρχονται στα 367 ευρώ για κάθε εξάµηνο. Για τους ενδιαφεροµένους που 

ανήκουν στις οικονοµικά ασθενέστερες τάξεις, προβλέπονται κάποιες διευκολύνσεις. 
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Πιο συγκεκριµένα για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες και τους οικονοµικά ασθενείς 

Έλληνες υπηκόους, το ύψος των διδάκτρων είναι στα 190 ευρώ, για τους 

καταρτιζόµενους των οποίων οι οικογένειες  διαµένουν µόνιµα σε περιοχές που έχουν 

τεθεί σε κατάσταση ανάγκης είναι 5 ευρώ. Για τους αλλοδαπούς υπηκόους εκτός Ε.Ε. 

τα δίδακτρα ανέρχονται στα 734 ευρώ ενώ για τους οικονοµικά ασθενείς αλλοδαπούς 

υπηκόους εκτός Ε.Ε. τα δίδακτρα είναι 380 ευρώ. 

Παράλληλα προβλέπεται και υποτροφία για τους καταρτιζόµενους, το ύψος της 

οποίας ανέρχεται στα 750 ευρώ και δίνεται στο 10% των προσερχόµενων στις τελικές 

εξετάσεις. 

 
1.4.5 Ειδικότητες 

Οι ειδικότητες κατάρτισης οι οποίες παρέχονται από τα Ι.Ε.Κ. είναι οι παρακάτω: 

● Πληροφορική – Τηλεπικοινωνίες – ∆ίκτυα 

● Χρηµατοπιστωτικές και ∆ιοικητικές Υπηρεσίες 

● Τουρισµός – Μεταφορές 

● Γεωτεχνικών 

● Τρόφιµα – Ποτά 

● Μηχανολογία – Ηλεκτρολογία – Ηλεκτρονική 

● Ένδυση – Υπόδηση 

● Χηµική Βιοµηχανία 

● ∆οµικές και Συναφές Κατασκευές 

● Πολιτισµός – Αθλητισµός 

● Εφαρµοσµένες Τέχνες 

● Ενέργεια – Περιβάλλον 

● Υγεία – Αισθητική – Κοινωνικές Υπηρεσίες 

● Επικοινωνία και Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης. 

Για την προσθήκη ή την αφαίρεση µιας ειδικότητας, απαιτείται σχετική απόφαση του 

Υπουργού Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων.  

 

1.5 ∆ια Βίου Μάθηση 

Η ∆ιά Βίου Μάθηση ορίζεται ως ‘κάθε µαθησιακή δραστηριότητα που 

αναλαµβάνεται καθ’ όλη την διάρκεια της ζωής, µε σκοπό τη βελτίωση των γνώσεων, 

των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων, στο πλαίσιο µιας προσωπικής, πολιτικής, 

κοινωνικής και εργασιακής άποψης’. Η ∆ια Βίου Μάθηση αποτελεί το πλαίσιο για το 
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σχεδιασµό και την υλοποίηση της µεταρρύθµισης των υφιστάµενων συστηµάτων 

εκπαίδευσης και κατάρτισης, ώστε να προκύψουν συστηµατικές ευκαιρίες µάθησης 

για τα άτοµα. Οι ευκαιρίες αυτές εντοπίζονται στις δυνατότητες που θα παρέχονται 

στα άτοµα για µάθηση οπουδήποτε, οποτεδήποτε, και σύµφωνα µε τις µαθησιακές 

ικανότητες και ανάγκες τους, στην χρήση των συνολικών δοµών εκπαίδευσης και 

κατάρτισης (τυπικής και µη-τυπικής µορφής). Σύµφωνα µε τον Faris (1995), η έννοια 

«∆ια Βίου Μάθηση» είναι µια δηµοφιλής αλλά και ασαφής έννοια. Ορισµένοι 

αντιλαµβάνονται την έννοια αυτή ως την συνεχιζόµενη επαγγελµατική εκπαίδευση, 

ενώ άλλοι θεωρούν ότι είναι συνολικά, η διαδικασία µάθησης εκτός του τυπικού 

συστήµατος εκπαίδευσης και κατάρτισης.  

Η ∆ια Βίου Μάθηση στοχεύει στην απόκτηση και την αναβάθµιση των γνώσεων, 

ικανοτήτων, των ενδιαφερόντων και των προσόντων των ατόµων από την 

προσχολική ηλικία έως και µετά την συνταξιοδότηση από την εργασία τους. Προωθεί 

την ανάπτυξη των γνώσεων και των ικανοτήτων που θα επιτρέψουν σε κάθε άτοµο να 

προσαρµοστεί στην κοινωνία της γνώσης και να συµµετέχει ενεργά σε όλες τις 

δράσεις της κοινωνικής και οικονοµικής ζωής, δίνοντας του έτσι την δυνατότητα να 

καθορίσει, σε µεγαλύτερο βαθµό, την µελλοντική του εξέλιξη. Η ∆ια Βίου Μάθηση 

συµβάλει στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού µέσω µιας συνεχόµενης 

υποστηρικτικής διαδικασίας. Η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού γίνεται εκτός 

του τυπικού εκπαιδευτικού συστήµατος και τα άτοµα είναι παράγοντες της 

εκπαίδευσης τους (UNESCO, 1976). 

Η ∆ια Βίου Μάθηση έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά8: 

1. ∆ιακρίνεται στην τυπική και στην µη-τυπική µάθηση η οποία πραγµατοποιείται 

εκτός του τυπικού συστήµατος εκπαίδευσης και κατάρτισης.  

2. Η ανάγκη ενός ατόµου για µάθηση, εντοπίζεται σε όλη την διάρκεια της ζωής του. 

3. Η γνώση είναι απαραίτητο εφόδιο για ένα άτοµο προκειµένου να µπορεί να 

ανταποκριθεί στις αλλαγές της σύγχρονης κοινωνίας.  

4. Τα άτοµα και οι κοινωνίες από κοινού, σε τοπικό και παγκόσµιο επίπεδο, πρέπει να 

συµµετέχουν στον προσδιορισµό των αναγκών της ∆ια Βίου Μάθησης. 

5. Η ∆ια Βίου Μάθηση είναι ταυτόχρονα προϊόν και οδηγός για την ευρεία χρήση 

των νέων τεχνολογιών. 

                                                 
8 Βλ. Barker, K. (1998) Lifelong Learning in Canada: Visions for the future. FuturEd, pp. 2-3  
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6. Τα οφέλη της ∆ια Βίου Μάθησης, τα καρπώνονται τόσο τα άτοµα και όσο και οι 

κοινωνίες στο σύνολο τους. 

Για την επιτυχή συµµετοχή των ατόµων στην ∆ια Βίου Μάθηση, πρέπει τα άτοµα να 

µαθαίνουν σε συνεχή βάση, να είναι εξοπλισµένα µε τις απαραίτητες γνώσεις και 

δεξιότητες ώστε να µπορούν να συµµετάσχουν σε αυτό-κατευθυνόµενη µάθηση, να 

έχουν πρόσβαση σε ευκαιρίες για µάθηση σε συνεχή βάση και να έχουν οικονοµικά 

και πολιτιστικά κίνητρα για την συµµετοχή τους (Education Policy Analysis Branch 

of the OECD, 1998). 

 

1.5.1 Η ∆ια Βίου Μάθηση στην Ευρώπη 

Σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Λισσαβόνας, 

επιβεβαιώνεται ότι η κίνηση προς τη ∆ια Βίου Μάθηση πρέπει να συνοδεύεται από 

µια επιτυχή µετάβαση στην οικονοµία και στην κοινωνία της γνώσης. Ως εκ τούτου, 

τα Ευρωπαϊκά συστήµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης βρίσκονται στο επίκεντρο των 

επερχόµενων αλλαγών. Τα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Φέιρα 

καλούν τα «κράτη-µέλη, το Συµβούλιο και την Επιτροπή στα πλαίσια των 

αρµοδιοτήτων τους, να καθορίσουν συνεκτικές στρατηγικές και πρακτικά µέτρα µε 

στόχο την προώθηση της ∆ια Βίου Μάθησης για όλους9».  

Σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι ευκαιρίες µάθησης πρέπει να είναι 

διαθέσιµες σε όλους τους πολίτες σε συνεχή βάση. Τα άτοµα πρέπει να έχουν µια 

πορεία µάθησης η οποία θα είναι προσαρµοσµένη στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα 

τους, σε όλα τα στάδια της ζωής τους. Κατ’ επέκταση, το περιεχόµενο της µάθησης, ο 

τρόπος µάθησης και ο χώρος µάθησης µπορεί να διαφέρουν ανά άτοµο ή οµάδα 

ατόµων.  

Στα πλαίσια των δράσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης συµπεριλαµβάνονται τα εξής: 

1. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θεσπίσει ένα «χαρτοφυλάκιο» το οποίο δίνει την 

δυνατότητα στους πολίτες να παρουσιάζουν τις ικανότητες και τα προσόντα τους σε  

οποιοδήποτε κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το σύστηµα περιλαµβάνει το 

ευρωπαϊκό βιογραφικό σηµείωµα. 

2. Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της ευρωπαϊκής διάστασης των υπηρεσιών 

πληροφόρησης, συµβουλευτικής και προσανατολισµού, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

δηµιούργησε µια διαδικτυακή πύλη για τις ευκαιρίες µάθησης, µε στόχο την 

                                                 
9 Βλ. Συµπεράσµατα Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Φέιρα, παρ. 33. 
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αξιοποίηση ευκαιριών για µάθηση από τα άτοµα, ώστε να καταστήσει τη µάθηση πιο 

ισχυρή. 

3. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να στηρίζει τη ∆ιά Βίου Μάθηση στα πλαίσια 

πρωτοβουλιών, όπως π.χ. η «Καινοτοµία 2000».  

4. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (Ε.Κ.Τ.) και το Ευρωπαϊκό Ταµείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) χρηµατοδοτούν τα προγράµµατα που αφορούν 

την ∆ια Βίου Μάθησης, όπως π.χ. το EQUAL. Ειδικότερα, το Ε.Κ.Τ. είναι το κύριο 

κοινοτικό µέσο χρηµατοδοτικής στήριξης για τη ∆ια Βίου Μάθηση. 

5. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενθαρρύνει τον ποιοτικό έλεγχο, µέσω της χορήγησης ενός 

ευρωπαϊκού σήµατος για τις επιχειρήσεις, προκειµένου να επιβραβεύσει και να 

δηµοσιοποιήσει τις καλύτερες πρακτικές στη ∆ια Βίου Μάθηση. 

Με βάση µια συζήτηση σε Ευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά µε τη ∆ια Βίου Μάθηση, 

συγκεντρώθηκαν µέσω των κοινοτικών προγραµµάτων και το Ευρωπαϊκό Έτος της 

∆ια Βίου Μάθησης (1996), ορισµένα βασικά µηνύµατα τα οποία προτείνουν ότι µια 

ολοκληρωµένη και συνεκτική στρατηγική της ∆ιά Βίου Μάθησης για την Ευρώπη 

πρέπει να αποσκοπεί στα εξής10: 

• Στην εγγύηση της καθολικής και συνεχούς πρόσβασης στη µάθηση για την 

απόκτηση και την ανανέωση των γνώσεων που απαιτούνται για τη διαρκή 

συµµετοχή στην κοινωνία της γνώσης 

• Στην αισθητή αύξηση των επενδύσεων σε ανθρώπινο κεφάλαιο 

• Στην ανάπτυξη αποτελεσµατικών µεθόδων µάθησης  

• Στην σηµαντική βελτίωση του τρόπου αξιολόγησης της συµµετοχή στη 

µάθηση και των αποτελεσµάτων της, κυρίως στη µη-τυπική µάθηση. 

• Στην διασφάλιση της άµεσης πρόσβασης όλων, σε χρήσιµες πληροφορίες και 

συµβουλές σχετικά µε ευκαιρίες µάθησης σε όλη την Ευρώπη και καθ’ όλη τη 

διάρκεια της ζωή τους. 

• Στην παροχή ευκαιριών για προγράµµατα ∆ιά Βίου Μάθησης που θα 

υλοποιούνται κοντά στον τόπο κατοικίας και εργασίας των ατόµων και στην 

υποστήριξη µέσω των νέων τεχνολογιών όταν είναι αναγκαίο. 

 

                                                 
10 Βλ. Commission of the European Communities (2000). A Memorandum on Lifelong Learning, pp.4 
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1.5.2 Η ∆ια Βίου Μάθηση στην Ελλάδα 

Στην Ελλάδα, η πρώτη προσπάθεια για την εκπαίδευση ενηλίκων ξεκινά το 1929 µε 

την ίδρυση σχολών, οι οποίες κατά κύριο λόγω ήταν νυχτερινές, µε σκοπό την 

παροχή εκπαίδευσης, κυρίως σε ενήλικες, οι οποίοι δεν είχαν ολοκληρώσει την 

υποχρεωτική σχολική εκπαίδευση. Το 1943 δηµιουργήθηκαν υπηρεσίες µε στόχο την 

καταπολέµηση του αναλφαβητισµού. Σε κεντρικό επίπεδο δηµιουργήθηκε η 

Κεντρική Επιτροπή Καταπολέµησης του Αναλφαβητισµού (Κ.Ε.Κ.Α.) και σε 

περιφερειακό επίπεδο, ανά νοµό, οι Νοµαρχιακές Επιτροπές Λαϊκής Επιµόρφωσης 

(Ν.Ε.Λ.Ε.). 

Στα µέσα της δεκαετίας του 1970, συστήθηκε η ∆ιεύθυνση Επιµόρφωσης Ενηλίκων 

στο Υπουργείο Παιδείας η οποία το 1983 (Ν.1320/1983, Π.∆. 131 καθόριζε το έργο 

της) αναβαθµίστηκε σε Γενική Γραµµατεία Λαϊκής Επιµόρφωσης (Γ.Γ.Λ.Ε.) Η 

Γ.Γ.Λ.Ε. χρηµατοδοτούσε τα επιµορφωτικά προγράµµατα που πραγµατοποιούνταν 

µέσω των Ν.Ε.Λ.Ε. Επίσης, οργάνωνε και χρηµατοδοτούσε επιµέρους δράσεις 

πολιτιστικού χαρακτήρα. 

Το 1995 (Ν.2327/1995) ιδρύθηκε το Ινστιτούτο ∆ιαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων 

(Ι.∆.ΕΚ.Ε.) και το 1997 (Ν.2525/1997) θεσµοθετήθηκαν τα Σχολεία ∆εύτερης 

Ευκαιρίας (Σ.∆.Ε.). Το 2001 (Ν.2909/2001), η Γ.Γ.Λ.Ε. µετονοµάστηκε σε Γενική 

Γραµµατεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Γ.Γ.Ε.Ε.) και ανέλαβε το σχεδιασµό, το 

συντονισµό και την υλοποίηση ενεργειών, σε εθνικό επίπεδο και στον απόδηµο 

ελληνισµό, που αφορούν τη ∆ιά Βίου Μάθηση. Επίσης, το Ι.∆.ΕΚ.Ε. υπάγεται στη 

Γενική Γραµµατεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Σκοπός του είναι η τεχνολογική και 

επιστηµονική υποστήριξη των προγραµµάτων της Γ.Γ.Ε.Ε. και η υλοποίηση 

ενεργειών που αφορούν στη ∆ιά Βίου Μάθηση. Οι δράσεις του Ι.∆.ΕΚ.Ε. 

χρηµατοδοτούνται από κοινοτικούς και εθνικούς πόρους και από άλλες πηγές 

Με το Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για την Απασχόληση (Ε.Σ.∆.Α.) το οποίο εκπονήθηκε 

το 1999, προβλέπεται η συστηµατική σύνδεση του θεσµού των Κέντρων 

Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) µε τα Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης 

(Κ.Π.Α.) του Ο.Α.Ε.∆., στα πλαίσια του προγράµµατος της συνεχιζόµενης 

κατάρτισης ανέργων σε εθνικό επίπεδο. Το 2003 ιδρύθηκαν τα Κέντρα Εκπαίδευσης 

Ενηλίκων (Κ.Ε.Ε.) και οι Σχολών Γονέων. Επίσης, µε τον Ν.3191/2003 

θεσµοθετήθηκε το Εθνικό Σύστηµα Σύνδεσης της Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και 

Κατάρτισης µε την Απασχόληση (Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.Κ.Α.). Το 2005 µε τον Ν. 3369/2005 

«Συστηµατοποίηση της ∆ια Βίου Μάθησης και Άλλες ∆ιατάξεις», καθορίζεται η 
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λειτουργία των Φορέων Παροχής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Ενηλίκων. Το 2008 

(Ν.3699/2008), η Γ.Γ.Ε.Ε. µετονοµάστηκε σε Γενική Γραµµατεία ∆ια Βίου Μάθησης. 

Το 2010, µε τον Ν. 3879/2010 «Ανάπτυξη της ∆ιά Βίου Μάθησης και λοιπές 

διατάξεις» προωθούνται αλλαγές στον χώρο της ∆ια Βίου Μάθησης και το 2011 

(ΦΕΚ Β2508/4-11-2011) συστήθηκε το Ίδρυµα Νεολαίας και ∆ια Βίου Μάθησης 

µετά από συγχώνευση του Εθνικού Ιδρύµατος Νεότητας (Ε.Ι.Ν.), του Ι.∆.ΕΚ.Ε. και 

του Ινστιτούτο Νεολαίας.  

Στην Ελλάδα, στα πλαίσια της τυπικής εκπαίδευσης ενηλίκων, λειτουργούν τα Σ.∆.Ε. 

τα οποία καλύπτουν ανάγκες των ατόµων που δεν έχουν ολοκληρώσει την 

υποχρεωτική εκπαίδευση. Στοχεύουν στην καταπολέµηση του κοινωνικού 

αποκλεισµού και στην ενίσχυση των ατόµων µε εκπαιδευτικά εφόδια ώστε να 

µπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και να ενταχθούν σε 

αυτή. Στα Σ.∆.Ε. µπορούν να ενταχθούν άτοµα ηλικίας 18 ετών και άνω, η φοίτηση 

διαρκεί δύο έτη και οι απόφοιτοι παίρνουν απολυτήριο ισότιµο µε εκείνου του 

Γυµνασίου. 

Στα πλαίσια της µη-τυπικής εκπαίδευσης ενηλίκων έχουν δηµιουργηθεί δοµές και 

προγράµµατα τα οποία απευθύνονται τόσο στον γενικό πληθυσµό, όσο και σε 

συγκεκριµένες κοινωνικές οµάδες. Στοχεύουν στην κάλυψη συγκεκριµένων αναγκών 

των ατόµων και στην απόκτηση βασικών και ειδικευµένων γνώσεων. Η διάρκεια 

εκπαίδευσης των ατόµων είναι συνήθως µικρή και δεν ξεπερνά το ένας έτος. 

Ορισµένες από τις δοµές που έχουν προσφέρει εκπαιδευτικές υπηρεσίες στην Ελλάδα 

είναι τα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων, οι Σχολές Γονέων, το Κέντρο ∆ια Βίου 

Μάθησης Ενηλίκων από Απόσταση, οι Νοµαρχιακές Επιτροπές Λαϊκής 

Επιµόρφωσης και τα Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης. 

Τα τελευταία χρόνια έχουν πραγµατοποιηθεί σηµαντικές πρόοδοι και µεγάλες 

επενδύσεις στο χώρο της ∆ια Βίου Μάθησης στην Ελλάδα και πλέον θεωρείται 

προσεγγίσιµος ο στόχος της Λισσαβόνας. Σύµφωνα µε την συνθήκη της Λισσαβόνας, 

το ποσοστό συµµετοχής του πληθυσµού σε προγράµµατα της ∆.Β.Μ., έχει οριστεί 

στο 12,5%. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
 

2.1 Εισαγωγή 

Η εκπαίδευση είναι ο κύριος θεσµικός µηχανισµός παραγωγής, συσσώρευσης και 

διάχυσης ανθρώπινου κεφαλαίου [Schultz (1961), Becker (1964), Μincer (1974)]. 

Έχει πολυδιάστατες παιδευτικές, οικονοµικές, πολιτισµικές, κοινωνικές και πολιτικές 

λειτουργίες. Αποτελεί δυνητικό συντελεστή προώθησης της µεγέθυνσης – ανάπτυξης 

της οικονοµίας [Schultz (1961), Denison (1967), Lukas (1988), Romer (1990), 

Mankiw et al (1992)], της απασχόλησης [ΟECD (1998), McIntosh & Vignoles 

(2001), de la Fuente (2003)], της διανοµής του εισοδήµατος και της κοινωνικής 

συνοχής [McMahon (2004)]. Είναι κατανάλωση, αλλά κυρίως επένδυση [Schultz 

(1961), Becker (1964)]. Η εκπαίδευση υπό την οπτική της οικονοµικής, παράγει και 

διαχέει ποικιλία οφελών στους εκπαιδευόµενους και στα µέλη των νοικοκυριών τους, 

στις επιχειρήσεις και συνολικά στην οικονοµία, στην κοινωνία και στην πολιτική 

[Haveman, R., & Wolfe, B. (1984), Wolfe, B., & Zuvekas, S. (1997)]11. Επίσης, 

σύµφωνα µε τον Blaug (1972), η εκπαίδευση αυξάνει την παραγωγικότητα. Η 

εκπαίδευση αντλεί ένα σηµαντικό µέρος των οικονοµικών πόρων των τοµέων της 

οικονοµίας (κράτος, νοικοκυριά, επιχειρήσεις), επιδιώκοντας παράλληλα την 

άντληση µεγαλύτερου µέρους. Οι εκτιµήσεις της αποδοτικότητας και της 

αποτελεσµατικότητας (εκ των προτέρων ή εκ των υστέρων) των πόρων που 

χρησιµοποιούνται στην εκπαίδευση, µε την εφαρµογή των επιστηµονικών µεθόδων 

αξιολόγησης, αποτελούν χρήσιµα «εργαλεία» για την λήψη αποφάσεων αναφορικά 

µε τις επενδύσεις που πρέπει να γίνουν στον χώρο της εκπαίδευσης και τις πολιτικές 

που πρέπει να σχεδιαστούν από το κράτος. Συµβάλλουν στον εκπαιδευτικό 

σχεδιασµό και στην αποτελεσµατική κατανοµή των πόρων µεταξύ των εναλλακτικών 

χρήσεων. 

Η Οικονοµική της Εκπαίδευσης αποτελεί κλάδο της Οικονοµικής Επιστήµης. Έχει ως 

βασικό αντικείµενο µελέτης, την διερεύνηση της συµβολής της εκπαίδευσης, ως 

επένδυση, σε ανθρώπινο κεφάλαιο και την συµβολή της στην οικονοµική ανάπτυξη. 

Η θεωρία του ανθρώπινου κεφαλαίου έχει κεντρική θέση στον κλάδο της 

Οικονοµικής της Εκπαίδευσης. 

                                                 
11 Βλ. Τσαµαδιάς, Κ.,Χανής, Σ. (2011) Επισκόπηση των Εµπειρικών Μελετών Εκτίµησης της 
Αποδοτικότητας των Επενδύσεων στην Εκπαίδευση για την Ελλάδα. Τιµητικός Τόµος Π. 
Αγαλλοπούλου, Πανεπιστήµιο Πειραιώς, σελ. 1.309 
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Από την Αρχαία Ελλάδα, ο Πλάτωνας είχε εντοπίσει το ρόλο της εκπαίδευσης στην 

οικονοµική ανάπτυξη και είχε µιλήσει για την αξία της εκπαίδευσης. Σύµφωνα µε τον 

Πλάτωνα, η κοινωνία οφείλει να επενδύει στην εκπαίδευση διότι θα αποκοµίσει 

οφέλη από την επένδυση αυτή12.   

Αρκετά χρόνια αργότερα, ο κλασικός οικονοµολόγος Adam Smith αντιλήφθηκε ότι η 

εκπαίδευση αποτελεί επένδυση για την παραγωγή ανθρώπινου κεφαλαίου. Στο βιβλίο 

του ‘Πλούτος των Εθνών’ (1776) «έκανε αναφορά στο βασικό στοιχείο που αποτελεί 

την θεωρητική βάση της σύγχρονης οικονοµικής της εκπαίδευσης»13.  Μέσα από τα 

έργα του, προκύπτει ξεκάθαρα ότι πίστευε στην σηµαντική συµβολή του ανθρώπινου 

κεφαλαίου στην οικονοµική ανάπτυξη. Αν και δεν προχώρησε στον υπολογισµό του, 

προέβλεψε ότι θα συµβάλει στην αύξηση του εισοδήµατος του ατόµου σε όλη την 

διάρκεια του εργασιακού του βίου.  

Για την συµβολή της εκπαίδευσης στην ανάπτυξη µίλησαν και οι, µετά τον Smith, 

κλασικοί οικονοµολόγοι Ricardo και Malthus αλλά και µαρξιστές οικονοµολόγοι 

όπως ο σοβιετικός C.S.Strumilin. Ο Strumilin µελέτησε το πρόβληµα του 

προγραµµατισµού της εκπαίδευσης και επιχείρησε να ερευνήσει την επίδραση της 

εκπαίδευσης στην ανάπτυξη.  

Η Οικονοµική της Εκπαίδευσης, ως κλάδος της Οικονοµικής Επιστήµης, 

θεµελιώθηκε το 1960 από τον καθηγητή του Πανεπιστηµίου του Σικάγο, Th. Schultz. 

Ο καθηγητής Schultz αναφέρει […Κατάλαβα ότι οι πρόοδοι στις επιστήµες και την νέα 

τεχνολογία δεν µπορούσαν να εξηγήσουν και να απορροφήσουν όλη την θετική 

ανάπτυξη της παραγωγικότητας. Έτσι άρχισα να ψάχνω µια πιο ολοκληρωµένη εξήγηση 

και αντιλήφθηκα ότι αυτό το ανεξήγητο κενό που υπάρχει οφείλεται στις ανθρώπινες 

πηγές, τις γνώσεις και τις ικανότητες οι οποίες είναι σπάνιες και όχι δωρεάν. Για το 

λόγο αυτό άρχισα µια νέα µελέτη µε σκοπό την αξιολόγηση της επένδυσης στον 

άνθρωπο, γνωρίζοντας ότι το κεφάλαιο που θα προκύψει θα είναι πάλι ο 

άνθρωπος…]14. Επίσης, ο Schultz αναφέρει ότι η επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο 

έχει µεγάλη χρονική διάρκεια και µεγάλο κόστος. Ταυτόχρονα όµως, τόνισε και τα 

οφέλη που προκύπτουν από την εκπαίδευση, τόσο για το άτοµο και την οικογένεια 

του, όσο και για την κοινωνία.  

                                                 
12 Βλ. Παπαγεωργίου, Π., Χατζηδήµα, Σ. (2003) Εισαγωγή στην Οικονοµική των Ανθρωπίνων Πόρων 
και της Εκπαίδευσης, σελ. 15    
13 Βλ. Ψαχαρόπουλος, Γ. (1999) Οικονοµική της Εκπαίδευσης, σελ. 13 
14 Βλ. Παπαγεωργίου, Π., Χατζηδήµα, Σ. (2003) Εισαγωγή στην Οικονοµική των Ανθρωπίνων Πόρων 
και της Εκπαίδευσης, σελ. 17    
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Η Οικονοµική της Εκπαίδευσης έχει αναδείξει τον κοινωνικό χαρακτήρα της 

Οικονοµικής Επιστήµης, τοποθετώντας τον άνθρωπο στο κέντρο ενδιαφέροντος της 

παραγωγικής διαδικασίας. Για τους οικονοµολόγους, η εκπαίδευση είναι ένα πολύ 

σηµαντικό και ελκυστικό πεδίο επιστηµονικής έρευνας. Βασικός σκοπός τους είναι η 

διατύπωση προτάσεων πολιτικής για την επίτευξη οικονοµικής αλλά και κοινωνικής 

ανάπτυξης. Επίσης, η Οικονοµική της εκπαίδευσης, ως κλάδος της Οικονοµικής 

Επιστήµης, «απαντά» στους επικριτές της επιστήµης, οι οποίοι µιλούν για µετάβαση 

της επιστήµης σε θέσεις που δεν λαµβάνουν υπόψη τον ανθρώπινο παράγοντα, αλλά 

είναι απρόσωπες και εστιάζουν σε ποσοτικά και οικονοµικά µεγέθη που αφορούν ένα 

πολύ µικρό µέρος του κοινωνικού συνόλου. 

 

2.2 Η Θεωρία του Ανθρώπινου Κεφαλαίου 

Τα τέλη του 20ού αιώνα και η αρχή του 21ου αιώνα, έχουν θεωρηθεί ως εποχή του 

Ανθρώπινου Κεφαλαίου. Στον σύγχρονο κόσµο, ένας από τους βασικούς παράγοντες 

που συµβάλουν στον καθορισµό του προτύπου ζωής µιας κοινωνίας, είναι ο βαθµός 

αποτελεσµατικής εφαρµογής των ικανοτήτων και των γνώσεων των µελών της, 

καθώς και η υγεία τους. Είναι απαραίτητη η ανάπτυξη της γνώσης και η επένδυση 

στην υγεία, προκειµένου να χρησιµοποιηθούν σε ένα οικονοµικό περιβάλλον και στις 

δοµές της αγοράς.   

Ως Ανθρώπινο κεφάλαιο ορίζεται το σύνολο των ικανοτήτων, δεξιοτήτων (έµφυτων 

και επίκτητων) και γνώσεων του ατόµου. Οι επίκτητες ικανότητες και δεξιότητες 

είναι αποτέλεσµα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης του ατόµου. Επίσης, µέσα από 

την εκπαιδευτική διαδικασία βελτιώνονται και οι φυσικές ικανότητες. Επιπλέον, 

σύµφωνα µε τον Becker (1964), η επαγγελµατική εµπειρία που έχει αποκτηθεί στην 

αγορά εργασίας µπορεί να αυξήσει το ανθρώπινο κεφάλαιο. Η οικογένεια επίσης, έχει 

ένα πολύ σηµαντικό ρόλο στον σχηµατισµό του ανθρώπινου κεφαλαίου των µελών 

της. Είναι υπεύθυνη σε µεγάλο βαθµό για την επένδυση των παιδιών της σε 

εκπαίδευση, µέσω της οποίας θα διαµορφωθούν οι στάσεις και οι αξίες τους και θα 

σχηµατιστεί το ανθρώπινο κεφάλαιο τους15. Η εφαρµογή των γνώσεων και των 

δεξιοτήτων του ατόµου στην εργασία του, αλλά και η στάση και η συµµετοχή του στο 

κοινωνικό γίγνεσθαι, αντικατοπτρίζονται στην δηµιουργία του ανθρώπινου 

                                                 
15 Βλ. Becker, G. (1964) Human Capital, Princeton University Press 
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κεφαλαίου ως αποτέλεσµα της επένδυσης του ατόµου στην εκπαίδευση και στην 

κατάρτιση.  

Σύµφωνα µε την Θεωρία του ανθρώπινου κεφαλαίου, η γνώση που παρέχεται στα 

άτοµα αυξάνει τις ικανότητές τους, µε αποτέλεσµα να γίνονται περισσότερο 

παραγωγικά και αποδοτικά [Schultz (1959), Becker (1964), Mincer (1974)].  

Θεµελιωτής της σύγχρονης θεωρίας του ανθρώπινου κεφαλαίου είναι ο καθηγητής 

Th. Schultz ο οποίος έκανε λόγο και για την οικονοµική αξία της εκπαιδεύσεως16. Ο 

Schultz διατύπωσε την θεωρία του ανθρώπινου κεφαλαίου για «να εξηγήσει το 

ανεξήγητο µέχρι τότε υπόλοιπο στην οικονοµική άνοδο».17 Ο Solow (1956, 1957)  

είπε ότι «το ανεξήγητο µέρος του ρυθµού ανάπτυξης µιας χώρας οφείλεται στην 

τεχνολογική πρόοδο»18. Επίσης και ο Denison (1962) επιχείρησε να υπολογίσει κατά 

πόσο το ανθρώπινο κεφάλαιο συµβάλει στην οικονοµική ανάπτυξη.  

Ο Schultz συνέδεσε την εκπαίδευση µε την ανάπτυξη. Σύµφωνα µε τον Schultz, το 

ανθρώπινο κεφάλαιο έχει τρεις ιδιότητες19: 

1. Είναι ενσωµατωµένο στον άνθρωπο, δηλαδή είναι ανθρώπινο στοιχείο. 

2. Είναι κεφάλαιο, διότι αποτελεί πηγή µελλοντικών ικανοποιήσεων, κερδών ή 

και τα δύο, όπως και οι άλλες µορφές κεφαλαίου. 

3. ∆εν διαχωρίζεται από το άτοµο που το κατέχει.  

Επίσης, το ανθρώπινο κεφάλαιο δεν µπορεί να µεταβιβαστεί, να πουληθεί και να 

κληρονοµηθεί, παρά µόνο να εκµισθωθεί. 

Από τις παραπάνω ιδιότητες προκύπτει το συµπέρασµα ότι η δηµιουργία του 

ανθρώπινου κεφαλαίου είναι αποτέλεσµα της συµµετοχής του ίδιου του ατόµου στην 

εκπαιδευτική διαδικασία.  

Ο Schultz αναφέρει ότι εκτός από την επένδυση στην εκπαίδευση, και οι επενδύσεις 

στην δηµόσια υγεία και την εσωτερική µετανάστευση, αποτελούν επένδυση σε 

ανθρώπινο κεφάλαιο. Θεωρεί ότι η υψηλότερη παραγωγικότητα και αποδοτικότητα 

του ατόµου, είναι αποτέλεσµα του ποιοτικότερου και υψηλότερου ποσοτικά 

ανθρώπινου κεφαλαίου και αποδίδει ένα µέρος της οικονοµικής ανισότητας στην 

χαµηλότερου επιπέδου  επένδυση σε ανθρώπινο κεφάλαιο, ορισµένων κοινωνικών 

οµάδων. Οι διαφορές στις αµοιβές των ατόµων από την εργασία, είναι αποτέλεσµα 

                                                 
16 Βλ. Schultz, Th. (1963) The Economic Value of Education, Columbia University Press, N.Y. 
17 Βλ. Ψαχαρόπουλος, Γ. (1999) Οικονοµική της Εκπαίδευσης, σελ. 57 
18 Βλ. Ψαχαρόπουλος, Γ. (1999) Οικονοµική της Εκπαίδευσης, σελ. 53 
19 Βλ. Schultz, Th. (1963) Η Οικονοµική Αξία της Εκπαιδεύσεως. Επιµέλεια, Γ. Φ. Κουτσουµάρη. 
Αθήνα, 1972, σελ. 13  
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του διαφορετικού επιπέδου επένδυσης των ατόµων σε ανθρώπινο κεφάλαιο και της 

κατοχής αυτού. Σύµφωνα µε τη θεωρία αυτή, η οικονοµική ανάπτυξη εξαρτάται από 

την ορθολογική και αποδοτική χρησιµοποίηση του ανθρώπινου κεφαλαίου που είναι 

διαθέσιµο σε κάθε χώρα. Το  ανθρώπινο δυναµικό έχει πολύ µεγάλη συµβολή στην 

ανάπτυξη στον σύγχρονο κόσµο.  Ίσως µοναδική εξαίρεση, είναι οι Αραβικές χώρες 

οι οποίες διαθέτουν πολύ µεγάλα κοιτάσµατα πετρελαίου και βασίζουν την 

οικονοµική τους µεγέθυνση και την συσσώρευση του πλούτου τους κυρίως σε αυτές 

τις πηγές. Οι περισσότερες χώρες όµως δεν διαθέτουν αντίστοιχου επιπέδου φυσικές 

πηγές που µπορούν να αποτελέσουν µοχλό οικονοµικής ανάπτυξης και πρέπει να 

βασίσουν την ανάπτυξη τους στο ανθρώπινο κεφάλαιο.  

Αξίζει να σηµειωθεί ότι στα τέλη της δεκαετίας του 50, οι δυτικοί οικονοµολόγοι 

είχαν εκτιµήσει ότι οι ρυθµοί οικονοµικής ανάπτυξης θα ήταν χαµηλότεροι (εξαιτίας 

των καταστροφών από τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο) από εκείνους που τελικά 

επικράτησαν. Σύµφωνα µε τον Schultz, η εσφαλµένη αυτή εκτίµηση ήταν 

αποτέλεσµα του γεγονότος ότι δεν ελήφθη υπόψη η συµβολή του ανθρώπινου 

κεφαλαίου στην αναπτυξιακή διαδικασία20. 

Η αναγκαιότητα του υλικού κεφαλαίου είναι δεδοµένη στην σύγχρονη οικονοµία, δεν 

µπορεί όµως να επιτευχθεί οικονοµική ανάπτυξη χωρίς την συµβολή εξειδικευµένου 

εργατικού δυναµικού, το οποίο θα χειριστεί τα µηχανήµατα, καθώς και χωρίς 

εκπαιδευµένα και ικανά διοικητικά στελέχη και επιχειρηµατίες που θα αναλάβουν να 

συνδυάσουν µε τον πιο αποδοτικό τρόπο τους παραπάνω συντελεστές.  

Σύµφωνα µε έρευνες που έχουν διεξαχθεί, προκύπτει η τάση ότι υπάρχει θετική 

σχέση µεταξύ του ανθρώπινου κεφαλαίου και της επιχειρηµατικής δραστηριότητας, 

χωρίς όµως να καταλήγουν σε ισχυρά συµπεράσµατα.  

Η θεωρία του ανθρώπινου κεφαλαίου αναφέρει ότι κάθε άτοµο το οποίο είναι υγιές 

και έχει εκπαιδευτεί, µπορεί να αυξήσει την παραγωγικότητα του. Επίσης, η διαφορά 

της παραγωγικότητας κάθε ατόµου, έχει ως αποτέλεσµα και την διαφορετική αµοιβή 

(κέρδος) του. Ο καθηγητής Chiswick µε µελέτη που έκανε στις Η.Π.Α., απέδειξε την 

ορθότητα της παραπάνω άποψης21. 

                                                 
20 Βλ. Τσαµαδιάς, Κ. (2000) Η Αποδοτικότητα των Επενδύσεων στην Τριτοβάθµια Τεχνολογική 
Εκπαίδευση. ∆ιδακτορική ∆ιατριβή, σελ. 43 
 
21 Βλ. Παπαγεωργίου, Π., Χατζηδήµα, Σ. (2003) Εισαγωγή στην Οικονοµική των Ανθρωπίνων Πόρων 
και της Εκπαίδευσης, σελ. 26    
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Εκτός από τις απόψεις που έχουν διατυπωθεί και οι οποίες έχουν ως επίκεντρο τη 

θετική συµβολή του ανθρώπινου κεφαλαίου στην οικονοµική ανάπτυξη, έχουν 

διατυπωθεί και απόψεις οι οποίες είναι επικριτικές. Οι επικρίσεις αυτές εκφράστηκαν 

κυρίως από  εκπροσώπους της κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης και των οικονοµικών 

της εργασίας, βλ. Τhurow (1972), Blustone (1972), Bowles and Gintis (1976)22. Η 

κριτική που έχει ασκηθεί διακρίνεται σε δύο κατηγορίες, σε εκείνη που αµφισβητεί 

ένα µέρος των συµπερασµάτων της θεωρίας του ανθρώπινου κεφαλαίου και σε εκείνη 

που αµφισβητεί συνολικά την θεωρία. H κριτική που ασκείται από την κοινωνιολογία 

της εκπαίδευσης, εντοπίζεται στον ρόλο του εκπαιδευτικού συστήµατος. Αντιτίθεται 

στην αντιµετώπιση του εκπαιδευτικού συστήµατος ως παραγωγού ενός παραγωγικού 

συντελεστή. Θεωρεί πως στην περίπτωση αυτή, το εκπαιδευτικό σύστηµα καλείται να 

προσαρµοστεί στις αλλαγές που προκύπτουν στην αγορά της εξειδικευµένης 

εργασίας. Οι παρενέργειες που προκύπτουν από την παραπάνω διαδικασία, 

εντοπίζονται στον περιορισµό του κοινωνικού ρόλου του εκπαιδευτικού συστήµατος 

σε µία µόνο λειτουργία του, χωρίς να κρίνεται ως η σηµαντικότερη, καθώς και στην 

υπαγωγή του εκπαιδευτικού συστήµατος στο οικονοµικό σύστηµα, τις ανάγκες του 

οποίου καλείται να ικανοποιήσει. Επίσης, ασκείται κριτική για την διαδικασία 

καθορισµού του ύψους των αµοιβών. ∆ιατυπώνεται η άποψη ότι οι το ύψος των 

αποδοχών δεν είναι αποτέλεσµα της παραγωγικότητας, όπως αναφέρει η θεωρία του 

ανθρώπινου κεφαλαίου, αλλά αποτέλεσµα και άλλων παραγόντων όπως π.χ. οι 

διεκδικήσεις και οι πιέσεις των συνδικαλιστικών σωµατείων. Αντίστοιχα και η 

κατανοµή του πλούτου, είναι αποτέλεσµα των συγκρούσεων των κοινωνικών και 

εργασιακών οµάδων. Στα πλαίσια της κριτικής που έχει ασκηθεί στην θεωρία του 

ανθρώπινου κεφαλαίου, εντάσσεται και η υπόθεση του φίλτρου (screening 

hypothesis).  

 

2.3 Η Υπόθεση του Φίλτρου 

 
Η υπόθεση του φίλτρου (screening hypothesis) υποστηρίζει ότι η εκπαίδευση δεν 

συµβάλει στην δηµιουργία του ανθρώπινου κεφαλαίου και δεν αυξάνει την 

αποδοτικότητα και την παραγωγικότητα του ατόµου. Με βάση την υπόθεση του 

φίλτρου, η εκπαίδευση αποτελεί ένα εργαλείο για τους εργοδότες, για την επιλογή 

                                                 
22 Βλ. Τσαµαδιάς, Κ. (2000) Η Αποδοτικότητα των Επενδύσεων στην Τριτοβάθµια Τεχνολογική 
Εκπαίδευση. ∆ιδακτορική ∆ιατριβή, σελ. 44 
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του ανθρώπινου δυναµικού που θα συµµετάσχει στην παραγωγική διαδικασία. 

Επίσης, αποδέχεται ότι η εκπαίδευση επηρεάζει θετικά τον καθορισµό των αµοιβών-

µισθών των ατόµων. Κύριοι εκφραστές της υπόθεσης του φίλτρου είναι οι Spence 

(1973), Arrow (1973), Stiglitz (1975). 

Σύµφωνα µε την υπόθεση του φίλτρου, (Arrow, 1973), η εκπαίδευση χρησιµοποιείται 

από τους εργοδότες ως φίλτρο και εστιάζει στη διαφοροποίηση του εισοδήµατος και 

της οριακής παραγωγικότητας. Σύµφωνα µε τον Arrow, η έλλειψη πληροφόρησης 

των εργοδοτών, σχετικά µε τους υπό πρόσληψη εργαζόµενους, οδηγεί στη 

δηµιουργία µιας άποψης ότι η παραγωγικότητα ενός ατόµου µε υψηλό επίπεδο 

εκπαίδευσης θα είναι αυξηµένη, δεδοµένου ότι το άτοµο που έχει ολοκληρώσει έναν 

υψηλό κύκλο σπουδών (π.χ. τριτοβάθµια εκπαίδευση), έχει καταβάλει µεγάλη 

προσπάθεια, διαθέτοντας παράλληλα επιµονή και υποµονή. Τα χαρακτηριστικά αυτά, 

µπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελούν µια εγγύηση ότι το συγκεκριµένο άτοµο θα είναι 

πιο παραγωγικό από κάποιο άλλο άτοµο το οποίο έχει καταβάλει χαµηλότερη 

προσπάθεια και έχει ολοκληρώσει έναν χαµηλότερο κύκλο σπουδών. Η υπόθεση 

αυτή του Αrrow, έγινε αντικείµενο αρνητικών κριτικών µε κύριο επιχείρηµα ότι 

αλλοιώνει την αξία των πτυχίων, καθώς θεωρεί ότι τα πτυχία απλά πιστοποιούν την 

προσωπικότητα του ατόµου. Τονίζεται επίσης, ότι δεν είναι απαραίτητο για ένα 

άτοµο, προκειµένου να πιστοποιήσει την προσωπικότητα του, να ολοκληρώσει ένα 

κύκλο σπουδών τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, αλλά αρκεί ένα test I.Q.23   

Στις πρώτες εκτιµήσεις που έγιναν, προστέθηκε η µεταβλητή IQ στην συνάρτηση 

Mincer, δηλ. LnY=f (S, EX, EX2, IQ)  

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα η αποδοτικότητα των επενδύσεων στην εκπαίδευση 

έµεινε σχεδόν αµετάβλητη (Griliches, 1970)24.  

Η υπόθεση του Φίλτρου διακρίνεται στην ισχυρή και στην ασθενή υπόθεση. 

Σύµφωνα µε την ισχυρή υπόθεση, οι εργοδότες συνεχίζουν να δίνουν υψηλότερες 

αµοιβές στα άτοµα τα οποία έχουν υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης για όλο το 

χρονικό διάστηµα που απασχολούν τον εργαζόµενο. Ο έλεγχος της ύπαρξης σκληρού 

φίλτρου γίνεται µε την προσθήκη µιας µεταβλητής αλληλεπίδρασης S*EX 

(Interaction Term) στην συνάρτηση του Mincer. 

LnY= a + b S +c EX +/- d (S*EX) 

                                                 
23 Βλ. Τσαµαδιάς, Κ. (2000) Η Αποδοτικότητα των Επενδύσεων στην Τριτοβάθµια Τεχνολογική 
Εκπαίδευση. ∆ιδακτορική ∆ιατριβή, σελ. 77. 
24 Βλ. Ψαχαρόπουλος, Γ. (1999) Οικονοµική της Εκπαίδευσης, σελ. 49 
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Το σηµείο του συντελεστή d που θα εκτιµηθεί εµπειρικά (+ ή -) και η στατιστική 

σηµαντικότητα του, προσδιορίζει αν έχουµε µια περίπτωση φίλτρου δηλ. αν τα 

εισοδήµατα συγκλίνουν (-) ή αποκλίνουν (+). Σε πάρα πολλές έρευνες έχει βρεθεί ότι 

τα εισοδήµατα αποκλίνουν, εποµένως δεν υπάρχει βάση για την ύπαρξη σκληρού 

φίλτρου. (βλ. Cohn, Kiker and Mendes de Oliveira, 1987)25 

Όσον αφορά την πιθανότητα επαλήθευσης της ισχυρής υπόθεσης, προκύπτει ο 

προβληµατισµός ότι σε αυτή περίπτωση θα εµφανιζόταν το παράδοξο, οι εργοδότες 

να µη µειώνουν τις αµοιβές των εργαζοµένων που κατέχουν υψηλότερο επίπεδο 

εκπαίδευσης αλλά ταυτόχρονα είναι και λιγότερο παραγωγικοί, σε σχέση µε εκείνους 

που κατέχουν χαµηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης αλλά είναι περισσότερο παραγωγικοί 

(Psacharopoulos, 1979).26  

Σύµφωνα µε την ασθενή υπόθεση, ο λόγος που οι εργοδότες προσλαµβάνουν τα 

άτοµα που κατέχουν υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης µε υψηλότερο µισθό, είναι ότι 

δεν έχουν πληροφόρηση αναφορικά µε την αποδοτικότητα και την παραγωγικότητα 

του υπό πρόσληψη εργαζόµενου. Εν τούτοις, η ασθενής υπόθεση δέχεται ότι η 

εκπαίδευση µπορεί να αυξήσει την εγγενή παραγωγικότητα (Spence 1973, Arrow 

1973, Stiglitz 1975). 

Στα πλαίσια του της υπόθεσης του φίλτρου, έχουν γίνει εµπειρικές µελέτες οι οποίες 

έχουν εφαρµόσει εναλλακτικές µεθοδολογίες όπως27: 

• Σύγκριση της αποδοτικότητας της εκπαίδευση στους ανταγωνιστικούς και 

στους µη ανταγωνιστικούς τοµείς της οικονοµίας (Psacharopoulos 1979, 1983a, Lee 

1980, Cohn et al 1987, Tucker 1986).  

• Σύγκριση των αυτοαπασχολούµενων και των εργαζόµενων µε σχέση 

εξαρτηµένης εργασίας, λαµβάνοντας υπόψη τα έτη φοίτησης (Riley 1979, Katz και 

Ziderman 1980, Cohn et al 1987).  

• Την µείωση των εισοδηµάτων (Tucker 1985)  

• Την ανάλυση της σχέσης ‘αποδοτικότητα της εκπαίδευσης και πληροφορία 

για την εργασία’ (Albrecht 1981, Cohn et al 1986)  

• Σύγκριση των αποδοχών των ατόµων που προέρχονται από εργασία η οποία 

σχετίζεται µε το εκπαιδευτικό-γνωστικό τους αντικείµενο, µε τις αποδοχές ατόµων τα 

                                                 
25 Βλ. Ψαχαρόπουλος, Γ. (1999) Οικονοµική της Εκπαίδευσης, σελ. 50-51 
26 Βλ. Psacharopoulos, G. (1979) On the weak versus the strong version of the screening Hypothesis. 
Economics Letters , pp. 181 
27 Βλ. Lambropoulos, H. (1992) Further Evidence on the weak and strong versions of the screening 
hypothesis in Greece. Economics of Education Review, pp. 61 
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οποία έχουν τα ίδια εργασιακά προσόντα αλλά δεν εργάζονται σε θέσεις εργασίας 

που συνδέονται άµεσα µε το εκπαιδευτικό τους αντικείµενο. (Wiles 1974, Miller και 

Volker 1983, Arabsheibani 1989). 

Ωστόσο οι µελέτες αυτές, έχουν καταλήξει σε αντιφατικά συµπεράσµατα. 

Σε διάφορες χώρες, έχουν γίνει µελέτες οι οποίες επιβεβαιώνουν την υπόθεση του 

φίλτρου, όπως:  

Στο Ισραήλ (Ziderman 1992), στην Ιαπωνία (Sakamoto και Chen 1992), στην 

Σιγκαπούρη (Liu και Wong 1982) και την Αυστραλία (Miller και Volker, 1984). 

Αντίθετα, άλλες µελέτες σε χώρες όπως:  

Στην Ελλάδα (Lambropoulos, 1992), στην Μαλαισία (Lee, 1980), τις Κάτω Χώρες 

(Oosterbeek, 1992), την Σουηδία (Albrecht, 1981), την Αίγυπτο (Arabsheibani, 1989) 

δεν επιβεβαιώνουν την υπόθεση του φίλτρου. 

Μεικτά αποτελέσµατα έχουν βρεθεί από εµπειρικές µελέτες, στο Ηνωµένο Βασίλειο 

(Shah 1985, Psacharopoulos 1979) και τις ΗΠΑ (Riley 1979, Layard and 

Psacharopoulos 1974)28. 

Επίσης, σηµειώνεται ότι οι µελέτες που έγιναν από τους (Ashenfelter and Krueger, 

1994) και (Ashenfelter and Rouse, 1998) µε την χρήση µονοζυγωτικών διδύµων29 

κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι η εκπαίδευση συνδέεται µε την αποδοτικότητα και 

την παραγωγικότητα και συµβάλει στον καθορισµό των αµοιβών των εργαζοµένων. 

 
2.4 Η Επίδραση της Εκπαίδευσης και της Κατάρτισης στην Απασχόληση και την 

Ανεργία. 

Σύµφωνα µε την θεωρία του ανθρωπίνου κεφαλαίου, η εκπαίδευση και η κατάρτιση 

συµβάλουν σηµαντικά στην αύξηση της πιθανότητας του ατόµου να εισέλθει 

ανταγωνιστικά στην αγορά εργασίας ή να διατηρήσει την εργασία του. Επίσης 

συµβάλλει στην µείωση της πιθανότητας για το εκπαιδευµένο άτοµο να βρεθεί εκτός 

αγοράς εργασίας, όπως και στην περίπτωση που θα βρεθεί στην ανεργία, ο χρόνος 

παραµονής να είναι µικρότερος σε σχέση µε ένα άτοµο λιγότερο εκπαιδευµένο. Έχει 

βρεθεί ότι υπάρχει µια ισχυρή αρνητική σχέση µεταξύ εκπαίδευσης και ανεργίας 

(Mincer 1994, Spence 1973, 1981, Kettunen 1994).   

                                                 
28 Βλ. Brown, S. and Sessions, J. G. (1999). A test of the strong screening hypothesis in Italy. 
Economics of Education. pp. 3 
29 Μονοζυγωτικοί δίδυµοι, είναι παιδιά που έχουν τους ίδιους γονείς, αλλά έχουν χωριστεί σε µικρή 
ηλικία και το καθένα από αυτά έχει διαφορετικό επίπεδο εκπαίδευσης. 
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Σε έρευνα των Brauns, Η., Gangl, Μ., Scherer, S, (1999) για την εισροή των νέων 

στην αγορά εργασίας των χωρών της Μεγάλης Βρετανίας, της Γαλλίας και της 

Γερµανίας,30 βρέθηκε ότι η πιθανότητα ανεργίας των νέων έχει στενή σχέση µε το 

εκπαιδευτικό επίπεδο τους. Το ποσοστό ανεργίας βρέθηκε υψηλότερο για τους 

αποφοίτους της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και χαµηλότερο για τους αποφοίτους της 

τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Επίσης, η επαγγελµατική κατάρτιση µειώνει σηµαντικά 

την πιθανότητα της ανεργίας σε σύγκριση µε τη γενική εκπαίδευση. Η σύγκριση αυτή 

αφορά άτοµα τα οποία έχουν το ίδιο επίπεδο εκπαίδευσης. 

Ο Kettunen (1997)31 σε έρευνα στην Φινλανδία, για την επίδραση του εκπαιδευτικού 

επιπέδου στην πιθανότητα επανόδου του ατόµου στην αγορά εργασίας, διαπίστωσε 

ότι οι άνεργοι οι οποίοι έχουν περίπου 13-14 χρόνια εκπαίδευσης, έχουν υψηλότερη 

πιθανότητα να ενταχθούν εκ νέου στην αγορά εργασίας. Ωστόσο, η πιθανότητα να 

βρουν εργασία, η οποία θα καλύπτει τις προσδοκίες τους µειώνεται, όσο αυξάνει το 

εκπαιδευτικό επίπεδο των ατόµων. Τα άτοµα τα οποία είναι κάτοχοι µεταπτυχιακού ή 

διδακτορικού τίτλου έχουν προβλήµατα στην εξεύρεση εργασίας που θα καλύπτει τις 

προσδοκίες τους. 

Οι Ashenfelter and Ham (1979), Nickell (1979), Kiefer (1985) εκτίµησαν την 

επίδραση της εκπαίδευσης στη διάρκεια της ανεργίας, χρησιµοποιώντας τα έτη 

εκπαίδευσης ως επεξηγηµατική µεταβλητή. Οι Kiefer και Nickell βρήκαν ότι υπάρχει 

αρνητική σχέση µεταξύ της εκπαίδευσης και της διάρκειας της ανεργίας. Αντίθετα, οι 

Ashenfelter and Ham βρήκαν ότι η εκπαίδευση δεν είχε καµία επίδραση στη διάρκεια 

παραµονής ενός ατόµου στην ανεργία. 

Έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2011)32 για την σχέση µεταξύ του εκπαιδευτικού 

επιπέδου και του ποσοστού απασχόλησης, βρήκε ότι τα άτοµα µε υψηλότερο επίπεδο 

εκπαίδευσης, έχουν υψηλότερο ποσοστό απασχόλησης ( βλ. πίνακες 2.1 και 2.2).  

Σύµφωνα µε τα στοιχεία του πίνακα 2.1 για την περίοδο 2004-2009 και για 

εργαζόµενους ηλικίας 20-64 ετών, το ποσοστό απασχόλησης για τα άτοµα µε χαµηλό 

µορφωτικό επίπεδο µειώθηκε έως και κατά 1,3 ποσοστιαίες µονάδες, ενώ για τα 

                                                 
30 Βλ.  Brauns, Η., Gangl, Μ., Scherer, S, (1999). Education and Unemployment: Patterns of Labour 
Market Entry in France, the United Kingdom and West Germany. Arbeitspapiere - Mannheimer 
Zentrum für Europäische Sozialforschung Nr. 6, pp. 25 
31 Βλ. Kettunen, J. (1997). Education and unemployment duration. Economics of Education Review, 
Vol 16, N. 2, pp. 167 
32 Βλ. Commission of the European Communities (2011). Progress towards the Common European 
Objectives in Education and Training. Indicators and benchmarks 2010/2011, pp. 71-72. 
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άτοµα µε µέσο εκπαιδευτικό επίπεδο αυξήθηκε κατά 1 ποσοστιαία µονάδα. Για τους 

αποφοίτους της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης παρατηρείται µια οριακή µείωση της 

τάξης του 0,1%. Το µέσο ποσοστό απασχόλησης των ατόµων των χωρών της 

Ευρωπαϊκής Ένωση (Ε.Ε.-27) αυξήθηκε κατά 1,4 %. Από την έρευνα προκύπτει ότι 

τα άτοµα µε το χαµηλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο έχουν τον υψηλότερο κίνδυνο 

ανεργίας, στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας. 

 

Πίνακας 2.1: Οι µεταβολές του ποσοστού απασχόλησης ανά εκπαιδευτικό επίπεδο 
(20-64 ετών) µεταξύ των ετών 2004-2009 στην Ε.Ε.-27  
 
Εκπαιδευτικό Επίπεδο 2004 2009 Μεταβολή 2004-2009 

Κάτω από την Ανώτερη 
∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση 55,2 53,9 -1,3 
Ανώτερη ∆ευτεροβάθµια και Μετα-
δευτεροβάθµια, µη Τριτοβάθµια 
Εκπαίδευση 69,2 70,2 1 
Τριτοβάθµια Εκπαίδευση 82,7 82,6 -0,1 

Σύνολο 67,4 68,8 1,4 

Πηγή: Eurostat (LFS) 
 

Στον πίνακα 2.2 περιλαµβάνονται τα στοιχεία σχετικά µε τα ποσοστά απασχόλησης 

ανά επίπεδο εκπαίδευσης για κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από τα στοιχεία 

επιβεβαιώνεται η άποψη ότι το υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης οδηγεί σε αύξηση 

του ποσοστού απασχόλησης. Μεταξύ των κρατών-µελών όµως, υπάρχουν σηµαντικές 

διαφορές στα ποσοστά απασχόλησης. Τα ποσοστά απασχόλησης των εργαζοµένων 

ηλικίας 20-64 ετών (Γ’ τρίµηνο 2010) µε χαµηλό εκπαιδευτικό επίπεδο κυµαίνονται 

µεταξύ 30,7% στη Σλοβακία έως 68% στην Πορτογαλία. Τα ποσοστά απασχόλησης 

των ατόµων µε µέσο εκπαιδευτικό επίπεδο κυµαίνονται µεταξύ 60% στη Λιθουανία 

έως 80,6% στη Σουηδία. Τα ποσοστά απασχόλησης των ατόµων µε υψηλό 

εκπαιδευτικό επίπεδο είναι πάνω από 80% στις περισσότερες χώρες. Εξαίρεση 

αποτελούν η Ελλάδα, η Ισπανία, η Ιταλία, η Εσθονία, η Ιρλανδία, η Ουγγαρία και η 

Σλοβακία, στις οποίες το ποσοστό κυµαίνεται µεταξύ 70 και 80%. Η διαφορά των 

ποσοστών απασχόλησης µεταξύ των ατόµων µε χαµηλό επίπεδο εκπαίδευσης και των 

ατόµων µε υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης κυµαίνεται µεταξύ 13.7 % στην Πορτογαλία 

έως 54,5 % στη Λιθουανία. Η διαφορά στον µέσο όρο της Ε.Ε. είναι 28,3 %.  

 



 38 

Πίνακας 2.2: Ποσοστά Απασχόλησης ανά Εκπαιδευτικό Επίπεδο ανά χώρα (20-64 
έτη) για το 2010, Τ3 (%) 
 

Χώρα 

Κάτω από την 
Ανώτερη 

∆ευτεροβάθµια 
Εκπαίδευση  

Ανώτερη 
∆ευτεροβάθµια 
Εκπαίδευση 

Τριτοβάθµια 
Εκπαίδευση 

Ε.Ε.-27 53,80 70,40 82,10 

Βέλγιο  48,20 69,50 81,80 

Βουλγαρία  41,70 68,70 82,90 

Τσεχία  42,50 71,60 80,80 

∆ανία  63,10 78,60 85,80 

Γερµανία 56,30 75,40 86,60 

Εσθονία 44,50 66,80 78,10 

Ιρλανδία 46,60 63,50 79,50 

Ελλάδα 58,50 61,30 78,00 

Ισπανία 52,50 64,60 77,40 

Γαλλία 55,00 71,50 80,70 

Ιταλία 50,10 66,90 74,90 

Κύπρος  67,50 74,70 82,30 

Λετονία 49,00 63,60 81,30 

Λιθουανία  30,90 60,00 85,50 

Λουξεµβούργο 57,60 69,10 84,20 

Ουγγαρία 38,20 62,80 77,20 

Μάλτα 51,40 77,20 82,50 

Ολλανδία  61,80 79,60 86,70 

Αυστρία 56,80 77,80 84,70 

Πολωνία 41,40 63,60 82,30 

Πορτογαλία 68,00 70,00 81,70 

Ρουµανία 57,20 64,10 81,50 

Σλοβενία 49,40 69,60 86,70 

Σλοβακία 30,70 66,20 77,20 

Φινλανδία 55,50 73,20 83,70 

Σουηδία 63,60 80,60 87,80 

Ην. Βασίλειο  55,90 75,90 84,00 

Κροατία 42,40 59,00 75,70 

Ισλανδία 75,20 81,60 87,90 

Νορβηγία 64,80 79,00 89,60 

Ελβετία 70,70 80,70 87,20 
Πηγή: Eurostat (LFS) 
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Οι D’Auria, F., Pagano, A., Ratto, M. and Varga, J. (2009) βρήκαν ότι από την 

αύξηση του εκπαιδευτικού επιπέδου του εργατικού δυναµικού, προκύπτει µια θετική 

και µακροπρόθεσµη µακροοικονοµική επίδραση. Έρευνα του ιδρύµατος 

Bertelsmann33 (2009), βρήκε ότι µια µεταρρύθµιση του εκπαιδευτικού συστήµατος, 

παρέχει τα κατάλληλα εκπαιδευτικά προσόντα ή δεξιότητες σε όλα τα άτοµα, ώστε 

µακροπρόθεσµα να επιτευχθεί αύξηση του ΑΕΠ έως και 10%.  

Μία άλλη απόδειξη της θετικής επίδρασης της εκπαίδευσης στην απασχόληση, είναι 

οι αµοιβές που λαµβάνουν τα άτοµα από την εργασία τους. Το ύψος των αµοιβών, σε 

ετήσια βάση που λαµβάνει ένα άτοµο εξαρτάται σηµαντικά από το επίπεδο 

εκπαίδευσης του. Στον πίνακα 2.3 περιλαµβάνονται τα µέσα ετήσια καθαρά 

εισοδήµατα των εργαζοµένων στα κράτη-µέλη της Ε.Ε. ανά επίπεδο εκπαίδευσης. 

Επιβεβαιώνεται ότι σε κάθε χώρα της ΕΕ, το υψηλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο οδηγεί 

σε υψηλότερο µέσο εισόδηµα, ανεξάρτητα εάν υπάρχουν σηµαντικές διαφορές 

µεταξύ των χωρών αναφορικά µε το µέσο ετήσιο καθαρό εισόδηµα.  

 
Πίνακας 2.3: Ετήσιο Μέσο Καθαρό Εισόδηµα των εργαζοµένων ανά εκπαιδευτικό 
επίπεδο (x1000 €) 
 

Χώρα 

Κάτω από την 
Ανώτερη 

∆ευτεροβάθµια 
Εκπαίδευση  

Ανώτερη 
∆ευτεροβάθµια 
Εκπαίδευση 

Τριτοβάθµια 
Εκπαίδευση 

Ε.Ε.-27 12,70 14,70 21,70 

Βέλγιο  16,70 20,20 25,40 

Βουλγαρία  2,10 3,20 4,40 

Τσεχία  6,20 7,80 10,30 

∆ανία  23,20 26,30 30,80 

Γερµανία 15,70 19,00 24,70 

Εσθονία 5,30 6,30 8,80 

Ιρλανδία 18,70 23,80 32,10 

Ελλάδα 9,70 11,80 17,60 

Ισπανία 11,90 14,70 19,60 

Γαλλία 17,60 19,90 25,30 

Ιταλία 14,10 18,00 23,90 

Κύπρος 14,80 17,80 23,60 

Λετονία 4,30 5,80 8,70 

                                                 
33 Το ίδρυµα Bertelsmann ιδρύθηκε στην Γερµανία το 1977. Είναι µη κερδοσκοπικό ίδρυµα και κύριοι 
στόχοι του είναι η προώθηση των µεταρρυθµίσεων και της δηµοκρατίας.  
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Λιθουανία  3,50 4,90 7,70 

Λουξεµβούργο 25,60 32,80 46,40 

Ουγγαρία 3,80 4,90 6,80 

Μάλτα 9,40 12,40 15,90 

Ολλανδία  18,30 20,70 26,00 

Αυστρία 16,60 21,30 25,70 

Πολωνία 3,90 5,10 8,20 

Πορτογαλία  7,90 10,50 17,30 

Ρουµανία 1,60 2,50 4,40 

Σλοβενία 10,40 12,10 16,50 

Σλοβακία 4,60 5,90 7,70 

Φινλανδία 19,70 21,30 27,30 

Σουηδία 20,40 22,20 25,30 

Ην. Βασίλειο 13,40 16,80 23,40 

Ισλανδία 21,50 22,60 26,70 

Νορβηγία 31,30 35,50 40,70 

Ελβετία  25,00 31,60 41,20 
Πηγή: Eurostat SILK, 2007 
 
 
Η επίδραση της εκπαίδευσης στην απασχόληση παραµένει σηµαντική ακόµη και σε 

περιόδους οικονοµικής ύφεσης και κρίσης. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Eurostat 

(2009a, 2009b, 2010a, 2010b) οι εργαζόµενοι έχουν επηρεαστεί από την κρίση µε 

διαφορετική ένταση, η οποία διαφοροποιείται ανάλογα µε το εκπαιδευτικό τους 

επίπεδο. Την υψηλότερη αρνητική επίδραση έχουν δεχθεί τα άτοµα µε χαµηλό 

επίπεδο εκπαίδευσης34.  

Η συµµετοχή των ενηλίκων στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, συµβάλει στην 

βελτίωση της αποτελεσµατικότητας του εργατικού δυναµικού καθώς και στην  

ανταγωνιστικότητα για µεγαλύτερο µέρος του εργασιακού βίου του. Η συµµετοχή 

στη ∆ιά Βίου Μάθηση ενισχύει τις ικανότητες και δεξιότητες του ατόµου, 

επικαιροποιεί τις γνώσεις του µέσω της συνεχούς ανανέωσης και αναβάθµισης των 

βασικών και ειδικών γνώσεων που κατέχει, µε αποτέλεσµα να ενισχύει την θέση του 

στην αγορά εργασίας, αλλά και να αποκτά τα εφόδια προκειµένου να ανελιχθεί ή να 

αλλάξει επαγγελµατικό προσανατολισµό.  

                                                 
34 Βλ. Commission of the European Communities (2011). Progress towards the Common European 
Objectives in Education and Training. Indicators and benchmarks 2010/2011, p. 70 
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Στην Ελλάδα, σύµφωνα µε την ετήσια έκθεση του ΟΟΣΑ «education at a glance 

201135», το 2009, το ποσοστό ανεργίας για τους αποφοίτους της τριτοβάθµιας 

εκπαίδευσης ανήλθε στο 6,7%, για τους αποφοίτους της µη υποχρεωτικής 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και της µετα-δευτεροβάθµιας, µη τριτοβάθµιας 

εκπαίδευσης στο 9,2% και για τους αποφοίτους της υποχρεωτικής εκπαίδευσης στο 

8,8%.  

 
Πίνακας 2.4: Τα ποσοστά ανεργίας ανά επίπεδο εκπαίδευσης στην Ελλάδα (2009) 
 

Επίπεδο Εκπαίδευσης  Ποσοστό Ανεργίας (%) 

Τριτοβάθµια Εκπαίδευση 6,7 
Μη Υποχρεωτική ∆ευτεροβάθµια και Μετά 
∆ευτεροβάθµια, Μη Τριτοβάθµια Εκπαίδευση 9,2 

Υποχρεωτική Εκπαίδευση 8,8 
Πηγή: OECD, Education at a Glance, 2011 
 
Οι µικρές διαφορές των ποσοστών ανεργίας µεταξύ των ατόµων µε διαφορετικό 

επίπεδο εκπαίδευσης ερµηνεύονται από το γεγονός ότι η εργασιακή κατάσταση των 

ατόµων µε χαµηλό επίπεδο εκπαίδευσης δεν είναι εύκολο να διερευνηθεί. Πιο 

συγκεκριµένα, δεν είναι σαφές ποιο είναι το ποσοστό των ατόµων µε χαµηλό επίπεδο 

εκπαίδευσης που διεκδικεί µια θέση εργασίας και ποιο είναι το ποσοστό των ατόµων 

που εργάζεται χωρίς όµως να δηλώνει τα εισοδήµατα του στις επίσηµες αρχές του 

κράτους.  

Σύµφωνα µε µελέτες, η αδήλωτη εργασία µπορεί να αποτελεί ένα µεγάλο µέρος της 

οικονοµικής δραστηριότητας και ιδιαίτερα σε τοµείς που απασχολούν εργαζόµενους 

µε µέσο και χαµηλό εκπαιδευτικό επίπεδο. Το ποσοστό απασχόλησης των 

ανειδίκευτων ατόµων ανέρχεται σε 59,7%. Το ποσοστό αυτό είναι χαµηλότερο σε 

σχέση µε το ποσοστό απασχόλησης των αποφοίτων της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, 

περισσότερο από 20 %.  

Για το 200936, οι αµοιβές των αποφοίτων της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα, είναι 

πολύ κοντά στο µέσο όρο των χωρών-µελών του ΟΟΣΑ. Οι αµοιβές ενός αποφοίτου 

τριτοβάθµιας εκπαίδευσης είναι κατά µέσο όρο 75% υψηλότερες από τις αµοιβές 

ενός αποφοίτου υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Η διαφορά αυτή διευρύνεται για τους 

άνδρες αποφοίτους της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, οι οποίοι αµείβονται µε 

                                                 
35 Βλ. OECD (2011). Education at a glance, country-note Greece, p.2 
36 Βλ. OECD (2011). Education at a glance, country-note Greece, p.3-4 
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τουλάχιστον 80% περισσότερο από τους άνδρες απόφοιτους της µη υποχρεωτικής 

δευτεροβάθµιας ή της µετα-δευτεροβάθµιας, µη τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. 

Στην Ελλάδα, οι αµοιβές των δύο φύλων διαφέρουν σηµαντικά µεταξύ τους, µε 

εκείνες των ανδρών να είναι αισθητά υψηλότερες των γυναικών. Ωστόσο, καθώς το 

εκπαιδευτικό επίπεδο και η ηλικία αυξάνουν, η διαφορά µειώνεται. Οι αµοιβές των 

γυναικών ηλικίας 55 - 64 ετών που είναι απόφοιτοι τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, 

αντιστοιχούν σε ποσοστό 92% των αντίστοιχων αµοιβών των ανδρών του ίδιου 

επιπέδου εκπαίδευσης. Αντίθετα, οι αµοιβές των γυναικών ηλικίας 55 - 64 ετών που 

είναι απόφοιτοι της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, αντιστοιχούν σε ποσοστό 51% των 

αµοιβών των ανδρών µε αντίστοιχο εκπαιδευτικό επίπεδο.  

Ωστόσο, σε αντίθεση µε τα ποσοστά απασχόλησης ανά εκπαιδευτικό επίπεδο που 

έχουν καταγραφεί στο σύνολο του πληθυσµού, στην ηλικιακή οµάδα 15-29 ετών, 

βρέθηκε ότι όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο εκπαίδευσης, τόσο υψηλότερο είναι το 

ποσοστό ανεργίας. Σε αυτή την ηλικιακή οµάδα, το ποσοστό ανεργίας των αποφοίτων 

τριτοβάθµιας εκπαίδευσης ανέρχεται στο 14,6%, το ποσοστό ανεργίας των 

αποφοίτων των αποφοίτων της µη υποχρεωτικής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 

ανέρχεται στο 9,2% και 6,1% είναι το ποσοστό ανεργίας για τους αποφοίτους της 

υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Στην ηλικιακή οµάδα 25-29 ετών, η Ελλάδα έχει το 

υψηλότερο ποσοστό ανεργίας (13,2%) στους αποφοίτους της τριτοβάθµιας 

εκπαίδευσης σε σύγκριση µε τα κράτη-µέλη του ΟΟΣΑ. Ο µέσος όρος του ΟΟΣΑ 

είναι 5,7%. Επίσης, οι νέοι που είναι απόφοιτοι της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, έχουν 

περισσότερες πιθανότητες να παραµείνουν άνεργοι για περισσότερο από έξι µήνες. 

Ειδικότερα, το 7,5 % των νέων αποφοίτων της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης παραµένει 

στην ανεργία περισσότερο από 6 µήνες (ο µέσος όρος για τις χώρες-µέλη του ΟΟΣΑ 

είναι 3%), ενώ µόλις το 3,5 % των αποφοίτων της µη υποχρεωτικής δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης βρίσκεται στην ίδια θέση. 

Η εξαίρεση που παρουσιάζεται στην συγκεκριµένη ηλικιακή οµάδα, θα µπορούσε να 

εξηγηθεί από το γεγονός ότι η ελληνική οικονοµία δεν έχει ακόµη µετακινηθεί προς 

την κατεύθυνση της υψηλής τεχνολογικής ανάπτυξης. Ένα σηµαντικό µέρος της 

παραγωγής εξακολουθεί να προέρχεται από τον αγροτικό και τον βιοµηχανικό τοµέα, 

τοµείς οι οποίοι χρειάζονται εργαζόµενους, σε µεγάλο βαθµό, µέσης και χαµηλής 

εκπαίδευσης και εξειδίκευσης.  
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2.5 ∆είκτης Συµµετοχής 

Ο ∆είκτης Συµµετοχής του πληθυσµού στο εργατικό δυναµικό δείχνει την 

πιθανότητα που έχει ένα άτοµο να ενταχθεί στην αγορά εργασίας. Ο ορισµός του 

δίνεται από τον λόγο του αριθµού των ατόµων που εργάζονται προς τον πληθυσµό. Ο 

µαθηµατικός τύπος υπολογισµού του είναι της µορφής37: 

∆είκτης Συµµετοχής (PRe) = 
e

eLF

Π
                                                                           (2.1) 

Όπου:  

LFe, τα άτοµα µιας πληθυσµιακής οµάδας (e) που απασχολούνται στην αγορά 

εργασίας. 

Πe, το σύνολο των ατόµων της συγκεκριµένης πληθυσµιακής οµάδας (e). 

Ο δείκτης συµµετοχής του πληθυσµού στο εργατικό δυναµικό δίνει την δυνατότητα 

για συγκρίσεις χρονικών περιόδων ή διαφορετικών πληθυσµιακών οµάδων 

αναφορικά µε την προσφορά εργασίας και το εργατικό δυναµικό, χωρίς όµως να 

µπορεί να ερµηνεύσει τις συγκρίσεις αυτές. Η ερµηνεία αυτή µπορεί να γίνει µε την 

οικονοµική θεωρία της προσφοράς εργασίας, τόσο για το µέγεθος του δείκτη όσο και 

για τις χρονολογικές και ενδο-πληθυσµιακές διακυµάνσεις που έχει ο δείκτης 

συµµετοχής, µε την χρήση ερµηνευτικών µεταβλητών.  

Ωστόσο, εντοπίζεται δυσκολία στην χρήση του δείκτη συµµετοχής, όταν πρόκειται 

για συγκρίσεις µεταξύ χωρών ή χρονικών περιόδων, ακόµη και στην περίπτωση που 

δεν θα ληφθεί υπόψη ο πληθυσµός που βρίσκεται κάτω από το ηλικιακό όριο ένταξης 

του στην αγορά εργασίας. Στην περίπτωση που πρόκειται για σύγκριση µεταξύ 

χωρών, ο δείκτης συµµετοχής επηρεάζεται αρνητικά από τα άτοµα που βρίσκονται 

ηλικιακά πάνω από το ανώτατο ηλικιακά όριο εργασίας. Κατά συνέπεια πρέπει να 

ληφθούν υπόψη παράγοντες όπως, οι διαφορές στη µέση ηλικία συνταξιοδότησης και 

στη µέση διάρκεια ζωής των ατόµων µετά την σύνταξη. Επίσης πρέπει να ληφθούν 

υπόψη δεδοµένα όπως, το επίπεδο ανάπτυξης της αγοράς εργασίας, αλλά και η 

αντιµετώπιση και η καταγραφή των γυναικών εργαζοµένων στις υπό σύγκριση χώρες.    

Όσον αφορά τις συγκρίσεις µεταξύ χρονικών περιόδων, προκύπτουν προβλήµατα 

όπως, οι αλλαγές στο θεσµικό πλαίσιο, π.χ. τα υποχρεωτικά έτη εκπαίδευσης, τα 

συνταξιοδοτικά όρια, δηµογραφικοί παράγοντες όπως το επίπεδο θνησιµότητας, το 

προσδόκιµο ζωής, η γονιµότητα κ.α. που καθιστούν τα αποτελέσµατα επισφαλή. 

                                                 
37 ∆εδουσόπουλος, Α. (1998). Η Προσφορά Εργασίας: Θεωρίες, Πολιτικές και Ερευνητικές 
Αναζητήσεις. Αθήνα, εκδ. Τυπωθήτω, σ. 245 
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Σύµφωνα µε τον ∆εδουσόπουλο (1998) [..η χρησιµοποίηση του γενικού δείκτη, είτε 

αναφέρεται στο σύνολο του πληθυσµού είτε µόνο στον πληθυσµό µε ηλικία ανώτερη της 

παιδικής, πρέπει να αποφεύγεται και, αν αυτό δεν είναι δυνατό, τα αποτελέσµατα των 

συγκρίσεων να γίνονται δεκτά, µε µεγάλη επιφύλαξη και αφού προηγηθεί προσπάθεια 

για την εκτίµηση των επιδράσεων που ασκούν οι µεταβολές στους θεσµικούς 

παράγοντες και στα δηµογραφικά δεδοµένα...].              

Ο δείκτης συµµετοχής διακρίνεται σε κατηγορίες οι οποίες είναι πιθανόν να 

αναφέρονται στον πληθυσµό συνολικά ή σε επιµέρους οµάδες του πληθυσµού. Οι 

επιµέρους πληθυσµιακές οµάδες καθορίζονται µε κριτήρια όπως το εκπαιδευτικό 

επίπεδο, το φύλο ή άλλα χαρακτηριστικά. Ένα είδος δείκτη συµµετοχής είναι ο 

γενικός δείκτης συµµετοχής . 

Η χρήση του γενικού δείκτη συµµετοχής είναι ευρύτατη, παρά το γεγονός ότι οι 

πληροφορίες που δίνει δεν θεωρούνται ασφαλείς, λόγω του γεγονότος ότι η τιµή του 

επηρεάζεται από το µέρος του πληθυσµού που βρίσκεται σε µη εργασιακή ηλικία. 

Αυτό έχει ως αποτέλεσµα ο δείκτης συµµετοχής να υποεκτιµάται. Ο βαθµός της 

υποεκτίµησης εξαρτάται από το µέγεθος του δείκτη εξάρτησης, που είναι η αναλογία 

των ατόµων που βρίσκονται σε µη εργασιακή ηλικία σε σχέση µε τα άτοµα που 

βρίσκονται σε εργασιακή ηλικία.  

Λόγω των µειονεκτηµάτων που παρουσιάζει ο υπολογισµός του γενικού δείκτη 

συµµετοχής του πληθυσµού στο εργατικό δυναµικό, είναι αναγκαίο να µην λαµβάνει 

υπόψη το µέρος του πληθυσµού που βρίσκεται σε µη εργασιακή ηλικία προκειµένου 

τα αποτελέσµατα να είναι πιο αξιόπιστα. 

Όσον αφορά το εκπαιδευτικό επίπεδο, είναι ένας σηµαντικός παράγοντας που επιδρά 

στην τιµή του δείκτη συµµετοχής. Π.χ. έχει βρεθεί ότι η επέκταση του εκπαιδευτικού 

επιπέδου, επιδρά αρνητικά στον δείκτη συµµετοχής των νέων. Γενικά, έχει βρεθεί ότι 

ο δείκτης συµµετοχής των ατόµων µε υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο, είναι υψηλότερος. 

Το γεγονός αυτό µπορεί να ερµηνευθεί µε τρεις διαφορετικές προσεγγίσεις, οι οποίες 

όµως στερούνται πλήρης τεκµηρίωσης. Όπως: 

1. Η θεωρία του Ανθρώπινου Κεφαλαίου υποστηρίζει την ύπαρξη θετικής συσχέτισης 

µεταξύ εκπαιδευτικού επιπέδου και εισοδηµάτων. Κατά συνέπεια, το κόστος 

ευκαιρίας για τα καλά εκπαιδευµένα άτοµα να µείνουν εκτός αγοράς εργασίας, είναι 

υψηλότερο από το κόστος ευκαιρίας των ατόµων µε χαµηλότερο επίπεδο 

εκπαίδευσης. Οι Bowen και Finegan (1969) υποστήριξαν ότι το εκπαιδευτικό επίπεδο 

µπορεί να συµπεριληφθεί σε µια συνάρτηση εκτίµησης της συµπεριφοράς του δείκτη 
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συµµετοχής, ως µια πρόσθετη ερµηνευτική µεταβλητή. Η µεταβλητή αυτή, θα 

ερµηνεύει τις προτιµήσεις των ατόµων σχετικά µε την αγορά εργασίας. 

2. Έχει υποστηριχτεί ότι, οι περισσότερες δυνατότητες για απασχόληση που έχουν τα 

άτοµα µε υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο, δηµιουργούν και τις προϋποθέσεις για 

περισσότερες ευκαιρίες για απασχόληση. Επίσης, η αυξανόµενη συµµετοχή των 

ατόµων σε υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης, έχει ως αποτέλεσµα την αποµάκρυνση 

των ατόµων που βρίσκονται σε µεγαλύτερη ηλικία και έχουν χαµηλότερο επίπεδο 

εκπαίδευσης. Αυτό έχει εφαρµογή, ακόµη και στις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει 

άµεση σύνδεση του εκπαιδευτικού επιπέδου µε τον ρυθµό της παραγωγικότητας των 

ατόµων. 

Από την άλλη πλευρά, οι πολιτικές προσλήψεων που εφαρµόζουν οι επιχειρήσεις 

µπορεί να αποβεί ένας αποτρεπτικός παράγοντας προσφοράς θέσεων εργασίας σε 

άτοµα υψηλού εκπαιδευτικού επιπέδου, δεδοµένου ότι σε αρκετές περιπτώσεις, οι 

εργοδότες επιλέγουν να προσλάβουν άτοµα τα οποία διαθέτουν χαµηλότερο 

εκπαιδευτικό επίπεδο. Οι λόγοι που επιβάλλουν µια τέτοια πολιτική ποικίλουν. Π.χ. 

οι εργοδότες µπορεί να επιθυµούν να καταβάλλουν λιγότερα χρήµατα, να θεωρούν 

ότι τα καλά εκπαιδευµένα άτοµα δεν θα παραµείνουν για µεγάλο χρονικό διάστηµα 

στην επιχείρηση τους, κ.α.  

3. Το αυξανόµενο επίπεδο εκπαίδευσης, οδηγεί και στην αύξηση των στόχων και των 

επιθυµιών των ατόµων για την θέση τους στην αγορά εργασίας. ∆ηµιουργεί 

υψηλότερες προσδοκίες για υψηλότερες αµοιβές, για καλές συνθήκες εργασίας, για 

επαγγελµατική ανέλιξη, κ.α. Στην περίπτωση που οι αµοιβές που έχουν καθοριστεί 

στην αγορά εργασίας είναι χαµηλότερες από τις προσδοκώµενες, είναι πιθανό ένα 

µέρος των καλά εκπαιδευµένων ατόµων, να επιλέξει να µείνει εκτός αγοράς 

εργασίας. Αυτό προκύπτει ως συνέπεια της διαφοράς του µισθού επιφύλαξης, ο 

οποίος διαµορφώνεται από τις προσδοκίες των ατόµων µε υψηλό επίπεδο 

εκπαίδευσης, και του µισθού που διαµορφώνεται στην αγορά λόγω του χαµηλού 

επιπέδου της ζήτησης ατόµων για απασχόληση. Έχει υποστηριχθεί ότι στις λιγότερο 

αναπτυγµένες οικονοµίες, η εκπαίδευση µπορεί να είναι «παραγωγός ανεργίας».38 Η 

αύξηση του εκπαιδευτικού επιπέδου, ιδιαίτερα για τις γυναίκες και τους νέους, µπορεί 

να οδηγήσει στην καλλιέργεια πολύ υψηλών προσδοκιών, οι οποίες να βρίσκονται σε 

                                                 
38 Standing, G. (1978). Labour Force Participation and Development. ILO, p. 145 
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δυσαρµονία µε τις πραγµατικές συνθήκες στην αγορά εργασία, µε αποτέλεσµα να 

επιλέξουν να µην ενταχθούν στο εργατικό δυναµικό.    
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ-ΟΦΕΛΟΥΣ 
 

3.1 Εισαγωγή 

Τα διαφορετικά κόστη και τα οφέλη συνθέτουν τα στοιχεία που προσδιορίζουν την 

αξία της εκπαιδευτικής διαδικασίας, και ως εκ τούτου, αποτελούν τους βασικούς 

παράγοντες εκτίµησης της αποδοτικότητας της εκπαίδευσης. Η µέθοδος της 

ανάλυσης κόστους-οφέλους εφαρµόζεται µε την σύγκριση του κόστους και των 

οφελών από την επένδυση στην εκπαίδευση, προκειµένου να εκτιµηθεί η 

αποδοτικότητα της επένδυσης. Η Ανάλυση κόστους-οφέλους λαµβάνει υπόψη 

ορισµένες βασικές µεταβλητές του εκπαιδευτικού συστήµατος, δηλαδή τα κόστη των 

διαφόρων βαθµίδων εκπαίδευσης και τα οφέλη που προκύπτουν από την δηµιουργία 

ανθρωπίνου κεφαλαίου. Η επένδυση δεσµεύει πόρους από την οικονοµία µε σκοπό να 

επιτύχει µελλοντικά οφέλη, όπως η αύξηση της παραγωγικότητας και των 

εισοδηµάτων των ατόµων. Η ανάλυση κόστους-οφέλους αποτελεί ένα χρήσιµο 

εργαλείο για την χάραξη εκπαιδευτικής πολιτικής διότι συµβάλλει στην ορθολογική 

κατανοµή των πόρων. Τις τελευταίες δεκαετίες, οι οικονοµολόγοι έχουν δώσει 

ιδιαίτερη σηµασία στην µέθοδο της ανάλυσης κόστους-οφέλους και χρησιµοποιούν 

ειδικές µεθόδους που συγκρίνουν το κόστος µε τα οφέλη µιας επένδυσης στην 

εκπαίδευση.  

Στα µειονεκτήµατα της µεθόδου εντάσσεται η αδυναµία της να λάβει υπόψη τα µη 

οικονοµικά οφέλη που προκύπτουν από την εκπαίδευση. Πιο συγκεκριµένα, ορισµένα 

από τα οφέλη που προκύπτουν από µια επένδυση, έχουν µη οικονοµικό χαρακτήρα, 

δεν είναι δηλαδή µετρήσιµα. Αναλυτικότερα, στο υποκεφάλαιο 3.3 περιγράφονται τα 

οφέλη και οι κατηγορίες στις οποίες επιµερίζονται. Για την εκτίµηση της 

αποδοτικότητας των επενδύσεων στην εκπαίδευση, η µέθοδος της ανάλυσης κόστους-

οφέλους λαµβάνει υπόψη µόνο τα οφέλη τα οποία αποτιµώνται µε οικονοµικούς 

όρους, τα οφέλη δηλαδή που είναι µετρήσιµα.  

Μερίδα εκπαιδευτικών έχει ασκήσει κριτική στην µέθοδο, υποστηρίζοντας ότι η 

ανάλυση κόστους-οφέλους δεν µπορεί να εφαρµοστεί για την εκτίµηση επενδύσεων 

στην εκπαίδευση λόγω της πολλαπλότητας των εκπαιδευτικών στόχων και της 

σηµασίας που έχουν τα µη οικονοµικά οφέλη τόσο για τα άτοµα που εκπαιδεύονται, 

όσο και για την κοινωνία. Ωστόσο, αναγνωρίζουν ότι από την εκπαιδευτική 

διαδικασία προκύπτουν σηµαντικά οικονοµικά οφέλη τα οποία είναι αναγκαίο να 
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εκτιµηθούν σε σχέση µε το κόστος της εκπαίδευσης, διότι λόγω των περιορισµένων 

πόρων που υπάρχουν στην οικονοµία και σε συνδυασµό µε την ανάγκη υλοποίησης 

επενδύσεων στην εκπαίδευση, πρέπει να εκτιµηθούν οι περισσότερο αποδοτικές 

επενδύσεις στην εκπαίδευση.  

Η Ανάλυση κόστους-οφέλους µε την παρούσα µορφή της, δεν παρέχει τα κατάλληλα 

µέσα για την ανάλυση των µη-οικονοµικών οφελών της εκπαίδευσης. Υπάρχουν 

όµως άλλες τεχνικές, όπως η ανάλυση κόστους-αποτελεσµατικότητας που µπορεί να 

είναι καταλληλότερη ως προς την ανάλυση των µη οικονοµικών οφελών. Οι 

Haveman & Wolfe (1984) εφάρµοσαν µια µεθοδολογία η οποία προσδιορίζει έµµεσα, 

τιµή για τα µη οικονοµικά οφέλη. Η µεθοδολογία αυτή στηρίζεται στη θεωρία της 

χρησιµότητας.  

 

3.2 Η Μέθοδος Ανάλυση Κόστους-Οφέλους 

Η ανάλυση κόστους-οφέλους εφαρµόζεται για πρώτη φορά από τον Γάλλο Jules 

Dupuit (1844) στο έργο του «On the Measurement of the Utility of Public Works». 

Στο συγκεκριµένο άρθρο γίνεται λόγος για το πλεόνασµα του καταναλωτή υπό την 

οπτική της θέλησης του καταναλωτή να πληρώσει για την χρήση ενός αγαθού ή µιας 

υπηρεσίας. Σε αυτή την περίπτωση, το πλεόνασµα του καταναλωτή αποτελεί µέγεθος 

για την εκτίµηση του κοινωνικού οφέλους της επένδυσης39. Στις αρχές της δεκαετίας 

του 50, η µέθοδος εφαρµόζεται στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη για την αξιολόγηση 

δηµοσίων έργων. Από τις αρχές τις δεκαετίας του 60, η µέθοδος ανάλυσης κόστους-

οφέλους εφαρµόζεται ευρύτατα. 

Το πλεόνασµα του καταναλωτή είναι η διαφορά ανάµεσα στην τιµή που πληρώνει ο 

καταναλωτής και σε αυτή που θα ήταν διατεθειµένος να πληρώσει. Είναι δε 

σηµαντικό, όχι το απόλυτο µέγεθος του πλεονάσµατος του καταναλωτή, αλλά η 

µεταβολή του πλεονάσµατος του καταναλωτή από την εφαρµογή ενός µέτρου 

πολιτικής ή µιας επένδυσης. Η µεταβολή του πλεονάσµατος του καταναλωτή είναι 

ένα µέτρο της µεταβολής στην ευηµερία από την εφαρµογή του µέτρου πολιτικής. 

Στα πλαίσια της ανάλυσης, ο στόχος είναι να µετρηθούν σε ποσότητα και να 

αποτιµηθούν σε αξία οι αλλαγές που προκαλούνται από την δηµόσια πολιτική στην 

οικονοµική και κοινωνική ευηµερία του πληθυσµού, γεγονός που επιτυγχάνεται µε 

την µέτρηση της µεταβολής του πλεονάσµατος του καταναλωτή. Η µεταβολή του 

                                                 
39 Μέργος, Γ. (2003). Κοινωνικο-οικονοµική Αξιολόγηση Επενδύσεων και Πολιτικών. Εκδ. Μπένου, 
Αθήνα, σελ. 38 
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πλεονάσµατος του καταναλωτή είναι η βάση για την µέτρηση και την αποτίµηση της 

ωφέλειας που προκύπτει από το επενδυτικό έργο για την κοινωνία40.   

Για την αξιολόγηση των επενδύσεων, η µέθοδος ανάλυσης κόστους-οφέλους 

ποσοτικοποιεί και αποτιµά σε χρηµατικούς όρους, τα εκτιµώµενα οφέλη και κόστη 

της επένδυσης. Ωστόσο, εντοπίζονται αρκετές δυσκολίες στην αποτίµηση των 

οφελών και του κόστους της επένδυσης. Επίσης, είναι δύσκολο να συµπεριληφθούν 

οι εξωτερικές οικονοµίες στην ανάλυση κόστους-οφέλους. Η επένδυση πρέπει να 

υλοποιηθεί όταν τα οφέλη είναι µεγαλύτερα του κόστους. Τα πεδία εφαρµογής της 

µεθόδου είναι πολλά και χρησιµοποιείται για την αξιολόγηση πολλών µορφών 

επένδυσης.  

Η ανάλυση κόστους-οφέλους συµβάλει στην λήψη ορθολογικών αποφάσεων και 

επενδυτικών επιλογών µε σκοπό να επιτευχθεί η αποτελεσµατικότερη κατανοµή των 

πόρων και η µεγιστοποίηση της κοινωνικής ευηµερίας. Η ανάλυση κόστους-οφέλους 

εφαρµόζεται µε δύο τρόπους: εκ των προτέρων (ex ante) και εκ των υστέρων (ex 

post). Στην πρώτη περίπτωση αξιολογείται εάν πρέπει να υλοποιηθεί η επένδυση, ενώ 

στην δεύτερη περίπτωση αξιολογείται η επένδυση που έχει υλοποιηθεί εάν ήταν 

επιτυχής και αν πρέπει να συνεχιστεί. 

 
3.3 Το Κόστος της Εκπαίδευσης 

Το κόστος της εκπαίδευσης είναι ένα βασικό στοιχείο για την εκτίµηση της 

αποδοτικότητας της εκπαίδευσης ως επένδυση και την συνεισφορά της στην 

οικονοµική ανάπτυξη. Η εκτίµηση του εκπαιδευτικού κόστους αποτελεί µια πολύ 

σηµαντική πληροφορία για εκείνους που παίρνουν αποφάσεις για την διαµόρφωση 

των πολιτικών στον χώρο της εκπαίδευσης (policy makers). 

Για τους φορείς χάραξης πολιτικής, το µέσο κόστος είναι ένα πολύ σηµαντικό 

εργαλείο. Λαµβάνονται υπόψη για την κοστολόγηση των εθνικών εκπαιδευτικών 

σχεδίων, για την εκτίµηση της αποδοτικότητα του προγράµµατος κατάρτισης 

(ανάλυση κόστους-οφέλους, συγκρίνεται το κόστος ανά εκπαιδευόµενο µε το 

οικονοµικό όφελος που αποκοµίζει ο εκπαιδευόµενος), για την σύγκριση της 

αποδοτικότητας των επενδύσεων σε εναλλακτικά προγράµµατα κατάρτισης και για 

την εκτίµηση της χρησιµότητας ενός προγράµµατος κατάρτισης. Η έρευνα και η 

µελέτη σχετικά µε την κατανοµή του µέσου κόστους, µπορεί να παρέχει πληροφορίες 

                                                 
40 Μέργος, Γ. (2003). Κοινωνικο-οικονοµική Αξιολόγηση Επενδύσεων και Πολιτικών. Εκδ. Μπένου, 
Αθήνα, σελ. 165-167 
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για την αποτελεσµατικότερη χρήση των πόρων που διατίθενται για την κατάρτιση, 

καθώς και για τον έλεγχο του συνολικού κόστους της κατάρτισης. Στην περίπτωση 

που δεν έχει γίνει ορθή καταγραφή του κόστους, είναι δυνατόν να γίνει σηµαντική 

υποεκτίµηση του πραγµατικού κόστους ενός προγράµµατος (Arrigazzi, 1972). 

Το κόστος διακρίνεται σε άµεσο και έµµεσο κόστος, σε κοινωνικό και ιδιωτικό 

κόστος. Επίσης, διακρίνεται σε επιµέρους κατηγορίες όπως άµεσο και έµµεσο 

κοινωνικό κόστος και άµεσο και έµµεσο ιδιωτικό κόστος. Το άθροισµα του άµεσου 

και έµµεσου κοινωνικού/ιδιωτικού κόστους είναι το συνολικό κόστος. 

Το άµεσο ιδιωτικό κόστος περιλαµβάνει δαπάνες που κάνει το άτοµο ή οικογένεια 

του, όπως καταβολή διδάκτρων, αγορά βιβλίων και γραφικής ύλης, µεταφοράς, 

διατροφής και διαµονής. Το έµµεσο ιδιωτικό κόστος είναι τα διαφυγόντα κέρδη ή 

κόστος ευκαιρίας του εκπαιδευόµενου. Η εκτίµηση των διαφυγόντων κερδών 

εξαρτάται από παράγοντες όπως, το επίπεδο της ανεργίας, το ύψος των µισθών, τη 

διάρκεια της περιόδου κατάρτισης, καθώς και από τα προσόντα του εκπαιδευόµενου 

(Scott, 1970). Εάν οι πληροφορίες αυτές δεν είναι διαθέσιµες, µια κατά προσέγγιση 

εκτίµηση µπορεί να γίνει χρησιµοποιώντας δεδοµένα, τα οποία προέρχονται από την 

εθνική απογραφή, σχετικά µε τις αποδοχές και µορφωτικό επίπεδο (Mincer, 1962). 

Τα διαφυγόντα κέρδη αποτελούν ένα σηµαντικό µέρος του συνολικού κόστους της 

επαγγελµατικής κατάρτισης (Borus, 1977). Ο Schultz (1972)41 αναφέρει ότι […η 

έννοια των διαφυγόντων κερδών ως µέρος του κόστους της σχολικής παιδείας είναι η 

κλείς διά σειράν αποριών περί την εκπαίδευσιν…]. Αν δεν λαµβάνονταν υπόψη το 

κόστος ευκαιρίας στον υπολογισµό του συνολικού κόστους, η αποδοτικότητα θα 

υπερεκτιµούταν µε αποτέλεσµα να εµφανίζεται πολύ µεγαλύτερη από την 

πραγµατική. 

Το άµεσο κοινωνικό κόστος, είναι οι δαπάνες από την πλευρά της κοινωνίας-κράτους 

για την εκπαιδευτική διαδικασία. Το µεγαλύτερο µέρος του άµεσου κοινωνικού 

κόστους είναι οι αµοιβές του διδακτικού προσωπικού. Επίσης, περιλαµβάνονται 

δαπάνες όπως η συντήρηση κτιρίων, η αγορά υλικοτεχνικού εξοπλισµού, η αγορά 

βιβλίων και γενικότερα λειτουργικές δαπάνες. Το έµµεσο κοινωνικό κόστος είναι το 

εναλλακτικό κόστος ή κοινωνικό κόστος ευκαιρίας. Είναι δηλαδή οι πόροι που 

δεσµεύονται για την εκπαιδευτική διαδικασία, οι οποίοι θα µπορούσαν να διατεθούν 

                                                 
41 Βλ. Schultz, Th. (1972) Η Οικονοµική Αξία της Εκπαιδεύσεως, σελ. 43 
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για την παραγωγή και διάθεση άλλου δηµόσιου αγαθού. Π.χ. η εναλλακτική χρήση 

των κτιριακών υποδοµών και του εξοπλισµού. 

Σηµειώνεται ότι οι υποτροφίες ή άλλες χρηµατικές βοήθειες που χορηγούνται στους 

καταρτιζόµενους από δηµόσιους ή ιδιωτικούς φορείς δεν συµπεριλαµβάνονται στον 

υπολογισµό του κόστους, διότι ανήκουν στην κατηγορία πληρωµών µεταφοράς 

εισοδήµατος (µεταβιβαστικές πληρωµές). 

Στην επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση, είναι πολύ σηµαντικά τα µέσα κόστη 

όπως, το κόστος ανά καταρτιζόµενο (το συνολικό κόστος διά τον αριθµό των 

καταρτιζόµενων) , το κόστος ανά απόφοιτο και το κόστος ανά ώρα διδασκαλίας. Το 

κόστος ανά φοιτητή είναι η πιο ευρέως χρησιµοποιούµενη µονάδα κόστους στο 

σχεδιασµό της επαγγελµατικής κατάρτισης και ιδιαίτερα, της επαγγελµατικής 

εκπαίδευσης. Το κόστος ανά απόφοιτο λαµβάνεται υπόψη στον προγραµµατισµό για 

το ανθρώπινου δυναµικό. Η διαφορά αντικατοπτρίζει το βαθµό της σπατάλης στον 

τοµέα της επαγγελµατικής εκπαίδευσης. Αυτή η διαφορά  µπορεί να είναι αρκετά 

σηµαντική στις αναπτυσσόµενες χώρες (UNESCO, 1984a). Το κόστος ανά ώρα 

διδασκαλίας, συχνά λαµβάνεται υπόψη από τα Ινστιτούτα Επαγγελµατικής 

Κατάρτισης τα οποία προσφέρουν µια ποικιλία προγραµµάτων κατάρτισης, καθώς 

και προγράµµατα µε διαφορετική διάρκεια. Το συνολικό κόστος του προγράµµατος 

µπορεί να εκτιµηθεί από τον προσδιορισµό του κόστους ανά ώρα διδασκαλίας (µέσος 

όρος) και τον πολλαπλασιασµό µε το συνολικό αριθµό των διδακτικών ωρών του 

προγράµµατος εκπαίδευσης. (Jimenez, Kugher with Horn, 1986; Lee, 1985). 

 

3.4 Τα Οφέλη από την Εκπαίδευση 

Η Εκπαίδευση παρέχει πολλά και σηµαντικά οφέλη σε όλες τις βασικές µονάδες του 

οικονοµικού συστήµατος (νοικοκυριά, επιχειρήσεις, κράτος). Τα οφέλη που 

προκύπτουν από την εκπαίδευση είναι οικονοµικά, κοινωνικά και πολιτικά. Τα 

οικονοµικά οφέλη, είναι τα αγοραία οφέλη και είναι εκείνα τα οποία αποτιµώνται µε 

χρηµατικούς όρους. Μη αγοραία οφέλη είναι εκείνα για το οποία δεν έχει καθοριστεί 

τιµή στην αγορά και δεν αποτιµώνται µε χρηµατικούς όρους. Μη αγοραία οφέλη 

είναι τα κοινωνικά και τα πολιτικά. Μια άλλη κατηγορία οφελών από την 

εκπαίδευση, είναι οι θετικές εξωτερικότητες ή διαχυτικά αποτελέσµατα. Θετική 

εξωτερικότητα είναι η θετική επίδραση-όφελος που έχουν και άλλα άτοµα τα οποία 

σχετίζονται µε κάποιο εκπαιδευµένο άτοµο. Π.χ. η φροντίδα της υγείας των παιδιών 

από τους εκπαιδευµένους γονείς. Από την εκπαίδευση όµως προκύπτουν και 
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αρνητικές εξωτερικότητες, όπως π.χ. η εφαρµογή προηγµένων τεχνικών διάπραξης 

παράνοµων δραστηριοτήτων. Οι αρνητικές εξωτερικότητες αντιµετωπίζονται όµως 

σχετικά γρήγορα. 

Τα οφέλη, σύµφωνα µε τον Schultz (1971) κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες: α. Σε 

παρούσα κατανάλωση, β. Σε  µελλοντική κατανάλωση, δηλαδή σε επένδυση και γ. 

Στην µελλοντική παραγωγική ικανότητα. Αργότερα, έγινε ταξινόµηση των οφελών 

και από τους McMahon (1987), Wolfe & Zuvekas (1997), Psacharopoulos (1999). 

Επίσης, έγιναν προσπάθειες να ποσοτικοποιηθούν τα µη αγοραία οφέλη [Wolfe & 

Haveman (2000), McMahon (2004)].  

Στη συνέχεια επιχειρείται µια καταγραφή και ταξινόµηση των οφελών που 

προκύπτουν από την εκπαίδευση (αγοραίων και µη αγοραίων) ανά βασική µονάδα 

της οικονοµίας 

 
3.4.1 Τα Οφέλη για το Άτοµο-Οικογένεια 

Τα οφέλη που παρέχονται από την εκπαίδευση στο άτοµο αλλά και στα µέλη της 

οικογένειας του, έχουν θετική επίδραση σε όλους της τοµείς της ζωής του, καθώς και 

της καθηµερινής λειτουργίας του νοικοκυριού του. Μπορούν να κατανεµηθούν στις 

εξής κατηγορίες: 1. Στην υγεία, στην εκπαίδευση και στον οικογενειακό 

προγραµµατισµό, 2. Στην οργάνωση του νοικοκυριού και στην διαχείριση των 

οικονοµικών του, 3. Στην συµµετοχή του στην αγορά εργασίας, 4. Στην 

αποδοτικότητα και τις εργασιακές αµοιβές.  

Αναλυτικότερα, τα οφέλη επιδρούν42: 

1α. Στην καλύτερη υγεία του ατόµου και του/της συζύγου (Grossman, 1975), 

αυξάνοντας έτσι τον προσδόκιµο χρόνο ζωής και µειώνοντας την πιθανότητα 

πρόωρης θνησιµότητας [Grossman & Joyce (1989), Feldman et al. (1989), Grossman 

(2000)].  

1β. Στην καλύτερη φροντίδα της εγκύου, τη σωµατική κατάσταση κατά τη γέννηση 

και την υγεία του βρέφους (Currie & Moretti, 2003). Επίσης, στην καλύτερη υγεία 

των παιδιών και στην ευηµερία τους (Grossman & Joyce, 1989).     

1γ. Στην επιλογή συζύγου (Becker et al, 1977) και στον καθορισµό της επιθυµητής 

αύξησης των µελών της οικογένειας (Lam & Duryea, 1999). 

1δ. Στη µείωση των διαζυγίων (Martin, 2004). 
                                                 
42 Βλ. Τσαµαδιάς, Κ., Χανής, Σ. (2011). Τα οφέλη από την Εκπαίδευση: Επισκόπηση υπό την οπτική 
της Οικονοµικής. Επιστηµονικό Περιοδικό Μέντορας, σελ. 7-9 
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1ε. Στην προστασία από την χρήση και τον εθισµό βλαβερών ουσιών (ναρκωτικά, 

τσιγάρα, οινοπνευµατώδη), καθώς και στην αποδοτικότερη αντιµετώπιση των 

προβληµάτων που αποτελούν την αιτία για την χρήση και των εθισµό (Hu, Lin & Keeler, 

1998). 

1στ. Στη µείωση της πιθανότητας τεκνοποίησης της εφήβου και γέννησης παιδιού 

εκτός γάµου (Lam & Duryea, 1999). 

1ζ. Στη θετική στάση για ‘∆ια Βίου Μάθηση’ του ατόµου και της οικογένειας του. 

Στην εκπαίδευση των παιδιών, στην επιµέλεια τους στα εκπαιδευτικά τους καθήκοντα 

και στο εκπαιδευτικό επίπεδο το οποίο θα µπορέσουν να ολοκληρώσουν (Currie & 

Moretti, 2003).  

1η. Στην ποιοτική επιλογή των δραστηριοτήτων τους, στο επίπεδο ικανοποίησης, 

ευηµερίας και ευτυχίας που θα κατακτήσουν (χωρίς να λαµβάνονται υπόψη τα 

εισοδήµατα που θα κερδίζουν), στην κοινωνική καταξίωση που θα επιτύχουν. Π.χ. η 

εµπιστοσύνη και η αποδοχή που θα έχουν από άλλα µέλη του κοινωνικού συνόλου 

(Blanchflower & Oswald, 2004). 

2α. Στην αύξηση των κερδών του/της συζύγου του ατόµου (Wolfe & Haveman, 

2001).       

2β. Στην αποτελεσµατικότερη διαχείριση των οικονοµικών του νοικοκυριού, καθώς 

και στην καλύτερη οργάνωση του.  

2γ. Στην καλύτερη ενεργειακή επιλογή για τις ανάγκες του νοικοκυριού και στην 

αποδοτικότερη επιλογή των αγορών του (Da Vanzo, 1983). 

2δ. Στην προστασία του περιβάλλοντος και στην καλλιέργεια περιβαντολλογικής 

συνείδησης του ατόµου (McMahon, 2002, 2004).   

2ε. Στην κατανόηση της σηµαντικότητας της αποταµίευσης και στην αποδοτικότερη 

διαχείριση του χαρτοφυλακίου του [Solmon (1975), Bernheim & Scholz (1993)]. Π.χ. 

η επιλογή οικονοµικών µαθηµάτων στο πρόγραµµα σπουδών της ∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης και η εκπαίδευση των ατόµων σε θέµατα οικονοµίας, µακροπρόθεσµα 

συµβάλλουν στην αύξηση του ρυθµού αποταµίευσης και στην διακράτηση πλούτου 

[Bernheim et al.(2001)].  

2στ. Στη καλλιέργεια καταναλωτικής συµπεριφοράς µε γνώµονα την µεγιστοποίηση 

της αποδοτικότητας στις καταναλωτικές επιλογές (Wolfe & Haveman, 2000), καθώς 

και στη µεγιστοποίηση της ικανοποίησης από τις αγορές τόσο του ατόµου όσο και 

του  νοικοκυριού του συνολικά (Becker, 1964).  
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3α. Στην αποτελεσµατικότερη εύρεση εργασίας, στην δυνατότητα περισσότερων 

επιλογών και στην µεγαλύτερη πιθανότητα εύρεσης εργασίας (ΟECD, 1997),  καθώς 

και στην µείωση του κόστους εύρεσης εργασίας (Da Vanzo, 1983). Ειδικότερα, στις 

λιγότερο αναπτυγµένες χώρες, είναι ιδιαίτερα υψηλή για τις γυναίκες, η πιθανότητα 

συµµετοχής στην αγορά εργασίας (OECD, 1998). 

3β. Στην ικανότητα ταχύτερης προσαρµογής σε καινούργια εργασία καθώς και στην 

ανταπόκριση στις τεχνολογικές αλλαγές οι οποίες πραγµατοποιούνται µε 

αυξανόµενους ρυθµούς (Lucas, 1977).  

Σύµφωνα µε τους [ΟECD (1998), de la Fuente (2003)], η ανεργία στους νέους είναι 

µεγαλύτερη για εκείνους που έχουν λάβει χαµηλότερη εκπαίδευση. Αυτό οδηγεί στην 

αύξηση της φτώχειας, στην αύξηση των παράνοµων ενεργειών και γενικότερα σε 

κοινωνικά προβλήµατα. Από έρευνα του (OECD, 2005a) προκύπτει ότι το ποσοστό 

ανεργίας των αποφοίτων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι 

σχεδόν διπλάσιο του ποσοστού των ανέργων αποφοίτων της ∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης. Επίσης, τα άτοµα τα οποία πετυχαίνουν υψηλότερη βαθµολογία στα 

test αλφαβητισµού, έχουν µεγαλύτερη συµµετοχή στο εργατικό δυναµικό και κατ’ 

επέκταση, η πιθανότητα ανεργίας είναι χαµηλότερη (McIntosh & Vignoles, 2001). 

4α. Στην αύξηση της αποδοτικότητας-παραγωγικότητας του ατόµου (αύξηση της 

αποδοτικότητας του παραγωγικού συντελεστή «εργασία») καθώς και στην θετική 

συµβολή του στην αύξηση της αποδοτικότητας και των υπολοίπων παραγωγικών 

συντελεστών. Η πρώτη προσέγγιση των σχέσεων «εκπαίδευση-παραγωγικότητα» και 

η σχέση «παραγωγικότητα-εισόδηµα (από την εργασία)» έγινε από τους κλασικούς 

οικονοµολόγους (βλ.Smith, 1776). Στην συνέχεια ασχολήθηκαν οι νεοκλασικοί 

οικονοµολόγοι µε κύριους εκφραστές τους Becker (1964), Schultz (1971) και Mincer 

(1974). Σύµφωνα µε την νεοκλασική άποψη, η αξία της εργασίας ισούται µε την αξία 

του οριακού προϊόντος της, µε βάση αυτή την ισότητα ο µισθός από την εργασία θα 

πρέπει να ισούται µε αυτό το µέγεθος. Οι στρεβλώσεις όµως της αγοράς δεν 

επιτρέπουν στους µισθούς να εκφράσουν το πραγµατικό οριακό προϊόν της εργασίας. 

Σύµφωνα µε εµπειρικές αναλύσεις, προκύπτουν ισχυρές αποδείξεις για την 

επιβεβαίωση θετικής σχέσης µεταξύ εκπαίδευσης και εισοδήµατος από την εργασία 

[Mincer (1974), OECD (1998), Harmon et al. (2001), de la Fuente (2003),  Bassanini 

et al. (2005)].  
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4β. Στην παροχή µη χρηµατικών εργασιακών οφελών όπως, ικανοποιητικές συνθήκες 

εργασίες, εργασιακή σταθερότητα και ανέλιξη, εταιρικό αυτοκίνητο και άλλες 

εταιρικές παροχές, εργασιακή καταξίωση κ.α. (Lucas, 1977).  

 

3.4.2 Τα Οφέλη για την Οικονοµία  

Με βάση τις εµπειρικές έρευνες και σύµφωνα µε την οικονοµική θεωρία, η 

εκπαίδευση συµβάλει στην οικονοµική ανάπτυξη και στην δικαιότερη διανοµή του 

εισοδήµατος43. Σύµφωνα µε την έρευνα του Easterlin (1981), πρώτα ανεβαίνει το 

εκπαιδευτικό επίπεδο και στην συνέχεια το εισόδηµα. Αργότερα, οι Αzariadis & 

Drazen (1990) υποστήριξαν ότι προκειµένου να υπάρξει οικονοµική ανάπτυξη σε µια 

χώρα, θα πρέπει προηγουµένως να έχει αρχίσει η ανάπτυξη του εκπαιδευτικού 

συστήµατος και να έχει περάσει η χώρα ένα εκπαιδευτικό κατώφλι.   

Από τον Smith (1776), έχει ξεκινήσει η διερεύνηση της συµβολής της εκπαίδευσης 

στην οικονοµική ανάπτυξη. Η διερεύνηση αυτή συνεχίστηκε από νεοκλασικούς 

οικονοµολόγους όπως ο Solow (1956, 1957) και µε µεγαλύτερη ένταση από τους 

εκφραστές της θεωρίας του ανθρώπινου κεφαλαίου [Schultz (1961), Denison (1962), 

Abramovitz (1962), Becker (1964), Griliches (1970), Mincer (1974)], αλλά και από 

τους εκφραστές των θεωριών της ενδογενούς ανάπτυξης [Romer (1986, 1990, 1992), 

Lucas (1988)].   

Μεταγενέστερες έρευνες επιβεβαίωσαν την στατιστικά σηµαντική σχέση, µεταξύ της 

εκπαίδευσης και της οικονοµικής ανάπτυξης [Barro (1991), Mankiw et al. (1992), 

Temple (1999), Krueger & Lindahl (2001), Vandenbussche et al. (2004), Aghion et 

al. (2005), de la Fuente & Domenech (2006), κ.ά]. Ο de la Fuente (2003) εκτίµησε για 

τις χώρες της Ε. Ε. ότι η παραγωγικότητα αυξάνεται κατά µέσο όρο 6,2 % και κατά 

3,1 % επιπλέον σε βάθος χρόνου, για κάθε επιπλέον έτος εκπαίδευσης στο µέσο 

επίπεδο εκπαίδευσης, µέσω της συνεισφοράς της στην ταχύτερη τεχνολογική πρόοδο. 

Η επίδραση της εκπαίδευσης στην παραγωγή ανθρώπινου κεφαλαίου και της 

διάχυσης αυτού στην παραγωγική διαδικασία είναι άµεση, καθώς το ανθρώπινο 

κεφάλαιο θεωρείται παραγωγικός συντελεστής (Griliches, 1964) αλλά και έµµεση, 

µέσω της αποδοτικότητας της παραγωγικής διαδικασίας (Κhaldi, 1975) και των 

τεχνολογικών αλλαγών (Feder, Just & Zilberman, 1985). Συµβάλει στην προώθηση 

                                                 
43 Βλ. Τσαµαδιάς, Κ., Χανής, Σ. (2011). Τα οφέλη από την Εκπαίδευση: Επισκόπηση υπό την οπτική 
της Οικονοµικής. Επιστηµονικό Περιοδικό Μέντορας, σελ. 11-13 
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της διάχυσης των απαραίτητων γνώσεων για την αντίληψη, την κατανόηση και την 

επεξεργασία νέων πληροφοριών, καθώς και για την αποδοτική χρήση των νέων 

τεχνολογιών, µε σκοπό την επίτευξη της οικονοµικής ανάπτυξης (Nelson & Phelps, 

1966). Σύµφωνα µε τον Huffman (1981), το µεγαλύτερο µέρος της διαφοράς του 

ρυθµού οικονοµικής ανάπτυξης µεταξύ των χωρών αλλά και των περιφερειών 

οφείλεται στην διαφορά της ποιότητας του ανθρώπινου κεφαλαίου τους. Στο επίπεδο 

εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναµικού επιδρούν θετικά: α. ο ρυθµός µε τον οποίο 

υιοθετούνται οι τεχνολογικές αλλαγές (Feder, Just & Zilberman, 1985), β. η τεχνική 

και διανεµητική αποτελεσµατικότητα της παραγωγής [Huffman (1977)], γ. η 

αποδοτική χρησιµοποίηση του κεφαλαιουχικού εξοπλισµού και ο ρυθµός 

προσαρµογής του παραγωγικού συντελεστή «εργασία» στις µακροχρόνιες συνθήκες 

ισορροπίας µετά από τυχόν βραχυπρόθεσµες ανακατατάξεις. Οι µεταβλητές αυτές, µε 

τη σειρά τους, επηρεάζουν θετικά το ρυθµό µεταβολής της παραγωγικότητας. Επίσης, 

το ανθρώπινο κεφάλαιο λειτουργεί συµπληρωµατικά µε τη χρήση νέων εισροών στην 

παραγωγή καλύτερων προϊόντων.  

Σύµφωνα µε τους εκφραστές των θεωριών της ενδογενούς ανάπτυξης, η εκπαίδευση 

συµβάλλει στην δηµιουργία θετικών εξωτερικοτήτων (externalities) ή διαχυτικών 

αποτελεσµάτων (spill-overs). Έχει θετική ευεργετική επίδραση στους παραγωγικούς 

συντελεστές, δεδοµένου ότι το µέσο επίπεδο της εκπαίδευσης έχει επίδραση στην 

αποδοτικότητα των παραγωγικών συντελεστών και συµβάλλει στην υιοθέτηση 

καινοτοµιών στην οικονοµία.  

Η τεχνολογική ανάπτυξη βελτιώνει την παραγωγική διαδικασία και οδηγεί σε 

καλύτερα προϊόντα (από άποψη ποιότητας), συµβάλλοντας έτσι στην οικονοµική 

ανάπτυξη. Σύµφωνα µε τον Lucas (1990), το φυσικό κεφάλαιο δεν µπορεί να 

κατευθυνθεί στις φτωχές χώρες, διότι υστερούν σε ανθρώπινο κεφάλαιο σε σχέση µε 

τις προηγµένες χώρες. Η άποψη αυτή επιβεβαιώνεται από εµπειρική ανάλυση σε 

διακρατικό επίπεδο (Benhabib & Spiegel, 1994). Σύµφωνα µε τον Romer (1990, 

1993), η επένδυση στην εκπαίδευση είναι απαραίτητη προκειµένου να εφαρµοστούν 

καινοτοµίες, να υπάρξει πρόοδος των επιστηµών και να δηµιουργηθεί ανθρώπινο 

κεφάλαιο. Επίσης, αναφέρει ότι οι οικονοµίες που επιτυγχάνουν οικονοµική 

ανάπτυξη γρηγορότερα, έχουν υψηλότερη παραγωγή και απόθεµα ανθρωπίνου 

κεφαλαίου. Οι Becker & Murphy (1992), υποστήριξαν ότι το ανθρώπινο κεφάλαιο 

παράγει ανθρώπινο κεφάλαιο. Ο Choi (1993) αναφέρει ότι η αποδοτικότητα των 

επενδύσεων στην εκπαίδευση αυξάνεται όταν επέρχεται τεχνολογική εξέλιξη, µε την 
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προϋπόθεση ότι τα άτοµα που είναι εκπαιδευµένα, απασχολούνται στην κατάλληλη 

εργασία (σύµφωνα µε τα εκπαιδευτικά τους προσόντα) και δεν απασχολούνται σε 

εργασίες τις οποίες θα µπορέσουν να εκτελέσουν άτοµα µε χαµηλότερο επίπεδο 

εκπαίδευσης. Σύµφωνα µε τους Barro (2001), Wößmann (2003), Pritchett (2006) 

σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη δεν έχει µόνο η εκπαίδευση αλλά και η ποιότητα της. 

Ο McMahon (1997) εξετάζει την πιθανότητα, η αποδοτικότητα του φυσικού 

κεφαλαίου η οποία διαχρονικά βαίνει αυξανόµενη ως αποτέλεσµα της 

αποδοτικότητας της εργασίας, να είναι αποτέλεσµα της εκπαιδευτικής ανάπτυξης.  

Σύµφωνα µε τον Pritchett (2006), η παραγωγικότητα επηρεάζεται και από το θεσµικό 

πλαίσιο. Στις περιπτώσεις που το θεσµικό πλαίσιο επιτρέπει την πιθανότητα 

εµφάνισης κερδοσκοπικών δραστηριοτήτων, η παραγωγικότητα πλήττεται. Ο 

McMahon (2004) υποστήριξε ότι µεγαλύτερο µέρος της επίδρασης των εξωτερικών 

επιδράσεων εµφανίζεται µε χρονική υστέρηση. Επίσης, από έρευνες σχετικά µε την 

αλληλεπίδραση στην παραγωγικότητα µεταξύ εργαζοµένων στην επιχείρηση και στη 

γειτονιά, τα συµπεράσµατα που προέκυψαν είναι διαφορετικά [Moretti (2004), 

Ciccone & Peri (2006)].  

Όσον αφορά στο ζήτηµα της δίκαιης διανοµής του εισοδήµατος, έχουν γίνει πολλές 

έρευνες και είναι ένα ζήτηµα το οποίο έχει απασχολήσει τους οικονοµολόγους από 

την περίοδο των κλασικών οικονοµολόγων. Έχει διατυπωθεί η άποψη, µε βάση 

εµπειρικές µελέτες, ότι η εκπαίδευση µπορεί να συµβάλλει στην δικαιότερη διανοµή 

των εισοδηµάτων. Οι Marin & Psacharopoulos (1976), βρήκαν ότι σε χώρες στις 

οποίες το κατά κεφαλήν εισόδηµα είναι χαµηλό, η πρωτοβάθµια εκπαίδευση έχει 

εξισωτική επίδραση στην διανοµή των εισοδηµάτων, ενώ η τριτοβάθµια εκπαίδευση 

επιδρά µε άνισο τρόπο. Σύµφωνα µε τον McMahon (2002, 2004) η αύξηση της 

ζήτησης για ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση, οδηγεί στην µείωση της φτώχειας. Η 

πιθανότητα συµβολής της εκπαίδευσης στην δικαιότερη διανοµή του εισοδήµατος 

επηρεάζεται σηµαντικά από την κατανοµή των πόρων για την εκπαίδευση. Η 

ανισότητα στην εκπαίδευση βρίσκεται σε άµεση συσχέτιση µε την διανοµή του 

εισοδήµατος (Psacharopoulos, 1977).  
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3.4.3 Τα Οφέλη για την Κοινωνία και την Πολιτική 

Η εκπαίδευση συµβάλει στην πολιτική και κοινωνική σταθερότητα καθώς και στην 

εφαρµογή και ανάπτυξη των θεσµών. Ειδικότερα, επιδρά44: 

1. Στην µείωση των παράνοµων ενεργειών όπως εγκληµατικές ενέργειες, κλοπές, 

παραβατικές συµπεριφορές. Λόγω της θετικής επίδρασης της εκπαίδευσης στην 

εύρεση εργασίας, το εκπαιδευµένο άτοµο έχει υψηλές πιθανότητες εύρεσης εργασίας 

και κατά συνέπεια το διαφυγόν κέρδος (στην περίπτωση εγκλεισµού, λόγω τέλεσης 

αξιόποινων πράξεων) είναι υψηλότερο [McMahon (2002, 2004), Lochner & Moretti 

(2004)].  

2. Στην επίδειξη κοινωνικής ευθύνης µέσω της συµµετοχής του σε κοινωνικές 

δράσεις εθελοντικού χαρακτήρα, αλλά και στην στήριξη των κοινωνικά αδυνάτων, 

µέσω δωρεών και φιλανθρωπιών [Dye (1980), Wolfe & Haveman (2001)]. Από την 

άλλη πλευρά, ο Gibson (2001) σε αντιδιαστολή µε τα παραπάνω, βρίσκει σε έρευνα 

του, ότι η πιθανότητα συµµετοχής ενός εκπαιδευµένου ατόµου σε δράσεις 

κοινωνικού και φιλανθρωπικού χαρακτήρα είναι χαµηλότερη.   

3. Στην καλύτερη αντιµετώπιση φαινοµένων, όπως ο κοινωνικός αποκλεισµός και ο 

ρατσισµός. Τα άτοµα εκπαιδεύονται σε αρχές και αξίες και µαθαίνουν να µπορούν να 

συνυπάρξουν και να συνεργαστούν µε άτοµα τα οποία έχουν διαφορετικά εθνικά, 

κοινωνικά, θρησκευτικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά (Heyneman, 2001).  

4. Στην υιοθέτηση καλής και ωφέλιµης κοινωνικής στάσης και στην τήρηση των 

κανόνων καλής συµπεριφοράς στη γειτονιά (Weisbrod, 1962) και στην εργασία 

(Bowen, 1977).  

5. Στην µείωση µετάδοσης νοσηµάτων και στην βελτίωση των συνθηκών υγιεινής σε 

κοινόχρηστους και δηµόσιους χώρους (Grossman, 2006).  

6. Στην επίτευξη της κοινωνικής συνοχής και της ορθής στάσης των ατόµων απέναντι 

στο κράτος και στο κοινωνικό σύνολο. Στην µείωση των κοινωνικών ανισοτήτων 

(McMahon, 2004). Η ενίσχυση και ισχυροποίηση της κοινωνικής συνοχής συµβάλλει 

στην σταθερότητα του πολιτικού και κοινωνικού συστήµατος και δηµιουργεί τις 

υγιείς συνθήκες για επενδύσεις και οικονοµική ανάπτυξη.  

7. Στην καλλιέργεια κλίµατος εµπιστοσύνης µεταξύ των ατόµων. Σύµφωνα µε τους 

Putnam & Helliwell (1999), η εµπιστοσύνη µεταξύ των εκπαιδευµένων ατόµων είναι 

                                                 
44 Βλ. Τσαµαδιάς, Κ., Χανής, Σ. (2011). Τα οφέλη από την Εκπαίδευση: Επισκόπηση υπό την οπτική 
της Οικονοµικής. Επιστηµονικό Περιοδικό Μέντορας, σελ. 13-15 
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υψηλότερη και κυρίως στις περιφέρειες όπου το µέσο επίπεδο εκπαίδευσης είναι 

υψηλό.  

8. Στην δηµιουργία περιβαντολλογικής συνείδησης. Στην αποτροπή από την µόλυνση 

του περιβάλλοντος, την χρήση ρυπογόνων συσκευών και την καταστροφή του 

φυσικού πλούτου. Στην προστασία των ειδών που είναι προς εξαφάνιση, στην 

προστασία των δασών και εν γένει στην προστασία της χλωρίδας και της πανίδας 

(McMahon, 2002, 2004).  

9. Στην µεγαλύτερη συµµετοχή στα κοινά και στην πολιτική ζωή της χώρας [Comer 

(1988) Dee (2004)], στην υψηλότερη συµµετοχή των ατόµων στις εκλογικές 

διαδικασίες και στην άσκηση του δικαιώµατος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Στην 

ενίσχυση της ποιότητας της δηµοκρατίας και των θεσµών, στην καλύτερη εφαρµογή 

θεµελιωδών δικαιωµάτων, όπως τα ανθρώπινα δικαιώµατα και στην εξασφάλιση της 

πολιτικής σταθερότητας και της εύρυθµης λειτουργίας του κράτους, µε βάση του 

κανόνες δικαίου (McMahon, 2002, 2004).   

10. Στην αποδοτικότερη οργάνωση των οικονοµικών του κράτους και στην καλύτερη 

άσκησης της οικονοµικής πολιτικής, µέσω της µείωσης των δηµοσίων εξόδων, της 

αποτελεσµατικής λειτουργίας των ελεγκτικών και φορολογικών µηχανισµών και της 

αύξησης των εσόδων. Επίσης, συµβάλει στην ποιοτική παραγωγή και προσφορά των 

δηµοσιών αγαθών. Παράγοντες που συµβάλλουν στην µείωση των δηµοσίων 

δαπανών είναι, η αποδοτικότερη οργάνωση του τοµέα της υγείας και η µείωση του 

κόστους του (λόγω του καλύτερου επιπέδου δηµόσιας υγιεινής και της καλύτερης 

υγείας των εκπαιδευµένων ατόµων), η µείωση χορήγησης επιδοµάτων ανεργίας 

(λόγω της µείωσης της ανεργίας και της υψηλότερης πιθανότητας εργασίας των 

εκπαιδευµένων ατόµων). Σύµφωνα µε µελέτες των Kiefer (1985), An et al. (1993), 

επαληθεύεται η άποψη ότι τα εκπαιδευµένα άτοµα έχουν µικρότερες πιθανότητες να 

οδηγηθούν στην ανεργία, άρα και στην λήψη επιδόµατος ανεργίας, και επίσης σε 

ορισµένες περιπτώσεις ακόµη και αν το δικαιούνται, να µην το αποδεχθούν. Άλλοι 

παράγοντες που συµβάλλουν στην µείωση των κρατικών δαπανών, είναι η µείωση 

των παράνοµων ενεργειών που οδηγούν στην µείωση του κόστους λειτουργίας του 

σωφρονιστικού συστήµατος καθώς και η µείωση της εξάρτησης από τις µεταβιβάσεις 

[Kiefer (1985), Antel (1988)].  

Στην αύξηση των εσόδων του κράτους από την φορολογία, συµβάλλουν τα 

υψηλότερα εισοδήµατα από την εργασία καθώς και η διεύρυνση της φορολογικής 



 60 

βάσης (περισσότεροι εργαζόµενοι) και η ανάπτυξη της φορολογικής συνείδησης των 

ατόµων.  

11. Στην άντληση ικανοποίησης των ατόµων από την διαβίωση τους σε ένα 

οργανωµένο, ασφαλές και δίκαιο κράτος, µε υψηλό επίπεδο δηµοκρατίας, όπου 

µπορούν να απολαµβάνουν τις ελευθερίες τους και δεν απειλούνται από βία και 

κοινωνικές αναταραχές.  

12. Στην καλύτερη λειτουργία του κοινωνικού συνόλου και στην εφαρµογή της αρχής 

της πλειοψηφίας, όταν τα άτοµα καλούνται να αποφασίσουν για ζητήµατα δηµοσίου 

χαρακτήρα  

 

3.5 Η Χρηµατοδότηση της Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 

Οι κύριες πηγές χρηµατοδότησης της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 

(Ε.Ε.Κ.) είναι:  

1. Ο κρατικός προϋπολογισµός. 

2. Οι ευρωπαϊκοί πόροι µέσω των κοινοτικών πλαισίων στήριξης.   

3. Οι εισφορές των επιχειρήσεων και των ενώσεων τους. 

4. Οι ατοµικές εισφορές. 

Η κυριότερη πηγή χρηµατοδότησης είναι ο κρατικός προϋπολογισµός. Το κράτος 

χρηµατοδοτεί κυρίως την αρχική επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση καθώς 

και προγράµµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης για ανέργους. Τα 

συγχρηµατοδοτούµενα ευρωπαϊκά προγράµµατα στοχεύουν στην κατάρτιση των 

ανέργων αλλά και στην συνεχιζόµενη επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση. Οι 

δαπάνες που γίνονται από την πλευρά των επιχειρήσεων χρηµατοδοτούν 

προγράµµατα συνεχιζόµενης επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.  

 

3.5.1. Πηγές Ιδιωτικής Χρηµατοδότησης 

Στα πλαίσια της ιδιωτικής χρηµατοδότησης της Ε.Ε.Κ., οι καταρτιζόµενοι και οι 

οικογένειες τους, µπορούν να χρησιµοποιήσουν διάφορους µηχανισµούς προκειµένου 

να αντλήσουν πόρους, ώστε να καλύψουν το κόστος του προγράµµατος κατάρτισης 

στο οποίο συµµετέχουν.  Ένας τέτοιος µηχανισµός είναι η χορήγηση δανείων µε 

ευνοϊκούς όρους. Εκτός από τα συµβατικά δάνεια, χορηγούνται και δάνεια, το ύψος 

των οποίων καθορίζεται µε βάση το ετήσιο εισόδηµα του δανειολήπτη. Το µέγιστο 

ποσό που µπορεί να χορηγηθεί διαφέρει ανά χώρα. Το µηχανισµό αυτό 

χρησιµοποιούν σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, η Ρουµανία, η Εσθονία, η Πολωνία, η 
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Βουλγαρία και η Ουγγαρία45. Στην Ρουµανία παρέχεται το υψηλότερο ποσό για 

χορήγηση συµβατικού δανείου, το ύψος του οποίου ανέρχεται στα 10.000 €.  

Στην Εσθονία, τα δάνεια που χορηγούνται είναι περίπου στα 1.600 € ανά 

πρόγραµµα/ανά έτος και στην Πολωνία το χορηγούµενο ποσό ανέρχεται περίπου στις 

4.000 €. Υψηλότερα ποσά χορηγούνται στην περίπτωση που τα δάνεια συνδέονται µε 

το εισόδηµα. Π.χ. έως 15.000 € στην Ρουµανία, έως 10.000 € στην Ουγγαρία και έως 

3.600 € στην Βουλγαρία.  

Αντίστοιχα, τα επιτόκια δανεισµού είναι υψηλότερα για τα δάνεια που είναι 

συνδεδεµένα µε το εισόδηµα. Κυµαίνονται από 10,2 % έως 12,9 % στη Βουλγαρία, 

ενώ στην Ουγγαρία και στην Ρουµανία είναι 9,5%. Όσον αφορά τα συµβατικά 

δάνεια, το επιτόκιο στην Εσθονία είναι 5% και στην Πολωνία 0%.  Στην Ρουµανία, 

τα συµβατικά δάνεια έχουν σχετικά υψηλό επιτόκιο, το οποίο κυµαίνεται από 9,5 % 

έως 12,95 %. 

Σηµαντική είναι η συµβολή ορισµένων κρατών στην αποπληρωµή των δανείων. Πιο 

συγκεκριµένα, στην Εσθονία, το κράτος παρέχει εγγυήση, ως εχέγγυο έναντι της 

αδυναµία αποπληρωµής του δανείου. Επιπλέον, στην περίπτωση που ο δανειολήπτης 

προσληφθεί σε δηµόσια επιχείρηση ή στον δηµόσιο τοµέα, η κυβέρνηση 

αποπληρώνει το δάνειο (απαιτείται 12 µήνες εργασίας). Επίσης, αυτό µπορεί να 

συµβεί και στην περίπτωση που ο δανειολήπτης έχει παιδί ηλικίας κάτω των πέντε 

ετών (το ποσό που θα καλυφθεί από την κυβέρνηση εξαρτάται από τον αριθµό των 

παιδιών). Στην Ουγγαρία, η κυβέρνηση όχι µόνο παρέχει εγγυήσεις για τα δάνεια, 

αλλά και καταβάλλει µέρος του επιτοκίου. Το ίδιο ισχύει και στην Πολωνία όπου η 

κυβέρνηση όχι µόνο πληρώνει µέρος των τόκων, αλλά εµπλέκεται και άµεσα στην 

παροχή δανείων.  

Η χορήγηση των δανείων στην Εσθονία, στην Ουγγαρία και στην Πολωνία γίνεται µε 

βάση την σειρά προτεραιότητας της ζήτησης για χορήγηση δανείου, ενώ στην 

Βουλγαρία και στην Ρουµανία τα δάνεια χορηγούνται µε βάση τα κριτήρια που 

καθορίζονται από την τράπεζα.  

Εξ’ άλλου, σηµειώνεται ότι στην Εσθονία, τα δάνεια συνδέονται µε φορολογικά 

κίνητρα. ∆ηλαδή, αφαιρείται το ποσό του τόκου που καταβάλλεται για το δάνειο από 

το φορολογητέο εισόδηµα. 

                                                 
45 Βλ. Cedefop (2009). Sharing the costs of vocational education and training. An analysis of schemes 
in the newer EU Member States. pp. 38-39 
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Ένας άλλος µηχανισµός, είναι τα αποταµιευτικά προγράµµατα. Ο µηχανισµός αυτός 

χρησιµοποιείται στην Ρουµανία. Είναι ένα πολυδύναµο σύστηµα αποταµίευσης (στην 

περίπτωση όπου η επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση είναι ένα πιθανός 

στόχος) και ένα ξεχωριστό σύστηµα αποταµίευσης µε µοναδικό σκοπό την Ε.Ε.Κ. Ο 

ωφελούµενος, ή και άλλο άτοµο που είναι δυνατόν να συνεισφέρει, µπορεί να 

µεταφέρει τα χρήµατα σε ειδικό λογαριασµό. Οι συνεισφορές από την οικογένεια του 

ωφελούµενου ατόµου, µπορούν να γίνουν αποδεκτές υπό την προϋπόθεση ότι δεν 

υπερβαίνουν το 10% του µηνιαίου οικογενειακού εισοδήµατος. Το αποταµιευτικό 

πρόγραµµα µπορεί να συνδέεται µε ένα δάνειο. Το άτοµο µπορεί να πάρει ένα 

µεγαλύτερο ποσό µέσω ενός συµβατικού δανείου εάν χρησιµοποιεί το σύστηµα 

αποταµίευσης. 

Επίσης, τα φορολογικά κίνητρα αποτελούν ένα ακόµη µηχανισµό. Τα φορολογικά 

κίνητρα διακρίνονται στις φορολογικές απαλλαγές και στην έκπτωση φόρου, η οποία 

είναι λιγότερο δηµοφιλής. Τα φορολογικά κίνητρα µπορούν να συνδεθούν και µε 

άλλους µηχανισµούς όπως τα δάνεια. Π.χ. στην Λιθουανία, το ύψος του ποσού του 

δανείου που πρέπει να αποπληρώσει ένα άτοµο, το οποίο έλαβε δάνειο για να 

καλύψει το κόστος της κατάρτισης του, µπορεί να αφαιρείται από το φορολογητέο 

εισόδηµα του κατά τη διάρκεια της φορολογικής περιόδου.   

Σύµφωνα µε έρευνα του Cedefop46 τα ποσά που αφαιρούνται, όταν εφαρµόζεται η 

µέθοδος των φορολογικών απαλλαγών, ποικίλουν ανά χώρα. Στη Σλοβακία, το ποσό 

είναι 1.328 ευρώ ή µέχρι το 10% των δαπανών κατάρτισης. Στην Σλοβενία εκπίπτει 

ένα ποσοστό έως 3% των δαπανών. Στην Τσεχία, µπορεί να εκπέσει το 100% του 

κόστους των εξετάσεών των ατόµων, αλλά όχι περισσότερο από 400 ευρώ. Στη 

Λετονία, τα άτοµα µπορούν να µειώσουν τις δαπάνες κατάρτισης τους, έως του 

ποσού των 213 €. 

Επίσης, οι φορολογικές απαλλαγές ισχύουν και για τις δαπάνες των επιχειρήσεων για 

την κατάρτιση. Π. χ. στην Τσεχία και στη Λιθουανία, προβλέπεται η δυνατότητα 

έκπτωσης των δαπανών κατάρτισης έως και 100%. Ωστόσο, στην Τσεχία 

προβλέπεται ότι επιλέξιµο, είναι µόνο το κόστος των προγραµµάτων της 

επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης που δεν οδηγεί σε υψηλότερο επίπεδο 

προσόντων. Στη Βουλγαρία επίσης, µπορεί οι δαπάνες των επιχειρήσεων για 

                                                 
46 Βλ. Cedefop (2009). Sharing the costs of vocational education and training. An analysis of schemes 
in the newer EU Member States. pp. 34-35 
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κατάρτιση να εκπέσουν ως το 100%, αλλά έως το 10% των συνολικών φορολογητέων 

εσόδων τους.   

 
3.5.2. Ταµεία Κατάρτισης 

Τα ταµεία κατάρτισης έχουν σκοπό την χρηµατοδότηση της κατάρτισης. 

∆ιακρίνονται σε εθνικά/πολυτοµεακά και σε τοµεακά. Οι µηχανισµοί που 

χρησιµοποιούν για τη συλλογή και την κατανοµή των πόρων είναι οι κάτωθι: 

1. Εισφορά-επιχορήγηση. Οι εισφορές που εισπράττονται, επαναδιανέµονται στη 

συνέχεια ως επιχορήγηση για την παροχή οικονοµικής στήριξης για την κατάρτιση. 

2. Εισφορά-απαλλαγή. Οι εισφορές εισπράττονται µόνο εάν οι δαπάνες για την 

κατάρτιση, υπολείπονται του προκαθορισµένου επίπεδου. 

3. Εισφορά-αναγκαστική επιστροφή. Όταν επιστρέφεται στις επιχειρήσεις ένα µέρος 

των εισφορών τους για εγκεκριµένα προγράµµατα κατάρτισης.  

Ο µηχανισµός εισφοράς-επιχορήγησης είναι ο πιο δηµοφιλής. Η εισφορά στο ταµείο 

κατάρτισης συνήθως είναι ένα ποσοστό της µισθοδοσίας του καταρτιζόµενου και 

καταβάλλεται από την επιχείρηση. Επίσης, µπορεί να συµβάλλουν και οι 

εργαζόµενοι-καταρτιζόµενοι. 

 

3.5.3 Η Χρηµατοδότηση σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο 

Στη Βουλγαρία λειτουργούν και οι δύο τύποι ταµείων κατάρτισης. ∆εν 

καταβάλλονται υποχρεωτικές εισφορές, διότι τα εθνικά και τα τοµεακά ταµεία 

κατάρτισης υποστηρίζουν ειδικές δραστηριότητες. Για τα τοµεακά ταµεία 

κατάρτισης, η εισφορά ορίζεται ξεχωριστά µε συµφωνία µεταξύ της διαχείρισης του 

ταµείου, της επιχείρησης και του ωφελούµενου. 

Στην Κύπρο λειτουργούν τα πολυτοµεακά ταµεία κατάρτισης. Τα κύρια έσοδα της 

Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού (Α.Α.Α.∆.) προέρχονται από τις εισφορές 

των επιχειρήσεων οι οποίες προβλέπονται από το Ν. 125(1)/99. Σύµφωνα µε τον 

νόµο, οι εισφορές καταβάλλονται από όλες τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα και 

τις ηµι-κυβερνητικές οργανώσεις (εξαιρούνται, οι αυτοαπασχολούµενοι και οι 

δηµόσιοι υπάλληλοι). Η εισφορά είναι υποχρεωτική για όλες τις επιχειρήσεις και 

αντιστοιχεί στο 0,5% της µισθοδοσίας των εργαζοµένων της κάθε επιχείρησης. Το 

ποσοστό αυτό ισχύει για όλες τις επιχειρήσεις ανεξάρτητα από το µέγεθος τους. 

Μπορεί να αυξηθεί, µε νόµο, µέχρι και το 1% των µισθών των εργαζοµένων, 

προκειµένου να καλύψει τις ανάγκες της Α.Α.Α.∆. Οι επιχειρήσεις που δεν 
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καταβάλλουν εγκαίρως τις εισφορές, υπόκεινται σε πρόστιµο. Οι κύριοι δικαιούχοι 

είναι οι επιχειρήσεις που συνεισφέρουν στο ταµείο. 

Στην Ουγγαρία λειτουργούν τα πολυτοµεακά ταµεία κατάρτισης. Το ύψος της 

εισφοράς που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις ανέρχεται στο 1,5 % της µισθοδοσίας.   

Στην Πολωνία, λειτουργούν και οι τύποι ταµείων κατάρτισης. Οι επιχειρήσεις 

εισφέρουν το 0,25 % της µισθοδοσίας. 

Στην Ρουµανία λειτουργούν και οι δύο τύποι ταµείων κατάρτισης. Η εισφορά στο 

κλαδικό ταµείο κατάρτισης ανέρχεται στο 2,5% της µισθοδοσίας. Το 0,5% 

καταβάλλεται από την επιχείρηση και το 2% από τους εργαζόµενους-

καταρτιζόµενους.   

Στην Σλοβενία λειτουργούν και οι δύο τύποι ταµείων κατάρτισης. Η εισφορά στα 29 

τοµεακά ταµεία κατάρτισης που χρηµατοδοτούν την εκπαίδευση και την κατάρτιση 

των εργαζοµένων και των αυτοαπασχολούµενων επιχειρηµατιών, ανέρχεται στο 1% 

της µισθοδοσίας. Ωστόσο, από το 2008 η εισφορά δεν είναι πλέον υποχρεωτική. 

Στην Ισπανία47, οι εισφορές για την επαγγελµατική κατάρτιση (cuota de Formación 

profesional) καταβάλλονται από τις επιχειρήσεις και τους εργαζοµένους στο γενικό 

ταµείο της κοινωνικής ασφάλισης. Οι επιχειρήσεις, µπορεί να προσπαθήσουν να 

ανακτήσουν µέρος αυτής της εισφοράς, κάνοντας αίτηση για επιχορήγηση των 

προγραµµάτων κατάρτισης των εργαζοµένων τους. Το ποσοστό της εισφοράς σε 

ετήσια βάση καθορίζεται από τον νόµο για τον κρατικό προϋπολογισµό. Το 2004 

ήταν 0,35% του συνόλου των µισθών, ενώ το 2005 ήταν το 0,42%. Περίπου το 75% 

των διαθέσιµων πόρων προέρχονται από τις εισφορές για επαγγελµατική εκπαίδευση, 

αν και το ποσοστό αυτό ποικίλλει ανά έτος. Τα τελευταία χρόνια ο αριθµός αυτός έχει 

αυξηθεί ως συνέπεια της σηµαντικής αύξησης της απασχόλησης. 

Στην Γαλλία, οι επιχειρήσεις υποχρεούνται από το νόµο να συµβάλουν στην 

ανάπτυξη της κατάρτισης, µέσω της υποχρεωτικής εισφοράς επί του συνόλου της 

µισθοδοσίας και σε άµεση σύνδεση µε το µέγεθος των επιχειρήσεων. Η εισφορά των 

επιχειρήσεων που απασχολούν λιγότερο από 10 εργαζόµενους, ανέρχεται στο 0,55% 

της ετήσιας ακαθάριστης µισθοδοσίας της επιχείρησης. Για τις επιχειρήσεις µε 10-19 

εργαζόµενους, το ποσοστό ανέρχεται στο 1,05% και φθάνει στο 1,6% για 

επιχειρήσεις µε 20 ή περισσότερους εργαζόµενους. Μέχρι το 2005, υπήρχε µόνο µια 

                                                 
47 Βλ. Cedefop (2008). Sectoral training funds in Europe. p. 55. Σηµειώνεται ότι από την συγκεκριµένη 
µελέτη έχουν αντληθεί στοιχεία και για τα ταµεία κατάρτισης της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Ολλανδίας, 
της ∆ανίας, της Κύπρου και της Μ. Βρετανίας 
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διάκριση µεταξύ των επιχειρήσεων που απασχολούσαν περισσότερους ή λιγότερους 

από 10 εργαζοµένους. Οι συλλογικές συµβάσεις εργασίας σε ορισµένους τοµείς 

δραστηριότητας, έχουν ορίσει ένα υψηλότερο ποσοστό εισφοράς από εκείνο που 

ορίζει η σχετική νοµοθεσία. Η συνολική συνεισφορά των επιχειρήσεων επιµερίζεται 

σε δύο ή τρία ξεχωριστά χρηµατοδοτικά σχήµατα, για τους διάφορους τύπους 

κατάρτισης. Αυτά περιλαµβάνουν τα σχέδια κατάρτισης, τις εισφορές σε κλαδικές 

προτεραιότητες και την ατοµική εκπαιδευτική άδεια. Ειδικότερα: 

α. Οι επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 10 εργαζοµένους, αξιοποιούν το 

0,4% για το σχέδιο κατάρτισης και το υπόλοιπο 0,15% αξιοποιείται στις κλαδικές 

προτεραιότητες. 

β. Οι επιχειρήσεις που απασχολούν 10 έως 19 υπαλλήλους αξιοποιούν το 0,9% για το 

σχέδιο εκπαίδευσης και το υπόλοιπο 0,15% για τις κλαδικές προτεραιότητες. 

γ. Οι επιχειρήσεις που απασχολούν 20 ή περισσότερους υπαλλήλους αξιοποιούν το 

0,9% για το σχέδιο κατάρτισης, το 0,5% για τις κλαδικές προτεραιότητες και το 

υπόλοιπο 0,2% για τις ατοµικές άδειες κατάρτισης. 

Κάθε χρόνο, όλες οι Γαλλικές επιχειρήσεις αξιολογούν το ποσό που θα δαπανηθεί για 

την επαγγελµατική κατάρτιση. Οι µεγάλες επιχειρήσεις προτιµούν γενικά τον 

µηχανισµό εισφοράς-απαλλαγής, λόγω των υψηλότερων διαθέσιµων πόρων και της 

πιο σαφής εικόνας για τις ειδικές ανάγκες κατάρτισης. Οι µικρότερες επιχειρήσεις 

προτιµούν να επωφεληθούν από τον κοινό προϋπολογισµό που διαχειρίζεται το 

ταµείο κατάρτισης [Organismes collecteurs paritaires agréés (OPCAs)] στο οποίο 

έχουν ενταχθεί. Με αυτόν τον τρόπο, έχουν την δυνατότητα να εξασφαλίζουν 

προγράµµατα κατάρτισης µεγαλύτερης χρονικής διάρκειας αλλά και µε υψηλότερη 

ποιότητα, κάτι που δεν θα µπορούσαν να υλοποιήσουν µε αποκλειστικά δικούς τους 

οικονοµικούς πόρους.   

Στην Ιταλία, τα διατοµεακά ταµεία κατάρτισης χρηµατοδοτούνται από τον µηχανισµό 

εισφοράς-επιχορήγησης, µε βάση µια υποχρεωτική εισφορά που καταβάλλουν οι 

επιχειρήσεις στον εθνικό οργανισµό κοινωνικής ασφάλισης [Instituto nazionale per al 

previdenza sociale (INPS)] η οποία αντιστοιχεί στο 0,3% της µισθοδοσίας της 

επιχείρησης. Οι επιχειρήσεις µπορούν να ενταχθούν µόνο σε ένα ταµείο κατάρτισης 

ανά έτος, µε µόνη εξαίρεση τα τρία διατοµεακά ταµεία κατάρτισης τα οποία 

προωθούν τα προγράµµατα κατάρτισης µεταξύ των διαχειριστών των ταµείων και 

των επιχειρηµατιών. Οι επιχειρήσεις ωστόσο, µπορούν να συνεργαστούν µε αυτά τα 

ταµεία κατάρτισης για τη χρηµατοδότηση των προγραµµάτων κατάρτισης µε την 
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αντίστοιχη συνεισφορά τους κατά 0,3% η οποία µεταφέρεται σε αυτά τα ταµεία. Τα 

έσοδα των ταµείων εξαρτώνται από τις επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί σε αυτά, σε 

συνδυασµό µε τον αριθµό των εργαζοµένων που απασχολούν και το επίπεδο των 

µισθών που καταβάλλονται σε αυτούς, οπότε η µέση τιµή της συνεισφοράς του 0,3% 

για κάθε επιχείρηση, ποικίλλει µεταξύ των διαφόρων ταµείων κατάρτισης. Την 

περίοδο 2004-2006, τα διεπαγγελµατικά ταµεία κατάρτισης ενέκριναν 2.400 

προγράµµατα κατάρτισης. Το ποσοστό των επιχειρήσεων και των εργαζοµένων που 

συµµετέχουν σε προγράµµατα κατάρτισης είναι 4,2% και 6,1% αντίστοιχα, του 

συνόλου των συνδεδεµένων επιχειρήσεων και του εργατικού δυναµικού που 

συνδέονται µε αυτά τα ταµεία. Συνεπώς, πολλές επιχειρήσεις που συνδέονται µε τα 

ταµεία, δεν ωφεληθήκαν από κάποιο πρόγραµµα κατάρτισης. 

Στην Ολλανδία, οι εισφορές που καταβάλλονται, καθορίζονται από τις συλλογικές 

συµβάσεις εργασίας. Εξαρτώνται από τις ανάγκες κατάρτισης και τους διαθέσιµους 

πόρους, συνεπώς, οι εισφορές ποικίλουν ανά τοµέα. Η µέση εισφορά για το 1998 

ήταν 0,56%. Μέχρι το 2005 είχε αυξηθεί στο 0,67% (De Mooij και Houtkoop, 2005). 

Όλες οι επιχειρήσεις πληρώνουν το ίδιο ποσοστό, ανεξάρτητα από το µέγεθος της 

επιχείρησης. Τα κυβερνητικά ταµεία εκπαίδευσης χρηµατοδοτούνται άµεσα από το 

αρµόδιο υπουργείο. Επί του παρόντος, τα ταµεία εκπαίδευσης και κατάρτισης 

µπορούν να υποβάλουν αίτηση στον εθνικό οργανισµό χρηµατοδότησης για 

επιχορηγήσεις. Η διοίκηση του ταµείου εκπαίδευσης και κατάρτισης (O&O) 

αποφασίζει για την κατανοµή των χρηµάτων, σύµφωνα µε την διαφορετικές ανάγκες 

που πρέπει να καλυφθούν. Αυτό συχνά προβλέπεται στο ετήσιο σχέδιο κατάρτισης. 

Τα ποσά που εισπράττονται από το ταµείο κατάρτισης και δεν δαπανώνται ως το 

τέλος του έτους, µεταφέρονται στα αποθεµατικά του ταµείου. Έχει ασκηθεί κριτική 

για τα µεγάλα αποθεµατικά των ταµείων που κατά καιρούς διατηρούν, αν και τα 

ταµεία υποστηρίζουν ότι διατηρούν τα  αποθέµατα, είτε για λόγους ασφαλείας έναντι 

πιθανών µελλοντικών οικονοµικών δυσχερειών, είτε για να καλύψουν ειδικές 

υποχρεώσεις, όπως η φροντίδα των παιδιών.  

Στη Μεγάλη Βρετανία, τα ταµεία που χρηµατοδοτούν την επαγγελµατική εκπαίδευση 

και κατάρτιση, αντλούν πόρους από τις εισφορές, τις οποίες διαχειρίζονται από 

κοινού, οι εργοδότες και οι εργαζόµενοι. Π.χ. το ταµείο κατάρτισης του 

κατασκευαστικού τοµέα χρηµατοδοτείται από τις υποχρεωτικές εισφορές και 

συµπληρώνονται µε πόρους που προέρχονται από άλλους οργανισµούς, 

συµπεριλαµβανοµένης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάθε χρόνο, µετά από διαβούλευση 
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µε τις επιχειρήσεις, το ταµείο προτείνει το ποσοστό εισφοράς προς έγκριση, στον 

αρµόδιο υπουργό και στο Κοινοβούλιο. Για την περίοδο 2006-07, οι εργαζόµενοι που 

εργάζονταν στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων, πλήρωσαν εισφορά της τάξης του 

1,5% του συνολικού µισθού. Οι εργαζόµενοι που εργάζονταν εκτός των 

εγκαταστάσεων της επιχείρησης, πλήρωσαν εισφορά της τάξης του 0,18% του 

συνολικού µισθού.  

Στην ∆ανία, ο τρόπος υπολογισµού των εισφορών διαφέρει µεταξύ των ταµείων 

κατάρτισης. Ορισµένα ταµεία κατάρτισης εισπράττουν ένα σταθερό ποσό ανά 

εργαζόµενο ετησίως. Π.χ. για το εµπόριο και για τους υπαλλήλους γραφείου, έχει 

οριστεί το ποσό των 7,3 € (2006). Υπάρχουν όµως και περιπτώσεις εισφοράς 

υψηλότερων ποσών, όπως π.χ. στις νέες συλλογικές συµβάσεις στην βιοµηχανία, η 

εισφορά έχει οριστεί στα 69 € ανά εργαζόµενο ετησίως. Σύµφωνα µε άλλο τρόπο 

υπολογισµού της εισφοράς, οι επιχειρήσεις πληρώνουν ένα συγκεκριµένο ποσοστό 

της ωριαίας αµοιβής του εργαζοµένου ανά έτος. Για παράδειγµα, στον δηµόσιο 

τοµέα, οι συλλογικές συµβάσεις προβλέπουν εισφορά, περίπου 0,23% των συνολικών 

δαπανών µισθοδοσίας. Οι επιχειρήσεις επίσης, εισφέρουν και για τους εργαζόµενους 

µερικής απασχόλησης, ανάλογα µε το χρόνο εργασίας τους. Αν οι πόροι δεν 

απορροφούνται πλήρως, το ταµείο διατηρεί αποθεµατικά κεφάλαια τα οποία µπορούν 

να αξιοποιηθούν µελλοντικά.  

 
3.5.4. Η Χρηµατοδότηση στην Ελλάδα 

Η χρηµατοδότηση της εκπαίδευσης γίνεται κατά κύριο λόγο από το κράτος µέσω του 

Τακτικού Προϋπολογισµού και του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π.∆.Ε.) 

και σε µικρότερο βαθµό από µη κρατικές πηγές (άτοµα-νοικοκυριά). Επίσης, η 

εκπαίδευση χρηµατοδοτείται από τα Ευρωπαϊκά συγχρηµατοδοτούµενα έργα τα 

οποία έχουν ενταχθεί στα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης (Κ.Π.Σ.) και στο Εθνικό 

Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α). 

Ο Κρατικός Προϋπολογισµός48 καλύπτει το κόστος της µισθοδοσίας του 

εκπαιδευτικού προσωπικού, τις λειτουργικές δαπάνες των δοµών της εκπαίδευσης, τα 

βιβλία, τις υποτροφίες και τα εποπτικά µέσα που είναι απαραίτητα στην εκπαιδευτική 

διαδικασία. Το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων χρηµατοδοτεί τις αγορές 

ακινήτων, τις κατασκευές και επισκευές των κτηρίων και εγκαταστάσεων, την 

                                                 
48 Βλ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2009). Οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήµατος στην Ελλάδα 
(2008/09). σελ. 32 
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προµήθεια του υλικοτεχνικού εξοπλισµού και την συντήρηση των εργαστηρίων. 

Επιπλέον, συµβάλει οικονοµικά στην ενίσχυση της επιστηµονικής έρευνας αλλά και 

ευρύτερα στην στήριξη της συνολικής εκπαιδευτικής πολιτικής. 

Στα πλαίσια του Ε.Σ.Π.Α. (2007-2013), το επιχειρησιακό πρόγραµµα «Εκπαίδευση 

και ∆ια Βίου Μάθηση» (συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο-

Ε.Κ.Τ.) χρηµατοδοτεί καινοτόµα και αναπτυξιακά προγράµµατα. Το ποσοστό 

συµµετοχής ποικίλει ανάλογα µε την περιφέρεια στην οποία υλοποιούνται τα 

προγράµµατα. Στις Περιφέρειες, Αν Μακεδονίας και Θράκης, Ηπείρου, Θεσσαλίας, 

Ιονίων Νήσων, Βορείου Αιγαίου, Πελοποννήσου, Κρήτης και ∆υτικής Ελλάδας η 

χρηµατοδότηση είναι κατά 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) και κατά 20% από 

το Ελληνικό ∆ηµόσιο, στις Περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας και ∆υτικής 

Μακεδονίας, η χρηµατοδότηση είναι κατά 55% από την Ε.Ε. και κατά 45% από το 

Ελληνικό ∆ηµόσιο και στις Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου, η 

χρηµατοδότηση είναι 45% από την Ε.Ε. και 55% από το Ελληνικό ∆ηµόσιο. 

Υπάρχουν επίσης και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα που έχουν 

στόχο την χρηµατοδότηση υποδοµών και εξοπλισµού όλων των βαθµιδών 

εκπαίδευσης, της αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης και της ∆ια Βίου Μάθησης. Τα 

προγράµµατα αυτά, συγχρηµατοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.).  

Μια άλλη σηµαντική πηγή χρηµατοδότησης, είναι ο προϋπολογισµός των 

νοικοκυριών. Έτσι, τα άτοµα που επιθυµούν να συµµετέχουν σε προγράµµατα 

εκπαίδευσης και κατάρτισης που προσφέρονται από την ελεύθερη αγορά, καλύπτουν 

το κόστος του προγράµµατος. Όσον αφορά τις ιδιωτικές δαπάνες που γίνονται για την 

εκπαίδευση, στόχος τους είναι η κάλυψη της παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης και 

κατάρτισης. Στην ελληνική αγορά, υπάρχουν πολλοί φορείς κατάρτισης (δηµόσιοι και 

ιδιωτικοί) που παρέχουν προγράµµατα κατάρτισης, είτε δια ζώσης, είτε εξ’ 

αποστάσεως, ιδίως στους τοµείς των χρηµατοοικονοµικών, της διοίκησης 

επιχειρήσεων, της πληροφορικής, του µάρκετινγκ και της λογιστικής. 

Όσον αφορά την χρηµατοδότηση της αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης, από τον 

Οκτώβριο του 2011 έχει προστεθεί ένα νέος µηχανισµός χρηµατοδότησης, το 

πρόγραµµα «Χορήγηση Επιταγής (Voucher) Αρχικής Επαγγελµατικής Κατάρτισης» 

το οποίο θα υλοποιείται από το Ινστιτούτο ∆ιαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων 

(Ι.∆.ΕΚ.Ε.) το οποίο υπάγεται στην Γενική Γραµµατεία ∆ια Βίου Μάθησης 

(Γ.Γ.∆.Β.Μ.) του Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων. Το 
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εν λόγω πρόγραµµα θα χορηγεί στους καταρτιζόµενους των δηµοσίων και των 

ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. ένα ποσό το οποίο θα είναι ίσο µε το ύψος των διδάκτρων δύο 

εξαµήνων των δηµοσίων Ι.Ε.Κ. (734 €). Οι καταρτιζόµενοι που θα καταστούν 

δικαιούχοι της συγκεκριµένης επιταγής (voucher) θα πρέπει να πληρούν ορισµένα 

κοινωνικά και εισοδηµατικά κριτήρια. ∆εν θα έχουν δικαίωµα λήψης του 

συγκεκριµένου ποσού, τα άτοµα των οποίων το ετήσιο εισόδηµα υπερβαίνει τις 

16.000 € ή το οικογενειακό εισόδηµα υπερβαίνει τις 32.000 € στην περίπτωση που ο 

καταρτιζόµενος είναι προστατευόµενο µέλος. Ο καταρτιζόµενος, θα έχει δικαίωµα 

υποβολής αίτησης για χορήγηση και δεύτερης επιταγής, στην περίπτωση που 

προβλέπεται από τον οδηγό κατάρτισης της ειδικότητας του. Το ποσό της επιταγής θα  

καταβάλλεται σε δύο δόσεις και στο τέλος κάθε εξαµήνου, µε προϋπόθεση την 

επιτυχή παρακολούθηση του κάθε εξαµήνου. Το συγκεκριµένο πρόγραµµα στοχεύει 

στην οικονοµική ενίσχυση των καταρτιζόµενων και στην αποτροπή του αποκλεισµού 

τους από την συµµετοχή ή την αδυναµία ολοκλήρωσης της κατάρτισης τους.  

Ο κύριος µηχανισµός χρηµατοδότησης της συνεχιζόµενης επαγγελµατικής 

κατάρτισης στις επιχείρησης, είναι ο λογαριασµός για την απασχόληση και την 

Επαγγελµατική Κατάρτιση (ΛΑΕΚ)49. Ο λογαριασµός αυτός, έχει στόχο την 

ενίσχυση της επαγγελµατικής κατάρτισης και των πολιτικών για την απασχόληση. Το 

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (Ε.Π.) «Απασχόληση και Επαγγελµατική Κατάρτιση» 

συγχρηµατοδοτεί τα εσωτερικά προγράµµατα κατάρτισης των επιχειρήσεων. Οι 

µικρές επιχειρήσεις χρηµατοδοτούνται κατά 30%, οι µεσαίες επιχειρήσεις κατά 40% 

και οι µεγάλες επιχειρήσεις κατά 50%. Το συγκεκριµένο πρόγραµµα διαχειρίζεται ο 

Οργανισµός Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού (Ο.Α.Ε.∆.). ∆ιαθέτει τα κεφάλαια 

και τα σχέδια του ετήσιου γενικού πλαισίου των επιλέξιµων τύπων κατάρτισης. Οι 

επιχειρήσεις υποβάλλουν προτάσεις στον Ο.Α.Ε.∆. για την υλοποίηση προγραµµάτων 

συνεχιζόµενης επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. 

Το συνολικό κόστος των προγραµµάτων συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης 

ως ποσοστό του συνολικού κόστους εργασίας, δηλαδή το ποσοστό των δαπανών των 

επιχειρήσεων για την κατάρτιση έχει πτωτική πορεία. Το 2005, το ποσοστό του 

κόστους της Ε.Ε.Κ. καταγράφηκε στο 0,6 %  του συνολικού κόστους εργασίας σε 

σχέση µε το 1999 που ήταν στο 0,9 %. Στις µεσαίες και µεγάλες επιχειρήσεις, τα 

                                                 
49 Βλ. Cedefop (2009). VET in Europe-Country Report, Greece. p. 66  
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ποσοστά µειώθηκαν κατά 0,8% και 0,3% αντίστοιχα, ενώ στις µικρές επιχειρήσεις το 

ποσοστό παρέµεινε αµετάβλητό. 

Στην συνέχεια παρατίθενται οι πίνακες µε τα επιχειρησιακά προγράµµατα στα 

πλαίσια του Ε.Σ.Π.Α. (2007-2013), του Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και 

Θρησκευµάτων και του Υπουργείου Εργασίας, µε τις δράσεις που έχουν 

προγραµµατιστεί και τα ποσά της εθνικής και της ευρωπαϊκής συµµετοχής για την 

χρηµατοδότηση τους.    

 

Πίνακας 3.1: Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού» (2007-2013) του 
Υπουργείου Εργασίας: Οι άξονες προτεραιότητας της Σ.Ε.Ε.Κ.  
 
Άξονες Προτεραιότητας Ευρωπαϊκή 

Συµµετοχή 
Εθνική 
Συµµετοχή 

Άξονας Α1: Ενίσχυση της προσαρµοστικότητας 
του ανθρώπινου κεφαλαίου και των επιχειρήσεων 
στους νοµούς που περιλαµβάνονται στο στόχο 
της σύγκλισης 

 
264.797.904 € 

 
59.635.461 € 

Άξονας Α2: Ενίσχυση της προσαρµοστικότητας 
του ανθρώπινου κεφαλαίου και των επιχειρήσεων 
στους νοµούς. Στατιστική σύγκλιση 

 
178.897.579 € 

 
40.289.804 € 

Άξονας Α3: Ενίσχυση της προσαρµοστικότητας 
του ανθρώπινου κεφαλαίου και των επιχειρήσεων 
στους νοµούς σταδιακής εισόδου.  

 
10.119.507 € 

 
9.490.016 € 

άξονας Β1: Ενίσχυση της προσαρµοστικότητας 
του ανθρώπινου κεφαλαίου και των επιχειρήσεων 
στους νοµούς που περιλαµβάνονται στον στόχο 
της σύγκλισης. 

 
703.408.389 € 

 
158.415.705 € 

Άξονας Β2: Ενίσχυση της προσαρµοστικότητας 
του ανθρώπινου κεφαλαίου και των επιχειρήσεων 
στους νοµούς. Στατιστική σύγκλιση 

 
516.860.288 € 

 
116.402.915 € 

Άξονας Β3: Ενίσχυση της προσαρµοστικότητας 
του ανθρώπινου κεφαλαίου και των επιχειρήσεων 
στους νοµούς σταδιακής εισόδου. 

 
33.651.437 € 

 
31.050.963 € 

 
Σύνολο 
 

 
2.260.000.000 
€ 

 
565.333.333 € 

Πηγή: Cedefop (2009). VET in Europe – Country Report (Greece) 
 
 
Πίνακας 3.2:  Ε. Π. "Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» (2007-2013) του 
Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων.  
 
Άξονες Προτεραιότητας Ευρωπαϊκή 

Συµµετοχή 
Εθνική 
Συµµετοχή 

Α.Π. 7 Ενίσχυση της ∆ια Βίου Μάθησης για τους 
ενήλικες στις 8 Περιφέρειες σύγκλισης. 

 
118.686.821 € 

 
16.783.965 € 
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Α.Π. 8 Ενίσχυση της ∆ια Βίου Μάθησης για τους 
ενήλικες στις 3 Περιφέρειες σταδιακής εισόδου. 
 

 
90.154.857 € 

 
71.172.071 € 

Α.Π. 9 Ενίσχυση της ∆ια Βίου Μάθησης για τους 
ενήλικες στις 2 Περιφέρειες σταδιακής εισόδου. 
 

 
6.556.717 € 

 
4.485.775 € 

Πηγή: Cedefop (2009). VET in Europe – Country Report (Greece)  
 

3.6 Αποδοτικότητα των Επενδύσεων στην Εκπαίδευση 

Η αποδοτικότητα των επενδύσεων στην εκπαίδευση διακρίνεται σε επιµέρους 

κατηγορίες που διαχωρίζονται µε βάση το ποιος ωφελείται από την επένδυση στην 

εκπαίδευση αλλά και σε κατηγορίες οι οποίες αποτελούν εργαλεία για την χάραξη 

εκπαιδευτικής πολιτικής. Οι κατηγορίες αποδοτικότητας είναι οι κάτωθι50:   

• Κοινωνική αποδοτικότητα.  

Αφορά την κοινωνία. Συγκρίνει τα κοινωνικά οφέλη µε το κόστος που επωµίζεται το 

κοινωνικό σύνολο. Αποτιµά τα οφέλη από τις δηµόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις στην 

εκπαίδευση καθώς και τα οφέλη από τις δηµόσιες επενδύσεις στην εκπαίδευση σε 

σύγκριση µε εναλλακτικές µορφές δηµοσίων επενδύσεων, µε επενδύσεις δηλαδή, σε 

άλλους τοµείς δηµοσίου ενδιαφέροντος. Η κοινωνική αποδοτικότητα εκτιµάται µε 

την χρήση των εισοδηµάτων που προέρχονται από την µισθωτή εργασία στον 

ιδιωτικό τοµέα. Η κοινωνική αποδοτικότητα αποτελεί εργαλείο για τον καθορισµό 

των εκπαιδευτικών προτεραιοτήτων και του γενικότερου εκπαιδευτικού σχεδιασµού.   

• Ιδιωτική Αποδοτικότητα  

Aφορά το άτοµο. Συγκρίνει τα οφέλη και το κόστος που αναλαµβάνει το άτοµο ή η 

οικογένεια του προκειµένου να εκπαιδευθεί. Αποτιµά τα οφέλη που απολαµβάνει το 

άτοµο από την επένδυση στην εκπαίδευση και εξηγεί την ζήτηση των ατόµων για 

κάθε βαθµίδα εκπαίδευσης. Η ιδιωτική αποδοτικότητα εκτιµάται µε την χρήση των 

εισοδηµάτων που προέρχονται από µισθωτή εργασία στον ιδιωτικό και στον δηµόσιο 

τοµέα  (Psacharopouloς, 1999). 

• Αναµενόµενη Αποδοτικότητα (ex - ante)  

Εκτιµά µια επένδυση πριν υλοποιηθεί. Τα στοιχεία που χρησιµοποιεί για την 

εκτίµηση της επένδυσης βασίζονται σε µελλοντικές προβλέψεις. Ονοµάζεται και εκ 

των προτέρων αποδοτικότητα. 

                                                 
50 Βλ. Τσαµαδιάς, Κ. (2000) Η Αποδοτικότητα των Επενδύσεων στην Τριτοβάθµια Τεχνολογική 
Εκπαίδευση. ∆ιδακτορική ∆ιατριβή, σελ. 68 
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• Πραγµατική Αποδοτικότητα (ex – post)  

Εκτιµά µια επένδυση µετά την υλοποίηση της. Κάνει χρήση πραγµατικών στοιχείων 

που προέρχονται από τα αποτελέσµατα της επένδυσης. Ονοµάζεται και εκ των 

Υστέρων Αποδοτικότητα.  

 

• Μέση Αποδοτικότητα 

Αναφέρεται στον µέσο όρο ετών εκπαίδευσης µιας συγκεκριµένης βαθµίδας 

εκπαίδευσης. Π.χ. στα 2 έτη εκπαίδευσης στην αρχική επαγγελµατική κατάρτιση 

(Ι.Ε.Κ.).  

• Οριακή Αποδοτικότητα 

Αναφέρεται στην εκτίµηση της αποδοτικότητας των επενδύσεων σε µία 

συγκεκριµένη βαθµίδα εκπαίδευσης σε σύγκριση µε την προηγούµενη βαθµίδα 

εκπαίδευσης. Π.χ. Ι.Ε.Κ. σε σύγκριση µε το Λύκειο.  

Οι µέθοδοι και τα υποδείγµατα µε τα οποία εκτιµάται η αποδοτικότητα των 

επενδύσεων στην εκπαίδευση παρουσιάζονται και αναλύονται στο υποκεφάλαιο 3.6. 

 

3.7 Μέθοδοι και Υποδείγµατα Εκτίµησης της Αποδοτικότητας των Επενδύσεων 

στην Εκπαίδευση 

Η αποδοτικότητα των επενδύσεων (ιδιωτική και κοινωνική) στην εκπαίδευση 

εκτιµάται µε την µέθοδο της ανάλυσης κόστους-οφέλους (cost-benefit analysis). 

Ειδικότερα η ανάλυση κόστους οφέλους γίνεται µε την εφαρµογή της σύντοµης 

µεθόδου και της πλήρης/εκλεπτυσµένης µεθόδου, η οποία διακρίνεται στο κριτήριο 

της Καθαρής Παρούσας Αξίας (Κ.Π.Α.) και στο κριτήριο του Εσωτερικού 

Συντελεστή Απόδοσης (Ε.Σ.Α.). Επίσης, η ιδιωτική αποδοτικότητα εκτιµάται και µε 

την µέθοδο Mincer. 

 

3.7.1 Σύντοµη Μέθοδος 

Η Σύντοµη Μέθοδος (Short Cut Method) εφαρµόζεται µε την χρήση των µέσων 

εισοδηµάτων ανά επίπεδο εκπαίδευσης51. Το υπόδειγµα εκτίµησης της ιδιωτικής 

αποδοτικότητας στο εκπαιδευτικό επίπεδο h είναι:   

 

                                                 
51 Βλ. Τσαµαδιάς, Κ. (2000) Η Αποδοτικότητα των Επενδύσεων στην Τριτοβάθµια Τεχνολογική 
Εκπαίδευση. ∆ιδακτορική ∆ιατριβή, σελ. 69 
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Ιδιωτική Aποδοτικότητα  
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Το υπόδειγµα εκτίµησης της κοινωνικής αποδοτικότητας στο εκπαιδευτικό επίπεδο h 

είναι: 

Κοινωνική Aποδοτικότητα  
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Όπου: 

rh, η αποδοτικότητα της επένδυσης στο εκπαιδευτικό επίπεδο h.  

E N, h, E N, h-1, τα µέσα καθαρά εισοδήµατα από την µισθωτή εργασία των αποφοίτων 

των h και h-1 επιπέδων εκπαίδευσης.  

Sh,   η διάρκεια (έτη) σπουδών του h εκπαιδευτικού επιπέδου. 

APrCh, το µέσο ετήσιο ιδιωτικό κόστος στο h εκπαιδευτικό επίπεδο.  

EG,h, E G,h-1, τα µέσα ακαθάριστα εισοδήµατα από την µισθωτή εργασία των 

αποφοίτων των h και h-1 επιπέδων εκπαίδευσης.  

ΑSCh, το µέσο ετήσιο κοινωνικό κόστος στο h εκπαιδευτικό επίπεδο. 

Σύµφωνα µε τον Psacharopoulos (1994), η σύντοµη µέθοδος έχει πλεονεκτήµατα και 

µειονεκτήµατα στην εφαρµογή της και υπονοούνται αρκετές παραδοχές.   

 

3.7.2  Πλήρης/Εκλεπτυσµένη Μέθοδος  

Η πλήρης/εκλεπτυσµένη µέθοδος (full/elaborate method) εκτιµά την αποδοτικότητα 

των ιδιωτικών και κοινωνικών επενδύσεων στην εκπαίδευση µε την εφαρµογή των 

κριτηρίων της Καθαρής Παρούσας Αξίας (Κ.Π.Α.) και του Εσωτερικού Συντελεστή 

Απόδοσης (Ε.Σ.Α.). Για την εκτίµηση της αποδοτικότητας (ιδιωτικής και κοινωνικής) 

µε την εφαρµογή των παραπάνω κριτηρίων απαιτείται η εκτίµηση της συνάρτησης 

ηλικίας–εισοδήµατος ανά εκπαιδευτικό επίπεδο (h, h-1). Η συνάρτηση ηλικίας-

εισοδήµατος είναι της µορφής: 

 Ềi = a + b.Αi + c.Ai
2 + u 



 74 

Όπου: Ềi, το εισόδηµα από την µισθωτή εργασία.  

Αi, η ηλικία του ατόµου i. 

u, ο διαταρακτικός όρος.  

 

3.7.2.1 Καθαρή Παρούσα Αξία 

Με το κριτήριο της Καθαρής Παρούσας Αξίας [Net Present Value (N.P.V.)], 

εκτιµάται η κοινωνική και η ιδιωτική αποδοτικότητα των επενδύσεων στην 

εκπαίδευση52. Το υπόδειγµα για την εκτίµηση της ιδιωτικής αποδοτικότητας στο 

εκπαιδευτικό επίπεδο h είναι:  

 

Ιδιωτική Αποδοτικότητα  
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Όπου:  

Ê h, Ê h-1, τα καθαρά εισοδήµατα από την µισθωτή εργασία των αποφοίτων των 

εκπαιδευτικών επιπέδων h, h-1. Σηµειώνεται ότι ως καθαρά εισοδήµατα εννοούνται 

τα εισοδήµατα που λαµβάνουν οι εργαζόµενοι, αφαιρουµένων των τόκων.  

Sh, τα έτη σπουδών του εκπαιδευτικού επιπέδου h  

n, τα προσδόκιµα έτη εργασίας των αποφοίτων του εκπαιδευτικού επιπέδου h.  

ΑPrCh, το ετήσιο µέσο ιδιωτικό κόστος του εκπαιδευτικού επιπέδου h. Ορίζεται ως το 

άθροισµα του ετήσιου µέσου άµεσου και έµµεσου ιδιωτικού κόστους (A.D.Pr.Ch +  

A.IND.Pr.Ch ).  

r, το προεξοφλητικό επιτόκιο. 

Με την εφαρµογή του υποδείγµατος προκύπτει ότι:  

Όταν η Κ.Π.Α. > 0, η επένδυση είναι αποδοτική και θα έχει οφέλη για τους 

επενδυτές, κατά συνέπεια πρέπει να υλοποιηθεί.  

Όταν η Κ.Π.Α. = 0, η επένδυση κρίνεται ως ουδέτερη, δηλαδή δεν αποφέρει οφέλη 

στους επενδυτές ούτε όµως και ζηµίες.  

Όταν η Κ.Π.Α. < 0, η επένδυση είναι µη αποδοτική και δεν πρέπει να υλοποιηθεί 

διότι θα επιφέρει ζηµίες στους επενδυτές. 

                                                 
52 Βλ. Τσαµαδιάς, Κ. (2000) Η Αποδοτικότητα των Επενδύσεων στην Τριτοβάθµια Τεχνολογική 
Εκπαίδευση. ∆ιδακτορική ∆ιατριβή, σελ. 71-72 
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Στην εφαρµογή του κριτηρίου της Κ.Π.Α, έχει καθοριστικό ρόλο το ύψος του 

προεξοφλητικού επιτοκίου. Το αποτέλεσµα επηρεάζεται από την τιµή του 

προεξοφλητικού επιτοκίου. Το προεξοφλητικό επιτόκιο που λαµβάνεται υπόψη στην 

εφαρµογή του κριτηρίου της Κ.Π.Α., είναι το κόστος ευκαιρίας του επενδυτικού 

κεφαλαίου που πρόκειται να διατεθεί για υλοποίηση της επένδυσης. Όσο υψηλότερο 

είναι το προεξοφλητικό επιτόκιο, τόσο χαµηλότερη είναι η καθαρή παρούσα αξία της 

επένδυσης.  

Το υπόδειγµα για την εκτίµηση της κοινωνικής αποδοτικότητας στο εκπαιδευτικό 

επίπεδο h είναι:  

 

Κοινωνική Αποδοτικότητα  
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Όπου:  

Êh, Ê h-1, τα ακαθάριστα εισοδήµατα από την µισθωτή εργασία των αποφοίτων των 

εκπαιδευτικών επιπέδων h και h-1.  

Sh, τα έτη εκπαίδευσης του εκπαιδευτικού επιπέδου h.  

n, τα προσδοκώµενα έτη εργασίας των αποφοίτων του εκπαιδευτικού επιπέδου h.  

ΑSCh, το µέσο ετήσιο κοινωνικό κόστος στο εκπαιδευτικό επίπεδο h. Ορίζεται ως το 

άθροισµα του ετήσιου µέσου άµεσου και έµµεσου κοινωνικού κόστους (A.D.S.Ch +  

A.S.IND.Ch). 

Η διαφορά ( Êh - Êh-1 )t  είναι το ετήσιο χρηµατικό κοινωνικό όφελος για το 

εκπαιδευτικό επίπεδο h (Bh)t. Όπου, t =1, 2, …n.  

Η εκτίµηση της κοινωνικής αποδοτικότητας µε την εφαρµογή του κριτηρίου της 

Κ.Π.Α. γίνεται µε την χρήση των ακαθάριστων εισοδηµάτων που λαµβάνουν από 

µισθωτή εργασία οι απόφοιτοι των εκπαιδευτικών βαθµίδων h και h-1. Για την 

εκτίµηση της κοινωνικής αποδοτικότητας, λαµβάνονται υπόψη τα ακαθάριστα 

εισοδήµατα (είναι τα εισοδήµατα από τα οποία δεν έχουν αφαιρεθεί οι φόροι) διότι η 

κοινωνία έχει όφελος από την αναδιανοµή των χρηµάτων που γίνεται από το κράτος 

το οποίο εισπράτει τους φόρους. Το ακαθάριστο εισόδηµα που κερδίζει ένας 

απόφοιτος του εκπαιδευτικού επιπέδου h, εργαζόµενος σε ανταγωνιστικό οικονοµικό 

τοµέα, αποτελεί µια εικόνα η οποία προσδιορίζει την άποψη και την αξιολόγηση της 



 76 

κοινωνίας για τον απόφοιτο του εκπαιδευτικού επιπέδου h. Στην εκτίµηση της 

κοινωνικής αποδοτικότητας λαµβάνονται υπόψη τα αγοραία οφέλη (εισοδηµατικά) 

και οι δαπάνες (κόστος). ∆εν λαµβάνονται υπόψη, κάτι που θα ήταν επιθυµητό, τα µη 

αγοραία οφέλη που προκύπτουν από την εκπαιδευτική διαδικασία, διότι είναι 

ανέφικτη η εκτίµηση τους.   

Η Κ.Π.Α. είναι ένα αξιόπιστο κριτήριο εκτίµησης της αποδοτικότητας (ιδιωτικής και 

κοινωνικής) και κατά συνέπεια αποτελεί ένα πολύ καλό εργαλείο λήψης επενδυτικών 

αποφάσεων µεταξύ διαφορετικών επενδυτικών σχεδίων. Η επιλογή του 

αποδοτικότερου επενδυτικού σχεδίου γίνεται µε γνώµονα την θετική και υψηλότερη 

Κ.Π.Α.  

Ωστόσο, στην κριτική που έχει ασκηθεί στο κριτήριο αυτό, περιλαµβάνεται το 

µειονέκτηµα ότι, το αποτέλεσµα της Κ.Π.Α. εξαρτάται από το προεξοφλητικό 

επιτόκιο, το οποίο λαµβάνεται υπόψη για τον υπολογισµό της. Επίσης, δεν είναι 

εύκολη η σύγκριση των αποτελεσµάτων µεταξύ των χωρών που έχουν διαφορετικό 

νόµισµα (Psacharopoulos, 1994). Για τους παραπάνω λόγους, το κριτήριο της Κ.Π.Α. 

έχει περιορισµένη εφαρµογή.  

 

3.7.2.2 Εσωτερικός Συντελεστής Απόδοσης 

Με το κριτήριο του Εσωτερικού Συντελεστή Απόδοσης (Ε.Σ.Α.), Internal Rate of 

Return (I.R.R) εκτιµάται η ιδιωτική και κοινωνική αποδοτικότητα των επενδύσεων 

στην εκπαίδευση53. Το υπόδειγµα για την εκτίµηση της ιδιωτικής αποδοτικότητας στο 

εκπαιδευτικό επίπεδο h είναι: 
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Όπου: Ê h, Ê h-1, τα καθαρά εισοδήµατα από την µισθωτή εργασία των αποφοίτων 

των εκπαιδευτικών επιπέδων h, h-1. Σηµειώνεται ότι ως καθαρά εισοδήµατα 

εννοούνται τα εισοδήµατα που λαµβάνουν οι εργαζόµενοι, αφαιρουµένων των τόκων.  

                                                 
53 Βλ. Τσαµαδιάς, Κ. (2000) Η Αποδοτικότητα των Επενδύσεων στην Τριτοβάθµια Τεχνολογική 
Εκπαίδευση. ∆ιδακτορική ∆ιατριβή, σελ. 73-74 
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Sh, τα έτη σπουδών του εκπαιδευτικού επιπέδου h  

n, τα προσδόκιµα έτη εργασίας των αποφοίτων του εκπαιδευτικού επιπέδου h.  

ΑPrCh, το ετήσιο µέσο ιδιωτικό κόστος του εκπαιδευτικού επιπέδου h. Ορίζεται ως το 

άθροισµα του ετήσιου µέσου άµεσου και έµµεσου ιδιωτικού κόστους (A.D.Pr.Ch +  

A.IND.Pr.Ch ).  

r, το προεξοφλητικό επιτόκιο. 

Για την εκτίµηση της αποδοτικότητας µε την εφαρµογή του κριτηρίου Ε. Σ. Α., η Κ. 

Π. Α. εξισώνεται µε το µηδέν. Εξισώνονται δηλαδή, τα προεξοφλούµενα οφέλη µε το 

προεξοφλούµενο κόστος.  

Το υπόδειγµα για την εκτίµηση της κοινωνικής αποδοτικότητας στο εκπαιδευτικό 

επίπεδο h είναι: 

 

Κοινωνική Αποδοτικότητα 
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Όπου:  

Êh, Ê h-1, τα ακαθάριστα εισοδήµατα από την µισθωτή εργασία των αποφοίτων των 

εκπαιδευτικών επιπέδων h και h-1.  

Sh, τα έτη εκπαίδευσης του εκπαιδευτικού επιπέδου h.  

n, τα προσδοκώµενα έτη εργασίας των αποφοίτων του εκπαιδευτικού επιπέδου h.  

ΑSCh, το µέσο ετήσιο κοινωνικό κόστος στο εκπαιδευτικό επίπεδο h. Ορίζεται ως το 

άθροισµα του ετήσιου µέσου άµεσου και έµµεσου κοινωνικού κόστους (A.D.S.Ch +  

A.S.IND.Ch). 

Με την εφαρµογή του υποδείγµατος προκύπτει ότι:  

Όταν ο Ε.Σ.Α. > r, η επένδυση είναι αποδοτική, κατά συνέπεια πρέπει να υλοποιηθεί.  

Όταν ο Ε.Σ.Α.=  r, η επένδυση κρίνεται ως ουδέτερη   

Όταν ο Ε.Σ.Α.<  r, η επένδυση είναι µη αποδοτική και δεν πρέπει να υλοποιηθεί  

Σηµειώνεται ότι r είναι το προεξοφλητικό επιτόκιο. Το κριτήριο του Ε.Σ.Α. 

παρουσιάζει δυσκολία στην εκτίµηση της αποδοτικότητας. Λόγω του ότι η εξίσωση 

που χρησιµοποιείται είναι µεγάλου βαθµού, θεωρητικά έχει πολλές λύσεις που 

δυσκολεύουν στον υπολογισµό.54 Συνήθως, η εκτίµηση γίνεται εµπειρικά µε δοκιµές. 

                                                 
54 Βλ. Ψαχαρόπουλος, Γ. (1999) Οικονοµική της Εκπαίδευσης, σελ. 31 



 78 

Με την εφαρµογή του Ε.Σ.Α. είναι δυνατή η σύγκριση των αποδοτικοτήτων µεταξύ 

χωρών που έχουν διαφορετικό νόµισµα διότι το r εκφράζεται µε ποσοστό. 

 

3.7.3 Μέθοδος Mincer  

Η Μέθοδος Mincer εκτιµά την ιδιωτική αποδοτικότητα των επενδύσεων στην 

εκπαίδευση µε την χρήση µιας συνάρτησης εισοδήµατος (Mincer, 1974). Η 

συνάρτηση διακρίνεται στην βασική και στην εκτεταµένη55. 

 

 Βασική Συνάρτηση  

iiiii uEXdEXcSbaLnY +⋅+⋅+⋅+= 2                (3.7)  

Όπου:  

Υi, το εισόδηµα του ατόµου i και LnΥi ο λογάριθµός του εισοδήµατος  

Si, η διάρκεια (έτη) σπουδών του ατόµου i,  

EΧi, τα έτη εργασιακής εµπειρίας του ατόµου i. Σηµειώνεται ότι στην περίπτωση που 

δεν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία για τα έτη εργασίας του ατόµου, τα έτη αυτά 

(δυνητικά έτη εργασιακής εµπειρίας) υπολογίζονται ως εξής: ηλικία του ατόµου – έτη 

εκπαίδευσης – 6. 

ui , ο διαταρακτικός όρος.  

Η τιµή που λαµβάνει ο συντελεστής των ετών εκπαίδευσης (bS) είναι η ιδιωτική 

αποδοτικότητα. Αυτό προκύπτει διότι η µερική παράγωγος του λογαρίθµου του 

εισοδήµατος ως προς τα έτη σπουδών αντιστοιχεί (προσεγγιστικά άλλα όχι απόλυτα) 

στον τύπο της σύντοµης µεθόδου υπολογισµού της αποδοτικότητας.56 

 

dS

dLnY
b = , b= r                  (3.8) 

 

H Εκτεταµένη Συνάρτηση είναι της µορφής:   

 

iiittssppi uEXdEXcDbDbDbaLnY +⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+= 2                           (3.9) 

 

                                                 
55 Βλ. Τσαµαδιάς, Κ. (2000) Η Αποδοτικότητα των Επενδύσεων στην Τριτοβάθµια Τεχνολογική 
Εκπαίδευση. ∆ιδακτορική ∆ιατριβή, σελ. 75-76 
56 Βλ. Ψαχαρόπουλος, Γ. (1999) Οικονοµική της Εκπαίδευσης, σελ. 38 
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Στην εκτεταµένη συνάρτηση, η µεταβλητή των ετών σπουδών (S) αντικαθίσταται από 

τις ψευδοµεταβλητές Dp, DS, Dt οι οποίες λαµβάνουν τιµές 0 και 1, υποδηλώνοντας 

έτσι το εκπαιδευτικό επίπεδου του ατόµου. Το πρόβληµα που ανακύπτει µε την 

εφαρµογή της εκτεταµένης συνάρτησης είναι ότι εκτιµά την αποδοτικότητα του 

τυπικού έτους εκπαίδευσης χωρίς να λαµβάνει υπόψη το επίπεδο εκπαίδευσης. Για 

την αντιµετώπιση αυτού του προβλήµατος, την αποφυγή δηλαδή της µοναδικότητας 

της µήτρας κατά την εκτίµηση της παλινδρόµησης των εισοδηµάτων, παραλείπουµε 

µια βαθµίδα εκπαίδευσης. Ταυτόχρονα η εκπαιδευτική αυτή βαθµίδα αποτελεί τη 

βάση σύγκρισης των άλλων βαθµίδων. Η ιδιωτική αποδοτικότητα σε κάθε επίπεδο 

εκπαίδευσης εκτιµάται ως εξής:  

 

rp= 
p

p

s

b
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−

−
,     rt=
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−

−
                                                                   (3.10) 

 

Οι µεταβλητές Sp, Ss, St εκφράζουν τα έτη εκπαίδευσης σε κάθε εκπαιδευτικό επίπεδο 

(Πρωτοβάθµια, ∆ευτεροβάθµια, Τριτοβάθµια Εκπαίδευση). Η µέθοδος Mincer 

θεωρείται αρκετά δηµοφιλείς λόγω της ευκολίας του υπολογισµού της. ∆εν 

χρειάζεται να γίνει εξοµάλυνση του προφίλ ηλικίας-εισοδήµατος, διότι χρησιµοποιεί 

την παλινδρόµηση. Επίσης δεν χρειάζεται να γίνει προεξόφληση. 

Στα µειονεκτήµατα της, συγκαταλέγεται το γεγονός ότι εκτιµά µόνο την ιδιωτική 

αποδοτικότητα και για την εκτίµηση της απαιτείται ένα µεγάλο δείγµα. 

 
3.8 Ανάλυση Ευαισθησίας 

Η ανάλυση ευαισθησίας δείχνει σε ποιο βαθµό επηρεάζεται η αποδοτικότητα των 

επενδύσεων στην εκπαίδευση από την διακύµανση µιας η περισσοτέρων µεταβλητών. 

Π.χ. πόσο µεταβάλλεται η αποδοτικότητα στην περίπτωση που αυξηθεί το κόστος της 

εκπαίδευσης κατά 10%.  

Η ανάλυση ευαισθησίας λαµβάνει υπ’ όψη τους παράγοντες εκείνους ή συνδυασµό 

παραγόντων που µπορεί να έχουν αρνητικές συνέπειες στην επένδυση στην 

εκπαίδευση. Οι παράγοντες αυτοί, πρέπει να καθοριστούν σε ένα πλαίσιο ως 

«κίνδυνοι του έργου» ή «παραδοχές του έργου».   

Η ανάλυση ευαισθησίας έχει ως στόχο την διερεύνηση των επιπτώσεων όταν οι 

µεταβάλλονται οι τιµές των µεταβλητών από το βασικό σενάριο (base-case)  

Σκοπός της ανάλυσης ευαισθησίας είναι: 
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α. Να συµβάλει στον προσδιορισµό των βασικών µεταβλητών που επηρεάζουν το 

κόστος και τα οφέλη από την επένδυση  

β. Να διερευνήσει τις συνέπειες των πιθανών αρνητικών µεταβολών των µεταβλητών 

γ. Να εκτιµήσει κατά πόσον οι αποφάσεις για την υλοποίηση της επένδυσης είναι 

πιθανό να επηρεαστούν από τις µεταβολές των µεταβλητών.  

δ. Να προσδιορίσει τις δράσεις που θα µπορούσαν να αντιµετωπίσουν ή να µειώσουν 

τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στην επένδυση. 

Η ανάλυση ευαισθησίας, προκειµένου να είναι αποδοτική, πρέπει να γίνεται µε 

συστηµατικό τρόπο και συγκεκριµένα βήµατα. 

α. Να εντοπίσει τις βασικές µεταβλητές οι οποίες έχουν καθοριστικό ρόλο στην 

απόφαση για την υλοποίηση της επένδυσης.  

Μερικές από αυτές τις µεταβλητές µπορεί να είναι προβλέψιµες ή να έχουν σχετικά 

µικρή συµµετοχή στην επένδυση. Σε αυτή την περίπτωση, δεν είναι απαραίτητη η 

διερεύνηση της ευαισθησίας σε αυτές τις µεταβλητές. Άλλες µεταβλητές µπορεί να 

είναι λιγότερο προβλέψιµες και να έχουν µεγαλύτερη συµβολή στην αποδοτικότητα 

της επένδυσης. Με δεδοµένο ότι είναι δύσκολο να ποσοτικοποιηθούν, δεν µπορούν 

να εξεταστούν περαιτέρω, πρέπει όµως να αξιολογούνται µε ποιοτικό τρόπο. 

Με βάση την εµπειρία από την εκ των υστέρων αξιολόγηση µελετών, τα 

χαρακτηριστικά που έχουν οι πιθανές βασικές µεταβλητές (οι µεταβλητές που 

επηρεάζουν σε σηµαντικό βαθµό την αποδοτικότητα της επένδυσης) οι οποίες 

επιλέγονται για να αναλυθούν είναι τα εξής:  

α1. Οι αριθµητικά µεγάλες µεταβλητές. Π.χ. το κόστος της επένδυσης. 

α2. Οι µεταβλητές οι οποίες έχουν υψηλή αξία και είναι σηµαντικές για την 

υλοποίηση της επένδυσης. 

α3. Οι µεταβλητές που επηρεάζουν την επένδυση στα αρχικά της στάδια.  

α4. Οι µεταβλητές που επηρεάζονται από τις οικονοµικές αλλαγές. 

β. Να εκτιµήσει την επίδραση των πιθανών µεταβολών των µεταβλητών σε σχέση µε 

το βασικό σενάριο (base-case) και να υπολογιστεί ο δείκτης ευαισθησίας και ο 

δείκτης µεταβολής της αξίας (switching value). 

Οι τιµές των βασικών δεικτών της βιωσιµότητας της επένδυσης, θα πρέπει να 

υπολογιστούν εκ νέου για διαφορετικές τιµές (µεταβολές) των σηµαντικών 

µεταβλητών. Αυτό γίνεται µε τον υπολογισµό του ‘δείκτη ευαισθησίας’ και του 

δείκτη ‘µεταβολή της αξίας’. Οι δείκτες υπολογίζονται µε τις µεθόδους της Κ.Π.Α. 

(N.P.V.) και του Ε.Σ.Α. (I.R.R.)  
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Τα αποτελέσµατα των δεικτών, µε την εφαρµογή διαφορετικής µεθόδου, είναι 

ελαφρώς διαφοροποιηµένα. Αυτό προκύπτει διότι µε την εφαρµογή της µεθόδου του 

Ε.Σ.Α., προεξοφλούνται όλα τα µελλοντικά καθαρά οφέλη ενώ µε την εφαρµογή της 

µεθόδου της Κ.Π.Α., λαµβάνεται υπόψη το προεξοφλητικό επιτόκιο. 

Η ανάλυση ευαισθησίας γίνεται λαµβάνοντας υπόψη µεταβολές των σηµαντικών 

µεταβλητών όπως: 

1. Αύξηση του επενδυτικού κόστους. 

2. Μείωση των αγοραίων οφελών. 

3. Αύξηση του λειτουργικού κόστους. 

4. Καθυστερήσεις κατά την περίοδο υλοποίησης της επένδυσης, µε αποτέλεσµα την 

καθυστέρηση των οφελών.  

Οι µεταβολές των τιµών στις σηµαντικές µεταβλητές θα πρέπει να αιτιολογούνται 

επαρκώς. Η ανάλυση ευαισθησίας βασίζεται στις πιο πιθανές µεταβολές που µπορεί 

να προκύψουν. 

γ. Να εξετάσει τους πιθανούς συνδυασµούς των µεταβλητών που µπορεί να έχουν 

αρνητική µεταβολή ταυτόχρονα. 

Εκτός από τη µεταβολή µιας µεταβλητής, µπορεί να υπάρξει και συνδυασµός 

µεταβολών περισσοτέρων από µίας µεταβλητής. Για παράδειγµα, ταυτόχρονη µείωση 

στα αγοραία οφέλη και αύξηση του κόστους της επένδυσης. Οι συνδυασµοί στις 

µεταβολές των µεταβλητών θα πρέπει να αιτιολογούνται επαρκώς και να αναφέρεται 

το σκεπτικό για τον κάθε συνδυασµό. 

δ. Να αναλύσει την κατεύθυνση και την κλίµακα των πιθανών µεταβολών των 

µεταβλητών και να προσδιορίσει τους λόγους της πιθανής µεταβολής. 

Σε αυτή την περίπτωση αναζητούνται οι µεταβλητές που έχουν υψηλό δείκτη 

ευαισθησίας καθώς και ποια είναι η πιθανότητα, οι αρνητικές µεταβολές των 

µεταβλητών να µεταβάλουν την απόφαση για την επένδυση.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. 
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ  
 

4.1 Εισαγωγή 

Με τη θεµελίωση της Οικονοµικής της Εκπαίδευσης ως κλάδο της Οικονοµικής 

Επιστήµης, από τις αρχές της δεκαετίας του 1960 µέχρι σήµερα, έχουν γίνει για 

πολλές χώρες, αρκετές µελέτες εκτίµησης της αποδοτικότητας των ιδιωτικών και των 

κοινωνικών επενδύσεων στην εκπαίδευση, τόσο από διεθνείς οργανισµούς όσο και 

από ανεξάρτητους ερευνητές. Επιπλέον, υπήρξαν προσπάθειες σύνοψης των 

αποτελεσµάτων των εµπειρικών µελετών [Psacharopoulos (1973, 1985, 1994, 1999, 

2009), Psacharopoulos and Patrinos (2002)]. Για την Ελλάδα, έχουν γίνει σχετικά 

λίγες εµπειρικές µελέτες εκτίµησης της αποδοτικότητας των επενδύσεων στην 

εκπαίδευση. Στο παρόν κεφάλαιο παρατίθενται οι εµπειρικές µελέτες που εκτιµούν 

την αποδοτικότητα των επενδύσεων (ιδιωτικών και κοινωνικών) στην εκπαίδευση 

στην Ελλάδα καθώς και εµπειρικές µελέτες που έχουν διεξαχθεί σε διεθνές επίπεδο.  

 

4.2 Εµπειρικές Μελέτες για την Ελλάδα 

Για την Ελλάδα, έχει πραγµατοποιηθεί ένας σχετικά µικρός αριθµός εµπειρικών 

µελετών για την εκτίµηση της αποδοτικότητας των ιδιωτικών και κοινωνικών 

επενδύσεων στην εκπαίδευση57. Οι µελέτες έχουν πραγµατοποιηθεί κυρίως από 

ανεξάρτητους ερευνητές. ∆εν έχει γίνει καµιά µελέτη για την εκτίµηση της 

αποδοτικότητας της ∆ια Βίου Μάθησης. Τα στοιχεία που έχουν χρησιµοποιηθεί στις 

µελέτες, καλύπτουν χρονικά την περίοδο από τις αρχές της δεκαετίας του 60 µέχρι 

πρόσφατα. Οι µελέτες βασίζονται σε στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής 

(ΕΛ.ΣΤΑΤ.), πρώην Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδας (Ε.Σ.Υ.Ε), (τα στοιχεία 

αυτά συλλέχθησαν στα πλαίσια των Ερευνών Οικογενειακών Προϋπολογισµών, κα) 

και σε δειγµατοληψίες που διενεργήθηκαν από ανεξάρτητους ερευνητές. Τα στοιχεία 

είναι διαστρωµατικά. Οι περισσότερες µελέτες εκτιµούν την αποδοτικότητα των 

ιδιωτικών επενδύσεων. Στις περισσότερες εξ αυτών, χρησιµοποιείται η µεθοδολογία 

του Mincer. Σε λίγες µελέτες εκτιµάται και η αποδοτικότητα των κοινωνικών 

επενδύσεων. Η εκτίµηση γίνεται µε τα κριτήρια της µεθόδου ανάλυσης κόστους - 

οφέλους. Η πρώτη προσπάθεια έγινε από τον καθηγητή Η. Leinbenstein το 1967 µε 

                                                 
57 Βλ. Τσαµαδιάς, Κ., & Χανής, Σ. (2011). Επισκόπηση των Εµπειρικών Μελετών Εκτίµησης της 
Αποδοτικότητας των Επενδύσεων στην Εκπαίδευση για την Ελλάδα. Τιµητικός Τόµος Π. 
Αγαλλοπούλου, Πανεπιστήµιο Πειραιώς, σελ. 1333-1355 
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χρήση στοιχείων του 1964, τα οποία συλλέχθησαν µε δειγµατοληψία από µικρό 

αριθµό επιχειρήσεων της ευρύτερης περιοχής των Αθηνών. Η εργασία εκτιµά ότι η 

αποδοτικότητα των επενδύσεων στην Ανώτατη Εκπαίδευση είναι ελαφρώς 

υψηλότερη απ’ ότι στην ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση.  Στην συνέχεια εκπονήθηκαν οι 

κάτωθι µελέτες. 

 

• Psacharopoulos G. (1982)  

Η µελέτη εκτιµά την αποδοτικότητα των επενδύσεων στην εκπαίδευση για τα έτη 

1960, 1964 και 1977. Χρησιµοποιεί στοιχεία εισοδήµατος από δείγµα της Ε.Σ.Υ.Ε. 

(8.756 µισθωτοί από δώδεκα πόλεις. Έτος αναφοράς το 1977).  Χρησιµοποιεί τη 

µέθοδο Mincer ( µε χρήση των δυνητικών ετών εµπειρίας). Τα αποτελέσµατα στα 

οποία καταλήγει η εµπειρική ανάλυση, περιλαµβάνονται στον πίνακα Π.1 του 

παραρτήµατος 1. 

Από τα αποτελέσµατα της εµπειρικής ανάλυσης προκύπτει ότι η αποδοτικότητα των 

ιδιωτικών επενδύσεων είναι υψηλότερη από την αποδοτικότητα των κοινωνικών 

επενδύσεων. Οι αποδοτικότητες µειώθηκαν διαχρονικά από τις αρχές της δεκαετίας 

του 60, στο 1977. Η αποδοτικότητα είναι υψηλότερη στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση. 

Στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, οι αποδοτικότητες των ιδιωτικών επενδύσεων είναι 

υψηλότερες στις πολυτεχνικές και νοµικές σχολές και χαµηλές στις φιλοσοφικές και 

φυσικοµαθηµατικές σχολές. Σε ενδιάµεσο επίπεδο κινούνται οι αποδοτικότητες των 

επενδύσεων σε εκπαίδευση, στις στρατιωτικές και στις οικονοµικές σχολές.  

 

• Ψαχαρόπουλος Γ. & Καζαµίας Α. (1985) 

Η µελέτη εκτιµά την αποδοτικότητα των ιδιωτικών και κοινωνικών επενδύσεων στην 

εκπαίδευση. Χρησιµοποιεί στοιχεία για τα εισοδήµατα από δείγµα της Ε.Σ.Υ.Ε. 

(1977). Περιλαµβάνει µόνο άνδρες µε µισθωτή εργασία. Εφαρµόζει την 

εκλεπτυσµένη µέθοδο (κριτήριο εσωτερικού συντελεστή απόδοσης). Για την 

εκτίµηση της αποδοτικότητας των επενδύσεων σε µεταπτυχιακές σπουδές στο 

εξωτερικό εφαρµόζει την σύντοµη µέθοδο. Τα αποτελέσµατα συµπεριλαµβάνονται 

στους πίνακες Π.2 και Π.3 του παραρτήµατος 1. 

Από τα στοιχεία του πίνακα Π.2 προκύπτει ότι η αποδοτικότητα των ιδιωτικών 

επενδύσεων είναι υψηλότερη της αντίστοιχης των κοινωνικών επενδύσεων. Η 

αποδοτικότητα είναι υψηλότερη στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση. Επισηµαίνεται ότι η 
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αποδοτικότητα είναι σχετικά χαµηλή σε σχέση µε των άλλων ανεπτυγµένων χωρών. 

Η διαφορά µεταξύ ιδιωτικής και κοινωνικής αποδοτικότητας είναι πολύ χαµηλή 

συγκριτικά µε άλλες χώρες (το άµεσο κόστος της εκπαίδευσης στην Ελλάδα είναι 

πολύ χαµηλό σε σχέση µε το έµµεσο κόστος/διαφυγόν εισόδηµα). Από τα 

αποτελέσµατα που περιλαµβάνονται πίνακα Π.3 προκύπτει ότι οι µεταπτυχιακές 

σπουδές στο εξωτερικό έχουν πολύ υψηλές αποδοτικότητες. 

 

• Kanellopoulos (1985) 

Η Εργασία στο πλαίσιο της διερεύνησης των διαφορών των αµοιβών των ελλήνων 

εργαζοµένων εκτιµά την αποδοτικότητα των ιδιωτικών επενδύσεων.  Εφαρµόζει την 

µέθοδο Mincer (χρήση δυνητικής εµπειρίας) µε προσθήκη και άλλων ερµηνευτικών 

µεταβλητών. Χρησιµοποιεί στοιχεία του 1964 (από την ερευνητική εργασία του 

καθηγητή Leibenstein). Εκτιµά την αποδοτικότητα των ιδιωτικών επενδύσεων 

περίπου στο 7% - 8% και την αποδοτικότητα των ιδιωτικών επενδύσεων στην 

τριτοβάθµια εκπαίδευση ελαφρώς υψηλότερη από ότι στην δευτεροβάθµια 

εκπαίδευση (η οποία είναι µάλλον χαµηλή).     

 

• Λαµπρόπουλος Χ. και Ψαχαρόπουλος Γ. (1990) 

Η εργασία εκτιµά την αποδοτικότητα των επενδύσεων στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. 

Χρησιµοποιεί την µέθοδο Mincer (µε τον υπολογισµό των δυνητικών ετών 

εµπειρίας), για την εκτίµηση της αποδοτικότητας των ιδιωτικών επενδύσεων και τη 

σύντοµη µέθοδο για την εκτίµηση της αποδοτικότητας των κοινωνικών επενδύσεων. 

Χρησιµοποιεί στοιχεία από δείγµατα που καλύπτουν την χρονική περίοδο 1960-1987. 

Τα στοιχεία προέρχονται από το Κ.Ε.Π.Ε. (τα στοιχεία αναφέρονται στο 1960 µε 

1.187 παρατηρήσεις και στο 1964 µε 1.633 παρατηρήσεις), την Ε.Σ.Υ.Ε (8.756 

παρατηρήσεις από έρευνα εργατικού δυναµικού), τον Ι.Ο.Β.Ε. (αναφέρεται στο 1975 

µε 587 παρατηρήσεις, στο 1981 µε 637 παρατηρήσεις, στο 1982 για το οποίο δεν 

υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία και στο 1985 µε 693 παρατηρήσεις) και στοιχεία 

µισθοδοσίας του δηµοσίου τοµέα [το δείγµα αποτελείται από τρεις ξεχωριστές 

µισθοδοσίες, Αύγουστος 1986 (αφορά εργαζόµενους µεγάλου υπουργείου) και 

Σεπτέµβριος  1987 (αφορά εργαζόµενους µικρού υπουργείου και κρατικής τράπεζας].  

Τα αποτελέσµατα συµπεριλαµβάνονται στους πίνακες Π.4-Π.7 του παραρτήµατος 1. 
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Από τα αποτελέσµατα προκύπτει ότι η αποδοτικότητα των επενδύσεων στην ανώτατη 

εκπαίδευση φθίνει διαχρονικά κατά τοµέα οικονοµικής δραστηριότητας, µε το 

χαµηλότερο επίπεδο να εντοπίζεται στην περίοδο 1986-1987. Αναλυτικότερα, η 

πτώση στον ιδιωτικό τοµέα για την περίοδο 1964-1987 είναι της τάξεως του 5%. Για 

τον δηµόσιο τοµέα, για την περίοδο 1975-1987, η µείωση ανέρχεται στο 12%. Η 

αποδοτικότητα της πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης εκτιµάται µεταξύ 3% και 5% και 

υπερέχει της ανώτερης τεχνολογικής εκπαίδευσης η οποία εκτιµάται µεταξύ 2% και 

3%.  

 
• Hadjidema S. (1998) 

 
Η µελέτη εκτιµά την αποδοτικότητα των ιδιωτικών και κοινωνικών επενδύσεων στην 

ανώτατη εκπαίδευση (τµήµατα οικονοµικής, νοµικής, µαθηµατικών, ιατρικής, 

µηχανικών). Χρησιµοποιεί στοιχεία για τα εισοδήµατα τα οποία προέρχονται από τις 

µισθολογικές κλίµακες του ∆ηµοσίου Τοµέα (δηµόσιοι υπάλληλοι, εκπαιδευτικοί), τη 

∆.Ε.Η., ελληνικές Τράπεζες, το Ε.Σ.Υ. και το Ι.Κ.Α. Τα στοιχεία που 

χρησιµοποιούνται αφορούν την χρονική περίοδο µεταξύ των αρχών της δεκαετίας του 

70 έως το 1990. Τα στοιχεία για το άµεσο κόστος, αντλήθηκαν από το Υπουργείο 

Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων. Η µελέτη εκτιµά την 

αποδοτικότητα των επενδύσεων στην εκπαίδευση, µε τη µέθοδο της ανάλυσης 

κόστους - οφέλους (εκλεπτυσµένη µέθοδο - κριτήριο του εσωτερικού συντελεστή 

απόδοσης). Συνεκτιµά / προεξοφλεί τη διαφορά του εφάπαξ Li (ποσό το οποίο 

ελήφθη κατά τη λήξη της εργασιακού βίου) µεταξύ αποφοίτου πανεπιστηµιακού 

τµήµατος και της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, καθώς και τις επιδράσεις της 

παραοικονοµίας (µαύρη οικονοµία) [Παυλόπουλος (1987)]. Πραγµατοποιεί ανάλυση 

ευαισθησίας σχετικά µε την επίδραση του µεγέθους της παραοικονοµίας και της 

έκτασης των δραστηριοτήτων στον ιδιωτικό τοµέα. Τα αποτελέσµατα της εµπειρικής 

ανάλυσης συµπεριλαµβάνονται στους πίνακες Π.8-Π.12 του παραρτήµατος 1. 

Από τα στοιχεία των πινάκων προκύπτει ότι οι αποδοτικότητες των ιδιωτικών 

επενδύσεων είναι υψηλότερες από τις αποδοτικότητες των κοινωνικών επενδύσεων. 

Επίσης, οι αποδοτικότητες των ανδρών είναι υψηλότερες από τις αντίστοιχες των 

γυναικών. Οι αποδοτικότητες κατά ειδικότητα σε φθίνουσα τάξη είναι: γιατροί, 

οικονοµολόγοι, νοµικοί, µαθηµατικοί και µηχανικοί. Επιπλέον, οι αποδοτικότητες 

των επενδύσεων, µε εξαίρεση τον ιδιωτικό τοµέα, είναι συγκρίσιµες µε αυτές που 

εκτιµήθηκαν από τους Ψαχαρόπουλο και Καζαµία (1985).  
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• Magoula, Τ. and Psacharopoulos, G. (1999)             
 
H µελέτη εκτιµά την αποδοτικότητα των ιδιωτικών και των κοινωνικών επενδύσεων 

στην εκπαίδευση. Χρησιµοποιεί στοιχεία εισοδήµατος από την Ε.Σ.Υ.Ε [δείγµα 

µεγέθους 19.882 ατόµων από 6.756 νοικοκυριά σε ολόκληρη τη χώρα. Περίοδος 

αναφοράς Ιούνιος 1993 - Μάιος 1994].  Εφαρµόζει την εκλεπτυσµένη µέθοδο και την 

µέθοδο Mincer (µε την χρήση των δυνητικών ετών εµπειρίας). Τα αποτελέσµατα της 

εµπειρικής ανάλυσης συµπεριλαµβάνονται στους πίνακες Π.13-Π.16 του 

παραρτήµατος 1.  

Από τα αποτελέσµατα προκύπτει  ότι η αποδοτικότητα των ιδιωτικών επενδύσεων 

κυµαίνεται στο επίπεδο του 7,6%, που είναι συγκρίσιµο µε το µέσο επίπεδο των 

χωρών του Ο.Ο.Σ.Α. Το ύψος των αποδοτικοτήτων είναι στο επίπεδο που 

παρατηρείται σε άλλες χώρες του ίδιου επιπέδου ανάπτυξης [Psacharopoulos (1994)]. 

Οι αποδοτικότητες των ιδιωτικών επενδύσεων σε εκπαίδευση είναι υψηλότερες για 

τις γυναίκες σε σχέση µε τους άνδρες και για τους εργαζόµενους στον ιδιωτικό τοµέα 

σε σχέση µε τους εργαζόµενους στον δηµόσιο τοµέα. Οι αποδοτικότητες των 

ιδιωτικών επενδύσεων σε εκπαίδευση, των ατόµων που έχουν µερικά χρόνια στην 

πρωτοβάθµια εκπαίδευση, παρουσιάζουν την υψηλότερη αποδοτικότητα, 

ακολουθούµενοι από τα άτοµα µε πανεπιστηµιακή εκπαίδευση. Η αποδοτικότητα των 

ιδιωτικών επενδύσεων σε εκπαίδευση στα τεχνικά λύκεια είναι χαµηλότερη από την 

αντίστοιχη στα γενικά λύκεια. Η αποδοτικότητα των ιδιωτικών επενδύσεων σε 

πανεπιστηµιακή εκπαίδευση είναι 8,1% και είναι µεγαλύτερη από το πραγµατικό 

επιτόκιο που οι επενδυτές λαµβάνουν στην Ελλάδα. Ανοικτό παραµένει το θέµα για 

το πόσο κοντά στο κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων στην ελληνική οικονοµία, είναι 

η αποδοτικότητα των κοινωνικών επενδύσεων, η οποία κυµαίνεται στο 5,7% . 

 

• Cholezas I. and Tsakloglou P. (2000-2001) 

Η εργασία εκτιµά την αποδοτικότητα των ιδιωτικών επενδύσεων στην εκπαίδευση. 

Χρησιµοποιεί στοιχεία εισοδήµατος από την Ε.Σ.Υ.Ε. (οικογενειακοί 

προϋπολογισµοί 1974, 1987/88 και 1993/94). Το δείγµα αποτελείται από 

εργαζόµενους, ηλικίας 14-64 ετών. ∆εν περιλαµβάνονται όσοι εργάζονται στον 

γεωργικό τοµέα, οι αυτοαπασχολούµενοι (διότι ότι δεν είναι δυνατόν να διαχωριστεί 

το ποσοστό του χρόνου εργασίας τους, που αφιερώνεται στην αµειβόµενη 

απασχόληση), οι εργοδότες, τα µη αµειβόµενα µέλη των οικογενειών και οι 
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µαθητευόµενοι. Επιπλέον, εξαιρούνται οι άντρες που εργάζονται λιγότερο από 35 

ώρες την εβδοµάδα και οι εργαζόµενοι που έχουν δηλώσει ως "κανονικό" χρόνο 

εργασίας άνω των 84 ωρών την εβδοµάδα. Η µελέτη εφαρµόζει τη µέθοδο Mincer (µε 

την χρήση των δυνητικών ετών εµπειρίας). Τα αποτελέσµατα της εµπειρικής 

ανάλυσης συµπεριλαµβάνονται στους πίνακες Π.17, Π.18 του παραρτήµατος 1. 

Από τα αποτελέσµατα προκύπτει ότι αποδοτικότητες των ιδιωτικών επενδύσεων είναι 

υψηλότερες, στις περισσότερες περιπτώσεις, για τις γυναίκες από ό, τι για τους 

άνδρες. Στο χρονικό διάστηµα 1974-1988, οι  αποδοτικότητες, και για τα δύο φύλλα 

βαίνουν εν γένει µειούµενες, ενώ στη συνέχεια µέχρι το 1994 αυξάνονται. Η 

αποδοτικότητα αυξάνεται µε το επίπεδο εκπαίδευσης. Με την αντικατάσταση της 

δυνητικής εµπειρίας από την ηλικία, ως επεξηγηµατική µεταβλητή, η εκτιµώµενη 

απόδοση µειώθηκε κατά περίπου δύο ποσοστιαίες µονάδες και για τα δύο φύλα. Από 

την εκτίµηση της αποδοτικότητας των επενδύσεων σε εκπαίδευση, δεν διαπιστώθηκε 

σηµαντική διαφορά µεταξύ των απασχολούµενων στον δηµόσιο και στον ιδιωτικό 

τοµέα. Επιπροσθέτως, η εκπαίδευση βρέθηκε να λειτουργεί ως ‘µηχανισµός ελέγχου’ 

στην ελληνική αγορά εργασίας, τουλάχιστον στην περίπτωση των ανδρών 

εργαζοµένων.  

 

• Tsamadias, C. (2001a, 2001b, 2002, 2004a, 2004b) 
 
Οι εργασίες εκτιµούν την αποδοτικότητα των ιδιωτικών και κοινωνικών επενδύσεων 

στην Τριτοβάθµια Τεχνολογική Εκπαίδευση (Τ.Τ.Ε) συνολικά, ως προς το φύλο, την 

κατεύθυνση σπουδών και τον τοµέα απασχόλησης των αποφοίτων. Χρησιµοποιούν 

στοιχεία εισοδηµάτων από µισθωτή εργασία τα οποία συγκεντρώθηκαν µέσω 

στρωµατοποιηµένης δειγµατοληψίας, η οποία πραγµατοποιήθηκε από τον ερευνητή. 

Η δειγµατοληψία έγινε µε στρωµατοποίηση δύο υποπληθυσµών: των πτυχιούχων της 

Τ.Τ.Ε. και των αποφοίτων της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (∆.Ε.) που εργάζονται 

ως µισθωτοί πλήρους απασχόλησης στο δηµόσιο και τον ιδιωτικό τοµέα, σε 

ολόκληρο τον Ελλαδικό χώρο. Σύµφωνα µε την Ε.Σ.Υ.Ε (έρευνα του εργατικού 

δυναµικού 1997) το µέγεθος του υποπληθυσµού Ι (Τ.Τ.Ε.) είναι: Ν = 82.063 άτοµα 

και του υποπληθυσµού ΙΙ (∆.Ε.), Μ = 686.147 άτοµα. Τα µεγέθη των δειγµάτων είναι 

αντιστοίχως, n=1.059 και m=1.267 άτοµα. ∆εν ελήφθησαν υπόψη οι πτυχιούχοι της 

Τ.Τ.Ε. και οι απόφοιτοι της ∆.Ε. που ασκούν ελεύθερη επαγγελµατική δραστηριότητα 

συναφή ή όχι, µε την ειδικότητα των σπουδών τους και οι εργαζόµενοι µερικής 
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απασχόλησης. Τα στοιχεία για το δηµόσιο κόστος, αντλήθηκαν από το Υπουργείο 

Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων και τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά 

Ιδρύµατα (Τ.Ε.Ι) και τα στοιχεία του άµεσου ιδιωτικού κόστους, από εκτιµήσεις. 

 
2001a  

H εργασία εκτιµά την αποδοτικότητα των ιδιωτικών επενδύσεων στην Τ.Τ.Ε. κατά 

κατεύθυνση σπουδών. Εφαρµόζει τις τρεις διαθέσιµες µεθόδους: τη σύντοµη, την 

εκλεπτυσµένη και του Μincer. Κατά την εφαρµογή της εκτεταµένης συνάρτησης του 

Mincer χρησιµοποιεί τη δυνητική αλλά και την πραγµατική εµπειρία. Πραγµατοποιεί 

ανάλυση ευαισθησίας (εκτιµά τις επιδράσεις στις αποδοτικότητες από την 

επιµήκυνση των σπουδών από 3,5 σε 4 χρόνια). Τα αποτελέσµατα των εκτιµήσεων 

παρουσιάζονται στον πίνακα Π.19 του παραρτήµατος 1. 

Η αποδοτικότητα των ιδιωτικών επενδύσεων στην Τ.Τ.Ε. κατά κατεύθυνση σπουδών, 

µε την εφαρµογή της σύντοµης µεθόδου, σε φθίνουσα τάξη είναι: τεχνολόγοι 

εφαρµογών, τεχνολόγοι τροφίµων και διατροφής, τεχνολόγοι υγείας και πρόνοιας,  

τεχνολόγοι γραφικών τεχνών, τεχνολόγοι διοίκησης και οικονοµίας, τεχνολόγοι 

γεωπονίας. Με την εφαρµογή της εκλεπτυσµένης µεθόδου είναι: τεχνολόγοι 

εφαρµογών, τεχνολόγοι υγείας και πρόνοιας. Με την εφαρµογή της µεθόδου του 

Μincer είναι: τεχνολόγοι τροφίµων και διατροφής, τεχνολόγοι εφαρµογών, 

τεχνολόγοι γραφικών τεχνών, τεχνολόγοι υγείας και πρόνοιας, τεχνολόγοι διοίκησης 

και οικονοµίας, τεχνολόγοι γεωπονίας. Με την εφαρµογή και των τριών µεθόδων 

προκύπτει ότι η επιµήκυνση της διάρκειας των σπουδών κατά ένα ακαδηµαϊκό 

εξάµηνο (από 3,5 σε 4 χρόνια) επιφέρει µείωση της αποδοτικότητας σε όλες τις 

κατευθύνσεις σπουδών. Η µείωση κυµαίνεται περίπου στο 0,50%-0,70%. Επίσης, µε 

την εφαρµογή της µεθόδου Μincer παρατηρείται ότι η αποδοτικότητα της επένδυσης 

των ιδιωτών σε εκπαίδευση στο σύστηµα της Τ.Τ.Ε. συνολικά, για διάρκεια σπουδών 

4 έτη, είναι 4,75%, αν ως εµπειρία ληφθεί η πραγµατική, και 6,42% αν ως εµπειρία 

ληφθεί η δυνητική. ∆ηλαδή, η ιδιωτική αποδοτικότητα, όταν χρησιµοποιείται η 

πραγµατική εµπειρία, είναι κατά 1,67% χαµηλότερη σε σχέση µε την αποδοτικότητα 

µε τη χρήση της δυνητικής εµπειρίας.   

 
2001b  

H εργασία εκτιµά την αποδοτικότητα των κοινωνικών επενδύσεων στην Τ.Τ.Ε. κατά 

κατεύθυνση σπουδών. Εφαρµόζει τη σύντοµη και την εκλεπτυσµένη µέθοδο. Τα 
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αποτελέσµατα στα οποία καταλήγει η εµπειρική ανάλυση, παρουσιάζονται στους 

πίνακες Π.20-Π.22 του παραρτήµατος 1. 

Η αποδοτικότητα των κοινωνικών επενδύσεων στην Τ.Τ.Ε. είναι χαµηλότερη από την 

αποδοτικότητα των ιδιωτικών επενδύσεων. Η αποδοτικότητα, κατά κατεύθυνση 

σπουδών, είναι υψηλότερη για τις επενδύσεις στην τεχνολόγων εφαρµογών και 

χαµηλότερη για τις επενδύσεις στην  τεχνολόγων γεωπονίας. Το ετήσιο µέσο άµεσο 

κοινωνικό κόστος της εκπαίδευσης στο σύστηµα της Τ.Τ.Ε. είναι πολύ χαµηλό 

συγκρινόµενο µε το έµµεσο κοινωνικό κόστος / διαφυγόν εισόδηµα. Η µελέτη 

πραγµατοποιεί ανάλυση ευαισθησίας. Η κοινωνική αποδοτικότητα, µε την 

επιµήκυνση της διάρκειας των σπουδών κατά ένα ακαδηµαϊκό εξάµηνο, µειώνεται. 

Το ποσοστό µείωσης, εξαρτάται από την κατεύθυνση σπουδών και την 

εφαρµοζόµενη µέθοδο. Με τη σύντοµη Μέθοδο, διαπιστώνεται ότι η επιµήκυνση της 

διάρκειας των σπουδών από 3,5 σε 4 έτη, επιφέρει µείωση της αποδοτικότητας στην 

Τ.Τ.Ε. συνολικά κατά 0,48% (σύνολο οικονοµίας) και κατά 0,45% (ιδιωτικό τοµέα). 

Κατά κατεύθυνση σπουδών, µειώνεται αντίστοιχα κατά 0,81% ή 0,70% για τους 

τεχνολόγους εφαρµογών, 0,52% ή 0,77% για τους τεχνολόγους τροφίµων και 

διατροφής, 0,45% ή 0,19% για τους τεχνολόγους υγείας και πρόνοιας, 0,39% ή 1,03% 

για τους τεχνολόγους γραφικών τεχνών, 0,16% ή 0,19% για τους τεχνολόγους 

διοίκησης και οικονοµίας και 0,05% ή 0,09% για τους τεχνολόγους γεωπονίας. Με 

την εφαρµογή της Εκλεπτυσµένης Μεθόδου, παρατηρείται ότι η επιµήκυνση της 

διάρκειας σπουδών από 3,5 σε 4 χρόνια, επιφέρει µείωση της αποδοτικότητας των 

κοινωνικών επενδύσεων στην Τ.Τ.Ε. συνολικά κατά 0,60% (σύνολο οικονοµίας) και 

κατά 0,62% (ιδιωτικό τοµέα). Κατά κατεύθυνση σπουδών, µειώνεται αντίστοιχα κατά 

0,59% και 0,67% για τους τεχνολόγους εφαρµογών, 0,73 % και 0,60% για τους 

τεχνολόγους υγείας πρόνοιας, 0,93% για τους τεχνολόγους γραφικών τεχνών και 

0,47% για τους τεχνολόγους διοίκησης και οικονοµίας. 

 

2002 

H εργασία εκτιµά την αποδοτικότητα των ιδιωτικών και των κοινωνικών επενδύσεων 

στην Τριτοβάθµια Τεχνολογική Εκπαίδευση µε την χρήση της εκλεπτυσµένης 

µεθόδου και της µεθόδου του Μincer. Πραγµατοποιεί ανάλυση ευαισθησίας σε σχέση 

µε τη διάρκεια των σπουδών και το κόστος. Τα αποτελέσµατα της εµπειρικής 

ανάλυσης µε την εφαρµογή της εκλεπτυσµένης µεθόδου συµπεριλαµβάνεται στον 

πίνακα Π.23 και τα αποτελέσµατα της εµπειρικής ανάλυσης µε την εφαρµογή της 
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µεθόδου Mincer (χρήση δυνητικής και πραγµατικής εµπειρίας) παρουσιάζονται στον 

πίνακα Π.24 του παραρτήµατος 1. 

Η µελέτη εκτιµά ότι η αποδοτικότητα των κοινωνικών επενδύσεων στην Τ.Τ.Ε., µε 

διάρκεια σπουδών 4 έτη, είναι 4,33% και µε διάρκεια σπουδών 3,5 έτη, είναι 4,93%. 

Βρίσκει ότι, τόσο η κοινωνική όσο και η ιδιωτική αποδοτικότητα µειώνονται περίπου 

κατά 0,50 - 0,70%, όταν η χρονική διάρκεια της εκπαίδευσης επεκτείνεται κατά ένα 

ακαδηµαϊκό εξάµηνο. Η ιδιωτική αποδοτικότητα, µε διάρκεια σπουδών τέσσερα έτη, 

έχει εκτιµηθεί µεταξύ 4,74 - 6,10% και µε διάρκεια 3,5 έτη, εκτιµήθηκε µεταξύ 

5,42% - 7,33% (µε χρήση των πραγµατικών ετών εµπειρίας). Μια εξήγηση έγκειται 

στο γεγονός ότι το άµεσο κόστος της εκπαίδευσης στην Ελλάδα, είναι πολύ χαµηλό 

σε σύγκριση µε το διαφυγόν εισόδηµα. Οι αποδόσεις είναι συγκρίσιµες µε τις 

αποδόσεις των εναλλακτικών επενδύσεων. Η αποδοτικότητα των ιδιωτικών 

επενδύσεων των γυναικών είναι µεγαλύτερη από των ανδρών, όταν γίνεται χρήση της 

δυνητικής εµπειρίας και µικρότερη όταν γίνεται χρήση της πραγµατικής εµπειρίας. Η 

εργασία πραγµατοποιεί ανάλυση ευαισθησίας σε σχέση και µε το κόστος. Τα 

αποτελέσµατα που προκύπτουν από τις µεταβολές (αύξηση ή µείωση κατά 10% και 

20%) του ετήσιου µέσου άµεσου ιδιωτικού κόστους (Μ.Αµ.Ιδ.Κ) και του ετήσιου 

µέσου άµεσου δηµοσίου κόστους (Μ.Αµ.∆.Κ), συµπεριλαµβάνονται στον πίνακα 

Π.25 του παραρτήµατος 1. 

Από την ανάλυση ευαισθησίας, προκύπτει ότι η ιδιωτική αποδοτικότητα µειώνεται 

κατά 1,6%, όταν το µέσο άµεσο ιδιωτικό κόστος αυξάνεται κατά 10% και κατά 

3,06%, όταν το µέσο άµεσο ιδιωτικό κόστος αυξάνεται κατά 20%. Αντίστοιχα, η 

ιδιωτική αποδοτικότητα αυξάνεται κατά 1,58%, όταν το µέσο άµεσο ιδιωτικό κόστος 

µειώνεται κατά 10% και κατά 2,97%, όταν το µέσο άµεσο ιδιωτικό κόστος µειώνεται 

κατά 20%. Η κοινωνική αποδοτικότητα µειώνεται κατά 1,88%, όταν το µέσο άµεσο 

κοινωνικό κόστος αυξάνεται κατά 10% και κατά 3,83%, όταν το µέσο άµεσο 

κοινωνικό κόστος αυξάνεται κατά 20%. Αντίστοιχα, η κοινωνική αποδοτικότητα 

αυξάνεται κατά 1,38%, όταν το µέσο άµεσο κοινωνικό κόστος µειώνεται κατά 10% 

και κατά 3%, όταν το µέσο άµεσο κοινωνικό κόστος µειώνεται κατά 20%.  

 

2004a  

Η εργασία εκτιµά την ιδιωτική αποδοτικότητα των επενδύσεων στην τριτοβάθµια 

τεχνολογική εκπαίδευση κατά φύλο. Εφαρµόζει τη µέθοδο Μincer (µε χρήση της 
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δυνητικής αλλά και της πραγµατικής εµπειρίας). Tα αποτελέσµατα της εµπειρικής 

ανάλυσης συµπεριλαµβάνονται στον πίνακα Π.26 του παραρτήµατος 1. 

Από τα στοιχεία του πίνακα προκύπτει ότι όταν γίνεται χρήση της δυνητικής 

εµπειρίας, τότε η αποδοτικότητα των επενδύσεων των γυναικών είναι υψηλότερη από 

των ανδρών κατά 0,65%. Όταν γίνεται χρήση της πραγµατικής εµπειρίας, η 

αποδοτικότητα των επενδύσεων των ανδρών είναι ελαφρώς υψηλότερη (0,11%) από 

την αντίστοιχη των γυναικών. Οι αποδοτικότητες είναι υψηλότερες σε σύγκριση µε 

τις αποδοτικότητες εναλλακτικών επενδύσεων. Για τις ιδιωτικές επενδύσεις, το 

πραγµατικό επιτόκιο ήταν 3,73% [είναι η διαφορά του µέσου επιτοκίου καταθέσεων 

των εµπορικών τραπεζών (9,23%) και του πληθωρισµού (5,5%) σύµφωνα µε το 

Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας για το 1997]. Η ιδιωτική αποδοτικότητα είναι χαµηλή 

σε σύγκριση µε εκείνες που µετρώνται σε ενοποιηµένη βάση για την τριτοβάθµια 

εκπαίδευση και σε άλλες χώρες [βλ. Psacharopoulos (1999)].  

 
2004b 

Η εργασία εκτιµά την αποδοτικότητα των κοινωνικών επενδύσεων στην τριτοβάθµια 

τεχνολογική εκπαίδευση κατά κατεύθυνση σπουδών. Εφαρµόζει τη σύντοµη και την 

εκλεπτυσµένη µέθοδο (κριτήριο εσωτερικού συντελεστή απόδοσης). Χρησιµοποιεί 

στοιχεία που αναφέρθηκαν στην 4.7. Αξιοποιεί τις εκτιµήσεις της αποδοτικότητας ως 

«οδηγό», ως «δείκτες»,  για τον εκπαιδευτικό σχεδιασµό. 

 

 
• Κανελλόπουλος, K., Μαυροµαράς, K., και Μητράκος, Θ. (2003) 

Η εργασία εκτιµά την αποδοτικότητα των επενδύσεων στην εκπαίδευση. Από τα 

αποτελέσµατα προκύπτει ότι οι αποδοτικότητες της εκπαίδευσης, κυµαίνονται µεταξύ 

4,0 – 7,5% για τους άνδρες και 5,0 – 10% για τις γυναίκες. Το 1974 οι επενδύσεις 

στην ανώτατη εκπαίδευση, παρουσίαζαν σχετικά υψηλότερες αποδοτικότητες 

συγκριτικά µε τις άλλες βαθµίδες. Αυτό έπαψε να ισχύει διαχρονικά και ανακτήθηκε 

εκ νέου το 1999. Οι αποδοτικότητες της εκπαίδευσης παραµένουν σηµαντικές (από 

5,0 – 8,0% για τους άνδρες και σχεδόν 4,0 – 8,0% για τις γυναίκες) και έχουν γενικά 

αντίστροφη εξέλιξη µε το εκπαιδευτικό επίπεδο. Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις της 

αποδοτικότητας, η µέση εκπαίδευση δεν υστερεί σε αποδοτικότητα συγκριτικά µε την 

ανώτατη.  
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• Cholezas I. and Tsakloglou P. (2006) 

Η εργασία εκτιµά την αποδοτικότητα των ιδιωτικών επενδύσεων ανά φύλο. 

Χρησιµοποιεί στοιχεία από τρεις έρευνες οικογενειακού προϋπολογισµού της 

Ε.Σ.Υ.Ε (1988, 1994, 1999). Εφαρµόζει τη µέθοδο Mincer (χρήση δυνητικής 

εµπειρίας). Τα αποτελέσµατα της έρευνας περιλαµβάνονται στους πίνακες Π.27-Π.29 

του παραρτήµατος 1. 

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα προκύπτει ότι: 

α. Οι αποδοτικότητες των ιδιωτικών επενδύσεων στην ανώτερη δευτεροβάθµια 

εκπαίδευση, στις περισσότερες περιπτώσεις, είναι υψηλότερες για τους εργαζόµενους 

του ιδιωτικού τοµέα έναντι του δηµόσιου τοµέα (και για τα δύο φύλα). Επίσης στις 

περισσότερες περιπτώσεις είναι υψηλότερες οι αποδοτικότητες στη γενική 

εκπαίδευση έναντι της τεχνικό-επαγγελµατικής εκπαίδευσης.   

β. Οι αποδοτικότητες των ιδιωτικών επενδύσεων στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, στις 

περισσότερες περιπτώσεις, είναι υψηλότερες για τους εργαζόµενους του ιδιωτικού 

τοµέα έναντι του δηµόσιου τοµέα (και για τα δύο φύλα). Επίσης, οι αποδοτικότητες 

των επενδύσεων στα τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα είναι κατά κανόνα 

µικρότερες των αποδοτικοτήτων των επενδύσεων στα πανεπιστήµια.   

γ. Οι αποδοτικότητες των επενδύσεων των γυναικών είναι στις περισσότερες 

περιπτώσεις υψηλότερες από τις αντίστοιχες των ανδρών. Οι αποδοτικότητες των 

ιδιωτικών επενδύσεων των δύο φύλων διαχρονικά συγκλίνουν.  

 

• Prodromidis, K.P. and Prodromidis, P. I. (2007) 
 
Η εργασία εκτιµά την αποδοτικότητα των ιδιωτικών επενδύσεων στις διάφορες 

βαθµίδες εκπαίδευσης. Χρησιµοποιεί στοιχεία εισοδήµατος από την Ε.Σ.Υ.Ε. Τα 

στοιχεία προήλθαν από έρευνες που διεξήχθησαν πανελλαδικά σε τρεις χρονικές 

περιόδους: α. Νοέµβριος 1987-Οκτώβριος 1988 (6.489 νοικοκυριά, 20.036 άτοµα), β. 

Οκτώβριος 1993 - Σεπτέµβριος 1994 (6.756 νοικοκυριά, 19.882 άτοµα) και γ. 

Οκτώβριος 1998 - Σεπτέµβριος 1999 (6.258 νοικοκυριά, 17.677 άτοµα). Στo δείγµα 

περιλαµβάνονται µισθωτοί ηλικίας 14 - 65 ετών, είτε αυτοαπασχολούµενοι είτε 

υπάλληλοι εξαρτηµένης εργασίας. Η εργασία εφαρµόζει τη µέθοδο Mincer (χρήση 

δυνητικής εµπειρίας). Τα αποτελέσµατα της εµπειρικής ανάλυσης 

συµπεριλαµβάνονται στον πίνακα Π.30 του παραρτήµατος 1.  
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Από τα αποτελέσµατα προκύπτει ότι α. Η αποδοτικότητα των γυναικών, που είναι, 

από απόφοιτοι της υποχρεωτικής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (γυµνάσιο) έως 

απόφοιτοι της πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης, υπερβαίνει την αντίστοιχη των ανδρών. 

β. Η αποδοτικότητα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης έχει αυξητική τάση, σε αντίθεση 

µε την αποδοτικότητα της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που έχει αντίστροφη πορεία.. 

γ. Η αποδοτικότητα κάθε βαθµίδας εκπαίδευσης είναι χαµηλότερη από την 

αποδοτικότητα της αµέσως προηγούµενης βαθµίδας εκπαίδευσης. 

 

4.3 Εµπειρικές Μελέτες σε ∆ιεθνές Επίπεδο 

Παρουσιάζονται µελέτες, οι οποίες εκτιµούν την κοινωνική και την ιδιωτική 

αποδοτικότητα των επενδύσεων στην εκπαίδευση σε διεθνές επίπεδο, και έχουν 

εκπονηθεί από Έλληνες και ξένους ερευνητές. Οι µελέτες αυτές εφαρµόζουν την 

Εκλεπτυσµένη µέθοδο, την µέθοδο Mincer και την Σύντοµη Μέθοδο. 

 

• Okpako Enaohwo, J. and Osakwe, H.O. (1986) 

Η εργασία εκτιµά την ιδιωτική αποδοτικότητα των επενδύσεων στην επαγγελµατική 

εκπαίδευση (τοµέα νοσηλευτικής) στην Νιγηρία. Τα στοιχεία που χρησιµοποιεί 

συλλέχθησαν µε έρευνα µε την χρήση ερωτηµατολογίου. Εφαρµόζεται η 

εκλεπτυσµένη µέθοδος (εσωτερικός συντελεστής απόδοσης).  

 

• Hinchliffe, K. (1990) 

Η εργασία εκτιµά την κοινωνική αποδοτικότητα των επενδύσεων στην 

επαγγελµατική εκπαίδευση στην Μποτσουάνα. Τα στοιχεία που χρησιµοποιεί 

προέρχονται από την απογραφή του εργατικού δυναµικού. Εφαρµόζεται η 

εκλεπτυσµένη µέθοδος. 

 

• Gomez-Castellanos, L., and Psacharopoulos, G. (1990) 

Η εργασία εκτιµά την ιδιωτική και κοινωνική αποδοτικότητα των επενδύσεων στις 

διάφορες βαθµίδες εκπαίδευσης στο Εκουαδόρ. Τα στοιχεία έχουν αντληθεί από την 

έρευνα νοικοκυριών. Εφαρµόζεται η εκλεπτυσµένη µέθοδος και η µέθοδος Mincer. 
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• Grootaert, C. (1990)  

Η εργασία εκτιµά την ιδιωτική και την κοινωνική αποδοτικότητα των επενδύσεων 

στην τυπική και στην µη-τυπική επαγγελµατική εκπαίδευση στην Ακτή 

Ελεφαντοστού. Τα στοιχεία αντλήθηκαν από έρευνα για το επίπεδο διαβίωσης. 

Εφαρµόζεται η εκλεπτυσµένη µέθοδος (εσωτερικός συντελεστής απόδοσης) και η 

µέθοδος Mincer.  

 

• Psacharopoulos, G., and Alam, A. (1991) 

Η εργασία εκτιµά την ιδιωτική και κοινωνική αποδοτικότητα των επενδύσεων στα 

διάφορα επίπεδα εκπαίδευσης στην Βενεζουέλα. Τα στοιχεία έχουν αντληθεί από την 

έρευνα νοικοκυριών. Εφαρµόζεται η εκλεπτυσµένη µέθοδος και η µέθοδος Mincer. 

 

• Fiszbein, A. and Psacharopoulos, G. (1993)  

Η εργασία εκτιµά την ιδιωτική και την κοινωνική αποδοτικότητα των επενδύσεων 

στην εκπαίδευση στην Βενεζουέλα. Τα στοιχεία που χρησιµοποιεί προέρχονται από 

την έρευνα νοικοκυριών της Βενεζουέλας. Εφαρµόζεται η εκλεπτυσµένη µέθοδος. 

 

• Bevc, Μ. (1993)  

Η εργασία εκτιµά την ιδιωτική και κοινωνική αποδοτικότητα των επενδύσεων στην 

εκπαίδευση στην Πρώην Γιουγκοσλαβία. Εφαρµόζεται η εκλεπτυσµένη µέθοδος. 

 

• Psacharopoulos, G. and Velez, E. (1994) 

Η εργασία εκτιµά την ιδιωτική αποδοτικότητα των επενδύσεων στις διάφορες 

βαθµίδες εκπαίδευσης στην Ουρουγουάη. Τα στοιχεία που χρησιµοποιεί έχουν 

αντληθεί από την έρευνα νοικοκυριών. Εφαρµόζεται η µέθοδος Mincer. 

 

• Psacharopoulos, G., Velez, E., and Patrinos, H.A. (1994) 

Η εργασία εκτιµά την ιδιωτική και κοινωνική αποδοτικότητα των επενδύσεων στις 

διάφορες βαθµίδες εκπαίδευσης στην Παραγουάη. Τα στοιχεία που χρησιµοποιεί 

έχουν αντληθεί από την έρευνα νοικοκυριών της Παραγουάης. Εφαρµόζεται η 

µέθοδος Mincer. 
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• Bennett, R., Glennerster, H. and Nevisons, D. (1995) 

Η εργασία εκτιµά την ιδιωτική αποδοτικότητα των επενδύσεων στην εκπαίδευση και 

κατάρτιση στην Βρετανία. Τα στοιχεία που χρησιµοποιεί έχουν αντληθεί από την 

γενική έρευνα νοικοκυριών. Εφαρµόζεται η µέθοδος Mincer. 

 

• Nonneman, W. and Cortens, I. (1997) 

Η εργασία εκτιµά την ιδιωτική και την κοινωνική αποδοτικότητα των επενδύσεων 

στην εκπαίδευση στο Βέλγιο. Τα στοιχεία που χρησιµοποιεί έχουν αντληθεί από την 

έρευνα νοικοκυριών. Εφαρµόζεται η εκλεπτυσµένη µέθοδος (εσωτερικός 

συντελεστής απόδοσης). 

 

• Stanovnik, T. (1997)  

Η εργασία εκτιµά την αποδοτικότητα των επενδύσεων στην εκπαίδευση στην 

Σλοβενία. Τα στοιχεία που χρησιµοποιεί έχουν αντληθεί από την έρευνα δαπανών 

των νοικοκυριών. Εφαρµόζεται η µέθοδος Mincer. 

 

• Palme, M. and Wright, R. (1998) 

Η εργασία εκτιµά τις µεταβολές της αποδοτικότητα των επενδύσεων στην 

εκπαίδευση στην Σουηδία. Τα στοιχεία που χρησιµοποιεί έχουν αντληθεί από την 

έρευνα επιπέδου διαβίωσης. Εφαρµόζεται η µέθοδος Mincer. 

 

• Belli, P., Khan, Q., and Psacharopoulos, G. (1999)  

Η εργασία εκτιµά την ιδιωτική και κοινωνική αποδοτικότητα των επενδύσεων στην 

τριτοβάθµια εκπαίδευση στον Μαυρίκιο. Εφαρµόζεται η σύντοµη µέθοδο και η 

καθαρή παρούσα αξία. 

 

• Siphambe, H.K. (2000) 

Η εργασία εκτιµά την αποδοτικότητα των επενδύσεων της εκπαίδευσης στην 

Μποτσουάνα. Τα στοιχεία που χρησιµοποιεί έχουν αντληθεί από την έρευνα 

εισοδήµατος και δαπανών των νοικοκυριών και από συµπληρωµατική έρευνα του 

συγγραφέα. Εφαρµόζεται η µέθοδος Mincer. 
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• Campos, N.F. and Jolliffe, D. (2003)  

Η εργασία εκτιµά την ιδιωτική αποδοτικότητα των επενδύσεων στην εκπαίδευση 

στην Ουγγαρία. Τα στοιχεία που χρησιµοποιεί έχουν αντληθεί από το Εθνικό κέντρο 

εργασίας της Ουγγαρίας. Εφαρµόζεται η µέθοδος Mincer. 

 

• Sakellariou, C. (2003)  

Η εργασία εκτιµά την ιδιωτική αποδοτικότητα των επενδύσεων στην τυπική και στην 

τεχνική/επαγγελµατική εκπαίδευση στην Σιγκαπούρη. Τα στοιχεία που χρησιµοποιεί 

έχουν αντληθεί από την έρευνα εργατικού δυναµικού. Εφαρµόζεται η µέθοδος 

Mincer. 

 

• Moenjak, T. and Worswick, C. (2003) 

Η εργασία εκτιµά την αποδοτικότητα των επενδύσεων στην επαγγελµατική 

εκπαίδευση στην Ταϊλάνδη. Τα στοιχεία που χρησιµοποιεί έχουν αντληθεί από την 

έρευνα εργατικού δυναµικού της Ταϊλάνδης. Εφαρµόζεται η µέθοδος Mincer. 

 

• Okuwa, O. B. (2004)  

Η εργασία εκτιµά την ιδιωτική αποδοτικότητα των επενδύσεων στην τριτοβάθµια 

εκπαίδευση στην Νιγηρία. Τα στοιχεία που χρησιµοποιεί έχουν αντληθεί από την 

έρευνα αγοράς εργασίας. Εφαρµόζεται η µέθοδος Mincer. 

 

• Kahyarara G. (2008)  

Η εργασία εκτιµά την ιδιωτική αποδοτικότητα των επενδύσεων στην ακαδηµαϊκή και 

την επαγγελµατική εκπαίδευση στην Τανζανία. Τα στοιχεία που χρησιµοποιεί 

συλλέχθησαν σε δύο χρονικές περιόδους (1999-2000, 2002). Εφαρµόζει την µέθοδο 

Mincer.  

 

• Leigh, A. (2008)  

Η εργασία εκτιµά την αποδοτικότητα των επενδύσεων στις διάφορες βαθµίδες 

εκπαίδευσης στην Αυστραλία. Τα στοιχεία που χρησιµοποιεί έχουν αντληθεί από την 

έρευνα νοικοκυριών, εισοδηµάτων και δυναµικής της εργασίας στην Αυστραλία. 

Εφαρµόζεται η µέθοδος Mincer. 
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• Yakusheva, O. (2010)  

Η εργασία εκτιµά την ιδιωτική αποδοτικότητα των επενδύσεων στην µετα-

δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Τα στοιχεία έχουν αντληθεί από έρευνα του 

Αµερικανικού υπουργείου παιδείας. Εφαρµόζεται η µέθοδος Mincer.  

 

Στην συνέχεια παρατίθενται εργασίες οι οποίες πραγµατοποιούν επισκόπηση 

εµπειρικών µελετών που εκτιµούν την αποδοτικότητα των επενδύσεων στην 

εκπαίδευση. Πιο συγκεκριµένα, οι µελέτες αυτές γίνονται σε επίπεδο ηπείρων και 

χωρών και εκτιµούν τον συντελεστή απόδοσης ανά επίπεδο εκπαίδευσης και ανά 

φύλο58.  

 

• Psacharopoulos, G. (1994) 

Η εργασία παρουσιάζει µια επισκόπηση των εκτιµήσεων της αποδοτικότητας των 

επενδύσεων στην εκπαίδευση σε παγκόσµια κλίµακα. Τα αποτελέσµατα 

συµπεριλαµβάνονται στους πίνακες Π31, Π32, Π33, Π34 του παραρτήµατος 1. Το 

γενικό συµπέρασµα στο οποίο καταλήγει είναι ότι η επένδυση στην εκπαίδευση 

εξακολουθεί να είναι µια πολύ ελκυστική επενδυτική ευκαιρία παγκοσµίως, τόσο από 

ιδιωτικής όσο και από κοινωνικής άποψης.  

 

• Psacharopoulos, G. and Patrinos, H. (2002) 

Η εργασία πραγµατοποιεί επισκόπηση των εµπειρικών µελετών που έχουν 

πραγµατοποιηθεί παγκοσµίως στην αλλαγή του εικοστού αιώνα και αφορούν την 

εκτίµηση των  αποδοτικοτήτων των επενδύσεων στην εκπαίδευση. Τα αποτελέσµατα 

περιλαµβάνονται στους πίνακες Π35, Π36, Π37, Π38, Π39 και Π40 του  

παραρτήµατος 1.  

 

• Mora, J.G., Vila, L., Psacharopoulos, G., Schmidt, E.K., Vossensteyn, H., 
Villarreal, E. (2007) 

 

Η εργασία πραγµατοποιεί επισκόπηση εµπειρικών µελετών που έγιναν για µεγάλο 

αριθµό χωρών και αφορούν την εκτίµηση των αποδοτικοτήτων των ιδιωτικών και των 

                                                 
58 Βλ. Τσαµαδιάς, Κ., & Χανής, Σ. (2011). Επισκόπηση των Εµπειρικών Μελετών Εκτίµησης της 
Αποδοτικότητας των Επενδύσεων στην Εκπαίδευση για την Ελλάδα. Τιµητικός Τόµος Π. 
Αγαλλοπούλου, Πανεπιστήµιο Πειραιώς, σελ. 1356-1357 
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κοινωνικών επενδύσεων στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Τα αποτελέσµατα 

συµπεριλαµβάνονται στους πίνακες Π41, Π42, Π43 του παραρτήµατος 1. 

 

• Psacharopoulos, G. (2009) 

Η εργασία (έγινε για λογαριασµό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) πραγµατοποιεί 

επισκόπηση εµπειρικών µελετών που έχουν πραγµατοποιηθεί σε 33 χώρες και 

αφορούν την εκτίµηση της αποδοτικότητας των ιδιωτικών και των κοινωνικών 

επενδύσεων στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Τα αποτελέσµατα περιλαµβάνονται στους 

πίνακες Π44, Π45 του παραρτήµατος 1. 

 

4.4 Σύνοψη Συµπερασµάτων από τις Εµπειρικές Μελέτες  

Τα συµπεράσµατα που προκύπτουν από την επισκόπηση των εµπειρικών µελετών  

που παρατίθενται, είναι τα κάτωθι59:  

1. Οι αποδοτικότητες των κοινωνικών και ιδιωτικών επενδύσεων στην Εκπαίδευση 

είναι θετικές.  

2. Η αποδοτικότητα των ιδιωτικών επενδύσεων είναι µεγαλύτερη από την 

αποδοτικότητα των κοινωνικών επενδύσεων. Αυτό προκύπτει διότι το κοινωνικό 

κόστος της εκπαίδευσης είναι µεγαλύτερο του ιδιωτικού κόστους, λόγω της «δωρεάν 

παιδείας».  

3. Η διαφορά των αποδοτικοτήτων µεταξύ των ιδιωτικών και κοινωνικών επενδύσεων 

είναι πολύ µικρή. Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι το άµεσο κόστος της 

εκπαίδευσης είναι πολύ χαµηλό, σε σχέση µε το έµµεσο κόστος (διαφυγόν εισόδηµα). 

4. Η αποδοτικότητα των επενδύσεων µειώνεται από την Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση 

στην ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση και αυξάνεται στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση. 

5. Οι αποδοτικότητες των επενδύσεων στην εκπαίδευση για τους εργαζόµενους στον 

ιδιωτικό και στον δηµόσιο τοµέα ποικίλουν και δεν υπάρχει µια κοινή τάση στα 

αποτελέσµατα των µελετών.  

6. Οι αποδοτικότητες των επενδύσεων στην εκπαίδευση των ανδρών και των 

γυναικών ποικίλουν και δεν υπάρχει µια κοινή τάση στα αποτελέσµατα των µελετών.  

7. Οι αποδοτικότητες των ιδιωτικών επενδύσεων στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση 

ποικίλουν ανά κατεύθυνση σπουδών.  
                                                 
59 Βλ. Τσαµαδιάς, Κ., & Χανής, Σ. (2011). Επισκόπηση των Εµπειρικών Μελετών Εκτίµησης της 
Αποδοτικότητας των Επενδύσεων στην Εκπαίδευση για την Ελλάδα. Τιµητικός Τόµος Π. 
Αγαλλοπούλου, Πανεπιστήµιο Πειραιώς, σελ. 1357-1359 
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8. Οι αποδοτικότητες των επενδύσεων στην εκπαίδευση είχαν πτωτική πορεία έως το 

τέλος της δεκαετίας του 80 και στην συνέχεια ανοδική τάση.  

9. Η αποδοτικότητα των επενδύσεων στην εκπαίδευση στην Ελλάδα είναι χαµηλή 

µέχρι το τέλος της δεκαετίας του 80, σε σύγκριση µε την αποδοτικότητα των 

επενδύσεων στην εκπαίδευση σε διεθνές επίπεδο. Αποτελεί εξαίρεση, η 

αποδοτικότητα των επενδύσεων στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση. Στη συνέχεια, 

προκύπτουν µη συµπίπτουσες εκτιµήσεις συγκριτικά µε άλλες χώρες-µέλη της 

ευρωπαϊκής ένωσης, [Harmon, Walker and Westergaard – Nielsen (2001), OECD 

(2010), Χολέζας (2005)]. 

10. Οι περισσότερες µελέτες, για την εκτίµηση της ιδιωτικής αποδοτικότητας µε την 

µέθοδο Mincer, χρησιµοποιούν τα δυνητικά έτη εργασιακής εµπειρίας. Εξαιρούνται 

οι εργασίες του Tsamadias (2001a, 2001b, 2002, 2004a, 2004b) οι οποίες 

χρησιµοποιούν τα πραγµατικά έτη εργασιακής εµπειρίας.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 100 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5.  
ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ  
 

5.1 Εισαγωγή  

Για την εκτίµηση της αποδοτικότητας των δηµόσιων και των ιδιωτικών επενδύσεων 

στην Μετα-∆ευτεροβάθµια Επαγγελµατική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, τα βασικά 

στοιχεία που λαµβάνονται υπόψη είναι: τα εισοδήµατα των αποφοίτων των Ι.Ε.Κ. και 

των αποφοίτων της ∆ευτεροβάθµιας µετα-υποχρεωτικής εκπαίδευσης (Λύκειο), που 

απασχολούνται σε µισθωτή εργασία καθώς και κόστος (δηµόσιο και ιδιωτικό) της 

εκπαίδευσης και κατάρτισης στα Ι.Ε.Κ.  

Τα στοιχεία κόστους συλλέχθηκαν από τον Ο.Ε.Ε.Κ.60, την Ε.Υ.∆.- Ε.Π.Ε.∆.Β.Μ.61 

(πρώην Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.) και µε πρωτογενή έρευνα, µε την χρήση ερωτηµατολογίων 

(παρατίθενται στο παράρτηµα 4). Τα στοιχεία εισοδήµατος συλλέχθηκαν µε 

πρωτογενή έρευνα, µε την χρήση ερωτηµατολογίου (παρατίθεται στο παράρτηµα 4). 

Το εισόδηµα (ακαθάριστο και καθαρό) ερευνάται σε σχέση µε µία σειρά από 

προσδιοριστικούς παράγοντες όπως, η ηλικία του αποφοίτου, το φύλο και τα έτη 

εµπειρίας. Στην παρούσα µελέτη, οι αποδέκτες του εισοδήµατος είναι οι απόφοιτοι 

των Ι.Ε.Κ. και οι απόφοιτοι του Λυκείου, χωρίς επιπλέον εκπαίδευση, που εργάζονται 

µε πλήρη απασχόληση στον ιδιωτικό τοµέα. ∆εν περιλαµβάνονται οι εργαζόµενοι 

στον ∆ηµόσιο τοµέα διότι σύµφωνα µε τον νόµο Ν. 3205/2003, µε τον οποίο 

ορίζονται οι αµοιβές µε βάση τα µισθολογικά κλιµάκια και τις βαθµίδες εκπαίδευσης, 

δεν προβλέπεται διαφοροποίηση της αµοιβής για τους αποφοίτους των Ι.Ε.Κ., οι 

οποίοι µισθολογικά εντάσσονται στην βαθµίδα ∆.Ε. Στον πίνακα 5.1 περιέχονται τα 

στοιχεία µε τον βασικό µισθό ανά µισθολογικό κλιµάκιο, έτη προϋπηρεσίας και 

βαθµίδα εκπαίδευσης. 

 

Πίνακας 5.1:  Βασικοί Μισθοί ∆ηµοσίων Υπαλλήλων (σε €) 
 

Έτη Μισθ. Κλιµ. Υ.Ε. ∆.Ε. Τ.Ε. Π.Ε. 

0 18 590 690 773 808 

1 17 615 720 806 843 

3 16 640 749 838 877 

                                                 
60 Οργανισµός Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Τα στοιχεία αφορούν το έτος 2009 
61 Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης-Επιχειρησιακού Προγράµµατος Εκπαίδευσης και ∆ια Βίου Μάθησης  
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5 15 665 778 871 911 

7 14 690 807 904 945 

9 13 715 837 937 980 

11 12 740 866 969 1.014 

13 11 765 895 1.002 1.048 

15 10 790 924 1.035 1.082 

17 9 815 954 1.068 1.117 

19 8 840 983 1.100 1.151 

21 7 865 1.012 1.133 1.185 

23 6 890 1.041 1.166 1.219 

25 5 915 1.071 1.199 1.254 

27 4 940 1.100 1.231 1.288 

29 3 965 1.129 1.264 1.322 

31 2 990 1.158 1.297 1.356 

33 1 1.015 1.188 1.330 1.391 

Πηγή: ΦΕΚ 297/2003 
Σηµείωση: Ο µισθός για κάθε βαθµίδα πέρα από την Υ.Ε. υπολογίζεται προσαυξηµένος µε συντελεστή 
1,17 για την βαθµίδα ∆.Ε., µε συντελεστή 1,31 για την βαθµίδα Τ.Ε. και µε συντελεστή 1,37 για την 
βαθµίδα Π.Ε. 
 

5.2 Περιγραφή της ∆ειγµατοληψίας και του ∆είγµατος 

Η δειγµατοληψία και η συλλογή των στοιχείων για τα εισοδήµατα από µισθωτή 

εργασία των αποφοίτων των Ι.Ε.Κ. και του Λυκείου, διενεργήθηκε µε βάση 

διαστρωµατικά στοιχεία του έτους 2009 (περίοδος αναφοράς).  Σύµφωνα µε την 

έρευνα του εργατικού δυναµικού της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (2009), Οι 

απόφοιτοι των Ι.Ε.Κ. που εργάζονται ως µισθωτοί πλήρους απασχόλησης στον 

ιδιωτικό τοµέα, σε όλη τη χώρα είναι 227.714 άτοµα (Πληθυσµός Ι) .Οι απόφοιτοι 

του Λυκείου που εργάζονται ως µισθωτοί πλήρους απασχόλησης στον ιδιωτικό 

τοµέα, σε όλη τη χώρα είναι 690.972 άτοµα (Πληθυσµός ΙΙ). 

Σηµειώνεται ότι δεν λαµβάνονται υπόψη οι απόφοιτοι και των δύο βαθµίδων 

εκπαίδευσης οι οποίοι εργάζονται ως ελεύθεροι επαγγελµατίες και ανεξάρτητα εάν η  

δραστηριότητα τους είναι σχετική µε την ειδικότητα των σπουδών τους. Η διάκριση 

αυτή γίνεται διότι δεν είναι εφικτό να διαχωριστεί από το εισόδηµά τους, το µέρος 

εκείνο που είναι αποτέλεσµα της εργασία τους, από το µέρος το οποίο προέρχεται 

από άλλους παραγωγικούς συντελεστές όπως η γη, το κεφάλαιο και η 
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επιχειρηµατικότητα. Επίσης δεν λαµβάνονται υπόψη και οι εργαζόµενοι που 

απασχολούνται µερικώς (µερική απασχόληση). Οι δύο πληθυσµοί διαιρούνται σε 3 

υποπληθυσµούς/στρώµατα ως προς τους τοµείς παραγωγής (πρωτογενή, δευτερογενή 

και τριτογενή).  

Η δοµή της απασχόλησης των πληθυσµών, για το έτος 2009, παρουσιάζεται στους 

πίνακες 6.2 και 6.3 ανά τοµέα παραγωγής και ανά τοµέα απασχόλησης.  

 
Πίνακας 5.2: ∆οµή του Πληθυσµού Ι ανά Τοµέα Παραγωγής και Απασχόλησης 
(Απόφοιτοι Ι.Ε.Κ.) 
 

Τοµέας Παραγωγής ∆ηµόσιος Τοµέας Ιδιωτικός Τοµέας Σύνολο 
Πρωτογενής 661 961 1.622 

∆ευτερογενής 9.104 41.401 50.505 

Τριτογενής 71.767 185.352 257.119 

Σύνολο 81.532 227.714 309.246 

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή 
 
 
Πίνακας 5.3: ∆οµή του Πληθυσµού ΙΙ ανά Τοµέα Παραγωγής και Απασχόλησης 
(Απόφοιτοι Λυκείου) 
 

Τοµέας Παραγωγής ∆ηµόσιος Τοµέας Ιδιωτικός Τοµέας Σύνολο 

Πρωτογενής 855 9.016 9.871 

∆ευτερογενής 27.429 212.569 239.998 

Τριτογενής 234.238 469.387 703.625 

Σύνολο 262.522 690.972 953.494 

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή 
 
Για την επιλογή του δείγµατος, διενεργήθηκε στρωµατοποιηµένη δειγµατοληψία µε 

αναλογική διανοµή. Επιλέχθηκε η στρωµατοποιηµένη δειγµατοληψία διότι δίνει 

αυξηµένη ακρίβεια των εκτιµήσεων και επιπλέον παρέχει και τις αντίστοιχες 

εκτιµήσεις κατά στρώµα (βλ. Ζαίρης, 1991). Επίσης, η αναλογική διανοµή είναι η πιο 

συνηθισµένη µέθοδος διανοµής του δείγµατος στα στρώµατα, αν δεν υπάρχει 

πληροφόρηση για την οµοιογένεια των στρωµάτων, δηλαδή για τις διακυµάνσεις, 

διότι εξασφαλίζει αντιπροσωπευτικό δείγµα, δηλαδή δείγµα που αποτελεί 

µικρογραφία του πληθυσµού. 
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Το συνολικό δείγµα 0n  προέκυψε από την εφαρµογή του τύπου: 

 

0n = 
)(2

0
2

2

AN

hh

yCVY

SWΣ
 

 

Όπου: 

hW  η αναλογική συµµετοχή κάθε στρώµατος στον πληθυσµό 

2
hS  η διακύµανση κάθε στρώµατος 

Y  το πραγµατικό µέσο εισόδηµα αποφοίτων Ι.Ε.Κ. και Λυκείου (υπολογίζεται µε 

βάση τις παρατηρήσεις του πιλοτικού δείγµατος). 

)(0 ANyCV  ο επιθυµητός συντελεστής µεταβλητότητας 

 

Το τυπικό σφάλµα (S.E.) εκτιµάται από τον τύπο: 

 

YCVySE *)( =  
 

Ο συντελεστής µεταβλητότητας (CV) ορίστηκε στο 0,01. 

Το πραγµατικό µέσο εισόδηµα (από το πιλοτικό δείγµα) εκτιµήθηκε στα 15.545 € και 

το τυπικό σφάλµα στα 155 €. 

 

Ο αριθµός των παρατηρήσεων που ελήφθη από κάθε στρώµα και αναλυτικότερα 

κατά τοµέα παραγωγής και επίπεδο εκπαίδευσης, παρουσιάζεται στους πίνακες 5.4 

και 5.5.  

 
Πίνακας 5.4: Παρατηρήσεις του ∆είγµατος από τον Πληθυσµό Ι (Απόφοιτοι Ι.Ε.Κ.) 
 
Τοµέας Παραγωγής Αρ. Παρατηρήσεων ∆είγµατος 

Πρωτογενής 2 

∆ευτερογενής 84 

Τριτογενής 376 

Σύνολο 462 

Πηγή: Υπολογισµοί του Ερευνητή 
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Πίνακας 5.5: Παρατηρήσεις του ∆είγµατος από τον Πληθυσµό ΙΙ (Απόφοιτοι 
Λυκείου) 
 

Τοµέας Παραγωγής Αρ. Παρατηρήσεων ∆είγµατος 

Πρωτογενής 19 

∆ευτερογενής 430 

Τριτογενής 951 

Σύνολο 1.400 

Πηγή: Υπολογισµοί του Ερευνητή 

 

Το συνολικό δείγµα από τους δύο πληθυσµούς ανέρχεται στα 1.862 άτοµα, εκ των 

οποίων τα 462 αφορούν τον πληθυσµό Ι (απόφοιτοι Ι.Ε.Κ.) και τα 1.400 αφορούν τον 

πληθυσµό ΙΙ (απόφοιτοι Λυκείου).  

Στο παράρτηµα 2 παρατίθεται οι πίνακες µε το πιλοτικό δείγµα.  

 

5.3 Ανάλυση Εισοδηµάτων 

Η ανάλυση των εισοδηµάτων πραγµατοποιείται µε την στατιστική και την 

οικονοµετρική ανάλυση. Στα πλαίσια της περιγραφικής ανάλυσης, υπολογίζονται οι 

µέσοι όροι των εισοδηµάτων, οι τυπικές αποκλίσεις και εκτιµώνται οι συντελεστές 

µεταβλητότητας οι οποίοι µας δείχνουν την διασπορά των δειγµάτων και των 

στρωµάτων. Επίσης, υπολογίζονται οι µέσοι όροι των ακαθάριστων εισοδηµάτων ανά 

ηλικιακή κλάση εύρους 3 ετών, καθώς και ανά κλάση ετών εµπειρίας µε εύρος 3 

ετών. 

Στα πλαίσια της οικονοµετρικής ανάλυσης, γίνεται η εκτίµηση των συναρτήσεων 

ηλικίας – εισοδήµατος, της βασικής και της εκτεταµένης συνάρτησης Mincer. 

 
5.3.1 Ανάλυση µε την εφαρµογή της Περιγραφικής και Επαγωγικής Στατιστικής 

Η Περιγραφική Στατιστική πραγµατεύεται κυρίως τις µεθόδους εξαγωγής γενικά 

περιγραφικών συµπερασµάτων που αναφέρονται αποκλειστικά στον πληθυσµό ή το 

φαινόµενο που µελετήθηκε, αποκλειοµένων οποιονδήποτε γενικεύσεων ή άλλων 

τυχόν κατά αναλογία αποφάσεων (Αθανασόπουλος, 1989).    

Η Επαγωγική Στατιστική, ή στατιστική συµπερασµατολογία, ασχολείται βασικά µε 

τις µεθόδους οι οποίες κάνουν δυνατή τη γενίκευση δειγµατοληπτικών 

συµπερασµάτων στον αρχικό πληθυσµό, την πρόβλεψη της µελλοντικής 

διαµόρφωσης των τιµών µιας µεταβλητής ή της εξελίξεως της σχέσεως δύο 
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µεταβλητών από τα αντίστοιχα δεδοµένα του παρελθόντος ή τέλος τη λήψη γενικά 

αποφάσεων υπό συνθήκες σχετικής αβεβαιότητας (Αθανασόπουλος, 1989).    

Υπολογίζουµε την µέση τιµή, την τυπική απόκλιση και τον συντελεστή 

µεταβλητότητας των εισοδηµάτων των αποφοίτων των Ι.Ε.Κ. και των αποφοίτων του 

Λυκείου.  

 
Πίνακας 5.6: Μέση Τιµή, Τυπική Απόκλιση και Συντελεστής Μεταβλητότητας για 
τα Ακαθάριστα Εισοδήµατα (ΥG) ανά Επίπεδο Εκπαίδευσης 
 

Επίπεδο 
Εκπαίδευσης 

Αριθµός 
Παρατηρήσεων 

Μέση 
Τιµή 

Τυπική 
Απόκλιση 

Συντελεστής 
Μεταβλητότητας 

(%) 
Απόφοιτοι Ι.Ε.Κ. 462 17.252 7.775 45,06 

Απόφοιτοι Λυκείου 1.400 16.312 7.381 45,24 

Σύνολο 1.862 16.545 7.491 45,27 

Πηγή: Υπολογισµοί του Ερευνητή 
 
Παρατηρείται ότι τα µέσα ετήσια ακαθάριστα εισοδήµατα των αποφοίτων των Ι.Ε.Κ. 

είναι µεγαλύτερα από εκείνα των αποφοίτων του Λυκείου. Η µέση τιµή του 

ακαθάριστου εισοδήµατος των αποφοίτων των Ι.Ε.Κ. είναι µεγαλύτερη κατά 5,76 % 

από την αντίστοιχη των αποφοίτων του Λυκείου. Ο συντελεστής µεταβλητότητας 

(χρησιµοποιείται για την σύγκριση της διασποράς δύο κατανοµών) του δείγµατος των 

αποφοίτων των Ι.Ε.Κ. είναι οριακά µικρότερος από τον συντελεστή του δείγµατος 

των αποφοίτων του Λυκείου.  

 
Πίνακας 5.7: Μέση Τιµή, Τυπική Απόκλιση και Συντελεστής Μεταβλητότητας για 
τα Καθαρά Εισοδήµατα (ΥN) ανά Επίπεδο Εκπαίδευσης 
 

Επίπεδο 
Εκπαίδευσης 

Αριθµός 
Παρατηρήσεων 

Μέση 
Τιµή 

Τυπική 
Απόκλιση 

Συντελεστής 
Μεταβλητότητας 

(%) 
Απόφοιτοι Ι.Ε.Κ. 462 13.457 4.965 36,89 

Απόφοιτοι Λυκείου 1.400 12.433 4.579 36,82 

Σύνολο 1.862 12.687 4.699 37,03 

Πηγή: Υπολογισµοί του Ερευνητή 
 
Παρατηρείται ότι τα µέσα ετήσια καθαρά εισοδήµατα των αποφοίτων των Ι.Ε.Κ. 

είναι µεγαλύτερα από εκείνα των αποφοίτων του Λυκείου. Η µέση τιµή του καθαρού 

εισοδήµατος των αποφοίτων των Ι.Ε.Κ. είναι µεγαλύτερη κατά 8,23% από την 

αντίστοιχη των αποφοίτων του Λυκείου. Το µέγεθος της διασποράς (συντελεστής 
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µεταβλητότητας ή σχετική τυπική απόκλιση) του δείγµατος των αποφοίτων των 

Ι.Ε.Κ. είναι οριακά µεγαλύτερο από εκείνο του δείγµατος των αποφοίτων του 

Λυκείου.  

 

Πίνακας 5.8: Μέση Τιµή, Τυπική Απόκλιση και Συντελεστής Μεταβλητότητας για 
τα Ακαθάριστα Εισοδήµατα (ΥG) και των δύο Επιπέδων Εκπαίδευσης, συνολικά, ανά 
Φύλο 
 

Φύλο 
Αριθµός 

Παρατηρήσεων 
Μέση 
Τιµή 

Τυπική 
Απόκλιση 

Συντελεστής 
Μεταβλητότητας 

(%) 
Άνδρες 1.052 18.276 8.041 43,99 

Γυναίκες 810 14.297 6.012 42,05 

Σύνολο 1.862 16.545 7.491 45,27 

Πηγή: Υπολογισµοί του Ερευνητή 
 
Τα µέσα ετήσια ακαθάριστα εισοδήµατα των ανδρών και των δύο βαθµιδών 

εκπαίδευσης συνολικά, είναι µεγαλύτερα από εκείνα των γυναικών. Η µέση τιµή του 

ακαθάριστου εισοδήµατος των ανδρών είναι µεγαλύτερη κατά 27,83 % από την 

αντίστοιχη των γυναικών. Ο συντελεστής µεταβλητότητας του δείγµατος των ανδρών 

είναι 4,61 % µεγαλύτερος από τον συντελεστή του δείγµατος των γυναικών.  

 
Πίνακας 5.9: Μέση Τιµή, Τυπική Απόκλιση και Συντελεστής Μεταβλητότητας για 
τα Καθαρά Εισοδήµατα (ΥN) και των δύο Επιπέδων Εκπαίδευσης συνολικά, ανά 
Φύλο 
 

Φύλο 
Αριθµός 

Παρατηρήσεων 
Μέση 
Τιµή 

Τυπική 
Απόκλιση 

Συντελεστής 
Μεταβλητότητας 

(%) 
Άνδρες 1.052 13.786 4.844 35,13 

Γυναίκες 810 11.259 4.086 36,29 

Σύνολο 1.862 12.687 4.699 37,03 

Πηγή: Υπολογισµοί του Ερευνητή 
 
Τα µέσα ετήσια καθαρά εισοδήµατα των ανδρών και των δύο βαθµιδών εκπαίδευσης 

συνολικά, είναι µεγαλύτερα από εκείνα των γυναικών. Η µέση τιµή του καθαρού 

εισοδήµατος των ανδρών είναι µεγαλύτερη κατά 22,44 % από την αντίστοιχη των 

γυναικών. Ο συντελεστής µεταβλητότητας του δείγµατος των ανδρών είναι 

µικρότερος κατά 3,3% από τον συντελεστή του δείγµατος των γυναικών.  
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Πίνακας 5.10: Μέση Τιµή, Τυπική Απόκλιση και Συντελεστής Μεταβλητότητας για 
τα Ακαθάριστα Εισοδήµατα (ΥG) των Αποφοίτων των Ι.Ε.Κ. ανά Φύλο 
 

Φύλο 
Αριθµός 

Παρατηρήσεων 
Μέση 
Τιµή 

Τυπική 
Απόκλιση 

Συντελεστής 
Μεταβλητότητας 

(%) 
Άνδρες 213 19.273 9.182 47,64 

Γυναίκες 249 15.524 5.812 37,43 

Σύνολο 462 17.252 7.775 45,06 

Πηγή: Υπολογισµοί του Ερευνητή 
 
Τα µέσα ετήσια ακαθάριστα εισοδήµατα των ανδρών αποφοίτων των Ι.Ε.Κ. είναι 

µεγαλύτερα από τα αντίστοιχα των γυναικών αποφοίτων των Ι.Ε.Κ.. Η µέση τιµή του 

ακαθάριστου εισοδήµατος των ανδρών είναι µεγαλύτερη κατά 24,14 % από την 

αντίστοιχη των γυναικών. Ο συντελεστής µεταβλητότητας του δείγµατος των ανδρών 

είναι σηµαντικά µεγαλύτερος από τον συντελεστή του δείγµατος των γυναικών και η 

διαφορά ανέρχεται στο 27,27 %.  

 
Πίνακας 5.11: Μέση Τιµή, Τυπική Απόκλιση και Συντελεστής Μεταβλητότητας για 
τα Καθαρά Εισοδήµατα (ΥN) των Αποφοίτων των Ι.Ε.Κ. ανά Φύλο 
 

Φύλο 
Αριθµός 

Παρατηρήσεων 
Μέση 
Τιµή 

Τυπική 
Απόκλιση 

Συντελεστής 
Μεταβλητότητας 

(%) 
Άνδρες 213 14.817 5.670 38,26 

Γυναίκες 249 12.293 3.922 31,9 

Σύνολο 462 13.457 4.965 36,89 

Πηγή: Υπολογισµοί του Ερευνητή 
 
Τα µέσα ετήσια καθαρά εισοδήµατα των ανδρών αποφοίτων των Ι.Ε.Κ. είναι 

µεγαλύτερα από εκείνα των γυναικών αποφοίτων των Ι.Ε.Κ.. Η µέση τιµή του 

καθαρού εισοδήµατος των ανδρών είναι µεγαλύτερη κατά 20,53 % από την 

αντίστοιχη των γυναικών. Ο συντελεστής µεταβλητότητας του δείγµατος των ανδρών 

είναι µεγαλύτερος κατά 19,93 % από τον συντελεστή του δείγµατος των γυναικών.  

 
Πίνακας 5.12: Μέση Τιµή, Τυπική Απόκλιση και Συντελεστής Μεταβλητότητας για 
τα Ακαθάριστα Εισοδήµατα (ΥG) των Αποφοίτων του Λυκείου ανά Φύλο 
 

Φύλο 
Αριθµός 

Παρατηρήσεων 
Μέση 
Τιµή 

Τυπική 
Απόκλιση 

Συντελεστής 
Μεταβλητότητας 

(%) 
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Άνδρες 839 18.023 7.705 42,75 

Γυναίκες 561 13.752 6.018 43,76 

Σύνολο 1.400 16.312 7.381 45,24 

Πηγή: Υπολογισµοί του Ερευνητή 
 
Τα µέσα ετήσια ακαθάριστα εισοδήµατα των ανδρών αποφοίτων του Λυκείου είναι 

µεγαλύτερα από εκείνα των γυναικών αποφοίτων του Λυκείου. Η µέση τιµή του 

ακαθάριστου εισοδήµατος των ανδρών είναι µεγαλύτερη κατά 31 % από την 

αντίστοιχη των γυναικών. Ο συντελεστής µεταβλητότητας του δείγµατος των ανδρών 

είναι µικρότερος κατά 2,36 από τον συντελεστή του δείγµατος των γυναικών.  

 
Πίνακας 5.13: Μέση Τιµή, Τυπική Απόκλιση και Συντελεστής Μεταβλητότητας για 
τα Καθαρά Εισοδήµατα (ΥN) των Αποφοίτων του Λυκείου ανά Φύλο 
 

Φύλο 
Αριθµός 

Παρατηρήσεων 
Μέση 
Τιµή 

Τυπική 
Απόκλιση 

Συντελεστής 
Μεταβλητότητας 

(%) 
Άνδρες 839 13.524 4.575 34,00 

Γυναίκες 561 10.800 4.073 37,71 

Σύνολο 1.400 12.433 4.579 36,82 

Πηγή: Υπολογισµοί του Ερευνητή 
 
Τα µέσα ετήσια καθαρά εισοδήµατα των ανδρών αποφοίτων του Λυκείου είναι 

µεγαλύτερα από εκείνα των γυναικών αποφοίτων του Λυκείου. Η µέση τιµή του 

καθαρού εισοδήµατος των ανδρών είναι µεγαλύτερη κατά 25,21 % από την 

αντίστοιχη των γυναικών. Ο συντελεστής µεταβλητότητας του δείγµατος των ανδρών 

είναι µικρότερος κατά 10,91 % από τον συντελεστή του δείγµατος των γυναικών.  

 
Πίνακας 5.14: Μέση Τιµή, Τυπική Απόκλιση και Συντελεστής Μεταβλητότητας για 
τα Ακαθάριστα Εισοδήµατα (ΥG) και των δύο Επιπέδων Εκπαίδευσης (Συνολικά) ανά 
Τοµέα Παραγωγής 
 

Τοµέας Παραγωγής 
Αριθµός 

Παρατηρήσεων 
Μέση 
Τιµή 

Τυπική 
Απόκλιση 

Συντελεστής 
Μεταβλητότητας 

(%) 
Πρωτογενής 21 12.554 5.091 40,55 

∆ευτερογενής 514 17.735 7.077 39,9 

Τριτογενής 1.327 16.147 7.618 47,17 

Σύνολο 1.862 16.545 7.491 45,27 

Πηγή: Υπολογισµοί του Ερευνητή 
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Τα µέσα ετήσια ακαθάριστα εισοδήµατα των αποφοίτων και των δύο βαθµιδών 

εκπαίδευσης συνολικά, στον ∆ευτερογενή τοµέα είναι µεγαλύτερα από εκείνα στον 

Τριτογενή τοµέα και αρκετά µεγαλύτερα από τα εισοδήµατα στον Πρωτογενή τοµέα. 

Πιο συγκεκριµένα, η µέση τιµή του ακαθάριστου εισοδήµατος στον ∆ευτερογενή 

τοµέα είναι µεγαλύτερη κατά 9,83 % από την αντίστοιχη στον Τριτογενή τοµέα και 

κατά 41,26 %  από εκείνη του Πρωτογενούς τοµέα. Ο συντελεστής µεταβλητότητας 

του δείγµατος των εισοδηµάτων του ∆ευτερογενούς τοµέα είναι µικρότερος κατά 

18,22 % από τον συντελεστή του δείγµατος στον Τριτογενή τοµέα και κατά 1,69 % 

µικρότερος από τον συντελεστή του Πρωτογενούς Τοµέα.  

 
Πίνακας 5.15: Μέση Τιµή, Τυπική Απόκλιση και Συντελεστής Μεταβλητότητας για 
τα Καθαρά Εισοδήµατα (ΥN) και των δύο Επιπέδων Εκπαίδευσης (Συνολικά) ανά 
Τοµέα Παραγωγής 
 

Τοµέας Παραγωγής 
Αριθµός 

Παρατηρήσεων 
Μέση 
Τιµή 

Τυπική 
Απόκλιση 

Συντελεστής 
Μεταβλητότητας 

(%) 
Πρωτογενής 21 10.157 3.943 38,82 

∆ευτερογενής 514 13.525 4.307 31,84 

Τριτογενής 1.327 12.402 4.808 38,76 

Σύνολο 1.862 12.687 4.699 37,03 

Πηγή: Υπολογισµοί του Ερευνητή 
 
Τα µέσα ετήσια καθαρά εισοδήµατα των αποφοίτων και των δύο βαθµιδών 

εκπαίδευσης συνολικά, στον ∆ευτερογενή τοµέα είναι µεγαλύτερα από εκείνα στον 

Τριτογενή τοµέα και αρκετά µεγαλύτερα από τα εισοδήµατα στον Πρωτογενή τοµέα. 

Πιο συγκεκριµένα, η µέση τιµή του ακαθάριστου εισοδήµατος στον ∆ευτερογενή 

τοµέα είναι µεγαλύτερη κατά 9,05 % από την αντίστοιχη στον Τριτογενή τοµέα και 

κατά 33,15 % από εκείνη του Πρωτογενούς τοµέα. Ο συντελεστής µεταβλητότητας 

του δείγµατος των εισοδηµάτων του ∆ευτερογενούς τοµέα είναι µικρότερος κατά 

21,73 % από τον συντελεστή του δείγµατος στον Τριτογενή τοµέα και 21,92 % από 

τον συντελεστή του Πρωτογενούς Τοµέα.  

 
Πίνακας 5.16: Μέση Τιµή, Τυπική Απόκλιση και Συντελεστής Μεταβλητότητας για 
τα Ακαθάριστα Εισοδήµατα (ΥG) των Αποφοίτων των Ι.Ε.Κ. ανά Τοµέα Παραγωγής 
 

Τοµέας Παραγωγής 
Αριθµός 

Παρατηρήσεων 
Μέση 
Τιµή 

Τυπική 
Απόκλιση 

Συντελεστής 
Μεταβλητότητας 

(%) 
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Πρωτογενής 2 12.777 566 4,42 

∆ευτερογενής 84 18.618 6.883 36,96 

Τριτογενής 376 16.971 7.951 46,85 

Σύνολο 462 17.252 7.775 45,06 

Πηγή: Υπολογισµοί του Ερευνητή 
 
Τα µέσα ετήσια ακαθάριστα εισοδήµατα των αποφοίτων των Ι.Ε.Κ. στον 

∆ευτερογενή τοµέα είναι µεγαλύτερα από εκείνα στον Τριτογενή τοµέα και αρκετά 

µεγαλύτερα από τα εισοδήµατα στον Πρωτογενή τοµέα. Πιο συγκεκριµένα, η µέση 

τιµή του ακαθάριστου εισοδήµατος στον ∆ευτερογενή τοµέα είναι µεγαλύτερη κατά 

9,70 % από την αντίστοιχη στον Τριτογενή τοµέα και κατά 45,71 % από εκείνη του 

Πρωτογενούς τοµέα. Ο συντελεστής µεταβλητότητας του δείγµατος των 

εισοδηµάτων του ∆ευτερογενούς τοµέα είναι µικρότερος κατά 26,75 % από τον 

συντελεστή του δείγµατος στον Τριτογενή τοµέα και πολύ µεγαλύτερος από τον 

συντελεστή του Πρωτογενούς Τοµέα.  

 
Πίνακας 5.17: Μέση Τιµή, Τυπική Απόκλιση και Συντελεστής Μεταβλητότητας για 
τα Καθαρά Εισοδήµατα (ΥN) των Αποφοίτων των Ι.Ε.Κ. ανά Τοµέα Παραγωγής 
 

Τοµέας Παραγωγής 
Αριθµός 

Παρατηρήσεων 
Μέση 
Τιµή 

Τυπική 
Απόκλιση 

Συντελεστής 
Μεταβλητότητας 

(%) 
Πρωτογενής 2 10.890 398 3,65 

∆ευτερογενής 84 14.528 4.401 30,29 

Τριτογενής 376 13.231 5.067 38,29 

Σύνολο 462 13.457 4.965 36,89 

Πηγή: Υπολογισµοί του Ερευνητή 
 
Τα µέσα ετήσια καθαρά εισοδήµατα των αποφοίτων των Ι.Ε.Κ. στον ∆ευτερογενή 

τοµέα είναι µεγαλύτερα από εκείνα στον Τριτογενή τοµέα και αρκετά µεγαλύτερα 

από τα εισοδήµατα στον Πρωτογενή τοµέα. Πιο συγκεκριµένα, η µέση τιµή του 

ακαθάριστου εισοδήµατος στον ∆ευτερογενή τοµέα είναι µεγαλύτερη κατά 9,8 % από 

την αντίστοιχη στον Τριτογενή τοµέα και κατά 33,4 % από εκείνη του Πρωτογενούς 

τοµέα. Ο συντελεστής µεταβλητότητας του δείγµατος των εισοδηµάτων του 

∆ευτερογενούς τοµέα είναι µικρότερος κατά 26,41 % από τον συντελεστή του 

δείγµατος στον Τριτογενή τοµέα και πολύ µεγαλύτερος από τον συντελεστή του 

Πρωτογενούς Τοµέα.  
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Πίνακας 5.18: Μέση Τιµή, Τυπική Απόκλιση και Συντελεστής Μεταβλητότητας για 
τα Ακαθάριστα Εισοδήµατα (ΥG) των Αποφοίτων του Λυκείου ανά Τοµέα 
Παραγωγής 
 

Τοµέας 
Παραγωγής 

Αριθµός 
Παρατηρήσεων Μέση Τιµή 

Τυπική 
Απόκλιση 

Συντελεστής 
Μεταβλητότητας 

(%) 
Πρωτογενής 19 12.530 5.221 41,66 

∆ευτερογενής 430 17.562 7.101 40,43 

Τριτογενής 951 15.821 7.458 47,13 

Σύνολο 1400 16.312 7.381 45,24 

Πηγή: Υπολογισµοί του Ερευνητή 
 
Τα µέσα ετήσια ακαθάριστα εισοδήµατα των αποφοίτων του Λυκείου στον 

∆ευτερογενή τοµέα είναι µεγαλύτερα από εκείνα στον Τριτογενή τοµέα και αρκετά 

µεγαλύτερα από τα εισοδήµατα στον Πρωτογενή τοµέα. Πιο συγκεκριµένα, η µέση 

τιµή του ακαθάριστου εισοδήµατος στον ∆ευτερογενή τοµέα είναι µεγαλύτερη κατά 

11 % από την αντίστοιχη στον Τριτογενή τοµέα και κατά 40,15 % από εκείνη του 

Πρωτογενούς τοµέα. Ο συντελεστής µεταβλητότητας του δείγµατος των 

εισοδηµάτων του ∆ευτερογενούς τοµέα είναι µικρότερος κατά 16,5 % από τον 

συντελεστή του δείγµατος στον Τριτογενή τοµέα και κατά 3 % από τον συντελεστή 

του Πρωτογενούς Τοµέα.  

 
Πίνακας 5.19: Μέση Τιµή, Τυπική Απόκλιση και Συντελεστής Μεταβλητότητας για 
τα Καθαρά Εισοδήµατα (ΥN) των Αποφοίτων του Λυκείου ανά Τοµέα Παραγωγής 
 

Τοµέας 
Παραγωγής 

Αριθµός 
Παρατηρήσεων Μέση Τιµή 

Τυπική 
Απόκλιση 

Συντελεστής 
Μεταβλητότητας 

(%) 
Πρωτογενής 19 10.080 4.037 40,04 

∆ευτερογενής 430 13.329 4.262 31,97 

Τριτογενής 951 12.074 4.662 38,61 

Σύνολο 1400 12.433 4.579 36,82 

Πηγή: Υπολογισµοί του Ερευνητή 
 
Τα µέσα ετήσια καθαρά εισοδήµατα των αποφοίτων του Λυκείου στον ∆ευτερογενή 

τοµέα είναι µεγαλύτερα από εκείνα στον Τριτογενή τοµέα και αρκετά µεγαλύτερα 

από τα εισοδήµατα στον Πρωτογενή τοµέα. Πιο συγκεκριµένα, η µέση τιµή του 

ακαθάριστου εισοδήµατος στον ∆ευτερογενή τοµέα είναι µεγαλύτερη κατά 10,3 % 
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από την αντίστοιχη στον Τριτογενή τοµέα και κατά 32,23% από εκείνη του 

Πρωτογενούς τοµέα. Ο συντελεστής µεταβλητότητας του δείγµατος των 

εισοδηµάτων του ∆ευτερογενούς τοµέα είναι µικρότερος κατά 20,7% από τον 

συντελεστή του δείγµατος στον Τριτογενή τοµέα και κατά 25,24% από τον 

συντελεστή του Πρωτογενούς Τοµέα.  

 
 
5.3.2. Ανάλυση των Εισοδηµάτων ανά Ηλικία 

Γίνεται επιµερισµός των ακαθάριστων εισοδηµάτων των αποφοίτων των Ι.Ε.Κ. και 

των αποφοίτων των Λυκείων σε ηλικιακές κλάσεις εύρους 3 ετών. Οι ηλικιακές 

κλάσεις είναι 16, µε αρχικό ηλικιακό έτος το 18ο και τελευταίο το 65ο.  

 
Πίνακας 5.20: Μέση Τιµή των Ακαθάριστων Εισοδηµάτων (ΥG) ανά Ηλικιακή 
Κλάση και ανά Επίπεδο Εκπαίδευσης 
 
  Απόφοιτοι Λυκείου Απόφοιτοι Ι.Ε.Κ. Σύνολο 

Ηλικία Μέση Τιµή Ν Μέση Τιµή Ν Μέση Τιµή Ν 

18-20 7.330 19     7.330 19 

21-23 7.995 87 10.123 24 8.455 111 

24-26 10.292 128 11.937 56 10.792 184 

27-29 11.893 135 12.883 91 12.292 226 

30-32 13.081 149 15.284 61 13.721 210 

33-35 14.632 173 17.796 60 15.447 233 

36-38 16.989 132 18.998 51 17.549 183 

39-41 17.788 129 20.358 26 18.219 155 

42-44 19.281 106 23.682 33 20.326 139 

45-47 21.785 88 25.222 7 22.038 95 

48-50 23.387 98 28.666 12 23.963 110 

51-53 24.899 55 29.801 9 25.588 64 

54-56 24.282 46 25.468 10 24.494 56 

57-59 22.734 25 24.210 13 23.239 38 

60-62 25.769 15 28.921 4 26.433 19 

63-65 24.449 15 26.606 5 24.988 20 

Πηγή: Υπολογισµοί του Ερευνητή 
Σηµείωση: Ν ο αριθµός των παρατηρήσεων. 
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Παρατηρείται ότι σε όλες τις ηλικιακές κλάσεις, η µέση τιµή των ακαθάριστων 

εισοδηµάτων των αποφοίτων των Ι.Ε.Κ. είναι µεγαλύτερη της µέσης τιµής των 

ακαθάριστων εισοδηµάτων των αποφοίτων του Λυκείου. Η µέση τιµή των 

ακαθάριστων εισοδηµάτων για τους αποφοίτους των Ι.Ε.Κ. παίρνει την µέγιστη τιµή 

της στα 51-53 ηλικιακά έτη και για τους αποφοίτους του Λυκείου στα 60-62 ηλικιακά 

έτη.  

Τα ευρήµατα που περιέχονται στον 5.20 πίνακα απεικονίζονται διαγραµµατικά στο 

διάγραµµα 5.1 

 
∆ιάγραµµα 5.1: Μέση Τιµή των Ακαθάριστων Εισοδηµάτων (EG) ανά Ηλικιακή 
Κλάση και ανά Επίπεδο Εκπαίδευσης 
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Πίνακας 5.21: Μέση Τιµή των Ακαθάριστων Εισοδηµάτων (ΥG) των Αποφοίτων των 
Ι.Ε.Κ ανά Ηλικιακή Κλάση και ανά Φύλο 
 
  Απόφοιτοι Ι.Ε.Κ. 

  Άνδρες Γυναίκες 

Ηλικία Μέση Τιµή  Ν Μέση Τιµή  Ν 

18-20  -    -   

21-23 10.659 7 9.902 17 

24-26 13.020 13 11.609 43 
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27-29 13.540 42 12.320 49 

30-32 15.368 36 15.165 25 

33-35 19.598 27 16.322 33 

36-38 21.169 25 16.910 26 

39-41 22.161 15 17.898 11 

42-44 26.462 15 21.366 18 

45-47 30.034 3 21.613 4 

48-50 30.068 8 25.861 4 

51-53 31.658 4 28.315 5 

54-56 29.712 3 23.649 7 

57-59 25.192 8 22.640 5 

60-62 30.896 3 22.998 1 

63-65 27.733 4 22.098 1 

Πηγή: Υπολογισµοί του Ερευνητή 
Σηµείωση: Ν ο αριθµός των παρατηρήσεων. 
 
Παρατηρείται ότι σε όλες τις ηλικιακές κλάσεις, η µέση τιµή των ακαθάριστων 

εισοδηµάτων των ανδρών αποφοίτων των Ι.Ε.Κ. είναι µεγαλύτερη της µέσης τιµής 

των ακαθάριστων εισοδηµάτων των γυναικών αποφοίτων. Η µέση τιµή των 

ακαθάριστων εισοδηµάτων, τόσο για τους άνδρες αποφοίτους όσο και για τις 

γυναίκες αποφοίτους, παίρνει την µέγιστη τιµή της στα 51-53 ηλικιακά έτη.   

 
Πίνακας 5.22: Μέση Τιµή των Ακαθάριστων Εισοδηµάτων (ΥG) των Αποφοίτων του 
Λυκείου ανά Ηλικιακή Κλάση και ανά Φύλο 
 
  Απόφοιτοι Λυκείου 

  Άνδρες Γυναίκες 

Ηλικία Μέση Τιµή  Ν Μέση Τιµή  Ν 

18-20 8.429 14 4.251 5 

21-23 9.209 26 7.478 61 

24-26 11.469 71 8.825 57 

27-29 13.237 82 9.814 53 

30-32 14.195 77 11.890 72 

33-35 16.360 96 12.477 77 

36-38 17.476 95 15.738 37 
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39-41 18.909 81 15.896 48 

42-44 20.270 62 17.887 44 

45-47 23.188 59 18.929 29 

48-50 24.644 61 21.316 37 

51-53 25.601 35 23.670 20 

54-56 24.870 36 22.166 10 

57-59 23.427 17 21.263 8 

60-62 26.028 14 22.150 1 

63-65 25.110 13 20.149 2 

Πηγή: Υπολογισµοί του Ερευνητή 
Σηµείωση: Ν ο αριθµός των παρατηρήσεων. 
 
Παρατηρείται ότι σε όλες τις ηλικιακές κλάσεις, η µέση τιµή των ακαθάριστων 

εισοδηµάτων των ανδρών αποφοίτων του Λυκείου είναι µεγαλύτερη της µέσης τιµής 

των ακαθάριστων εισοδηµάτων των γυναικών αποφοίτων. Η µέση τιµή των 

ακαθάριστων εισοδηµάτων για τους άνδρες αποφοίτους παίρνει την µέγιστη τιµή της 

στα 60-62 ηλικιακά έτη, ενώ για τις γυναίκες η µέγιστη τιµή παρατηρείται στα 51-53 

ηλικιακά έτη.   

 
Πίνακας 5.23: Μέση Τιµή των Ακαθάριστων Εισοδηµάτων (ΥG) των Αποφοίτων του 
Λυκείου και των Ι.Ε.Κ. (Σύνολο) ανά Ηλικιακή Κλάση και ανά Φύλο 
 
  Σύνολο 

  Άνδρες Γυναίκες 

Ηλικία Μέση Τιµή  Ν Μέση Τιµή  Ν 

18-20 8.429 14 4.251 5 

21-23 9.517 33 8.007 78 

24-26 11.709 84 10.022 100 

27-29 13.340 124 11.017 102 

30-32 14.568 113 12.734 97 

33-35 17.071 123 13.631 110 

36-38 18.245 120 16.222 63 

39-41 19.417 96 16.269 59 

42-44 21.476 77 18.897 62 

45-47 23.520 62 19.255 33 
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48-50 25.273 69 21.759 41 

51-53 26.222 39 24.599 25 

54-56 25.242 39 22.777 17 

57-59 23.991 25 21.792 13 

60-62 26.887 17 22.574 2 

63-65 25.727 17 20.798 3 

Πηγή: Υπολογισµοί του Ερευνητή 
Σηµείωση: Ν ο αριθµός των παρατηρήσεων. 
 
Παρατηρείται ότι σε όλες τις ηλικιακές κλάσεις, η µέση τιµή των ακαθάριστων 

εισοδηµάτων των ανδρών αποφοίτων και των δύο βαθµιδών εκπαίδευσης είναι 

µεγαλύτερη της µέσης τιµής των ακαθάριστων εισοδηµάτων των γυναικών 

αποφοίτων. Η µέση τιµή των ακαθάριστων εισοδηµάτων για τους άνδρες αποφοίτους 

παίρνει την µέγιστη τιµή της στα 60-62 ηλικιακά έτη, ενώ για τις γυναίκες η µέγιστη 

τιµή παρατηρείται στα 51-53 ηλικιακά έτη.   

Τα ευρήµατα που περιέχονται στους πίνακες 5.21, 5.22, 5,23 απεικονίζονται 

διαγραµµατικά στο διάγραµµα 5.2 

 
∆ιάγραµµα 5.2: Μέση Τιµή των Ακαθάριστων Εισοδηµάτων (ΥG) των Αποφοίτων 
του Λυκείου, των Ι.Ε.Κ. και των Αποφοίτων Συνολικά ανά Ηλικιακή Οµάδα και ανά 
Φύλο 
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5.3.3 Ανάλυση των Εισοδηµάτων ανά Έτη Εµπειρίας 

Επιµερίζονται τα ακαθάριστα εισοδήµατα των αποφοίτων των Ι.Ε.Κ. και των 

αποφοίτων των Λυκείων σε κλάσεις ετών εµπειρίας εύρους 3 ετών. Οι κλάσεις 

εργασιακής εµπειρίας είναι 12  και περιλαµβάνουν 36 έτη εργασίας. 

 
Πίνακας 5.24: Μέση Τιµή των Ακαθάριστων Εισοδηµάτων (ΥG) ανά Κλάση Ετών 
Εµπειρίας και ανά Επίπεδο Εκπαίδευσης 
 
  Απόφοιτοι Λυκείου Απόφοιτοι Ι.Ε.Κ. Σύνολο 

Έτη Εµπειρίας Μέση Τιµή Ν Μέση Τιµή Ν Μέση Τιµή Ν 

1-3 8.876 124 10.462 18 9.077 142 

4-6 11.020 119 11.223 49 11.080 168 

7-9 11.947 148 13.093 67 12.304 215 

10-12 12.889 191 14.712 65 13.352 256 

13-15 14.967 183 15.246 43 15.020 226 

16-18 17.860 173 18.225 99 17.992 272 

19-21 19.834 150 21.244 32 20.082 182 

22-24 21.117 58 23.384 21 21.720 79 

25-27 23.359 78 26.588 17 23.937 95 

28-30 25.602 67 26.910 19 25.891 86 

31-33 24.260 45 25.400 17 24.573 62 

34-36 24.007 64 24.863 15 24.169 79 

Πηγή: Υπολογισµοί του Ερευνητή 
Σηµείωση: Ν ο αριθµός των παρατηρήσεων. 
 
Παρατηρείται ότι σε όλες τις κλάσεις ετών εµπειρίας, η µέση τιµή των ακαθάριστων 

εισοδηµάτων των αποφοίτων των Ι.Ε.Κ. είναι µεγαλύτερη της µέσης τιµής των 

ακαθάριστων εισοδηµάτων των αποφοίτων του Λυκείου. Η µέση τιµή των 

ακαθάριστων εισοδηµάτων για τους αποφοίτους των Ι.Ε.Κ. και για τους αποφοίτους 

του Λυκείου, παίρνει την µέγιστη τιµή της στα 28-30 έτη εµπειρίας.  

Τα ευρήµατα που περιέχονται στον 5.24 πίνακα απεικονίζονται διαγραµµατικά στο 

διάγραµµα 5.3 
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∆ιάγραµµα 5.3: Μέση Τιµή των Ακαθάριστων Εισοδηµάτων (ΥG) ανά Κλάση Ετών 
Εµπειρίας και ανά Επίπεδο Εκπαίδευσης 
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Πίνακας 5.25: Μέση Τιµή των Ακαθάριστων Εισοδηµάτων (ΥG) των Αποφοίτων των 
Ι.Ε.Κ ανά Κλάση Ετών Εµπειρίας και ανά Φύλο 
 
  Απόφοιτοι Ι.Ε.Κ. 

  Άνδρες Γυναίκες 

Έτη Εµπειρίας Μέση Τιµή  Ν Μέση Τιµή  Ν 

1-3 10.527 9 10.397 9 

4-6 11.879 25 10.540 24 

7-9 13.331 30 12.900 37 

10-12 16.126 33 13.254 32 

13-15 18.466 15 13.520 28 

16-18 20.890 39 16.492 60 

19-21 24.201 18 17.442 14 

22-24 27.489 9 20.305 12 

25-27 29.487 9 23.327 8 

28-30 29.519 9 24.561 10 

31-33 28.631 8 22.529 9 

34-36 27.386 9 21.080 6 

Πηγή: Υπολογισµοί του Ερευνητή 
Σηµείωση: Ν ο αριθµός των παρατηρήσεων. 
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Παρατηρείται ότι σε όλες τις κλάσεις ετών εργασιακής εµπειρίας, η µέση τιµή των 

ακαθάριστων εισοδηµάτων των ανδρών αποφοίτων των Ι.Ε.Κ. είναι µεγαλύτερη της 

µέσης τιµής των ακαθάριστων εισοδηµάτων των γυναικών αποφοίτων. Η µέση τιµή 

των ακαθάριστων εισοδηµάτων παίρνει την µέγιστη τιµή της, τόσο για τους άνδρες 

αποφοίτους όσο και για τις γυναίκες αποφοίτους των Ι.Ε.Κ., στα 28-30 έτη 

εργασιακής εµπειρίας. 

 
Πίνακας 5.26: Μέση Τιµή των Ακαθάριστων Εισοδηµάτων (ΥG) των Αποφοίτων του 
Λυκείου ανά Κλάση Ετών Εµπειρίας και ανά Φύλο 
 
  Απόφοιτοι Λυκείου 

  Άνδρες Γυναίκες 

Έτη Εµπειρίας Μέση Τιµή  Ν Μέση Τιµή  Ν 

1-3 9.965 50 8.140 74 

4-6 12.107 70 9.469 49 

7-9 12.942 86 10.568 62 

10-12 14.070 102 11.534 89 

13-15 16.377 104 13.112 79 

16-18 18.640 110 16.496 63 

19-21 20.477 107 18.234 43 

22-24 23.277 30 18.803 28 

25-27 24.993 50 20.441 28 

28-30 26.779 45 23.194 22 

31-33 25.329 32 21.629 13 

34-36 24.887 53 19.768 11 

Πηγή: Υπολογισµοί του Ερευνητή 
Σηµείωση: Ν ο αριθµός των παρατηρήσεων. 
 
Παρατηρείται ότι σε όλες τις κλάσεις ετών εργασιακής εµπειρίας, η µέση τιµή των 

ακαθάριστων εισοδηµάτων των ανδρών αποφοίτων του Λυκείου είναι µεγαλύτερη 

της µέσης τιµής των ακαθάριστων εισοδηµάτων των γυναικών αποφοίτων. Η µέση 

τιµή των ακαθάριστων εισοδηµάτων παίρνει την µέγιστη τιµή της, τόσο για τους 

άνδρες αποφοίτους όσο και για τις γυναίκες αποφοίτους του Λυκείου, στα 28-30 έτη 

εργασιακής εµπειρίας. 
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Πίνακας 5.27: Μέση Τιµή των Ακαθάριστων Εισοδηµάτων (ΥG) των Αποφοίτων του 
Λυκείου και των Ι.Ε.Κ. (Σύνολο) ανά Οµάδα Ετών Εµπειρίας και ανά Φύλο 
 
  Σύνολο 

  Άνδρες Γυναίκες 

Έτη Εµπειρίας Μέση Τιµή  Ν Μέση Τιµή  Ν 

1-3 10.051 59 8.385 83 

4-6 12.047 95 9.821 73 

7-9 13.042 116 11.440 99 

10-12 14.573 135 11.989 121 

13-15 16.640 119 13.218 107 

16-18 19.229 149 16.494 123 

19-21 21.013 125 18.040 57 

22-24 24.249 39 19.254 40 

25-27 25.678 59 21.082 36 

28-30 27.236 54 23.621 32 

31-33 25.990 40 21.997 22 

34-36 25.249 62 20.231 17 

Πηγή: Υπολογισµοί του Ερευνητή 
Σηµείωση: Ν ο αριθµός των παρατηρήσεων. 
 
Παρατηρείται ότι σε όλες τις κλάσεις ετών εργασιακής εµπειρίας, η µέση τιµή των 

ακαθάριστων εισοδηµάτων των ανδρών αποφοίτων και των δύο βαθµίδων 

εκπαίδευσης είναι µεγαλύτερη της µέσης τιµής των ακαθάριστων εισοδηµάτων των 

γυναικών αποφοίτων. Η µέση τιµή των ακαθάριστων εισοδηµάτων παίρνει την 

µέγιστη τιµή της, τόσο για τους άνδρες αποφοίτους όσο και για τις γυναίκες 

αποφοίτους, στα 28-30 έτη εργασιακής εµπειρίας. 

Τα ευρήµατα που περιέχονται στους πίνακες 5.25, 5.26, 5,27 απεικονίζονται 

διαγραµµατικά στο διάγραµµα 5.4 
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∆ιάγραµµα 5.4: Μέση Τιµή των Ακαθάριστων Εισοδηµάτων (ΥG) των Αποφοίτων 
του Λυκείου, των Ι.Ε.Κ. και των Αποφοίτων Συνολικά ανά Κλάση Ετών Εµπειρίας 
και ανά Φύλο 
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5.4 Εκτίµηση του Κόστους Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 

Εκτιµάται το µέσο συνολικό κόστος (ιδιωτικό και δηµόσιο) της Μετα-

δευτεροβάθµιας Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.). Το µέσο 

συνολικό κόστος είναι το άθροισµα του µέσου άµεσου κόστους και του µέσου 

έµµεσου κόστους. 

 
5.4.1 Μέσο Συνολικό Ιδιωτικό Κόστος 

Το µέσο συνολικό ιδιωτικό κόστος της αρχικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και 

κατάρτισης επιµερίζεται σε µέσο άµεσο ιδιωτικό κόστος και σε µέσο έµµεσο ιδιωτικό 

κόστος. Το µέσο άµεσο ιδιωτικό κόστος περιλαµβάνει τις δαπάνες που καταβάλει το 

άτοµο και η οικογένεια του για την εκπαίδευση του και το µέσο έµµεσο κόστος 

περιλαµβάνει τα διαφυγόντα εισοδήµατα των καταρτιζόµενων. Ειδικότερα, στο µέσο 

άµεσο ιδιωτικό κόστος περιλαµβάνονται οι δαπάνες για δίδακτρα, βιβλία, γραφική 

ύλη, διαµονή, διατροφή και µετακινήσεις. Από το µέσο άµεσο ιδιωτικό κόστος 

αφαιρούνται οι υποτροφίες. 
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Η εκτίµηση του Μέσου Συνολικού Ιδιωτικού Κόστους γίνεται µε τον τύπο: 

ΑPrCIEK = ΑD.PrCIEK + ΑINDPrCIEK 

Όπου: 

ΑDPrCIEK το Μέσο Άµεσο Ιδιωτικό Κόστος 

ΑINDPrCIEK το Μέσο Έµµεσο Ιδιωτικό Κόστος  

 

5.4.1.1 Εκτίµηση του Μέσου Άµεσου Ιδιωτικού Κόστους  

Στον πίνακα 5.28 απεικονίζονται οι δαπάνες των καταρτιζόµενων στα δηµόσια και 

στα ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. της χώρας, για το 2009, σύµφωνα µε τα στοιχεία του Ο.Ε.Ε.Κ. 

και την έρευνα που έγινε, µε την χρήση ερωτηµατολογίου, στα ιδιωτικά και δηµόσια 

Ι.Ε.Κ. της χώρας για την συγκέντρωση στοιχείων που αφορούν τις άµεσες δαπάνες 

των καταρτιζόµενων. 

 
Πίνακας 5.28: ∆απάνες καταρτιζόµενων στα ∆ηµόσια και στα Ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. 
 

Είδος ∆απάνης 
Καταρτιζόµενοι στα 

∆ηµόσια Ι.Ε.Κ. 
Καταρτιζόµενοι στα 

Ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. 

∆ίδακτρα 367 € * 2 εξ. = 734 € 1.800 € * 2 εξ. = 3.600 € 

Βιβλία και Γραφική Ύλη 120 € 120 € 

Μετακινήσεις 144 € 144 € 

Σύνολο 998 € 3.864 € 

Σύνολο (-υποτροφίες) 923 € 3.864 € 
Πηγή: Ο.Ε.Ε.Κ. και συλλογή στοιχείων µέσω ερωτηµατολογίου από τον Ερευνητή. 
Σηµειώσεις: Τα δίδακτρα των ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. ποικίλουν. Το ποσό των 1.800 €/εξάµηνο έχει 
υπολογιστεί ως ο µέσος όρος των διδάκτρων. 
 
 
 
Πίνακας 5.29: Υποτροφίες καταρτιζόµενων στα ∆ηµόσια Ι.Ε.Κ.  
 
 ∆ηµόσια ΙΕΚ Ιδιωτικά ΙΕΚ 
Υποτροφίες 821 εκπαιδ. * 750 € = 615.750 - 
Υποτροφίες (Μ.Ο.) 615.750/8.211= 75 € - 

Πηγή: Ο.Ε.Ε.Κ. 
Σηµειώσεις: Οι υποτροφίες δίνονται στο 10% των προσελθέντων καταρτιζόµενων στις τελικές 
εξετάσεις.  
 
 
Το Μέσο Άµεσο Ιδιωτικό Κόστος των αποφοίτων των δηµοσίων και των ιδιωτικών 

Ι.Ε.Κ. από κοινού, είναι: 

(923 * 8.211 + 3.864 * 20.734)/28.945 =  3.029 € 
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5.4.1.2 Εκτίµηση του Μέσου Έµµεσου Ιδιωτικού Κόστους 

Για την εκτίµηση των διαφυγόντων εισοδηµάτων των αποφοίτων ενός επιπέδου 

εκπαίδευσης, λαµβάνονται υπόψη τα εισοδήµατα των αποφοίτων του προηγούµενου 

επιπέδου εκπαίδευσης. Στην παρούσα έρευνα, λαµβάνονται υπόψη ως διαφυγόντα 

εισοδήµατα των αποφοίτων των Ι.Ε.Κ., τα εισοδήµατα των αποφοίτων του Λυκείου 

  
Πίνακας 5.30: Μέσα Εισοδήµατα Αποφοίτων Λυκείου 
 

Μέσα Καθαρά Εισοδήµατα  Μέσα Ακαθάριστα Εισοδήµατα  

12.433 16.312 

Πηγή: Έρευνα του Ερευνητή 
 
 
5.4.1.3 Εκτίµηση του Μέσου Συνολικού Ιδιωτικού Κόστους 

 
Μέσο Συνολικό Ιδιωτικό Κόστος Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στα 

∆ηµόσια Ι.Ε.Κ. 

Με την χρήση των ακαθάριστων εισοδηµάτων 

923 + 16.312 = 17.235 € 

Με την χρήση των καθαρών εισοδηµάτων 

923 + 12.433 = 13.356 €  

 

Μέσο Συνολικό Ιδιωτικό Κόστος Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στα 

Ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. 

Με την χρήση των ακαθάριστων εισοδηµάτων 

3.864 + 16.312 = 20.176 € 

Με την χρήση των καθαρών εισοδηµάτων 

3.864 + 13.356 = 17.220 € 
 
 
Μέσο Συνολικό Ιδιωτικό Κόστος Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στα 

∆ηµόσια και στα Ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. 

Με την χρήση των ακαθάριστων εισοδηµάτων 

3.029 + 16.312 = 19.341 € 

Με την χρήση των καθαρών εισοδηµάτων 

3.029 + 12.433 = 15.462 € 
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5.4.2 Μέσο Συνολικό Κοινωνικό Κόστος 

Το κοινωνικό κόστος της εκπαίδευση περιλαµβάνει το ιδιωτικό κόστος και τις 

δηµόσιες δαπάνες, τις δαπάνες δηλαδή που καταβάλλονται από το κράτος.   

Η εκτίµηση του Μέσου Συνολικού Κοινωνικού Κόστους απεικονίζεται µε τον τύπο: 

 

ΑSCIEK = ΑDSCIEK + ΑINDSCIEK 

Όπου: 

ΑDSCIEK το Μέσο Άµεσο Κοινωνικό Kόστος  

ΑINDSCIEK το Μέσο Έµµεσο Κοινωνικό Κόστος 

 

Ειδικότερα: 

Το Μέσο Άµεσο Κοινωνικό Κόστος (ΑDPrCIEK) περιλαµβάνει τις µέσες δηµόσιες 

δαπάνες και το µέσο άµεσο ιδιωτικό κόστος.  

Το Μέσο Έµµεσο Κοινωνικό Κόστος (ΑINDPrCIEK) περιλαµβάνει το εναλλακτικό 

κόστος των κτιρίων και του εξοπλισµού και το µέσο έµµεσο ιδιωτικό κόστος.  

 
5.4.2.1 Εκτίµηση Μέσου Άµεσου Κοινωνικού Κόστους 

 
Πίνακας 5.31: ∆ηµόσιες ∆απάνες για την Λειτουργία των Ι.Ε.Κ. 
 
Τακτικός Προϋπολογισµός 2009 5.000.000 € 

Ευρωπαϊκά Προγράµµατα και Π.∆.Ε. 16.471.688 € 

Σύνολο 21.471.688 € 

Πηγή: Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και Ο.Ε.Ε.Κ. 
 
 

Μέσο Άµεσο Κοινωνικό Κόστος Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στα 

∆ηµόσια Ι.Ε.Κ. 

21.471.688/8.211 = 2.615 € 

2.615 + 923 = 3.538 € 
 
 

Μέσο Άµεσο Κοινωνικό Κόστος Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στα 

∆ηµόσια και στα Ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. 

21.471.688/28.945 = 742 € 

742 + 3.029 = 3.771 € 
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5.4.2.2 Εκτίµηση του Μέσου Έµµεσου Κοινωνικού Κόστους 

Σύµφωνα µε στοιχεία του Ο.Ε.Ε.Κ. (για το 2009), τα κτίρια που ανήκουν στον 

οργανισµό και χρησιµοποιούνται και για τις ανάγκες των Ι.Ε.Κ. καταλαµβάνουν 

περίπου εµβαδό 4.000 τ.µ. 

Για την εκτίµηση του εναλλακτικού κόστους χρήσης των κτιρίων, λαµβάνουµε ως 

µέση αντικειµενική αξία ανά τετραγωνικό, το ποσό των 1.000 €. Το εναλλακτικό 

κόστος για το 2009 εκτιµάται στα 4.000.000 €. 

 

Μέσο Έµµεσο Κοινωνικό Κόστος Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης  

στα ∆ηµόσια Ι.Ε.Κ. 

4.000.000/8.211 =487 € 

Με την χρήση των ακαθάριστων εισοδηµάτων 

16.312 + 487 = 16.799 € 

Με την χρήση των καθαρών εισοδηµάτων 

12.433 + 487 = 12.920 € 

 

Μέσο Έµµεσο Κοινωνικό Κόστος Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης  

στα ∆ηµόσια και στα Ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. 

4.000.000/28.945 = 138 € 

Με την χρήση των ακαθάριστων εισοδηµάτων 

16.312 + 138 = 16.450 € 

Με την χρήση των καθαρών εισοδηµάτων 

12.433 + 138 = 12.571 € 

 
5.4.2.3 Εκτίµηση Μέσου Συνολικού Κοινωνικού Κόστους 

 
Μέσο Συνολικό Κοινωνικό Κόστος Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 

στα ∆ηµόσια Ι.Ε.Κ. 

Με την χρήση των ακαθάριστων εισοδηµάτων 

3.538 + 16.799 = 20.337 € 

Με την χρήση των καθαρών εισοδηµάτων 

3.538 + 12.920 = 16.458 € 
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Μέσο Συνολικό Κοινωνικό Κόστος Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 

στα ∆ηµόσια και στα ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. 

Με την χρήση των ακαθάριστων εισοδηµάτων 

3.771 + 16.450 = 20.221 € 

Με την χρήση των καθαρών εισοδηµάτων 

3.771 + 12.571 = 16.342 € 

 

5.4.3 Εκτίµηση του Μέσου Συνολικού Ιδιωτικού και Κοινωνικού Κόστους κατά 

Φύλο 

 

� Άνδρες 

 

Μέσο Άµεσο Ιδιωτικό Κόστος 

Στα ∆ηµόσια Ι.Ε.Κ. 923 € 

Στα Ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. 3.864 € 

Στα ∆ηµόσια και στα Ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. 3.029 €  

 

Μέσο Έµµεσο Ιδιωτικό Κόστος 
 
Πίνακας 5.32: Μέσα Εισοδήµατα Ανδρών Αποφοίτων Λυκείου 
 

Μέσα Καθαρά Εισοδήµατα  Μέσα Ακαθάριστα Εισοδήµατα  

13.524 18.023 

Πηγή: Έρευνα του Ερευνητή 
 
 
Μέσο Συνολικό Ιδιωτικό Κόστος 

• Στα ∆ηµόσια Ι.Ε.Κ 

Με την χρήση των ακαθάριστων εισοδηµάτων 

923 + 18.023 = 18.946 € 

Με την χρήση των καθαρών εισοδηµάτων 

923 + 13.524 = 14.447 € 

 

• Στα Ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. 

Με την χρήση των ακαθάριστων εισοδηµάτων 

3.864 + 18.023 = 21.887 € 
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Με την χρήση των καθαρών εισοδηµάτων 

3.864 + 13.524 = 17.388 € 

 

• Στα ∆ηµόσια και στα Ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. 

Με την χρήση των ακαθάριστων εισοδηµάτων 

3.029 + 18.023 = 21.052 € 

Με την χρήση των καθαρών εισοδηµάτων 

3.029 + 13.524 = 16.553 € 

 

Μέσο Άµεσο Κοινωνικό Κόστος 

Στα ∆ηµόσια Ι.Ε.Κ 3.538 € 

Στα ∆ηµόσια και στα Ιδιωτικά Ι.Ε.Κ 3.771 € 

 

Μέσο Έµµεσο Κοινωνικό Κόστος 

• Στα ∆ηµόσια Ι.Ε.Κ 

Με την χρήση των ακαθάριστων εισοδηµάτων 

487 + 18.023 = 18.510 € 

Με την χρήση των καθαρών εισοδηµάτων 

487 + 13.524 = 14.011 € 
 
 

• Στα ∆ηµόσια και στα Ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. 

Με την χρήση των ακαθάριστων εισοδηµάτων 

138 + 18.023 = 18.161 € 

Με την χρήση των καθαρών εισοδηµάτων 

138 + 13.524 = 13.662 € 
 
 
Μέσο Συνολικό Κοινωνικό Κόστος 

• Στα ∆ηµόσια Ι.Ε.Κ 

Με την χρήση των ακαθάριστων εισοδηµάτων 

3.538 + 18.510 = 22.048 € 

Με την χρήση των καθαρών εισοδηµάτων 

3.538 + 14.011 = 17.549 € 
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• Στα ∆ηµόσια και στα Ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. 

Με την χρήση των ακαθάριστων εισοδηµάτων 

3.771 + 18.161 = 21.932 € 

Με την χρήση των καθαρών εισοδηµάτων 

3.771 + 13.662 = 17.433 € 

 

 
� Γυναίκες 

 
Μέσο Άµεσο Ιδιωτικό Κόστος 

Στα ∆ηµόσια Ι.Ε.Κ. 923 € 

Στα Ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. 3.864 € 

Στα ∆ηµόσια και στα Ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. 3.029 €  

 

Μέσο Έµµεσο Ιδιωτικό Κόστος 

 

Πίνακας 5.33: Μέσα Εισοδήµατα Γυναικών Αποφοίτων Λυκείου 
 

Μέσα Καθαρά Εισοδήµατα  Μέσα Ακαθάριστα Εισοδήµατα  

10.800 13.752 

Πηγή: Έρευνα του Ερευνητή 

 

Μέσο Συνολικό Ιδιωτικό Κόστος 

• Στα ∆ηµόσια Ι.Ε.Κ 

Με την χρήση των ακαθάριστων εισοδηµάτων 

923 + 13.752 = 14.675 € 

Με την χρήση των καθαρών εισοδηµάτων 

923 + 10.800 = 11.723 € 

 

• Στα Ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. 

Με την χρήση των ακαθάριστων εισοδηµάτων 

3.864 + 13.752 = 17.616 € 

Με την χρήση των καθαρών εισοδηµάτων 

3.864 + 10.800 = 14.664 € 

 



 129 

• Στα ∆ηµόσια και Ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. 

Με την χρήση των ακαθάριστων εισοδηµάτων 

3.029 + 13.752 = 16.781 € 

Με την χρήση των καθαρών εισοδηµάτων 

3.029 + 10.800 = 13.829 € 

 

Μέσο Άµεσο Κοινωνικό Κόστος 

Στα ∆ηµόσια Ι.Ε.Κ 3.538 € 

Στα ∆ηµοσία και στα Ιδιωτικά Ι.Ε.Κ 3.771 € 

 

Μέσο Έµµεσο Κοινωνικό Κόστος 

• Στα ∆ηµόσια Ι.Ε.Κ 

Με την χρήση των ακαθάριστων εισοδηµάτων 

487 + 13.752 = 14.239 € 

Με την χρήση των καθαρών εισοδηµάτων 

487 + 10.800 = 11.287 € 
 

• Στα ∆ηµόσια και Ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. 

Με την χρήση των ακαθάριστων εισοδηµάτων 

138 + 13.752 = 13.890 € 

Με την χρήση των καθαρών εισοδηµάτων 

138 + 10.800 = 10.938 € 
 
 

Μέσο Συνολικό Κοινωνικό Κόστος 

• Στα ∆ηµόσια Ι.Ε.Κ 

Με την χρήση των ακαθάριστων εισοδηµάτων 

3.538 + 14.239 = 17.777 € 

Με την χρήση των καθαρών εισοδηµάτων 

3.538 + 11.287 =  14.825 € 

 
• Στα ∆ηµόσια και Ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. 

Με την χρήση των ακαθάριστων εισοδηµάτων 

3.771 + 13.890 =  17.661 € 
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Με την χρήση των καθαρών εισοδηµάτων 

3.771 + 10.938 =  14.709 € 

 

 
5.5 Εκτίµηση της Αποδοτικότητας των Ιδιωτικών και Κοινωνικών Επενδύσεων 

στην Μετα-δευτεροβάθµια Επαγγελµατική Εκπαίδευση και Κατάρτιση 

Η αποδοτικότητα των ιδιωτικών και κοινωνικών επενδύσεων στην Μετα-

δευτεροβάθµια Επαγγελµατική Εκπαίδευση και Κατάρτιση εκτιµάται µε την 

Πλήρη/Εκλεπτυσµένη µέθοδο (µε το κριτήριο της Καθαρής Παρούσας Αξίας και το 

κριτήριο του Εσωτερικού συντελεστή Απόδοσης) και µε την Σύντοµη µέθοδο. 

Επίσης, η ιδιωτική αποδοτικότητα εκτιµάται και µε την µέθοδο Mincer (µε την 

εκτίµηση της βασικής συνάρτησης και της εκτεταµένης συνάρτησης).    

 
 
5.5.1 Mε την Σύντοµη Μέθοδο 

 
Ιδιωτική Αποδοτικότητα 
 
Η Ιδιωτική Αποδοτικότητα εκτιµάται µε την Σύντοµη Μέθοδο µε τον παρακάτω 
τύπο: 

hh

hNhN

h CAS

EE
r

Pr
1,

_

,

_

⋅

−
=

−

 
 

� Άνδρες 

 

Απόφοιτοι των ∆ηµοσίων Ι.Ε.Κ. 

 

47,4
447.14*2

524.13817.14
=

−
=hr

   
 

Απόφοιτοι των Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. 

 

71,3
388.17*2

524.13817.14
=

−
=hr
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Απόφοιτοι των ∆ηµοσίων και των  Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. 

 

90,3
553.16*2

524.13817.14
=

−
=hr

 
 

� Γυναίκες 

 

Απόφοιτοι των ∆ηµοσίων Ι.Ε.Κ. 

 

36,6
723.11*2

800.10293.12
=

−
=hr

 
Απόφοιτοι των Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. 

 

09,5
664.14*2

800.10293.12
=

−
=hr

 
 

Απόφοιτοι των ∆ηµοσίων και των  Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. 

 

39,5
829.13*2

800.10293.12
=

−
=hr

 
 
 

� Σύνολο Αποφοίτων 

 

Απόφοιτοι των ∆ηµοσίων Ι.Ε.Κ. 

 

83,3
356.13*2

433.12457.13
=

−
=hr

 
 

Απόφοιτοι των Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. 

 

97,2
220.17*2

433.12457.13
=

−
=hr

 
 

Απόφοιτοι των ∆ηµοσίων και των Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. 

 

31,3
462.15*2

433.12457.13
=

−
=hr
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Πίνακας 5.34: Ιδιωτική Αποδοτικότητα των επενδύσεων στην Μετα-δευτεροβάθµια 
Επαγγελµατική Εκπαίδευση και Κατάρτιση κατά Φύλο και κατηγορία Ι.Ε.Κ. 
 

  Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 
Απόφοιτοι ∆ηµοσίων 
Ι.Ε.Κ. 4,47 6,36 3,83 
Απόφοιτοι Ιδιωτικών 
Ι.Ε.Κ. 3,71 5,09 2,97 

Απόφοιτοι Συνολικά 3,90 5,39 3,31 
Πηγή: Υπολογισµοί του Ερευνητή 
 
 
 
 
Κοινωνική Αποδοτικότητα 
 
 
Η Κοινωνική Αποδοτικότητα εκτιµάται µε την Σύντοµη Μέθοδο µε τον παρακάτω 
τύπο: 

hh

hGhG

h ASCS

EE
r

⋅

−
=

−1,

_

,

_

 
 
 

� Άνδρες 
 
 
Απόφοιτοι των ∆ηµοσίων Ι.Ε.Κ. 
 

83,2
048.22*2

023.18273.19
=

−
=hr  

 

Απόφοιτοι των ∆ηµοσίων και των Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. 

 

84,2
932.21*2

023.18273.19
=

−
=hr

 
  
 

� Γυναίκες 
 
 
Απόφοιτοι των ∆ηµοσίων Ι.Ε.Κ. 

 

98,4
777.17*2

752.13524.15
=

−
=hr
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Απόφοιτοι των ∆ηµοσίων και των Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. 

 

01,5
661.17*2

752.13524.15
=

−
=hr

 
 
 
 
 

� Σύνολο Αποφοίτων 
 
 
Απόφοιτοι των ∆ηµοσίων Ι.Ε.Κ. 
 

31,2
337.20*2

312.16252.17
=

−
=hr  

 
 
Απόφοιτοι των ∆ηµοσίων και των Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. 
 

32,2
221.20*2

312.16252.17
=

−
=hr  

 
 
Πίνακας 5.35: Κοινωνική Αποδοτικότητα των επενδύσεων στην Μετα-
δευτεροβάθµια Επαγγελµατική Εκπαίδευση και Κατάρτιση κατά Φύλο και κατηγορία 
Ι.Ε.Κ. 
 

  Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 
Απόφοιτοι ∆ηµοσίων 
Ι.Ε.Κ. 2,83 4,98 2,31 
Απόφοιτοι Ιδιωτικών 
Ι.Ε.Κ. - - - 

Απόφοιτοι Συνολικά 2,84 5,01 2,32 
Πηγή: Υπολογισµοί του Ερευνητή 
 
 
Πίνακας 5.36: Ιδιωτική και Κοινωνική Αποδοτικότητα των επενδύσεων στην Μετα-
δευτεροβάθµια Επαγγελµατική Εκπαίδευση και Κατάρτιση κατά Φύλο και κατηγορία 
Ι.Ε.Κ. 
 

Ιδιωτική Αποδοτικότητα Κοινωνική Αποδοτικότητα 

  Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

Απόφοιτοι 
∆ηµοσίων Ι.Ε.Κ. 4,47 6,36 3,83 2,83 4,98 2,31 

Απόφοιτοι 
Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. 3,71 5,09 2,97 - - - 
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Απόφοιτοι 
Συνολικά 3,90 5,39 3,31 2,84 5,01 2,32 

Πηγή: Υπολογισµοί του Ερευνητή 
 
Από τα δεδοµένα του πίνακα 5.36 προκύπτει ότι η ιδιωτική αποδοτικότητα των 

επενδύσεων στην Μετα-δευτεροβάθµια Επαγγελµατική Εκπαίδευση και Κατάρτιση 

είναι υψηλότερη από την κοινωνική αποδοτικότητα. Η αποδοτικότητα των γυναικών, 

ιδιωτική και κοινωνική, είναι υψηλότερη από την αντίστοιχη των ανδρών. Η ιδιωτική 

αποδοτικότητα για τους απόφοιτους των δηµοσίων Ι.Ε.Κ. είναι υψηλότερη από την 

αντίστοιχη για τους απόφοιτους των ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. Το συγκεκριµένο συµπέρασµα 

προκύπτει, λαµβάνοντας υπόψη την υπόθεση ότι οι αµοιβές των αποφοίτων των 

δηµοσίων και ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. είναι ίδιες.  

 
 
5.5.2 Mε την Πλήρη/Εκλεπτυσµένη Μέθοδο 

 
Με την εφαρµογή της Πλήρους/Εκλεπτυσµένης Μεθόδου, η αποδοτικότητα (ιδιωτική 

και κοινωνική) εκτιµάται µε το κριτήριο της Καθαρής Παρούσας Αξίας και το 

κριτήριο του Εσωτερικού Συντελεστή Απόδοσης. Για τον υπολογισµό της Καθαρής 

Παρούσας Αξίας, λαµβάνεται υπ’ όψιν το εναλλακτικό ή προεξοφλητικό επιτόκιο το 

οποίο είναι η διαφορά του επιτοκίου απόδοσης των 10 ετών οµολόγων και του 

ποσοστού του πληθωρισµού. Για την Ελλάδα, το 2009 το επιτόκιο των δεκαετών 

οµολόγων ήταν 5,69 % και ο πληθωρισµός 2,6 %. Το εναλλακτικό επιτόκιο που 

λαµβάνουµε υπ’ όψιν για τον προσδιορισµό της Καθαρής Παρούσας Αξίας είναι 3,09 

%.     

 
Ιδιωτική Αποδοτικότητα 
 
 

� Σύνολο Αποφοίτων 
 

 
Πίνακας 5.37: Εκτίµηση της συνάρτησης Ηλικίας-Εισοδήµατος µε την χρήση των 
καθαρών εισοδηµάτων των αποφοίτων των Ι.Ε.Κ. και του Λυκείου 
 

Απόφοιτοι Εξαρτηµένες Μεταβλητές 

Απόφοιτοι των Ι.Ε.Κ. Απόφοιτοι του Λυκείου 

Α2 -7,834** 

(-4,91) 
-5,120** 

(-6,92) 
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Α 958,048** 

(7,44) 
714,907** 

(12,15) 
a (σταθερά) -9642.167** 

(-3,94) 
-6515,248** 

(-5,84) 
R2 0,4325 0,4976 

Adj.R2 0,43 0,4969 

F 174,90 691,94 

Signif 0.0000 0.0000 

N 462 1.400 

Πηγή: Υπολογισµοί του Ερευνητή 
Σηµείωση: Οι τιµές των παρενθέσεων είναι το t-statistic. ** ∆ιάστηµα εµπιστοσύνης 95% 
 
Πίνακας 5.38: Εκτιµηµένα Καθαρά Εισοδήµατα των αποφοίτων των Ι.Ε.Κ. και του 
Λυκείου 
 

Συνάρτηση                                     Y
)
 = a + b*A + c*A2 

  ΙΕΚ ΛΥΚΕΙΟ   

a -9642,167 -6515,248   

A 958,0483 714,9074   

A2 -7,834736 -5,120169   

  

Ηλικία IEKY
)

 λυκειουY
)

 IEKY
)

- λυκειουY
)

 

21 7.022 6.240 782 

22 7.643 6.735 908 

23 8.248 7.219 1.029 

24 8.838 7.693 1.145 

25 9.412 8.157 1.255 

26 9.971 8.611 1.360 

27 10.514 9.055 1.459 

28 11.041 9.488 1.553 

29 11.552 9.911 1.641 

30 12.048 10.324 1.724 

31 12.528 10.726 1.802 

32 12.993 11.119 1.874 

33 13.441 11.501 1.941 

34 13.875 11.873 2.002 
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35 14.292 12.234 2.058 

36 14.694 12.586 2.108 

37 15.080 12.927 2.153 

38 15.450 13.258 2.193 

39 15.805 13.578 2.227 

40 16.144 13.889 2.255 

41 16.468 14.189 2.279 

42 16.775 14.479 2.297 

43 17.067 14.759 2.309 

44 17.344 15.028 2.316 

45 17.605 15.287 2.317 

46 17.850 15.536 2.314 

47 18.079 15.775 2.304 

48 18.293 16.003 2.289 

49 18.491 16.222 2.269 

50 18.673 16.430 2.244 

51 18.840 16.627 2.213 

52 18.991 16.815 2.176 

53 19.127 16.992 2.134 

54 19.246 17.159 2.087 

55 19.350 17.316 2.034 

56 19.439 17.463 1.976 

57 19.512 17.599 1.912 

58 19.569 17.725 1.843 

59 19.610 17.841 1.769 

60 19.636 17.947 1.689 

61 19.646 18.042 1.604 

62 19.640 18.127 1.513 

63 19.619 18.202 1.417 

64 19.582 18.267 1.315 

65 19.529 18.321 1.208 

Πηγή: Υπολογισµοί του Ερευνητή 
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Με την εφαρµογή του τύπου ( ) ( ) ( ) ( )t
S

t
th

t
n

t
thh rCArEENPV

h

+⋅−+⋅−= ∑∑
−

=

−

=

− 1Pr1ˆˆ
1

01
1  

βρίσκουµε ότι η Κ.Π.Α. > 0 και ισούται µε 11.448 
 
Για την εκτίµηση του εσωτερικού συντελεστή απόδοσης (IRR) εφαρµόζουµε τον 
τύπο  

NPV=0,  ( ) ( ) ( ) ( ) 01Pr1ˆˆ
1

01
1 =+⋅−+⋅− ∑∑

−

=

−

=

−

t
h
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t
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h
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t
thh rCArEE

h

 
Βρίσκουµε ότι r = 4,76 % 
 
 
∆ιάγραµµα 5.5: Εκτιµηµένα Καθαρά Εισοδήµατα των Αποφοίτων Ι.Ε.Κ. και 
Λυκείου ανά Ηλικία 
 

0
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Σύµφωνα µε την απεικόνιση των εκτιµηµένων καθαρών εισοδηµάτων των αποφοίτων 

και των δύο βαθµίδων εκπαίδευσης, τα εκτιµηµένα εισοδήµατα των αποφοίτων των 

Ι.Ε.Κ. είναι υψηλότερα από τα αντίστοιχα των αποφοίτων του Λυκείου σε κάθε 

ηλικία. Η µέγιστη τιµή των εκτιµηµένων καθαρών εισοδηµάτων των αποφοίτων των 

Ι.Ε.Κ. είναι στο 61ο έτος και των αποφοίτων του Λυκείου στο 65ο έτος. Η κλίση της 

καµπύλης (η οποία δείχνει τον ρυθµό αύξησης των εκτιµηµένων εισοδηµάτων) των 

εκτιµηµένων καθαρών εισοδηµάτων των αποφοίτων των Ι.Ε.Κ., είναι µεγαλύτερη 

από την κλίση της καµπύλης των εκτιµηµένων καθαρών εισοδηµάτων των αποφοίτων 

του Λυκείου.  



 138 

 
Πίνακας 5.39: Τιµές της Κ.Π.Α. σε διάφορα επίπεδα τιµών του προεξοφλητικού 
επιτοκίου 
 

r ΚΠΑ 
0,01 35.039 
0,02 22.062 
0,03 12.213 
0,04 4.632 

0,0476 0 
0,05 -1.282 
0,06 -5.961 
0,07 -9.712 
0,08 -12.758 
0,09 -15.265 
0,1 -17.353 

Πηγή: Υπολογισµοί του Ερευνητή 

 
 
∆ιάγραµµα 5.6: Τιµές της Κ.Π.Α. σε διάφορα επίπεδα τιµών του προεξοφλητικού 
επιτοκίου 
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� Άνδρες 
 

 
Πίνακας 5.40: Εκτίµηση της συνάρτησης Ηλικίας-Εισοδήµατος µε την χρήση των 
καθαρών εισοδηµάτων των ανδρών αποφοίτων των Ι.Ε.Κ. και του Λυκείου 
 

Απόφοιτοι Εξαρτηµένες Μεταβλητές 

Άνδρες Απόφοιτοι των 
Ι.Ε.Κ. 

Άνδρες Απόφοιτοι του 
Λυκείου 

Α2 -9,871** 

(-3,62) 
-4,815** 

(-4,80) 
Α 1151,915** 

(5,05) 
669,196** 

(8,18) 
a (σταθερά) -12896,42** 

(-2,87) 
-4540,795** 

(-2,85) 
R2 0,3747 0,4144 

Adj.R2 0,3687 0,4130 

F 62,91 295,82 

Signif 0.0000 0.0000 

N 213 839 

Πηγή: Υπολογισµοί του Ερευνητή 
Σηµείωση: Οι τιµές των παρενθέσεων είναι το t-statistic. ** ∆ιάστηµα εµπιστοσύνης 95% 
 
 
Πίνακας 5.41: Εκτιµηµένα Καθαρά Εισοδήµατα των Ανδρών αποφοίτων των Ι.Ε.Κ. 
και του Λυκείου 
 

Συνάρτηση                                     Y
)
 = a + b*A + c*A2  

  ΙΕΚ ΛΥΚΕΙΟ   

a -12896,42 -4540,795   

A 1151,915 669,1962   

A2 -9,871701 -4,815561   

  

Ηλικία IEKY
)

 λυκειουY
)

 IEKY
)

- λυκειουY
)

 

21 6.940 7.389 -448 

22 7.668 7.851 -183 

23 8.375 8.303 72 

24 9.063 8.746 317 

25 9.732 9.179 552 
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26 10.380 9.603 777 

27 11.009 10.017 992 

28 11.618 10.421 1.196 

29 12.207 10.816 1.391 

30 12.776 11.201 1.575 

31 13.326 11.577 1.750 

32 13.856 11.942 1.914 

33 14.366 12.299 2.068 

34 14.857 12.645 2.212 

35 15.328 12.982 2.346 

36 15.779 13.309 2.469 

37 16.210 13.627 2.583 

38 16.622 13.935 2.687 

39 17.013 14.233 2.780 

40 17.385 14.522 2.863 

41 17.738 14.801 2.936 

42 18.070 15.071 3.000 

43 18.383 15.331 3.052 

44 18.676 15.581 3.095 

45 18.950 15.822 3.128 

46 19.203 16.053 3.151 

47 19.437 16.274 3.163 

48 19.651 16.486 3.166 

49 19.845 16.688 3.158 

50 20.020 16.880 3.140 

51 20.175 17.063 3.112 

52 20.310 17.236 3.074 

53 20.425 17.400 3.026 

54 20.521 17.554 2.967 

55 20.597 17.698 2.899 

56 20.653 17.833 2.821 

57 20.690 17.958 2.732 
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58 20.706 18.073 2.633 

59 20.703 18.179 2.524 

60 20.680 18.275 2.405 

61 20.638 18.361 2.276 

62 20.575 18.438 2.137 

63 20.493 18.506 1.988 

64 20.392 18.563 1.828 

65 20.270 18.611 1.659 

Πηγή: Υπολογισµοί του Ερευνητή 

 
 
Η Κ.Π.Α. ισούται µε 14.702 και ο εσωτερικός συντελεστής απόδοσης (r) είναι 4,80% 
 
 

� Γυναίκες 
 
 
Πίνακας 5.42: Εκτίµηση της συνάρτησης Ηλικίας-Εισοδήµατος µε την χρήση των 
καθαρών εισοδηµάτων των γυναικών αποφοίτων των Ι.Ε.Κ. και του Λυκείου 
 

Απόφοιτοι Εξαρτηµένες Μεταβλητές 

Γυναίκες Απόφοιτοι των 
Ι.Ε.Κ. 

Γυναίκες Απόφοιτοι του 
Λυκείου 

Α2 -6,647** 

(-3,80) 
-4,699** 

(-4,69) 
Α 818,624** 

(6,03) 
684,766** 

(8,98) 
a (σταθερά) -7155,54** 

(-2,87) 
-7064,627** 

(-5,12) 
R2 0,5281 0,6355 

Adj.R2 0,5243 0,6341 

F 137,65 486,34 

Signif 0.0000 0.0000 

N 249 561 

Πηγή: Υπολογισµοί του Ερευνητή 
Σηµείωση: Οι τιµές των παρενθέσεων είναι το t-statistic. ** ∆ιάστηµα εµπιστοσύνης 95% 
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Πίνακας 5.43: Εκτιµηµένα Καθαρά Εισοδήµατα των Γυναικών αποφοίτων των 
Ι.Ε.Κ. και του Λυκείου 
 

Συνάρτηση                                     Y
)
 = a + b*A + c*A2   

  ΙΕΚ ΛΥΚΕΙΟ   

a -7155,54 -7064,627   

A 818,6247 684,7665   

A2 -6,647337 -4,699925   

  

Ηλικία IEKY
)

 λυκειουY
)

 IEKY
)

- λυκειουY
)

 

21 7.104 5.243 1.861 

22 7.637 5.725 1.911 

23 8.156 6.199 1.958 

24 8.663 6.663 2.000 

25 9.155 7.117 2.038 

26 9.635 7.562 2.073 

27 10.101 7.998 2.104 

28 10.554 8.424 2.130 

29 10.994 8.841 2.153 

30 11.421 9.248 2.172 

31 11.834 9.647 2.187 

32 12.234 10.035 2.198 

33 12.620 10.414 2.206 

34 12.993 10.784 2.209 

35 13.353 11.145 2.209 

36 13.700 11.496 2.204 

37 14.033 11.838 2.196 

38 14.353 12.170 2.184 

39 14.660 12.493 2.168 

40 14.954 12.806 2.148 

41 15.234 13.110 2.124 

42 15.501 13.405 2.096 

43 15.754 13.690 2.064 

44 15.995 13.966 2.029 
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45 16.222 14.233 1.989 

46 16.435 14.490 1.946 

47 16.636 14.737 1.899 

48 16.823 14.976 1.847 

49 16.997 15.204 1.792 

50 17.157 15.424 1.733 

51 17.305 15.634 1.671 

52 17.439 15.835 1.604 

53 17.559 16.026 1.533 

54 17.667 16.208 1.459 

55 17.761 16.380 1.380 

56 17.841 16.543 1.298 

57 17.909 16.697 1.212 

58 17.963 16.841 1.122 

59 18.004 16.976 1.028 

60 18.032 17.102 930 

61 18.046 17.218 828 

62 18.047 17.324 722 

63 18.035 17.422 613 

64 18.009 17.510 499 

65 17.970 17.588 382 

Πηγή: Υπολογισµοί του Ερευνητή 

 
Η Κ.Π.Α. ισούται µε 14.056 και ο εσωτερικός συντελεστής απόδοσης r είναι  5,64 % 
 
 
Πίνακας 5.44: Ιδιωτική Αποδοτικότητα των επενδύσεων στην Μετα-δευτεροβάθµια 
Επαγγελµατική Εκπαίδευση και Κατάρτιση µε την εφαρµογή των κριτηρίων της 
Κ.Π.Α. και του Ε.Σ.Α. 
 

  Κ.Π.Α. Ε.Σ.Α. (%) 

Σύνολο 11.448 4,76 

Άνδρες 14.702 4,80 

Γυναίκες 14.056 5,64 
Πηγή: Υπολογισµοί του Ερευνητή 
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Κοινωνική Αποδοτικότητα 
 
 
� Σύνολο Αποφοίτων 

 
 
Πίνακας 5.45: Εκτίµηση της συνάρτησης Ηλικίας-Εισοδήµατος µε την χρήση των 
ακαθάριστων εισοδηµάτων των αποφοίτων των Ι.Ε.Κ. και του Λυκείου 
 

Απόφοιτοι Εξαρτηµένες Μεταβλητές 

Απόφοιτοι των Ι.Ε.Κ. Απόφοιτοι του Λυκείου 

Α2 -10,22152** 

(-4,04) 
-5,880184** 

(-4,79) 
Α 1334,911** 

(6.55) 
954,2292** 

(9,77) 
a (σταθερά) -15831,46** 

(-4,08) 
-10391,60** 

(-5,62) 
R2 0,4205 0,4678 

Adj.R2 0,4180 0,4670 

F 166,52 613,98 

Signif 0,0000 0,0000 

N 462 1.400 

Πηγή: Υπολογισµοί του Ερευνητή 
Σηµείωση: Οι τιµές των παρενθέσεων είναι το t-statistic. ** ∆ιάστηµα εµπιστοσύνης 95% 
 
 
Πίνακας 5.46: Εκτιµηµένα Ακαθάριστα Εισοδήµατα των Αποφοίτων των Ι.Ε.Κ. και 
του Λυκείου 
 

Συνάρτηση                                     Y
)
 = a + b*A + c*A2    

  IEK ΛΥΚΕΙΟ   

a -15831,46 -10391,6   

A 1334,911 954,2292   

A2 -10,22152 -5,880184   

  

Ηλικία IEKY
)

 λυκειουY
)

 IEKY
)

- λυκειουY
)

 

21 7.694 7.054 640 

22 8.589 7.755 834 

23 9.464 8.445 1.019 

24 10.319 9.123 1.196 
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25 11.153 9.789 1.364 

26 11.966 10.443 1.523 

27 12.760 11.086 1.674 

28 13.532 11.717 1.816 

29 14.285 12.336 1.949 

30 15.017 12.943 2.073 

31 15.728 13.539 2.189 

32 16.419 14.122 2.296 

33 17.089 14.694 2.395 

34 17.739 15.255 2.485 

35 18.369 15.803 2.566 

36 18.978 16.340 2.638 

37 19.567 16.865 2.702 

38 20.135 17.378 2.757 

39 20.683 17.880 2.804 

40 21.211 18.369 2.841 

41 21.718 18.847 2.870 

42 22.204 19.313 2.891 

43 22.670 19.768 2.902 

44 23.116 20.210 2.905 

45 23.541 20.641 2.900 

46 23.946 21.060 2.885 

47 24.330 21.468 2.862 

48 24.694 21.863 2.830 

49 25.037 22.247 2.790 

50 25.360 22.619 2.741 

51 25.663 22.980 2.683 

52 25.945 23.328 2.617 

53 26.207 23.665 2.541 

54 26.448 23.990 2.458 

55 26.669 24.303 2.365 

56 26.869 24.605 2.264 
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57 27.049 24.895 2.154 

58 27.208 25.173 2.035 

59 27.347 25.439 1.908 

60 27.466 25.693 1.772 

61 27.564 25.936 1.628 

62 27.641 26.167 1.474 

63 27.699 26.386 1.312 

64 27.735 26.594 1.142 

65 27.752 26.790 962 

Πηγή: Υπολογισµοί του Ερευνητή 
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βρίσκουµε ότι η Κ.Π.Α. > 0 και ισούται µε 9.371 

Για την εκτίµηση του εσωτερικού συντελεστή απόδοσης (IRR) εφαρµόζουµε τον 

τύπο:  
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Βρίσκουµε ότι r = 4,16 % 
 
∆ιάγραµµα 6.7: Εκτιµηµένα Ακαθάριστα Εισοδήµατα των Αποφοίτων Ι.Ε.Κ. και 
Λυκείου ανά Ηλικία 
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Σύµφωνα µε την απεικόνιση των εκτιµηµένων ακαθάριστων εισοδηµάτων των 

αποφοίτων και των δύο βαθµίδων εκπαίδευσης, τα εκτιµηµένα εισοδήµατα των 

αποφοίτων των Ι.Ε.Κ. είναι υψηλότερα από τα αντίστοιχα των αποφοίτων του 

Λυκείου σε κάθε ηλικία. Η µέγιστη τιµή των εκτιµηµένων ακαθάριστων εισοδηµάτων 

των αποφοίτων και των δύο βαθµίδων εκπαίδευσης, είναι στο 65ο έτος. Η κλίση της 

καµπύλης των εκτιµηµένων ακαθάριστων εισοδηµάτων είναι µεγαλύτερη από την 

κλίση της καµπύλης των εκτιµηµένων ακαθάριστων εισοδηµάτων των αποφοίτων του 

Λυκείου.  

 
Πίνακας 5.47: Τιµές της Κ.Π.Α. σε διάφορα επίπεδα τιµών του προεξοφλητικού 
επιτοκίου 
 

r ΚΠΑ 

0,01 37.066 

0,02 21.878 

0,03 10.275 

0,04 1.294 

0,0416 0 

0,05 -5.749 

0,06 -11.345 

0,07 -15.847 

0,08 -19.515 

0,09 -22.540 

0,1 -25.064 

Πηγή: Υπολογισµοί του Ερευνητή 
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∆ιάγραµµα 6.8: Τιµές της Κ.Π.Α. σε διάφορα επίπεδα τιµών του προεξοφλητικού 
επιτοκίου

ΚΠΑ

-30.000

-20.000

-10.000

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

0 0,02 0,04 0,06 0,08 0,1

ΚΠΑ

 
 
 
 
 

� Άνδρες 
 
 
Πίνακας 5.48: Εκτίµηση της συνάρτησης Ηλικίας-Εισοδήµατος µε την χρήση των 
ακαθάριστων εισοδηµάτων των ανδρών αποφοίτων των Ι.Ε.Κ. και του Λυκείου 
 

Απόφοιτοι Εξαρτηµένες Μεταβλητές 

Άνδρες Απόφοιτοι των 
Ι.Ε.Κ. 

Άνδρες Απόφοιτοι του 
Λυκείου 

Α2 -15,354** 

(-3,48) 
-6,836** 

(-3,99) 
Α 1816,443** 

(4,92) 
1015,7** 

(7,25) 
a (σταθερά) -24723,42** 

(-3,40) 
-10140,06** 

(-3,73) 
R2 0,3759 0,3955 

Adj.R2 0,3699 0.3941 

F 63,24 273,48 

Signif 0.0000 0.0000 
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N 213 839 

Πηγή: Υπολογισµοί του Ερευνητή 
Σηµείωση: Οι τιµές των παρενθέσεων είναι το t-statistic. ** ∆ιάστηµα εµπιστοσύνης 95% 
 
Πίνακας 5.49: Εκτιµηµένα Ακαθάριστα Εισοδήµατα των Ανδρών Αποφοίτων των 
Ι.Ε.Κ. και του Λυκείου 
 

Συνάρτηση                                     Y
)
 = a + b*A + c*A2     

  IEK ΛΥΚΕΙΟ   

a -24723,42 -10140,06   

A 1816,443 1015,7   

A2 -15,35434 -6,836513   

  

Ηλικία IEKY
)

 λυκειουY
)

 IEKY
)

- λυκειουY
)

 

21 6.651 8.175 -1.524 

22 7.807 8.896 -1.090 

23 8.932 9.605 -672 

24 10.027 10.299 -272 

25 11.091 10.980 112 

26 12.125 11.647 478 

27 13.127 12.300 827 

28 14.099 12.940 1.159 

29 15.040 13.566 1.475 

30 15.951 14.178 1.773 

31 16.831 14.777 2.054 

32 17.680 15.362 2.318 

33 18.498 15.933 2.565 

34 19.286 16.491 2.795 

35 20.043 17.035 3.008 

36 20.769 17.565 3.204 

37 21.465 18.082 3.383 

38 22.130 18.585 3.545 

39 22.764 19.074 3.690 

40 23.367 19.550 3.818 

41 23.940 20.011 3.929 
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42 24.482 20.460 4.022 

43 24.993 20.894 4.099 

44 25.474 21.315 4.159 

45 25.924 21.723 4.201 

46 26.343 22.116 4.227 

47 26.732 22.496 4.236 

48 27.089 22.862 4.227 

49 27.417 23.215 4.202 

50 27.713 23.554 4.159 

51 27.979 23.879 4.100 

52 28.213 24.190 4.023 

53 28.418 24.488 3.929 

54 28.591 24.772 3.819 

55 28.734 25.043 3.691 

56 28.846 25.300 3.546 

57 28.928 25.543 3.385 

58 28.978 25.773 3.206 

59 28.998 25.988 3.010 

60 28.988 26.190 2.797 

61 28.946 26.379 2.567 

62 28.874 26.554 2.320 

63 28.771 26.715 2.056 

64 28.638 26.862 1.775 

65 28.473 26.996 1.477 

Πηγή: Υπολογισµοί του Ερευνητή 

 
Η Κ.Π.Α. ισούται µε 12.922 και ο εσωτερικός συντελεστής απόδοσης r είναι  4,21 % 
 

 
� Γυναίκες 

 
 
Πίνακας 5.50: Εκτίµηση της συνάρτησης Ηλικίας-Εισοδήµατος µε την χρήση των 
ακαθάριστων εισοδηµάτων των γυναικών αποφοίτων των Ι.Ε.Κ. και του Λυκείου 
 
Εξαρτηµένες Μεταβλητές Απόφοιτοι 
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Γυναίκες Απόφοιτοι των 
Ι.Ε.Κ. 

Γυναίκες Απόφοιτοι του 
Λυκείου 

Α2 -7,037** 

(-2,70) 
-3,712** 

(-2,44) 
Α 1000,042** 

(4,94) 
764,130** 

(6,59) 
a (σταθερά) -9543,227** 

(-2,57) 
-8234,13** 

(-3,93) 
R2 0,5216 0,6143 

Adj.R2 0,5177 0,6129 

F 134,12 444,34 

Signif 0.0000 0.0000 

N 249 561 

Πηγή: Υπολογισµοί του Ερευνητή 
Σηµείωση: Οι τιµές των παρενθέσεων είναι το t-statistic. ** ∆ιάστηµα εµπιστοσύνης 95% 
 
 
Πίνακας 5.51: Εκτιµηµένα Ακαθάριστα Εισοδήµατα των Γυναικών Αποφοίτων των 
Ι.Ε.Κ. και του Λυκείου 
 

Συνάρτηση                                     Y
)
 = a + b*A + c*A2      

  IEK ΛΥΚΕΙΟ   

a -9543,227 -8234,13   

A 1000,042 764,1305   

A2 -7,037313 -3,712464   

  

Ηλικία IEKY
)

 λυκειουY
)

 IEKY
)

- λυκειουY
)

 

21 8.354 6.175 2.179 

22 9.052 6.780 2.272 

23 9.735 7.377 2.358 

24 10.404 7.967 2.438 

25 11.060 8.549 2.511 

26 11.701 9.124 2.577 

27 12.328 9.691 2.637 

28 12.941 10.251 2.690 

29 13.540 10.803 2.736 

30 14.124 11.349 2.776 

31 14.695 11.886 2.809 
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32 15.252 12.416 2.835 

33 15.795 12.939 2.855 

34 16.323 13.455 2.868 

35 16.838 13.963 2.875 

36 17.338 14.463 2.875 

37 17.824 14.956 2.868 

38 18.296 15.442 2.854 

39 18.755 15.920 2.834 

40 19.199 16.391 2.808 

41 19.629 16.855 2.774 

42 20.045 17.311 2.734 

43 20.447 17.759 2.687 

44 20.834 18.200 2.634 

45 21.208 18.634 2.574 

46 21.568 19.060 2.507 

47 21.913 19.479 2.434 

48 22.245 19.891 2.354 

49 22.562 20.295 2.268 

50 22.866 20.691 2.174 

51 23.155 21.080 2.074 

52 23.430 21.462 1.968 

53 23.691 21.836 1.855 

54 23.938 22.203 1.735 

55 24.171 22.563 1.608 

56 24.390 22.915 1.475 

57 24.595 23.260 1.335 

58 24.786 23.597 1.189 

59 24.962 23.926 1.036 

60 25.125 24.249 876 

61 25.273 24.564 710 

62 25.408 24.871 537 

63 25.528 25.171 357 
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64 25.635 25.464 171 

65 25.727 25.749 -22 

Πηγή: Υπολογισµοί του Ερευνητή 

 
Η Κ.Π.Α. ισούται µε 15.462 και ο εσωτερικός συντελεστής απόδοσης r είναι  5,29 % 
 

Πίνακας 5.52: Κοινωνική Αποδοτικότητα των επενδύσεων στην Μετα-
δευτεροβάθµια Επαγγελµατική Εκπαίδευση και Κατάρτιση µε την εφαρµογή των 
κριτηρίων της Κ.Π.Α. και του Ε.Σ.Α. 
 

  Κ.Π.Α. Ε.Σ.Α. (%) 

Σύνολο 9.371 4,16 

Άνδρες 12.922 4,21 

Γυναίκες 15.462 5,29 
Πηγή: Υπολογισµοί του Ερευνητή  

 

Πίνακας 5.53: Ιδιωτική και Κοινωνική Αποδοτικότητα των επενδύσεων στην Μετα-
δευτεροβάθµια Επαγγελµατική Εκπαίδευση και Κατάρτιση µε την εφαρµογή του 
κριτηρίου του Ε.Σ.Α. 
 
  Ε.Σ.Α. (%) 

  Ιδιωτική Αποδοτικότητα Κοινωνική Αποδοτικότητα 

Σύνολο 4,76 4,16 
Άνδρες 4,80 4,21 
Γυναίκες 5,64 5,29 

Πηγή: Υπολογισµοί του Ερευνητή  

 
Με την εφαρµογή του κριτηρίου του Εσωτερικού Συντελεστή Απόδοσης, προκύπτει 

ότι η ιδιωτική αποδοτικότητα των επενδύσεων στην Μετα-δευτεροβάθµια 

Επαγγελµατική Εκπαίδευση και Κατάρτιση είναι υψηλότερη από την κοινωνική 

αποδοτικότητα. Η αποδοτικότητα των γυναικών, ιδιωτική και κοινωνική, είναι 

υψηλότερη από την αντίστοιχη των ανδρών. Το κριτήριο του Εσωτερικού 

Συντελεστή Απόδοσης θεωρείται καλύτερο για την σύγκριση της αποδοτικότητας σε 

διεθνές επίπεδο σε σχέση µε το κριτήριο της Καθαρής Παρούσας Αξίας, διότι εκτιµά 

την αποδοτικότητα µε ποσοστά και όχι µε εισοδηµατικές τιµές.  

 
 



 154 

5.5.3 Mε την Μέθοδο Mincer 

Η µέθοδος Mincer διακρίνεται στην Βασική συνάρτηση και στην Εκτεταµένη. Επίσης 

η µεταβλητή των ετών εµπειρίας εκφράζεται µε τιµές πραγµατικών ετών εµπειρίας 

αλλά και δυνητικών ετών εµπειρίας που υπολογίζονται µε το τύπο: Ηλικία-Έτη 

Σπουδών-6.  

 

5.5.3.1 Mε την χρήση των Καθαρών Εισοδηµάτων 

 
• Βασική Συνάρτηση  

 
Η ιδιωτική αποδοτικότητα εκτιµάται µε τον τύπο: 

iiiii uEXdEXcSbaLnY +⋅+⋅+⋅+= 2

 

 
Η ιδιωτική αποδοτικότητα εκφράζεται µε την τιµή που παίρνει το b. 
 
Εκτίµηση της Ιδιωτικής Αποδοτικότητας µε την χρήση των Πραγµατικών Ετών 
Εµπειρίας 
 
Πίνακας 5.54: Εκτίµηση της Βασικής Συνάρτησης Mincer µε την χρήση των 
καθαρών εισοδηµάτων και των πραγµατικών ετών εµπειρίας, για το σύνολο των 
αποφοίτων, τους άνδρες απόφοιτους και τις γυναίκες αποφοίτους 
   

Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 
Ανεξάρτητες 
Μεταβλητές Εξαρτηµένη Μεταβλητή (LnYn) 

a (Σταθερά) 
8,177**  
(75,88) 

8,195** 

(55,59) 
7,9192** 

(52,48) 

S 
0,0481** 

(5,67) 
0,0564** 

(4,87) 
0,0602** 

(5,05) 

EX 
0,0516** 

(17,21) 
0,0469** 

(12,11) 
0,0542** 

(11,93) 

EX2 
-0,00064** 

(-7,85) 
-0,00057** 

(-5,61) 
-0,00071** 

(-5,39) 
R2 0,4143 0,3951 0,4360 

Adj. R2 0,4133 0,3933 0,4339 

F 438,08 228,14 207,73 

Signif 0,0000 0,0000 0,0000 

N 1.862 1.052 810 

Πηγή: Υπολογισµοί του Ερευνητή 
Σηµείωση: Οι τιµές των παρενθέσεων είναι το t-statistic. ** ∆ιάστηµα εµπιστοσύνης 95% 
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Εκτίµηση της Ιδιωτικής Αποδοτικότητας µε την χρήση των ∆υνητικών Ετών 
Εµπειρίας 
 
Πίνακας 5.55: Εκτίµηση της Βασικής Συνάρτησης Mincer µε την χρήση των 
καθαρών εισοδηµάτων και των δυνητικών ετών εµπειρίας, για το σύνολο των 
αποφοίτων, τους άνδρες απόφοιτους και τις γυναίκες αποφοίτους 

   
Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

Ανεξάρτητες 
Μεταβλητές Εξαρτηµένη Μεταβλητή (LnYn) 

a (Σταθερά) 
7,265** 

(67,37) 
7,647** 

(49,34) 
6,652** 

(48,20) 

S 
0,110** 

(13,57) 
0,0933** 

(7,92) 
0,148** 

(14,36) 

EX 
0,0579** 

(22,32) 
0,0485** 

(13,51) 
0,064** 

(17,52) 

EX2 
-0,000739** 

(-12,42) 
-0,00059** 

(-7,54) 
-0,00085** 

(-9,34) 
R2 0,4794 0,3894 0,5893 

Adj. R2 0,4785 0,3877 0,5878 

F 570,21 222,78 385,49 

Signif 0,0000 0,0000 0,0000 

N 1.862 1.052 810 

Πηγή: Υπολογισµοί του Ερευνητή 
Σηµείωση: Οι τιµές των παρενθέσεων είναι το t-statistic. ** ∆ιάστηµα εµπιστοσύνης 95% 
 

• Εκτεταµένη Συνάρτηση 
 
Η ιδιωτική αποδοτικότητα εκτιµάται µε τον τύπο: 

 

iiiiekiekssi uEXdEXcDbDbaLnY +⋅+⋅+⋅+⋅+= 2

 

Η ιδιωτική αποδοτικότητα εκφράζεται µε το πηλίκο:      

 

 rt=
siek

siek

ss

bb

−

−
                                                             

 

 
Εκτίµηση της Ιδιωτικής Αποδοτικότητας µε την χρήση των Πραγµατικών Έτών 
Εµπειρίας 
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Πίνακας 5.56: Εκτίµηση της Εκτεταµένης Συνάρτησης Mincer µε την χρήση των 
καθαρών εισοδηµάτων και των πραγµατικών ετών εµπειρίας, για το σύνολο των 
αποφοίτων, τους άνδρες απόφοιτους και τις γυναίκες αποφοίτους 
   

Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 
Ανεξάρτητες 
Μεταβλητές Εξαρτηµένη Μεταβλητή (LnYn) 

a (Σταθερά) 
8,755** 

(365,92) 
8,872** 

(274,25) 
8,642** 

(256,23) 

S 
0,0963** 

(5,67) 
0,1128** 

(4,87) 
0,1205** 

(5,05) 

EX 
0,0516** 

(17,21) 
0,0469** 

(12,11) 
0,0542** 

(11,93) 

EX2 
-0,00064** 

(-7,85) 
-0,00057** 

(-5,61) 
-0,000716** 

(-5,39) 
R2 0,4143 0,3951 0,4360 

Adj. R2 0,4133 0,3933 0,4339 

F 438,08 228,14 207,73 

Signif 0,0000 0,0000 0,0000 

N 1.862 1.052 810 

Πηγή: Υπολογισµοί του Ερευνητή 
Σηµείωση: Οι τιµές των παρενθέσεων είναι το t-statistic. ** ∆ιάστηµα εµπιστοσύνης 95% 
 
 
Εκτίµηση της Ιδιωτικής Αποδοτικότητας µε την χρήση των ∆υνητικών Ετών 
Εµπειρίας 
 
 
Πίνακας 5.57: Εκτίµηση της Εκτεταµένης Συνάρτησης Mincer µε την χρήση των 
καθαρών εισοδηµάτων και των δυνητικών ετών εµπειρίας, για το σύνολο των 
αποφοίτων, τους άνδρες απόφοιτους και τις γυναίκες αποφοίτους 

   
Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

Ανεξάρτητες 
Μεταβλητές Εξαρτηµένη Μεταβλητή (LnYn) 

a (Σταθερά) 
8,589** 

(341,86) 
8,767** 

(238,83) 
8,430** 

(261,21) 

S 
0,2207** 

(13,57) 
0,1867** 

(13,51) 
0,2962** 

(14,36) 

EX 
0,0579** 

(22,32) 
0,0485** 

(13,51) 
0,064** 

(17,52) 

EX2 
-0,000739** 

(-12,42) 
-0,00059** 

(-7,54) 
-0,00085** 

(-9,34) 
R2 0,4794 0,3894 0,5893 

Adj. R2 0,4785 0,3877 0,5878 

F 570,21 222,78 385,49 
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Signif 0,0000 0,0000 0,0000 

N 1.862 1.052 810 

Πηγή: Υπολογισµοί του Ερευνητή 
Σηµείωση: Οι τιµές των παρενθέσεων είναι το t-statistic. ** ∆ιάστηµα εµπιστοσύνης 95% 
 
 

Πίνακας 5.58: Ιδιωτική Αποδοτικότητα (%) των επενδύσεων στην Μετα-
δευτεροβάθµια Επαγγελµατική Εκπαίδευση και Κατάρτιση  µε την µέθοδο Mincer 
 

  Βασική Συνάρτηση Εκτεταµένη Συνάρτηση 

  
Πραγµατική 
Εµπειρία 

∆υνητική 
Εµπειρία 

Πραγµατική 
Εµπειρία 

∆υνητική 
Εµπειρία 

Σύνολο 4,81 11,03 4,81 11,03 

Άνδρες 5,64 9,33 5,64 9,33 

Γυναίκες 6,02 14,81 6,02 14,81 
Πηγή: Υπολογισµοί του Ερευνητή 

 

Με την εφαρµογή της µεθόδου του Mincer, τόσο µε την εκτίµηση της βασικής όσο 

και της εκτεταµένης συνάρτησης, προκύπτει ότι η ιδιωτική αποδοτικότητα 

(λαµβάνοντας υπόψη τα καθαρά εισοδήµατα και τα πραγµατικά έτη εργασιακής 

εµπειρίας) των επενδύσεων στην Μετα-δευτεροβάθµια Επαγγελµατική Εκπαίδευση 

και Κατάρτιση είναι 4,81%. Η αποδοτικότητα των γυναικών είναι υψηλότερη από την 

αντίστοιχη των ανδρών. Λαµβάνοντας υπόψη τα δυνητικά έτη εργασιακής εµπειρίας, 

η ιδιωτική αποδοτικότητα εκτιµάται στο 11,03%. Από τα αποτελέσµατα προκύπτει 

ότι το ποσοστό της αποδοτικότητας µε την χρήση των δυνητικών ετών εµπειρίας είναι 

πολύ υψηλότερο από το ποσοστό της αποδοτικότητας µε την χρήση των πραγµατικών 

ετών εµπειρίας. Η διαφορά αυτή µας οδηγεί στο συµπέρασµα πως η ιδιωτική 

αποδοτικότητα είναι πιθανόν να υπερεκτιµάται, όταν εκτιµάται µε την χρήση των 

δυνητικών ετών εµπειρίας.   

 

5.5.3.2 Mε την χρήση των Ακαθάριστων Εισοδηµάτων 

 

• Βασική Συνάρτηση 

 
 
Εκτίµηση της Ιδιωτικής Αποδοτικότητας µε την χρήση των Πραγµατικών Ετών 
Εµπειρίας 
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Πίνακας 5.59: Εκτίµηση της Βασικής Συνάρτησης Mincer µε την χρήση των 
ακαθάριστων εισοδηµάτων και των πραγµατικών ετών εµπειρίας, για το σύνολο των 
αποφοίτων, τους άνδρες απόφοιτους και τις γυναίκες αποφοίτους 
   

Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 
Ανεξάρτητες 
Μεταβλητές Εξαρτηµένη Μεταβλητή (LnYg) 

a (Σταθερά) 
8,445** 

(70,35) 
8,465** 

(50,03) 
8,141** 

(50,28) 

S 
0,0394** 

(4,17) 
0,0460** 

(3,46) 
0,0567** 

(4,44) 

EX 
0,0568** 

(16,97) 
0,0552** 

(12,42) 
0,0555** 

(11,37) 

EX2 
-0,000638** 

(-6,98) 
-0,00064** 

(-5,49) 
-0,00062** 

(-4,36) 
R2 0,4371 0,4198 0,4558 

Adj. R2 0,4362 0,4181 0,4538 

F 480,92 252,75 225,04 

Signif 0,0000 0,0000 0,0000 

N 1.862 1.052 810 

Πηγή: Υπολογισµοί του Ερευνητή 
Σηµείωση: Οι τιµές των παρενθέσεων είναι το t-statistic. ** ∆ιάστηµα εµπιστοσύνης 95% 
 
 
Εκτίµηση της Ιδιωτικής Αποδοτικότητας µε την χρήση των ∆υνητικών Ετών 
Εµπειρίας 
 
 
Πίνακας 5.60: Εκτίµηση της Βασικής Συνάρτησης Mincer µε την χρήση των 
ακαθάριστων εισοδηµάτων και των δυνητικών ετών εµπειρίας, για το σύνολο των 
αποφοίτων, τους άνδρες απόφοιτους και τις γυναίκες αποφοίτους 
   

Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 
Ανεξάρτητες 
Μεταβλητές Εξαρτηµένη Μεταβλητή (LnYg) 

a (Σταθερά) 
7,415** 

(61,33) 
7,811** 

(43,77) 
6,768** 

(45,44) 

S 
0,1104** 

(12,11) 
0,0903** 

(6,66) 
0,1530** 

(13,75) 

EX 
0,0632** 

(21,70) 
0,0570** 

(13,78) 
0,0651** 

(16,51) 

EX2 
-0,000754** 

(-11,30) 
-0,000670** 

(-7,44) 
-0,000779** 

(7,93) 

R2 0,4931 0,4106 0,5991 

Adj. R2 0,4922 0,4090 0,5976 

F 
602,37 243,41 401,46 
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Signif 
0,0000 0,0000 0,0000 

N 
1.862 1.052 810 

Πηγή: Υπολογισµοί του Ερευνητή 
Σηµείωση: Οι τιµές των παρενθέσεων είναι το t-statistic. ** ∆ιάστηµα εµπιστοσύνης 95% 
 

 

• Εκτεταµένη Συνάρτηση 

 

Εκτίµηση της Ιδιωτικής Αποδοτικότητας µε την χρήση των Πραγµατικών Ετών 
Εµπειρίας 
 
Πίνακας 5.61: Εκτίµηση της Εκτεταµένης Συνάρτησης Mincer µε την χρήση των 
ακαθάριστων εισοδηµάτων και των πραγµατικών ετών εµπειρίας, για το σύνολο των 
αποφοίτων, τους άνδρες απόφοιτους και τις γυναίκες αποφοίτους 
   

Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 
Ανεξάρτητες 
Μεταβλητές Εξαρτηµένη Μεταβλητή (LnYg) 

a (Σταθερά) 
8,918** 

(334,59) 
9,017** 

(242,85) 
8,823** 

(243,79) 

S 
0,0788** 

(4,17) 
0,0920** 

(3,46) 
0,1135** 

(4,44) 

EX 
0,0568** 

(16,97) 
0,0552** 

(12,42) 
0,0555** 

(11,37) 

EX2 
-0,000638** 

(-6,98) 
-0,00064** 

(-5,49) 
-0,00062** 

(-4,36) 

R2 0,4371 0,4198 0,4558 

Adj. R2 0,4362 0,4181 0,4538 

F 
480,92 252,75 225,04 

Signif 
0,0000 0,0000 0,0000 

N 
1.862 1.052 810 

Πηγή: Υπολογισµοί του Ερευνητή 
Σηµείωση: Οι τιµές των παρενθέσεων είναι το t-statistic. ** ∆ιάστηµα εµπιστοσύνης 95% 
 

Εκτίµηση της Ιδιωτικής Αποδοτικότητας µε την χρήση των ∆υνητικών Ετών 
Εµπειρίας: 
 
 
Πίνακας 5.62: Εκτίµηση της Εκτεταµένης Συνάρτησης Mincer µε την χρήση των 
ακαθάριστων εισοδηµάτων και των δυνητικών ετών εµπειρίας, για το σύνολο των 
αποφοίτων, τους άνδρες απόφοιτους και τις γυναίκες αποφοίτους 
   

Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 
Ανεξάρτητες 
Μεταβλητές Εξαρτηµένη Μεταβλητή (LnYg) 
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a (Σταθερά) 
8,740** 

(310,25) 
8,895** 

(210,46) 
8,605** 

(247,06) 

S 
0,2208** 

(12,11) 
0,1807** 

(6,66) 
0,3060** 

(13,75) 

EX 
0,0632** 

(21,70) 
0,0570** 

(13,78) 
0,0651** 

(16,51) 

EX2 
-0,000754** 

(-11,30) 
-0,000670** 

(-7,44) 
-0,000779** 

(-7,93) 

R2 0,4931 0,4106 0,5991 

Adj. R2 0,4922 0,4090 0,5976 

F 
602,37 243,41 401,46 

Signif 
0,0000 0,0000 0,0000 

N 
1.862 1.052 810 

Πηγή: Υπολογισµοί του Ερευνητή 
Σηµείωση: Οι τιµές των παρενθέσεων είναι το t-statistic. ** ∆ιάστηµα εµπιστοσύνης 95% 
 

Πίνακας 5.63: Ιδιωτική Αποδοτικότητα (%) των επενδύσεων στην Μετα-
δευτεροβάθµια Επαγγελµατική Εκπαίδευση και Κατάρτιση µε την µέθοδο Mincer 
 

  Βασική Συνάρτηση Εκτεταµένη Συνάρτηση 

  
Πραγµατική 
Εµπειρία 

∆υνητική 
Εµπειρία 

Πραγµατική 
Εµπειρία 

∆υνητική 
Εµπειρία 

Σύνολο 3,94 11,04 3,94 11,04 

Άνδρες 4,60 9,03 4,60 9,03 

Γυναίκες 5,67 15,30 5,67 15,30 
Πηγή: Υπολογισµοί του Ερευνητή 

 

Με την εφαρµογή της µεθόδου του Mincer, τόσο µε την εκτίµηση της βασικής όσο 

και της εκτεταµένης συνάρτησης, προκύπτει ότι η ιδιωτική αποδοτικότητα 

(λαµβάνοντας υπόψη τα ακαθάριστα εισοδήµατα και τα πραγµατικά έτη εργασιακής 

εµπειρίας) των επενδύσεων στην Μετα-δευτεροβάθµια Επαγγελµατική Εκπαίδευση 

και Κατάρτιση είναι 3,94%. Η αποδοτικότητα των γυναικών είναι υψηλότερη από την 

αντίστοιχη των ανδρών. Λαµβάνοντας υπόψη τα δυνητικά έτη εργασιακής εµπειρίας, 

η αποδοτικότητα εκτιµάται στο 11,04%. Από τα αποτελέσµατα προκύπτει ότι το 

ποσοστό της αποδοτικότητας µε την χρήση των δυνητικών ετών εµπειρίας είναι πολύ 

υψηλότερο από το ποσοστό της αποδοτικότητας µε την χρήση των πραγµατικών ετών 

εµπειρίας. Η διαφορά αυτή µας οδηγεί στο συµπέρασµα πως η ιδιωτική 

αποδοτικότητα είναι πιθανόν να υπερεκτιµάται, όταν εκτιµάται µε την χρήση των 

δυνητικών ετών εµπειρίας.   
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Πίνακας 5.64: Η Ιδιωτική και Κοινωνική Αποδοτικότητα (%) των επενδύσεων στην 
Μετα-δευτεροβάθµια Επαγγελµατική Εκπαίδευση και Κατάρτιση µε την εφαρµογή 
και των τριών µεθόδων εκτίµησης της αποδοτικότητας των επενδύσεων στην 
εκπαίδευση 
 

  
Σύντοµη 
Μέθοδος 

Εκλεπτυσµένη 
Μέθοδος Mincer (Yn) Mincer (Yg) 

Βασική Εκτεταµένη Βασική Εκτεταµένη 

  
Ιδιω
τική 

Κοινων
ική 

Ιδιω
τική 

Κοινων
ική 

Πραγµ
ατική  

∆υνητι
κή 

Πραγµ
ατική  

∆υνητι
κή 

Πραγµ
ατική  

∆υνητι
κή 

Πραγµ
ατική  

∆υνητι
κή 

Σύνολο 3,31 2,32 4,76 4,16 4,81 11,03 4,81 11,03 3,94 11,04 3,94 11,04 

Άνδρες 3,90 2,84 4,80 4,21 5,64 9,33 5,64 9,33 4,60 9,03 4,60 9,03 

Γυναίκες 5,39 5,01 5,64 5,29 6,02 14,81 6,02 14,81 5,67 15,30 5,67 15,30 

Πηγή: Υπολογισµοί του Ερευνητή 
Σηµείωση: Με την µέθοδο Mincer εκτιµάται µόνο η ιδιωτική αποδοτικότητα. Η εκτίµηση της 
αποδοτικότητας έχει γίνει µε την χρήση των καθαρών εισοδηµάτων (Yn) καθώς και µε την χρήση των 
ακαθάριστων εισοδηµάτων (Yg). 
 
 
5.6 Ανάλυση Ευαισθησίας 

Η ανάλυση ευαισθησίας γίνεται µε την Εκλεπτυσµένη µέθοδο (κριτήριο Εσωτερικού 

Συντελεστή Απόδοσης) και την µέθοδο Mincer. Με την εφαρµογή της 

πλήρους/εκλεπτυσµένης µεθόδου (Ε.Σ.Α.) µεταβάλλεται η τιµή της µεταβλητής 

‘Κόστος’. Ειδικότερα, µεταβάλλεται το Άµεσο Κόστος διότι αυτό µπορεί να 

επηρεασθεί και να µεταβληθεί στην πράξη. Πιο συγκεκριµένα µελετώνται τέσσερα 

σενάρια σύµφωνα µε τα οποία το Κόστος αυξάνεται κατά 10%, 20% και µειώνεται 

αντίστοιχα κατά 10% και 20%. Με την εφαρµογή της µεθόδου Mincer, µεταβάλλεται 

η τιµή της µεταβλητής ‘Έτη Σπουδών’. Μελετώνται τέσσερα σενάρια σύµφωνα µε τα 

οποία η διάρκεια σπουδών των καταρτιζόµενων στα Ι.Ε.Κ. αυξάνεται κατά 6 µήνες, 1 

έτος και µειώνεται αντίστοιχα κατά 6 µήνες και 1 έτος.   

 

• Πλήρης/Εκλεπτυσµένη Μέθοδος (Ε.Σ.Α.) 

 

Ιδιωτική Αποδοτικότητα 

 
Πίνακας 5.65: Η Ιδιωτική Αποδοτικότητα των Επενδύσεων στην Μετα-
δευτεροβάθµια Επαγγελµατική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στις διάφορες µεταβολές 
του Κόστους Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στα Ι.Ε.Κ. 
 

Μεταβολή του 
Κόστους (%) Άµεσο Κόστος Συνολικό Κόστος Αποδοτικότητα 

10% 3.333 15.766 4,65 
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20% 3.636 16.069 4,54 

0 3.029 15.462 4,76 

-10% 2.727 15.160 4,87 

-20% 2.424 14.857 4,99 

Πηγή: Υπολογισµοί του Ερευνητή. 
 
 
∆ιάγραµµα 5.9: Η Ιδιωτική Αποδοτικότητα των Επενδύσεων στην Μετα-
δευτεροβάθµια Επαγγελµατική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στις διάφορες µεταβολές 
του Κόστους Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στα Ι.Ε.Κ. 
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Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 5.65 και την διαγραµµατική απεικόνιση τους, 

παρατηρούµε ότι η ιδιωτική αποδοτικότητα των επενδύσεων στην Μετα-

δευτεροβάθµια Επαγγελµατική Εκπαίδευση και Κατάρτιση αυξάνεται όταν µειώνεται 

το κόστος εκπαίδευσης και κατάρτισης στα Ι.Ε.Κ. και µειώνεται αντίστοιχα, όταν 

αυξάνεται το κόστος εκπαίδευσης και κατάρτισης. Πιο συγκεκριµένα, όταν το άµεσο 

ιδιωτικό κόστος της εκπαίδευσης και κατάρτισης µειώνεται κατά 10%, η ιδιωτική 

αποδοτικότητα αυξάνεται κατά 2,31% και όταν το άµεσο ιδιωτικό κόστος µειώνεται 

κατά 20%, η ιδιωτική αποδοτικότητα αυξάνεται κατά 4,83%. Αντίθετα, όταν το 

άµεσο ιδιωτικό κόστος αυξηθεί κατά 10%, η ιδιωτική αποδοτικότητα παρουσιάζει µια 

αρνητική µεταβολή της τάξης του 2,32% και όταν το άµεσο κόστος αυξηθεί κατά 

20%, η ιδιωτική αποδοτικότητα µειώνεται κατά 4,63%.  
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Κοινωνική Αποδοτικότητα 

 
Πίνακας 5.66: Η Κοινωνική Αποδοτικότητα των Επενδύσεων στην Μετα-
δευτεροβάθµια Επαγγελµατική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στις διάφορες µεταβολές 
του Κόστους Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στα Ι.Ε.Κ. 
 

Μεταβολή του 
Κόστους (%) Άµεσο Κόστος Συνολικό Κόστος Αποδοτικότητα 

10% 4.074 20.524 4,08 

20% 4.377 20.827 4,00 

0 3.771 20.221 4,16 

-10% 3.468 19.918 4,24 

-20% 3.165 19.615 4,33 

Πηγή: Υπολογισµοί του Ερευνητή. 
 

∆ιάγραµµα 5.10: Η Κοινωνική Αποδοτικότητα των Επενδύσεων στην Μετα-
δευτεροβάθµια Επαγγελµατική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στις διάφορες µεταβολές 
του Κόστους Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στα Ι.Ε.Κ. 
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Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 5.66 και την διαγραµµατική απεικόνιση τους, 

παρατηρούµε ότι η κοινωνική αποδοτικότητα των επενδύσεων στην Μετα-

δευτεροβάθµια Επαγγελµατική Εκπαίδευση και Κατάρτιση αυξάνεται όταν µειώνεται 

το κόστος εκπαίδευσης και κατάρτισης στα Ι.Ε.Κ. και µειώνεται αντίστοιχα, όταν 

αυξάνεται το κόστος εκπαίδευσης και κατάρτισης. Πιο συγκεκριµένα, όταν το άµεσο 
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ιδιωτικό κόστος της εκπαίδευσης και κατάρτισης µειώνεται κατά 10%, η κοινωνική 

αποδοτικότητα αυξάνεται κατά 1,92% και όταν το άµεσο ιδιωτικό κόστος µειώνεται 

κατά 20%, η κοινωνική αποδοτικότητα αυξάνεται κατά 4,08%. Αντίθετα, όταν το 

άµεσο ιδιωτικό κόστος αυξηθεί κατά 10%, η κοινωνική αποδοτικότητα παρουσιάζει 

µια αρνητική µεταβολή της τάξης του 1,96% και όταν το άµεσο κόστος αυξηθεί κατά 

20%, η κοινωνική αποδοτικότητα µειώνεται κατά 4,00%.  

 

• Μέθοδος Mincer 
 
 
Πίνακας 5.67: Εκτίµηση της Βασικής Συνάρτησης Mincer µε την χρήση των 
ακαθάριστων εισοδηµάτων και των πραγµατικών ετών εµπειρίας 
 

Σύνολο 
(+) 1 Έτος 
Εκπαίδευσης 

(+) 6 Μήνες 
Εκπαίδευσης 

(-) 1 Έτος 
Εκπαίδευσης 

(-) 6 Μήνες 
Εκπαίδευσης 

Ανεξάρτητες 
Μεταβλητές Εξαρτηµένη Μεταβλητή (LnYn) 

a (Σταθερά) 
8,603** 

(102,97) 
8,540** 

(87,12) 
7,972** 

(34,34) 
8,287** 

(52,73) 

S 
0,0262** 

(4,17) 
0,0315** 

(4,17) 
0,0788** 

(4,17) 
0,0525** 

(4,17) 

EX 
0,0568** 

(16,97) 
0,0568** 

(16,97) 
0,0568** 

(16,97) 
0,0568** 

(16,97) 

EX2 
-0,000638** 

(-6,98) 
-0,000638** 

(-6,98) 
-0,000638** 

(-6,98) 
-0,000638** 

(-6,98) 

R2 
0,4371 0,4371 0,4371 0,4371 

Adj. R2 
0,4362 0,4362 0,4362 0,4362 

F 
480,92 480,92 480,92 480,92 

Signif 
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

N 
1.862 1.862 1.862 1.862 

Πηγή: Υπολογισµοί του Ερευνητή 
Σηµείωση: Οι τιµές των παρενθέσεων είναι το t-statistic. ** ∆ιάστηµα εµπιστοσύνης 95% 
 
 
Πίνακας 5.68: Εκτίµηση της Βασικής Συνάρτησης Mincer µε την χρήση των 
ακαθάριστων εισοδηµάτων και των δυνητικών ετών εµπειρίας 
 

Σύνολο 
(+) 1 Έτος 
Εκπαίδευσης 

(+) 6 Μήνες 
Εκπαίδευσης 

(-) 1 Έτος 
Εκπαίδευσης 

(-) 6 Μήνες 
Εκπαίδευσης Ανεξάρτητες 

Μεταβλητές Εξαρτηµένη Μεταβλητή (LnYn) 

a (Σταθερά) 
7,857** 

(91,65) 
7,680** 

(77,04) 
6,089** 

(26,6) 
6,973** 

(44,5) 
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S 
0,0736** 

(12,11) 
0,0883** 

(12,11) 
0,2208** 

(12,11) 
0,1472** 

(12,11) 

EX 
0,0632** 

(21,7) 
0,0632** 

(21,7) 
0,0632** 

(21,7) 
0,0632** 

(21,7) 

EX2 
-0,000754** 

(-11,3) 
-0,000754** 

(-11,3) 
-0,000754** 

(-11,3) 
-0,000754** 

(-11,3) 
R2 0,4931 0,4931 0,4931 0,4931 

Adj. R2 0,4922 0,4922 0,4922 0,4922 

F 602,37 602,37 602,37 602,37 

Signif 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

N 1.862 1.862 1.862 1.862 

Πηγή: Υπολογισµοί του Ερευνητή 
Σηµείωση: Οι τιµές των παρενθέσεων είναι το t-statistic. ** ∆ιάστηµα εµπιστοσύνης 95% 
 
 
Πίνακας 5.69: Εκτίµηση της Εκτεταµένης Συνάρτησης Mincer µε την χρήση των 
ακαθάριστων εισοδηµάτων και των πραγµατικών ετών εµπειρίας 
 

Σύνολο 
(+) 1 Έτος 
Εκπαίδευσης 

(+) 6 Μήνες 
Εκπαίδευσης 

(-) 1 Έτος 
Εκπαίδευσης 

(-) 6 Μήνες 
Εκπαίδευσης Ανεξάρτητες 

Μεταβλητές Εξαρτηµένη Μεταβλητή (LnYn) 

a (Σταθερά) 
8,918** 

(334,59) 
8,918** 

(334,59) 
8,918** 

(334,59) 
8,918** 

(334,59) 

S 
0,0788** 

(4,17) 
0,0788** 

(4,17) 
0,0788** 

(4,17) 
0,0788** 

(4,17) 

EX 
0,0568** 

(16,97) 
0,0568** 

(16,97) 
0,0568** 

(16,97) 
0,0568** 

(16,97) 

EX2 
-0,000638** 

(-6,98) 
-0,000638** 

(-6,98) 
-0,000638** 

(-6,98) 
-0,000638** 

(-6,98) 
R2 0,4371 0,4371 0,4371 0,4371 

Adj. R2 0,4362 0,4362 0,4362 0,4362 

F 480,92 480,92 480,92 480,92 

Signif 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

N 1.862 1.862 1.862 1.862 

Πηγή: Υπολογισµοί του Ερευνητή 
Σηµείωση: Οι τιµές των παρενθέσεων είναι το t-statistic. ** ∆ιάστηµα εµπιστοσύνης 95% 
 
 
Πίνακας 5.70: Εκτίµηση της Εκτεταµένης Συνάρτησης Mincer µε την χρήση των 
ακαθάριστων εισοδηµάτων και των δυνητικών ετών εµπειρίας 
 

Σύνολο Ανεξάρτητες 
Μεταβλητές (+) 1 Έτος 

Εκπαίδευσης 
(+) 6 Μήνες 
Εκπαίδευσης 

(-) 1 Έτος 
Εκπαίδευσης 

(-) 6 Μήνες 
Εκπαίδευσης 
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Εξαρτηµένη Μεταβλητή (LnYn) 

a (Σταθερά) 
8,740** 

(310,25) 
8,740** 

(310,25) 
8,740** 

(310,25) 
8,740** 

(310,25) 

S 
0,2208** 

(12,11) 
0,2208** 

(12,11) 
0,2208** 

(12,11) 
0,2208** 

(12,11) 

EX 
0,0632** 

(21,7) 
0,0632** 

(21,7) 
0,0632** 

(21,7) 
0,0632** 

(21,7) 

EX2 
-0,000754** 

(-11,3) 
-0,000754** 

(-11,3) 
-0,000754** 

(-11,3) 
-0,000754** 

(-11,3) 
R2 0,4931 0,4931 0,4931 0,4931 

Adj. R2 0,4922 0,4922 0,4922 0,4922 

F 602,37 602,37 602,37 602,37 

Signif 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

N 1.862 1.862 1.862 1.862 

Πηγή: Υπολογισµοί του Ερευνητή 
Σηµείωση: Οι τιµές των παρενθέσεων είναι το t-statistic. ** ∆ιάστηµα εµπιστοσύνης 95% 
 
 
Πίνακας 5.71: Εκτίµηση της Βασικής Συνάρτησης Mincer µε την χρήση των 
καθαρών εισοδηµάτων και των πραγµατικών ετών εµπειρίας 
 

Σύνολο 
(+) 1 Έτος 
Εκπαίδευσης 

(+) 6 Μήνες 
Εκπαίδευσης 

(-) 1 Έτος 
Εκπαίδευσης 

(-) 6 Μήνες 
Εκπαίδευσης Ανεξάρτητες 

Μεταβλητές Εξαρτηµένη Μεταβλητή (LnYn) 

a (Σταθερά) 
8,370** 

(111,6) 
8,292** 

(94,24) 
7,598** 

(36,47) 
7,984** 

(56,59) 

S 
0,0321** 

(5,67) 
0,0385** 

(5,67) 
0,0963** 

(5,67) 
0,0642** 

(5,67) 

EX 
0,0516** 

(17,21) 
0,0516** 

(17,21) 
0,0516** 

(17,21) 
0,0516** 

(17,21) 

EX2 
-0,000644** 

(-7,85) 
-0,000644** 

(-7,85) 
-0,000644** 

(-7,85) 
-0,000644** 

(-7,85) 
R2 0,4143 0,4143 0,4143 0,4143 

Adj. R2 0,4133 0,4133 0,4133 0,4133 

F 438,08 438,08 438,08 438,08 

Signif 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

N 1.862 1.862 1.862 1.862 

Πηγή: Υπολογισµοί του Ερευνητή 
Σηµείωση: Οι τιµές των παρενθέσεων είναι το t-statistic. ** ∆ιάστηµα εµπιστοσύνης 95% 
 
 
Πίνακας 5.72: Εκτίµηση της Βασικής Συνάρτησης Mincer µε την χρήση των 
καθαρών εισοδηµάτων και των δυνητικών ετών εµπειρίας 
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Σύνολο 
(+) 1 Έτος 
Εκπαίδευσης 

(+) 6 Μήνες 
Εκπαίδευσης 

(-) 1 Έτος 
Εκπαίδευσης 

(-) 6 Μήνες 
Εκπαίδευσης Ανεξάρτητες 

Μεταβλητές Εξαρτηµένη Μεταβλητή (LnYn) 

a (Σταθερά) 
7,706** 

(100,79) 
7,529** 

(84,69) 
5,940** 

(29,1) 
6,823** 

(48,83) 

S 
0,0735** 

(13,57) 
0,0883** 

(13,57) 
0,2207** 

(13,57) 
0,1471** 

(13,57) 

EX 
0,0579** 

(22,32) 
0,0579** 

(22,32) 
0,0579** 

(22,32) 
0,0579** 

(22,32) 

EX2 
-0,000739** 

(-12,42) 
-0,000739** 

(-12,42) 
-0,000739** 

(-12,42) 
-0,000739** 

(-12,42) 
R2 0,4794 0,4794 0,4794 0,4794 

Adj. R2 0,4785 0,4785 0,4785 0,4785 

F 570,21 570,21 570,21 570,21 

Signif 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

N 1.862 1.862 1.862 1.862 

Πηγή: Υπολογισµοί του Ερευνητή 
Σηµείωση: Οι τιµές των παρενθέσεων είναι το t-statistic. ** ∆ιάστηµα εµπιστοσύνης 95% 
 
 
Πίνακας 5.73: Εκτίµηση της Εκτεταµένης Συνάρτησης Mincer µε την χρήση των 
καθαρών εισοδηµάτων και των πραγµατικών ετών εµπειρίας 
 

Σύνολο 
(+) 1 Έτος 
Εκπαίδευσης 

(+) 6 Μήνες 
Εκπαίδευσης 

(-) 1 Έτος 
Εκπαίδευσης 

(-) 6 Μήνες 
Εκπαίδευσης Ανεξάρτητες 

Μεταβλητές Εξαρτηµένη Μεταβλητή (LnYn) 

a (Σταθερά) 
8,755** 

(365,92) 
8,755** 

(365,92) 
8,755** 

(365,92) 
8,755** 

(365,92) 

S 
0,0963** 

(5,67) 
0,0963** 

(5,67) 
0,0963** 

(5,67) 
0,0963** 

(5,67) 

EX 
0,0516** 

(17,21) 
0,0516** 

(17,21) 
0,0516** 

(17,21) 
0,0516** 

(17,21) 

EX2 
-0,000644** 

(-7,85) 
-0,000644** 

(-7,85) 
-0,000644** 

(-7,85) 
-0,000644** 

(-7,85) 
R2 0,4143 0,4143 0,4143 0,4143 

Adj. R2 0,4133 0,4133 0,4133 0,4133 

F 438,08 438,08 438,08 438,08 

Signif 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

N 1.862 1.862 1.862 1.862 

Πηγή: Υπολογισµοί του Ερευνητή 
Σηµείωση: Οι τιµές των παρενθέσεων είναι το t-statistic. ** ∆ιάστηµα εµπιστοσύνης 95% 
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Πίνακας 5.74: Εκτίµηση της Εκτεταµένης Συνάρτησης Mincer µε την χρήση των 
καθαρών εισοδηµάτων και των δυνητικών ετών εµπειρίας 
 

Σύνολο 
(+) 1 Έτος 
Εκπαίδευσης 

(+) 6 Μήνες 
Εκπαίδευσης 

(-) 1 Έτος 
Εκπαίδευσης 

(-) 6 Μήνες 
Εκπαίδευσης Ανεξάρτητες 

Μεταβλητές Εξαρτηµένη Μεταβλητή (LnYn) 

a (Σταθερά) 
8,589** 

(341,86) 
8,589** 

(341,86) 
8,589** 

(341,86) 
8,589** 

(341,86) 

S 
0,2207** 

(13,57) 
0,2207** 

(13,57) 
0,2207** 

(13,57) 
0,2207** 

(13,57) 

EX 
0,0579** 

(22,32) 
0,0579** 

(22,32) 
0,0579** 

(22,32) 
0,0579** 

(22,32) 

EX2 
-0,000739** 

(-12,42) 
-0,000739** 

(-12,42) 
-0,000739** 

(-12,42) 
-0,000739** 

(-12,42) 
R2 0,4794 0,4794 0,4794 0,4794 

Adj. R2 0,4785 0,4785 0,4785 0,4785 

F 570,21 570,21 570,21 570,21 

Signif 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

N 1.862 1.862 1.862 1.862 

Πηγή: Υπολογισµοί του Ερευνητή 
Σηµείωση: Οι τιµές των παρενθέσεων είναι το t-statistic. ** ∆ιάστηµα εµπιστοσύνης 95% 
 
 
Πίνακας 5.75: Η Ιδιωτική Αποδοτικότητα των Επενδύσεων στην Μετα-
δευτεροβάθµια Επαγγελµατική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στις διάφορες µεταβολές 
της διάρκειας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στα Ι.Ε.Κ. µε την χρήση των 
ακαθάριστων εισοδηµάτων 
 

Σύνολο Αποφοίτων (Ακαθάριστα Εισοδήµατα) 

  Βασική Συνάρτηση Εκτεταµένη Συνάρτηση 
Μεταβολή της 
διάρκειας 
Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης 

Πραγµατική 
Εµπειρία (%) 

∆υνητική 
Εµπειρία (%) 

Πραγµατική 
Εµπειρία (%) 

∆υνητική 
Εµπειρία (%) 

+ 1 Έτος 2,62 7,36 2,62 7,36 
+ 6 Μήνες 3,15 8,83 3,15 8,83 
0 3,94 11,04 3,94 11,04 
- 6 Μήνες 5,25 14,72 5,25 14,72 
- 1 'Ετος 7,88 22,08 7,88 22,08 

Πηγή: Υπολογισµοί του Ερευνητή 
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Πίνακας 5.76: Η Ιδιωτική Αποδοτικότητα των Επενδύσεων στην Μετα-
δευτεροβάθµια Επαγγελµατική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στις διάφορες µεταβολές 
της διάρκειας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στα Ι.Ε.Κ. µε την χρήση των καθαρών 
εισοδηµάτων 
 

Σύνολο Αποφοίτων (Καθαρά Εισοδήµατα) 

  Βασική Συνάρτηση Εκτεταµένη Συνάρτηση 
Μεταβολή της 
διάρκειας 
Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης 

Πραγµατική 
Εµπειρία (%) 

∆υνητική 
Εµπειρία (%) 

Πραγµατική 
Εµπειρία (%) 

∆υνητική 
Εµπειρία (%) 

+1 Έτος 3,21 7,35 3,21 7,35 
+6 Μήνες 3,85 8,83 3,85 8,83 
0 4,81 11,03 4,81 11,03 
-6 Μήνες 6,42 14,71 6,42 14,71 
-1 'Ετος 9,63 22,07 9,63 22,07 

Πηγή: Υπολογισµοί του Ερευνητή 
 
 
 
∆ιάγραµµα 5.11: Η Ιδιωτική Αποδοτικότητα των Επενδύσεων στην Μετα-
δευτεροβάθµια Επαγγελµατική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στις διάφορες µεταβολές 
της διάρκειας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στα Ι.Ε.Κ. (µε την χρήση των 
ακαθάριστων εισοδηµάτων) 
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∆ιάγραµµα 5.12: Η Ιδιωτική Αποδοτικότητα των Επενδύσεων στην Μετα-
δευτεροβάθµια Επαγγελµατική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στις διάφορες µεταβολές 
της διάρκειας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στα Ι.Ε.Κ. (µε την χρήση των καθαρών 
εισοδηµάτων) 
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Με βάση τα δεδοµένα των πινάκων 5.75, 5.76 και την διαγραµµατική απεικόνιση 

τους, παρατηρούµε ότι η ιδιωτική αποδοτικότητα των επενδύσεων στην Μετα-

δευτεροβάθµια Επαγγελµατική Εκπαίδευση και Κατάρτιση αυξάνεται όταν µειώνεται 

η διάρκεια εκπαίδευσης και κατάρτισης στα Ι.Ε.Κ. και µειώνεται αντίστοιχα, όταν 

αυξάνεται η διάρκεια εκπαίδευσης και κατάρτισης. Ειδικότερα, µε την χρήση της 

βασικής συνάρτησης και των καθαρών εισοδηµάτων προκύπτει ότι, όταν η διάρκεια 

εκπαίδευσης και κατάρτισης µειωθεί κατά ένα εξάµηνο, η ιδιωτική αποδοτικότητα 

αυξάνεται κατά 33,47% και όταν αυξηθεί κατά ένα έτος, η ιδιωτική αποδοτικότητα 

αυξάνεται κατά 100%. Αντίθετα, όταν η διάρκεια εκπαίδευσης και κατάρτισης 

αυξηθεί κατά ένα εξάµηνο, η ιδιωτική αποδοτικότητα παρουσιάζει µια αρνητική 

µεταβολή της τάξης του 24,93% και όταν µειωθεί κατά ένα έτος, η ιδιωτική 

αποδοτικότητα µειώνεται κατά 49,84%.  

 

5.7 ∆είκτες Συµµετοχής 

Για τον υπολογισµό των δεικτών συµµετοχής των αποφοίτων των Ι.Ε.Κ. και του 

Λυκείου στο εργατικό δυναµικό, είναι απαραίτητα τα στοιχεία για το σύνολο των 

αποφοίτων ανά βαθµίδα και τα στοιχεία των απασχολούµενων στην αγορά εργασίας. 

Τα στοιχεία για τους αποφοίτους του Λυκείου αντλήθηκαν από την Έρευνα 
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Εργατικού ∆υναµικού (Ε.Ε.∆.) της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Όσον αφορά τα 

στοιχεία για τους αποφοίτους των Ι.Ε.Κ., τα στοιχεία για το σύνολο των αποφοίτων 

αντλήθηκαν από τον Ο.Ε.Ε.Κ. και τα στοιχεία για τον αριθµό των ανέργων 

αντλήθηκαν από τον Ο.Α.Ε.∆. Τα στοιχεία για τους απασχολούµενους, 

υπολογίστηκαν µε βάση τα παραπάνω δεδοµένα. Στον πίνακα 5.77 παρατίθενται τα 

στοιχεία απασχόλησης των αποφοίτων των Ι.Ε.Κ. και του Λυκείου για τα έτη 2009 

και 2010.  

 

Πίνακας 5.77: Στοιχεία απασχόλησης των αποφοίτων των Ι.Ε.Κ. και του Λυκείου 
 

  Ι.Ε.Κ. Λύκειο 

Έτος Απόφοιτοι 
Απασχολο
ύµενοι Άνεργοι Απόφοιτοι 

Απασχολού
µενοι Άνεργοι 

2009 362.579 338.937 23.642 1.624.000 1.433.800 190.800 

2010 390.403 361.829 28.574 1.650.000 1.388.200 261.800 
Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή, Ο.Ε.Ε.Κ., Ο.Α.Ε.∆. 
 
Οι δείκτες συµµετοχής των αποφοίτων των Ι.Ε.Κ. και του Λυκείου στην αγορά 

εργασίας υπολογίστηκαν µε την εφαρµογή του υποδείγµατος 2.1. Τα αποτελέσµατα 

απεικονίζονται στον πίνακα 5.78. 

 
Πίνακας 5.78: ∆είκτες Συµµετοχής (%) των αποφοίτων των Ι.Ε.Κ. και του Λυκείου 
στην Αγορά Εργασίας  
 
Έτος Ι.Ε.Κ. Λύκειο 
2009 93,47 88,28 
2010 92,68 84,13 

Πηγή: Υπολογισµοί του Ερευνητή 
 
Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα, προκύπτει ότι ο δείκτης συµµετοχής στην αγορά 

εργασίας των αποφοίτων των Ι.Ε.Κ. είναι µεγαλύτερος από τον αντίστοιχο των 

αποφοίτων του Λυκείου (και για τα δύο έτη- 2009, 2010). Τα αποτελέσµατα είναι 

σύµφωνα µε την θεωρία του ανθρώπινου κεφαλαίου, η οποία αναφέρει ότι το 

υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης οδηγεί σε υψηλότερο δείκτη συµµετοχής στο 

εργατικό δυναµικό. Επίσης, επαληθεύεται και η θεωρία σύµφωνα µε την οποία ακόµη 

και σε περιόδους ύφεσης, όπως είναι 2010 για την Ελλάδα, η πιθανότητα συµµετοχής 

στην αγορά εργασίας είναι µεγαλύτερη για τους αποφοίτους υψηλότερης βαθµίδας 

εκπαίδευσης. Από τα αποτελέσµατα προκύπτει ότι ο δείκτης συµµετοχής των 
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αποφοίτων των Ι.Ε.Κ. για το 2010 µειώθηκε λιγότερο από 1%  σε σχέση µε το 2009, 

ενώ ο δείκτης συµµετοχής των αποφοίτων του Λυκείου µειώθηκε κατά 4,93 %.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.  
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
 

6.1 Συµπεράσµατα 

Τα συµπεράσµατα τα οποία προκύπτουν από την εµπειρική ανάλυση είναι τα κάτωθι: 

1. Η ιδιωτική και η κοινωνική αποδοτικότητα των επενδύσεων στην Μετα-

δευτεροβάθµια Επαγγελµατική Εκπαίδευση και Κατάρτιση κρίνεται 

ικανοποιητική (σε σύγκριση µε άλλες µορφές επένδυσης. Σηµειώνεται ότι το 

εναλλακτικό επιτόκιο εκτιµήθηκε στο 3,09%). Πιο συγκεκριµένα, µε την 

εφαρµογή της εκλεπτυσµένης µεθόδου και ειδικότερα του κριτηρίου του 

εσωτερικού συντελεστή απόδοσης, η ιδιωτική αποδοτικότητα εκτιµήθηκε 

4,76% και µε την εφαρµογή της βασικής και της εκτεταµένης συνάρτησης 

Mincer και ειδικότερα µε την χρήση των καθαρών εισοδηµάτων των 

αποφοίτων των Ι.Ε.Κ. και του Λυκείου και τα πραγµατικά έτη εµπειρίας, η 

ιδιωτική αποδοτικότητα εκτιµήθηκε 4,81%. Η κοινωνική αποδοτικότητα, µε 

την εκλεπτυσµένη µέθοδο, εκτιµήθηκε 4,16%. 

2. Με την εφαρµογή της ανάλυσης ευαισθησίας προκύπτει ότι: αν το κόστος της 

επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (µεταβολή του άµεσου κόστους) 

αυξηθεί κατά 10% και 20%, η ιδιωτική και η κοινωνική αποδοτικότητα 

µειώνεται. Αντίθετα, αν το κόστος της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και 

κατάρτισης µειωθεί κατά 10% και 20% η ιδιωτική και η κοινωνική 

αποδοτικότητα αυξάνεται. Σηµειώνεται ότι όσο µεγαλύτερη είναι η µείωση 

του κόστους, τόσο µεγαλύτερη είναι η αύξηση της αποδοτικότητας. 

3. Επίσης, αν η διάρκεια της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 

µειωθεί κατά 6 µήνες ή 1 έτος, η ιδιωτική αποδοτικότητα αυξάνεται. 

Αντίθετα, αν η διάρκεια της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 

αυξηθεί κατά 6 µήνες ή 1 έτος, η ιδιωτική αποδοτικότητα µειώνεται. 

Σηµειώνεται ότι όσο µεγαλύτερη είναι η µείωση στην διάρκεια της 

επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, τόσο µεγαλύτερη είναι η 

ιδιωτική αποδοτικότητα. 

4. Για τα έτη 2009, 2010, ο δείκτης συµµετοχής των αποφοίτων των Ι.Ε.Κ. στην 

αγορά εργασίας είναι µεγαλύτερος από τον δείκτη συµµετοχής των αποφοίτων 

του Λυκείου. Για το 2010 (έτος κατά το οποίο η ελληνική οικονοµία έχει 

εισέρθει σε περίοδο κρίσης) ο δείκτης συµµετοχής των αποφοίτων των Ι.Ε.Κ. 
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βαίνει µειούµενος κατά 1% περίπου, ενώ ο αντίστοιχος των αποφοίτων του 

Λυκείου µειώνεται κατά 4,93%. 

5. Από την εφαρµογή της Εκλεπτυσµένης µεθόδου και της Σύντοµης µεθόδου, 

προκύπτει ότι η ιδιωτική αποδοτικότητα της επένδυσης στην Μετα-

δευτεροβάθµια Επαγγελµατική Εκπαίδευση και Κατάρτιση είναι υψηλότερη 

της κοινωνικής αποδοτικότητας. Η ιδιωτική και η κοινωνική αποδοτικότητα 

των ανδρών είναι µεγαλύτερη της αντίστοιχης των γυναικών. Τα παραπάνω 

ευρήµατα είναι σύµφωνα µε την θεωρία του ανθρώπινου κεφαλαίου. 

6. Από την εφαρµογή της συνάρτησης Mincer, προκύπτει ότι η ιδιωτική 

αποδοτικότητα µε την χρήση των πραγµατικών ετών εργασιακής εµπειρίας 

είναι µικρότερη από την αντίστοιχη, όταν λαµβάνονται υπ’ όψη τα δυνητικά 

έτη εργασιακής εµπειρίας. 

7. Η ιδιωτική αποδοτικότητα των ανδρών, λαµβάνοντας υπόψη τόσο τα 

πραγµατικά έτη εµπειρίας όσο και τα δυνητικά, είναι µεγαλύτερη από την 

αντίστοιχη των γυναικών. 

8. Η ιδιωτική αποδοτικότητα υπερεκτιµάται όταν λαµβάνονται υπόψη τα 

δυνητικά έτη εργασιακής εµπειρίας. 

9. Τόσο η ιδιωτική όσο και η κοινωνική αποδοτικότητα υποεκτιµούνται, διότι 

δεν λαµβάνονται υπόψη τα µη αγοραία οφέλη.    

10. Τα µέσα εισοδήµατα των αποφοίτων των Ι.Ε.Κ. είναι µεγαλύτερα από τα 

αντίστοιχα των αποφοίτων του Λυκείου 

11. Τα µέσα εισοδήµατα των ανδρών αποφοίτων, τόσο των Ι.Ε.Κ. όσο και του 

Λυκείου, είναι µεγαλύτερα από τα αντίστοιχα των γυναικών αποφοίτων των 

Ι.Ε.Κ. και του Λυκείου. 

12. Τα µέσα εισοδήµατα των αποφοίτων των Ι.Ε.Κ. που εργάζονται στον 

δευτερογενή τοµέα της οικονοµίας είναι µεγαλύτερα από τα αντίστοιχα στον 

τριτογενή τοµέα και σηµαντικά µεγαλύτερα από τα αντίστοιχα στον 

πρωτογενή τοµέα. Το ίδιο ισχύει και για τους αποφοίτους του Λυκείου. 

13. Σε όλες τις ηλικιακές κλάσεις, από 21-23 έως 63-65, τα µέσα εισοδήµατα των 

αποφοίτων των Ι.Ε.Κ. είναι µεγαλύτερα από τα αντίστοιχα των αποφοίτων του 

Λυκείου.  

14. Σε όλες τις ηλικιακές κλάσεις, τα µέσα εισοδήµατα των ανδρών αποφοίτων, 

τόσο των Ι.Ε.Κ. όσο και του Λυκείου, είναι µεγαλύτερα από τα αντίστοιχα 

των γυναικών αποφοίτων των Ι.Ε.Κ. και του Λυκείου. 
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15. Σε όλες τις κλάσεις των ετών εµπειρίας, από 1-3 έως 34-36 έτη, τα µέσα 

εισοδήµατα των αποφοίτων των Ι.Ε.Κ. είναι µεγαλύτερα από τα αντίστοιχα 

των αποφοίτων του Λυκείου.  

16. Σε όλες τις κλάσεις των ετών εµπειρίας, τα µέσα εισοδήµατα των ανδρών 

αποφοίτων, τόσο των Ι.Ε.Κ. όσο και του Λυκείου, είναι µεγαλύτερα από τα 

αντίστοιχα των γυναικών αποφοίτων των Ι.Ε.Κ. και του Λυκείου. 

17. Το έµµεσο ιδιωτικό κόστος (διαφυγόντα κέρδη) της εκπαίδευσης είναι πολύ 

υψηλότερο από το άµεσο ιδιωτικό κόστος της εκπαίδευσης. Οµοίως, το ίδιο 

παρατηρείται και για το έµµεσο κοινωνικό κόστος της εκπαίδευσης σε 

σύγκριση µε το άµεσο κοινωνικό κόστος της εκπαίδευσης. 

Τα παραπάνω ευρήµατα είναι σύµφωνα µε την θεωρία της οικονοµικής της 

εκπαίδευσης.  

 

6.2 Προτάσεις Πολιτικής 

Με βάση τα αποτελέσµατα που προκύπτουν από την εκτίµηση της αποδοτικότητας 

των ιδιωτικών και των κοινωνικών επενδύσεων στην Μετα-δευτεροβάθµια 

Επαγγελµατική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, καθώς και τα συµπεράσµατα από την 

εµπειρική ανάλυση, προτείνονται τα κάτωθι για περαιτέρω έρευνα και µελέτη και 

τυχόν λήψη αποφάσεων. 

� Η διαφοροποίηση των αµοιβών (υψηλότερες αµοιβές) των αποφοίτων των 

Ι.Ε.Κ. που εργάζονται στον δηµόσιο τοµέα σε σχέση µε τις αµοιβές των 

αποφοίτων του Λυκείου. 

� Να εξεταστεί το ενδεχόµενο µείωσης της διάρκειας εκπαίδευσης και 

κατάρτισης κατά 6 µήνες. Τα οφέλη που θα προέκυπταν σε αυτό το 

ενδεχόµενο, θα ήταν η µείωση του κόστους (κοινωνικού και ιδιωτικού) και η 

αύξηση της αποδοτικότητας του συστήµατος. 

� Η µείωση των δηµοσίων δαπανών για την Μετα-δευτεροβάθµια 

Επαγγελµατική Εκπαίδευση και Κατάρτιση κατά 10% έως 20%. Η 

προσπάθεια αυτή θα έχει σηµαντικότερα αποτελέσµατα εάν συνδυαστεί µε 

την µείωση της διάρκειας εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά 6 µήνες.  

� Η διερεύνηση της παροχής διευκολύνσεων στους καταρτιζόµενους σχετικά µε 

την εξεύρεση πόρων για την χρηµατοδότηση της εκπαίδευσης και κατάρτισης 

τους στην Μετα-δευτεροβάθµια Επαγγελµατική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. 

Στο πλαίσιο αυτό, προτείνεται η χορήγηση άτοκων δανείων στους 
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καταρτιζόµενους (το ύψος των οποίων, καθώς και η διάρκεια αποπληρωµής 

τους, να είναι συνδεδεµένα µε το ατοµικό ή το οικογενειακό τους εισόδηµα).  

� Η ενίσχυση της συνεργασίας µε επιχειρήσεις, οι οποίες θα χρηµατοδοτούν 

προγράµµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης, το περιεχόµενο των οποίων, θα 

είναι στο πεδίο ενδιαφέροντος και δράσης της επιχείρησης που θα το 

χρηµατοδοτεί. Προκειµένου να καταστεί ελκυστικότερη, για τις επιχειρήσεις, 

µια τέτοια συνεργασία, µπορεί να δοθούν, από την πολιτεία, φορολογικά 

κίνητρα στις επιχειρήσεις που θα συµµετέχουν. 

� Η διερεύνηση εναρµόνισης των προγραµµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης 

που παρέχονται στα Ι.Ε.Κ., µε τις ανάγκες των τοµέων παραγωγής της 

Ελληνικής οικονοµίας. Στο πλαίσιο αυτό, να γίνεται ανανέωση των 

περιεχοµένων των προγραµµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης και να 

εξετάζεται η προσθαφαίρεση εκπαιδευτικών προγραµµάτων όταν αυτό 

απαιτείται, τόσο από τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, όσο και από την 

ζήτηση για το κάθε εκπαιδευτικό πρόγραµµα.    

� Η εναρµόνιση της Μετα-δευτεροβάθµιας Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και 

Κατάρτισης µε τις ευρωπαϊκές πρακτικές 

� Η συνεχής αξιολόγηση της εσωτερικής αποδοτικότητας της Μετα-

δευτεροβάθµιας Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ανά Ι.Ε.Κ. και 

ανά πρόγραµµα σπουδών. 

� Η πλήρης απορρόφηση των ευρωπαϊκών πόρων που έχουν δεσµευθεί από το 

Ε.Σ.Π.Α. για την χρηµατοδότηση της Μετα-δευτεροβάθµιας Επαγγελµατικής 

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης  

� Η διερεύνηση της δυνατότητας να στηριχθούν, σε µεγαλύτερο βαθµό, οι 

οικονοµικά ασθενέστεροι καταρτιζόµενοι, µέσω υποτροφιών και 

επιχορηγήσεων, ώστε να εξασφαλισθεί η πρόσβαση στην Μετα-

δευτεροβάθµια Επαγγελµατική Εκπαίδευση και Κατάρτιση σε όλους όσους το 

επιθυµούν.  

� Η διερεύνηση της δυνατότητας σύνδεσης της Μετα-δευτεροβάθµιας 

Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης µε την Τριτοβάθµια 

Εκπαίδευση. Πιο συγκεκριµένα, να δοθεί η δυνατότητα στους αποφοίτους των 

Ι.Ε.Κ. να συνεχίσουν, υπό προϋποθέσεις, τις σπουδές τους στην Τριτοβάθµια 

Εκπαίδευση. 
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� ∆εν κρίνεται απαραίτητη η περαιτέρω ανάπτυξη της Μετα-δευτεροβάθµιας 

Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (δηλ. η ίδρυση νέων δηµοσίων 

Ι.Ε.Κ.) διότι η κοινωνική αποδοτικότητα δεν είναι σηµαντικά υψηλότερη 

έναντι της απόδοσης εναλλακτικών επενδύσεων (η κοινωνική αποδοτικότητα 

εκτιµήθηκε στο 4,16% και το εναλλακτικό επιτόκιο εκτιµήθηκε στο 3,09%).  

Τέλος, προτείνεται να δοθεί µεγαλύτερο βάρος στην έρευνα της απόδοσης της 

κατάρτισης και συγκεκριµένα της τεχνικής και τεχνολογικής, τοµείς στους οποίους 

παρατηρείται σχετική εγκατάλειψη ενδιαφέροντος τα τελευταία έτη. 

Η επένδυση στην επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση είναι επιλογή ευθύνης 

τόσο της πολιτείας όσο και των πολιτών. Τα οφέλη της εκπαίδευσης είναι πολλά και 

σηµαντικά, τόσο σε ιδιωτικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Η εκπαίδευση προάγει 

τον πολιτισµό, την δηµοκρατία, την κοινωνική συνοχή και συµβάλει σηµαντικά στην 

βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας και στην οικονοµική ανάπτυξη, µέσω της 

δηµιουργίας ανθρώπινου κεφαλαίου. Η επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση 

µπορεί να αποτελέσει ένα σηµαντικό παράγοντα ανάπτυξης της Ελληνικής 

οικονοµίας και να συµβάλει καθοριστικά στην ταχύτερη έξοδο της από την ύφεση. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 178 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 
 
 

Παράρτηµα 1  

 
Στο παράρτηµα 1 παρατίθενται οι πίνακες που περιλαµβάνονται στις εµπειρικές 

µελέτες για την εκτίµηση της ιδιωτικής και της κοινωνικής αποδοτικότητας, οι οποίες 

παρουσιάζονται στο κεφ. 4 

 
Πίνακας Π.1: Ελλάδα (1960, 1964, 1977):  Η Αποδοτικότητα (%) των Επενδύσεων 
στην Εκπαίδευση 
  

Ιδιωτική Κοινωνική 

Εκπαιδευτικό Επίπεδο Αρχές 60 1977 Αρχές 60 1977 

Γενική Κατεύθυνση      

Πρωτοβάθµια    20.0  16.5 

∆ευτεροβάθµια  7.2 6.0 6.3 5.5 

Τριτοβάθµια  14.0 5.5 13.7 4.5 

Φιλοσοφία   0.0  0.0 

Φυσική και Μαθηµατικά   2.1   1.8 

Γεωπονία   3.1   2.7 

Νοµική   13.8   12.0 

Μηχανική   12.2   8.2 

Οικονοµικά και Πολιτικές   5.4   4.4 

Στρατός   9.7   8.4 

Τεχνολογική / Επαγγελµατική Κατεύθυνση  

Χαµηλή (έναντι πρωτοβάθµιας)   2.3   2.2 

Μέση (έναντι χαµηλής τεχνικής)   14.1   13.0 

Ανώτερη (έναντι µέσης τεχνικής)   6.9   6.3 

Ανώτερη (έναντι 3 ετών γενικής 

δευτεροβάθµιας)   8.4   7.6 

Πηγή: Psacharopoulos, (1982). 
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Πίνακας Π.2: Ελλάδα (1977): Η Αποδοτικότητα (%) των Επενδύσεων στην 
Εκπαίδευση 
 
Εκπαιδευτικό Επίπεδο Ιδιωτική 

Αποδοτικότητα 
Κοινωνική 

Αποδοτικότητα 
∆ηµοτικό 20,0 16,5 

Γυµνάσιο 5,5 5,0 

Λύκειο (σε σχέση µε 
δηµοτικό) 

6,0 5,5 

Λύκειο (σε σχέση µε 
Γυµνάσιο) 

6,5 6,0 

Πανεπιστήµιο 5,5 4,5 

Πηγή: Ψαχαρόπουλος & Καζαµίας (1985) 
Σηµείωση: Τα στοιχεία του πίνακα αναφέρονται µόνο σε άνδρες εργαζοµένους. 
 
 
Πίνακας Π.3: Ελλάδα (1977): Η Αποδοτικότητα (%) των Ιδιωτικών Επενδύσεων 
στην Εκπαίδευση 
 
Τίτλος Σπουδών Χρόνια Σπουδής Αποδοτικότητα 

Diploma 1 16,1 

Maitrise 1 35,3 

M.Sc. 2 38,5 

M.A 2 34,2 

Ph.D 4 12,2 

Doctorat 3eme Cycle 4 31,2 

Πηγή: Ψαχαρόπουλος & Καζαµίας (1985) 
Σηµείωση: Τα στοιχεία του πίνακα αναφέρονται µόνο σε άνδρες εργαζοµένους. 
 
 
Πίνακας Π.4: Ελλάδα (1975-1985): Η Αποδοτικότητα (%) των Ιδιωτικών 
Επενδύσεων στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση κατά τοµέα απασχόλησης 
 
  Τοµέας Απασχόλησης 

Έτος Ιδιωτικός ∆ηµόσιος 

1975 15,1 15,9 

1981 13,7 10,7 

1985 10,2 7,4 

Πηγή: Λαµπρόπουλος και Ψαχαρόπουλος (1990) 
Σηµειώσεις: Η αποδοτικότητα έχει εκτιµηθεί µε βάση τους άνδρες εργαζόµενους και αφορά την 
περίοδο 1975-1986. 
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Πίνακας Π.5: Ελλάδα (1986-1987): Η Αποδοτικότητα (%) των Ιδιωτικών 
Επενδύσεων στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση 
 
Προέλευση 
∆είγµατος 

Έτος ΤΕΙ ΑΕΙ Μεταπτυχιακά 

Μεγάλο Υπουργείο 1986 1,8 3.1 1,1 

Μικρό Υπουργείο 1987 2,9 3,9 1,9 

Τράπεζα 1987   5,0   

Πηγή: Λαµπρόπουλος και Ψαχαρόπουλος (1990) 
Σηµειώσεις: Η αποδοτικότητα αφορά τον δηµόσιο τοµέα. 
 
 
 
Πίνακας Π.6: Ελλάδα (1960-1987): Η Αποδοτικότητα (%) των Ιδιωτικών 
Επενδύσεων στην Εκπαίδευση 
 
  Όλα τα επίπεδα Ανώτατη Εκπαίδευση 

Έτος 
Ιδιωτικός 
Τοµέας 

∆ηµόσιος 
Τοµέας 

Ιδιωτικός 
Τοµέας ∆ηµόσιος Τοµέας 

1960 9,2  - 15,0 -  

1964 8,6 -  14,4 -  

1975 4,8 6,4 15,1 15,6 

1977 6,8 7,3 10,5 9,8 

1981 4,3 4,0 13,6 10,7 

1985 3,9 3,3 10,2 7,4 

1987  - 2,7  - 3,3 

Πηγή: Λαµπρόπουλος και Ψαχαρόπουλος (1990) 
 

 
Πίνακας Π.7: Ελλάδα (1960-1987): Η Αποδοτικότητα (%) των Κοινωνικών 
Επενδύσεων στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση 
 

Έτος   Κοινωνική Αποδοτικότητα 
1960/64   13,7 

1975   14,7* 

1977   4,5 

1981   8,6* 

1985   5,8* 

1987 ΑΕΙ 2,2α 

  ΤΕΙ 0,3 
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  Μεταπτυχιακά 3,1 

Πηγή: Λαµπρόπουλος και Ψαχαρόπουλος (1990) 
Σηµειώσεις: 1975, 1981, 1985, 1987: Βασίζονται σε αναλύσεις των αντίστοιχων δειγµάτων. Ο 
υπολογισµός της κοινωνικής αποδοτικότητας για τα έτη 1975, 1981, 1985 και 1987 βασίζεται στην 
Σύντοµη µέθοδο και χρησιµοποιεί µέσους µισθούς. Το κοινωνικό κόστος βασίστηκε σε πίνακα της 
εργασίας. 
* Βασίζεται σε καθαρές αποδοχές µηνιαίων µισθωτών. Αναφέρεται σε όλο το δείγµα. 
α= Βασίζεται σε ακαθάριστες αποδοχές. Αναφέρεται στο Μικρό Υπουργείο.     
 
 
Πίνακας Π.8: Ελλάδα (1988): Η Αποδοτικότητα (%) των Επενδύσεων στην 
Τριτοβάθµια Εκπαίδευση 
 

Ιδιωτική Αποδοτικότητα Κοινωνική Αποδοτικότητα Οµάδες 

  Άνδρες  Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

Οικονοµολόγοι 14,4 10,5 12,4 9,1 

Νοµικοί 13,0 11,5 11,5 10,2 

Μαθηµατικοί 12,8 11,1 10,5 9,4 

Μηχανικοί 9,6 7,4 7,4 5,6 

Γιατροί 17,3 16,9 13,4 13,2 

Πηγή: Hadjidema (1998) 
 
 
Πίνακας Π.9: Ελλάδα (1988): Η Αποδοτικότητα (%) των Επενδύσεων στην 
Τριτοβάθµια Εκπαίδευση 
 

Ιδιωτική Αποδοτικότητα Κοινωνική Αποδοτικότητα Οµάδες 

  Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

Οικονοµολόγοι 4,2 5,3 4,5 5,3 

Νοµικοί 4,9 6,4 5,0 6,1 

Μαθηµατικοί 1,6 4,6 1,4 4,2 

Μηχανικοί 2,0 3,4 1,4 2,5 

Γιατροί 5,9 8,6 5,0 7,0 

Πηγή: Hadjidema (1998) 
Σηµείωση: Εξαιρούνται οι δραστηριότητες στον Ιδιωτικό Τοµέα και στην παραοικονοµία. 
 
 
Πίνακας Π.10: Ελλάδα (1988): Η Αποδοτικότητα (%) των Επενδύσεων στην 
Τριτοβάθµια Εκπαίδευση 
  

Ιδιωτική Αποδοτικότητα Κοινωνική Αποδοτικότητα Οµάδες 

  Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 
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Οικονοµολόγοι 9,9 8,4 8,5 7,3 

Νοµικοί 9,5 9,2 8,7 8,3 

Μαθηµατικοί 7,4 7,8 6,1 6,8 

Μηχανικοί 6,4 5,6 4,8 4,2 

Γιατροί 13,2 13,8 10,4 11,0 

Πηγή: Hadjidema (1998) 
Σηµείωση: Συµπεριλαµβάνονται οι µισές δραστηριότητες του Ιδιωτικού Τοµέα και οι µισές της 
Μαύρης Οικονοµίας 
 
 
Πίνακας Π.11: Ελλάδα (1988): Η Αποδοτικότητα (%) των Επενδύσεων στην 
Τριτοβάθµια Εκπαίδευση 
 

Ιδιωτική Αποδοτικότητα Κοινωνική Αποδοτικότητα Οµάδες 

  Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

Οικονοµολόγοι 12,1 9,0 10,5 7,9 

Νοµικοί 11,2 9,9 10,0 8,9 

Μαθηµατικοί 10,1 8,9 8,3 7,7 

Μηχανικοί 8,3 6,4 6,4 4,9 

Γιατροί 15,3 14,9 12,1 11,8 

Πηγή: Hadjidema (1998) 
Σηµειώσεις: α. Προσαρµοσµένη για τον α-συντελεστή και την οικονοµική ανάπτυξη)  
                     β. Περιλαµβάνονται οι δραστηριότητες στον ιδιωτικό τοµέα και στην µαύρη οικονοµία. 
 
 
Πίνακας Π.12: Ελλάδα (1988): Η Αποδοτικότητα (%) των Επενδύσεων στην 
Τριτοβάθµια Εκπαίδευση 
 

Ιδιωτική Αποδοτικότητα Κοινωνική Αποδοτικότητα Οµάδες 

  Άνδρες  Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

Οικονοµολόγοι 3,9 4,7 4,2 4,8 

Νοµικοί 4,4 5,7 4,5 5,4 

Μαθηµατικοί 1,5 4 1,3 3,7 

Μηχανικοί 1,9 3 1,4 2,2 

Γιατροί 5,4 7,7 4,7 6,4 

Πηγή: Hadjidema (1998) 
Σηµειώσεις: α. Προσαρµοσµένη για τον α-συντελεστή και την οικονοµική ανάπτυξη)  
                     β. Περιλαµβάνονται οι δραστηριότητες στον ιδιωτικό τοµέα και στην µαύρη οικονοµία. 
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Πίνακας Π.13: Ελλάδα (1993-94): Η Αποδοτικότητα (%) των Ιδιωτικών 
Επενδύσεων στην Εκπαίδευση ανά Φύλο και Τοµέα  Απασχόλησης 
 
Σύνολο / Οµάδες Αποδοτικότητα  

Άνδρες 6.9 

Γυναίκες 9.0 

Εργαζόµενοι Ιδιωτικού τοµέα 7.0 

Εργαζόµενοι ∆ηµοσίου τοµέα 6.3 

Συνολικό ∆είγµα 7.6 

Πηγή: Magoula, T., Psacharopoulos, G. (1999) 

 
Πίνακας Π.14: Ελλάδα (1993-94): Η Αποδοτικότητα (%) των Ιδιωτικών 
Επενδύσεων ανά Επίπεδο Εκπαίδευσης 
 
Εκπαιδευτικό Επίπεδο Ποσοστό Αποδοτικότητας  

Εγκατάλειψη της Πρωτοβάθµιας (Μη σχολική 
εκπαίδευση ) 16.2 
∆ευτεροβάθµια 3 ετών (βασική) 8.2 

∆ευτεροβάθµια Γενική (6 ετών) (∆ευτεροβάθµια 3 
ετών) 

6.7 

∆ευτεροβάθµια Τεχνολογική (6 έτη) 
(∆ευτεροβάθµια 3 ετών) 6.3 
Τεχνολογικά Ινστιτούτα (∆ευτεροβάθµια 
Τεχνολογική) 6.9 
Πανεπιστηµιακή (∆ευτεροβάθµια Γενική) 8.7 

Πηγή: Magoula, T., Psacharopoulos, G. (1999).  

 

Πίνακας Π.15: Ελλάδα (1993): Η Αποδοτικότητα (%) των Επενδύσεων στην 
Εκπαίδευση ανά Εκπαιδευτικό Επίπεδο  
 
Τοµέας Οικονοµίας Ιδιωτικός Κοινωνικός 

     

∆ευτεροβάθµια 10.6   

Πανεπιστήµιο 6.3   

Ιδιωτικός Τοµέας     

∆ευτεροβάθµια 8.3 6.5 

Πανεπιστήµιο 8.1 5.7 

Πηγή: Magoula, T., Psacharopoulos, G. (1999) 
Σηµείωση: Η εκτίµηση έγινε µε την εφαρµογή της πλήρους µεθόδου 
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Πίνακας Π.16: Ελλάδα (1960-1993) Οι αποδοτικότητες (%) των Ιδιωτικών 
(κοινωνικών) επενδύσεων στην εκπαίδευση 
 

Ποσοστό Αποδοτικότητας (%) 
  
Έτος 

Μέσος χρόνος 
φοίτησης εργατικού 

δυναµικού Συνολικά ∆ευτεροβάθµια Τριτοβάθµια 
1960 3.1 9.2     

1962   7.2 (6.3) 6.0 (5.5) 

1964 3.5 8.6   

1977 6.5 5.8 6.0 (5.5) 5.5 (4.5) 

1993 9.7 7.6 8.3 (6.5) 8.1 (5.7) 

Πηγή: Magoula, T., & Psacharopoulos, G. (1999) 
 
 
Πίνακας Π.17: Ελλάδα (1974, 1988, 1994): Η Αποδοτικότητα (%) των Ιδιωτικών 
Επενδύσεων ανά Επίπεδο Εκπαίδευσης και Φύλο (Μ.Ο.) 
 

1974 1988 1994 
Επίπεδο 
Εκπαίδευσης Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

Πρωτοβάθµια 2,0 3,0 1,3 1,8 2,1 -  

∆ευτεροβάθµια 
(Γυµνάσιο) 2,6 3,9 3,1 2,9 3,4  - 
∆ευτεροβάθµια 
(Λύκειο) 4,1 5,6 3,1 4,1 4,3 3,4 
∆ευτεροβάθµια 
(Τεχνικό Λύκειο) - - - - 4,1 4,1 
Τριτοβάθµια 
(Τεχνολογική) - - - - 4,7 4,6 
Τριτοβάθµια 5,4 7,2 3,9 5,1 5,4 5,2 

Πηγή: Cholezas and Tsakloglou (2000-2001) 

 

Πίνακας Π.18: Ελλάδα (1974, 1988, 1994): Η Αποδοτικότητα (%) των Ιδιωτικών 
Επενδύσεων ανά Επίπεδο Εκπαίδευσης (Ετήσια Οριακή) 
 

1974 1988 1994 
Επίπεδο 
Εκπαίδευσης Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

Πρωτοβάθµια 2,0 3,0 1,3 1,8 2,1 -  

∆ευτεροβάθµια 
(Γυµνάσιο) 3,8 5,8 6,6 5,3 6,1 -  
∆ευτεροβάθµια 
(Λύκειο) 8,8 10,7 3,4 7,7 6,9 9,2 
∆ευτεροβάθµια 
(Τεχνικό Λύκειο) - - - - 6,3 11,9 
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Τριτοβάθµια 
(Τεχνολογική) - - - - 7,0 6,6 
Τριτοβάθµια 9,3 11,9 6,2 8,0 8,7 10,4 

Πηγή: Cholezas and Tsakloglou (2000-2001) 

 
Πίνακας Π.19: Ελλάδα (1997): Η Αποδοτικότητα (%) των Ιδιωτικών Επενδύσεων 
στην Τ.Τ.Ε. κατά Κατεύθυνση Σπουδών 
 

Σύντοµη Εκλεπτυσµένη Mincer (Με Π.Ε.) Κατευθύνσεις Σπουδών 

  STTE=3,5 STTE=4 STTE=3,5 STTE=4 STTE=3,5 STTE=4 

Τεχνολόγοι T.T.E 4,16 3,64 5,66 5,04 5,42 4,75 

Tεχν/γοι  Εφαρµογών 7,93 6,94 6,97 6,36 6,74 5,90 

Τεχν/γοι Γεωπονίας 0,82 0,71 - - 3,17 2,78 

Τεχν/γοι  Υγείας & 
Πρόνοιας 4,41 3,86 4,57 3,81 4,72 4,12 
Τεχν/γοι  Γραφικών 
Τεχνών 3,93 3,44 - - 5,00 4,38 
Τεχν/γοι ∆ιοίκησης & 
Οικονοµίας 1,61 1,41 - - 3,77 3,30 
Τεχν/γοι Τροφίµων & 
∆ιατροφής 5,49 4,80 - - 10,45 9,15 

Πηγή: Tsamadias, C. (2001a) 
Σηµείωση: όπου Π.Ε, Πραγµατική Εµπειρία 
 
 
Πίνακας Π.20: Ελλάδα (1997): Η Αποδοτικότητα (%) των Κοινωνικών Επενδύσεων 
στην Τ.Τ.Ε. κατά Κατεύθυνση Σπουδών 
 

Αποδοτικότητα (r%) 

Σύνολο Οικονοµίας Ιδιωτικός Τοµέας 

Κατεύθυνση Σπουδών 
∆ιάρκεια 
Σπουδών Σύντοµη Εκλ/µένη Σύντοµη Εκλ/µένη 

3,5 3,79 4,91 3,56 6 

Τεχνολόγοι Τ.Τ.Ε. 4 3,31 4,31 3,11 5,38 

3,5 6,51 6,22 5,57 5,84 
Τεχνολόγοι 
Εφαρµογών 4 5,7 5,63 4,87 5,17 

3,5 0,37 0,71 
Τεχνολόγοι  
Γεωπονίας 4 0,32 - 0,62 - 

3,5 3,5 3,66 1,5 2,79 
Τεχνολόγοι  
Υγείας & Πρόνοιας 4 3,05 2,93 1,31 2,19 

Τεχνολόγοι  3,5 2,71 4,8 8,24 - 
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Γραφικών Τεχνών  4 3,1 3,87 7,21 

3,5 1,28 3,65 1,53 
Τεχνολόγοι  ∆ιοίκησης 
& Οικονοµίας  4 1,12 3,18 1,34 - 

3,5 4,18 6,11 
Τεχνολόγοι Τροφίµων 
& ∆ιατροφής 4 3,66 

- 
5,34 

- 

Πηγή: Tsamadias, C. (2001b) 
Σηµείωση: όπου – υποδηλώνει αδυναµία εκτίµησης της αποδοτικότητας γιατί οι αντίστοιχες 
εκτιµήσεις των συναρτήσεων εισοδήµατος-ηλικίας δεν είναι στατιστικά σηµαντικές. 
 

Πίνακας Π.21: Ελλάδα (1997): Η Αποδοτικότητα (%) των Κοινωνικών Επενδύσεων 
στην Τ.Τ.Ε. 
 

Κοινωνική Aποδοτικότητα 

Σύντοµη  Εκλεπτυσµένη 
∆ιάρκεια 
Σπουδών (Έτη) I II I II 

3,5 
3,56 3,79 6,01 4,93 

4 
3,11 3,31 5,40 4,33 

Πηγή: Τσαµαδιάς, Κ. (2000) 
Σηµειώσεις: όπου Ι, Ιδιωτικός τοµέας, ΙΙ Ευρύτερος ∆ηµόσιος και Ιδιωτικός τοµέας 
 
 
Πίνακας Π.22: Ελλάδα(1997): Η Αποδοτικότητα (%) των Ιδιωτικών Επενδύσεων 
στην Τ.Τ.Ε. 
 

Ιδιωτική Αποδοτικότητα  

Σύντοµη Εκλεπτυσµένη Mincer Βασική 
Mincer 

Εκτεταµένη 
∆ιάρκεια 
Σπουδών (Έτη) II II Π.Ε. ∆.Ε. Π.Ε. ∆.Ε. 

3,5 
4,16 5,66     5,42 7,33 

4 
3,64 5,04 4,75 6,42 4,74 6,41 

Πηγή: Τσαµαδιάς, Κ. (2000) 
Σηµειώσεις: όπου Ι, Ιδιωτικός τοµέας, ΙΙ Ευρύτερος ∆ηµόσιος και Ιδιωτικός τοµέας, Π.Ε Πραγµατική 
Εµπειρία, ∆.Ε ∆υνητική Εµπειρία 
 
 
Πίνακας Π.23: Ελλάδα (1997):  Η Αποδοτικότητα (%) των Ιδιωτικών και 
Κοινωνικών Επενδύσεων στην Τ.Τ.Ε. 
 

Έτη 
Σπουδών Ιδιωτική Αποδοτικότητα Κοινωνική Αποδοτικότητα 

  

Εργαζόµενοι στον 
∆ηµόσιο ή στον Ιδιωτικό 
Τοµέα 

Εργαζόµενοι στον 
∆ηµόσιο ή στον Ιδιωτικό 
Τοµέα 

Εργαζόµενοι 
στον Ιδιωτικό 
Τοµέα 
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4 5,04 4,33 5,4 

3,5 5,66 4,93 6,01 

Πηγή: Tsamadias, C. (2002) 
 
 
Πίνακας Π.24: Ελλάδα (1997): Η Αποδοτικότητα (%) των Ιδιωτικών Επενδύσεων 
στην Τ.Τ.Ε. 
 

Ιδιωτική Αποδοτικότητα (%) 

∆υνητική Εµπειρία Πραγµατική Εµπειρία 

∆είγµα STTE =4 STTE =3,5 STTE =4 STTE =3,5 

Σύνολο 6,10 7,33 4,74 5,42 

Άνδρες 5,97 6,82 4,70 5,33 

Γυναίκες 6,20 7,57 4,56 5,21 

Εργαζόµενοι Ιδιωτικού 
Τοµέα 5,28 6,04 3,86 4,41 
Εργαζόµενοι ∆ηµοσίου 
Τοµέα 7,16 8,18 5,42 6,90 

Πηγή: Tsamadias, C (2002) 
 
 
Πίνακας Π.25: Ελλάδα (1997): Εσωτερικός Συντελεστής Απόδοσης (%) 
 
 

Ιδιωτική Αποδοτικότητα Κοινωνική Αποδοτικότητα  

Ιδιωτικό Κόστος 
 

Εργαζόµενοι 
στον ∆ηµόσιο 
και στον 
Ιδιωτικό 
Τοµέα  

∆ηµόσιο 
Κόστος  

Εργαζόµενοι 
στον ∆ηµόσιο 
και στον 
Ιδιωτικό 
Τοµέα 

Εργαζόµεν
οι στον 
Ιδιωτικό 
Τοµέα 

Μ.Αµ.Ιδ.Κ - 
20%* 
Μ.Αµ.Ιδ.Κ 5,19 

Μ.Αµ.∆.Κ - 
20%* 
Μ.Αµ.∆.Κ  4,46 5,54 

Μ.Αµ.Ιδ.Κ - 
10%*Μ.Αµ.Ιδ.Κ  5,12 

Μ.Αµ.∆.Κ - 
10%* 
Μ.Αµ.∆.Κ   4,39 5,47 

Βασική 
Περίπτωση 5,04 

Βασική 
Περίπτωση  4,33 5,40 

Μ.Αµ.Ιδ.Κ+ 
10%*Μ.Αµ.Ιδ.Κ  4,96 

Μ.Αµ.∆.Κ+ 
10%*Μ.Αµ.∆.Κ  4,25 5,32 

Μ.Αµ.Ιδ.Κ+ 
20%*Μ.Αµ.Ιδ.Κ  4,89 

Μ.Αµ.∆.Κ + 
20%* 
Μ.Αµ.∆.Κ   4,17 5,26 

Πηγή: Tsamadias, C (2002) 
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Πίνακας Π.26: Ελλάδα (1997): Η Αποδοτικότητα (%) των Ιδιωτικών Επενδύσεων 
στην Τ.Τ.Ε. 
 

Βασική Φύλο 

∆υνητική Εµπειρία Πραγµατική Εµπειρία 
Άνδρες 5,98 4,67 

Γυναίκες 6,63 4,56 

Πηγή: Tsamadias (2004) 

 
Πίνακας Π.27: Ελλάδα (1988, 1994, 1999): Η Ετήσια Αποδοτικότητα (%) των 
Ιδιωτικών Επενδύσεων στην Ανώτερη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση 
 
Έτος ∆ηµόσιος Τοµέας Ιδιωτικός Τοµέας 

  Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

1988 5,0 14,2 2,9 9,4 

1994 3,8 / 3,3 1,9 / 0,8 5,6 / 7,5 9,0 / 9,6 

1999 5,2 / 6,3 1,8 /-1,2 6,1 / 5,3 3,8 / 8,3 

Πηγή: Cholezas and Tsakloglou, (2005) 
Σηµείωση: Η κάθετη γραµµή χωρίζει την αποδοτικότητα της τεχνική / επαγγελµατική από τη γενική 
ανώτερη βαθµίδα της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Στην έρευνα οικογενειακών προϋπολογισµών για 
το 1998, δεν υπάρχει καµία διάκριση µεταξύ των δύο τύπων της ανώτερης δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης. 
 
 
Πίνακας Π.28: Ελλάδα(1988, 1994, 1999): Η Ετήσια Αποδοτικότητα (%) των 
Ιδιωτικών Επενδύσεων στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση 
 
Έτος ∆ηµόσιος Τοµέας Ιδιωτικός Τοµέας 

  Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

1988 6,4 6,9 9,5 9,8 

1994 5,9 / 6,4 3,1 / 6,6 5,5 / 8,8 4,6 / 3,6 

1999 4,9 / 5,8 5,4 / 5,8 7,1 / 9,5 12,4 / 9,5 

Πηγή: Cholezas and Tsakloglou, (2005) 
Σηµείωση: Η κάθετος γραµµή χωρίζει την αποδοτικότητα των Τεχνολογικών Ιδρυµάτων (ΤΕΙ) από 
των Πανεπιστηµίων (ΑΕΙ). Στην έρευνα οικογενειακών προϋπολογισµών του 1998, δεν υπάρχει 
διάκριση µεταξύ των δύο τύπων της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. 
 

 
Πίνακας Π.29: Ελλάδα(1988-1999): Η Ετήσια Αποδοτικότητα (%) των Ιδιωτικών 
Επενδύσεων στην Εκπαίδευση 
 
Έτος ∆ηµόσιος Τοµέας Ιδιωτικός Τοµέας 

  Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 
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1988 4,4 5,7 5,2 5,0 

1994 5,6 5,3 6,2 6,6 

1999 5,7 5,8 6,2 7,4 

Πηγή: Cholezas and Tsakloglou, (2005) 
 
Πίνακας Π.30: Ελλάδα (1987-88, 1993-94, 1998-99): Η Αποδοτικότητα (%) των 
Ιδιωτικών Επενδύσεων στην Εκπαίδευση ανά Εκπαιδευτικό Επίπεδο και Φύλο 
 

1987-88 1993-94 1998-99 Εκπαιδευτικό Επίπεδο 
  Α Γ Σ Α Γ Σ Α Γ Σ 
Πρωτοβάθµια (όχι 
αποφοίτηση) - - - - 5.9 4.5 - - * 
Πρωτοβάθµια 
(αποφοίτηση) 4.1 3.7 4.4 2.2 µδ 6.2 * 4.4 4.9 
∆ευτεροβάθµια, Γυµνάσιο  
(όχι αποφοίτηση) - - - * * * µδ * * 
∆ευτεροβάθµια, Γυµνάσιο 
(αποφοίτηση) 5.1 5.0 5.1 6.1 5.5 7.5 6.0 8.2 7.0 
∆ευτεροβάθµια, Λύκειο  
(όχι αποφοίτηση) - - - * * * * µδ * 
∆ευτεροβάθµια, 
Τεχν/Επαγγ. Λύκειο (όχι 
αποφοίτηση) - - - * * * * 11.5 5.3 
∆ευτεροβάθµια, Λύκειο 
(αποφοίτηση) - - - 4.3 8.8 6.1 3.9 8.2 5.7 
∆ευτεροβάθµια, 
Τεχν/Επαγγ. Λύκειο 
(αποφοίτηση) - - - 3.2 11.0 5.3 3.7 3.5 3.5 
Τεχνολογικά Ινστιτούτα 
(3 έτη, όχι αποφοίτηση) - - - * * * * * * 
Τεχνολογικά Ινστιτούτα  
(3 έτη, αποφοίτηση) - - - 4.0 3.1 5.1 5.6 13.9 9.4 
Πανεπιστήµιο (όχι 
αποφοίτηση) - - - * 0.4 * * * * 
Πανεπιστήµιο, 
(αποφοίτηση), 
περιλαµβάνονται  
(Μάστερ και ∆ιδακτορικά) - - - 6.3 6.2 6.3 7.6 14.1 9.0 
∆ευτεροβάθµια (6 έτη, 
αποφοίτηση) 1.1 3.7 2.0 - - - - - - 
Τεχνολογικά Ινστιτούτα 
και Πανεπιστήµια (όχι 
αποφοίτηση) 1.9 2.1 1.8 - - - - - - 
Τεχνολογικά Ινστιτούτα 
και Πανεπιστήµια 
(αποφοίτηση) 3.9 8.1 6.2 - - - - - - 

Πηγή: Prodromidis and Prodromidis (2008)    
Παρατηρήσεις: Α = άνδρες, Γ = γυναίκες, Σ = σύνολο, - = δεν εφαρµόζεται, µδ = µη διαθέσιµο, * = 
χωρίς νόηµα 
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Πίνακας Π.31: Οι Αποδοτικότητες (%) των Επενδύσεων στην Εκπαίδευση ανά 
Εκπαιδευτικό Επίπεδο 
 

Κοινωνική Ιδιωτική 

Περιοχή 
Πρωτο- 
βάθµια 

∆ευτερο-
βάθµια 

Τριτο- 
βάθµια 

Πρωτο- 
βάθµια 

∆ευτερο-
βάθµια 

Τριτο- 
βάθµια 

Υποσαχάρια Αφρική 24,3 18,2 11,2 41,3 26,6 27,8 

Ασία 19,9 13,3 11,7 39,0 18,9 19,9 

Ευρώπη/Μ.Ανατολή 
/Βορ. Αφρική 15,5 11,2 10,6 17,4 15,9 21,7 
Λατινική Αµερική/ 
Καραϊβική 17,9 12,8 12,3 26,2 16,8 19,7 
ΟΑΣΑ 14,4 10,2 8,7 21,7 12,4 12,3 

Παγκοσµίως 18,4 13,1 10,9 29,1 18,1 20,3 

Πηγή: Psacharopoulos, G. (1994) 
Σηµείωση: Οι εκτιµήσεις έγιναν µε την εφαρµογή της πλήρους µεθόδου 
 
 
Πίνακας Π.32: Οι Αποδοτικότητες (%) των Επενδύσεων στην Εκπαίδευση ανά 
Εκπαιδευτικό Επίπεδο και Εισοδηµατική Οµάδα (Μ.Ο) 
 

Κοινωνική Ιδιωτική 

Οµάδα εισοδήµατος 

Μέσοι 
κατά 

κεφαλήν 
(US$) 

Πρωτο-
βάθµια 

∆ευτερο-
βάθµια 

Τριτο-
βάθµια 

Πρωτο-
βάθµια 

∆ευτερο-
βάθµια 

Τριτο-
βάθµια 

Χαµηλό εισόδηµα  
($ 610 ή λιγότερο) 299 23,4 15,2 10,6 35,2 19,3 23,5 
Χαµηλό µέσο 
εισόδηµα  
( $ 2.449) 1.402 18,2 13,4 11,4 29,9 18,7 18,9 
Υψηλό µέσο εισόδηµα 
( $ 7.619) 4.184 14,3 10,6 9,5 21,3 12,7 14,8 
Υψηλό εισόδηµα 
 ($ 7.620 ή 
περισσότερο) 13.100 - 10,3 8,2 - 12,8 7,7 
Παγκοσµίως 2.020 20,0 13,5 10,7 30,7 17,7 19,0 

Πηγή: Psacharopoulos, G. (1994) 
Σηµείωση: Οι εκτιµήσεις έγιναν µε την εφαρµογή της πλήρους µεθόδου 
 

 
Πίνακας Π.33: Οι Αποδοτικότητες (%) των Επενδύσεων στην ∆ευτεροβάθµια 
Εκπαίδευση  
 

  Αποδοτικότητα 

Κατηγορία Κοινωνική Ιδιωτική 

Γενική 15,5 11,7 
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Τεχνική/Επαγγελµατική 10,6 10,5 

Πηγή: Psacharopoulos, G. (1994) 

 

 
Πίνακας Π.34: Οι Αποδοτικότητες (%) των Επενδύσεων στην Εκπαίδευση ανά 
Οικονοµικό Τοµέα 
 

Οικονοµικός Τοµέας Αποδοτικότητα 

Ιδιωτικός 11,2 

∆ηµόσιος 9,0 

Πηγή: Psacharopoulos, G. (1994) 

 
 
Πίνακας Π.35: Η Αποδοτικότητα (%) των Ιδιωτικών και Κοινωνικών Επενδύσεων 
στην Εκπαίδευση ανά Επίπεδο Εκπαίδευσης 
 

  Πρωτοβάθµια ∆ευτεροβάθµια Τριτοβάθµια 

Κοινωνική 18,9 13,1 10,8 

Ιδιωτική 26,6 17,0 19,0 

Πηγή: Psacharopoulos, Patrinos, 2002 
 

 
Πίνακας Π.36: Η Αποδοτικότητα (%) των Ιδιωτικών και Κοινωνικών Επενδύσεων 
στην Εκπαίδευση ανά Επίπεδο Εκπαίδευσης και ανά περιοχή (Μ.Ο.) 
 

Κοινωνική Ιδιωτική 

  
Περιοχή 

Πρωτο- 
βάθµια 

∆ευτερο- 
βάθµια 

Τριτο- 
βάθµια 

Πρωτο- 
βάθµια 

∆ευτερο- 
Βάθµια 

Τριτο- 
βάθµια 

Ασία 16,2 11,1 11,0 20,0 15,8 18,2 

Ευρώπη/Μ. Ανατολή / 
Βόρ.Αφρική 15,6 9,7 9,9 13,8 13,6 18,8 
Λατινική Αµερική/ 
Καραϊβική 17,4 12,9 12,3 26,6 17,0 19,5 
ΟΑΣΑ 8,5 9,4 8,5 13,4 11,3 11,6 

Υποσαχάρια Αφρική 25,4 18,4 11,3 37,6 24,6 27,8 

Παγκοσµίως 18,9 13,1 10,8 26,6 17,0 19,0 

Πηγή: Psacharopoulos, Patrinos, 2002 
Σηµείωση: Οι εκτιµήσεις έγιναν µε την εφαρµογή της πλήρους µεθόδου 
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Πίνακας Π.37: Η Αποδοτικότητα (%) των Επενδύσεων στην Εκπαίδευση ανά 
Επίπεδο Εκπαίδευσης και Φύλο 
 
Εκπαιδευτικό επίπεδο Άνδρες Γυναίκες 

Πρωτοβάθµια 20,1 12,8 

∆ευτεροβάθµια 13,9 18,4 

Τριτοβάθµια 11,0 10,8 

Συνολικά 8,7 9,8 

 Πηγή: Psacharopoulos, Patrinos, 2002 

 
 
Πίνακας Π.38: Ο Συντελεστής για τα σχολικά έτη: Η Αποδοτικότητα (%) των 
Επενδύσεων στην Εκπαίδευση ανά περιφέρεια (Μ.Ο.) 
 

Περιοχή 
Μέσοι κατά 

κεφαλήν(US$) Σχολικά έτη Συντελεστής (%) 
Ασία 5182 8,4 9,9 

Ευρώπη/Μέση Ανατολή/ 
Βόρεια Αφρική 6299 8,8 7,1 
Λατινική Αµερική/ 
Καραϊβική 3125 8,2 12 
ΟΑΣΑ 24582 9,0 7,5 

Υποσαχάρια Αφρική 974 7,3 11,7 

Παγκοσµίως 9160 8,3 9,7 

Πηγή: Psacharopoulos, Patrinos, 2002 
Σηµείωση: Βλ.  Mincer- Becker-Chiswick) 
 
 
Πίνακας Π.39: Η Αποδοτικότητα (%) των Επενδύσεων στην Εκπαίδευση ανά 
επίπεδο εκπαίδευσης. (Μ.Ο.) ανά εισοδηµατική οµάδα  
 

Κοινωνική Ιδιωτική 
  
Οµάδα 
εισοδήµατος 

Μέσοι 
κατά 

κεφαλήν 
($) 

Πρωτο 
βάθµια 

∆ευτερο 
βάθµια 

Τριτο 
βάθµια 

Πρωτο 
βάθµια 

∆ευτερο 
βάθµια 

Τριτο 
βάθµια 

Υψηλό 
εισόδηµα  
($ 9,266 ή 
περισσότερο) 22,530 13,4 10,3 9,5 25,6 12,2 12,4 
Μέσο 
εισόδηµα  
($9,265) 2,996 18,8 12,9 11,3 27,4 18,0 19,3 
Χαµηλό 
εισόδηµα  
($ 755 ή 363 21,3 15,7 11,2 25,8 19,9 26,0 
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λιγότερο) 

Παγκοσµίως 7,669 18,9 13,1 10,8 26,6 17,0 19,0 
Πηγή: Psacharopoulos, Patrinos, 2002 
 
 
Πίνακας Π.40: Ο Συντελεστής για τα σχολικά έτη: Η Μέση Αποδοτικότητα (%) των 
Επενδύσεων στην Εκπαίδευση 
 
  
Οµάδα εισοδήµατος 

Μέσοι κατά 
κεφαλήν(US$) Σχολικά έτη 

Συντελεστής 
(%) 

Υψηλό εισόδηµα  
($ 9,266 ή περισσότερο) 23,463 9,4 7,4 
Χαµηλό εισόδηµα  
($ 755 ή λιγότερο) 375 7,6 10,9 
Μέσο εισόδηµα  
($9,265) 3,025 8,2 10,7 
Παγκοσµίως 9,160 8,3 9,7 

Πηγή: Psacharopoulos, Patrinos, 2002 
Σηµείωση: βλ. Mincer –Becker-Chiswick 
 
 
Πίνακας Π.41: Η Αποδοτικότητα (%) των Ιδιωτικών Επενδύσεων στην Τριτοβάθµια 
Εκπαίδευση, 2001 
 
Χώρα  Ιδιωτική Αποδοτικότητα  

Αυστρία  5,9 

Βέλγιο  7,0 

∆ανία  5,8 

Φινλανδία  6,8 

Γαλλία 5,8 

Γερµανία  4,3 

Ελλάδα  4,8 

Iρλανδία 10,7 

Ιταλία 5,1 

Λουξεµβούργο  10,5 

Ολλανδία 5,7 

Πορτογαλία 14,8 

Ισπανία  5,7 

Σουηδία  4,8 

Ηνωµένο Βασίλειο  5,1 
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Η.Π.Α. 7,0 

Πηγή: ΟΟΣΑ (2006), Πίνακας 4. 
Σηµείωση: Η διάρκεια σπουδών για το Βέλγιο, το Λουξεµβούργο, την Πορτογαλία και τις Η.Π.Α. δεν 
είναι διαθέσιµη και εκτιµάται στα 4,5 έτη 
 
 
Πίνακας Π.42: Η Αποδοτικότητα (%) των Κοινωνικών Επενδύσεων στην 
Τριτοβάθµια Εκπαίδευση, 2002 
 
Χώρα Κοινωνική Αποδοτικότητα 

Βέλγιο  5,6 

∆ανία  4,8 

Φινλανδία  11,0 

Ιταλία 8,4 

Ολλανδία  8,4 

Νορβηγία 6,8 

Σουηδία  5,2 

Ελβετία  6,1 

Η.Π.Α.  12,4 

Πηγή: ΟΟΣΑ, Education at a Glance 2005, σ. 143, Πίνακες A9.9 και A9.10, άνδρες. 
Σηµείωση: «Στενά» ποσοστά 
 
Πίνακας Π.43: Η Αποδοτικότητα (%) των (Κοινωνικών) Επενδύσεων στην 
Εκπαίδευση ανά Επίπεδο Εκπαίδευσης για τις χώρες του ΟΟΣΑ, 2002 
 
Χώρα Αποδοτικότητα 

Βέλγιο 5,6 

∆ανία  4,8 

Γαλλία  6,7 

Φινλανδία  4,8 

Ιταλία 9,5 

Ολλανδία  10,7 

Νορβηγία  4,1 

Σουηδία  1,7 

Η.Π.Α.  12,3 

Πηγή: ΟΟΣΑ (2005), σ. 143, Πίνακες A9.7 και  A9.8, άνδρες. 
Σηµείωση: ∆ηµοσιονοµικά ποσοστά. 
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Πίνακας Π.44: Η Αποδοτικότητα (%) των Ιδιωτικών και Κοινωνικών Επενδύσεων 
στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση 
 
Χώρα Έτος Ιδιωτική  Κοινωνική  

Αυστρία 1997 6,6  - 

Βέλγιο 2004 12,7 10,6 

Βουλγαρία 1993 6,5  - 

Κροατία 2004 2,1  - 

Κύπρος 1979 5,6 7,6 

Τσεχία 2004 26,5 8,9 

∆ανία 2004 4,3 1,5 

Εσθονία 2003 10,0  - 

Φιλανδία 2004 10,0 6,9 

Γαλλία 2004 7,9 7,4 

Γερµανία 2004 6,4 8,4 

Ελλάδα 2005 7,0  - 

Ουγγαρία 2004 16,8 16,0 

Ισλανδία 2003 7,9 7,7 

Ιρλανδία 2004 11,0 11,3 

Ιταλία 1995 9,3  - 

Λετονία 2002 10,6  - 

Λιθουανία 2000 4,6 -  

Λουξεµβούργου 1996 7,6 -  

Ολλανδία 1996 8,1 -  

Νορβηγία 2004 8,1 4,1 

Πολωνία 2004 20,7 14,6 

Πορτογαλία 2004 22,7 11,2 

Ρουµανία 2000 8,5  - 

Σλοβακία 1992 4,2  - 

Σλοβενία 2004 10,2  - 

Ισπανία 2004 8,2 5,8 

Σουηδία 2004 4,7 3,7 

Ελβετία 2004 10,3 2,0 
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Τουρκία 2005 22,9  - 

Ηνωµένο Βασίλειο 2004 14,4 6,5 

Μ.Ο.   10,2 7,9 

Πηγή: Psacharopoulos (2009) 

 
Πίνακας Π.45: Η Αποδοτικότητα (%) των Ιδιωτικών Επενδύσεων στην Τριτοβάθµια 
Εκπαίδευση 
 

Χώρα 
Μη 

Πανεπ/µιακή Πανεπ/µιακή Μεταπτ/κό ∆ιδακτ/κό 
Αυστρία 8,0 7,3  - -  

Βέλγιο 7,1 9,0  - -  

∆ανία 5,2 10,1  - -  

Φινλανδία 11,4 14,6  - -  

Γαλλία 18,9 13,4  - -  

Γερµανία 12,7 9,6  - -  

Ελλάδα 5,9 7,0 9,9 7,6 

Ιρλανδία 10,0 15,7  - -  

Νορβηγία 8,6 12,5  - -  

Σλοβενία 15,0 11,8 13,9 12,1 

Σουηδία 5,4 6,8  - 12,0 

Σουηδία   6,4  - -  

Τουρκία 11,5 19,7 7,7 

Ην. Βασίλειο 9,3 15,9 -  -  

Μ.Ο. 10,4 11,4 10,5 9,9 

Πηγή: Psacharopoulos (2009) 
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Παράρτηµα 2 

 
 
Στο παράρτηµα παρατίθενται οι πίνακες µε τα πιλοτικά δείγµατα ανά επίπεδο 

εκπαίδευσης και ανά τοµέα παραγωγής. 

 

ΠΙΛΟΤΙΚΑ ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 

 
Ι.Ε.Κ. 

 
� Πρωτογενής – Ιδιωτικός 

 
 
Πίνακας Π.46: Παρατηρήσεις Πιλοτικού ∆είγµατος ( 1n ) Αποφοίτων Ι.Ε.Κ. που 
εργάζονται στον Πρωτογενή-Ιδιωτικό Τοµέα. 
 

8.920 10.200 12.900 14.500 16.900 

 
 
Πίνακας Π.47: Ο αριθµός των παρατηρήσεων, ο µέσος όρος, η τυπική απόκλιση και 
η διακύµανση του πιλοτικού δείγµατος των αποφοίτων των Ι.Ε.Κ. που εργάζονται 
στον Πρωτογενή-Ιδιωτικό Τοµέα. 
 

Ν MEAN S.D. VAR 

5 12.684 2879,483287 10364280,00 

 
 

� ∆ευτερογενής -Ιδιωτικός 
 
Πίνακας Π.48: Παρατηρήσεις Πιλοτικού ∆είγµατος ( 2n ) Αποφοίτων Ι.Ε.Κ. που 
εργάζονται στον ∆ευτερογενή-Ιδιωτικό Τοµέα. 
 

11.440 9.776 24.881 29.365 11.150 

12.300 12.896 25.000 9.128 17.992 

12.012 8.840 17.400 19.059 14.156 

10.800 17.104 28.584 14.300 22.452 

 
 
Πίνακας Π.49: Ο αριθµός των παρατηρήσεων, ο µέσος όρος, η τυπική απόκλιση και 
η διακύµανση του πιλοτικού δείγµατος των αποφοίτων των Ι.Ε.Κ. που εργάζονται 
στον ∆ευτερογενή-Ιδιωτικό Τοµέα. 
 

Ν MEAN S.D. VAR 
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20 16.135 5783,376833 33447447,59 

 
 

� Τριτογενής-Ιδιωτικός 

 
Πίνακας Π.50: Παρατηρήσεις Πιλοτικού ∆είγµατος ( 3n ) Αποφοίτων Ι.Ε.Κ. που 

εργάζονται στον Τριτογενή-Ιδιωτικό Τοµέα 
 

18.032 10.173 27.800 9.396 11.560 

14.560 14.536 14.909 16.640 11.440 

32.240 12.376 11.232 23.026 13.104 

10.920 16.536 9.537 16.640 9.416 

12.84 28.964 29.000 12.768 16.516 

8.440 12.314 11.648 21.476 28.000 

. 

Πίνακας Π.51: Ο αριθµός των παρατηρήσεων, ο µέσος όρος, η τυπική απόκλιση και 
η διακύµανση του πιλοτικού δείγµατος των αποφοίτων των Ι.Ε.Κ. που εργάζονται 
στον Τριτογενή-Ιδιωτικό Τοµέα 
 

Ν MEAN S.D. VAR 

30 16.584 7433,277906 55253620,43 

 
 
ΛΥΚΕΙΟ 
 
 

� Πρωτογενής – Ιδιωτικός 
 
 
Πίνακας Π.52: Παρατηρήσεις Πιλοτικού ∆είγµατος ( 4n ) Αποφοίτων Λυκείου που 
εργάζονται στον ∆ευτερογενή-Ιδιωτικό Τοµέα 
 

4.160 14.706 7.280 15.579 21.840 

7.280 8.320 12.480 12.688 14.560 

 
 
Πίνακας Π.53: Ο αριθµός των παρατηρήσεων, ο µέσος όρος, η τυπική απόκλιση και 
η διακύµανση του πιλοτικού δείγµατος των αποφοίτων του Λυκείου που εργάζονται 
στον Πρωτογενή-Ιδιωτικό Τοµέα 
 

Ν MEAN S.D. VAR 
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10 11.889 4936,153349 27072899,87 

 
 

� ∆ευτερογενής –Ιδιωτικός 
 
Πίνακας Π.54: Παρατηρήσεις Πιλοτικού ∆είγµατος ( 5n ) Αποφοίτων Λυκείου που 

εργάζονται στον ∆ευτερογενή-Ιδιωτικό Τοµέα 
 

12.100 10.400 11.648 12.300 9.150 

12.700 17.400 15.556 9.600 25.150 

8.450 20.937 16.640 18.200 14.560 

12.064 9.800 29.800 25.000 17.472 

12.100 15.288 16.640 12.480 16.525 

10.608 17.648 21.928 10.272 32.396 

 
 
Πίνακας Π.55: Ο αριθµός των παρατηρήσεων, ο µέσος όρος, η τυπική απόκλιση και 
η διακύµανση του πιλοτικού δείγµατος των αποφοίτων του Λυκείου που εργάζονται 
στον ∆ευτερογενή-Ιδιωτικό Τοµέα 
 

N MEAN S.D. VAR 

30 16.588 6615,62842 43766539,39 

 
 

� Τριτογενής - Ιδιωτικός 
 
 
Πίνακας Π.56: Παρατηρήσεις Πιλοτικού ∆είγµατος ( 6n ) Αποφοίτων Λυκείου που 

εργάζονται στον Τριτογενή-Ιδιωτικό Τοµέα 
 

11.352 8.192 26.719 8.904 17.808 

24.492 20.748 17.472 20.088 15.392 

17.018 11.280 12.846 12.483 14.582 

25.470 12.438 11.544 29.478 11.560 

9.504 11.865 9.248 11.856 17.056 

9.720 12.200 32.000 12.104 13.832 

12.496 13.520 13.648 18.210 12.480 

27.300 30.368 15.636 17.618 9.100 
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Πίνακας Π.57: Ο αριθµός των παρατηρήσεων, ο µέσος όρος, η τυπική απόκλιση και 
η διακύµανση του πιλοτικού δείγµατος των αποφοίτων του Λυκείου που εργάζονται 
στον Τριτογενή-Ιδιωτικό Τοµέα 
 

N MEAN S.D. VAR 

40 15.615 6553,367595 42946626,83 
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Παράρτηµα 3 

 
 
Στο παράρτηµα 3 παρατίθενται οι πίνακες που απεικονίζουν τα αποτελέσµατα της 

εκτιµηµένης συνάρτησης Ηλικίας-Εισοδήµατος και οι πίνακες που απεικονίζουν τα 

αποτελέσµατα της εκτιµηµένης συνάρτησης Mincer 

 
 

Αποτελέσµατα Εκτίµησης της Συνάρτησης Ηλικίας-Εισοδήµατος 
 
 
Πίνακας Π.58: Εκτίµηση της συνάρτησης Ηλικίας-Εισόδηµα µε την χρήση των 
καθαρών εισοδηµάτων των αποφοίτων των Ι.Ε.Κ. 
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Πίνακας Π.59: Εκτίµηση της συνάρτησης Ηλικίας-Εισόδηµα µε την χρήση των 
καθαρών εισοδηµάτων των αποφοίτων του Λυκείου 
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Πίνακας Π.60: Εκτίµηση της συνάρτησης Ηλικίας-Εισόδηµα µε την χρήση των 
καθαρών εισοδηµάτων των ανδρών αποφοίτων των Ι.Ε.Κ. 
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Πίνακας Π.61: Εκτίµηση της συνάρτησης Ηλικίας-Εισόδηµα µε την χρήση των 
καθαρών εισοδηµάτων των ανδρών αποφοίτων του Λυκείου. 
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Πίνακας Π.62: Εκτίµηση της συνάρτησης Ηλικίας-Εισόδηµα µε την χρήση των 
καθαρών εισοδηµάτων των γυναικών αποφοίτων των Ι.Ε.Κ. 
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Πίνακας Π.63: Εκτίµηση της συνάρτησης Ηλικίας-Εισόδηµα µε την χρήση των 
καθαρών εισοδηµάτων των γυναικών αποφοίτων του Λυκείου 
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Πίνακας Π.64: Εκτίµηση της συνάρτησης Ηλικίας-Εισόδηµα µε την χρήση των 
ακαθάριστων εισοδηµάτων των αποφοίτων των Ι.Ε.Κ. 
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Πίνακας Π.65: Εκτίµηση της συνάρτησης Ηλικίας-Εισόδηµα µε την χρήση των 
ακαθάριστων εισοδηµάτων των αποφοίτων του Λυκείου 
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Πίνακας Π.66: Εκτίµηση της συνάρτησης Ηλικίας-Εισόδηµα µε την χρήση των 
ακαθάριστων εισοδηµάτων των ανδρών αποφοίτων των Ι.Ε.Κ. 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                            ____ccccoooonnnnssss                ----22224444777722223333....44442222            7777222277771111....111144449999                ----3333....44440000            0000....000000001111                ----33339999000055557777....22221111            ----11110000333388889999....66662222
                                        aaaaaaaa                ----11115555....33335555444433334444                4444....44440000999900006666                ----3333....44448888            0000....000000001111                ----22224444....00004444666600003333            ----6666....666666662222666655551111
                                            aaaa                    1111888811116666....444444443333            333366669999....0000999922225555                    4444....99992222            0000....000000000000                    1111000088888888....888844441111                2222555544444444....000044444444
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                            yyyy                                CCCCooooeeeeffff....            SSSSttttdddd....    EEEErrrrrrrr....                        tttt                PPPP>>>>||||tttt||||                    [[[[99995555%%%%    CCCCoooonnnnffff....    IIIInnnntttteeeerrrrvvvvaaaallll]]]]
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                            TTTToooottttaaaallll                1111....7777888877775555eeee++++11110000            222211112222        88884444333311117777111166661111....7777                                            RRRRooooooootttt    MMMMSSSSEEEE                        ====        7777222288888888....7777
                                                                                                                                                                                                                            AAAAddddjjjj    RRRR----ssssqqqquuuuaaaarrrreeeedddd    ====        0000....3333666699999999
                RRRReeeessssiiiidddduuuuaaaallll                1111....1111111155556666eeee++++11110000            222211110000        55553333111122224444555522228888....3333                                            RRRR----ssssqqqquuuuaaaarrrreeeedddd                    ====        0000....3333777755559999
                            MMMMooooddddeeeellll                6666....7777111199991111eeee++++00009999                    2222        3333....3333555599995555eeee++++00009999                                            PPPPrrrroooobbbb    >>>>    FFFF                        ====        0000....0000000000000000
                                                                                                                                                                                                                            FFFF((((        2222,,,,            222211110000))))    ====            66663333....22224444
                        SSSSoooouuuurrrrcccceeee                                    SSSSSSSS                            ddddffff                            MMMMSSSS                                                        NNNNuuuummmmbbbbeeeerrrr    ooooffff    oooobbbbssss    ====                    222211113333

 
 
 
Πίνακας Π.67: Εκτίµηση της συνάρτησης Ηλικίας-Εισόδηµα µε την χρήση των 
ακαθάριστων εισοδηµάτων των ανδρών αποφοίτων του  Λυκείου 
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Πίνακας Π.68: Εκτίµηση της συνάρτησης Ηλικίας-Εισόδηµα µε την χρήση των 
ακαθάριστων εισοδηµάτων των γυναικών αποφοίτων των  Ι.Ε.Κ. 
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Πίνακας Π.69: Εκτίµηση της συνάρτησης Ηλικίας-Εισόδηµα µε την χρήση των 
ακαθάριστων εισοδηµάτων των γυναικών αποφοίτων του Λυκείου. 
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Αποτελέσµατα εκτίµησης της Συνάρτησης Mincer 

 

Πίνακας Π.70: Εκτίµηση της βασικής συνάρτησης Mincer µε την χρήση των 
καθαρών εισοδηµάτων και των πραγµατικών ετών εµπειρίας των αποφοίτων των 
Ι.Ε.Κ. και του Λυκείου συνολικά  
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Πίνακας Π.71: Εκτίµηση της βασικής συνάρτησης Mincer µε την χρήση των 
καθαρών εισοδηµάτων και των πραγµατικών ετών εµπειρίας των ανδρών αποφοίτων 
των Ι.Ε.Κ. και του Λυκείου 
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Πίνακας Π.72: Εκτίµηση της βασικής συνάρτησης Mincer µε την χρήση των 
καθαρών εισοδηµάτων και των πραγµατικών ετών εµπειρίας των γυναικών 
αποφοίτων των Ι.Ε.Κ. και του Λυκείου 
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Πίνακας Π.73: Εκτίµηση της βασικής συνάρτησης Mincer µε την χρήση των 
καθαρών εισοδηµάτων και των δυνητικών ετών εµπειρίας των αποφοίτων των Ι.Ε.Κ. 
και του Λυκείου συνολικά.  
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Πίνακας Π.74: Εκτίµηση της βασικής συνάρτησης Mincer µε την χρήση των 
καθαρών εισοδηµάτων και των δυνητικών ετών εµπειρίας των ανδρών αποφοίτων 
των Ι.Ε.Κ. και του Λυκείου 
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Πίνακας Π.75: Εκτίµηση της βασικής συνάρτησης Mincer µε την χρήση των 
καθαρών εισοδηµάτων και των δυνητικών ετών εµπειρίας των γυναικών αποφοίτων 
των Ι.Ε.Κ. και του Λυκείου  
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Πίνακας Π.76: Εκτίµηση της εκτεταµένης συνάρτησης Mincer µε την χρήση των 
καθαρών εισοδηµάτων και των πραγµατικών ετών εµπειρίας των αποφοίτων των 
Ι.Ε.Κ. και του Λυκείου συνολικά. 
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Πίνακας Π.77: Εκτίµηση της εκτεταµένης συνάρτησης Mincer µε την χρήση των 
καθαρών εισοδηµάτων και των πραγµατικών ετών εµπειρίας των ανδρών αποφοίτων 
των Ι.Ε.Κ. και του Λυκείου. 
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Πίνακας Π.78: Εκτίµηση της εκτεταµένης συνάρτησης Mincer µε την χρήση των 
καθαρών εισοδηµάτων και των πραγµατικών ετών εµπειρίας των γυναικών 
αποφοίτων των Ι.Ε.Κ. και του Λυκείου. 
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Πίνακας Π.79: Εκτίµηση της εκτεταµένης συνάρτησης Mincer µε την χρήση των 
καθαρών εισοδηµάτων και των δυνητικών ετών εµπειρίας των αποφοίτων των Ι.Ε.Κ. 
και του Λυκείου συνολικά. 
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Πίνακας Π.80: Εκτίµηση της εκτεταµένης συνάρτησης Mincer µε την χρήση των 
καθαρών εισοδηµάτων και των δυνητικών ετών εµπειρίας των ανδρών αποφοίτων 
των Ι.Ε.Κ. και του Λυκείου. 
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Πίνακας Π.81: Εκτίµηση της εκτεταµένης συνάρτησης Mincer µε την χρήση των 
καθαρών εισοδηµάτων και των δυνητικών ετών εµπειρίας των γυναικών αποφοίτων 
των Ι.Ε.Κ. και του Λυκείου. 
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Πίνακας Π.82: Εκτίµηση της βασικής συνάρτησης Mincer µε την χρήση των 
ακαθάριστων εισοδηµάτων και των πραγµατικών ετών εµπειρίας των αποφοίτων των 
Ι.Ε.Κ. και του Λυκείου συνολικά. 
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Πίνακας Π.83: Εκτίµηση της βασικής συνάρτησης Mincer µε την χρήση των 
ακαθάριστων εισοδηµάτων και των πραγµατικών ετών εµπειρίας των ανδρών 
αποφοίτων των Ι.Ε.Κ. και του Λυκείου. 
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Πίνακας Π.84: Εκτίµηση της βασικής συνάρτησης Mincer µε την χρήση των 
ακαθάριστων εισοδηµάτων και των πραγµατικών ετών εµπειρίας των γυναικών 
αποφοίτων των Ι.Ε.Κ. και του Λυκείου. 
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Πίνακας Π.85: Εκτίµηση της βασικής συνάρτησης Mincer µε την χρήση των 
ακαθάριστων εισοδηµάτων και των δυνητικών ετών εµπειρίας των αποφοίτων των 
Ι.Ε.Κ. και του Λυκείου συνολικά. 
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Πίνακας Π.86: Εκτίµηση της βασικής συνάρτησης Mincer µε την χρήση των 
ακαθάριστων εισοδηµάτων και των δυνητικών ετών εµπειρίας των ανδρών 
αποφοίτων των Ι.Ε.Κ. και του Λυκείου. 
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Πίνακας Π.87: Εκτίµηση της βασικής συνάρτησης Mincer µε την χρήση των 
ακαθάριστων εισοδηµάτων και των δυνητικών ετών εµπειρίας των γυναικών 
αποφοίτων των Ι.Ε.Κ. και του Λυκείου. 
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Πίνακας Π.88: Εκτίµηση της εκτεταµένης συνάρτησης Mincer µε την χρήση των 
ακαθάριστων εισοδηµάτων και των πραγµατικών ετών εµπειρίας των αποφοίτων των 
Ι.Ε.Κ. και του Λυκείου συνολικά. 
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Πίνακας Π.89: Εκτίµηση της εκτεταµένης συνάρτησης Mincer µε την χρήση των 
ακαθάριστων εισοδηµάτων και των πραγµατικών ετών εµπειρίας των ανδρών 
αποφοίτων των Ι.Ε.Κ. και του Λυκείου. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                            ____ccccoooonnnnssss                    9999....000011117777444444441111                ....000033337777111133331111            222244442222....88885555            0000....000000000000                    8888....999944444444555588881111                        9999....0000999900003333
                                        eeeeeeee                ----....0000000000006666444411114444            ....0000000000001111111166669999                ----5555....44449999            0000....000000000000                ----....0000000000008888777700008888            ----....0000000000004444111111119999
                                            eeee                    ....0000555555552222999977771111            ....0000000044444444555511115555                11112222....44442222            0000....000000000000                    ....0000444466665555666622222222                ....0000666644440000333311119999
                                            ssss                    ....0000999922220000000044442222            ....0000222266666666000011112222                    3333....44446666            0000....000000001111                    ....0000333399998888000066665555                ....1111444444442222000011118888
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                            yyyy                                CCCCooooeeeeffff....            SSSSttttdddd....    EEEErrrrrrrr....                        tttt                PPPP>>>>||||tttt||||                    [[[[99995555%%%%    CCCCoooonnnnffff....    IIIInnnntttteeeerrrrvvvvaaaallll]]]]
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                            TTTToooottttaaaallll                222211116666....333399993333666622229999        1111000055551111        ....222200005555888899993333000088882222                                            RRRRooooooootttt    MMMMSSSSEEEE                        ====        ....33334444666611113333
                                                                                                                                                                                                                            AAAAddddjjjj    RRRR----ssssqqqquuuuaaaarrrreeeedddd    ====        0000....4444111188881111
                RRRReeeessssiiiidddduuuuaaaallll                111122225555....555555553333999955559999        1111000044448888        ....111111119999888800003333333399996666                                            RRRR----ssssqqqquuuuaaaarrrreeeedddd                    ====        0000....4444111199998888
                            MMMMooooddddeeeellll                99990000....8888333399996666777700005555                    3333        33330000....2222777799998888999900002222                                            PPPPrrrroooobbbb    >>>>    FFFF                        ====        0000....0000000000000000
                                                                                                                                                                                                                            FFFF((((        3333,,,,        1111000044448888))))    ====        222255552222....77775555
                        SSSSoooouuuurrrrcccceeee                                    SSSSSSSS                            ddddffff                            MMMMSSSS                                                        NNNNuuuummmmbbbbeeeerrrr    ooooffff    oooobbbbssss    ====                1111000055552222

 
 



 212 

Πίνακας Π.90: Εκτίµηση της εκτεταµένης συνάρτησης Mincer µε την χρήση των 
ακαθάριστων εισοδηµάτων και των πραγµατικών ετών εµπειρίας των γυναικών 
αποφοίτων των Ι.Ε.Κ. και του Λυκείου 
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Πίνακας Π.91: Εκτίµηση της εκτεταµένης συνάρτησης Mincer µε την χρήση των 
ακαθάριστων εισοδηµάτων και των δυνητικών ετών εµπειρίας των αποφοίτων των 
Ι.Ε.Κ. και του Λυκείου συνολικά 
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Πίνακας Π.92: Εκτίµηση της εκτεταµένης συνάρτησης Mincer µε την χρήση των 
ακαθάριστων εισοδηµάτων και των δυνητικών ετών εµπειρίας των ανδρών 
αποφοίτων των Ι.Ε.Κ. και του Λυκείου 
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Πίνακας Π.93: Εκτίµηση της εκτεταµένης συνάρτησης Mincer µε την χρήση των 
ακαθάριστων εισοδηµάτων και των δυνητικών ετών εµπειρίας των γυναικών 
αποφοίτων των Ι.Ε.Κ. και του Λυκείου 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                            ____ccccoooonnnnssss                    8888....666600005555444488885555                ....000033334444888833332222            222244447777....00006666            0000....000000000000                    8888....555533337777111111113333                8888....666677773333888855557777
                                        eeeeeeee                ----....0000000000007777777799991111            ....0000000000000000999988883333                ----7777....99993333            0000....000000000000                ----....0000000000009999777722221111            ----....0000000000005555888866661111
                                            eeee                    ....0000666655551111000000006666            ....0000000033339999444433332222                11116666....55551111            0000....000000000000                    ....0000555577773333666600004444                ....0000777722228888444400008888
                                            ssss                    ....3333000066660000888833338888            ....0000222222222222666644445555                11113333....77775555            0000....000000000000                    ....2222666622223333888800006666                    ....333344449999777788887777
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                            yyyy                                CCCCooooeeeeffff....            SSSSttttdddd....    EEEErrrrrrrr....                        tttt                PPPP>>>>||||tttt||||                    [[[[99995555%%%%    CCCCoooonnnnffff....    IIIInnnntttteeeerrrrvvvvaaaallll]]]]
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                            TTTToooottttaaaallll                111166665555....666622229999999900009999            888800009999        ....222200004444777733334444111122227777                                            RRRRooooooootttt    MMMMSSSSEEEE                        ====        ....22228888777700003333
                                                                                                                                                                                                                            AAAAddddjjjj    RRRR----ssssqqqquuuuaaaarrrreeeedddd    ====        0000....5555999977776666
                RRRReeeessssiiiidddduuuuaaaallll                        66666666....44440000444455554444            888800006666        ....000088882222333388887777777766667777                                            RRRR----ssssqqqquuuuaaaarrrreeeedddd                    ====        0000....5555999999991111
                            MMMMooooddddeeeellll                99999999....2222222255553333666688888888                    3333        33333333....0000777755551111222222229999                                            PPPPrrrroooobbbb    >>>>    FFFF                        ====        0000....0000000000000000
                                                                                                                                                                                                                            FFFF((((        3333,,,,            888800006666))))    ====        444400001111....44446666
                        SSSSoooouuuurrrrcccceeee                                    SSSSSSSS                            ddddffff                            MMMMSSSS                                                        NNNNuuuummmmbbbbeeeerrrr    ooooffff    oooobbbbssss    ====                    888811110000

 
 
 
 
 
Ανάλυση Ευαισθησίας 
 
Παρατίθενται οι πίνακες που απεικονίζουν τα αποτελέσµατα της εκτιµηµένης 
συνάρτησης Mincer 
 

Πίνακας Π.94: Εκτίµηση της βασικής συνάρτησης Mincer µε την χρήση των 
ακαθάριστων εισοδηµάτων και των πραγµατικών ετών εµπειρίας των αποφοίτων των 
Ι.Ε.Κ. και του Λυκείου συνολικά (-1 έτος εκπαίδευσης) 
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Πίνακας Π.95: Εκτίµηση της βασικής συνάρτησης Mincer µε την χρήση των 
ακαθάριστων εισοδηµάτων και των πραγµατικών ετών εµπειρίας των αποφοίτων των 
Ι.Ε.Κ. και του Λυκείου συνολικά (-6 µήνες εκπαίδευσης) 
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Πίνακας Π.96: Εκτίµηση της βασικής συνάρτησης Mincer µε την χρήση των 
ακαθάριστων εισοδηµάτων και των πραγµατικών ετών εµπειρίας των αποφοίτων των 
Ι.Ε.Κ. και του Λυκείου συνολικά (+1 έτος εκπαίδευσης) 
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Πίνακας Π.97: Εκτίµηση της βασικής συνάρτησης Mincer µε την χρήση των 
ακαθάριστων εισοδηµάτων και των πραγµατικών ετών εµπειρίας των αποφοίτων των 
Ι.Ε.Κ. και του Λυκείου συνολικά (+6 µήνες εκπαίδευσης) 
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Πίνακας Π.98: Εκτίµηση της βασικής συνάρτησης Mincer µε την χρήση των 
ακαθάριστων εισοδηµάτων και των δυνητικών ετών εµπειρίας των αποφοίτων των 
Ι.Ε.Κ. και του Λυκείου συνολικά (-1 έτος εκπαίδευσης) 
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Πίνακας Π.99: Εκτίµηση της βασικής συνάρτησης Mincer µε την χρήση των 
ακαθάριστων εισοδηµάτων και των δυνητικών ετών εµπειρίας των αποφοίτων των 
Ι.Ε.Κ. και του Λυκείου συνολικά (-6 µήνες εκπαίδευσης) 
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Πίνακας Π.100: Εκτίµηση της βασικής συνάρτησης Mincer µε την χρήση των 
ακαθάριστων εισοδηµάτων και των δυνητικών ετών εµπειρίας των αποφοίτων των 
Ι.Ε.Κ. και του Λυκείου συνολικά (+1 έτος εκπαίδευσης) 
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Πίνακας Π.101: Εκτίµηση της βασικής συνάρτησης Mincer µε την χρήση των 
ακαθάριστων εισοδηµάτων και των δυνητικών ετών εµπειρίας των αποφοίτων των 
Ι.Ε.Κ. και του Λυκείου συνολικά (+6 µήνες εκπαίδευσης) 
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Πίνακας Π.102: Εκτίµηση της εκτεταµένης συνάρτησης Mincer µε την χρήση των 
ακαθάριστων εισοδηµάτων και των πραγµατικών ετών εµπειρίας των αποφοίτων των 
Ι.Ε.Κ. και του Λυκείου συνολικά (-1 έτος εκπαίδευσης) 
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Πίνακας Π.103: Εκτίµηση της εκτεταµένης συνάρτησης Mincer µε την χρήση των 
ακαθάριστων εισοδηµάτων και των πραγµατικών ετών εµπειρίας των αποφοίτων των 
Ι.Ε.Κ. και του Λυκείου συνολικά (-6 µήνες εκπαίδευσης) 
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Πίνακας Π.104: Εκτίµηση της εκτεταµένης συνάρτησης Mincer µε την χρήση των 
ακαθάριστων εισοδηµάτων και των πραγµατικών ετών εµπειρίας των αποφοίτων των 
Ι.Ε.Κ. και του Λυκείου συνολικά (+1 έτος εκπαίδευσης) 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                            ____ccccoooonnnnssss                    8888....999911118888555522221111            ....0000222266666666555544448888            333333334444....55559999            0000....000000000000                    8888....888866666666222244444444                8888....999977770000777799997777
                                        eeeeeeee                ----....0000000000006666333388881111            ....0000000000000000999911115555                ----6666....99998888            0000....000000000000                ----....0000000000008888111177774444            ----....0000000000004444555588887777
                                            eeee                    ....0000555566668888000066665555            ....0000000033333333444466667777                11116666....99997777            0000....000000000000                    ....0000555500002222444422228888                ....0000666633333333777700001111
                                            ssss                    ....0000777788888888222233336666            ....0000111188889999222200006666                    4444....11117777            0000....000000000000                    ....0000444411117777111155556666                ....1111111155559999333311115555
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                            yyyy                                CCCCooooeeeeffff....            SSSSttttdddd....    EEEErrrrrrrr....                        tttt                PPPP>>>>||||tttt||||                    [[[[99995555%%%%    CCCCoooonnnnffff....    IIIInnnntttteeeerrrrvvvvaaaallll]]]]
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                            TTTToooottttaaaallll                444400008888....777700009999777799992222        1111888866661111        ....222211119999666611118888333377773333                                            RRRRooooooootttt    MMMMSSSSEEEE                        ====        ....33335555111188888888
                                                                                                                                                                                                                            AAAAddddjjjj    RRRR----ssssqqqquuuuaaaarrrreeeedddd    ====        0000....4444333366662222
                RRRReeeessssiiiidddduuuuaaaallll                    222233330000....00006666222277772222        1111888855558888        ....111122223333888822222222777777777777                                            RRRR----ssssqqqquuuuaaaarrrreeeedddd                    ====        0000....4444333377771111
                            MMMMooooddddeeeellll                111177778888....666644447777000077772222                    3333            55559999....555544449999000022224444                                            PPPPrrrroooobbbb    >>>>    FFFF                        ====        0000....0000000000000000
                                                                                                                                                                                                                            FFFF((((        3333,,,,        1111888855558888))))    ====        444488880000....99992222
                        SSSSoooouuuurrrrcccceeee                                    SSSSSSSS                            ddddffff                            MMMMSSSS                                                        NNNNuuuummmmbbbbeeeerrrr    ooooffff    oooobbbbssss    ====                1111888866662222

 
 
 
Πίνακας Π.105: Εκτίµηση της εκτεταµένης συνάρτησης Mincer µε την χρήση των 
ακαθάριστων εισοδηµάτων και των πραγµατικών ετών εµπειρίας των αποφοίτων των 
Ι.Ε.Κ. και του Λυκείου συνολικά (+6 µήνες εκπαίδευσης) 
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Πίνακας Π.106: Εκτίµηση της εκτεταµένης συνάρτησης Mincer µε την χρήση των 
ακαθάριστων εισοδηµάτων και των δυνητικών ετών εµπειρίας των αποφοίτων των 
Ι.Ε.Κ. και του Λυκείου συνολικά (-1 έτος εκπαίδευσης) 
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Πίνακας Π.107: Εκτίµηση της εκτεταµένης συνάρτησης Mincer µε την χρήση των 
ακαθάριστων εισοδηµάτων και των δυνητικών ετών εµπειρίας των αποφοίτων των 
Ι.Ε.Κ. και του Λυκείου συνολικά (-6 µήνες εκπαίδευσης) 
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Πίνακας Π.108: Εκτίµηση της εκτεταµένης συνάρτησης Mincer µε την χρήση των 
ακαθάριστων εισοδηµάτων και των δυνητικών ετών εµπειρίας των αποφοίτων των 
Ι.Ε.Κ. και του Λυκείου συνολικά (+1 έτος εκπαίδευσης) 
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Πίνακας Π.109: Εκτίµηση της εκτεταµένης συνάρτησης Mincer µε την χρήση των 
ακαθάριστων εισοδηµάτων και των δυνητικών ετών εµπειρίας των αποφοίτων των 
Ι.Ε.Κ. και του Λυκείου συνολικά (+6 µήνες εκπαίδευσης) 
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Πίνακας Π.110: Εκτίµηση της βασικής συνάρτησης Mincer µε την χρήση των 
καθαρών εισοδηµάτων και των πραγµατικών ετών εµπειρίας των αποφοίτων των 
Ι.Ε.Κ. και του Λυκείου συνολικά (-1 έτος εκπαίδευσης) 
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Πίνακας Π.111: Εκτίµηση της βασικής συνάρτησης Mincer µε την χρήση των 
καθαρών εισοδηµάτων και των πραγµατικών ετών εµπειρίας των αποφοίτων των 
Ι.Ε.Κ. και του Λυκείου συνολικά (-6 µήνες εκπαίδευσης) 
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Πίνακας Π.112: Εκτίµηση της βασικής συνάρτησης Mincer µε την χρήση των 
καθαρών εισοδηµάτων και των πραγµατικών ετών εµπειρίας των αποφοίτων των 
Ι.Ε.Κ. και του Λυκείου συνολικά (+1 έτος εκπαίδευσης) 
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Πίνακας Π.113: Εκτίµηση της βασικής συνάρτησης Mincer µε την χρήση των 
καθαρών εισοδηµάτων και των πραγµατικών ετών εµπειρίας των αποφοίτων των 
Ι.Ε.Κ. και του Λυκείου συνολικά (+6 µήνες εκπαίδευσης) 
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Πίνακας Π.114: Εκτίµηση της βασικής συνάρτησης Mincer µε την χρήση των 
καθαρών εισοδηµάτων και των δυνητικών ετών εµπειρίας των αποφοίτων των Ι.Ε.Κ. 
και του Λυκείου συνολικά (-1 έτος εκπαίδευσης) 
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Πίνακας Π.115: Εκτίµηση της βασικής συνάρτησης Mincer µε την χρήση των 
καθαρών εισοδηµάτων και των δυνητικών ετών εµπειρίας των αποφοίτων των Ι.Ε.Κ. 
και του Λυκείου συνολικά (-6 µήνες εκπαίδευσης) 
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Πίνακας Π.116: Εκτίµηση της βασικής συνάρτησης Mincer µε την χρήση των 
καθαρών εισοδηµάτων και των δυνητικών ετών εµπειρίας των αποφοίτων των Ι.Ε.Κ. 
και του Λυκείου συνολικά (+1 έτος εκπαίδευσης) 
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Πίνακας Π.117: Εκτίµηση της βασικής συνάρτησης Mincer µε την χρήση των 
καθαρών εισοδηµάτων και των δυνητικών ετών εµπειρίας των αποφοίτων των Ι.Ε.Κ. 
και του Λυκείου συνολικά (+6 µήνες εκπαίδευσης) 
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Πίνακας Π.118: Εκτίµηση της εκτεταµένης συνάρτησης Mincer µε την χρήση των 
καθαρών εισοδηµάτων και των πραγµατικών ετών εµπειρίας των αποφοίτων των 
Ι.Ε.Κ. και του Λυκείου συνολικά (-1 έτος εκπαίδευσης) 
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Πίνακας Π.119: Εκτίµηση της εκτεταµένης συνάρτησης Mincer µε την χρήση των 
καθαρών εισοδηµάτων και των πραγµατικών ετών εµπειρίας των αποφοίτων των 
Ι.Ε.Κ. και του Λυκείου συνολικά (-6 µήνες εκπαίδευσης) 
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Πίνακας Π.120: Εκτίµηση της εκτεταµένης συνάρτησης Mincer µε την χρήση των 
καθαρών εισοδηµάτων και των πραγµατικών ετών εµπειρίας των αποφοίτων των 
Ι.Ε.Κ. και του Λυκείου συνολικά (+1 έτος εκπαίδευσης) 
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Πίνακας Π.121: Εκτίµηση της εκτεταµένης συνάρτησης Mincer µε την χρήση των 
καθαρών εισοδηµάτων και των πραγµατικών ετών εµπειρίας των αποφοίτων των 
Ι.Ε.Κ. και του Λυκείου συνολικά (+6 µήνες εκπαίδευσης) 
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Πίνακας Π.122: Εκτίµηση της εκτεταµένης συνάρτησης Mincer µε την χρήση των 
καθαρών εισοδηµάτων και των δυνητικών ετών εµπειρίας των αποφοίτων των Ι.Ε.Κ. 
και του Λυκείου συνολικά (-1 έτος εκπαίδευσης) 
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Πίνακας Π.123: Εκτίµηση της εκτεταµένης συνάρτησης Mincer µε την χρήση των 
καθαρών εισοδηµάτων και των δυνητικών ετών εµπειρίας των αποφοίτων των Ι.Ε.Κ. 
και του Λυκείου συνολικά (-6 µήνες εκπαίδευσης) 
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Πίνακας Π.124: Εκτίµηση της εκτεταµένης συνάρτησης Mincer µε την χρήση των 
καθαρών εισοδηµάτων και των δυνητικών ετών εµπειρίας των αποφοίτων των Ι.Ε.Κ. 
και του Λυκείου συνολικά (+1 έτος εκπαίδευσης) 
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Πίνακας Π.125: Εκτίµηση της εκτεταµένης συνάρτησης Mincer µε την χρήση των 
καθαρών εισοδηµάτων και των δυνητικών ετών εµπειρίας των αποφοίτων των Ι.Ε.Κ. 
και του Λυκείου συνολικά (+6 µήνες εκπαίδευσης) 
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Παράρτηµα 4 

 
 
Ερωτηµατολόγιο 1: Για την άντληση στοιχείων για τα εισοδήµατα των αποφοίτων 
των Ι.Ε.Κ. και του Λυκείου 
 
 

Για εργαζόµενους (µισθωτούς) στον ιδιωτικό τοµέα 
 
 
Ερώτηση 1 
Ηλικία:………… 
 
Ερώτηση 2 
Φύλο:………………….. 
 
Ερώτηση 3  
Είστε απόφοιτος: 
α. Λυκείου……………… 
β. ΙΕΚ…………………… 
 
 
Ερώτηση 4 
Η επιχείρηση που εργάζεστε σε ποιόν τοµέα παραγωγής εντάσσεται 
α. Πρωτογενή Τοµέα (Αλιεία, Κτηνοτροφία, Ορυκτός πλούτος)…………… 
β. ∆ευτερογενή Τοµέα (Βιοµηχανία, Βιοτεχνία)……………………………. 
γ. Τριτογενής Τοµέας ( Παροχή Υπηρεσιών π.χ. Τουρισµός, Τράπεζες, Πωλήσεις 
κ.α.)……………………….. 
 
Ερώτηση 5 
Πόσα έτη συνολικής προϋπηρεσίας έχετε………………… 
 
Ερώτηση 6 
Ποιες είναι οι ακαθάριστες µηνιαίες αποδοχές από την εργασία σας για το 
2009…………………….. 
 
Ερώτηση 7 
Ποιες είναι οι καθαρές µηνιαίες αποδοχές από την εργασία σας για το 
2009………………………… 
 
 
 
Ερωτηµατολόγιο 2: Για την άντληση στοιχείων (από δηµόσιους φορείς) για τα 
Ι.Ε.Κ. και για το κόστος εκπαίδευσης και κατάρτισης (2009) 
 
 
Ερώτηση 1 
Ποιος είναι ο αριθµός των Ι.Ε.Κ. της χώρας……………………………… 
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Ερώτηση 2 
Ποιο είναι το συνολικό εµβαδό έκτασης γης που καταλαµβάνουν τα Ι.Ε.Κ……… 
 
Ερώτηση 3  
Ποιο είναι το συνολικό εµβαδό των κτιριακών εγκαταστάσεων των Ι.Ε.Κ………… 
 
Ερώτηση 4 
Ποια είναι τα συνολικά ετήσια έσοδα των Ι.Ε.Κ. για το 2009……………………. 
 
Ερώτηση 5 
Ποιες είναι οι πηγές χρηµατοδότησης των Ι.Ε.Κ……………………………. 
 
Ερώτηση 6 
Ποιο είναι το συνολικό ετήσιο κόστος των Ι.Ε.Κ. για το 2009……………………. 
 
Ερώτηση 7 
Έχει υπολογιστεί η αξία της κτιριακής περιουσίας (αντικειµενική, εµπορική)……….. 
 
Ερώτηση 8 
Έχει υπολογιστεί η αξία του εξοπλισµού……………………………………….. 
 
Ερώτηση 9 
Πόσοι είναι οι απόφοιτοι για το 2009 (άνδρες, γυναίκες)………………….. 
 
Ερώτηση 10 
Ποιο είναι το ύψος των διδάκτρων για 
α. ∆ηµόσια Ι.Ε.Κ………………………………………….. 
β. Ιδιωτικά Ι.Ε.Κ………………………………………….. 
 
Ερώτηση 11 
Ποιο είναι το ύψος των υποτροφιών που δίνονται και σε πόσα άτοµα…………….. 
 
 
 
Ερωτηµατολόγιο 3: Για την άντληση στοιχείων (από καταρτιζόµενους) για τις 
άµεσες ετήσιες ιδιωτικές δαπάνες που απαιτούνται για την εκπαίδευση και κατάρτιση 
στα Ι.Ε.Κ.  
 
 
Ερώτηση 1 
Καταρτίζεστε σε  
α. ∆ηµόσιο Ι.Ε.Κ………………………….. 
β. Ιδιωτικό Ι.Ε.Κ………………………….. 
 
Ερώτηση 2 
Ποια είναι η ετήσια δαπάνη που καταβάλατε για την διαµονή σας, κατά τη διάρκεια 
κατάρτισης στο Ι.Ε.Κ. για το 2009 
……………………………………………………………………… 
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Ερώτηση 3 
Ποια είναι η ετήσια δαπάνη που καταβάλατε για τις µετακινήσεις σας στο Ι.Ε.Κ. για 
το 2009……………………………………………………………………….. 
 
Ερώτηση 5 
Ποια είναι η ετήσια δαπάνη που καταβάλατε για την αγορά βιβλίων που ήταν 
απαραίτητα για τις ανάγκες εκπαίδευσης και κατάρτισης στο Ι.Ε.Κ. για το 
2009………………………………………………………………………… 
 
Ερώτηση 6 
Ποια είναι η ετήσια δαπάνη που καταβάλατε για την αγορά αναλωσίµων (γραφική 
ύλη, µελάνια, χαρτιά, κλπ) για τις ανάγκες εκπαίδευσης και κατάρτισης στο Ι.Ε.Κ. για 
το 2009 …………………………………………………………………………. 
 
Ερώτηση 7 
Γίνατε αποδέκτης υποτροφίας (από δηµόσιο ή ιδιωτικό φορέα) κατά τη διάρκεια 
κατάρτισης σας στο Ι.Ε.Κ…………………………..  
 
Ερώτηση 8 
Αν σας χορηγήθηκε υποτροφία, ποιο ήταν το ύψος αυτής………………………… 
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