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Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 
ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ. 

 
Αθανάσιος Μήνας, εκπαιδευτικός 
Ιωάννης Καλύβας, Σχολικός Σύμβουλος 
 
Με τη διαμόρφωση του συστήματος της αγοράς εμφανίστηκε το πρόβλημα  

ερμηνείας της λειτουργίας του.  Το πρόβλημα αυτό κλήθηκε να αντιμετωπίσει η 
οικονομική επιστήμη (Heilbroner & Thurow,  1984). Η Οικονομική Επιστήμη  
(Φώκιαλη, 2006) μελετά, εξηγεί και προσπαθεί να επηρεάσει τα οικονομικά 
προβλήματα κάθε κοινωνίας. Ερευνά πώς παίρνονται οι αποφάσεις για το τι θα 
παραχθεί, πώς θα παραχθεί και για ποιον θα παραχθεί. Μελετά τους θεσμούς και τους 
μηχανισμούς μέσα από τους οποίους γίνεται η παραγωγή, η ανταλλαγή και η 
κατανάλωση. Η Οικονομική Επιστήμη  επιδιώκει να δημιουργήσει και να ελέγξει 
θεωρίες που να εξηγούν επιστημονικά τη συμπεριφορά των ατόμων όπως 
εκφράζονται στην προσπάθεια να ικανοποιηθούν απεριόριστες ανάγκες με 
περιορισμένα μέσα. Περιεχόμενο λοιπόν της οικονομικής επιστήμης είναι οι 
αποφάσεις για το τι θα παραχθεί, πώς θα παραχθεί και από ποιον θα παραχθεί, 
υποκείμενο των αποφάσεών της  είναι ο άνθρωπος και αντικείμενο των αποφάσεών 
της  είναι τα αγαθά και οι υπηρεσίες.  

Είναι γενικά παραδεκτό ότι ο στόχος κάθε οργανωμένης κοινωνίας είναι η 
ευημερία των μελών της. Στο μέτρο που ικανοποιείται ο στόχος αυτός μιλάμε για 
ανάπτυξη. Όταν ο όρος «ανάπτυξη» αναφέρεται στην παραγωγή οικονομικών 
αγαθών και τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων μιας χώρας, γίνεται 
λόγος για «οικονομική ανάπτυξη». Με τον όρο οικονομική ανάπτυξη δεν εννοούμε 
μόνο την ικανότητα μιας χώρας να αυξάνει την παραγωγή της αλλά μια σειρά 
διαρθρωτικών μεταβολών και θεσμικών αλλαγών του πλαισίου που προσδιορίζει τον 
τρόπο παραγωγής και δύναμης του εισοδήματος. Είναι δηλαδή μια διαδικασία που 
κάνει τους ανθρώπους γενικά πιο ευκατάστατους, αυξάνοντας τον έλεγχο τους στα 
αγαθά και διευρύνοντας τις επιλογές τους, όρος σχεδόν ταυτόσημος με την άνοδο του 
βιοτικού επιπέδου.  

Όταν  ο όρος ανάπτυξη αναφέρεται σ΄ ένα γενικότερο πλαίσιο της κοινωνικής, 
οικονομικής και πολιτισμικής ζωής του πληθυσμού, μιλάμε για «κοινωνική 
ανάπτυξη  (Σαΐτη   2000)».  

Η βασική αρχή της κοινωνικής ανάπτυξης είναι η παραδοχή ότι η γνώση 
αποτελεί προϋπόθεση για την ενεργητική συμμετοχή του πολίτη στην κοινωνική και 
πολιτιστική ζωή και στοχεύει στην ανάπτυξη της προσωπικότητας του ανθρώπου 
μέσα στις ραγδαίες διεθνείς κοινωνικό-οικονομικές, επιστημονικές και τεχνολογικές 
εξελίξεις, στην  ανάπτυξη της συμμετοχής των πολιτών στα δρώμενα που τους 
αφορούν, στη συμβολή στην αντιμετώπιση προσωπικών, οικογενειακών και 
κοινωνικών προβλημάτων, στη δημιουργική αξιοποίηση του ελευθέρου χρόνου, στη 
συμμετοχή  στη δημιουργία πολιτιστικών αγαθών, στη συμβολή στην ισόρροπη 
κοινωνική πρόοδο και στην αντιμετώπιση των κάθε μορφής διακρίσεων και 
ανισοτήτων,  

Η ανάπτυξη ως αντικειμενικός σκοπός και ως διαδικασία περιλαμβάνει μια 
αλλαγή στις βασικές αξίες της ζωής και της εργασίας καθώς και των κοινωνικών, 
πολιτιστικών και πολιτικών θεσμών τους. Ο Streeten  (Σαΐτη  2000) βλέπει τη 
διαδικασία της ανάπτυξης μέσα από την πρόοδο και τις διαστάσεις της παραγωγής 
και των εισοδημάτων, των συνθηκών παραγωγής, του επιπέδου ζωής ( διατροφή, 
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στέγαση, υγεία, εκπαίδευση), της συμπεριφοράς και στάσης ως προς την εργασία, 
τους θεσμούς και τις τακτικές που ακολουθούνται. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η 
ανάπτυξη είναι μια πολυδιάστατη διαδικασία και σύνολο σκοπών, όπου οι διαστάσεις 
είναι κοινωνικές, πολιτικές και πολιτιστικές, Η ανάπτυξη ως διαδικασία δεν είναι 
συνώνυμη με την οικονομική ανάπτυξη καθώς η τελευταία φαίνεται να ωφελεί τους 
ανθρώπους με τρόπο άνισο,  

Με τον όρο οικονομική ανάπτυξη δεν εννοούμε μόνο την ικανότητα μιας 
χώρας να αυξάνει την παραγωγή της αλλά και μια σειρά διαρθρωτικών μεταβολών 
και θεσμικών αλλαγών του πλαισίου που προσδιορίζει τον τρόπο παραγωγής και 
δύναμης του εισοδήματος. Είναι μια διαδικασία που κάνει τους ανθρώπους γενικά πιο 
ευκατάστατους, αυξάνοντας τον έλεγχό τους στα αγαθά και διευρύνοντας τις επιλογές 
τους, ανεβάζοντας το βιοτικό τους επίπεδο. Η οικονομική ανάπτυξη για πολλούς 
συγγραφείς συνδέεται  με την συνεχή αύξηση του Α.Ε.Π. ή την αύξηση του ΑΕΕ ή 
του κατά κεφαλήν Α.Ε.Π.. Στο ερώτημα που βεβαίως τίθεται είναι αν το κατά 
κεφαλή εισόδημα ή το ΑΕΠ και άλλοι παράγοντες, εκφράζουν πάντοτε τον 
πραγματικό βαθμό ανάπτυξης μιας χώρας, η απάντηση είναι αρνητική. Παρ΄ όλα 
αυτά όμως ο όρος «οικονομική ανάπτυξη» είναι πολυδιάστατος και η ολοκληρωμένη 
μορφή του ενοποιεί όχι μόνο όλες τις εκφράσεις της κοινωνικής ζωής ενός λαού, 
αλλά και όλες τις κοινωνικές τάξεις.  

Η οικονομική ανάπτυξη είναι μια δυναμική διαδικασία οικονομικής 
μεγέθυνσης και αλλαγής που στην πορεία της συνεπάγεται αλλά και προϋποθέτει μια 
σειρά από βασικές μεταβολές. Εκτός από τους συντελεστές της παραγωγής που 
έχουμε αναφέρει ήδη (φυσικοί πόροι, εργασία, κεφάλαιο) παράγοντες που 
επηρεάζουν την αναπτυξιακή διαδικασία μιας χώρας είναι και η τεχνολογία, οι 
ανθρώπινες αντιλήψεις, η μεγάλη αύξηση του πληθυσμού, η ικανότητα της δημόσιας 
διοίκησης, η επιχειρηματικότητα, το μέγεθος της αγοράς και το θεσμικό πλαίσιο. 

Η Οικονομική της Εκπαίδευσης είναι ένας σχετικά νέος κλάδος της 
οικονομικής επιστήμης. Η θεωρητική βάση της σύγχρονης οικονομικής της 
εκπαίδευσης αναφέρεται από τον Adam Smith στο βιβλίο του «Ο Πλούτος των 
Εθνών», όπου ανέφερε ότι η μόρφωση ή η κατάρτιση ενός εργαζομένου για να γίνει 
ειδικευμένος στοιχίζει στον εργαζόμενο ή την επιχείρηση ένα ποσό χρημάτων, αλλά 
αυτά τα χρήματα ανακάμπτονται συν τω χρόνω με κέρδος, διότι ο ειδικευμένος 
εργάτης γίνεται περισσότερο παραγωγικός. 

Με άλλα λόγια, οι δαπάνες για εκπαίδευση αποτελούν μία επένδυση που 
δημιουργεί ανθρώπινο κεφάλαιο, το οποίο έχει μια αποδοτικότητα συναφή με αυτή 
των επενδύσεων σε υλικό κεφάλαιο. 

Η θεωρητική αυτή βάση παρέμεινε αδρανής για δύο περίπου αιώνες. Μόλις 
μετά το Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο ακαδημαϊκοί  επιστήμονες ανακάλυψαν και 
επέκτειναν τις βασικές προτάσεις του Adam Smith  στη θεωρία του ανθρώπινου 
κεφαλαίου. Το αρχικό θεωρητικό υπόβαθρο υπήρξε η θεωρία του «ανθρώπινου 
κεφαλαίου» (human capital) (Schultz 1960), η οποία τονίζει την επενδυτική πλευρά 
της εκπαίδευσης ατόμων, ενώ στο παρελθόν θεωρούσαν την εκπαίδευση ως 
καταναλωτικό αγαθό. 

Με βάση αυτό απέδειξαν ότι η αύξηση του εθνικού εισοδήματος των Η.Π.Α. 
ήταν μεγαλύτερη από την αύξηση των κλασικών συντελεστών παραγωγής (γη, 
εργασία, υλικό κεφάλαιο) ( Ψαχαρόπουλος 1999). Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν 
Α.Εγχ.Π. παράγεται με τη χρησιμοποίηση των συντελεστών παραγωγής: του 
κεφαλαίου, της εργασίας  και της γης . Η σχέση που συνδέει τις ποσότητες των 
συντελεστών είναι μια αθροιστική συνάρτηση. Οι εκτιμήσεις αυτών των 
συναρτήσεων παραγωγής σε διάφορες χώρες κατά τη μεταπολεμική περίοδο 
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έδειχναν, ότι σημαντικό τμήμα της αυξήσεως του Α.Εγχ.Π. δεν μπορούσε να 
ερμηνευθεί από την αύξηση των ποσοτήτων των τριών συντελεστών παραγωγής, 
δηλαδή του υλικού κεφαλαίου, της αδιαφοροποίητης εργασίας που εκφράζεται από 
τον αριθμό των εργαζομένων, και της γης. Οι παράγοντες που θεωρήθηκαν 
δημιουργοί αυτού του «ανεξήγητου» τμήματος της αυξήσεως της παραγωγής είναι: 

 Η βελτίωση του εκπαιδευτικού επιπέδου του εργατικού δυναμικού. 
 Η μεταβολή της κατανομής του εργατικού δυναμικού κατά ηλικιακή 

ομάδα, φύλο και εμπειρία. 
 Η βελτίωση των μεθόδων παραγωγής. 
 Ο εκσυγχρονισμός της οργάνωσης της παραγωγής. 
 Οι οικονομίες κλίμακος παραγωγής. 
 Η μεταβολή της απασχόλησης στο εσωτερικό των επιχειρήσεων 

(ενδοεπιχειρησιακά), στο εσωτερικό των κλάδων  της παραγωγής (ενδοκλαδικά) και 
στο σύνολο των κλάδων παραγωγής (διακλαδική μεταβολή του εργατικού 
δυναμικού). 

Στις σύγχρονες κοινωνίες η εκπαίδευση συντελεί στη διαμόρφωση του 
κοινωνικού ατόμου, στη βελτίωση του νοητικού επιπέδου και της ικανότητάς του να 
κατανοεί τον κόσμο και να λαμβάνει τις καλύτερες δυνατές αποφάσεις για τη ζωή 
του, να μεταφέρει στις νεότερες γενιές γνώσεις και ικανότητες που τους παρέχουν τη 
δυνατότητα να ζουν αποτελεσματικά, προετοιμάζοντας τες για την επαγγελματική 
τους ζωή, βοηθώντας τους να αυξήσουν την οικονομική τους αξία. Η εκπαίδευση 
λοιπόν δεν έχει μόνο κοινωνικό και πολιτιστικό σκοπό αλλά και οικονομική αξία, 
αφού όπως αναφέραμε έχει σημαντική συμβολή στην αύξηση της παραγωγικότητας 
της εργασίας και της παραγωγής. Η εκπαίδευση που μέχρι πρότινος θεωρείτο μη 
παραγωγική δαπάνη και ξένη στην οικονομική πρόοδο, έχει αναγνωριστεί ως 
πρωταρχικός παράγοντας σε αυτή (Σαΐτη   2000). 

Η συμβολή της εκπαίδευσης σε σχέση με τη Μικρο – Οικονομική θεώρηση 
αποδεικνύει  ότι η επένδυση σε ανθρώπινο κεφάλαιο έχει μια απόδοση στο άτομο και 
στη κοινωνία. Δηλαδή τα περισσότερο και καλύτερα εκπαιδευόμενα άτομα 
απολαμβάνουν μεσομακροπρόθεσμα  καλύτερες αμοιβές και βελτιώνουν τη θέση 
τους ατομικά και κοινωνικά. Από Μακρο – Οικονομική θεώρηση αποδεικνύεται ότι, 
αθροίζοντας τα άτομα, έχει μια ανάλογη απόδοση για τη χώρα στο σύνολό της, 
συμβάλλοντας στην οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας και ειδικότερα στο ρυθμό 
οικονομικής ανόδου (Ψαχαρόπουλος  1999). Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει η ετήσια 
έκθεση του ΟΟΣΑ για το 2006 για την εκπαίδευση ( Ετήσια Έκθεση ΟΟΣΑ 2006).  
Σύμφωνα με την έκθεση, η εκπαίδευση χρηματοδοτείται κυρίως από τις δημόσιες 
δαπάνες και ποικίλες μελέτες υποδεικνύουν ότι τα χρήματα αυτά δαπανούνται σωστά. 
Η εκτιμώμενη μακροπρόθεσμη επίδραση ενός επιπρόσθετου χρόνου εκπαίδευσης 
στην οικονομική απόδοση των χωρών του ΟΟΣΑ κυμαίνεται εν γένει μεταξύ του 3% 
και 6%. Η ανάλυση των αιτιών της οικονομικής μεγέθυνσης δείχνει ότι η αύξηση της 
παραγωγικότητας της εργασίας συνέβαλε στο ήμισυ τουλάχιστον της μεγέθυνσης του 
κατά κεφαλή ΑΕΠ στην πλειοψηφία των χωρών του ΟΟΣΑ από το 1994 έως το 2004  

Η εκπαίδευση αποτελεί μια δραστηριότητα με κόστος στο παρόν και απόδοση 
στο μέλλον. Έχει δηλαδή μελλοντική απόδοση γιατί αυξάνει και βελτιώνει τις 
γνώσεις και τις ικανότητες του ατόμου και δίνει ευκαιρίες στο άτομο να προσφέρει 
υπηρεσίες στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα, που θα επιφέρουν οικονομικές και όχι 
μόνο ωφέλειες.  

Το κόστος εκπαίδευσης διακρίνεται σε ιδιωτικό, το οποίο αφορά το κόστος 
που πληρώνουν τα άτομα και σε κοινωνικό, το οποίο αφορά το κόστος της πολιτείας 
για την εκπαίδευση. Οι ωφέλειες που προκύπτουν από την εκπαίδευση επίσης 
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μπορούν να χωριστούν σε ιδιωτικές και κοινωνικές  και παίρνουν τη μορφή 
οικονομικών και μη οικονομικών ωφελειών, ατομικών και κοινωνικών. Από την 
παρεχόμενη εκπαίδευση ωφελούνται περισσότερο τα νέα άτομα, τα άτομα που έχουν 
κάποια επαγγελματική σχέση με τον εκπαιδευόμενο, εκείνοι που προσφέρουν τις 
υπηρεσίες της στα σχολεία καθώς και τα μέλη της κοινωνίας, αφού η άνοδος της 
ποιοτικής τους στάθμης παρέχει τα πλαίσια και τις δυνατότητες για κοινωνική, 
οικονομική, πολιτική και πολιτιστική ανάπτυξη. Όσον αφορά λοιπόν τα άτομα, η 
εκπαίδευση είναι μια ασφαλής επένδυση (Ετήσια Έκθεση ΟΟΣΑ, 2006). 

Ανάλογα ωφελείται και η κοινωνία, από τη μεγαλύτερη παραγωγή και το 
καλύτερο βιοτικό επίπεδο, από μια αυξημένη παροχή αποτελεσματικής ηγεσίας σε 
κάθε επίπεδο και από τον εμπλουτισμό του πολιτισμού της μέσα από την 
απελευθέρωση μεγαλύτερης δημιουργικότητας από περισσότερους ανθρώπους 
(Σαΐτη,   2000). 

Παρακάτω παρουσιάζουμε ορισμένους από τους πολλούς δείκτες εκπαίδευσης 
που επηρεάζουν και επηρεάζονται από την οικονομία και οι οποίοι είναι σημαντικοί 
και θα μας βοηθήσουν στην εξαγωγή συμπερασμάτων, σε σχέση με τη χώρα μας.  
Αυτοί είναι η διάρκεια υποχρεωτικής εκπαίδευσης, η αναλογία μαθητών ανά 
δάσκαλο, οι δημόσιες δαπάνες ανά μαθητή ως επί τις % του κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ, οι 
δημόσιες δαπάνες στην εκπαίδευση ως επί τις % του ΑΕγχΠ., οι δημόσιες δαπάνες 
στην εκπαίδευση ως επί τις % των γενικών δαπανών της κυβέρνησης. Δημόσιες 
δαπάνες στην εκπαίδευση ως επί τις % του ΑΕΠ. Βεβαίως παρουσιάζουμε και 
εξετάσαμε και άλλους δείκτες που σχετίζονται με την επιστήμη και τη τεχνολογία 
καθώς και στοιχεία που αναφέρονται σε δημογραφικά στοιχεία και άλλα. 

 
Γενικές Πληροφορίες –  Δημογραφικά Στοιχεία 
 
          
 ΕΛΛΑΔΑ 
 
Σύνολο πληθυσμού   2005       11,1εκατ 
 
Ποσοστό ετήσιας ανάπτυξης πληθυσμού  2005    0,3% 
 
Προσδοκώμενη διάρκεια ζωής 2004     78,9 έτη 
 
Ρυθμός παιδικής θνησιμότητας (για κάθε 1000 γεννήσεις που ζουν) 2004   4,4 % 
 
Σύνολο πληθυσμού (2004)        11.098.000 κάτοικοι 
 

 
 
 
 

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α 
 
Κατά κεφαλήν εισόδημα        ΕΛΛΑΔΑ 
1985      4,330 
1990      7,770 
1995      10,640 
2000      11,290 
2004      16,730 
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Πρωτογενής Τομέας 
1984  13,5%          
1994  10,7%          
2003  6,9%          
 
Δευτερογενής Τομέας 
 
1984  30,5%          
1994  24,4%          
2003  23,8%          
 
Τριτογενής Τομέας 
 
1984 56,0%  
      
1994 65,Ο% 
          
2003 69,3%           
 

Ποσοστά ανεργίας στην ηλικιακή βαθμίδα 25-64 
Ετών ανά επίπεδο εκπαίδευσης  2000 

 
Α/α     Χώρα                  Γυμνάσιο                                 Λύκειο          Τριτοβάθμια εκπ/ση 
1. Μ.Ο, Ε.Ε. 10,7       6,8 4,4 
2. ΕΛΛΑΔΑ  7,9     10,9 7,1 
 
Πηγή:eurydice ,eurostat, αριθμοί κλειδιά της εκπαίδευσης  2002 
 
 

γ. Εκπαίδευση 
 

 
 
Δημόσια Δαπάνη στην εκπαίδευση ως Ποσοστό του ΑΕγχΠ 
 ΕΛΛΑΔΑ 

1985 2,3 
1990 2,4 
1995 2,9 
2000 3,8 
2004 4,0 

 

Υποχρεωτική Εκπαίδευση πλήρους φοίτησης στις 15 χώρες της  Ε.Ε. και ποσοστά μαθητών γενικής-τεχνικής μετά το Γυμνάσιο 

 
ΚΡΑΤΟΣ                     ΕΤΗ                         ΓΕΝΙΚΗ %                        ΤΕΧΝΙΚΗ % 
ΕΛΛΑΔΑ                        9           67.9                             32.1 

 ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ       11            32,7                             67,3 
Μ. Ο.  Ε. Ε.                                                    45.6 %                            54.4 %  
 
ΠΗΓΗ:EURYDICE, έκδοση αριθμοί-κλειδιά της εκπαίδευσης 2002  
  
Διάρκεια υποχρεωτικής εκπ/σης (2006)     10,0 
 
Προσδοκώμενη διάρκεια σχολικής ζωής     15,8 έτη 
 
Ρυθμός αλφαβητισμού ενηλίκων (2000-2004), αγόρια   94 % 
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Ρυθμός αλφαβητισμού ενηλίκων (2000-2004), κορίτσια   88 % 
Αναλογία μαθητών/δασκάλων στην πρωτοβάθμια εκπ/ση                 11:1 
 

  
Χρήστες internet 

 
Χρήστες internet 2006       24,6 % 
 

  
  Ατομικοί Η/Υ 

 
Ατομικοί Η/Υ 1999 (ανά 100)  6,0 % 
Ατομικοί Η/Υ 2000 (ανά 100)  7,1% 
Ατομικοί Η/Υ 2006 (ανά 100)  31 % 

 
 

 
 
Συμπεράσματα: 
Από τα δημογραφικά στοιχεία διαπιστώνουμε ότι ο βαθμός παιδικής 

θνησιμότητας, που αντανακλά το καλό επίπεδο κοινωνικής ανάπτυξης, είναι ιδιαίτερα 
χαμηλός γεγονός ενθαρρυντικό για τη χώρα μας. 

Από τους οικονομικούς δείκτες διαπιστώνουμε πως η Ελλάδα ανήκει στις 
χώρες με σχετικά υψηλό Κατά Κεφαλήν εισόδημα. Παρουσιάζει τα τελευταία έτη 
σταθερούς ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης της τάξεως του 4% περίπου. Βεβαίως θα 
πρέπει να συνεχίσει τις προσπάθειές της και να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζει διαχρονικά η ελληνική οικονομία (δημοσιονομικά ελλείμματα, δημόσιο 
χρέος, ανεργία, εκσυγχρονισμός της οικονομίας). Η συνέχιση αυτής της προσπάθειας 
αναμένεται ότι θα έχει θετικές συνέπειες σε όλα τα επίπεδα της κοινωνικής και 
οικονομικής πραγματικότητας. Αξίζει να παρατηρήσουμε ότι ο  πίνακας με τα 
ποσοστά ανεργίας μας δείχνει ότι στην Ελλάδα  ευκολότερα βρίσκει δουλειά ο 
απόφοιτος γυμνασίου από τον απόφοιτο λυκείου και επίσης ο απόφοιτος γυμνασίου 
βρίσκει με την ίδια περίπου ευκολία δουλειά όπως και ο πτυχιούχος του 
πανεπιστημίου). 

Εξετάζοντας και συγκρίνοντας τους τομείς της Οικονομίας, διαχρονικά 
διαπιστώνουμε ότι αυτές κινούνται στην κατεύθυνση της ανάπτυξης του τριτογενούς 
τομέα της οικονομίας και του περιορισμού αναλογικά των άλλων τομέων. Η συνέχιση 
αυτής της πορείας θα οδηγήσει τη χώρα μας στις πλήρως ανεπτυγμένες οικονομίες.  

Τα ποσοστά ανεργίας στην ηλικιακή βαθμίδα 25-64 ετών ανά επίπεδο 
εκπαίδευσης δείχνουν ότι , αντίθετα με ότι συμβαίνει στις άλλες χώρες της 
Ευρωπαϊκή Ένωσης, στη χώρα μας είναι αυξημένα στις κατηγορίες όσων έχουν 
λυκειακή ή ανώτατη εκπαίδευση και χαμηλότερα όσων έχουν γυμνασιακή 
εκπαίδευση. Η διαπίστωση αυτή συνδέεται και με το γεγονός ότι τα ποσοστά των 
μαθητών που φοιτούν στη γενική ή  στη τεχνική μετά το Γυμνάσιο Εκπαίδευση είναι 
και πάλι αντίθετα απ΄ ότι στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φαίνεται δηλαδή ότι η 
υστέρηση της τεχνικοεπαγγελματικής εκπαίδευσης στη χώρα μας και ο μεγάλος 
βαθμός φοίτησης στη γενική εκπαίδευση, οδηγεί σε μεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας 
όσων ακολουθούν τη γενική εκπαίδευση. 

Από τους δείκτες εκπαίδευσης βλέπουμε  στην Ελλάδα, μόλις πρόσφατα, η 
προσχολική εκπαίδευση εντάχθηκε στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Η υποχρεωτική 
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εκπαίδευση εκτείνεται από την προσχολική αγωγή έως και το Γυμνάσιο ( 10 έτη από 
το επόμενο Σχολ. Έτος).   

Συγκρίνοντας διαχρονικά τις δημόσιες δαπάνες για την εκπαίδευση ως 
ποσοστό του ΑΕγχΠ διαπιστώνουμε ότι υπάρχει αυξητική τάση με τη χώρα μας να 
δαπανά πλέον το 4% του ΑΕγχΠ, το οποίο όμως είναι ακόμη χαμηλό. Επισημαίνουμε 
ότι  οι δαπάνες για την εκπαίδευση σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του ΟΟΣΑ 2006, 
υπολογίζονται κατά µέσο όρο στο 5,9% του ΑΕΠ στις χώρες του ΟΟΣΑ και 
κυµαίνονται από 3,7% στην Τουρκία έως 8%  στην Ισλανδία.   

Όπως έχουμε αναφέρει οι αυξημένες δαπάνες στην εκπαίδευση συνδέονται με 
την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει και η χώρα μας 
να αυξήσει  σημαντικά τις δαπάνες της στην εκπαίδευση. Η διαπίστωση ότι το κύριο 
πρόβλημα της εκπαίδευσης από τη δεκαετία του 1960 είναι το οικονομικό και 
ιδιαίτερα η δημόσια χρηματοδότησή της (Ψαχαρόπουλος, 1999), πρέπει να οδηγήσει 
τις εκάστοτε κυβερνήσεις στην απόφαση αύξησης των δαπανών για την παιδεία.  

Εξετάζοντας το επίπεδο αναλφαβητισμού διαπιστώνουμε ότι αυτό είναι σε 
καλό επίπεδο.  

Η αναλογία δασκάλου προς μαθητές είναι σε πολύ καλό επίπεδο στην Ελλάδα 
σε όλες τις βαθμίδες με τάση να μειώνεται.  

Ως προς τους δείκτες που αναφέρονται στην επιστήμη και τη χρήση της 
τεχνολογίας (χρήση internet, προσωπικούς Η/Υ), αξίζει να επισημάνουμε ότι η  νέα 
γενιά της Ελλάδας, ιδιαίτερα οι μαθητές που είναι κάτοικοι των πόλεων, φαίνεται να 
έχουν αυξημένη δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο,  έχουν ενταχθεί στην 
κοινωνία της πληροφορίας και δείχνουν πρόθεση συμμετοχής στις διαδικασίες της 
ηλεκτρονικής δημοκρατίας.  

Σημαντική άνοδο παρουσιάστηκε στη χώρα μας όσον αφορά στη διείσδυση 
των νέων τεχνολογιών, και ιδιαίτερα της χρήσης του Διαδικτύου και των προσωπικών 
υπολογιστών κατά το 2006. Σύμφωνα με τα στοιχεία τελευταίας έρευνας (VPRC για 
λογαριασμό του ebusinessforum και του Eθνικού Δικτύου Έρευνας και Tεχνολογίας 
(EΔET)), ένας στους τέσσερις Eλληνες (24,6%) έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο, ενώ 
περίπου ένας στους τρεις (31%) είναι χρήστης ηλεκτρονικών υπολογιστών (PC). 
Φυσικά, εξαιρετικά υψηλά είναι το ποσοστό χρήσης του κινητού τηλεφώνου που 
φθάνει στο 77,6%. Eίναι χαρακτηριστικό ότι η έρευνα δείχνει υψηλά ποσοστά χρήσης 
υπολογιστών και κινητών τηλεφώνων από παιδιά μέχρι 14 ετών. 

Σύμφωνα με άλλη έρευνα που διενήργησε το τμήμα Τηλεπικοινωνιακών 
Συστημάτων & Δικτύων του ΤΕΙ Μεσολογγίου σε 700 μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου 
ηλικίας 12 έως 20 ετών, το 72% των μαθητών έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο ενώ το 
54% εξ αυτών μπαίνουν από το σπίτι. Η εξοικείωση αυτή των μαθητών με το 
διαδίκτυο δημιουργεί μια θετική προοπτική και μια αυξανόμενη τάση για την χρήση 
των υπηρεσιών του στη χώρα μας. Στη σχέση των νέων με το Ίντερνετ παίζει 
ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο, σύμφωνα με την έρευνα, το μορφωτικό επίπεδο των 
γονέων, καθώς αγγίζει πολύ υψηλά ποσοστά όταν οι κηδεμόνες είναι πτυχιούχοι 
Πανεπιστημίου (87%) και ακόμη μεγαλύτερα όταν διαθέτουν μεταπτυχιακό (94%). 
Αντίθετα, όταν οι γονείς είναι απόφοιτοι είναι απόφοιτοι δημοτικού τότε το ποσοστό 
πρόσβασης των μαθητών στο Ίντερνετ βρίσκεται στο 44%. 

 
 
 
ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
 
Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση παραμένει ζητούμενο για τη χώρα μας.  Η 
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Ευρώπη των 27 είναι γεγονός και ο οικονομικός χώρος της Ε.Ε. είναι ενιαίος. Ο 
εκπαιδευτικός χώρος, αν και σήμερα είναι διαφορετικός, σταδιακά τείνει να 
αποκτήσει κοινά χαρακτηριστικά. Οι μεταρυθμιστικές προσπάθειες που επιβάλλεται 
να γίνουν, οφείλουν να καλύψουν σφαιρικά και σε βάθος τα εκπαιδευτικά και όχι 
μόνο ζητήματα, διότι τα χρονικά περιθώρια έχουν στενέψει. Η εκπαίδευση, 
προκειμένου να καλύψει τις συνεχώς αυξανόμενες οικονομικές δαπάνες της, αντλεί 
όλο και περισσότερα κονδύλια από την οικονομία , η οποία με τη σειρά της απαιτεί 
από την εκπαίδευση παροχή στελεχών με γενική αλλά και ειδική γνώση για να 
ανταποκριθεί στις ανάγκες της. Συνεπώς εκ των πραγμάτων εκπαίδευση και 
οικονομία είναι στενά συνδεδεμένες. Αυτό βεβαίως δεν πρέπει να σημαίνει υποταγή 
της εκπαίδευσης στην αγορά εργασίας. Το  δικαίωμα όλων στη μόρφωση πρέπει να 
συμβαδίζει με το δικαίωμα όλων για εργασία και με το πως πραγματοποιείται η 
εύρεση της εργασίας.  

  H διάρκεια της σύγχρονης εκπαίδευσης πρέπει να είναι τέτοια που να 
μπορεί να εξασφαλίσει σε αρμονική σύζευξη και   γενική γνώση και ειδική γνώση 
που είναι απαραίτητη για την οικονομία. Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα 
χρειάζεται άμεσα αλλαγή προσανατολισμού, προκειμένου  να ανταποκριθεί στο ρόλο 
του και να συμβαδίσει με τις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες. Η Εκπαίδευση  και στη 
χώρα μας πρέπει να προσφέρει στο μαθητή εκτός της αγωγής και της παιδείας και 
ευκαιρίες για επαγγελματική επιτυχία. Η  

Ολοκληρώνοντας τη μελέτη μας συμπεραίνουμε, ότι πράγματι, οι χώρες που 
επενδύουν ορθολογικά στην εκπαίδευση και το ανθρώπινο κεφάλαιο, επιτυγχάνουν 
μεσομακροπρόθεσμα μεγαλύτερη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. H αύξηση 
των δαπανών για την Παιδεία, θα δώσει τη δυνατότητα στο εκπαιδευτικό μας 
σύστημα να αντιμετωπίσει χρόνιες αδυναμίες και ανεπάρκειες, να υποστηρίξει 
αποτελεσματικά όλους τους μαθητές μας, ιδιαίτερα εκείνους που έχουν περισσότερο 
την ανάγκη, όπως μαθητές που προέρχονται από οικογένειες με χαμηλότερο 
κοινωνικοοικονομικό επίπεδο, μαθητές που χρειάζονται περισσότερο την 
αποτελεσματική λειτουργία υποστηρικτικών θεσμών (μαθητές με μαθησιακές 
δυσκολίες, αλλοδαποί μαθητές κ.τ.λ.)  

Η ενίσχυση του ρόλου της Εκπαίδευσης για τα άτομα αλλά και την κοινωνία,  
θα οδηγήσει στην περαιτέρω ενίσχυση της οικονομίας, που με τους πόρους  της θα 
χρηματοδοτεί περαιτέρω την Εκπαίδευση, δημιουργώντας έναν ανατροφοδοτούμενο 
κύκλο με αποτέλεσμα την καλύτερη εκπαίδευση για όλους, τη μείωση των 
οικονομικών και εκπαιδευτικών   ανισοτήτων, την περαιτέρω κοινωνική και 
οικονομική ανάπτυξη της χώρας μας, την ευημερία των πολιτών της χώρας μας.  
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