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Περίληψη 

Τις τελευταίες δεκαετίες, πολλές έρευνες έχουν δείξει ότι η πρόσβαση στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση έχει ταξικά χαρακτηριστικά. Συγκεκριμένες επαγγελματικές 

κατηγορίες, όπως αυτές προκύπτουν από το επάγγελμα του πατέρα των υποψηφίων, 

έχουν αυξημένες πιθανότητες εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και πιο 

συγκεκριμένα κάποιες επαγγελματικές κατηγορίες υπερεκπροσωπούνται στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση και στις σχολές υψηλής ζήτησης. Στην παρούσα εργασία 

γίνεται μια μελέτη περίπτωσης σε ένα πολύ μεγάλο λύκειο της Δυτικής Μακεδονίας 

σε βάθος δεκαετίας σε μια προσπάθεια να επαληθευτούν ή να διαψευστούν οι 

προηγούμενες έρευνες. Τα δεδομένα που συλλέξαμε και η ανάλυσή τους έρχονται να 

επιβεβαιώσουν τις προηγούμενες έρευνες, αφού και στην περίπτωσή μας, ορισμένες 

επαγγελματικές κατηγορίες έχουν αυξημένες πιθανότητες εισαγωγής στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση και υπερεκπροσωπούνται στις σχολές υψηλής ζήτησης. 

Λέξεις κλειδιά: πολιτισμικό κεφάλαιο, ανισότητες στην εκπαίδευση, Bourdieu, 

μελέτη περίπτωσης 

Abstract 

Several studies over the past decades have shown that admission to tertiary education 

has class characteristics. Several professional categories, as they are represented by 

the occupation of the father of the students, have increased admission probabilities 

and are overrepresented in the university population, especially in high demand 

schools. Our case study is about a large secondary school in the district of West 

Macedonia over a period of ten years. We’ve gathered data and analyzed them trying 

to see if the conclusions of the previous studies hold in our case as well. Indeed, our 

analysis shows that some professions have increased admission probabilities and are 

overrepresented in high demand schools. 

Keywords: cultural capital, inequality in educational performance, Bourdieu, case 

study 
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Πρόλογος 

Ήταν Απρίλιος του 2017 όταν σ’ ένα σεμινάριο στη Φλώρινα από τον Νίκο 

Παναγιωτόπουλο άκουσα για πρώτη φορά για τη θεωρία του πολιτισμικού κεφαλαίου 

του Pierre Bourdieu. Το 1985 οι Pierre Bourdieu και Jean-Claude Passeron 

διατύπωσαν την ρηξικέλευθη θεωρία τους ότι όλοι είμαστε κληρονόμοι ενός 

ενσωματωμένου πολιτισμικού κεφαλαίου, που κληρονομούμε από την οικογένειά μας 

μέσω της ανατροφής μας. Είναι μια θεωρία που ενώ εμπεριέχει την έννοια της 

κοινωνικοοικονομικής κατάστασης, πηγαίνει πολύ πιο πέρα, υποστηρίζοντας ότι το 

πολιτισμικό κεφάλαιο που μας κληρονομούν οι γονείς μας ενσωματώνεται 

κυριολεκτικά και εκφράζεται μέχρι και στη στάση του σώματός μας. 

Στο σεμινάριο αυτό άκουσα για πρώτη φορά την κατηγορία ότι το σύγχρονο 

σχολείο είναι στην ουσία ένα σχολείο που διαιωνίζει τις ανισότητες. Τα παιδιά 

έρχονται στο σχολείο με διαφορετικό πολιτισμικό κεφάλαιο και το σχολείο όχι μόνο 

δεν κάνει τίποτα για να αμβλύνει αυτές τις ανισότητες, αλλά τις ενισχύει και τις 

θεσμοποιεί μέσα από τους μηχανισμούς αξιολόγησης, επιβράβευσης και απονομής 

επισήμων τίτλων σπουδών που διαθέτει. 

Η ιδέα αυτή ήρθε να ταιριάξει με την αίσθηση που είχα αποκτήσει διαισθητικά 

όλα αυτά τα χρόνια που εργάζομαι ως καθηγητής μέσης εκπαίδευσης σ’ ένα από τα 

μεγαλύτερα Λύκεια της Δυτικής Μακεδονίας, ότι έτσι όπως δουλεύει τώρα το 

σύστημα δεν βοηθάμε πραγματικά κανένα μαθητή. Επαληθεύεται όμως στην πράξη 

αυτή η εκτίμηση; Πώς θα μπορούσαμε να μετρήσουμε το πολιτιστικό κεφάλαιο των 

μαθητών και την επίδρασή του στις σχολικές επιδόσεις ώστε να συμπεράνουμε αν το 

σχολείο αναπαράγει τις ταξικές και κοινωνικές ανισότητες ή αν αντιθέτως συμβάλλει 

στην κοινωνική κινητικότητα; 

Η εργασία αυτή προσπαθεί να δώσει μία απάντηση σ’ αυτό ακριβώς το ερώτημα. 

 

Δημήτρης Δαλαγιώργος 

Κοζάνη 2019 
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1 Εισαγωγή 

Ένα σημαντικό σώμα ερευνών σε πολλές χώρες έχει αναδείξει ότι οι 

εκπαιδευτικές ανισότητες που παρατηρούνται σε όλα τα εκπαιδευτικά συστήματα 

έχουν πρωτίστως κοινωνική προέλευση. Η Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης έχει 

αναπτύξει διάφορες θεωρίες που προσπαθούν να δώσουν απάντηση σε αυτό το 

φαινόμενο. Οι θεωρίες που φαίνεται να έχουν τα ερμηνευτικά εργαλεία για την 

ερμηνεία του φαινομένου είναι οι θεωρίες της σύγκρουσης και της κοινωνικής 

αναπαραγωγής (Ballantine & Spade, 2009), (Ballantine, Spade, & Stuber, 2017), 

(Φραγκουδάκη, 1985). 

Σύμφωνα με τις θεωρίες σύγκρουσης και κοινωνικής αναπαραγωγής, οι 

ανθρώπινες κοινωνίες είναι διαχωρισμένες σε κοινωνικές τάξεις και κοινωνικά 

στρώματα, όπου η κάθε τάξη έχει διαφορετικό κοινωνικό στάτους, οικονομική 

επιφάνεια, μόρφωση, ισχύ κλπ. Το σχολείο, αντί όντως να προσφέρει ίσες ευκαιρίες 

σε όλους ανεξαρτήτως προέλευσης, φαίνεται να ανταμείβει περισσότερο τους 

μαθητές που προέρχονται από τα μεσαία και ανώτερα κοινωνικά στρώματα έναντι 

των μαθητών που προέρχονται από τα κατώτερα κοινωνικά στρώματα. 

Ποιος ακριβώς όμως είναι ο μηχανισμός που επιτρέπει την κοινωνική 

αναπαραγωγή; Ο Pierre Bourdieu στη μνημειώδη του μελέτη (Bourdieu & Passeron, 

1996) έρχεται να δώσει απαντήσεις διατυπώνοντας τη ρηξικέλευθη θεωρία του 

πολιτισμικού κεφαλαίου. Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία, όλοι είμαστε φορείς ενός 

πολιτισμικού κεφαλαίου που κληρονομούμε από τους γονείς μας, το οποίο μας 

περιορίζει ή μας βοηθάει να αναδειχθούμε. Το σχολείο, ως μηχανισμός 

αναπαραγωγής, έρχεται να επιβραβεύσει εκείνους τους μαθητές που είναι φορείς του 

πολιτισμικού κεφαλαίου της κυρίαρχης τάξης μοιράζοντας τίτλους σπουδών και 

βραβεία που επικυρώνουν αυτήν την κληρονομιά, διαιωνίζοντας τον φαύλο κύκλο 

της κοινωνικής αναπαραγωγής. 

Σύμφωνα λοιπόν, με τη θεωρία, οι μαθητές που προέρχονται από τα ανώτερα 

κοινωνικά στρώματα θα πρέπει να έχουν καλύτερες επιδόσεις στο σχολείο. Αυτό 

πράγματι το επιβεβαιώνει μεταξύ άλλων μια έρευνα που έγινε στη Νορβηγία 

(Andersen & Hansen, 2012). Και η ελληνική βιβλιογραφία όμως, όπως αυτή 

συνοψίζεται σε τρεις μελέτες, μια μετα-έρευνα που συνοψίζει πολλές προηγούμενες 

μελέτες (Θάνος, 2007), και δύο μεμονωμένες (Αναστασιάδου, 2018), (Γουβιάς, 2010) 
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δείχνει ότι οι μαθητές που προέρχονται από ανώτερα κοινωνικά στρώματα έχουν 

αυξημένες πιθανότητες εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

Αν η θεωρία είναι σωστή, θα πρέπει να επαληθευτεί και από τα δεδομένα που 

διαθέτουμε για ένα μεγάλο λύκειο της Δυτικής Μακεδονίας. Θα πρέπει δηλαδή, να 

παρατηρήσουμε και εδώ αντίστοιχα πλεονεκτήματα υπό τη μορφή των αυξημένων 

πιθανοτήτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση εκείνων των μαθητών που 

προέρχονται από ανώτερα κοινωνικά στρώματα. 

Στην παρούσα διατριβή παρουσιάζονται τα αποτελέσματα μιας μελέτης 

περίπτωσης, όπου προσπαθούμε να δούμε αν όντως η θεωρία επαληθεύεται. 

Για να το κάνουμε αυτό χρησιμοποιήσαμε δύο βασικά δεδομένα, όπως αυτά 

καταγράφονται στο πληροφοριακό σύστημα myschool του σχολείου: την εισαγωγή ή 

μη σε κάποια σχολή της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και το επάγγελμα του πατέρα. 

Το επάγγελμα του πατέρα χρησιμοποιήθηκε όπως στις άλλες έρευνες που 

παρατίθενται ως δείκτης της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης της οικογένειας του 

μαθητή και κατά συνέπεια του πολιτισμικού κεφαλαίου της οικογένειας. Ως κριτήριο 

για την ανισότητα στην πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, χρησιμοποιήθηκαν 

δείκτες παρόμοιοι με αυτούς που επινόησαν οι Bourdieu-Passeron, με τους οποίους 

μετράμε την υπερ ή υπό αντιπροσώπευση των επαγγελματικών ομάδων στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση: πχ αν το 10% των μαθητών είναι από αγροτική οικογένεια, 

και αν το ταλέντο ακολουθεί τη φυσιολογική κατανομή, θα περίμενε κανείς το 10% 

των επιτυχόντων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση να είναι από αγροτικές οικογένειες. 

Δυστυχώς αυτό δεν επαληθεύεται. Αντιθέτως επαληθεύεται η θεωρία που θέλει τους 

μαθητές από τα ανώτερα κοινωνικά στρώματα να υπερ-εκπροσωπούνται στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

Αναλυτικά, στο δεύτερο κεφάλαιο παρατίθενται οι θεωρίες της 

κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης που μας καθοδηγούν στην έρευνά μας. Ιδιαίτερη 

έμφαση δίνεται φυσικά στη θεωρία του πολιτισμικού κεφαλαίου, που εξηγεί και τον 

μηχανισμό της κοινωνικής αναπαραγωγής (§§2.5-2.7). 

Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται μια επισκόπηση προηγούμενων ερευνών για τις 

ανισότητες στην πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και παρατίθενται τα 

κυριότερα συμπεράσματά τους. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο αναλύεται η μεθοδολογία της έρευνάς μας. 

Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται αναλυτικά τα αποτελέσματα της 

έρευνας. 
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Στο έκτο και τελευταίο κεφάλαιο γίνεται μια ανασκόπηση των 

αποτελεσμάτων και συζήτηση ως προς τα συμπεράσματα της έρευνας. 
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2 Θεωρητικό μέρος 

2.1 Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης 

Πώς πρέπει να είναι δομημένη μια σχολική τάξη ή ένα ολόκληρο σχολείο; Πώς 

επηρεάζουν οι τοπικές κοινωνίες τα σχολεία; Αναπαράγει το εκπαιδευτικό σύστημα 

την κοινωνική τάξη των μαθητών και τι επίδραση έχει στο μέλλον των παιδιών; Ποια 

είναι η σχέση ανάμεσα στο εκπαιδευτικό, θρησκευτικό και πολιτικό σύστημα; Πώς 

ταξινομούνται τα εθνικά εκπαιδευτικά συστήματα μεταξύ των κρατών; Υπάρχει ένα 

κοινό, παγκόσμιο, εκπαιδευτικό πρόγραμμα σπουδών;  

Αυτά είναι μερικά μόνο από τα ερωτήματα που θέτει η Κοινωνιολογία της 

Εκπαίδευσης, ένας κλάδος της Κοινωνιολογίας, που σκοπό έχει να μελετήσει τη 

δομή, τη λειτουργία και τους σκοπούς του εκπαιδευτικού συστήματος, όχι 

απομονωμένου, αλλά όπως αλληλεπιδρά με άλλους θεσμούς της κοινωνίας, όπως η 

οικογένεια, η θρησκεία, η οικονομία κλπ. (Ballantine, Spade, & Stuber, Schools and 

Society, 2017). 

2.2 Θεωρίες της Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης 

Προκειμένου να καταλάβουν οι κοινωνικοί επιστήμονες πώς δουλεύουν – ή δεν 

δουλεύουν – τα εκπαιδευτικά συστήματα, έχουν αναπτύξει διάφορες θεωρίες, που σε 

συνδυασμό με την έρευνα, επιχειρούν να φωτίσουν όλες τις πτυχές της εκπαίδευσης. 

(Ballantine & Spade, 2009). 

Οι θεωρίες της εκπαίδευσης μπορούν να χωριστούν σε δύο μεγάλες κατηγορίες: 

Στις θεωρίες χαμηλού επιπέδου (microlevel), που μελετάνε πώς οι δάσκαλοι 

ανταποκρίνονται διαφορετικά στους μαθητές ανάλογα με το φύλο των παιδιών ή την 

κοινωνική τάξη στην οποία ανήκει η οικογένειά τους. Στις θεωρίες υψηλού επιπέδου 

(macrolevel), που προσπαθούν να εντάξουν το εκπαιδευτικό σύστημα στο γενικότερο 

κοινωνικό γίγνεσθαι. 

Οι θεωρίες χαμηλού επιπέδου δίνουν έμφαση στις αλληλεπιδράσεις και στις 

εμπειρίες που λαμβάνουν χώρα μέσα στην τάξη, μεταξύ των μαθητών και μεταξύ 

μαθητών και δασκάλων. Οι θεωρίες χαμηλού επιπέδου πολύ συχνά αποδίδουν τη 

σχολική αποτυχία στα άτομα, δηλαδή στους μαθητές, ή στους δασκάλους ή στο 

οικογενειακό περιβάλλον. Δεν παίρνουν τίποτα ως δεδομένο και προσπαθούν να 

ερευνήσουν κάθε πτυχή του πώς ο κάθε μαθητής, δάσκαλος ή γονιός κατασκευάζει 

την κοινωνική του πραγματικότητα. Προσπαθούν επίσης, να μελετήσουν τι κάνει ο 

κάθε μαθητής και δάσκαλος στο σχολείο, σε μια προσπάθεια να συμπεριληφθούν οι 
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δυναμικές που αναπτύσσονται σε καθημερινή βάση οι οποίες συχνά παραλείπονται 

από τις θεωρίες υψηλού επιπέδου. 

Στην παρούσα εργασία δεν θα χρησιμοποιήσουμε τα ερμηνευτικά εργαλεία των 

θεωριών χαμηλού επιπέδου. Αντιθέτως, θα χρησιμοποιήσουμε το πλαίσιο που 

ορίζουν οι θεωρίες υψηλού επιπέδου, που μελετούν την εκπαιδευτική διαδικασία ως 

κομμάτι ευρύτερων κοινωνικών λειτουργιών. 

2.3 Φονξιοναλιστική θεωρία 

Η πρώτη θεωρητική προσέγγιση σε υψηλό επίπεδο είναι της Λειτουργικής 

Θεωρίας (Functional Theory), που στα ελληνικά έχει επικρατήσει να λέγεται 

Δομολειτουργική ή Φονξιοναλιστική Θεωρία. Στόχος της είναι να μελετήσει πώς 

δουλεύει το εκπαιδευτικό σύστημα και τι σκοπό εξυπηρετεί. Η Φονξιοναλιστική 

Θεωρία ξεκινά με την παραδοχή ότι η Εκπαίδευση ως θεσμός λειτουργεί μαζί με 

άλλους θεσμούς προκειμένου να διατηρήσει τη σταθερότητα στην κοινωνία. Η 

εκπαίδευση είναι ένας από τους θεσμούς της κοινωνίας που σκοπό έχουν τη 

διατήρηση της κοινωνίας, όπως τα διάφορα όργανα του σώματος συνεργάζονται για 

την επιβίωση ολόκληρου του οργανισμού. Όσον αφορά τη σχολική αποτυχία, η 

Φονξιοναλιστική Θεωρία δεν ασχολείται με τις λεπτομέρειες: ίσως δεν είναι 

επιτακτική ανάγκη για την κοινωνία να πετυχαίνουν όλοι ή δεν είναι λειτουργικό να 

πετυχαίνουν όλοι.  

Θεμελιωτής της δομολειτουργικής θεωρίας είναι ο Emile Durkheim, που είδε 

τα σχολεία ως ένα θεσμό που βοηθάει στο να διατηρηθεί η τάξη στην κοινωνία. 

Κύριος σκοπός της εκπαίδευσης είναι να δημιουργεί ενότητα παρέχοντας έναν κοινό 

ηθικό κώδικα, απαραίτητο για την κοινωνική συνοχή. Οι κυριότερες λειτουργίες του 

εκπαιδευτικού συστήματος, σύμφωνα πάντα με την δομολειτουργική θεωρία είναι: 

Κοινωνικοποίηση. Τα παιδιά πρέπει να μάθουν πώς να είναι μέλη της 

κοινωνίας. Στο σχολείο υπάρχουν πιο αυστηροί κανόνες απ’ ότι στο σπίτι. Δεν 

γίνονται αποδεκτά ανεξαρτήτως συμπεριφοράς όπως ενδεχομένως να γίνεται στο 

σπίτι τους. Το σχολείο βοηθάει να αφομοιωθούν μετανάστες και μειονότητες με το να 

τους διδάξει την γλώσσα και τις αξίες της κοινωνίας στην οποία θα ενταχθούν. 

Τα παιδιά πρέπει να μάθουν να είναι παραγωγικά μέλη της κοινωνίας. Οι 

κοινωνίες χρησιμοποιούν το εκπαιδευτικό σύστημα για να περάσουν στα παιδιά 

αξίες, δεξιότητες και γνώσεις απαραίτητες για να βγάζουν το ψωμί τους.  
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Επιλογή και εκπαίδευση για την επαγγελματική σταδιοδρομία των ατόμων. 

Η επιλεκτική διαδικασία μέσα από τεστ και εξετάσεις είναι θεμελιώδης λειτουργία 

του εκπαιδευτικού συστήματος. Το εκπαιδευτικό σύστημα απονέμει διαπιστευτήρια, 

τίτλους σπουδών και βεβαιώσεις που καθορίζουν την ακαδημαϊκή και επαγγελματική 

σταδιοδρομία των ατόμων.  

Προώθηση της αλλαγής και της καινοτομίας. Τα ανώτατα εκπαιδευτικά 

ιδρύματα παράγουν νέα γνώση, τεχνολογία και ιδέες και παρέχουν στους φοιτητές 

και στους σπουδαστές τους πληροφορίες και δεξιότητες που τους χρειάζονται 

προκειμένου να ηγηθούν ή να ανοίξουν νέους δρόμους στην παραγωγή ή σε άλλους 

τομείς της κοινωνίας.  

Λανθάνουσες λειτουργίες. Πέρα από τους παραπάνω δεδηλωμένους σκοπούς 

του εκπαιδευτικού συστήματος, τα σχολεία παρέχουν και δευτερεύουσες, 

λανθάνουσες λειτουργίες όπως η φύλαξη των παιδιών μέχρι να γυρίσουν από τη 

δουλειά η γονείς τους, την ευκαιρία να κοινωνικοποιηθούν με το να φτιάξουν φιλίες 

και παρέες καθώς και να βοηθήσουν τα παιδιά να αποκτήσουν ανεξαρτησία από τους 

γονείς τους. 

Δυστυχώς η σχολική αποτυχία αντιμετωπίζεται ως κάτι δευτερεύον στη 

φονξιοναλιστική θεωρία. Δεν ασχολείται με το «γιατί» όσο με το «πώς». Αποδέχεται 

ότι η κοινωνία είναι ιεραρχικά δομημένη και ότι το σχολείο επιλέγει τους καλύτερους 

αμείβοντας την αξιοκρατία. Η σχολική επιλογή δεν καθορίζεται από την κοινωνική 

προέλευση. Αντιθέτως, αποδίδεται στο άτομο, στον μαθητή, ή στον δάσκαλο ή και 

στους δύο. (Φραγκουδάκη, 1985) 

2.4 Θεωρίες Σύγκρουσης 

Ως απάντηση στις παραδοχές της δομολειτουργικής θεωρίας ότι τα σχολεία 

είναι ιδεολογικά και πολιτικά ουδέτερα και βασίζονται στην αξιοκρατία 

αναπτύχθηκαν οι Θεωρίες Σύγκρουσης (Conflict Theory), που διατείνονται ότι η 

ανισότητα δεν οφείλεται στις ελλείψεις του ατόμου, αλλά επηρεάζονται σε πολύ 

μεγάλο βαθμό από την κοινωνική θέση του ατόμου με αποτέλεσμα κάποια παιδιά να 

είναι προνομιούχα έναντι κάποιων άλλων. Η θεωρίες αυτές βασίζονται στη δουλειά 

του Karl Marx και του Max Weber. 

Οι θεωρίες σύγκρουσης αποδέχονται ότι υπάρχουν ανταγωνιζόμενες κοινωνικές 

ομάδες, τάξεις ή ομάδες συμφερόντων και τα αντικρουόμενα συμφέροντά τους 

δημιουργούν εντάσεις, ακόμα και όταν όλοι συμφωνούν για τους κανόνες του 



24 

 

παιχνιδιού, χωρίς φυσικά αυτό να σημαίνει ότι όλοι θα σεβαστούν αυτούς τους 

κανόνες. Ο Μαρξ ειδικά θεωρούσε ότι τα σχολεία δημιουργούν και συντηρούν τις 

ανισότητες διδάσκοντας στους μαθητές τον μύθο της αξιοκρατίας σύμφωνα με τον 

οποίο όλοι έχουν ίσες ευκαιρίες και να αποδίδουν τις αποτυχίες στους σε δικές τους 

ελλείψεις και μειονεκτήματα. 

Ο Βέμπερ επέκτεινε αυτή την αντίληψη έτσι ώστε να μην βασίζεται μόνο στις 

οικονομικές σχέσεις, αλλά να λαμβάνει υπόψη της και έννοιες σχετικές με τη θέση, 

την ισχύ και την κοινωνική τάξη. Αν και λιγότερο συστηματικός από τον Durkheim, 

μας βοήθησε να καταλάβουμε τις έννοιες της γραφειοκρατίας και των ομάδων 

στάτους. Βασική λειτουργία των σχολείων κατά τον Βέμπερ είναι η διδασκαλία 

συγκεκριμένης κουλτούρας στάτους. Κάθε ομάδα στάτους έχει το δικό του σύνολο 

συμβόλων, αξιών και πεποιθήσεων τα οποία είναι γνωστά στα μέλη της ομάδας αλλά 

όχι ιδιαιτέρως κατανοητά για όσους δεν ανήκουν στην ομάδα. Τα εκπαιδευτικά 

συστήματα επηρεάζονται από τον ανταγωνισμό συμφερόντων ατόμων και ομάδων 

στην κοινωνία. Τα συμφέροντα και οι σκοποί των κυρίαρχων ομάδων στην κοινωνία 

είναι αυτά που διαμορφώνουν το εκπαιδευτικό σύστημα. 

Η κοινωνική ανισότητα συντηρείται από μια τυραννία διαπιστευτηρίων και 

τίτλων, που απαιτούνται για τις θέσεις με υψηλό κύρος και στάτους. Οι τίτλοι που 

χρειάζονται για μια θέση ολοένα και αυξάνονται, διαχωρίζοντας περαιτέρω εκείνους 

που έχουν το χρόνο και το χρήμα για να αποκτήσουν αυτούς τους τίτλους από 

εκείνους που δεν μπορούν ν’ ακολουθήσουν. Η εκπαίδευση από τη μια δίνει τη 

δυνατότητα σε άτομα και στην κοινωνία να πετύχουν τους στόχους τους, από την 

άλλη βοηθάει στο να δημιουργηθούν ομάδες με διαφορετικά προνόμια και κύρος. 

(Ballantine & Spade, 2009). 

Συνοψίζοντας, οι θεωρητικοί των συγκρουσιακών θεωριών πιστεύουν ότι οι 

διαφορές στις σχολικές επιδόσεις των μαθητών δεν βασίζονται τόσο στις ικανότητές 

τους ή στην ευφυία τους, όσο στο ότι τα σχολεία αντανακλούν τις ανάγκες των 

ισχυρών και κυρίαρχων κοινωνικών ομάδων και αναπαράγουν τις υπάρχουσες 

κοινωνικές τάξεις. Οι προσδοκίες των δασκάλων, που βασίζονται σε χαρακτηριστικά 

των μαθητών όπως η κοινωνική τάξη από την οποία προέρχονται, διαμορφώνουν τις 

εμπειρίες μάθησης των μαθητών και επηρεάζουν τις επιδόσεις και τα επιτεύγματά 

τους.  

Από αυτές τις θεωρίες προκύπτουν οι νεότερες θεωρίες της κοινωνικής 

αναπαραγωγής. Η θεωρία του πολιτιστικού (ή πολιτισμικού) κεφαλαίου που θα δούμε 
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παρακάτω είναι μια θεωρία κοινωνικής αναπαραγωγής, που προσπαθεί να γεφυρώσει 

το υψηλό επίπεδο (macrolevel) της κοινωνικής τάξης με το χαμηλό επίπεδο 

(microlevel) του ατόμου και της οικογένειας. 

2.5 Η έννοια του πολιτισμικού κεφαλαίου 

Το πολιτισμικό κεφάλαιο (Bourdieu & Passeron, 1996) είναι μια πολύπλοκη 

έννοια που είναι δύσκολο να οριστεί με σαφήνεια. Αφορά όχι μόνο γνώσεις αλλά και 

δεξιότητες, ακόμα και στάσεις, ένα ήθος (ή έθος ή έξις) που αποκτά ο καθένας μας 

καθώς μεγαλώνει. Αυτό το κεφάλαιο μας κληροδοτείται είτε ενεργά από τους γονείς 

μας, είτε παθητικά από τον οικογενειακό τρόπο ζωής και τον χώρο στον οποίο 

μεγαλώνουμε και μαθαίνουμε. 

Μπορούμε να το χωρίσουμε σε τρεις μεγάλες κατηγορίες : 

1. Στην ενσωματωμένη κατάσταση, όπου το πολιτισμικό κεφάλαιο έχει γίνει 

βίωμα και σωματική διάθεση και στάση 

2. Στην αντικειμενοποιημένη κατάσταση, ανάλογα με τα πολιτισμικά αγαθά που 

διαθέτει κανείς, όπως βιβλία, έργα τέχνης κ.α. 

3. Στη θεσμοποιημένη κατάσταση, ανάλογα με τους τίτλους σπουδών που 

απονέμει το σχολείο και έχει αποκτήσει κάποιος στην πορεία της ζωής του 

2.5.1 Ενσωματωμένη κατάσταση 

Η ενσωματωμένη κατάσταση του πολιτισμικού κεφαλαίου αναφέρεται σε μια 

μορφή διαρκών διαθέσεων του οργανισμού. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρεται στο 

σύστημα προτιμήσεων, αρχών κρίσης και διάκρισης καθώς και σε ένα σύστημα 

μόνιμων γνωστικών δομών τις οποίες χρησιμοποιεί με μοναδικό τρόπο κάθε άτομο, 

για να κατανοήσει την κοινωνική πραγματικότητα και να προσαρμοστεί σε αυτή. 

Το πολιτισμικό κεφάλαιο στη θεμελιώδη του κατάσταση είναι συνδεδεμένο 

με το σώμα. Είναι ένα «έχειν» που έγινε «είναι», μια ιδιοκτησία που έγινε σώμα. Η 

συσσώρευση πολιτισμικού κεφαλαίου προϋποθέτει μια εργασία εγχάραξης και 

εξομοίωσης, η οποία κοστίζει χρόνο, ο χρόνος που πρέπει να επενδυθεί προσωπικά 

από το ίδιο το άτομο. Αυτό το προσωπικό κεφάλαιο δεν μπορεί να μεταδοθεί 

στιγμιαία αλλά απαιτεί χρόνο γι’ αυτό και δεν μπορεί να αγοραστεί. Η συσσώρευση 

πολιτισμικού κεφαλαίου για τα άτομα που μεγαλώνουν σ’ ένα οικογενειακό και 

κοινωνικό περιβάλλον πλούσιο σε πολιτισμικό κεφάλαιο αρχίζει από τη γέννησή του 

και ταυτίζεται με την κοινωνικοποίησή του και το βιολογικό του χρόνο, ενώ για 
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ορισμένα άτομα αρχίζει πολύ αργότερα. Οι διαφορές στο πολιτισμικό κεφάλαιο είναι 

κυρίως διαφορές έναρξης της εγχάραξής του και εξομοίωσής του. 

2.5.2 Αντικειμενοποιημένη κατάσταση 

Το αντικειμενοποιημένο σε υλικά υποστηρίγματα πολιτισμικό κεφάλαιο 

μπορεί να μεταδοθεί κατά το υλικό μέρος, δηλαδή η νομική ιδιότητα της κατοχής, 

αλλά δεν μεταδίδεται ο όρος της ειδικής ιδιοποίησής του, δηλαδή της χρήσης του. 

Τα πολιτισμικά αγαθά μπορούν να αποτελέσουν το αντικείμενο μιας 

ιδιοποίησης, η οποία όμως προϋποθέτει το οικονομικό κεφάλαιο, και μιας 

συμβολικής ιδιοποίησης, η οποία προϋποθέτει το πολιτισμικό κεφάλαιο. 

Κάθε δραστηριότητα του αντικειμενοποιημένου κεφαλαίου αντιστοιχεί στα 

συστήματα προτιμήσεων, αξιών κρίσης και διάκρισης του ενσωματωμένου 

κεφαλαίου. Όταν δεν υπάρχει αυτή η αντιστοίχιση, η ίδια η συμπεριφορά (ως 

αντικειμενοποιημένο πολιτισμικό κεφάλαιο) φανερώνει την ανυπαρξία του 

αντίστοιχου ενσωματωμένου πολιτισμικού κεφαλαίου. 

2.5.3 Θεσμοποιημένη κατάσταση 

Οι σχολικοί τίτλοι, αναγνωρίσιμοι και υποστηριζόμενοι από το κοινωνικό 

σύνολο, αποτελούν τη θεσμοποιημένη κατάσταση του πολιτισμικού κεφαλαίου.  

Προβάλει μια σχετική αυτονομία σε αντίθεση με τις δύο προηγούμενες 

καταστάσεις. Προβάλλοντας τους σχολικούς τίτλους ως αυτόνομους, το σχολείο 

καταφέρνει να πείσει ότι ο καθένας μπορεί να γίνει κάτοχος αυτής της 

θεσμοποιημένης κατάστασης του πολιτισμικού κεφαλαίου. Αυτό όμως, δεν ισχύει 

πραγματικά, αφού οι σχολικοί τίτλοι είναι αποτέλεσμα της επιβράβευσης των 

ιδιοτήτων του πολιτισμικού κεφαλαίου, των δραστηριοτήτων των μαθητών 

(αντικειμενοποιημένη κατάσταση) που παρουσιάζουν εξαιτίας των συστημάτων 

προτιμήσεων, αρχών, αξιών κλπ. (ενσωματωμένη κατάσταση) που κατέχουν. 

Με αυτόν τον τρόπο ο εκπαιδευτικός θεσμός επικυρώνει και αναπαράγει 

κοινωνικές ανισότητες που υπάρχουν εκτός σχολείου και οι μαθητές φέρουν μαζί 

τους. 

2.6 Habitus (ήθος) 

Οι στάσεις των μελών των διαφόρων κοινωνικών τάξεων και ομάδων, γονείς 

ή παιδιά, και ειδικότερα οι στάσεις σε σχέση με το σχολείο, με τη σχολική κουλτούρα 

και με το μέλλον που προτείνουν οι σπουδές, αποτελούν σε μεγάλο βαθμό, έκφραση 
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του συστήματος των άρρητων ή ρητών αξιών που οφείλουν στην κοινωνική τους 

καταγωγή. 

Το habitus μπορεί να θεωρηθεί σαν ένα υποκειμενικό αλλά όχι ατομικό 

σύστημα από εσωτερικευμένες δομές (Internalised Structures), σχήματα αντίληψης, 

σύλληψης και δράσης που είναι κοινά σε όλα τα μέλη μιας ομάδας ή τάξης και που 

συνιστούν την προϋπόθεση κάθε αντικειμενοποίησης και ενόρασης 

Οι κοινωνικές τάξεις παράγουν η κάθε μια το δικό της habitus και 

αναπαράγονται απ’ αυτό. Άτομα, δηλαδή, της ίδιας κοινωνικής τάξης τείνουν να 

ενεργούν με παρόμοιους τρόπους. Οι δομημένες αυτές εντυπώσεις είναι, επίσης, 

διαρκείς. Χαρακτηρίζονται από σχετική σταθερότητα και λειτουργούν με 

προσυνειδητό τρόπο. Αλλάζουν δύσκολα, μόνο μετά από συνειδητή προσπάθεια και 

κάτω από διαφορετικές πολιτισμικές και εκπαιδευτικές συνθήκες. 

2.7 Λειτουργίες του εκπαιδευτικού συστήματος και κοινωνική 

αναπαραγωγή 

Σκοπός και βασική λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος κατά τον Pierre 

Bourdieu είναι η εγχάραξη της παραδοσιακής κουλτούρας, στην οποία προσδίδει 

κύρος και προσπαθεί να διατηρήσει προκειμένου να εξασφαλίζει και τη δική του 

διαιώνιση αφού είναι κομμάτι της παραδοσιακής κουλτούρας. Η παραδοσιακή 

κουλτούρα του σχολείου είναι παρόμοια με την παραδοσιακή κουλτούρα της 

κοινωνικής τάξης των προνομιούχων κοινωνικών στρωμάτων με συνέπεια να 

ευνοούνται οι μαθητές που προέρχονται απ’ αυτά τα κοινωνικά στρώματα. Αντίθετα 

οι μαθητές που προέρχονται από τα κατώτερα κοινωνικά στρώματα δεν είναι 

εξοικειωμένοι με την παραδοσιακή κουλτούρα και δεν μπορούν εύκολα να 

προσαρμοστούν στο σχολείο. 

2.7.1 Εσωτερικές λειτουργίες του εκπαιδευτικού συστήματος 

Οι εσωτερικές λειτουργίες του εκπαιδευτικού συστήματος είναι η 

αυτοναναπαραγωγή, η εγχάραξη, η διαγραφή και η συγκάλυψη. 

Η πρώτη λειτουργία έχει σκοπό τη διαιώνιση του υπάρχοντος εκπαιδευτικού 

συστήματος. Η εγχάραξη επιβάλει το habitus της κυρίαρχης τάξης. Με τη διαγραφή 

φιλτράρει μέσω της απόρριψης και της σχολικής διαρροής όλους τους μαθητές που 

δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του. Η συγκάλυψη κρύβει αυτές τις 

λειτουργίες δίνοντας την εντύπωση ότι αφού οι διαδικασίες του σχολείου είναι ίδιες 

για όλους, είναι και αξιοκρατικές. 
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2.7.2 Εξωτερικές λειτουργίες του εκπαιδευτικού συστήματος 

Οι εξωτερικές λειτουργίες του εκπαιδευτικού συστήματος είναι η επιλογή, η 

εξειδίκευση, η κοινωνικοποίηση, η διατήρηση και αναπαραγωγή και η νομιμοποίηση. 

• Η διαδικασία της επιλογής πραγματοποιείται μέσω των εξετάσεων που 

φιλτράρουν όσους αποδέχονται την κυρίαρχη ιδεολογία και τις αξίες που 

μεταδίδει το σχολείο. Μέσα από τη λειτουργία της επιλογής δίνει την εντύπωση 

μιας αντικειμενικής-ουδέτερης λειτουργίας και δίνει το δικαίωμα στο σχολείο να 

μεταβιβάζει την εξουσία από τη μία γενιά στην επόμενη.  

• Η εξειδίκευση παγιώνει τα αποτελέσματα της επιλογής, εξασφαλίζοντας 

προνομιούχες ειδικότητες στα παιδιά των ανωτέρων κοινωνικών στρωμάτων. 

• Η κοινωνικοποίηση πραγματοποιείται στα πρώτα χρόνια της σχολικής ζωής του 

ατόμου και εντυπώνει στα παιδιά το σύστημα αντίληψης, σκέψης εκτίμησης και 

δράσης των ανωτέρων κοινωνικών στρωμάτων. 

• Η διατήρηση και η αναπαραγωγή ενισχύει τις προηγούμενες λειτουργίες με τον 

να μην κάνει τίποτα για να αντισταθμίσει τις πολιτισμικές ελλείψεις των 

κατώτερων στρωμάτων, όσοι δεν καταφέρουν και ανελιχθούν αφομοιώνονται και 

υιοθετούν τη νοοτροπία και τα συμφέροντα της νέας τους τάξης. 

• Το σχολείο νομιμοποιεί τις κοινωνικές ανισότητες παρουσιάζοντάς τες ως 

φυσικές και όχι ως προϊόν κοινωνικών διεργασιών. 

2.8 Μέτρηση του πολιτισμικού κεφαλαίου 

Αν και οι έννοιες του πολιτισμικού κεφαλαίου και του habitus, που αναλύθηκαν 

στις προηγούμενες παραγράφους, φτιάχνουν ένα πολύ κομψό θεωρητικό πλαίσιο για 

το πώς αναπαράγονται οι κοινωνικές ανισότητες μέσα από την εκπαίδευση, στην 

πράξη αποδεικνύεται πολύ δύσκολο να ποσοτικοποιηθούν και μετρηθούν. Η μετα-

έρευνα (Winkle-Wagner, 2010) συνοψίζει πάρα πολλές έρευνες που προσπάθησαν να 

ποσοτικοποιήσουν και να μετρήσουν την επίδραση του πολιτισμικού κεφαλαίου. Τα 

προβλήματα είναι πολλά.  

Ένα βασικό πρόβλημα είναι πώς αντιλαμβάνεται ο ερευνητής την έννοια του 

πολιτισμικού κεφαλαίου αυτή καθαυτή. Υπάρχει η έννοια του πολιτισμικού 

κεφαλαίου που κατέχει η κυρίαρχη τάξη. Με αυτή την έννοια υπάρχουν αυτοί που 

διαθέτουν το εν λόγω υψηλό πολιτισμικό κεφάλαιο και αυτοί που δεν το διαθέτουν. 

Υπάρχει η έννοια του πολιτισμικού κεφαλαίου ως η γνώση ή οι δεξιότητες που 

εκτιμώνται σε ένα πιο στενό κοινωνικό πλαίσιο. Με αυτή την έννοια όλοι διαθέτουν 
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πολιτισμικό κεφάλαιο, το οποίο όμως έχει ή δεν έχει αξία σε ένα συγκεκριμένο 

κοινωνικό πλαίσιο. Υπάρχει τέλος και η έννοια του πολιτισμικού κεφαλαίου που 

μπορεί να διαθέτει μια μειονότητα, το οποίο έχει αξία και είναι προσβάσιμο μόνο σε 

συγκεκριμένες ομάδες. 

Ένα άλλο σημαντικό πρόβλημα είναι τα διαθέσιμα δεδομένα. Προκειμένου να 

αξιολογηθεί το πολιτισμικό κεφάλαιο της οικογένειας, πολλές φορές 

χρησιμοποιούνται δείκτες από τους οποίους προκύπτει έμμεσα η ύπαρξη υψηλού 

πολιτισμικού κεφαλαίου ή όχι. Τέτοιοι δείκτες συνήθως είναι το επάγγελμα των 

γονέων, το επίπεδο μόρφωσης των γονέων και το οικογενειακό εισόδημα.  

2.9 Κοινωνικές τάξεις και επαγγέλματα 

Η κοινωνική διαφοροποίηση παρατηρείται σε όλα τα κοινωνικά σύνολα 

(Καζάζη, 2004). Η κοινωνική διαστρωμάτωση είναι κάτι ευρύτερο από την κοινωνική 

τάξη και μπορεί να βασίζεται στον καταμερισμό εργασίας, στην κατανομή αγαθών 

καθώς και την αντίληψη του ίδιου του ατόμου για το που ανήκει. Η κοινωνική 

διαστρωμάτωση επηρεάζεται από το εισόδημα, τη μόρφωση, την επαγγελματική θέση 

και τον τρόπο ζωής.  

Σε οποιαδήποτε χώρα και για οποιοδήποτε σχολείο αν συγκρίνουμε τις 

επιδόσεις των μαθητών και την κοινωνική προέλευσή τους θα διαπιστώσουμε ότι 

συνήθως οι κακοί μαθητές προέρχονται από αγροτικές οικογένειες ή οικογένειες 

εργατών, οι μέτριοι μαθητές από τα μικροαστικά και μεσαία στρώματα και οι άριστοι 

από τα ανώτερα στρώματα (Φραγκουδάκη, 1985). 

Επειδή τα δεδομένα είναι περιορισμένα στις διάφορες δημόσιες στατιστικές, οι 

περισσότεροι ερευνητές καταφεύγουν σε μία απεικόνιση της κοινωνικής τάξης μέσω 

της μόρφωσης, του εισοδήματος ή του επαγγέλματος. Όπως θα δούμε παρακάτω, 

αυτά τα τρία ευλόγως συνδέονται τις περισσότερες φορές. 

Ενώ στην κλασική μαρξιστική ανάλυση οι τάξεις συνδέονται άμεσα με την 

ιδιοκτησία των μέσω παραγωγής, ο Erik Olin Wright φτιάχνει μια διαστρωμάτωση 

που λαμβάνει υπόψη της το είδος του επαγγέλματος (Wright, 1985). 
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 Βλέπουμε λοιπόν, ότι το επάγγελμα έχει άμεση σχέση με την κοινωνική 

διαστρωμάτωση. Αυτός ο χωρισμός των εργαζομένων σε κατώτερα, μεσαία και 

ανώτερα κοινωνικά στρώματα επαναλαμβάνεται σε πολλές έρευνες καθώς και σε 

επίσημες ταξινομήσεις. Περισσότερα θα πούμε στο κεφάλαιο της Μεθοδολογίας της 

παρούσας έρευνας. 

2.9.1 Τάξεις και πολιτισμικό κεφάλαιο 

Πάνω ακριβώς στην κωδικοποίηση των επαγγελμάτων σε κοινωνικές τάξεις, 

υπάρχει μία έρευνα που προσπαθεί να μετρήσει την επίδραση του πολιτισμικού 

κεφαλαίου στις ακαδημαϊκές επιδόσεις. Πρόκειται για την έρευνα (Andersen & 

Hansen, 2012) στην οποία μελέτησαν τις σχολικές επιδόσεις των μαθητών της 

Νορβηγίας αφού έλαβαν υπόψη τους την κοινωνική προέλευσή τους με βάση το 

επάγγελμα του πατέρα ή της μητέρας τους. Αφού οι ερευνητές έκαναν τη διάκριση 
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ανάμεσα σε πολιτισμικό και οικονομικό κεφάλαιο, τα επαγγέλματα χωρίστηκαν σε 

κοινωνικές τάξεις τόσο κατακόρυφα, ανάλογα με το πόσο κεφάλαιο κατείχαν, όσο 

και οριζόντια, ανάλογα με τη σύνθεση του κεφαλαίου. Η κατακόρυφη 

διαστρωμάτωση μοιάζει πολύ με το διαχωρισμό που ακολουθούμε τόσο στην 

παρούσα μελέτη όσο και σε άλλες μελέτες που μνημονεύονται στο επόμενο κεφάλαιο 

και ακολουθούν το πρότυπο ISCO-88. Ο οριζόντιος διαχωρισμός έγινε ανάμεσα σε 

επαγγέλματα της ίδιας κοινωνικής τάξης, αλλά με βάση το αν υπάρχει έμφαση σε 

πολιτισμικό, επαγγελματικό ή οικονομικό κεφάλαιο. Π.χ. η ελίτ, συμπεριλαμβάνει 

επαγγέλματα με υψηλό πολιτισμικό κεφάλαιο, όπως καθηγητές πανεπιστημίων, 

καλλιτέχνες, διοικητικά στελέχη στο χώρο των εκδόσεων κλπ., επαγγέλματα 

ενδιάμεσα όπως γιατροί, δικαστές, πιλότοι και επαγγέλματα της οικονομικής ελίτ, 

που μπορεί να μη διαθέτουν πλούσιο πολιτισμικό κεφάλαιο, διαθέτουν όμως μεγάλο 

οικονομικό κεφάλαιο, όπως διοικητικά και διευθυντικά στελέχη με εισόδημα πάνω 

από 1 εκατομμύριο κορώνες. 

Στην έρευνά τους οι μελετητές προσπάθησαν να απαντήσουν  

1. Αν η σχολική επίδοση επηρεάζεται τόσο από τον κατακόρυφο διαχωρισμό 

των οικογενειών ανάλογα με το πόσο κεφάλαιο διαθέτουν (πχ διευθυντικά 

στελέχη έναντι εργατών), όσο και από την οριζόντια κατανομή κεφαλαίου 

ανάλογα με το ποιο επάγγελμα έχει περισσότερο πολιτισμικό κεφάλαιο. 

2. Αν υπάρχει διαφοροποίηση των επιδόσεων σε τεχνικά και θεωρητικά 

μαθήματα. 

3. Αν υπάρχει διαφοροποίηση των επιδόσεων μεταξύ των προφορικών και των 

ανώνυμων γραπτών εξετάσεων. 

4. Αν υπάρχει διαφοροποίηση των επιδόσεων όσο οι μαθητές ανεβαίνουν 

εκπαιδευτικές βαθμίδες. 

Η στατιστική τους ανάλυση επιβεβαίωσε τη θεωρία του Bourdieu, αφού βρήκαν 

σημαντικές διαφοροποιήσεις τόσο μεταξύ των ανώτερων και των κατώτερων 

κοινωνικών στρωμάτων, όσο και μεταξύ των επαγγελμάτων με περισσότερο 

πολιτισμικό κεφάλαιο έναντι του οικονομικού κεφαλαίου. Παρόμοια αποτελέσματα 

θα συναντήσουμε τόσο στη δική μας έρευνα, όσο και σε παλαιότερες έρευνες στον 

ελλαδικό χώρο. 
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3 Εκπαιδευτικές ανισότητες και ελληνική πραγματικότητα 

Σύμφωνα με τις περισσότερες έρευνες που έχουν γίνει προκύπτει ότι και στην 

Ελλάδα η σχολική επίδοση εξαρτάται ευθέως από την κοινωνική προέλευση του 

μαθητή (Φραγκουδάκη, 1985). Από τις πολυάριθμες έρευνες που έχουν γίνει τα 

προηγούμενα χρόνια, υπάρχουν πολλές που εστιάζουν στην πρόσβαση στην 

Τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ως βασικό κριτήριο για την κοινωνική προέλευση των 

μαθητών/φοιτητών, οι περισσότερες έρευνες χρησιμοποιούν το επάγγελμα του 

πατρός. Ο κυριότερος λόγος γι’ αυτό είναι η διαθεσιμότητα στατιστικών δεδομένων. 

Η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία εδώ και πολλά χρόνια συγκεντρώνει 

στοιχεία και δημοσιεύει μελέτες για την πρόσβαση στην Ανώτατη Εκπαίδευση. 

Ανάμεσα στα δεδομένα που συλλέγει είναι και το επάγγελμα των γονέων του φοιτητή 

και το μορφωτικό τους επίπεδο. Δυστυχώς δεν συλλέγει δεδομένα για το 

οικογενειακό εισόδημα και την εν γένει περιουσιακή κατάσταση της οικογένειας του 

φοιτητή, με αποτέλεσμα να λείπει ίσως το πιο σημαντικό δεδομένο από την τριάδα 

δεδομένων που συνήθως ορίζουν την κοινωνική-οικονομική κατάσταση ενός ατόμου, 

μιας οικογένειας ή μιας ομάδας του πληθυσμού. 

 

Εικόνα 3.1 Κατανομή της επαγγελματικής προέλευσης των φοιτητών που προέρχονται από τη Δυτική 

Μακδεονία 

Παρακάτω θα συνοψίσουμε μερικές από τις μελέτες που αφορούν την ελληνική 

πραγματικότητα. 
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3.1 Συστηματική μελέτη για την μεταπολεμική περίοδο 

Ο Θεόδωρος Θάνος στο διδακτορικό του (Θάνος, 2007) καθώς και στο βιβλίο 

του (Θάνος, 2013) κάνει μια επισκόπηση όλων των προηγούμενων μελετών και μια 

επικαιροποίηση των στοιχείων και των συμπερασμάτων με βάση τα πιο πρόσφατα 

έως τότε δεδομένα. 

Η λογική της έρευνας είναι ότι εξετάζει τα στατιστικά δελτία της ΕΛΣΤΑΤ για 

τη μεταπολεμική περίοδο σε συνάρτηση με τις απογραφές πληθυσμού. 

Προηγουμένως έχει χωρίσει τα επαγγέλματα στις παρακάτω επαγγελματικές 

κατηγορίες: 

Επαγγελματική κατηγορία Κοινωνική τάξη 

Ελευθέρια επαγγέλματα, τεχνικά και άλλα 

παρόμοια 

Ανώτερη 

Επαγγέλματα διευθύνσεως και διοικήσεως Ανώτερη 

Υπάλληλοι γραφείου (ή επαγγέλματα 

γραφείου) 

Μεσαία 

Έμποροι, πωλητές και άλλα σχετικά 

επαγγέλματα 

Μεσαία 

Γεωργοί Κατώτερη 

Τεχνίτες, εργάτες (εκτός γεωργίας) και 

χειριστές μεταφορικών μέσων 

Κατώτερη 

Προσωπικές υπηρεσίες και υπηρεσίες 

ψυχαγωγίας 

Κατώτερη 

Ένοπλες δυνάμεις Χωρίς ταξινόμηση 

Χρησιμοποιεί δύο δείκτες  

1. Την αντικειμενική πιθανότητα, για να υπολογίσει την πιθανότητα να πετύχει 

στο πανεπιστήμιο κάποιος υποψήφιος ανάλογα με την προέλευσή του ως προς 

το επάγγελμα του πατέρα και  

2. Τη δεσμευμένη πιθανότητα, για να υπολογίσει πόσο πιο πιθανό είναι να 

πετύχει σε μία συγκεκριμένη κατηγορία τμημάτων και σχολών κάποιος 

υποψήφιος ανάλογα με την προέλευση του ως προς το επάγγελμα του πατέρα. 

Βασισμένος σ’ αυτούς τους δύο δείκτες βγάζει μια πληθώρα αναλυτικών 

συμπερασμάτων. 
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3.1.1 Πιθανότητα εισαγωγής των διαφόρων επαγγελματικών ομάδων στην 

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 

Συνοψίζουμε εδώ τα κυριότερα συμπεράσματα της μελέτης του ως προς την 

πιθανότητα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ανάλογα με την επαγγελματική 

ομάδα προέλευσης του φοιτητή. 

• Η σειρά ιεράρχησης των διαφόρων κοινωνικο-επαγγελματικών ομάδων, με 

κριτήριο την πιθανότητα εισαγωγής στην ανώτατη εκπαίδευση, παραμένει 

σχεδόν αναλλοίωτη. Την υψηλότερη πιθανότητα εισαγωγής έχουν οι 

υπάλληλοι γραφείου και έπονται τα ελευθέρια-επιστημονικά επαγγέλματα. 

Με σημαντική διαφορά ως προς τις πιθανότητες εισαγωγής ακολουθούν οι 

έμποροι-πωλητές, οι απασχολούμενοι στις προσωπικές υπηρεσίες, οι τεχνίτες-

εργάτες και οι γεωργοί. Τελευταία στην ιεραρχική κατάταξη βρίσκονται τα 

επαγγέλματα διεύθυνσης-διοίκησης.  

• Οι «κατώτερες» κοινωνικο-επαγγελματικές ομάδες (γεωργοί και εργάτες- 

τεχνίτες) εμφανίζουν με αξιοσημείωτη σταθερότητα σε όλη τη διάρκεια της 

μεταπολεμικής περιόδου χαμηλές πιθανότητες εισαγωγής στο σύνολο της 

ανώτατης εκπαίδευσης. Αυτό σημαίνει, ίσως, ότι το εκπαιδευτικό σύστημα 

αποτελεί μέσο ανόδου για περιορισμένο μόνο αριθμό νέων προερχόμενων από 

την «κατώτερη» κοινωνικο-επαγγελματική κατηγορία.  

• Οι υπάλληλοι γραφείου είναι η μοναδική κοινωνικο-επαγγελματική ομάδα 

που αύξησε τις ευκαιρίες πρόσβασης στην ανώτατη εκπαίδευση. Η εξέλιξη 

αυτή συνδέεται με την αύξηση της απασχόλησης στον τομέα των υπηρεσιών, 

ιδιαίτερα του δημοσίου.  

• Από την αύξηση του φοιτητικού πληθυσμού, την ίδρυση Α.Ε.Ι. ή σχολών ή 

τμημάτων αλλά και τις προσπάθειες της εκπαιδευτικής πολιτικής των 

εκάστοτε κυβερνήσεων για εκδημοκρατισμό του εκπαιδευτικού συστήματος 

«επωφελήθηκαν» οι «μεσαίες» κοινωνικο-επαγγελματικές και κυρίως οι 

υπάλληλοι γραφείου, οι οποίοι αύξησαν σημαντικά τις ευκαιρίες πρόσβασης 

στην ανώτατη εκπαίδευση. 

3.1.2 Πιθανότητες επιτυχίας σε συγκεκριμένες σχολές ανάλογα με την 

επαγγελματική ομάδα 

Αναφορικά με την πιθανότητα που έχει ένας νέος να φοιτήσει σε κάποια 

συγκεκριμένη σχολή, προέκυψαν οι παρακάτω διαπιστώσεις: 
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• Στις Σχολές Νομικών, Οικονομικών & Πολιτικών Επιστημών, το ποσοστό 

εκπροσώπησης για όλες τις κοινωνικο-επαγγελματικές ομάδες ταυτίζεται με 

το ποσοστό εκπροσώπησής τους στο σύνολο των ανώτατων σχολών. 

Εξαίρεση συνιστούν τα επαγγέλματα διεύθυνσης-διοίκησης τα οποία 

εκπροσωπούνται με υψηλότερο ποσοστό. Το πτυχίο που απονέμεται φαίνεται 

να έχει "πολυλειτουργικό" χαρακτήρα και να παρέχει τη δυνατότητα στους 

πτυχιούχους να ακολουθήσουν πολλές και ποικίλες επαγγελματικές 

σταδιοδρομίες. Έτσι, όλες οι κοινωνικο-επαγγελματικές ομάδες έχουν τη 

δυνατότητα να αξιοποιήσουν το πτυχίο που παρέχουν οι συγκεκριμένες 

σχολές για την κοινωνική τους αναπαραγωγή. Υπ' αυτή την έποψη, η "νομική 

παιδεία" πιθανόν να λειτουργεί διευκολυντικά για όσους έχουν το 

απαιτούμενο κοινωνικό και οικονομικό κεφάλαιο (υπονοώντας εδώ κυρίως τα 

επαγγέλματα διεύθυνσης-διοίκησης) να καταλάβουν μια θέση στις 

"ελληνικές" ελίτ, χωρίς κατ' ανάγκη αυτή να έχει άμεση τουλάχιστον σχέση 

με τα νομικά. 

• Στις Σχολές Θετικών Επιστημών, όλες οι κοινωνικο-επαγγελματικές ομάδες 

έχουν περίπου ίδιες δεσμευμένες πιθανότητες εισαγωγής. Η «ισότητα» αυτή 

πιθανόν να συνδέεται με τον τρόπο αξιοποίησης των πτυχίων των σχολών 

αυτών από τους κατόχους τους. Για παράδειγμα, η δυνατότητα ενός 

πτυχιούχου του Χημικού Τμήματος να εργαστεί είτε ως εκπαιδευτικός στη 

μέση εκπαίδευση είτε ως διευθυντής σε μια φαρμακευτική εταιρεία συνάδει 

ίσως με τον όγκο και τη δομή του κοινωνικοοικονομικού κεφαλαίου του 

κατόχου. 

• Οι Θεολογικές Σχολές συμμετέχουν στην εσωτερική διαφοροποίηση μεταξύ 

των ανώτατων σχολών. Οι γεωργοί εκπροσωπούνται με υψηλότερο ποσοστό 

απ’ ότι στο σύνολο των ανώτατων σχολών, σε αντίθεση με τις «μεσαίες» και 

«ανώτερες» κοινωνικο-επαγγελματικές κατηγορίες αλλά και τις ένοπλες 

δυνάμεις που υποεκπροσωπούνται. Εξαίρεση αποτελούν μόνο τα ελευθέρια- 

επιστημονικά επαγγέλματα. Αυτά, όπως και οι τεχνίτες-εργάτες ή οι 

απασχολούμενοι στις υπηρεσίες έχουν ταυτόσημο ποσοστό εκπροσώπησης με 

εκείνο του συνόλου της ανώτατης εκπαίδευσης. Οι πτυχιούχοι των 

Θεολογικών Σχολών απασχολούνται σε επαγγέλματα τα οποία εντάσσονται 

στα «μεσαία» (καθηγητής Μέσης Εκπαίδευσης) και «κατώτερα» (ιερατικό) 
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ελεύθερα-επιστημονικά επαγγέλματα. Είναι συνεπώς ευκταίο να 

χρησιμοποιούνται από την «κατώτερη» κοινωνικο-επαγγελματική κατηγορία 

για την κοινωνική της άνοδο και να «αποφεύγονται» από την «ανώτερη» ή 

«μεσαία» κοινωνικο-επαγγελματική κατηγορία, για τις οποίες αποτελεί 

καθοδική ή οριζόντια κοινωνική κινητικότητα. Σε μια πιο αναλυτικής τάξης 

εξέταση, όμως, διαπιστώνεται ότι στο εσωτερικό των κοινωνικο- 

επαγγελματικών κατηγοριών παρατηρούνται διαφοροποιήσεις ως προς τη 

χρήση των Θεολογικών Σχολών για την κοινωνική τους αναπαραγωγή. Στην 

«κατώτερη» κοινωνικο-επαγγελματική κατηγορία, οι γεωργοί βασίζονται σε 

μεγαλύτερο βαθμό στις Θεολογικές Σχολές για την κοινωνική τους 

αναπαραγωγή. Αντίθετα, οι τεχνίτες-εργάτες και οι απασχολούμενοι στις 

υπηρεσίες τις χρησιμοποιούν σε παρόμοιο βαθμό με το σύνολο των 

υπόλοιπων σχολών.  

• Στα Τμήματα Επιστημών Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, οι «κατώτερες» 

κοινωνικο-επαγγελματικές ομάδες παρουσιάζουν υψηλές δεσμευμένες 

πιθανότητες εισαγωγής ενώ οι υπόλοιπες ομάδες εμφανίζονται με χαμηλές 

αντίστοιχες πιθανότητες, με συνέπεια, η σχολή αυτή να συμβάλλει στην 

ιεραρχική κατατομή των ανώτατων σχολών. Οι «κατώτερες» κοινωνικο- 

επαγγελματικές ομάδες είναι δυνατόν να αξιοποιούν μια κατεξοχήν 

«καθηγητική» σχολή για την κοινωνική τους αναπαραγωγή, η οποία σε 

μεγάλο βαθμό «ταιριάζει» στην κουλτούρα τους, εφόσον τόσο οι αγρότες όσο 

και οι τεχνίτες-εργάτες χρησιμοποιούν τη σωματική τους δύναμη στην 

παραγωγική διαδικασία. Στον αντίποδα, οι «ανώτερες» και «μεσαίες» 

κοινωνικο-επαγγελματικές ομάδες και οι ένοπλες δυνάμεις «αποφεύγουν» την 

εισαγωγή τους στα Τμήματα Επιστημών Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού 

γιατί το σχετικό πτυχίο τους οδηγεί στην άσκηση επαγγελμάτων που 

ιεραρχικά καταλαμβάνουν τις «μεσαίες» ή «κατώτερες» θέσεις των 

ελευθέριων- επιστημονικών επαγγελμάτων. 

• Στις Σχολές Γεωτεχνικών Επιστημών, οι γεωργοί συνιστούν τη μοναδική 

περίπτωση επαγγελματικής ομάδας με σαφώς διαφοροποιημένη και μάλιστα 

συγκριτικά υψηλότερη εκπροσώπηση από εκείνη του συνόλου των ανώτατων 

σχολών. Το γεγονός αυτό συνδέεται, αφενός με τη θέση των επαγγελμάτων 

που δύνανται να ασκήσουν οι πτυχιούχοι της σχολής αυτής («μεσαία» - 
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«κατώτερα» ελευθέρια-επιστημονικά επαγγέλματα) και αφετέρου με το 

συναφές περιεχόμενο των σπουδών (αγροτική παραγωγή). 

• Οι Φιλοσοφικές Σχολές εντάσσονται στην ομάδα των σχολών που δεν έχουν 

συμβολή στην εσωτερική ιεράρχηση των σχολών, εφόσον όλες οι κοινωνικο- 

επαγγελματικές ομάδες εμφανίζουν παρόμοια ποσοστά με αυτά που 

εκπροσωπούνται και στο σύνολο των ανώτατων σχολών. Αν ληφθεί, μάλιστα, 

υπόψη ότι οι πτυχιούχοι της σχολής απασχολούνται ως καθηγητές Μέσης 

Εκπαίδευσης, τότε θα έπρεπε λογικά οι «μεσαίες» αλλά κυρίως οι «ανώτερες» 

κοινωνικο-επαγγελματικές ομάδες να υποεκπροσωπούνται. Κάτι τέτοιο όμως 

δεν συμβαίνει, με πιθανή ερμηνεία την ιδιομορφία της σύνθεσης των σχολών 

αυτών ως προ το φύλο των φοιτητών. Στις Φιλοσοφικές Σχολές το 

μεγαλύτερο ποσοστό των φοιτητών είναι γυναίκες. Αν δεχθούμε την 

παραδοχή ότι τα υψηλά ποσοστά γυναικών στην ανώτατη εκπαίδευση 

συνεπάγονται υψηλά ποσοστά γυναικών από την «ανώτερη» κοινωνικο- 

επαγγελματική κατηγορία, τότε η εισαγωγή αγοριών από την «κατώτερη» 

κοινωνικο-επαγγελματική κατηγορία ενδεχομένως να ισοσταθμίζεται από την 

εισαγωγή κοριτσιών από την «ανώτερη» κοινωνικο-επαγγελματική κατηγορία 

• Στις Σχολές Οικονομικών Επιστημών δεν εντοπίζονται κοινωνικο- 

επαγγελματικές ομάδες με ιδιαίτερα αυξημένες πιθανότητες εισαγωγής, ενώ 

αντίθετα στο άλλο άκρο της ιεραρχικής κλίμακας των δεσμευμένων 

πιθανοτήτων απαντώνται δύο επαγγελματικές ομάδες με χαμηλά συγκριτικά 

ποσοστά εκπροσώπησης. Πρωτίστως, πρόκειται για τα ελευθέρια- 

επιστημονικά επαγγέλματα που φαίνεται να χρησιμοποιούν σε ιδιαίτερα μικρό 

βαθμό τη σχολή αυτή για την κοινωνική τους αναπαραγωγή, παρά το γεγονός 

ότι στην επαγγελματική κατηγορία των ελευθέριων-επιστημονικών 

επαγγελμάτων περιλαμβάνονται επαγγέλματα που συνδέονται άμεσα με τις 

Σχολές Οικονομικών Επιστημών (π.χ., οικονομολόγοι, στατιστικοί, λογιστές- 

πτυχιούχοι ανώτατων σχολών κ.λπ.). Αυτό πιθανό να οφείλεται στο γεγονός 

ότι πολλοί από τους πτυχιούχους των Οικονομικών Επιστημών στελεχώνουν 

υπηρεσίες του δημόσιου τομέα, στοιχείο που συνιστά στην προκείμενη 

περίπτωση καθοδική κοινωνική κινητικότητα. Δευτερευόντως, αφορά τις 

ένοπλες δυνάμεις, ομάδα που παρουσιάζει παρόμοια γενικά συμπεριφορά με 

τα ελευθέρια-επιστημονικά επαγγέλματα, με διαφοροποίηση μόνο ως προς 
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την κατεύθυνση της κοινωνικής κινητικότητας που εδώ εμφανίζεται ως 

οριζόντια. 

• Οι Σχολές Καλών Τεχνών συμμετέχουν στην κοινωνική αναπαραγωγή μόνο 

από τις «ανώτερες» κοινωνικο-επαγγελματικές ομάδες. Οι «μεσαίες» 

κοινωνικο-επαγγελματικές ομάδες εμφανίζουν ουδέτερη συμπεριφορά, ενώ 

αντίστοιχη είναι και η συμπεριφορά των «κατώτερων» κοινωνικο- 

επαγγελματικών ομάδων με εξαίρεση τους γεωργούς. Τα επαγγέλματα που 

ασκούν οι κάτοχοι πτυχίου Καλών Τεχνών εντάσσονται στην «ανώτερη» θέση 

της ιεραρχίας των ελευθέριων-επιστημονικών επαγγελμάτων, γι’ αυτό και τα 

«ανώτερα» κοινωνικο-επαγγελματικά στρώματα χρησιμοποιούν τις Σχολές 

αυτές για τη διατήρηση ή ακόμη και τη βελτίωση της κοινωνικής τους θέσης. 

Οι γεωργοί έχουν τις λιγότερες πιθανότητες εισαγωγής ακόμα και σε σχέση με 

τις υπόλοιπες «κατώτερες» κοινωνικο-επαγγελματικές ομάδες λόγω του 

μικρότερου σε όγκο κατεχομένου κεφαλαίου αλλά και της ειδικής δομής του 

κεφαλαίου τους. 

• Στις Σχολές Επιστημών Αγωγής οι γεωργοί εκπροσωπούνται σχεδόν με 

διπλάσιο ποσοστό απ’ ότι στο σύνολο των ανώτατων σχολών. Δεν συμβαίνει 

το ίδιο και με τις υπόλοιπες «κατώτερες» κοινωνικο-επαγγελματικές ομάδες 

(τεχνίτες-εργάτες και απασχολούμενοι στις υπηρεσίες) που εκπροσωπούνται 

με το ίδιο περίπου ποσοστό με αυτό του συνόλου του φοιτητικού πληθυσμού. 

Πιθανόν, η επιλογή αυτή των αγροτών να συνδέεται με τις επαγγελματικές 

τους αναπαραστάσεις, οι οποίες είναι «φτωχές» όσον αφορά τα μη 

χειρωνακτικά επαγγέλματα. Τα επαγγέλματα του δασκάλου και του γιατρού 

είναι τα πιο «οικεία» μη χειρωνακτικά επαγγέλματα στην καθημερινή τους 

εμπειρία και επομένως αποτελούν πρότυπα από πολύ μικρή ηλικία και σε 

μεγαλύτερο βαθμό απ’ ότι άλλα επαγγέλματα. Οι «μεσαίες» και «ανώτερες» 

κοινωνικο-επαγγελματικές ομάδες, όπως άλλωστε ήταν αναμενόμενο, 

εκπροσωπούνται με πολύ χαμηλότερα ποσοστά απ’ ότι στο σύνολο των 

φοιτητών Α.Ε.Ι. Τα επαγγέλματα του δασκάλου και του νηπιαγωγού, αν και 

ανήκουν στα ελευθέρια- επιστημονικά επαγγέλματα δεν προτιμούνται από τις 

«ανώτερες» και «μεσαίες» κοινωνικο-επαγγελματικές ομάδες γιατί 

κατατάσσονται στην κατώτερη βαθμίδα αυτής της επαγγελματικής ομάδας και 

μια τέτοια επιλογή αποτελεί καθοδική κοινωνική κινητικότητα. 
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• Στις Πολυτεχνικές Σχολές βασίζουν την κοινωνική τους αναπαραγωγή οι 

«ανώτερες» κοινωνικο-επαγγελματικές ομάδες, οι υπάλληλοι γραφείου και οι 

ένοπλες δυνάμεις. Οι «ανώτερες» κοινωνικο-επαγγελματικές ομάδες 

προσπαθούν να διατηρήσουν την κοινωνική τους θέση, ενώ οι υπάλληλοι 

γραφείου και οι ένοπλες δυνάμεις να βελτιώσουν την κοινωνική τους θέση. Οι 

δεσμευμένες πιθανότητες για τους έμπορους-πωλητές υπερβαίνουν ελαφρώς 

μόνο τη μονάδα, δηλωτικό στοιχείο της χρήσης αυτών των σχολών, όπως και 

το σύνολο των ανώτατων σχολών. Οι «κατώτερες» κοινωνικο-επαγγελματικές 

ομάδες υποεκπροσωπούνται αλλά σε διαφορετικό όμως βαθμό όμως η 

καθεμιά, λόγω του διαφορετικού σε όγκο και δομή του κατεχόμενου 

κεφαλαίου. 

• Στις Σχολές Επιστημών Υγείας, τις μεγαλύτερες δεσμευμένες πιθανότητες 

εισαγωγής διαθέτουν τα ελευθέρια-επιστημονικά επαγγέλματα και οι ένοπλες 

δυνάμεις. Τα επαγγέλματα διεύθυνσης-διοίκησης και οι «μεσαίες» κοινωνικο- 

επαγγελματικές ομάδες εισάγονται με το ίδιο περίπου ποσοστό που 

εισάγονται και στο σύνολο των ανώτατων σχολών. Αντίθετα, οι «κατώτερες» 

κοινωνικο-επαγγελματικές ομάδες υποαντιπροσωπεύονται. Η διαφοροποίηση 

μεταξύ των ελευθέριων-επιστημονικών επαγγελμάτων και των επαγγελμάτων 

διεύθυνσης-διοίκησης ως προς τις δεσμευμένες πιθανότητες εισαγωγής στις 

Σχολές Επιστημών Υγείας, ως ένα βαθμό τουλάχιστον, συνδέεται με την 

«ταυτότητά» τους. Οι πτυχιούχοι των τμημάτων των Σχολών αυτών ασκούν 

επαγγέλματα, τα οποία ταξινομούνται στην ομάδα των ελευθέριων- 

επιστημονικών επαγγελμάτων (γιατρός, οδοντίατρος, φαρμακοποιός). Είναι 

συνεπώς αναμενόμενο, τα ελευθέρια-επιστημονικά επαγγέλματα να επιλέγουν 

σε μεγαλύτερο βαθμό τις Σχολές αυτές από τα επαγγέλματα διεύθυνσης-

διοίκησης για την κοινωνική τους αναπαραγωγή. 

• Στις Σχολές Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών τις περισσότερες 

δεσμευμένες πιθανότητες εισαγωγής έχουν οι γεωργοί. Οι υπόλοιπες 

«κατώτερες» και «μεσαίες» κοινωνικο-επαγγελματικές ομάδες διαθέτουν 

παρόμοιο ποσοστό εκπροσώπησης μ’ εκείνο που εκπροσωπούνται στο σύνολο 

των ανώτατων σχολών. Οι «ανώτερες» κοινωνικο-επαγγελματικές ομάδες 

συμμετέχουν με χαμηλότερο ποσοστό. Είναι προφανές ότι οι Σχολές αυτές 

συμβάλλουν στην ιεράρχηση των ανώτατων σχολών. Ως «μαζικές» σχολές, οι 
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οποίες οδηγούν σε επαγγέλματα του δημοσίου τομέα, επιλέγονται για την 

κοινωνική αναπαραγωγή των γεωργών και ταυτόχρονα «αποφεύγονται» από 

τις ανώτερες κοινωνικο-επαγγελματικές ομάδες. 

• Οι σχολές ως προς τις δεσμευμένες πιθανότητες εισαγωγής των κοινωνικο- 

επαγγελματικών ομάδων διαφοροποιούνται μεταξύ τους και μπορούν, παρά 

τις μικρές εξαιρέσεις, να κατηγοριοποιηθούν σε τρεις ομάδες. Στην πρώτη 

ομάδα ανήκουν οι σχολές στις οποίες τις υψηλότερες δεσμευμένες 

πιθανότητες εισαγωγής εμφανίζουν κυρίως οι «ανώτερες» κοινωνικο- 

επαγγελματικές ομάδες και οι ένοπλες δυνάμεις (Επιστημών Υγείας, 

Πολυτεχνικές, Καλών Τεχνών). Στη δεύτερη ομάδα εντάσσονται οι σχολές 

στις οποίες οι υψηλότερες δεσμευμένες πιθανότητες αντιστοιχούν στις 

«κατώτερες» κοινωνικο-επαγγελματικές ομάδες (Θεολογικές, Γεωτεχνικών 

Επιστημών, Οικονομικών Επιστημών, Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών, 

Επιστημών Αγωγής, Επιστημών Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Επιστημών 

Οικιακής Οικονομίας). Στην τρίτη ομάδα περιλαμβάνονται οι σχολές στις 

οποίες όλες οι κοινωνικο-επαγγελματικές ομάδες έχουν περίπου ίδιες 

δεσμευμένες πιθανότητες εισαγωγής (Νομικών, Οικονομικών & Πολιτικών 

Επιστημών, Φιλοσοφικές, Θετικών Επιστημών). Η ομαδοποίηση αυτή των 

σχολών με κριτήριο τις δεσμευμένες πιθανότητες εισαγωγής των κοινωνικο- 

επαγγελματικών ομάδων αντιστοιχεί σε σημαντικό βαθμό και στην ιεράρχηση 

των σχολών με κριτήριο τις προοπτικές απασχόλησης που προσφέρουν. Οι 

σχολές, στις οποίες τις περισσότερες δεσμευμένες πιθανότητες εισαγωγής 

εμφανίζουν οι «ανώτερες» κοινωνικο-επαγγελματικές ομάδες, έχουν συνήθως 

τις καλύτερες επαγγελματικές προοπτικές, ενώ, αντίθετα οι σχολές, που οι 

περισσότερες δεσμευμένες πιθανότητες εισαγωγής εντοπίζονται στις 

«κατώτερες» κοινωνικο-επαγγελματικές ομάδες, έχουν «μέτριες» 

επαγγελματικές προοπτικές. Η τρίτη ομάδα σχολών, στις οποίες όλες οι 

κοινωνικο-επαγγελματικές ομάδες έχουν τις ίδιες περίπου δεσμευμένες 

πιθανότητες εισαγωγής, οι «καλές» ή «μέτριες» επαγγελματικές προοπτικές 

που προσφέρουν εξαρτώνται από το κατεχόμενο κοινωνικό και οικονομικό 

κεφάλαιο των πτυχιούχων. Οι «μεσαίες» κοινωνικο-επαγγελματικές ομάδες 

εμφανίζονται να διαθέτουν τις ίδιες περίπου δεσμευμένες πιθανότητες 

εισαγωγής σε όλες τις ανώτατες σχολές, εκτός εκείνων που μέχρι τα τέλη της 

δεκαετίας του ‘80 ήταν ανώτερες. Διαφαίνεται συνεπώς ότι για την κοινωνική 
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τους αναπαραγωγή δεν στηρίζονται ιδιαίτερα σε κάποια ή κάποιες 

συγκεκριμένες σχολές. Εν κατακλείδι, οι ανώτατες σχολές, με την εσωτερική 

τους ιεράρχηση ως προς τις δεσμευμένες πιθανότητες εισαγωγής των 

κοινωνικο-επαγγελματικών συμβάλλουν στην αναπαραγωγή της κοινωνικής 

δομής. 

• Οι κοινωνικο-επαγγελματικές ομάδες, με κριτήριο τις πιθανότητες εισαγωγής 

στις ανώτατες σχολές, χωρίζονται σε δύο ομάδες. Στην πρώτη ομάδα ανήκουν 

οι κοινωνικο-επαγγελματικές ομάδες που εμφανίζουν υψηλές ή χαμηλές 

δεσμευμένες πιθανότητες εισαγωγής στις περισσότερες σχολές (ελευθέρια-

επιστημονικά επαγγέλματα, επαγγέλματα διεύθυνσης-διοίκησης, ένοπλες 

δυνάμεις, γεωργοί και, σε μικρότερο βαθμό, υπάλληλοι γραφείου). Στη 

δεύτερη ομάδα ανήκουν οι κοινωνικο-επαγγελματικές ομάδες που στην 

πλειονότητα των σχολών εκπροσωπούνται με παρόμοιο ποσοστό με εκείνο 

του συνόλου της ανώτατης εκπαίδευσης (έμποροι-πωλητές, τεχνίτες-εργάτες 

και απασχολούμενοι στις υπηρεσίες). Η ιεράρχηση, επομένως, των σχολών με 

κριτήριο την κοινωνική σύνθεση του φοιτητικού πληθυσμού και η συμβολή 

τους στην αναπαραγωγή της κοινωνικής δομής συντελείται κυρίως από 

κοινωνικο-επαγγελματικές ομάδες που βρίσκονται στα άκρα της κοινωνικής 

ιεραρχίας. 

• Τέλος, οι δεσμευμένες πιθανότητες εισαγωγής των κοινωνικο- 

επαγγελματικών ομάδων στις διάφορες ανώτατες σχολές διαφοροποιούνται σε 

σχέση με τις αντίστοιχες για το σύνολο των ανώτατων σχολών. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν τα επαγγέλματα διεύθυνσης- 

διοίκησης, τα οποία ενώ στο σύνολο της ανώτατης εκπαίδευσης 

παρουσιάζουν τις χαμηλότερες πιθανότητες εισαγωγής για το μεγαλύτερο 

μέρος της εξεταζόμενης περιόδου, στις «προνομιούχες» σχολές έχουν υψηλές 

πιθανότητες εισαγωγής. Επίσης, τα ελευθέρια-επιστημονικά επαγγέλματα, 

ενώ στην ιεράρχηση των κοινωνικο-επαγγελματικών ομάδων με κριτήριο την 

πιθανότητα εισαγωγής στην ανώτατη εκπαίδευση, κατέχουν τη δεύτερη θέση 

κατά το μεγαλύτερο μέρος της εξεταζόμενης περιόδου, στις «προνομιούχες» 

σχολές έχουν τις υψηλότερες δεσμευμένες πιθανότητες εισαγωγής. Φαίνεται 

ότι οι προσπάθειες των εκάστοτε κυβερνήσεων για εκδημοκρατισμό του 

εκπαιδευτικού συστήματος (π.χ. ίδρυση Α.Ε.Ι., αύξηση των εισακτέων, 
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δωρεάν συγγράμματα κ.λπ.) παρά το γεγονός ότι συνέβαλαν στην αύξηση των 

πιθανοτήτων εισαγωγής ορισμένων κοινωνικο-επαγγελματικών ομάδων στην 

ανώτατη εκπαίδευση, δεν συνέβαλαν ουσιαστικά και στην αύξηση των 

πιθανοτήτων πρόσβασης στις «προνομιούχες» σχολές. Κατά συνέπεια, το 

εκπαιδευτικό σύστημα -και στη συγκεκριμένη περίπτωση η ανώτατη 

εκπαίδευση- αναπαράγει την κοινωνική δομή μέσω της ιεράρχησης των 

σχολών ως προς την κοινωνική σύνθεση του φοιτητικού τους πληθυσμού, η 

οποία εμφανίζεται να είναι αντίστοιχη με την ιεράρχηση των σχολών ως προς 

τις επαγγελματικές προοπτικές που προσφέρουν. 

3.2 Διαχρονική εξέλιξη των ανισοτήτων πρόσβασης στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση 

Παρόμοια με τη μελέτη του Θάνου είναι η μελέτη του Διονύση Γουβιά, 

Επίκουρου Καθηγητή Εκπαιδευτικής Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Γουβιάς, 

2010). Η μελέτη του αφορά την περίοδο 1993-2004 και προσπαθεί να αποτιμήσει τα 

οφέλη της μεταρρύθμισης Αρσένη, της μεγαλύτερης εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης 

από την εποχή των Δεσμών. 

Τα κυριότερα συμπεράσματα της μελέτης είναι τα εξής: 

• την τελευταία δεκαετία έγινε ένα εντυπωσιακό «άνοιγμα» της Τριτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης σε ολοένα και περισσότερους αποφοίτους της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης κάποιες όμως επαγγελματικές ομάδες όπως οι ανειδίκευτοι 

εργάτες ή οι αγρότες σημειώνουν πτώση στα όρια του αποκλεισμού. 

• Δεν είναι τυχαίο ότι, για παράδειγμα, η επαγγελματική κατηγορία 1 (μέλη των 

βουλευομένων σωμάτων και πρόσωπα που ασκούν επιστημονικά ή 

διευθυντικά επαγγέλματα), καθώς και οι εκπαιδευτικές κατηγορίες 1, 2 και 3 

(μεταπτυχιακός τίτλος ή πτυχίο ανώτατης και πτυχίο ανώτερης εκπαίδευσης) 

παρουσιάζουν τους υψηλότερους δείκτες σε πανεπιστημιακά ιδρύματα του 

«κέντρου» (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα), ή σε σχολές/τμήματα που 

συνδέονται με επαγγέλματα κύρους, είτε παραδοσιακά (Ιατρική, Νομική), είτε 

σύγχρονα (Πολυτεχνικά Τμήματα).  

• Τα μικροαστικά στρώματα του «τριτογενούς τομέα» (κυρίως οι μικροέμποροι, 

υπάλληλοι εμπορίου και αυτοαπασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών), που 

αποτελούν ένα ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό του εργατικού δυναμι-ού της χώρας  

μειονεκτούν έναντι των μεσο και μεγαλοαστικών στρωμάτων, τουλάχιστον 
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όσον αφορά στις πιθανότητες πρόσβασης στον πανεπιστημιακό τομέα της 

Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.  

• Χωρίς να υποστηρίζεται ότι μόνο η οικονομική άνεση είναι εκείνη που δίνει 

το συγκριτικό πλεονέκτημα στα παιδιά των ατόμων που απασχολούνται στον 

τριτογενή τομέα, φαίνεται ότι τα ανώτερα υπαλληλικά στρώματα σε ιδιωτικό 

και δημόσιο τομέα, οι κατέχοντες διευθυντικές θέσεις στις επιχειρήσεις καθώς 

και τα μέλη των πολιτικών «ελίτ» (βουλευτές, υπουργοί), μπορούν, και 

καλύτερη προετοιμασία να προσφέρουν στα παιδιά τους για τις εξετάσεις 

εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά και να τους εξασφαλίσουν μια 

θέση ακόμα και στις πιο δημοφιλείς ειδικότητες. Δεδομένων μάλιστα των 

οικονομικών συνθηκών σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο, με τη διεύρυνση 

των ανισοτήτων ανάμεσα στους πλούσιους και τους , αλλά και των 

ιδιαιτεροτήτων του ελληνικού εκπαιδευτικού σχηματισμού (εξεταστικο-

κεντρικό σύστημα, αύξηση διδακτέας ύλης, αυξανόμενο κόστος εξωσχολικής 

προετοιμασίας κ.λπ.), δεν θα ήταν τολμηρό να προβλέψει κανείς ότι όσο 

διατηρούνται τα συγκεκριμένα δομικά και θεσμικά χαρακτηριστικά του 

συστήματος εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, τόσο θα αυξάνονται οι 

ανισότητες με βάση το οικονομικό κεφάλαιο της κάθε οικογένειας.  

• Οι απόφοιτοι της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ και ΤΕΙ), 

υπεραντιπροσωπεύονται σε σχέση με το ποσοστό που έχουν στο σύνολο του 

ενεργού πληθυσμού και παρουσιάζουν, σχεδόν πάντα, υψηλότερους δείκτες 

από τους αποφοίτους των κατωτέρων εκπαιδευτικών επιπέδων. Τ 

• ο κομμάτι εκείνο του πληθυσμού που έχει χαμηλότερα μορφωτικά εφόδια 

(απόφοιτοι γυμνασίου και κάτω), ενώ βρήκε στα ΤΕΙ μια διέξοδο 

εκπαιδευτικής και επαγγελματικής ανέλιξης, στην πανεπιστημιακή 

τριτοβάθμια εκπαίδευση, όχι μόνο εξακολουθεί να υποαντιπροσωπεύεται, 

αλλά και να χάνει έδαφος, σε σχέση με το παρελθόν. 

3.3 Μελέτη φοιτητών ΑΠΘ 

Η Φωτεινή Αναστασιάδου στη δική της μελέτη (Αναστασιάδου, 2018) 

προσπαθεί να συνδυάσει τη στατιστική ανάλυση με βάση το επάγγελμα του πατέρα 

με μία προσπάθεια μέτρησης του πολιτισμικού κεφαλαίου των φοιτητών μέσω 

ερωτηματολογίων και να ρίξει φως στην επιλογή των φοιτητών ως προς το τμήμα στο 

οποίο πέρασαν στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 
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Το ερωτηματολόγιο της Αναστασιάδου εμπεριέχει τις ερωτήσεις του 

ερωτηματολογίου ΣΕ-11 της ΕΛΣΤΑΤ αλλά δε μένει σ’ αυτές. Προσπαθεί να 

καταγράψει εκτός από το μορφωτικό επίπεδο των γονέων και την επαγγελματική τους 

κατάσταση, την οικονομική κατάσταση της οικογενείας και πιθανούς μετρήσιμους 

παράγοντες που κατά τη γνώμη της διαμορφώνουν το πολιτισμικό κεφάλαιο του 

υποψηφίου. Τέτοιοι παράγοντες είναι οι ελεύθερη κουλτούρα ή Παιδεία των 

φοιτητών, όπως διάθεση ελεύθερου χρόνου, συμμετοχή σε καλλιτεχνικές 

δραστηριότητες, οικογενειακά θέματα συζήτησης και δαπάνες οικογένειας, 

πολιτισμικές πρακτικές των γονέων που σχετίζονται με το γνωστικό και σχολικό 

τομέα και συνέβαλαν στον προσανατολισμό των φοιτητών προς συγκεκριμένες 

πανεπιστημιακές σπουδές έτσι ώστε μεταξύ άλλων να καταγράψουν και να 

αναδείξουν τις φιλοδοξίες των γονέων, την επαγγελματική ενημέρωσή τους, τη 

βοήθεια στα σχολικά μαθήματα, την ύπαρξη βιβλιοθήκης και επαφής με βιβλία στο 

σπίτι, τις διαπροσωπικές σχέσεις, κτλ. 

Η Αναστασιάδου προχωρά σε μια διαφορετική κατηγοριοποίηση των σχολών 

του ΑΠΘ, που ξεφεύγει από τα στενά όρια των προηγούμενων μελετών ή των 

κατηγοριών της ΕΛΣΤΑΤ. Με βάση τα μόρια εισαγωγής σε κάθε τμήματα του ΑΠΘ 

αλλά και μια κατηγοριοποίηση «γοήτρου» ή «κύρους» χωρίζει τα τμήματα του ΑΠΘ 

σε Προνομιούχα, Μεσαίου Επιπέδου και σε Μη Προνομιούχα τμήματα. 

Τους γονείς τους κατηγοριοποιεί ως προς το εισόδημα, το μορφωτικό επίπεδο 

και το επάγγελμα του πατέρα και έτσι προκύπτει η εξής γενική κατηγοριοποίηση που 

μοιάζει με τις κατηγοριοποιήσεις των προηγούμενων ερευνών και συμπεριλαμβάνει 

και τις επαγγελματικές κατηγορίες της ΕΛΣΤΑΤ: 

Ανώτερη τάξη Α) Ελεύθεροι επαγγελματίες – επιστήμονες 

Β) Ανώτερα διοικητικά στελέχη του δημοσίου και ιδιωτικού 

τομέα 

Γ) Βιομήχανοι – Επιχειρηματίες 

Μεσαία τάξη Α) Εργαζόμενοι στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα ή 

αυτοαπασχολούμενοι σε επιστημονικά επαγγέλματα 

Β) Επιχειρηματίες μεσαίου μεγέθους 

Εργατική τάξη Α) Εργαζόμενοι του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα 

χαμηλότερου γοήτρου που ασκούν μη επιστημονικά 

επαγγέλματα 
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Β) Ημι – ειδικευμένοι 

Γ) Ανειδίκευτοι εργάτες και αγρότες 

Δ) Άνεργοι 

Εκπαιδευτικοί Εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων 

 

Η Αναστασιάδου χωρίζει τα συμπεράσματα της έρευνάς της σε πέντε άξονες: 

1. Ως προς τα κίνητρα των φοιτητών 

2. Ως προς το κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο της οικογένειας των φοιτητών 

3. Ως προς τη σχολική διαδρομή των φοιτητών 

4. Ως προς το πολιτισμικό κεφάλαιο των φοιτητών 

5. Ως προς το φύλο των φοιτητών 

Τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγει μπορούν να συνοψιστούν ως εξής: 

3.3.1 Κίνητρα 

Οι περισσότεροι φοιτητές απάντησαν ότι η σχολή στην οποία πέρασαν ήταν 

προσωπική τους επιλογή σε συνδυασμό με το κύρος της σχολής, το γόητρο του 

επαγγέλματος και την παρότρυνση των γονέων τους. 

3.3.2 Κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο 

Και σ’ αυτή την έρευνα παρατηρείται ότι φοιτητές που προέρχονται από 

γονείς που ασκούν κάποιο από τα ανώτερα επαγγέλματα ή το επάγγελμα του/της 

εκπαιδευτικού, έχουν εισαχθεί και φοιτούν κατά πλειοψηφία στις προνομιούχες 

σχολές, ενώ το ποσοστό των φοιτητών αυτών των επαγγελματικών κατηγοριών που 

έχει εισαχθεί στις μη προνομιούχες σχολές είναι πολύ μικρό. Από την άλλη, οι 

φοιτητές με γονείς που ασκούν κάποιο από τα κατώτερα επαγγέλματα εισάγονται, 

κατά πλειοψηφία στις μη προνομιούχες σχολές. Τέλος, οι φοιτητές με γονείς που 

ασκούν κάποιο από τα μεσαία επαγγέλματα εισάγονται και στα τρία επίπεδα σχολών 

σε ίδιο ποσοστό. 

3.3.3 Σχολική διαδρομή 

Όπως ήταν αναμενόμενο, οι μαθητές με τις καλύτερες σχολικές επιδόσεις 

πέρασαν σε υψηλότερο ποσοστό στις προνομιούχες σχολές. Αντίθετα με τις 

προσδοκίες των γονέων όμως, δεν βρέθηκε συσχέτιση ανάμεσα στην επιτυχία σε 

προνομιούχες σχολές και την υποστήριξη από φροντιστήρια, με το αν πήγαν δηλαδή 

ή όχι στο φροντιστήριο. Είχε όμως σχέση με το ύψος των εξόδων στα φροντιστήρια. 
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3.3.4 Πολιτισμικό κεφάλαιο 

Η ανάλυση των δεδομένων της έρευνας έδειξε πως τα πολιτισμικά αγαθά και 

οι κοινωνικές πρακτικές που ασκούν τα δρώντα υποκείμενα συνδέονται με τη θέση 

που κατέχουν στη δομή της κοινωνίας και επηρεάζουν τις εκπαιδευτικές τους 

επιλογές καθοδηγώντας τους σε συγκεκριμένες σχολές. 

3.3.5 Φύλο 

Οι γυναίκες συνεχίζουν να επιλέγουν, ως επί το πλείστον, γυναικοκρατούμενες 

σπουδές που οδηγούν σε επαγγέλματα του δημόσιου τομέα με μέτρια οικονομική 

απόδοση, χαμηλό ή μέτριο κοινωνικό κύρος και μειωμένες δυνατότητες ιεραρχικής 

εξέλιξης. Τέτοιες σχολές είναι η Παιδαγωγική και η Φιλοσοφική. 

Τα αγόρια επιλέγουν τα τμήματα της πολυτεχνικής σχολής και των θετικών 

επιστημών, που ανέκαθεν ήταν ανδροκρατούμενα και σχετίζονται με τη λογική, την 

ευφυΐα και οδηγούν σε πρακτικού τύπου επαγγέλματα με αυξημένο κύρος και καλές 

οικονομικές απολαβές. Η εκπροσώπηση των κοριτσιών στις σχολές αυτές είναι πολύ 

μικρή. 

3.4 Οι Γενικές Εξετάσεις και οι Κοινωνικοοικονομικές τους Ορίζουσες 

Μια συναρπαστική μελέτη του Γιώργου Παπακωνσταντίνου, Αναπληρωτή 

Καθηγητή Διοίκησης και Οικονομικών της Εκπαίδευσης στο Εθνικό και 

Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Παπακωνσταντίνου, 2016) έρχεται να 

μετρήσει το 2014 την επίδραση της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης της 

οικογενείας στην πρόσβαση των υποψηφίων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. 

Τα πιο σημαντικά σημεία της παραπάνω έρευνας είναι: 

• Παρότι η χώρα τελούσε ήδη υπό καθεστώς επιτήρησης και δημοσιονομικής 

προσαρμογής, προκύπτει ότι η εκπαίδευση δεν έχει θιγεί από την εσωτερική 

υποτίμηση και την ουσιαστική μείωση των εισοδημάτων αφού το 2013 η 

εισοδηματική ζήτηση για ιδιωτική εκπαίδευση παρουσιάζεται ανελαστική 

(0,25) γεγονός που την κατατάσσει στα είδη πρώτης ανάγκης και όχι στα 

αγαθά πολυτελείας λόγω και της μεγάλης κοινωνικής "προσήλωσης" στην 

εκπαίδευση ως μέσου κοινωνικής καταξίωσης και ανέλιξης. 

• Μία θεμελιώδης αλλαγή στο σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια 

Εκπαίδευση ήταν ότι οι υποψήφιοι συμπληρώνουν το μηχανογραφικό τους 

δελτίο με τις προτιμήσεις τους αφού δουν τα αποτελέσματα των 

Πανελλαδικών Εξετάσεων. Αυτό οδηγεί στο 59% των υποψηφίων να εισαχθεί 



47 

 

στην 1η του επιλογή, το 27,5% να εισαχθεί στη 2η ή στην 3η του επιλογή, το 

10,4% να εισαχθεί σε σχολές και τμήματα που είχαν βάλει 4η – 10η επιλογή 

και μόλις το 2,2% να εισαχθεί σε κάποια σχολή ή τμήμα με σειρά προτίμησης 

μεγαλύτερη του 11.  

• Οι προτιμήσεις των υποψηφίων με δεδομένους τους βαθμούς εισαγωγής 

οδηγούν τον συγγραφέα στο συμπέρασμα ότι η επιτυχία μετά την τρίτη 

επιλογή, με γνωστή τη βαθμολογία θεωρείται ότι είναι μια επιλογή η οποία 

ουσιαστικά ή δεν ενδιαφέρει τον υποψήφιο αλλά "πρέπει να μπει" στο 

πανεπιστήμιο σύμφωνα με τις κοινωνικές επιταγές της σύγχρονης ελληνικής 

κοινωνίας ή η επιλογή του αυτή αποτελεί δευτερεύουσα επιλογή στην 

περίπτωση που δεν μπορεί να εξασφαλίσει την πρώτη επιλογή. 

• Σημαντική επίπτωση της Κρίσης είναι και το γεγονός ότι οι οικογένειες λόγω 

της μείωσης των εισοδημάτων τους δεν έχουν τη δυνατότητα να στείλουν τα 

παιδιά τους να φοιτήσουν εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας τους, λόγω 

αυξημένου κόστους φοίτησης και διαβίωσης. Έτσι οι υποψήφιοι μετά την 

πρώτη τους επιλογή δηλώνουν τμήματα που είναι στην πόλη κατοικίας της 

οικογένειας παραβλέποντας την πραγματική τους επιλογή σπουδών και 

πολλές φορές αυτή η επιλογή αφορά και την επιλογή τμημάτων των ΤΕΙ, ενώ 

έχουν βαθμολογία που τους επιτρέπει να εγγραφούν σε πανεπιστημιακό 

τμήμα. 

• Η πλειονότητα των φοιτητών έχει γονείς με υψηλό μορφωτικό επίπεδο με το 

42% των πατεράδων και το 47,2% των μανάδων να είναι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ. 

Σε τμήματα υψηλής ζήτησης όπως π.χ. της Ιατρικής το ποσοστό αυτό 

ανεβαίνει στο 74,3%. 

• Σημαντική επίδραση έχει το επάγγελμα του πατέρα αφού παίζει καθοριστικό 

ρόλο στη διαμόρφωση της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης της 

οικογένειας. Το 47,3% των φοιτητών έχει πατέρα που ασκεί κάποιο από τα 

ανώτερα επαγγέλματα, όπως επιστημονικά επαγγέλματα, διευθυντικά, 

εκπαιδευτικοί, δημόσιοι υπάλληλοι. 

• Πολύ σημαντικός παράγοντας αναδεικνύεται και το επάγγελμα της μητέρας. 

• Όπως είναι αναμενόμενο, το οικογενειακό εισόδημα παίζει καθοριστικό ρόλο 

για την εισαγωγή του παιδιού στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.  
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Το αναπόδραστο συμπέρασμα όλων των παραπάνω είναι ότι το σύστημα 

εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι επιλεκτικό και συμβάλλει στην 

αναπαραγωγή των κοινωνικών ανισοτήτων τις οποίες επιβαρύνει διαχρονικά. 

3.5 Η Κρίση 

Τον Μάιο του 2010 η Ελλάδα επί της ουσίας πτώχευσε και χρειάστηκε να 

κάνει μια βίαιη δημοσιονομική προσαρμογή. Αυτό με δυο λόγια σημαίνει τεράστια 

ανεργία και τεράστιες μειώσεις σε μισθούς και συντάξεις  σε συνδυασμό με 

κατακόρυφη αύξηση φόρων και εισφορών. 

Η Δυτική Μακεδονία είναι από τις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο. 

Όπως φαίνεται από τις χρονοσειρές της ΕΛΣΤΑΤ, η ανεργία στη Δυτική Μακεδονία 

γρήγορα σκαρφάλωσε σε μεγάλα νούμερα, όπου και παραμένει παρά την μερική 

αποκλιμάκωση της ανεργίας στο σύνολο της χώρας. Χαρακτηριστικό είναι το 

παρακάτω διάγραμμα. 

 

Εικόνα 3.2 Ποσοστό ανεργίας στη Δυτική Μακεδονία 2001-2018 
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4 Μεθοδολογία της έρευνας 

4.1 Σκοπός και στόχοι της έρευνας 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να μελετήσει τις κοινωνικές ανισότητες 

και την κοινωνική κινητικότητα στην εκπαίδευση μέσα από τη μελέτη περίπτωσης 

ενός μεγάλου γενικού λυκείου της Δυτικής Μακεδονίας με κριτήριο το επάγγελμα 

του πατέρα και της μητέρας. Όπως ακριβώς στις παραπάνω έρευνες, μελετούμε τις 

πιθανότητες εισαγωγής γενικά στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και ειδικά στις 

διάφορες σχολές και τμήματα, ανάλογα με την προέλευση των μαθητών ως προς την 

επαγγελματική κατηγορία στην οποία ανήκει το επάγγελμα του πατέρα. 

4.2 Πληθυσμός της έρευνας 

Για τις ανάγκες τις έρευνας συγκεντρώθηκαν και αναλύθηκαν τα δεδομένα 

1850 μαθητών της Γ’ λυκείου για τα έτη 2008 έως και το 2018. Τα διαθέσιμα 

δεδομένα είναι το φύλο, η κατεύθυνση ή η ομάδα προσανατολισμού του μαθητή, το 

επάγγελμα του πατέρα, το επάγγελμα της μητέρας, ο Βαθμός Πρόσβασης και η σχολή 

επιτυχίας. 

Τα δεδομένα αντλήθηκαν είτε από το πληροφοριακό σύστημα myschool του 

Υπουργείου Παιδείας, είτε από τα Ατομικά Δελτία Μαθητών (ΑΔΜ) καθώς και από 

τις λίστες επιτυχόντων, όπως αυτές αποστέλλονταν στο σχολείο κάθε χρόνο. 

4.3 Επαγγέλματα 

Το επάγγελμα του πατέρα είναι ένα από τους τρεις βασικούς παράγοντες που 

καθορίζουν την κοινωνικοοικονομική κατάσταση ενός ατόμου (Galobardes, Shaw, 

Lawlor, Lynch, & Smith, 2006) με τους άλλους δύο να είναι προφανώς το εισόδημα 

και το μορφωτικό επίπεδο. 

Το επάγγελμα των γονέων και δη το επάγγελμα του πατέρα είναι το βασικό 

κριτήριο για την μελέτη και ανάλυση των δεδομένων. Αφενός γιατί είναι το μόνο 

δεδομένο που υπάρχει διαθέσιμο για τη συντριπτική πλειονότητα των μαθητών, 

αφετέρου γιατί είναι το βασικό κριτήριο και στις περισσότερες μελέτες για τις 

κοινωνικές ανισότητες στην εκπαίδευση στην Ελλάδα που έχουν γίνει στο παρελθόν. 

Ένα σημαντικό πρόβλημα στην καταγραφή του επαγγέλματος των γονέων 

είναι ότι ανέκαθεν γινόταν οικειοθελώς και όχι συστηματικά. Στις περισσότερες 

περιπτώσεις οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί που συμπλήρωναν τα ΑΔΜ, αρκούνταν σε 
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μια λακωνική και πολύ γενική περιγραφή του επαγγέλματος, όπως π.χ. «Δημόσιος 

υπάλληλος» ή «Ιδιωτικός υπάλληλος». 

Με την έναρξη λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος myschool αυτό 

άλλαξε, αλλά μόνο εν μέρει. Το myschool για άγνωστους λόγους έχει μία λίστα από 

119 πιθανά επαγγέλματα πατέρα. Αν και ο νόμος ορίζει ότι τα σχολεία πρέπει να 

καταχωρούν στα Ατομικά Δελτία του Μαθητή και το επάγγελμα της μητέρας μαζί με 

το επάγγελμα του πατέρα, δυστυχώς αυτή η δυνατότητα δεν έχει υλοποιηθεί. 

Το Υπουργείο Παιδείας ποτέ δεν απαίτησε με έμφαση να συμπληρώνονται τα 

οικογενειακά στοιχεία των μαθητών με συστηματικό και ακριβή τρόπο, οπότε το 

κάθε σχολείο συμπληρώνει αυτά τα στοιχεία που του είναι απολύτως απαραίτητα για 

τη λειτουργία του (π.χ. έκδοση αποτελεσμάτων) και όταν υπάρχει διαθέσιμος χρόνος 

ασχολούνται και με τα επιπλέον δεδομένα. Με λίγα λόγια η καταγραφή του 

επαγγέλματος είναι μια πολυτέλεια χρόνου για τους εκπαιδευτικούς, που δεν 

διαθέτουν. Η εικόνα βελτιώνεται με την πάροδο του χρόνου αφού αρκεί να 

συμπληρωθούν όλα αυτά τα δεδομένα από σχολείο οποιασδήποτε βαθμίδας (π.χ. στο 

νηπιαγωγείο) και να κληρονομηθούν στα σχολεία των επόμενων βαθμίδων καθώς ο 

μαθητής μεγαλώνει και περνάει από τάξη σε τάξη. 

Με την χρήση του myschool δόθηκε η δυνατότητα να καταγραφεί το 

επάγγελμα του πατέρα με πιο οργανωμένο και συστηματικό τρόπο. Τα 119 

επαγγέλματα, από τα οποία μπορεί να επιλέξει κάποιος για να περιγράψει το 

επάγγελμα του πατέρα, φαίνονται στον Πίνακας 0.1.  

Υπάρχουν όμως σημαντικές δυσκολίες που θολώνουν το τοπίο, ειδικά σε 

σχέση με τις παλαιότερες έρευνες. Η Ελληνική Στατιστική Αρχή για την περιγραφή 

των επαγγελμάτων χρησιμοποιεί το Διεθνές Πρότυπο Ταξινόμησης Επαγγελμάτων 

ISCO-08 του Παγκόσμιου Οργανισμού Εργασίας. Το ISCO-08 χωρίζει τα 

επαγγέλματα σε 10 μεγάλες κατηγορίες, οι οποίες φαίνονται στον Πίνακας 0.2. 

Συγκρίνοντας τους πίνακες επαγγελμάτων του myschool και των μεγάλων 

κατηγοριών του ISCO-08 διαπιστώνουμε ότι στη λίστα των 119 επαγγελμάτων 

υπάρχουν κάποια επαγγέλματα που περιγράφονται με μεγάλη λεπτομέρεια και 

σαφήνεια, κάποια άλλα αναφέρονται πολύ γενικά ενώ δυστυχώς υπάρχουν και 

κατηγορίες που δεν ανήκουν στη λίστα του ISCO-08, με τις πιο χαρακτηριστικές να 

είναι «Δημόσιος Υπάλληλος», «Δημοτικός Υπάλληλος», «Ιδιωτικός Υπάλληλος», 

«Συνταξιούχος», «Υπάλληλος ΔΕΗ», «Ελεύθερος Επαγγελματίας». Αυτές οι 

κατηγορίες δεν υπάρχουν στο ISCO-08. 
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Για την καταγραφή της οικονομικής δραστηριότητας η Ελληνική Στατιστική 

Αρχή χρησιμοποιεί το πρότυπο ΣΤΑΚΟΔ 08, που βασίζεται στη στατιστική 

ταξινόμηση οικονομικών δραστηριοτήτων NACE rev. 2 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ούτε εκεί υπάρχουν οι παραπάνω κατηγορίες, υπάρχει όμως η δυνατότητα διάκρισης 

αν αναφερόμαστε σε αυτοαπασχολούμενους με ή χωρίς προσωπικό ή 

μισθοδοτούμενους. Οι δημόσιοι υπάλληλοι αναφέρονται ως επαγγέλματα που δεν 

μπορούν να ταξινομηθούν. 

Όλες οι προηγούμενες έρευνες βασίζονται στα Στατιστικά Δελτία για την 

Εκπαίδευση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Η ΕΛΣΤΑΤ χρησιμοποιεί το 

ερωτηματολόγιο ΣΕ-11 για τη συγκέντρωση δεδομένων. Τα δεδομένα που ζητάει από 

τους πρωτοετείς φοιτητές είναι μεταξύ άλλων το επίπεδο σπουδών των γονέων τους 

και το επάγγελμα των γονέων τους, όχι όμως αναλυτικά, αλλά από μια λίστα 12 

κατηγοριών, όπως φαίνεται στον Πίνακας 0.3. Είναι προφανές ότι οι κατηγορίες του 

ερωτηματολογίου ΣΕ-11 και οι μεγάλες κατηγορίες του προτύπου ISCO-08 έχουν 

άμεση σχέση, πρακτικά ταυτίζονται. 

Στη σύντομη περιγραφή των κατηγοριών που υπάρχει στο ερωτηματολόγιο, οι 

Δημόσιοι Υπάλληλοι αναφέρονται μόνο στην δεύτερη κατηγορία ως «διοικητικά 

στελέχη του δημόσιου τομέα μέχρι το βαθμό του Τμηματάρχη» χωρίς καμία 

διευκρίνηση για του που θα έπρεπε να ταξινομηθούν οι υπόλοιποι δημόσιοι 

υπάλληλοι. Οι δε ελεύθεροι επαγγελματίες μπορούν να ταξινομηθούν σε τουλάχιστον 

τρεις κατηγορίες, ανάλογα με το αν χρειάζεται πτυχίο πανεπιστημίου για να 

ασκήσουν το επάγγελμά τους ή όχι. Έτσι για παράδειγμα, στην δεύτερη κατηγορία 

αναφέρεται «Όσοι ασκούν επαγγέλματα για τα οποία απαιτείται ανώτατο επίπεδο 

εκπαίδευσης […]». 

Ανατρέχοντας στο πρότυπο ISCO-08 βλέπουμε ότι είναι έτσι δομημένο ώστε 

όντως να υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα στο επίπεδο σπουδών και στο επάγγελμα. Τα 

επαγγέλματα χωρίζονται σε τέσσερα επίπεδα δεξιοτήτων (Skill Levels). Όπου αυτές 

οι δεξιότητες έχουν συγκεκριμένες εκπαιδευτικές προϋποθέσεις, γίνεται περαιτέρω 

αντιστοίχιση με τις κατηγορίες του προτύπου ISCED-97 της UNESCO: 

Πίνακας 4.1 Επαγγελματικές κατηγορίες και επίπεδο δεξιοτήτων 

 Κύριες κατηγορίες ISCO-08 Επίπεδο δεξιοτήτων 

1 Ανώτερα διευθυντικά και διοικητικά στελέχη 3 + 4 

2 Επαγγελματίες 4 
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3 Τεχνικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 3 

4 Υπάλληλοι γραφείου 2 

5 Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και 

πωλητές 

 

6 Ειδικευμένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δασοκόμοι 

και αλιείς 

 

7 Ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή 

επαγγέλματα 

 

8 Χειριστές βιομηχανικών εγκαταστάσεων, 

μηχανημάτων και εξοπλισμού και 

συναρμολογητές (μονταδόροι) 

 

9 Ανειδίκευτοι εργάτες, χειρωνάκτες και 

μικροεπαγγελματίες 

1 

0 Ένοπλες δυνάμεις 1 + 2 + 4 

 

Πίνακας 4.2 Επίπεδο δεξιοτήτων και επίπεδο σπουδών 

Επίπεδο δεξιοτήτων ISCO-08 Κατηγορίες ISCED-97 

4 6 Μεταπτυχιακό 

5α Πτυχίο ΑΕΙ 

3 5β Πτυχίο ΤΕΙ 

2 4 Μεταλυκειακή εκπαίδευση 

3 Απολυτήριο Λυκείου 

2 Απολυτήριο Γυμνασίου 

1 1 Απολυτήριο Δημοτικού 

 

Ο ερευνητής που θέλει να αναλύσει τα δεδομένα από το myschool έρχεται 

αντιμέτωπος με μια μεγάλη τεχνική δυσκολία. Ενώ τα περισσότερα από τα 119 

επαγγέλματα μπορούν να αντιστοιχιστούν σε μία από τις μεγάλες κατηγορίες του 

ISCO-08 και σε μία από τις κατηγορίες του ερωτηματολογίου ΣΕ-11, οι 

προαναφερθείσες κατηγορίες των «Δημόσιων Υπαλλήλων», «Δημοτικών 

Υπαλλήλων», «Ιδιωτικών Υπαλλήλων», «Συνταξιούχων», «Υπαλλήλων ΔΕΗ», και 

«Ελεύθερων Επαγγελματιών» είναι τόσο πολυπληθείς που δεν μπορούν να 
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αγνοηθούν, αλλά συνάμα είναι και τόσο γενικές, που δεν είναι εύκολο να μοιραστούν 

στις 12 κατηγορίες του ερωτηματολογίου ΣΕ-11 

Ακριβώς όμως, επειδή οι παραπάνω κατηγορίες είναι πολυπληθείς, γίνεται μια 

ανάλυση των δεδομένων και με αυτές τις κατηγορίες ξεχωριστά, με την επιπλέον 

προσθήκη της κατηγορίας των «Εκπαιδευτικών», που όπως χαρακτηριστικά 

αναφέρεται στην (Αναστασιάδου, 2018) έχουν αυξημένα ποσοστά επιτυχίας σε 

ορισμένες κατηγορίες σχολών. 

4.4 Δείκτες πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 

Σε όλες τις μελέτες υπάρχουν δύο δείκτες που προσπαθούν να αποτυπώσουν 

με μαθηματικό τρόπο την κοινωνική κινητικότητα. 

Ο πρώτος δείκτης, που συνήθως αναφέρεται ως αντικειμενική πιθανότητα, 

είναι το ποσοστό επιτυχίας ανάλογα με την επαγγελματική κατηγορία του γονέα. 

Πρόκειται για έναν λόγο του συνόλου των παιδιών που πέρασαν σε κάποιο 

πανεπιστήμιο με πατέρα που ασκεί κάποιο συγκεκριμένο επάγγελμα, προς το σύνολο 

των παιδιών με πατέρα που ασκεί το συγκεκριμένο επάγγελμα, π.χ. πόσα παιδιά 

εκπαιδευτικών πέρασαν, προς το σύνολο των παιδιών των εκπαιδευτικών.  

Ο δεύτερος δείκτης, που συνήθως αναφέρεται ως δεσμευμένη πιθανότητα, 

προσπαθεί να συσχετίσει όχι μόνο το επάγγελμα του γονέα, αλλά και το είδος της 

σχολής στην οποία πέρασε ο φοιτητής. Μετράει, με άλλα λόγια, το σύνολο των 

παιδιών που πέρασαν σε κάποια συγκεκριμένη κατηγορία πανεπιστημιακών σχολών 

και τα οποία έχουν πατέρα που ασκεί ένα συγκεκριμένο επάγγελμα, προς το σύνολο 

των παιδιών που πέρασαν στο πανεπιστήμιο και έχουν πατέρα που ασκεί το 

συγκεκριμένο επάγγελμα. Για παράδειγμα, τι ποσοστό των παιδιών των αγροτών έχει 

περάσει σε Ιατρικές σχολές. 

Έχοντας κατά νου τα ποσοστά των αντίστοιχων κατηγοριών στο γενικό 

πληθυσμό, αυτό που προσπαθούμε να δούμε είναι αν κάποια κατηγορία 

επαγγελμάτων υπερ-εκπροσωπείται ή υπό-εκπροσωπείται σε σχέση με τον γενικό 

πληθυσμό. Για παράδειγμα μπορούμε να συγκρίνουμε αν τα παιδιά των 

εκπαιδευτικών είναι αναλογικά περισσότερα στις Ιατρικές σχολές έναντι των παιδιών 

των αγροτών. 

Οι παλαιότερες μελέτες χρησιμοποιούσαν δευτερογενή δεδομένα: τις 

στατιστικές του πληθυσμού και τις στατιστικές της εκπαίδευσης: Για τον αριθμητή 

της δεσμευμένης πιθανότητας χρησιμοποιούν τα δεδομένα από τις στατιστικές της 
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εκπαίδευσης και για τον παρονομαστή τα δεδομένα από τις απογραφές πληθυσμού. 

Στην παρούσα μελέτη έχουμε πρωτογενή δεδομένα: Ξέρουμε πόσοι μαθητές 

φοιτούσαν στο σχολείο από κάθε κατηγορία επαγγελμάτων και πόσοι απ’ αυτούς 

πέρασαν και που. 

4.5 Σχολές 

Στα μηχανογραφικά δελτία των τελευταίων ετών υπάρχουν κάτι λιγότερο από 

700 τμήματα ΑΕΙ και ΤΕΙ. Στις βάσεις του 2018 υπάρχουν 463 τμήματα. Κάθε ένα 

τμήμα αντιστοιχίστηκε σε μία από τις 14 κατηγορίες τμημάτων που περιγράφονται 

στο διδακτορικού του Θ. Θάνου (Θάνος, 2007). Σε εκείνη τη μελέτη όμως, δεν 

γίνεται καμία αναφορά σε ΤΕΙ. Κάθε χρόνο, σχεδόν το 1/3 των επιτυχόντων, είναι σε 

ΤΕΙ. Κρίθηκε σκόπιμο, εκτός από τις 14 κατηγορίες, να συμπεριληφθούν επίσης τα 

ΤΕΙ (με ειδική μνεία στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας), οι Στρατιωτικές Σχολές, οι 

Σχολές Αστυνομίας, Πυροσβεστικής και Εμπορικού Ναυτικού. Οι κατηγορίες 

σχολών φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: 

Πίνακας 4.3 Κατηγορίες πανεπιστημιακών σχολών και τμημάτων 

Περιγραφή κατηγορίας σχολών και τμημάτων Κατηγορία 

Θεολογικές 1 

Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών 2 

Επιστημών Υγείας 3 

Φιλοσοφικές 4 

Θετικών Επιστημών 5 

Γεωτεχνικών Επιστημών 6 

Πολυτεχνικές 7 

Καλών Τεχνών 8 

Οικονομικών Επιστημών 9 

Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών 10 

Επιστημών Αγωγής 11 

ΤΕΦΑΑ 12 

Οικιακής Οικονομίας 13 

ΤΕΙ 14 

ΤΕΙ Κοζάνης 141 

Στρατιωτικές 15 

Εκκλησιαστικές 16 

Εμπορικού Ναυτικού 17 

Αστυνομία 18 

Πυροσβεστική 19 
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5 Αποτελέσματα 

5.1 Δείγμα 

Από το 2008 έως και το 2018 από την Γ’ λυκείου αποφοίτησαν 1849 μαθητές. 57 

μαθητές δεν έδωσαν πανελλαδικές εξετάσεις (είτε ήταν υποψήφιοι για να πάρουν 

απολυτήριο μόνο με ενδοσχολικές εξετάσεις, είτε δεν εμφανίστηκαν ποτέ να δώσουν 

πανελλαδικές εξετάσεις). Για 174 μαθητές δεν έχουμε κανένα στοιχείο για το 

επάγγελμα των γονέων τους, δηλαδή δεν έχει καταγραφεί ούτε το επάγγελμα του 

πατέρα, ούτε το επάγγελμα της μητέρας. 

5.2 Φύλο υποψηφίων 

Στο παρακάτω διάγραμμα φαίνεται το φύλο των μαθητών για όλα τα έτη. 

 
Εικόνα 5.1 Αναλογία αγοριών και κοριστιών για το σύνολο των ετών 2008-2018 

Τα κορίτσια είναι περισσότερα από τα αγόρια, τόσο συνολικά, όσο και ανά έτος. 
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Εικόνα 5.2 Αναλογία αγοριών και κοριτσιών ανά έτος 

Τα κορίτσια έχουν καλύτερους μέσους όρους. Στον παρακάτω πίνακα 

φαίνονται οι μέσοι όροι του Βαθμού Πρόσβασης των αγοριών και κοριτσιών που 

έλαβαν μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις (συνολικά 1791 μαθητές και μαθήτριες εκ 

των 1849 που αποφοίτησαν από το λύκειο τα έτη 2008-2018). 

 
Πίνακας 5.1 Μέσοι όροι Βαθμού Πρόσβασης αγοριών και κοριτσιών ανά έτος 

Έτος Φύλο Mean N Std. Deviation Minimum Maximum 

2008 Θήλυ 12,3430 111 4,38376 3,33 19,42 

Άρρεν 10,5344 63 4,70185 2,85 19,03 

Total 11,6882 174 4,57185 2,85 19,42 

2009 Θήλυ 12,4906 114 5,19387 1,65 19,15 

Άρρεν 12,0722 79 4,93635 3,23 19,48 

Total 12,3193 193 5,08120 1,65 19,48 

2010 Θήλυ 12,7513 95 4,44367 2,32 19,48 

Άρρεν 11,9466 94 4,70466 2,93 18,75 

Total 12,3511 189 4,58094 2,32 19,48 

2011 Θήλυ 12,8916 93 3,94308 3,31 18,97 

Άρρεν 11,5479 75 4,87201 3,18 19,53 

Total 12,2917 168 4,41952 3,18 19,53 

2012 Θήλυ 12,0683 77 4,38282 3,69 19,45 

Άρρεν 11,5162 65 4,49542 3,37 19,28 
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Έτος Φύλο Mean N Std. Deviation Minimum Maximum 

Total 11,8156 142 4,42751 3,37 19,45 

2013 Θήλυ 12,5264 76 4,26077 3,20 19,07 

Άρρεν 11,5734 77 4,07889 2,57 18,74 

Total 12,0468 153 4,18389 2,57 19,07 

2014 Θήλυ 12,5820 88 4,11216 4,37 18,97 

Άρρεν 11,4503 68 4,49807 2,82 19,12 

Total 12,0887 156 4,30744 2,82 19,12 

2015 Θήλυ 12,4223 84 3,94653 3,25 19,33 

Άρρεν 11,9690 69 4,53072 3,23 19,21 

Total 12,2178 153 4,21181 3,23 19,33 

2016 Θήλυ 11,1944 78 3,76925 ,00 18,43 

Άρρεν 9,8449 74 4,20141 ,00 17,38 

Total 10,5374 152 4,02944 ,00 18,43 

2017 Θήλυ 11,3468 81 4,21604 ,00 18,75 

Άρρεν 10,5310 63 4,01836 1,88 17,88 

Total 10,9899 144 4,13641 ,00 18,75 

2018 Θήλυ 10,9927 91 4,17174 ,00 18,15 

Άρρεν 9,9424 76 4,44472 ,00 18,88 

Total 10,5147 167 4,31700 ,00 18,88 

Total Θήλυ 12,1749 988 4,32915 ,00 19,48 

Άρρεν 11,2057 803 4,55815 ,00 19,53 

Total 11,7404 1791 4,45818 ,00 19,53 

 

5.3 Πιθανότητα επιτυχίας 

 

Εικόνα 5.3 Πιθανότητα επιτυχίας 
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Στο παραπάνω διάγραμμα βλέπουμε πώς εξελίχθηκε διαχρονικά η πιθανότητα 

επιτυχίας. Περίπου το 70% περνάει στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ειδικά για το 

2016, σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στατιστικά του υπουργείου Παιδείας, στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση πέρασαν 61511 υποψήφιοι προερχόμενοι από ημερήσια 

γενικά λύκεια έναντι 83644 υποψηφίων, ή ποσοστό 73,5%. Το αντίστοιχο ποσοστό 

για το σχολείο μας ήταν 74% που συμβαδίζει με το πανελλαδικό ποσοστό. 

Αν αντιθέτως, αφαιρέσουμε τους επιτυχόντες σε κάποιο ΤΕΙ και κρατήσουμε μόνο 

όσους πέρασαν σε ΑΕΙ, η πιθανότητα επιτυχίας πέφτει περίπου στο 50%: 

 

Εικόνα 5.4 Πιθανότητα επιτυχίας χωρίς ΤΕΙ 

5.4 Εργαζόμενοι και μη εργαζόμενοι γονείς 
 

Πατέρας Μητέρα Πατέρας Μητέρα 

Επιτυχόντες 1136 1136 
  

Εργαζόμενος 1060 638 93,31% 56,16% 

Άνεργος 4 4 0,35% 0,35% 

Συνταξιούχος 72 28 6,34% 2,46% 

Οικιακά 
 

466 0,00% 41,02% 

Σύνολο 1136 1136 1 100,00% 

Από τους 1849 αποφοίτους της περιόδου 2008-2018, πλήρη στοιχεία για το 

επάγγελμα και των δύο γονέων έχουμε για τους 1497 (ποσοστό 81%). Από τους 1497 

αποφοίτους πέτυχαν σε κάποιο ΑΕΙ ή ΤΕΙ οι 1136 (ποσοστό 75,9%). Από τους 1136 

επιτυχόντες, το 93,31% είχαν εργαζόμενο πατέρα και το 56,16% εργαζόμενη μητέρα. 
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Τα αποτελέσματα αυτά είναι ευθέως συγκρίσιμα με τα αποτελέσματα του 

(Παπακωνσταντίνου, 2016). 

5.5 Επάγγελμα πατέρα 

Στο παρακάτω διάγραμμα φαίνεται το πλήθος των μαθητών ανά έτος και 

επαγγελματική κατηγορία του επαγγέλματος του πατέρα. 

 

Εικόνα 5.5 Πλήθος μαθητών ανά επαγγελματική κατηγορία του επαγγέλματος του πατέρα και ανά έτος 

Στο παρακάτω διάγραμμα φαίνεται η ποσόστωση των μαθητών ανά έτος και 

επαγγελματική κατηγορία του επαγγέλματος του πατέρα. 

0 50 100 150 200 250

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Επαγγέλματα πατέρα

Διοικητικά Επιστημονικά Τεχνικά

Υπάλληλοι γραφείου Παροχή υπηρεσιών Γεωργοί κλπ

Ειδικευμένοι τεχνίτες Χειριστές μηχανών Ανιδείκευτοι

Ένοπλες δυνάμεις Μη οικονομικά ενεργοί Άνεργοι

Δημόσιος Υπάλληλος Ελεύθερος επαγγελματίας Ιδιωτικός υπάλληλος

Συνταξιούχος Υπάλληλος ΔΕΗ ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΩ



60 

 

 

Εικόνα 5.6 Ποσόστωση μαθητών ανά επαγγελματική κατηγορία και έτος 

Είναι προφανές ότι οι μαθητές που έχουν γονείς οι οποίοι εργάζονται στη 

ΔΕΗ είναι η πολυπληθέστερη ομάδα, τόσο σε απόλυτες τιμές, όσο και αναλογικά, 

τόσο καθ’ έτος, όσο και συνολικά για όλα τα έτη. Η δεύτερη πολυπληθέστερη ομάδα 

είναι αυτή των επιστημονικών επαγγελμάτων, στην οποία έχουν συμπεριληφθεί και οι 

εκπαιδευτικοί. Δυστυχώς, τρίτη πολυπληθέστερη ομάδα είναι αυτή για την οποία δεν 

έχει καταγραφεί το επάγγελμα του πατέρα. 
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Εικόνα 5.7 Ποσοστά μαθητών ανά επαγγελματική κατηγορία για το σύνολο των ετών 2008-2018 

5.6 Ποσοστά επιτυχίας ανά επάγγελμα πατέρα 

Στο παρακάτω διάγραμμα μπορούμε να δούμε παραστατικά το πλήθος των 

επιτυχόντων ανά έτος και επαγγελματική κατηγορία. 

 

Εικόνα 5.8 Πλήθος επιτυχόντων μαθητών ανά επαγγελματική κατηγορία και έτος 

Στο παρακάτω διάγραμμα φαίνεται καλύτερα η ποσόστωση των 

επαγγελματικών κατηγοριών ανά έτος. 
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Εικόνα 5.9 Ποσόστωση επιτυχόντων ανά επαγγελματική κατηγορία και έτος 

5.7 Αντικειμενική πιθανότητα 

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται η αντικειμενική πιθανότητα, όπως έχει 

οριστεί παραπάνω, ανά έτος και επαγγελματική κατηγορία. 

Πίνακας 5.2 Πιθανότητες επιτυχίας ανά έτος και επαγγελματική κατηγορία 

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Για όλα τα έτη 

Διοικητικά 1,5 1,0 1,2 1,1 1,3 0,9 0,5 1,3 1,1 0,9 1,4 1,1 

Επιστημονικά 1,3 1,5 1,2 1,2 1,0 1,3 1,3 1,2 1,2 1,1 1,3 1,2 

Τεχνικά 0,0 1,6 1,2 0,0 1,3 1,4 1,4 1,3 1,4 1,2 1,4 1,4 

Υπάλληλοι γραφείου 1,6 1,1 0,6 1,3 0,0 1,4 1,4 1,3 0,0 0,6 1,4 1,2 

Παροχή υπηρεσιών 1,6 1,1 1,2 1,1 1,0 1,4 1,4 1,3 0,7 0,9 0,9 1,1 

Γεωργοί κλπ 1,1 1,6 0,9 1,3 1,3 1,1 0,0 0,0 0,0 0,6 0,7 0,9 

Ειδικευμένοι τεχνίτες 1,1 1,0 0,6 0,9 0,9 0,7 0,8 0,6 1,1 0,8 0,8 0,9 

Χειριστές μηχανών 0,8 0,7 1,2 0,5 1,3 0,5 0,5 0,6 0,5 0,9 0,6 0,8 

Ανειδίκευτοι 0,8 0,5 0,7 0,3 0,7 0,9 0,8 0,8 0,7 0,0 0,9 0,7 

Ένοπλες δυνάμεις 0,4 0,8 0,0 1,3 1,3 0,0 1,0 1,3 1,1 1,2 0,3 0,9 

Άνεργοι 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 0,4 0,9 0,2 1,4 0,7 

Δημόσιος Υπάλληλος 0,4 0,8 1,2 1,3 1,3 0,8 1,0 1,1 0,9 1,2 0,9 1,0 

Δημοτικός Υπάλληλος 1,6 0,0 1,2 1,3 0,9 1,4 1,4 0,8 1,2 1,0 0,9 1,1 

Ελεύθερος επαγγελματίας 0,8 1,6 1,2 0,8 1,3 1,0 0,9 1,2 1,0 0,9 1,2 1,1 

Ιδιωτικός υπάλληλος 0,9 0,6 0,9 1,0 0,9 1,0 0,9 1,0 0,9 1,2 0,9 0,9 

Συνταξιούχος 1,2 0,7 1,2 1,1 1,1 1,0 1,0 1,3 0,9 1,2 0,9 1,1 

Υπάλληλος ΔΕΗ 1,0 1,1 0,9 1,0 1,0 1,1 1,2 1,0 1,1 1,0 1,1 1,0 

Υπάλληλος ΔΕΚΟ 1,6 1,6 1,2 1,3 0,0 1,4 1,4 1,3 1,4 1,2 0,7 1,3 

Υπάλληλος Ν.Π.Δ.Δ. 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 
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 Αυτό που παρατηρούμε είναι μια εντυπωσιακή ομοιομορφία, με τους λόγους 

να βρίσκονται όλοι πολύ κοντά στο 1, πράγμα που σημαίνει ότι όσοι ήταν οι μαθητές 

που προέρχονταν από την εκάστοτε επαγγελματική ομάδα, τόσοι ήταν αναλογικά και 

οι επιτυχόντες, χωρίς μεγάλες διαφορές ανάμεσα στις επαγγελματικές ομάδες. 

 Αυτό φαίνεται πιο παραστατικά αν συγκρίνουμε το ποσοστό της κάθε 

επαγγελματικής ομάδας στο γενικό πληθυσμό όλων των μαθητών για όλα τα έτη από 

το 2008 έως και το 2018, με το αντίστοιχο ποσοστό στους επιτυχόντες. 

 

Εικόνα 5.10 Συγκριση ποσοστών επαγγελματικών κατηγορίων στο σύνολο των μαθητών και στους 

επιτυχόντες 

Αναλυτικά τα ποσοστά της κάθε επαγγελματικής κατηγορίας μόνο για το 

σύνολο των μαθητών και για τους επιτυχόντες έχουν ως εξής: 

Πίνακας 5.3 Ποσοστά μαθητών και επιτυχόντων ανά επαγγελματική κατηγορία 

 
Σύνολο Επιτυχόντες Λόγος ποσοστών 

Διοικητικά 4,0% 4,2% 1,06 

Επιστημονικά 13,9% 16,9% 1,22 

Τεχνικά 0,6% 0,8% 1,38 

Υπάλληλοι γραφείου 1,1% 1,3% 1,18 

Παροχή υπηρεσιών 2,2% 2,4% 1,1 

Γεωργοί κλπ. 1,7% 1,6% 0,95 

Ειδικευμένοι τεχνίτες 6,1% 5,2% 0,85 

Χειριστές μηχανών 3,4% 2,5% 0,76 

Ανειδίκευτοι 3,6% 2,5% 0,69 

Ένοπλες δυνάμεις 1,7% 1,5% 0,89 

Δημόσιος Υπάλληλος 4,8% 4,8% 1 
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Σύνολο Επιτυχόντες Λόγος ποσοστών 

Δημοτικός Υπάλληλος 2,8% 3,1% 1,11 

Ελεύθερος επαγγελματίας 4,6% 4,8% 1,05 

Ιδιωτικός υπάλληλος 10,0% 9,4% 0,94 

Συνταξιούχος 5,2% 5,6% 1,07 

Υπάλληλος ΔΕΗ 20,2% 20,8% 1,03 

Υπάλληλος ΔΕΚΟ 0,6% 0,8% 1,26 

Υπάλληλος Ν.Π.Δ.Δ. 0,2% 0,2% 1,38 

Σύνολο 100% 100% Μ.Ο.=1,03 

Η εικόνα αυτή διαφοροποιείται λίγο αν ξεχωρίσουμε τους εκπαιδευτικούς από 

τα επιστημονικά επαγγέλματα,  και αν συγχωνεύσουμε τους υπαλλήλους ΔΕΗ με 

τους υπαλλήλους ΔΕΚΟ και ΝΠΔΔ και τους Δημοσίους Υπαλλήλους με τους 

Δημοτικούς Υπαλλήλους. 

Πίνακας 5.4 Ποσοστά μαθητών και επιτυχόντων ανά επαγγελματική κατηγορία 

 
Σύνολο Επιτυχόντες Λόγος ποσοστών 

Διοικητικά 4,00% 4,25% 1,1 

Επιστημονικά 7,73% 9,09% 1,2 

Τεχνικά 0,59% 0,82% 1,4 

Υπάλληλοι γραφείου 1,14% 1,34% 1,2 

Παροχή υπηρεσιών 2,16% 2,38% 1,1 

Γεωργοί κλπ 1,73% 1,64% 0,9 

Ειδικευμένοι τεχνίτες 6,11% 5,22% 0,9 

Χειριστές μηχανών 3,35% 2,53% 0,8 

Ανειδίκευτοι 3,57% 2,46% 0,7 

Ένοπλες δυνάμεις 1,68% 1,49% 0,9 

Εκπαιδευτικοί 6,17% 7,82% 1,3 

Άνεργοι 0,81% 0,60% 0,7 

Δημόσιος Υπάλληλος 7,57% 7,90% 1,0 

Ελεύθερος επαγγελματίας 4,60% 4,84% 1,1 

Ιδιωτικός υπάλληλος 9,95% 9,39% 0,9 

Συνταξιούχος 5,25% 5,59% 1,1 

Υπάλληλος ΔΕΗ 20,98% 21,83% 1,0 

Σύνολο 100,00% 100,00% 1,0 

Αυτή τη φορά βλέπουμε ότι οι εκπαιδευτικοί ξεχωρίζουν μαζί με τους 

ασκούντες τεχνικά επαγγέλματα. 
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Και πάλι όμως, η ομοιομορφία στους λόγους είναι εντυπωσιακή. Πρακτικά 

αυτό σημαίνει ότι οι πιθανότητες ενός μαθητή να περάσει στην Τριτοβάθμια 

Εκπαίδευση είναι ίδιες ανεξαρτήτως επαγγελματικής προέλευσης. Όλες οι 

προηγούμενες έρευνες, όμως έδειξαν διαφοροποιήσεις σε σχέση με την 

επαγγελματική κατηγορία. Που οφείλεται αυτή η διαφορά; 

Στις έρευνες για την πρόσβαση στην Ανώτατη Εκπαίδευση δεν αναφέρονται τα 

ΤΕΙ. Οι περισσότερες μελέτες επικεντρώνονται στις πανεπιστημιακές σχολές και 

τμήματα. Τι εικόνα θα προκύψει αν δεν προσμετρήσουμε στους επιτυχόντες τους 

υποψηφίους που πέρασαν σε κάποιο ΤΕΙ; 

Πίνακας 5.5 Ποσοστά μαθητών και επιτυχόντων ανά επαγγελματική κατηγορία χωρίς τα ΤΕΙ 

 
Σύνολο Επιτυχόντες Λόγος ποσοστών 

Διοικητικά 4,00% 5,20% 1,3 

Επιστημονικά 7,73% 10,29% 1,3 

Τεχνικά 0,59% 0,69% 1,2 

Υπάλληλοι γραφείου 1,14% 1,27% 1,1 

Παροχή υπηρεσιών 2,16% 2,43% 1,1 

Γεωργοί κλπ 1,73% 1,16% 0,7 

Ειδικευμένοι τεχνίτες 6,11% 4,51% 0,7 

Χειριστές μηχανών 3,35% 1,73% 0,5 

Ανειδίκευτοι 3,57% 2,08% 0,6 

Ένοπλες δυνάμεις 1,68% 1,85% 1,1 

Εκπαιδευτικοί 6,17% 9,94% 1,6 

Άνεργοι 0,81% 0,35% 0,4 

Δημόσιος Υπάλληλος 7,57% 7,51% 1,0 

Ελεύθερος επαγγελματίας 4,60% 4,51% 1,0 

Ιδιωτικός υπάλληλος 9,95% 8,90% 0,9 

Συνταξιούχος 5,25% 5,55% 1,1 

Υπάλληλος ΔΕΗ 20,98% 21,39% 1,0 

Σύνολο 100,00% 100,00% 1,0 

Εδώ βλέπουμε πέφτει η αναλογία των επαγγελματικών κατηγοριών που 

αντιστοιχούν σε χαμηλότερο επίπεδο δεξιοτήτων ή μόρφωσης: 
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Πίνακας 5.6 Σύγκριση αναλογίας πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ανάλογα με το αν προσμετράμε 

τα ΤΕΙ ή όχι 

 
Με ΤΕΙ Χωρίς ΤΕΙ 

Διοικητικά 1,1 1,3 

Επιστημονικά 1,2 1,3 

Τεχνικά 1,4 1,2 

Υπάλληλοι γραφείου 1,2 1,1 

Παροχή υπηρεσιών 1,1 1,1 

Γεωργοί κλπ 0,9 0,7 

Ειδικευμένοι τεχνίτες 0,9 0,7 

Χειριστές μηχανών 0,8 0,5 

Ανειδίκευτοι 0,7 0,6 

Ένοπλες δυνάμεις 0,9 1,1 

Εκπαιδευτικοί 1,3 1,6 

Άνεργοι 0,7 0,4 

Δημόσιος Υπάλληλος 1,0 1,0 

Ελεύθερος επαγγελματίας 1,1 1,0 

Ιδιωτικός υπάλληλος 0,9 0,9 

Συνταξιούχος 1,1 1,1 

Υπάλληλος ΔΕΗ 1,0 1,0 

ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΩ 0,9 0,8 

Σύνολο 1,0 1,0 

 

5.8 Δεσμευμένες πιθανότητες 

Ακολουθούν διαγράμματα και πίνακες με τη «δεσμευμένη πιθανότητα» 

επιτυχίας ανά σχολή και έτος ή ανά σχολή συνολικά για όλα τα έτη 2008-2018. Η 

δεσμευμένη πιθανότητα υπολογίστηκε ως ο λόγος του ποσοστού των επιτυχόντων 

από μία συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία που πέρασαν σε μία σχολή, προς το 

ποσοστό των επιτυχόντων από την ίδια επαγγελματική κατηγορία.  

Για παράδειγμα, σε κάποιο τμήμα Νομικής πέτυχαν 6 μαθητές που ο πατέρας 

τους ασκούσε κάποιο επιστημονικό ή συναφές επάγγελμα. Σε κάποιο τμήμα Νομικής 

πέτυχαν συνολικά 19 μαθητές, άρα οι 6 αυτοί μαθητές αποτελούν περίπου το 32% 

των επιτυχόντων σε τμήματα Νομικής. Οι 227 επιτυχόντες που είχαν πατέρα που 
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ασκούσε κάποιο επιστημονικό ή συναφές επάγγελμα αντιπροσωπεύουν περίπου το 

16,9% του συνολικού αριθμού των επιτυχόντων. Κατά συνέπεια η δεσμευμένη 

πιθανότητα να είναι κάποιος επιτυχών στη Νομική προερχόμενος από επιστημονικά ή 

συναφή επαγγέλματα είναι περίπου 1,87. 

5.8.1 Θεολογικές σχολές 

Δεν μπορούν να βγουν ασφαλή συμπεράσματα, αφού μέσα στη δεκαετία 

2008-2018, μόλις 8 υποψήφιοι πέρασαν σε κάποια Θεολογική σχολή με Μ.Ο. 

Βαθμού Πρόσβασης ίσο με 12,19. Ο Μ.Ο. της βάσης των Θεολογικών Σχολών για το 

2017 ήταν 11339 μόρια. 

Πίνακας 5.7 Πλήθος και δεσμευμένη πιθανότητα επιτυχόντων σε τμήματα Θεολογία ανά επαγγελματική 

κατηγορία 

Επαγγελματική κατηγορία Πλήθος επιτυχόντων Δεσμευμένη πιθανότητα 

Υπάλληλοι γραφείου 1 9,32 

Δημοτικός Υπάλληλος 1 3,99 

Ειδικευμένοι τεχνίτες 1 2,40 

Υπάλληλος ΔΕΗ 3 1,80 

Επιστημονικά 1 0,74 

Αν και σε απόλυτους αριθμούς τα παιδιά των υπαλλήλων της ΔΕΗ αποτελούν 

την πλειονότητα των επιτυχόντων, επειδή ακριβώς πρόκειται για την 

πολυπληθέστερη πληθυσμιακή ομάδα εν γένει, η δεσμευμένη πιθανότητα είναι 1,80. 

Αντιθέτως ο ένας επιτυχών προερχόμενος από πατέρα υπάλληλο γραφείου έχει 

δεσμευμένη πιθανότητα 9,32. 

5.8.2 Σχολές Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών 

Σε τμήμα Νομικής πέρασαν 19 μαθητές και μαθήτριες με Μ.Ο. Βαθμού 

Πρόσβασης ίσο με 18,39. Ο Μ.Ο. της βάσης των τμημάτων Νομικής για το 2017 

ήταν 17889 μόρια.  

Όπως φαίνεται από τον κατάλογο των αποτελεσμάτων, αναφερόμαστε 

αποκλειστικά σε Τμήματα Νομικής. Εδώ έχει ενδιαφέρον να προσέξουμε ότι από 

τους 19 επιτυχόντες σε κάποιο τμήμα Νομικής, η γεωγραφική τους κατανομή είναι ως 

εξής: 

• 1 στη Νομική Αθηνών 

• 9 στη Νομική Θεσσαλονίκης 

• 9 στη Νομική Κομοτηνής 
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Η κατανομή των επιτυχόντων στα τμήματα Νομικής ανάλογα με την κατηγορία 

του επαγγέλματος του πατέρα είναι ως εξής: 

Πίνακας 5.8 Πλήθος και δεσμευμένη πιθανότητα επιτυχόντων σε τμήματα Νομικής ανά επαγγελματική 

κατηγορία 

Επαγγελματική κατηγορία Πλήθος επιτυχόντων Δεσμευμένη πιθανότητα 

Υπάλληλος ΔΕΚΟ 1 6,42 

Διοικητικά 2 2,48 

Ελεύθερος επαγγελματίας 2 2,17 

Επιστημονικά 6 1,87 

Δημοτικός Υπάλληλος 1 1,68 

Δημόσιος Υπάλληλος 1 1,10 

Υπάλληλος ΔΕΗ 3 0,76 

Ιδιωτικός υπάλληλος 1 0,56 

Από τα δεδομένα φαίνεται ότι οι επιτυχόντες που προέρχονται από τα 

επιστημονικά επαγγέλματα είναι περισσότεροι κατ’ απόλυτη τιμή με υψηλή 

δεσμευμένη πιθανότητα 1,87. Λόγω του πολύ μικρού αριθμού επιτυχόντων γενικώς, 

υπάρχουν άλλες κατηγορίες επαγγελμάτων με πολύ υψηλότερες δεσμευμένες 

πιθανότητες αλλά μόνο με έναν επιτυχόντα. 

5.8.3 Σχολές Επιστημών Υγείας 

47 μαθητές και μαθήτριες πέτυχαν σε κάποιο τμήμα Σχολής Επιστημών 

Υγείας τα έτη 2008-2018 με Μ.Ο. Βαθμού Πρόσβασης ίσο με 17,84. Ο Μ.Ο. της 

βάσης των σχολών Επιστημών Υγείας για το 2017 ήταν 18344 μόρια. Η κατανομή 

τους ανά επαγγελματική ομάδα έχει ως εξής: 

Πίνακας 5.9 Πλήθος και δεσμευμένη πιθανότητα επιτυχόντων σε Σχολές Επιστημών Υγείας ανά 

επαγγελματική κατηγορία 

Επαγγελματική κατηγορία Πλήθος επιτυχόντων Δεσμευμένη πιθανότητα 

Επιστημονικά 23 2,89 

Διοικητικά 4 2,00 

Παροχή υπηρεσιών 2 1,78 

Υπάλληλοι γραφείου 1 1,59 

Ανειδίκευτοι 1 0,87 

Χειριστές μηχανών 1 0,84 

Συνταξιούχος 2 0,76 

Δημόσιος Υπάλληλος 1 0,45 
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Επαγγελματική κατηγορία Πλήθος επιτυχόντων Δεσμευμένη πιθανότητα 

Ιδιωτικός υπάλληλος 2 0,45 

Ελεύθερος επαγγελματίας 1 0,44 

Ειδικευμένοι τεχνίτες 1 0,41 

Υπάλληλος ΔΕΗ 3 0,31 

Από τα δεδομένα προκύπτει ότι το 49% των επιτυχόντων προέρχεται από την 

επαγγελματική κατηγορία των επιστημονικών επαγγελμάτων, κάτι που ταιριάζει με 

τη δεσμευμένη πιθανότητα 2,89. Εντυπωσιακές είναι οι πολύ χαμηλές δεσμευμένες 

πιθανότητες πρακτικά όλων των άλλων επαγγελματικών κατηγοριών, με εξαίρεση 

τους ασκούντες Διοικητικά επαγγέλματα. 

5.8.4 Φιλοσοφικές σχολές 

Στις Φιλοσοφικές σχολές κατά τα έτη 2008-2018 πέτυχαν 131 μαθητές και 

μαθήτριες με Μ.Ο. Βαθμού Πρόσβασης ίσο με 15,68. Ο Μ.Ο. της βάσης των 

Φιλοσοφικών σχολών για το 2017 ήταν 13795 μόρια. 

Πίνακας 5.10 Πλήθος και δεσμευμένη πιθανότητα επιτυχόντων σε τμήματα Φιλοσοφικής ανά 

επαγγελματική κατηγορία 

Επαγγελματική κατηγορία Πλήθος επιτυχόντων Δεσμευμένη πιθανότητα 

Ανειδίκευτοι 6 1,86 

Διοικητικά 8 1,44 

Άνεργοι 1 1,28 

Ιδιωτικός υπάλληλος 15 1,22 

Συνταξιούχος 8 1,09 

Επιστημονικά 23 1,04 

Υπάλληλος ΔΕΗ 28 1,03 

Ειδικευμένοι τεχνίτες 7 1,02 

Παροχή υπηρεσιών 3 0,96 

Τεχνικά 1 0,93 

Χειριστές μηχανών 3 0,90 

Ελεύθερος επαγγελματίας 4 0,63 

Υπάλληλοι γραφείου 1 0,57 

Ένοπλες δυνάμεις. 1 0,51 

Δημοτικός Υπάλληλος 2 0,49 

Δημόσιος Υπάλληλος 3 0,48 
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Επαγγελματική κατηγορία Πλήθος επιτυχόντων Δεσμευμένη πιθανότητα 

Γεωργοί κλπ 1 0,47 

Εδώ δεν βλέπουμε κάποια επαγγελματική κατηγορία να ξεχωρίζει, με 

εξαίρεση τους ανειδίκευτους εργάτες, που έχουν δεσμευμένη πιθανότητα 1,86. 

Εντύπωση κάνουν οι χαμηλές δεσμευμένες πιθανότητες των Δημοσίων και 

Δημοτικών Υπαλλήλων. 

5.8.5 Σχολές Θετικών Επιστημών 

Σε κάποιο τμήμα σχολής Θετικών Επιστημών πέρασαν 146 μαθητές και 

μαθήτριες με Μ.Ο. Βαθμού Πρόσβασης 14,86. Ο Μ.Ο. της βάσης των τμημάτων 

Θετικών Επιστημών για το 2017 ήταν 14534 μόρια. 

Πίνακας 5.11 Πλήθος και δεσμευμένη πιθανότητα επιτυχόντων σε τμήματα Θετικών Επιστημών ανά 

επαγγελματική κατηγορία 

Επαγγελματική κατηγορία Πλήθος επιτυχόντων Δεσμευμένη πιθανότητα 

Τεχνικά 4 3,34 

Δημόσιος Υπάλληλος 11 1,58 

Αποθανών 1 1,31 

Επιστημονικά 32 1,30 

Ιδιωτικός υπάλληλος 17 1,24 

Ανειδίκευτοι 4 1,11 

Υπάλληλοι γραφείου 2 1,02 

Διοικητικά 6 0,97 

Υπάλληλος ΔΕΗ 27 0,89 

Δημοτικός Υπάλληλος 4 0,88 

Παροχή υπηρεσιών 3 0,86 

Συνταξιούχος 7 0,86 

Ελεύθερος επαγγελματίας 6 0,85 

Υπάλληλος ΔΕΚΟ 1 0,84 

Ειδικευμένοι τεχνίτες 5 0,66 

Γεωργοί κλπ 1 0,42 

Χειριστές μηχανών 1 0,27 

Και γι’ αυτή την κατηγορία πανεπιστημιακών σχολών δεν ξεχωρίζει ιδιαίτερα 

κάποια επαγγελματική κατηγορία, με εξαίρεση τους ασκούντες τεχνικά επαγγέλματα, 

με δεσμευμένη πιθανότητα 3,34. 
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5.8.6 Γεωτεχνικές Σχολές 

Συνολικά 55 μαθητές και μαθήτριες πέρασαν σε κάποιο τμήμα Γεωτεχνικών 

Σχολών με Μ.Ο. Βαθμού Πρόσβασης ίσο με 13,63. Ο Μ.Ο. της βάσης των 

Γεωτεχνικών Σχολών για το 2017 ήταν 13332 μόρια. 

Πίνακας 5.12 Πλήθος και δεσμευμένη πιθανότητα επιτυχόντων σε τμήματα Γεωτεχνικών Σχολών ανά 

επαγγελματική κατηγορία 

Επαγγελματική κατηγορία Πλήθος επιτυχόντων Δεσμευμένη πιθανότητα 

Ένοπλες δυνάμεις 3 3,66 

Αποθανών 1 3,49 

Παροχή υπηρεσιών 4 3,05 

Γεωργοί κλπ 2 2,22 

Υπάλληλος ΔΕΚΟ 1 2,22 

Ειδικευμένοι τεχνίτες 5 1,74 

Επιστημονικά 13 1,40 

Δημοτικός Υπάλληλος 2 1,16 

Υπάλληλος ΔΕΗ 12 1,05 

Συνταξιούχος 3 0,98 

Δημόσιος Υπάλληλος 2 0,76 

Ελεύθερος επαγγελματίας 2 0,75 

Ιδιωτικός υπάλληλος 3 0,58 

Εδώ βλέπουμε ότι περισσότερες επαγγελματικές ομάδες δεν προτίμησαν τις 

Γεωτεχνικές Σχολές. Εξαίρεση οι μαθητές που ο πατέρας τους ήταν Στρατιωτικός 

(δεσμευμένη πιθανότητα 3,66), απασχολούνταν στον τομέα παροχής υπηρεσιών 

(δεσμευμένη πιθανότητα 3,05) ή ήταν Γεωργός (δεσμευμένη πιθανότητα 2,22). 

5.8.7 Πολυτεχνικές Σχολές 

157 μαθητές και μαθήτριες πέρασαν σε κάποιο τμήμα Πολυτεχνικής Σχολής 

με μέσο όρο Βαθμού Πρόσβασης ίσο με 15,56. Ο μέσος όρος της βάσης των 

Πολυτεχνικών Σχολών για το έτος 2017 είναι 14820 μόρια. 

Πίνακας 5.13 Πλήθος και δεσμευμένη πιθανότητα επιτυχόντων σε Πολυτεχνικά τμήματα ανά 

επαγγελματική κατηγορία 

Επαγγελματική κατηγορία Πλήθος επιτυχόντων Δεσμευμένη πιθανότητα 

Υπάλληλος Ν.Π.Δ.Δ. 2 5,70 

Επιστημονικά 42 1,58 

Υπάλληλος ΔΕΗ 44 1,35 
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Επαγγελματική κατηγορία Πλήθος επιτυχόντων Δεσμευμένη πιθανότητα 

Ένοπλες δυνάμεις. 3 1,28 

Δημόσιος Υπάλληλος 9 1,20 

Δημοτικός Υπάλληλος 5 1,02 

Ιδιωτικός υπάλληλος 13 0,88 

Παροχή υπηρεσιών 3 0,80 

Γεωργοί κλπ 2 0,78 

Υπάλληλος ΔΕΚΟ 1 0,78 

Συνταξιούχος 6 0,68 

Ειδικευμένοι τεχνίτες 5 0,61 

Διοικητικά 4 0,60 

Ανειδίκευτοι 2 0,52 

Χειριστές μηχανών 2 0,50 

Υπάλληλοι γραφείου 1 0,47 

Ελεύθερος επαγγελματίας 3 0,39 

Οι περισσότεροι επιτυχόντες προέρχονται από την επαγγελματική κατηγορία 

των υπαλλήλων ΔΕΗ (44 μαθητές και μαθήτριες) και των επιστημονικών 

επαγγελμάτων (42 μαθητές και μαθήτριες). Επειδή όμως και οι δύο είναι πολυπληθείς 

κατηγορίες, οι δεσμευμένες πιθανότητες είναι 1,35 και 1,58 αντίστοιχα, σαφώς 

υψηλότερες από τις δεσμευμένες πιθανότητες όλων των υπολοίπων κατηγοριών, αλλά 

όχι πάρα πολύ υψηλές. 

5.8.8 Σχολές Καλών Τεχνών 

Σε τμήματα Καλών Τεχνών ή συναφή πέρασαν 18 μαθητές με ΜΟ Βαθμού 

Πρόσβασης 14,53. Ο μέσος όρος της βάσης των αντίστοιχων τμημάτων για το 2017 

ήταν 13011 μόρια. 

Πίνακας 5.14 Πλήθος και δεσμευμένη πιθανότητα επιτυχόντων σε τμήματα Καλών Τεχνών ανά 

επαγγελματική κατηγορία 

Επαγγελματική κατηγορία Πλήθος επιτυχόντων Δεσμευμένη πιθανότητα 

Διοικητικά 2 2,62 

Ανειδίκευτοι 1 2,26 

Δημοτικός Υπάλληλος 1 1,78 

Επιστημονικά 5 1,64 

Ιδιωτικός υπάλληλος 2 1,18 
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Επαγγελματική κατηγορία Πλήθος επιτυχόντων Δεσμευμένη πιθανότητα 

Ελεύθερος επαγγελματίας 1 1,15 

Ειδικευμένοι τεχνίτες 1 1,07 

Συνταξιούχος 1 0,99 

Υπάλληλος ΔΕΗ 2 0,53 

Αν και οι περισσότεροι επιτυχόντες προέρχονται από την επαγγελματική 

κατηγορία των επιστημονικών επαγγελμάτων (5 επιτυχόντες με δεσμευμένη 

πιθανότητα 1,64) τη μεγαλύτερη δεσμευμένη πιθανότητα (2,62) έχει η επαγγελματική 

κατηγορία των Διοικητικών και Διευθυντικών επαγγελμάτων. 

5.8.9 Σχολές Οικονομικών Επιστημών 

115 μαθητές και μαθήτριες πέρασαν σε κάποιο τμήμα Σχολής Οικονομικών 

Επιστημών με Μ.Ο. Βαθμού Πρόσβασης ίσο με 14,67. Ο Μ.Ο. της βάσης των 

αντίστοιχων σχολών για το 2017 ήταν 12647 μόρια. 

Πίνακας 5.15 Πλήθος και δεσμευμένη πιθανότητα επιτυχόντων σε τμήματα Οικονομικών Επιστημών ανά 

επαγγελματική κατηγορία 

Επαγγελματική κατηγορία Πλήθος επιτυχόντων Δεσμευμένη πιθανότητα 

Διοικητικά 10 2,05 

Αποθανών 1 1,67 

Συνταξιούχος 10 1,56 

Άνεργοι 1 1,46 

Δημόσιος Υπάλληλος 8 1,46 

Χειριστές μηχανών 4 1,37 

Ένοπλες δυνάμεις 2 1,17 

Παροχή υπηρεσιών 3 1,09 

Τεχνικά 1 1,06 

Υπάλληλος ΔΕΚΟ 1 1,06 

Υπάλληλος ΔΕΗ 25 1,05 

Ιδιωτικός υπάλληλος 11 1,02 

Ελεύθερος επαγγελματίας 5 0,90 

Ειδικευμένοι τεχνίτες 5 0,83 

Υπάλληλοι γραφείου 1 0,65 

Επιστημονικά 12 0,62 

Δημοτικός Υπάλληλος 2 0,56 
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Επαγγελματική κατηγορία Πλήθος επιτυχόντων Δεσμευμένη πιθανότητα 

Γεωργοί κλπ 1 0,53 

Ανειδίκευτοι 1 0,35 

Η επαγγελματική κατηγορία των Διοικητικών και Διευθυντικών 

επαγγελμάτων έχει τη μεγαλύτερη δεσμευμένη πιθανότητα ίση με 2,05. 

5.8.10 Σχολές Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών 

Σε τμήματα της Σχολής Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών πέρασαν 57 

μαθητές και μαθήτριες με Μ.Ο. Βαθμού Πρόσβασης ίσο με 14,07. Ο Μ.Ο. της βάσης 

των αντίστοιχων σχολών και τμημάτων για το 2017 ήταν 15030 μόρια. 

Πίνακας 5.16 Πλήθος και δεσμευμένη πιθανότητα επιτυχόντων σε τμήματα Κοινωνικών και Πολιτικών 

Επιστημών ανά επαγγελματική κατηγορία 

Επαγγελματική κατηγορία Πλήθος επιτυχόντων Δεσμευμένη πιθανότητα 

Υπάλληλος Ν.Π.Δ.Δ. 1 7,85 

Ένοπλες δυνάμεις 4 4,71 

Άνεργοι 1 2,94 

Υπάλληλοι γραφείου 2 2,62 

Δημοτικός Υπάλληλος 3 1,68 

Ειδικευμένοι τεχνίτες 5 1,68 

Διοικητικά 4 1,65 

Ελεύθερος επαγγελματίας 4 1,45 

Ιδιωτικός υπάλληλος 6 1,12 

Δημόσιος Υπάλληλος 3 1,10 

Γεωργοί κλπ 1 1,07 

Χειριστές μηχανών 1 0,69 

Συνταξιούχος 2 0,63 

Υπάλληλος ΔΕΗ 7 0,59 

Επιστημονικά 4 0,41 

Αν και οι περισσότεροι επιτυχόντες προέρχονται από την επαγγελματική 

κατηγορία των υπαλλήλων της ΔΕΗ, η επαγγελματική κατηγορία με την υψηλότερη 

δεσμευμένη πιθανότητα είναι οι Στρατιωτικοί με 4,71. 
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5.8.11 Σχολές Επιστημών Αγωγής 

Σε κάποιο Παιδαγωγικό Τμήμα πέρασαν 92 μαθητές και μαθήτριες με Μ.Ο. 

Βαθμού Πρόσβασης ίσο με 15,47. Ο Μ.Ο. της βάσης των αντίστοιχων τμημάτων για 

το 2017 ήταν 12178 μόρια. 

Πίνακας 5.17 Πλήθος και δεσμευμένη πιθανότητα επιτυχόντων σε Παιδαγωγικά τμήματα ανά 

επαγγελματική κατηγορία 

Επαγγελματική κατηγορία Πλήθος επιτυχόντων Δεσμευμένη πιθανότητα 

Υπάλληλος ΔΕΚΟ 3 3,98 

Ελεύθερος επαγγελματίας 11 2,47 

Ένοπλες δυνάμεις 3 2,19 

Συνταξιούχος 8 1,56 

Παροχή υπηρεσιών 3 1,37 

Γεωργοί κλπ 2 1,33 

Χειριστές μηχανών 3 1,29 

Υπάλληλος ΔΕΗ 19 0,99 

Δημόσιος Υπάλληλος 4 0,91 

Ανειδίκευτοι 2 0,88 

Υπάλληλοι γραφείου 1 0,81 

Διοικητικά 3 0,77 

Ιδιωτικός υπάλληλος 6 0,69 

Ειδικευμένοι τεχνίτες 3 0,63 

Επιστημονικά 7 0,45 

Δημοτικός Υπάλληλος 1 0,35 

Τη μεγαλύτερη δεσμευμένη πιθανότητα έχουν οι υπάλληλοι ΔΕΚΟ με 3,98 

και ακολουθούν οι ελεύθεροι επαγγελματίες με 2,47. 

5.8.12 ΤΕΦΑΑ 

20 μαθητές και μαθήτριες πέρασαν σε κάποιο τμήμα Φυσικής Αγωγής με 

Μ.Ο. Βαθμού Πρόσβασης ίσο με 12,66. Ο Μ.Ο. της βάσης των τμημάτων Φυσικής 

Αγωγής για το 2017 ήταν 15146 μόρια. 

Πίνακας 5.18 Πλήθος και δεσμευμένη πιθανότητα επιτυχόντων σε ΤΕΦΑΑ ανά επαγγελματική κατηγορία 

Επαγγελματική κατηγορία Πλήθος επιτυχόντων Δεσμευμένη πιθανότητα 

Αποθανών 1 9,59 

Υπάλληλοι γραφείου 1 3,73 
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Επαγγελματική κατηγορία Πλήθος επιτυχόντων Δεσμευμένη πιθανότητα 

Διοικητικά 2 2,35 

Επιστημονικά 7 2,07 

Ανειδίκευτοι 1 2,03 

Δημόσιος Υπάλληλος 1 1,05 

Ειδικευμένοι τεχνίτες 1 0,96 

Συνταξιούχος 1 0,89 

Ιδιωτικός υπάλληλος 1 0,53 

Υπάλληλος ΔΕΗ 1 0,24 

Αν και οι επιτυχόντες είναι πολύ λίγοι, την υψηλότερη δεσμευμένη 

πιθανότητα έχει η επαγγελματική κατηγορία των υπαλλήλων γραφείου. 

5.8.13 Οικιακής Οικονομίας 

Τα χρόνια 2008-2018 κανένας μαθητής δεν πέρασε σε κάποια σχολή Οικιακής 

Οικονομίας. 

5.8.14 ΤΕΙ (χωρίς το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας) 

Στα ΤΕΙ της χώρας, εκτός από το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας που εξετάζουμε 

χωριστά, πέρασαν 249 μαθητές και μαθήτριες με Μ.Ο. Βαθμού Πρόσβασης ίσο με 

11,45. Ο Μ.Ο. της βάσης των ΤΕΙ το 2017 ήταν 10430 μόρια. 

Πίνακας 5.19 Πλήθος και δεσμευμένη πιθανότητα επιτυχόντων σε ΤΕΙ ανά επαγγελματική κατηγορία 

Επαγγελματική κατηγορία Πλήθος επιτυχόντων Δεσμευμένη πιθανότητα 

Γεωργοί κλπ 10 2,45 

Αποθανών 2 1,54 

Ειδικευμένοι τεχνίτες 20 1,54 

Δημοτικός Υπάλληλος 11 1,41 

Υπάλληλοι γραφείου 4 1,20 

Ιδιωτικός υπάλληλος 27 1,15 

Δημόσιος Υπάλληλος 13 1,09 

Υπάλληλος ΔΕΗ 56 1,08 

Ανειδίκευτοι 6 0,98 

Τεχνικά 2 0,98 

Χειριστές μηχανών 6 0,95 

Ελεύθερος επαγγελματίας 11 0,91 
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Επαγγελματική κατηγορία Πλήθος επιτυχόντων Δεσμευμένη πιθανότητα 

Διοικητικά 9 0,85 

Ένοπλες δυνάμεις. 3 0,81 

Επιστημονικά 29 0,69 

Άνεργοι 1 0,67 

Συνταξιούχος 9 0,65 

Παροχή υπηρεσιών 3 0,51 

Υπάλληλος ΔΕΚΟ 1 0,49 

Την υψηλότερη δεσμευμένη πιθανότητα με έχουν οι Γεωργοί 2,45 ενώ τη 

δεύτερη μεγαλύτερη δεσμευμένη πιθανότητα ίση με 1,54 έχουν οι Ειδικευμένοι 

Τεχνίτες. Αντίθετα οι περισσότερες άλλες κατηγορίες υπο-εκπροσωπούνται. 

5.8.15 ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας 

Δώσαμε ιδιαίτερη σημασία στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας λόγω του ότι 

εξυπηρετεί άμεσα τους σπουδαστές της περιοχής. Πράγματι, 200 μαθητές και 

μαθήτριες πέρασαν σε κάποιο τμήμα του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, με Μ.Ο. Βαθμού 

Πρόσβασης ίσο με 8,94. Ο Μ.Ο. της βάσης των τμημάτων του ΤΕΙ Δυτικής 

Μακεδονίας για το 2017 ήταν 7171 μόρια. 

Πίνακας 5.20 Πλήθος και δεσμευμένη πιθανότητα επιτυχόντων στο ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας ανά επαγγελματική 

κατηγορία 

Επαγγελματική κατηγορία Πλήθος επιτυχόντων Δεσμευμένη πιθανότητα 

Άνεργοι 4 3,36 

Χειριστές μηχανών 12 2,37 

Τεχνικά 3 1,83 

Ανειδίκευτοι 8 1,63 

Συνταξιούχος 16 1,43 

Ελεύθερος επαγγελματίας 13 1,34 

Δημοτικός Υπάλληλος 8 1,28 

Παροχή υπηρεσιών 6 1,26 

Υπάλληλος ΔΕΗ 44 1,06 

Ειδικευμένοι τεχνίτες 11 1,05 

Αποθανών 1 0,96 

Ιδιωτικός υπάλληλος 18 0,96 

Υπάλληλοι γραφείου 2 0,75 
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Επαγγελματική κατηγορία Πλήθος επιτυχόντων Δεσμευμένη πιθανότητα 

Δημόσιος Υπάλληλος 6 0,63 

Υπάλληλος ΔΕΚΟ 1 0,61 

Επιστημονικά 20 0,59 

Διοικητικά 3 0,35 

Γεωργοί κλπ 1 0,31 

Τη μεγαλύτερη δεσμευμένη πιθανότητα ίση με 3,36 έχουν όσοι οι πατεράδες 

τους δήλωσαν άνεργοι. Η δεύτερη υψηλότερη δεσμευμένη πιθανότητα ίση με 2,37 

αφορά την επαγγελματική κατηγορία των χειριστών βιομηχανικών εγκαταστάσεων, 

μηχανών και μηχανημάτων. 

5.8.16 Στρατιωτικές Σχολές 

Σε στρατιωτικές σχολές πέρασαν μόλις 6 μαθητές τα έτη 2008-2018 με Μ.Ο. 

Βαθμού Πρόσβασης ίσο με 17,02. Ο Μ.Ο. της βάσης των στρατιωτικών σχολών για 

το 2017 ήταν 17383 μόρια. 

Πίνακας 5.21 Πλήθος και δεσμευμένη πιθανότητα επιτυχόντων σε Στρατιωτικές Σχολές ανά επαγγελματική 

κατηγορία 

Επαγγελματική κατηγορία Πλήθος επιτυχόντων Δεσμευμένη πιθανότητα 

Υπάλληλος ΔΕΚΟ 1 20,33 

Ένοπλες δυνάμεις 1 11,18 

Δημόσιος Υπάλληλος 2 6,99 

Επιστημονικά 1 0,99 

Υπάλληλος ΔΕΗ 1 0,80 

 

5.8.17 Εκκλησιαστικές Σχολές 

Σε κάποια εκκλησιαστική σχολή πέρασαν 5 μαθητές και μαθήτριες κατά τα 

έτη 2008-2018 με Μ.Ο. Βαθμού Πρόσβασης ίσο με 10,98. Ο Μ.Ο. της βάσης των 

εκκλησιαστικών σχολών για το 2017 ήταν 6940 μόρια. 

Πίνακας 5.22 Πλήθος και δεσμευμένη πιθανότητα επιτυχόντων σε Εκκλησιαστικές Σχολές ανά 

επαγγελματική κατηγορία 

Επαγγελματική κατηγορία Πλήθος επιτυχόντων Δεσμευμένη πιθανότητα 

Γεωργοί κλπ 1 12,20 

Ελεύθερος επαγγελματίας 1 4,13 

Υπάλληλος ΔΕΗ 2 1,92 

Επιστημονικά 1 1,18 
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5.8.18 Σχολές Εμπορικού Ναυτικού 

Μόλις 4 μαθητές πέρασαν σε σχολή του Εμπορικού Ναυτικού με Μ.Ο. 

Βαθμού Πρόσβασης 10,16. Ο Μ.Ο. της βάσης των σχολών Εμπορικού Ναυτικού για 

το 2017 ήταν 9719 μόρια. 

Πίνακας 5.23 Πλήθος και δεσμευμένη πιθανότητα επιτυχόντων σε σχολές του Εμπορικού Ναυτικού ανά 

επαγγελματική κατηγορία 

Επαγγελματική κατηγορία Πλήθος επιτυχόντων Δεσμευμένη πιθανότητα 

Παροχή υπηρεσιών 1 10,48 

Ελεύθερος επαγγελματίας 1 5,16 

Επιστημονικά 1 1,48 

 

5.8.19 Αστυνομία 

13 μαθητές πέρασαν σε κάποια Αστυνομική Σχολή με Μ.Ο. Βαθμού 

Πρόσβασης ίσο με 15,6. Ο Μ.Ο. της βάσης των Αστυνομικών Σχολών για το 2017 

ήταν 16849 μόρια. 

Πίνακας 5.24 Πλήθος και δεσμευμένη πιθανότητα επιτυχόντων σε Αστυνομικές Σχολές ανά επαγγελματική 

κατηγορία 

Επαγγελματική κατηγορία Πλήθος επιτυχόντων Δεσμευμένη πιθανότητα 

Υπάλληλοι γραφείου 1 5,74 

Ιδιωτικός υπάλληλος 4 3,28 

Παροχή υπηρεσιών 1 3,23 

Ανειδίκευτοι 1 3,13 

Χειριστές μηχανών 1 3,04 

Συνταξιούχος 2 2,75 

Δημοτικός Υπάλληλος 1 2,46 

Υπάλληλος ΔΕΗ 2 0,74 

 

5.9 Κατανομή επιτυχόντων ανά επαγγελματική ομάδα και ομάδα 

σχολών 

Στους παρακάτω πίνακες φαίνεται πώς επέλεξαν να κινηθούν οι επιτυχόντες 

από κάθε επαγγελματική ομάδα. 
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5.9.1 Μέλη των βουλευόμενων σωμάτων, ανώτερα διοικητικά και διευθυντικά 

στελέχη του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. 

Σύμφωνα με τα δεδομένα, οι επιτυχόντες αυτής της κατηγορίας μοιράζονται 

στις εξής ομάδες σχολών: 

Πίνακας 5.25 Σχολές που προτίμησαν όσοι προέρχονται από Διευθυντικά επαγγέλματα 

Οικονομικών Επιστημών 17,5% 

ΤΕΙ 15,8% 

Φιλοσοφικές 14,0% 

Θετικών Επιστημών 10,5% 

Επιστημών Υγείας 7,0% 

Πολυτεχνικές 7,0% 

Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών 7,0% 

Επιστημών Αγωγής 5,3% 

ΤΕΙ Κοζάνης 5,3% 

Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών 

Επιστημών 

3,5% 

Καλών Τεχνών 3,5% 

ΤΕΦΑΑ 3,5% 

5.9.2 Πρόσωπα που ασκούν επιστημονικά, καλλιτεχνικά και συναφή επαγγέλματα. 

Σύμφωνα με τα δεδομένα, οι επιτυχόντες αυτής της κατηγορίας μοιράζονται 

στις εξής ομάδες σχολών: 

 

Πίνακας 5.26 Σχολές που προτίμησαν όσοι προέρχονται από επιστημονικά επαγγέλματα 

Πολυτεχνικές 18,5% 

Θετικών Επιστημών 14,1% 

ΤΕΙ 12,8% 

Επιστημών Υγείας 10,1% 

Φιλοσοφικές 10,1% 

ΤΕΙ Κοζάνης 8,8% 

Γεωτεχνικών Επιστημών 5,7% 

Οικονομικών Επιστημών 5,3% 

Επιστημών Αγωγής 3,1% 

ΤΕΦΑΑ 3,1% 
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Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών 

Επιστημών 

2,6% 

Καλών Τεχνών 2,2% 

Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών 1,8% 

Θεολογικές 0,4% 

Στρατιωτικές 0,4% 

Εκκλησιαστικές 0,4% 

Εμπορικού Ναυτικού 0,4% 

 

5.9.3 Τεχνολόγοι, τεχνικοί βοηθοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα. 

Σύμφωνα με τα δεδομένα, οι επιτυχόντες αυτής της κατηγορίας μοιράζονται 

στις εξής ομάδες σχολών: 

Πίνακας 5.27 Σχολές που προτίμησαν όσοι προέρχονται από τεχνικά επαγγέλματα 

Θετικών Επιστημών 36,4% 

ΤΕΙ Κοζάνης 27,3% 

ΤΕΙ 18,2% 

Φιλοσοφικές 9,1% 

Οικονομικών Επιστημών 9,1% 

 

5.9.4 Υπάλληλοι γραφείου και ασκούντες συναφή επαγγέλματα. 

Σύμφωνα με τα δεδομένα, οι επιτυχόντες αυτής της κατηγορίας μοιράζονται 

στις εξής ομάδες σχολών: 

Πίνακας 5.28 Σχολές που προτίμησαν τα παιδιά υπαλλήλων γραφείου 

ΤΕΙ 22,2% 

Θετικών Επιστημών 11,1% 

Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών 11,1% 

ΤΕΙ Κοζάνης 11,1% 

Θεολογικές 5,6% 

Επιστημών Υγείας 5,6% 

Φιλοσοφικές 5,6% 

Πολυτεχνικές 5,6% 

Οικονομικών Επιστημών 5,6% 
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Επιστημών Αγωγής 5,6% 

ΤΕΦΑΑ 5,6% 

Αστυνομία 5,6% 

 

5.9.5 Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές σε καταστήματα και 

υπαίθριες αγορές. 

Σύμφωνα με τα δεδομένα, οι επιτυχόντες αυτής της κατηγορίας μοιράζονται 

στις εξής ομάδες σχολών: 

Πίνακας 5.29 Σχολές που προτίμησαν όσοι προέρχονται από τον τομέα παροχής υπηρεσιών 

ΤΕΙ Κοζάνης 18,8% 

Γεωτεχνικών Επιστημών 12,5% 

Φιλοσοφικές 9,4% 

Θετικών Επιστημών 9,4% 

Πολυτεχνικές 9,4% 

Οικονομικών Επιστημών 9,4% 

Επιστημών Αγωγής 9,4% 

ΤΕΙ 9,4% 

Επιστημών Υγείας 6,3% 

Εμπορικού Ναυτικού 3,1% 

Αστυνομία 3,1% 

 

5.9.6 Ειδικευμένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δασοκόμοι και αλιείς. 

Σύμφωνα με τα δεδομένα, οι επιτυχόντες αυτής της κατηγορίας μοιράζονται 

στις εξής ομάδες σχολών: 

Πίνακας 5.30 Σχολές που προτίμησαν τα παιδιά γεωργών 

ΤΕΙ 45,5% 

Γεωτεχνικών Επιστημών 9,1% 

Πολυτεχνικές 9,1% 

Επιστημών Αγωγής 9,1% 

Φιλοσοφικές 4,5% 

Θετικών Επιστημών 4,5% 

Οικονομικών Επιστημών 4,5% 
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Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών 4,5% 

ΤΕΙ Κοζάνης 4,5% 

Εκκλησιαστικές 4,5% 

 

5.9.7 Ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή επαγγέλματα. 

Σύμφωνα με τα δεδομένα, οι επιτυχόντες αυτής της κατηγορίας μοιράζονται 

στις εξής ομάδες σχολών: 

Πίνακας 5.31 Σχολές που προτίμησαν τα παιδιά τεχνιτών 

ΤΕΙ 28,6% 

ΤΕΙ Κοζάνης 15,7% 

Φιλοσοφικές 10,0% 

Γεωτεχνικών Επιστημών 7,1% 

Θετικών Επιστημών 7,1% 

Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών 7,1% 

Οικονομικών Επιστημών 7,1% 

Πολυτεχνικές 7,1% 

Επιστημών Αγωγής 4,3% 

Επιστημών Υγείας 1,4% 

Θεολογικές 1,4% 

Καλών Τεχνών 1,4% 

ΤΕΦΑΑ 1,4% 

 

5.9.8 Χειριστές σταθερών βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και 

εξοπλισμού και συναρμολόγησης (μονταδόροι). 

Σύμφωνα με τα δεδομένα, οι επιτυχόντες αυτής της κατηγορίας μοιράζονται 

στις εξής ομάδες σχολών: 

Πίνακας 5.32 Σχολές που προτίμησαν τα παιδιά χειριστών μηχανημάτων και εγκαταστάσεων 

ΤΕΙ Κοζάνης 35,3% 

ΤΕΙ 17,6% 

Οικονομικών Επιστημών 11,8% 

Επιστημών Αγωγής 8,8% 

Φιλοσοφικές 8,8% 
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Πολυτεχνικές 5,9% 

Αστυνομία 2,9% 

Επιστημών Υγείας 2,9% 

Θετικών Επιστημών 2,9% 

Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών 2,9% 

 

5.9.9 Ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες και μικροεπαγγελματίες. 

Σύμφωνα με τα δεδομένα, οι επιτυχόντες αυτής της κατηγορίας μοιράζονται 

στις εξής ομάδες σχολών: 

Πίνακας 5.33 Σχολές που προτίμησαν τα παιδιά ανειδίκευτων εργατών 

ΤΕΙ Κοζάνης 24,2% 

ΤΕΙ 18,2% 

Φιλοσοφικές 18,2% 

Θετικών Επιστημών 12,1% 

Επιστημών Αγωγής 6,1% 

Πολυτεχνικές 6,1% 

Αστυνομία 3,0% 

Επιστημών Υγείας 3,0% 

Καλών Τεχνών 3,0% 

Οικονομικών Επιστημών 3,0% 

ΤΕΦΑΑ 3,0% 

 

5.9.10 Ένοπλες δυνάμεις. 

Σύμφωνα με τα δεδομένα, οι επιτυχόντες αυτής της κατηγορίας μοιράζονται 

στις εξής ομάδες σχολών: 

Πίνακας 5.34 Σχολές που προτίμησαν τα παιδιά Στρατιωτικών 

Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών 20,0% 

Γεωτεχνικών Επιστημών 15,0% 

Επιστημών Αγωγής 15,0% 

Πολυτεχνικές 15,0% 

ΤΕΙ 15,0% 

Οικονομικών Επιστημών 10,0% 
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Στρατιωτικές 5,0% 

Φιλοσοφικές 5,0% 

 

5.9.11 Άνεργοι που αναζητούν εργασία. 

Σύμφωνα με τα δεδομένα, οι επιτυχόντες αυτής της κατηγορίας μοιράζονται 

στις εξής ομάδες σχολών: 

Πίνακας 5.35 Σχολές που προτίμησαν παιδιά των οποίων ο πατέρας δεν εργαζόταν 

ΤΕΙ Κοζάνης 50,0% 

Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών 12,5% 

Οικονομικών Επιστημών 12,5% 

ΤΕΙ 12,5% 

Φιλοσοφικές 12,5% 

 

5.9.12 Δημόσιοι Υπάλληλοι 

Σύμφωνα με τα δεδομένα, οι επιτυχόντες αυτής της κατηγορίας μοιράζονται 

στις εξής ομάδες σχολών: 

Πίνακας 5.36 Σχολές που προτίμησαν τα παιδιά δημοσίων υπαλλήλων 

ΤΕΙ 20,3% 

Θετικών Επιστημών 17,2% 

Πολυτεχνικές 14,1% 

Οικονομικών Επιστημών 12,5% 

ΤΕΙ Κοζάνης 9,4% 

Επιστημών Αγωγής 6,3% 

Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών 4,7% 

Φιλοσοφικές 4,7% 

Γεωτεχνικών Επιστημών 3,1% 

Στρατιωτικές 3,1% 

Επιστημών Υγείας 1,6% 

Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών 

Επιστημών 

1,6% 

ΤΕΦΑΑ 1,6% 
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5.9.13 Δημοτικός Υπάλληλος 

Σύμφωνα με τα δεδομένα, οι επιτυχόντες αυτής της κατηγορίας μοιράζονται 

στις εξής ομάδες σχολών: 

Πίνακας 5.37 Σχολές που προτίμησαν τα παιδιά των δημοτικών υπαλλήλων 

ΤΕΙ 26,2% 

ΤΕΙ Κοζάνης 19,0% 

Πολυτεχνικές 11,9% 

Θετικών Επιστημών 9,5% 

Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών 7,1% 

Γεωτεχνικών Επιστημών 4,8% 

Οικονομικών Επιστημών 4,8% 

Φιλοσοφικές 4,8% 

Αστυνομία 2,4% 

Επιστημών Αγωγής 2,4% 

Θεολογικές 2,4% 

Καλών Τεχνών 2,4% 

Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών 

Επιστημών 

2,4% 

 

5.9.14 Ελεύθερος επαγγελματίας 

Σύμφωνα με τα δεδομένα, οι επιτυχόντες αυτής της κατηγορίας μοιράζονται 

στις εξής ομάδες σχολών: 

Πίνακας 5.38 Σχολές που προτίμησαν τα παιδιά ελεύθερων επαγγελματιών 

ΤΕΙ Κοζάνης 20,0% 

Επιστημών Αγωγής 16,9% 

ΤΕΙ 16,9% 

Θετικών Επιστημών 9,2% 

Οικονομικών Επιστημών 7,7% 

Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών 6,2% 

Φιλοσοφικές 6,2% 

Πολυτεχνικές 4,6% 

Γεωτεχνικών Επιστημών 3,1% 
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Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών 

Επιστημών 

3,1% 

Εκκλησιαστικές 1,5% 

Εμπορικού Ναυτικού 1,5% 

Επιστημών Υγείας 1,5% 

Καλών Τεχνών 1,5% 

 

5.9.15 Ιδιωτικός υπάλληλος 

Σύμφωνα με τα δεδομένα, οι επιτυχόντες αυτής της κατηγορίας μοιράζονται 

στις εξής ομάδες σχολών: 

Πίνακας 5.39 Σχολές που προτίμησαν παιδιά ιδιωτικών υπαλλήλων 

ΤΕΙ 21,4% 

ΤΕΙ Κοζάνης 14,3% 

Θετικών Επιστημών 13,5% 

Φιλοσοφικές 11,9% 

Πολυτεχνικές 10,3% 

Οικονομικών Επιστημών 8,7% 

Επιστημών Αγωγής 4,8% 

Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών 4,8% 

Αστυνομία 3,2% 

Γεωτεχνικών Επιστημών 2,4% 

Επιστημών Υγείας 1,6% 

Καλών Τεχνών 1,6% 

Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών 

Επιστημών 

0,8% 

ΤΕΦΑΑ 0,8% 

 

5.9.16 Συνταξιούχος 

Σύμφωνα με τα δεδομένα, οι επιτυχόντες αυτής της κατηγορίας μοιράζονται 

στις εξής ομάδες σχολών: 

Πίνακας 5.40 Σχολές που προτίμησαν τα παιδιά συνταξιούχων  

ΤΕΙ Κοζάνης 21,3% 
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Οικονομικών Επιστημών 13,3% 

ΤΕΙ 12,0% 

Επιστημών Αγωγής 10,7% 

Φιλοσοφικές 10,7% 

Θετικών Επιστημών 9,3% 

Πολυτεχνικές 8,0% 

Γεωτεχνικών Επιστημών 4,0% 

Αστυνομία 2,7% 

Επιστημών Υγείας 2,7% 

Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών 2,7% 

Καλών Τεχνών 1,3% 

ΤΕΦΑΑ 1,3% 

 

5.9.17 Υπάλληλος ΔΕΗ 

Σύμφωνα με τα δεδομένα, οι επιτυχόντες αυτής της κατηγορίας μοιράζονται 

στις εξής ομάδες σχολών: 

Πίνακας 5.41 Σχολές που προτίμησαν τα παιδιά των υπαλλήλων ΔΕΗ 

ΤΕΙ 20,1% 

Πολυτεχνικές 15,8% 

ΤΕΙ Κοζάνης 15,8% 

Φιλοσοφικές 10,0% 

Θετικών Επιστημών 9,7% 

Οικονομικών Επιστημών 9,0% 

Επιστημών Αγωγής 6,8% 

Γεωτεχνικών Επιστημών 4,3% 

Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών 2,5% 

Επιστημών Υγείας 1,1% 

Θεολογικές 1,1% 

Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών 

Επιστημών 

1,1% 

Αστυνομία 0,7% 

Εκκλησιαστικές 0,7% 
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Καλών Τεχνών 0,7% 

Στρατιωτικές 0,4% 

ΤΕΦΑΑ 0,4% 

 

5.9.18 Υπάλληλος ΔΕΚΟ 

Σύμφωνα με τα δεδομένα, οι επιτυχόντες αυτής της κατηγορίας μοιράζονται 

στις εξής ομάδες σχολών: 

Πίνακας 5.42 Σχολές που προτίμησαν τα παιδιά εργαζομένων ΔΕΚΟ 

Επιστημών Αγωγής 27,3% 

Γεωτεχνικών Επιστημών 9,1% 

Θετικών Επιστημών 9,1% 

Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών 

Επιστημών 

9,1% 

Οικονομικών Επιστημών 9,1% 

Πολυτεχνικές 9,1% 

Στρατιωτικές 9,1% 

ΤΕΙ 9,1% 

ΤΕΙ Κοζάνης 9,1% 

 

5.9.19 Υπάλληλος Ν.Π.Δ.Δ. 

Σύμφωνα με τα δεδομένα, οι επιτυχόντες αυτής της κατηγορίας μοιράζονται 

στις εξής ομάδες σχολών: 

Πολυτεχνικές 66,7% 

Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών 33,3% 

5.9.20 Εκπαιδευτικοί 

Ξεχωρίζουμε τους εκπαιδευτικούς από τα επιστημονικά επαγγέλματα για να 

αναδείξουμε τις αυξημένες δεσμευμένες πιθανότητες που έχουν για την εισαγωγή 

τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και μάλιστα για τις σχολές υψηλής ζήτησης. 

Πίνακας 5.43 Σχολές που προτίμησαν τα παιδιά των εκπαιδευτικών 

Πολυτεχνικές 18,1% 

Θετικών Επιστημών 14,3% 

Φιλοσοφικές 12,4% 
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Επιστημών Υγείας 11,4% 

ΤΕΙ 8,6% 

ΤΕΙ Κοζάνης 7,6% 

Επιστημών Αγωγής 5,7% 

ΤΕΦΑΑ 5,7% 

Γεωτεχνικών Επιστημών 3,8% 

Οικονομικών Επιστημών 3,8% 

Καλών Τεχνών 2,9% 

Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών 2,9% 

Εκκλησιαστικές 1,0% 

Εμπορικού Ναυτικού 1,0% 

Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών 1,0% 

Οι αντίστοιχες δεσμευμένες πιθανότητες των εκπαιδευτικών είναι: 

Πίνακας 5.44 Δεσμευμένες πιθανότητες εκπαιδευτικών 

Σχολή Δεσμευμένη πιθανότητα 

ΤΕΦΑΑ 3,83 

Επιστημών Υγείας 3,26 

Εμπορικού Ναυτικού 3,2 

Εκκλησιαστικές 2,56 

Καλών Τεχνών 2,13 

Νομικές 2,02 

Πολυτεχνικές 1,55 

Θετικών επιστημών 1,31 

Φιλοσοφικές 1,27 

Γεωτεχνικών επιστημών 0,93 

Παιδαγωγικές 0,83 

ΤΕΙ Κοζάνης 0,51 

ΤΕΙ 0,46 

Οικονομικών 0,44 

Κοινωνικών και Πολιτικών επιστημών 0,22 
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5.10 Μέσοι όροι Βαθμού Πρόσβασης ανά κατηγορία 
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Διοικητικά 14,64 11,54 14,15 14,88 16,16 12,42 9,72 13,72 13,02 13,16 12,11 12,94 

Επιστημονικά 13,75 15,98 14,6 14,97 13,08 14,1 14,99 14,03 11,67 13,18 12,2 13,76 

Τεχνικά 
 

18,43 6,64 
 

13,87 13,2 12,62 8,06 13,14 11,06 13,7 12,46 

Υπάλληλοι 

γραφείου 

14,2 15,78 13,89 10,58 
 

17,07 14,85 16,29 
 

12,58 14,87 13,78 

Παροχή 
υπηρεσιών 

13,9 12,08 13,49 15,91 12,94 14,52 12,97 9,55 5,8 10,39 9,5 11,92 

Γεωργοί κλπ 10,78 13,37 11,64 12,71 12,53 11,46 7,42 5,08 
 

10,8 9,32 10,96 

Ειδικευμένοι 
τεχνίτες 

12,67 10,46 9,1 12,24 8,96 10,28 10,08 9,08 11,68 8,48 8,95 10,2 

Χειριστές 

μηχανών 

9,49 10,09 13,67 8,73 11,1 8,91 10,41 10,46 7,52 11,8 7,27 10,1 

Ανειδίκευτοι 12,02 9,76 10,3 7,19 12,06 10,71 9,48 10,67 8,99 1,88 10,21 9,84 

Ένοπλες δυνάμεις 9,63 14,27 8,82 13,13 9,95 
 

12,94 13,81 12,31 12,99 6,92 11,45 

Εκπαιδευτικοί 12,19 17,67 14,61 16,75 15,26 14,42 16,25 14,7 11,62 13,39 11,97 14,19 

Άνεργοι       17,9 6,4 7,86 7,57 12,53 9,07 

Δημόσιος 

Υπάλληλος 

7,02 10,35 14,74 15,66 14,45 11,9 10,87 12,83 8,83 10,8 11,36 11,52 

Δημοτικός 
Υπάλληλος 

17,66 3,68 13,93 12,65 7,46 13,46 11,97 11,81 10,32 7,64 9,14 10,89 

Ελεύθερος 

επαγγελματίας 

9,99 16,1 16,83 9,46 12,35 12,12 11,35 12,4 8,37 9,56 12,06 11,2 

Ιδιωτικός 
υπάλληλος 

11,34 10,73 11,91 11,05 11,35 11,96 12,47 12,8 11,9 12,1 9,03 11,47 

Συνταξιούχος 13,77 12,86 14,17 12,29 12,81 12,36 12,52 15,27 10,8 10,42 9,51 12,13 

Υπάλληλος ΔΕΗ 11,42 13,01 11,32 12,94 11,62 11,91 12,95 11,51 11,58 11,43 11,52 11,93 

Υπάλληλος 

ΔΕΚΟ 

17,42 19,48 9,47 17,15 
 

16,37 12,8 17,43 12,58 17,2 10,49 14,2 

Υπάλληλος 
Ν.Π.Δ.Δ. 

 
18,9 

   
16,45 

     
17,26 

 

Οι εκπαιδευτικοί σημειώνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο Βαθμού Πρόσβασης.  
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5.11 Προτιμήσεις υποψηφίων 

Πολύ ενδιαφέροντα ευρήματα προέκυψαν από την ανάλυση των Ατομικών 

Δελτίων Επιτυχίας των υποψηφίων για τα έτη 2013-2017. Σύμφωνα με την ανάλυση 

των ΑΔΕ, προκύπτει ότι περίπου το 17% κατά μέσο όρο των υποψηφίων πέρασε στην 

πρώτη του επιλογή, έναντι του περίπου 26% που πέρασε στην 11η και πλέον επιλογή 

του. Η πλειονότητα των υποψηφίων με μέσο όρο περίπου 36% πέρασε στην 4η έως 

και τη 10η επιλογή του. Αναλυτικά τα ποσοστά έχουν ως εξής: 

Πίνακας 5.45 Ποσοστό επιτυχόντων και σειρά προτίμησης 

 
1η επιλογή 2-3 4-10 11 και πάνω 

2013 22,41% 27,59% 38,79% 11,21% 

2014 20,34% 22,88% 35,59% 21,19% 

2015 18,33% 24,17% 35,83% 21,67% 

2016 7,02% 11,40% 37,72% 43,86% 

2017 16,81% 16,81% 33,61% 32,77% 

 

 

Εικόνα 5.11 Σειρά προτίμησης 
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Εικόνα 5.12 Σειρά προτίμησης (σωρευτικά) 

 

Η δημοφιλέστερη σχολή μεταξύ των υποψηφίων της Θεωρητικής 

Κατεύθυνσης (ή μεταγενέστερα του κύκλου Ανθρωπιστικών Σπουδών) είναι το 

Τμήμα Ψυχολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ακολουθεί η 

Νομική Θεσσαλονίκης και η το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας. 

Αναλυτικά, στο διάστημα 2013-2017 οι υποψήφιοι της Θεωρητικής κατεύθυνσης 

επέλεξαν ως πρώτη τους επιλογή τα παρακάτω τμήματα: 

Σχολή Πρώτες προτιμήσεις 

Ψυχολογίας (Θεσσαλονίκη) 34 

Νομικής (Θεσσαλονίκη) 18 

Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη) 15 

Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη) 10 

Ιστορίας & Αρχαιολογίας (Θεσσαλονίκη) 9 

 

Η δημοφιλέστερη σχολή μεταξύ των υποψηφίων της Θετικής Κατεύθυνσης 

είναι η Ιατρική Θεσσαλονίκης. Ανάλογα με τα μαθήματα στα οποία εξετάστηκαν και 

τα Επιστημονικά Πεδία που διάλεξαν, το δεύτερο δημοφιλέστερό Τμήμα δεν είναι 

άλλο από το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ή το 

Τμήμα Φαρμακευτικής.  

Αναλυτικά: 
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Σχολή Πρώτες προτιμήσεις 

Ιατρικής (Θεσσαλονίκη) 27 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 

(Θεσσαλονίκη) 

17 

Φαρμακευτικής (Θεσσαλονίκη) 12 

Βιολογίας (Θεσσαλονίκη) 10 

Χημείας (Θεσσαλονίκη) 8 

Μηχανολόγων Μηχανικών (Θεσσαλονίκη) 8 

Μηχανολόγων Μηχανικών (Κοζάνη) 8 

 

Η δημοφιλέστερη σχολή μεταξύ των υποψηφίων της Τεχνολογικής Κατεύθυνσης 

είναι και πάλι το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. 

Ακολουθούν το τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής και το Τμήμα 

Πληροφορικής.  

Αναλυτικά: 

Σχολή Πρώτες προτιμήσεις 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 

(Θεσσαλονίκη) 

17 

Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής (Θεσσαλονίκη) 16 

Πληροφορικής (Θεσσαλονίκη) 14 

Οικονομικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη) 12 

Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής (Κοζάνης) 12 

Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (Θεσσαλονίκη) 10 

Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών (Κοζάνη) 10 

5.11.1 Σειρά προτίμησης ανά επαγγελματική κατηγορία 

Στο παρακάτω διάγραμμα φαίνεται με ποια σειρά προτίμησης πέρασαν στην 

σχολή της επιλογής τους οι επιτυχόντες ανά επαγγελματική κατηγορία. 
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Εικόνα 5.13 Επιτυχόντες και σειρά προτίμησης 

 

5.11.2 Πόλεις που επιλέγουν οι υποψήφιοι 

Στο παρακάτω διάγραμμα φαίνεται παραστατικά σε ποιες πόλεις επιλέγουν οι 

επιτυχόντες υποψήφιοι να σπουδάσουν.  

 

Είναι προφανές ότι η συντριπτική πλειονότητα των υποψηφίων επιλέγει ως 

πρώτη προτίμηση τμήμα ή σχολή που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη. Παρά την 
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οικονομική κρίση, η Κοζάνη δεν είναι ψηλά στις προτιμήσεις τους και είναι μάλλον 

λύση ανάγκης. 
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6 Συζήτηση 

Τα αποτελέσματα της ανάλυσης των δεδομένων για τα έτη 2008-2018 

δείχνουν ότι παρά την κρίση και την αυξημένη ανεργία στη Δυτική Μακεδονία, οι 

περισσότερες επαγγελματικές τάξεις εκπροσωπούνται ομοιόμορφα στους επιτυχόντες 

διαχρονικά. Αυτό σημαίνει ότι δεν παίζει ρόλο από ποια επαγγελματική κατηγορία 

προέρχεται ένας μαθητής, οι πιθανότητες να περάσει σε κάποια σχολή ή τμήμα της 

Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης είναι παρόμοιες. Ο (Παπακωνσταντίνου, 2016) αναφέρει 

ότι η οικογενειακές δαπάνες για την εκπαίδευση των παιδιών είναι ανελαστικές. Με 

αυτό το κριτήριο θα περίμενε κανείς ίσως ένα πλεονέκτημα εκείνων των 

επαγγελματικών ομάδων που επηρεάστηκαν λιγότερο από την κρίση. Αντ’ αυτού 

βλέπουμε μια ομοιομορφία που μάλλον επιβεβαιώνει τον Παπακωνσταντίνου. 

Η λέξη-κλειδί εδώ είναι να περάσει σε κάποια σχολή. Αν δηλαδή, το κριτήριο 

είναι απλώς να περάσει στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, τότε τα αποτελέσματα δεν 

διαφοροποιούνται ως προς τις διάφορες επαγγελματικές ομάδες. Η εικόνα αλλάζει αν 

αναλογιστούμε που μπορεί να περάσει κάποιος υποψήφιος. 

Πρώτη παρατήρηση είναι ότι τα ΤΕΙ εξισορροπούν τις πιθανότητες 

εισαγωγής. Χωρίς τα ΤΕΙ, κάποιες επαγγελματικές κατηγορίες δυσκολεύονται να 

πετύχουν την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Συνυπολογίζοντας τα 

ΤΕΙ, η μέση πιθανότητα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση είναι 0,73 δηλαδή, 

το 73% των υποψηφίων εισάγεται σε κάποια σχολή της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Αυτή η πιθανότητα μένει σχετικά σταθερή για όλα την περίοδο 2008-2018 

(κυμαίνεται από 0,61 έως 0,80). Αντιθέτως, αν αφαιρέσουμε τα ΤΕΙ από το 

λογαριασμό, τότε η μέση πιθανότητα εισαγωγής πέφτει στο 0,47 δηλαδή εισάγονται 

σε κάποιο ΑΕΙ λιγότεροι από τους μισούς υποψηφίους!  

Δεύτερη παρατήρηση είναι οι αξιοθαύμαστες επιδόσεις των παιδιών των 

εκπαιδευτικών. Οι εκπαιδευτικοί έχουν συστηματικές μεγάλες πιθανότητες εισαγωγής 

στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Αν αφαιρέσουμε τα ΤΕΙ, τότε οι αντικειμενική 

πιθανότητά τους γίνεται η μεγαλύτερη από όλες τις επαγγελματικές κατηγορίες. Μία 

πιθανή εξήγηση είναι ότι πρόκειται για οικογένειες με μεγάλο πολιτισμικό κεφάλαιο. 

Από τους 105 επιτυχόντες που ο πατέρας τους ήταν εκπαιδευτικός, οι 45 (ποσοστό 

43%) είχαν και σύζυγο εκπαιδευτικό! Οικιακά δήλωσε μόλις το 17% των συζύγων 

εκπαιδευτικών με παιδιά που πέρασαν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Η βασική μου 

υπόθεση είναι ότι οι εκπαιδευτικοί γνωρίζουν τους μηχανισμούς του σχολείου και 
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βοηθούν τα παιδιά τους να προσαρμοστούν καλύτερα. Μαζί με τις κατά κανόνα 

θετικές προδιαθέσεις των συναδέλφων τους έναντι των παιδιών τους, τα παιδιά 

ξεκινούν από νωρίς με ένα συγκριτικό πλεονέκτημα, που απ’ ότι φαίνεται το 

διατηρούν μέχρι την είσοδό τους στο πανεπιστήμιο. Αυτό ταιριάζει και με την έρευνα 

των Νορβηγών ερευνητών (Andersen & Hansen, 2012) όπου οι οικογένειες με 

περισσότερο πολιτισμικό κεφάλαιο είχαν πλεονέκτημα ακόμα και έναντι οικογενειών 

με μεγαλύτερο οικονομικό κεφάλαιο. 

Τρίτη παρατήρηση είναι ότι, όπως έδειξαν και οι προηγούμενες έρευνες, στις 

σχολές υψηλής ζήτησης τείνουν να περάσουν πιο εύκολα οι μαθητές που προέρχονται 

από τις ανώτερες επαγγελματικές ομάδες. Έτσι, όσοι προέρχονται από διοικητικά, 

επιστημονικά, τεχνικά επαγγέλματα, επαγγέλματα γραφείου, δημόσιοι/δημοτικοί 

υπάλληλοι και φυσικά εκπαιδευτικοί, έχουν αυξημένες πιθανότητες εισαγωγής στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αντίθετα γεωργοί, τεχνίτες, ανειδίκευτοι εργάτες έχουν 

μικρότερες πιθανότητες. Τα αποτελέσματα ταιριάζουν γενικά με αποτελέσματα στις 

μελέτες (Θάνος, 2007), (Γουβιάς, 2010) και (Θάνος, 2013) με τη διαφορά όμως ότι 

έχουν κάπως αμβλυνθεί οι ανισότητες αφού σχεδόν όλοι περνάνε κάπου. 

Τέλος, όπως φαίνεται και από τις προτιμήσεις των υποψηφίων και τη σειρά 

επιτυχίας τους, οι ίδιες επαγγελματικές κατηγορίες που έχουν το προβάδισμα ως προς 

τις πιθανότητες εισαγωγής είναι και οι κατηγορίες με τους μεγαλύτερους μέσους 

όρους βαθμολογίας (αναμενόμενο) και με σειρά επιτυχίας στην 1η – 3η τους επιλογή. 

Δυστυχώς, όταν οι μαθητές φτάνουν στο Λύκειο, οι δυνατότητες παρέμβασης 

είναι λίγες. Έχουν εδώ και χρόνια διαμορφώσει τρόπο μελέτης, έχουν τα εσωτερικά 

τους κίνητρα και τις φιλοδοξίες τους. Δεδομένου ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι 

ό,τι πιο απαιτητικό και ανταγωνιστικό υπάρχει σ’ αυτή την ηλικία, και όσο η 

ελληνική κοινωνία διακατέχεται από την ανάγκη «να μπουν τα παιδιά στο 

πανεπιστήμιο», η πίεση για περαιτέρω εξάσκηση και μελέτη στο φροντιστήριο θα 

συνεχίσει να υφίσταται. Αυτό μεταξύ άλλων σημαίνει ότι οι οικογένειες που μπορούν 

να αντέξουν οικονομικά το φροντιστήριο, αυξάνουν τη βοήθεια που δίνουν στα 

παιδιά τους στην προετοιμασία τους για τις πανελλαδικές. 

Έτσι ο φαύλος κύκλος της κοινωνικής αναπαραγωγής διατηρείται. 

Τα δεδομένα της έρευνας είναι πολύτιμα. Θα ήταν ευχής έργο αν το 

Υπουργείο άνοιγε τα δεδομένα μέσω ενός API και έδινε πρόσβαση σ’ αυτά σε κάθε 

φιλότιμο ερευνητή. Σε συνδυασμό με τα αντικειμενικά δεδομένα που καταγράφονται 

στο myschool, θα μπορούσε να γίνει περαιτέρω συσχέτιση των αποτελεσμάτων με τη 
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θεωρία ενδεχομένως μέσω αναλυτικών ερωτηματολογίων, που θα προσπαθούσαν να 

καταγράψουν τις πτυχές του πολιτισμικού κεφαλαίου. Ιδανικά θα έπρεπε να είχαμε 

και το εισόδημα των οικογενειών, μαζί με το μορφωτικό επίπεδο, αλλά αυτά είναι 

ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που δύσκολα θα μοιραστούν οι γονείς με έναν 

επίδοξο ερευνητή. 

Η καταγραφή του επαγγέλματος στο myschool θα μπορούσε να έχει 

μεγαλύτερη ακρίβεια, βάση και του διεθνούς προτύπου που χρησιμοποιεί η ΕΛΣΤΑΤ, 

αυτό όμως απαιτεί μεγαλύτερο φόρτο εργασίας από τους ήδη επιβαρυμένους 

εκπαιδευτικούς που πλέον εκτελούν και διοικητικό έργο στα σχολεία τους. 

Οπωσδήποτε θα έπρεπε να καταγράφεται και το επάγγελμα της μητέρας, όπως 

γινόταν παλιότερα στις χαρτονιένες καρτέλες των μαθητών. 

Ιδανικά αυτή η διαδικασία που εν πολλοίς έγινε χειροκίνητα, θα έπρεπε να 

αυτοματοποιηθεί ώστε να αντληθούν δεδομένα από πολλά σχολεία της επικράτειας. 

Δυστυχώς, πάρα πολλά δεδομένα είναι σε μορφή που δεν μπορεί να γίνει αυτόματη 

επεξεργασία και γι’ αυτό ευθύνεται και πάλι το Υπουργείο. 

Θα κλείσω λέγοντας ότι τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής ήταν μια 

έκπληξη για μένα προσωπικά. Υπέθετα ότι δεν θα επαληθευτεί η θεωρία καθώς 

ανέκαθεν ήμουν θιασώτης της προσωπικής ευθύνης του μαθητή και του καθηγητή. 

Αναγκάζομαι να παραδεχτώ όμως ότι εδώ δουλεύουν ευρύτεροι μηχανισμοί για τους 

οποίους το σχολείο δεν έχει κανένα αντίμετρο: μια από τις μεγαλύτερες αδυναμίες 

του εκπαιδευτικού μας συστήματος είναι ότι δεν μπορεί να διαχειριστεί την αποτυχία! 

Γιατί το να επαναλάβει ο κακός μαθητής την τάξη και ως διά μαγείας να καταφέρει 

τη δεύτερη φορά να λύσει όλα τα προβλήματα που τον ταλάνιζαν είναι μια ιδέα 

εντελώς ανεδαφική. 

Το σχολείο χρειάζεται να αποκτήσει περισσότερη αυτονομία και ευελιξία, 

ώστε να μπορεί καλύτερα να διαχειριστεί τις διαφορετικές κατηγορίες των μαθητών 

του. 
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Παράρτημα 

Πίνακας 0.1 Επαγγέλματα στο myschool και η κατηγοριοποίησή τους για την ανάλυση των δεδομένων 

α/α Επάγγελμα Κωδικός 

ΕΛΣΤΑΤ 

Κωδικός 

ερωτηματολογίων 

Κατηγορία 

1 Αγιογράφος 
 

7 7 

2 Άγνωστο λόγω ηλικίας 

Μαθητή (>24 έτη) ή 

αποθανόντος πατέρα 

  
-1 

3 Αγρονόμος - Τοπογράφος 2165 2 2 

4 Αγρότης 61 6 6 

5 Αθλητής 3421 
 

3 

6 Αλιέας 622 6 6 

7 Άνεργος 
 

12 12 

8 Ανθοπώλης 5221 5 5 

9 Αρτοποιός 7512 7 7 

10 Αρχαιολόγος 262 2 2 

11 Αρχειοφύλακες και Έφοροι 

αρχαιοτήτων, μουσείων και 

αιθουσών έργων τέχνης 

2621 2 2 

12 Αρχιτέκτονας Μηχανικός 2161 2 2 

13 Αστυνομικός 5412 3 5 

14 Ασφαλιστής 3321 3 3 

15 Αυτοκινητιστής 832 
 

8 

16 Βιολόγος 2131 2 2 

17 Βιοτέχνης 132 1 1 

18 Γεωπόνος 2132 2 2 

19 Γεωργός 61 6 6 

20 Γιατρός 221 2 2 

21 Δάσκαλος Οδήγησης 5165 5 5 

22 Δασοκόμος 62 6 6 

23 Δασολόγος 2132 2 2 

24 Δασοφύλακας 62 6 6 
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α/α Επάγγελμα Κωδικός 

ΕΛΣΤΑΤ 

Κωδικός 

ερωτηματολογίων 

Κατηγορία 

25 ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΩ 
  

0 

26 Δημοσιογράφος 2642 2 2 

27 Δημόσιος Υπάλληλος 
  

13 

28 Δημοτικός Υπάλληλος 
  

14 

29 Διαιτολόγος 2265 2 2 

30 Διακοσμητής 3432 3 3 

31 Διανομέας 9621 9 9 

32 Διδακτικό Προσωπικό 

Ανώτατων Εκπαιδευτικών 

Ιδρυμάτων 

231 2 2 

33 Δικαστικός 2612 
 

2 

34 Δικηγόρος 2611 
 

2 

35 Ειδικευμένος Τεχνίτης 7 7 7 

36 Εικονολήπτης 
  

-1 

37 Εκπαιδευτικός 23 2 2 

38 Ελαιοχρωματιστής 713 7 7 

39 Ελεύθερος Επαγγελματίας 
  

15 

40 Έμπορος 142 1 16 

41 Εμποροϋπάλληλος 
  

-1 

42 Επαγγελματίας 

Πληροφορικής 

25 2 2 

43 Επιχειρηματίας 121 1 1 

44 Εργάτης 9 9 9 

45 Εργολάβος 
  

17 

46 Εργολάβος Κηδειών 5163 5 5 

47 Ζαχαροπλάστης 7512 7 7 

48 Ηλεκτρολόγος 74 7 7 

49 Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 2151 2 2 

50 Ηλεκτρονικός 74 7 7 

51 Ιατρικός Επισκέπτης 2433 2 2 
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α/α Επάγγελμα Κωδικός 

ΕΛΣΤΑΤ 

Κωδικός 

ερωτηματολογίων 

Κατηγορία 

52 Ιδιωτικός Υπάλληλος 
  

18 

53 Ιερέας 2636 2 2 

54 Καλλιτέχνης 265 2 2 

55 Κηπουρός 9214 9 9 

56 Κληρικός 2636 2 2 

57 Κοινωνικός Λειτουργός 2635 2 2 

58 Κοινωνιολόγος 2632 2 2 

59 Κομμωτής- Αισθητικός 514 5 5 

60 Κτηματομεσίτης 3334 
 

3 

61 Κτηνίατρος 225 2 2 

62 Κτηνοτρόφος 612 6 6 

63 Λιμενικός 0 10 10 

64 Λογιστής 2411 2 2 

65 Λογοθεραπευτής 2266 2 2 

66 Μάγειρας 512 5 5 

67 Μαιευτής 2222 2 2 

68 Μελισσοκόμος 6123 6 6 

69 Μηχανικός Αυτοκινήτων 7231 7 7 

70 Μηχανικός Μεταλλείων-

Μεταλλουργός 

2146 2 2 

71 Μηχανικός Περιβάλλοντος 2143 2 2 

72 Μηχανολόγος Μηχανικός 2144 2 2 

73 Μουσικός 2652 2 2 

74 Ναυπηγός Μηχανικός 
  

-1 

75 Ναυτικός 835 8 8 

76 Νοσηλευτής/τρια 222 2 2 

77 Ξενοδόχος 1411 1 1 

78 Ξενοδοχοϋπάλληλος 4224 
 

4 

79 Ξυλουργός- Μαραγκός 7115 7 7 

80 Οδηγός 83 8 8 



105 

 

α/α Επάγγελμα Κωδικός 

ΕΛΣΤΑΤ 

Κωδικός 

ερωτηματολογίων 

Κατηγορία 

81 Οδοντίατρος 2261 2 2 

82 Οικιακά 
 

11 11 

83 Οικιακή Βοηθός 9111 9 9 

84 Οικοδόμος 9313 9 9 

85 Οικονομικός Αναλυτής 2413 2 2 

86 Οικονομολόγος 2631 2 2 

87 Οπτικός 3254 
 

3 

88 Πιλότος 3153 3 3 

89 Πολιτικός Μηχανικός 2142 2 2 

90 Προσωπικό Ασφαλείας 5414 
 

5 

91 Πτηνοτρόφος 6122 6 6 

92 Πυροσβέστης 5411 
 

5 

93 Πωλητής 5 5 5 

94 Σιδηρουργός 722 7 7 

95 Στρατιωτικός 0 10 10 

96 Συμβολαιογράφος 
  

19 

97 Συνταξιούχος 
  

20 

98 Σωφρονιστικός Υπάλληλος 5413 
 

5 

99 Ταξιδιωτικός Συνοδός- 

Ξεναγός 

511 5 5 

100 Ταχυδρομικός υπάλληλος 4412 4 4 

101 Τουριστικός Πράκτορας 
  

-1 

102 Υδραυλικός 7126 7 7 

103 Υλοτόμος 621 6 6 

104 Υπάλληλος Γραφείου 4 4 4 

105 Υπάλληλος ΔΕΗ 
  

21 

106 Υπάλληλος ΔΕΚΟ 
  

22 

107 Υπάλληλος Ν.Π.Δ.Δ. 
  

23 

108 Υπάλληλος Τραπέζης 4211 
 

4 

109 Φανοποιός 7213 7 7 
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α/α Επάγγελμα Κωδικός 

ΕΛΣΤΑΤ 

Κωδικός 

ερωτηματολογίων 

Κατηγορία 

110 Φαρμακοποιός 2262 2 2 

111 Φύλακας 5414 
 

5 

112 Φυσιοθεραπευτής 2264 
 

2 

113 Φωτογράφος 3431 
 

3 

114 Χειριστής σταθερών 

εγκαταστάσεων ή/και 

μηχανών 

8 8 8 

115 Χειροτέχνης 731 7 7 

116 Χημικός Μηχανικός 2145 2 2 

117 Χρηματοοικονομικός 

Σύμβουλος 

2412 2 2 

118 Ψυκτικός 7127 7 7 

119 Ψυχολόγος 2634 2 2 

 

Πίνακας 0.2 Κατηγορίες επαγγελμάτων κατά ISCO-08 

ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

0 Ένοπλες δυνάμεις 

1 Ανώτερα διευθυντικά και διοικητικά στελέχη 

2 Επαγγελματίες 

3 Τεχνικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 

4 Υπάλληλοι γραφείου 

5 Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές 

6 Ειδικευμένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δασοκόμοι και αλιείς 

7 Ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 

8 Χειριστές βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και 

εξοπλισμού και συναρμολογητές (μονταδόροι) 

9 Ανειδίκευτοι εργάτες, χειρωνάκτες και μικροεπαγγελματίες 

 

Πίνακας 0.3 Επαγγελματικές κατηγορίες κατά ΕΛΣΤΑΤ 

Κ Κατηγορία 

1 Μέλη των βουλευόμενων σωμάτων, ανώτερα διοικητικά και διευθυντικά 

στελέχη του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. 
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2 Πρόσωπα που ασκούν επιστημονικά, καλλιτεχνικά και συναφή επαγγέλματα. 

3 Τεχνολόγοι, τεχνικοί βοηθοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα. 

4 Υπάλληλοι γραφείου και ασκούντες συναφή επαγγέλματα. 

5 Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές σε καταστήματα και 

υπαίθριες αγορές. 

6 Ειδικευμένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δασοκόμοι και αλιείς. 

7 Ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή επαγγέλματα. 

8 Χειριστές σταθερών βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και 

εξοπλισμού και συναρμολόγησης (μονταδόροι). 

9 Ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες και μικροεπαγγελματίες. 

10 Ένοπλες δυνάμεις. 

11 Μη οικονομικώς ενεργοί (π.χ. εισοδηματίες, οικιακή απασχόληση). 

12 Άνεργοι που αναζητούν εργασία. 

 



 

 

Πίνακας 0.4 Πλήθος μαθητών ανά επαγγελματική κατηγορία 
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2008 9 17 0 1 2 3 12 6 6 4 0 0 8 2 6 17 7 58 1 0 17 2 178 

2009 11 29 1 3 3 2 15 9 7 2 0 0 16 2 4 13 9 46 1 1 24 1 199 

2010 7 19 1 2 4 8 12 8 14 1 0 0 10 5 3 22 8 34 2 0 31 0 191 

2011 7 18 0 5 5 4 7 5 8 2 0 0 7 8 5 18 10 34 1 0 32 0 176 

2012 3 26 1 0 4 2 10 3 2 2 0 0 7 3 2 10 7 34 0 0 34 0 150 

2013 9 17 2 1 2 5 8 5 3 0 0 0 7 2 4 22 7 37 1 2 25 0 159 

2014 9 17 1 3 4 2 7 3 5 4 0 1 4 3 9 17 12 23 1 0 35 0 160 

2015 5 30 1 2 1 2 9 9 8 3 0 3 5 5 16 20 5 29 1 0 3 1 158 

2016 6 28 2 0 4 0 12 5 6 5 0 3 10 8 14 13 6 22 1 0 7 2 154 

2017 4 27 1 2 8 2 11 4 1 3 0 5 8 6 11 10 11 30 1 0 1 2 148 

2018 4 29 1 2 3 2 10 5 6 5 0 3 6 8 11 22 15 26 2 0 14 2 176 

Σύνολο 74 257 11 21 40 32 113 62 66 31 0 15 88 52 85 184 97 373 12 3 223 10 1849 
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Πίνακας 0.5 Πλήθος επιτυχόντων ανά επαγγελματική κατηγορία 
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2008 8 13 0 1 2 2 8 3 3 1 0 0 2 2 3 9 5 35 1 0 8 2 108 0,61 

2009 7 26 1 2 2 2 9 4 2 1 0 0 8 0 4 5 4 32 1 1 10 0 121 0,61 

2010 7 18 1 1 4 6 6 8 8 0 0 0 10 5 3 16 8 24 2 0 26 0 153 0,80 

2011 6 16 0 5 4 4 5 2 2 2 0 0 7 8 3 14 8 27 1 0 20 0 134 0,76 

2012 3 20 1 0 3 2 7 3 1 2 0 0 7 2 2 7 6 26 0 0 22 0 114 0,76 

2013 6 16 2 1 2 4 4 2 2 0 0 0 4 2 3 16 5 29 1 2 15 0 116 0,73 

2014 3 16 1 3 4 0 4 1 3 3 0 1 3 3 6 11 9 20 1 0 26 0 118 0,74 

2015 5 28 1 2 1 0 4 4 5 3 0 1 4 3 14 15 5 22 1 0 1 1 120 0,76 

2016 5 24 2 0 2 0 10 2 3 4 0 2 7 7 10 9 4 18 1 0 2 2 114 0,74 

2017 3 23 1 1 6 1 7 3 0 3 0 1 8 5 8 10 11 25 1 0 1 1 119 0,80 

2018 4 27 1 2 2 1 6 2 4 1 0 3 4 5 9 14 10 21 1 0 7 1 125 0,71 

Σύνολο 57 227 11 18 32 22 70 34 33 20 0 8 64 42 65 126 75 279 11 3 138 7 1342 0,73 
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Πίνακας 0.6 Ποσοστό % μαθητών ανά επαγγελματική κατηγορία στο σύνολο των μαθητών 
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2008 5,1 9,6 0,0 0,6 1,1 1,7 6,7 3,4 3,4 2,2 0,0 0,0 4,5 1,1 3,4 9,6 3,9 32,6 0,6 0,0 9,6 1,1 100 

2009 5,5 14,6 0,5 1,5 1,5 1,0 7,5 4,5 3,5 1,0 0,0 0,0 8,0 1,0 2,0 6,5 4,5 23,1 0,5 0,5 12,1 0,5 100 

2010 3,7 9,9 0,5 1,0 2,1 4,2 6,3 4,2 7,3 0,5 0,0 0,0 5,2 2,6 1,6 11,5 4,2 17,8 1,0 0,0 16,2 0,0 100 

2011 4,0 10,2 0,0 2,8 2,8 2,3 4,0 2,8 4,5 1,1 0,0 0,0 4,0 4,5 2,8 10,2 5,7 19,3 0,6 0,0 18,2 0,0 100 

2012 2,0 17,3 0,7 0,0 2,7 1,3 6,7 2,0 1,3 1,3 0,0 0,0 4,7 2,0 1,3 6,7 4,7 22,7 0,0 0,0 22,7 0,0 100 

2013 5,7 10,7 1,3 0,6 1,3 3,1 5,0 3,1 1,9 0,0 0,0 0,0 4,4 1,3 2,5 13,8 4,4 23,3 0,6 1,3 15,7 0,0 100 

2014 5,6 10,6 0,6 1,9 2,5 1,3 4,4 1,9 3,1 2,5 0,0 0,6 2,5 1,9 5,6 10,6 7,5 14,4 0,6 0,0 21,9 0,0 100 

2015 3,2 19,0 0,6 1,3 0,6 1,3 5,7 5,7 5,1 1,9 0,0 1,9 3,2 3,2 10,1 12,7 3,2 18,4 0,6 0,0 1,9 0,6 100 

2016 3,9 18,2 1,3 0,0 2,6 0,0 7,8 3,2 3,9 3,2 0,0 1,9 6,5 5,2 9,1 8,4 3,9 14,3 0,6 0,0 4,5 1,3 100 

2017 2,7 18,2 0,7 1,4 5,4 1,4 7,4 2,7 0,7 2,0 0,0 3,4 5,4 4,1 7,4 6,8 7,4 20,3 0,7 0,0 0,7 1,4 100 

2018 2,3 16,5 0,6 1,1 1,7 1,1 5,7 2,8 3,4 2,8 0,0 1,7 3,4 4,5 6,3 12,5 8,5 14,8 1,1 0,0 8,0 1,1 100 

Σύνολο 4,0 13,9 0,6 1,1 2,2 1,7 6,1 3,4 3,6 1,7 0,0 0,8 4,8 2,8 4,6 10,0 5,2 20,2 0,6 0,2 12,1 0,5 100 
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Πίνακας 0.7 Ποσοστό % επιτυχόντων ανά επαγγελματική κατηγορία 
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2008 7,4 12,0 0,0 0,9 1,9 1,9 7,4 2,8 2,8 0,9 0,0 0,0 1,9 1,9 2,8 8,3 4,6 32,4 0,9 0,0 7,4 1,9 100 

2009 5,8 21,5 0,8 1,7 1,7 1,7 7,4 3,3 1,7 0,8 0,0 0,0 6,6 0,0 3,3 4,1 3,3 26,4 0,8 0,8 8,3 0,0 100 

2010 4,6 11,8 0,7 0,7 2,6 3,9 3,9 5,2 5,2 0,0 0,0 0,0 6,5 3,3 2,0 10,5 5,2 15,7 1,3 0,0 17,0 0,0 100 

2011 4,5 11,9 0,0 3,7 3,0 3,0 3,7 1,5 1,5 1,5 0,0 0,0 5,2 6,0 2,2 10,4 6,0 20,1 0,7 0,0 14,9 0,0 100 

2012 2,6 17,5 0,9 0,0 2,6 1,8 6,1 2,6 0,9 1,8 0,0 0,0 6,1 1,8 1,8 6,1 5,3 22,8 0,0 0,0 19,3 0,0 100 

2013 5,2 13,8 1,7 0,9 1,7 3,4 3,4 1,7 1,7 0,0 0,0 0,0 3,4 1,7 2,6 13,8 4,3 25,0 0,9 1,7 12,9 0,0 100 

2014 2,5 13,6 0,8 2,5 3,4 0,0 3,4 0,8 2,5 2,5 0,0 0,8 2,5 2,5 5,1 9,3 7,6 16,9 0,8 0,0 22,0 0,0 100 

2015 4,2 23,3 0,8 1,7 0,8 0,0 3,3 3,3 4,2 2,5 0,0 0,8 3,3 2,5 11,7 12,5 4,2 18,3 0,8 0,0 0,8 0,8 100 

2016 4,4 21,1 1,8 0,0 1,8 0,0 8,8 1,8 2,6 3,5 0,0 1,8 6,1 6,1 8,8 7,9 3,5 15,8 0,9 0,0 1,8 1,8 100 

2017 2,5 19,3 0,8 0,8 5,0 0,8 5,9 2,5 0,0 2,5 0,0 0,8 6,7 4,2 6,7 8,4 9,2 21,0 0,8 0,0 0,8 0,8 100 

2018 3,2 21,6 0,8 1,6 1,6 0,8 4,8 1,6 3,2 0,8 0,0 2,4 3,2 4,0 7,2 11,2 8,0 16,8 0,8 0,0 5,6 0,8 100 

Σύνολο 4,2 16,9 0,8 1,3 2,4 1,6 5,2 2,5 2,5 1,5 0,0 0,6 4,8 3,1 4,8 9,4 5,6 20,8 0,8 0,2 10,3 0,5 100 
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Πίνακας 0.8 Πιθανότητες επιτυχίας ανά επάγγελμα 

 

Δ
ιο

ικ
η

τι
κ

ά
 

Ε
π

ισ
τη

μ
ο

νι
κ

ά
 

Τ
εχ

νι
κ

ά
 

Υ
π

ά
λ
λ
η

λ
ο

ι 

γρ
α

φ
εί

ο
υ
 

Π
α

ρ
ο

χή
 

υ
π

η
ρ
εσ

ιώ
ν
 

Γ
εω

ρ
γο

ί 
κ

λ
π

 

Ε
ιδ

ικ
ευ

μ
έν

ο
ι 

τε
χν

ίτ
ες

 

Χ
ει

ρ
ισ

τέ
ς 

μ
η

χα
νώ

ν
 

Α
νε

ιδ
ίκ

ευ
το

ι 

Έ
νο

π
λ
ες

 

δ
υ
νά

μ
ει

ς 

Μ
η

 ο
ικ

ο
νο

μ
ικ

ά
 

εν
ερ

γο
ί 

Ά
νε

ρ
γο

ι 

Δ
η

μ
ό

σ
ιο

ς 

Υ
π

ά
λ
λ
η

λ
ο

ς 

Δ
η

μ
ο

τι
κ

ό
ς 

Υ
π

ά
λ
λ
η

λ
ο

ς 

Ε
λ
εύ

θ
ερ

ο
ς 

επ
α

γγ
ελ

μ
α

τί
α

ς 

Ιδ
ιω

τι
κ

ό
ς 

υ
π

ά
λ
λ
η

λ
ο

ς 

Σ
υ
ντ

α
ξι

ο
ύ
χο

ς 

Υ
π

ά
λ
λ
η

λ
ο

ς 

Δ
Ε

Η
 

Υ
π

ά
λ
λ
η

λ
ο

ς 

Δ
Ε

Κ
Ο

 

Υ
π

ά
λ
λ
η

λ
ο

ς 

Ν
.Π

.Δ
.Δ

. 

Δ
Ε

Ν
 Α

Π
Α

Ν
Τ

Ω
 

Α
π

ο
θ
α

νώ
ν 

2008 0,9 0,8 0,0 1,0 1,0 0,7 0,7 0,5 0,5 0,3 0,0 0,0 0,3 1,0 0,5 0,5 0,7 0,6 1,0 0,0 0,5 1,0 

2009 0,6 0,9 1,0 0,7 0,7 1,0 0,6 0,4 0,3 0,5 0,0 0,0 0,5 0,0 1,0 0,4 0,4 0,7 1,0 1,0 0,4 0,0 

2010 1,0 0,9 1,0 0,5 1,0 0,8 0,5 1,0 0,6 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 0,7 1,0 0,7 1,0 0,0 0,8 0,0 

2011 0,9 0,9 0,0 1,0 0,8 1,0 0,7 0,4 0,3 1,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,6 0,8 0,8 0,8 1,0 0,0 0,6 0,0 

2012 1,0 0,8 1,0 0,0 0,8 1,0 0,7 1,0 0,5 1,0 0,0 0,0 1,0 0,7 1,0 0,7 0,9 0,8 0,0 0,0 0,6 0,0 

2013 0,7 0,9 1,0 1,0 1,0 0,8 0,5 0,4 0,7 0,0 0,0 0,0 0,6 1,0 0,8 0,7 0,7 0,8 1,0 1,0 0,6 0,0 

2014 0,3 0,9 1,0 1,0 1,0 0,0 0,6 0,3 0,6 0,8 0,0 1,0 0,8 1,0 0,7 0,6 0,8 0,9 1,0 0,0 0,7 0,0 

2015 1,0 0,9 1,0 1,0 1,0 0,0 0,4 0,4 0,6 1,0 0,0 0,3 0,8 0,6 0,9 0,8 1,0 0,8 1,0 0,0 0,3 1,0 

2016 0,8 0,9 1,0 0,0 0,5 0,0 0,8 0,4 0,5 0,8 0,0 0,7 0,7 0,9 0,7 0,7 0,7 0,8 1,0 0,0 0,3 1,0 

2017 0,8 0,9 1,0 0,5 0,8 0,5 0,6 0,8 0,0 1,0 0,0 0,2 1,0 0,8 0,7 1,0 1,0 0,8 1,0 0,0 1,0 0,5 

2018 1,0 0,9 1,0 1,0 0,7 0,5 0,6 0,4 0,7 0,2 0,0 1,0 0,7 0,6 0,8 0,6 0,7 0,8 0,5 0,0 0,5 0,5 

Σύνολο 0,8 0,9 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,5 0,6 0,0 0,5 0,7 0,8 0,8 0,7 0,8 0,7 0,9 1,0 0,6 0,7 
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2008 1,5 1,3 0,0 1,6 1,6 1,1 1,1 0,8 0,8 0,4 0,0 0,0 0,4 1,6 0,8 0,9 1,2 1,0 1,6 0,0 0,8 1,6 

2009 1,0 1,5 1,6 1,1 1,1 1,6 1,0 0,7 0,5 0,8 0,0 0,0 0,8 0,0 1,6 0,6 0,7 1,1 1,6 1,6 0,7 0,0 

2010 1,2 1,2 1,2 0,6 1,2 0,9 0,6 1,2 0,7 0,0 0,0 0,0 1,2 1,2 1,2 0,9 1,2 0,9 1,2 0,0 1,0 0,0 

2011 1,1 1,2 0,0 1,3 1,1 1,3 0,9 0,5 0,3 1,3 0,0 0,0 1,3 1,3 0,8 1,0 1,1 1,0 1,3 0,0 0,8 0,0 

2012 1,3 1,0 1,3 0,0 1,0 1,3 0,9 1,3 0,7 1,3 0,0 0,0 1,3 0,9 1,3 0,9 1,1 1,0 0,0 0,0 0,9 0,0 

2013 0,9 1,3 1,4 1,4 1,4 1,1 0,7 0,5 0,9 0,0 0,0 0,0 0,8 1,4 1,0 1,0 1,0 1,1 1,4 1,4 0,8 0,0 

2014 0,5 1,3 1,4 1,4 1,4 0,0 0,8 0,5 0,8 1,0 0,0 1,4 1,0 1,4 0,9 0,9 1,0 1,2 1,4 0,0 1,0 0,0 

2015 1,3 1,2 1,3 1,3 1,3 0,0 0,6 0,6 0,8 1,3 0,0 0,4 1,1 0,8 1,2 1,0 1,3 1,0 1,3 0,0 0,4 1,3 

2016 1,1 1,2 1,4 0,0 0,7 0,0 1,1 0,5 0,7 1,1 0,0 0,9 0,9 1,2 1,0 0,9 0,9 1,1 1,4 0,0 0,4 1,4 

2017 0,9 1,1 1,2 0,6 0,9 0,6 0,8 0,9 0,0 1,2 0,0 0,2 1,2 1,0 0,9 1,2 1,2 1,0 1,2 0,0 1,2 0,6 

2018 1,4 1,3 1,4 1,4 0,9 0,7 0,8 0,6 0,9 0,3 0,0 1,4 0,9 0,9 1,2 0,9 0,9 1,1 0,7 0,0 0,7 0,7 

Σύνολο 1,1 1,2 1,4 1,2 1,1 0,9 0,9 0,8 0,7 0,9 0,0 0,7 1,0 1,1 1,1 0,9 1,1 1,0 1,3 1,4 0,9 1,0 

 



 

 

 


