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Περίληψη 

 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της αποτελεσματικότητας του 

συστήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα και η καταγραφή καθώς και 

η μελέτη της τεχνικής αποδοτικότητας των εκπαιδευτικών μονάδων δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Σε πρώτο επίπεδο η εργασία 

μελετά την αποτελεσματικότητα του συστήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην 

Ελλάδα καταγράφοντας την Τεχνική Αποδοτικότητα με την μέθοδο  DEA 

(DataEnvelopmentAnalysis – Περιβάλλουσα Ανάλυση Δεδομένων). Η DEA αποτελεί 

μια μη παραμετρική μέθοδο που επιτρέπει τη μέτρηση της αποδοτικότητας σε 

οργανισμούς και εκπαιδευτικές μονάδες, όπου πολλαπλές εισροές (inputs) παράγουν 

πολλαπλές εκροές (outputs). Σε δεύτερο επίπεδο χρησιμοποιήθηκε η τεχνική της 

ανάλυσης γραμμικής παλινδρόμησης με τη μέθοδο Enter και εξετάστηκε η επιρροή 

της εξαρτημένης μεταβλητής Τεχνική Αποδοτικότητα, όπως αυτή προέκυψε από το 1
ο
 

επίπεδο ανάλυσης από παράγοντες του άμεσου περιβάλλον της εκπαιδευτικής 

μονάδας (μέγεθος της εκπαιδευτικής μονάδας, προσόντα του εκπαιδευτικού 

προσωπικού της κάθε εκπαιδευτικής μονάδας, έτη υπηρεσίας του εκπαιδευτικού 

προσωπικού της κάθε εκπαιδευτικής μονάδας) και από παράγοντες όπως το ευρύτερο 

κοινωνικό περιβάλλον της εκπαιδευτικής μονάδας. 

Από την ανάλυση του 1
ου

 επιπέδου προέκυψε ότι η μέση Τεχνική Αποδοτικότητα για 

το σχολικό έτος 2014 – 15 είναι 0.91 με τυπική απόκλιση 0.07 ενώ για το σχολικό 

έτος η μέση τιμή της Τεχνικής Αποδοτικότητας διαμορφώνεται στο 0.89 με τυπική 

απόκλιση 0.11. Από τα 4 μοντέλα που εξετάστηκαν, με διαφορετικό κάθε φορά 

συνδυασμό εισροών και εκροών, προέκυψε ότι κατά μέσο όρο στο σύνολο των 29 

εκπαιδευτικών μονάδων το 13,8% θεωρήθηκε Τεχνικά Αποδοτικό καθώς 4 κατά 

μέσο όρο εκπαιδευτικές μονάδες σε κάθε μοντέλο ανάλυσης είχαν επίπεδο 

Τεχνικής Αποδοτικότητας που έφτανε το 100% δημιουργώντας ένα βέλτιστο 

αποτέλεσμα για τις υπόλοιπες εκπαιδευτικές μονάδες. Επίσης έγινε για το κάθε 

μοντέλο χωριστά η ανάλυση των περιθωρίων χαλάρωσης (slacks) των εισροών με 

ταυτόχρονη βελτίωση των εκροών (projection) ώστε οι εκπαιδευτικές μονάδες οι 

οποίες υστερούν σε επίπεδο Τεχνικής Αποδοτικότητας να γνωρίζουν τι περιθώρια 

και δυνατότητες έχουν ώστε να αυξήσουν την σχολική τους αποδοτικότητα σε 

επίπεδα άλλων ομοειδών τεχνικά αποδοτικών εκπαιδευτικών μονάδων. Η συμβολή 
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της παρούσας έρευνας στην προώθηση της εκπαίδευσης θεωρείται ιδιαίτερα 

σημαντική καθώς δεν υπάρχει αντίστοιχη έρευνα στην χώρα που να αξιοποιεί, 

αναλύει και ερμηνεύει πολλαπλούς παράγοντες που σχετίζονται με την σχολική 

αποδοτικότητα. Η μελέτη δημιουργεί ένα εργαλείο αποτίμησης της τεχνικής 

αποδοτικότητας εκπαιδευτικών μονάδων το οποίο θα μπορεί να εφαρμοστεί και σε 

άλλες βαθμίδες του εκπαιδευτικού συστήματος συμβάλλοντας στην πληρέστερη 

κατανόηση των συσχετισμών που αναπτύσσονται μεταξύ εκπαιδευτικής επίδοσης και 

άμεσων ή έμμεσων παραγόντων που επηρεάζουν την σχολική αποδοτικότητα. 

 

 

 

Λέξεις κλειδιά 

Τεχνική Αποδοτικότητα, Περιβάλλουσα Ανάλυση Δεδομένων, Σχολική 

Αποτελεσματικότητα 
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Abstract &Keywords 

 

In this paper, we have evaluated efficiency in providing secondary education across 

countries by assessing outputs (student performance) against inputs directly used in 

the education system (teachers, student time) and environment variables (wealth 

and parents’ education). In methodological terms, we have employed a two-stage 

semi-parametric procedure. Firstly, output efficiency scores were estimated by 

solving a standard DEA problem with countries as DMUs. Secondly, these scores 

were explained in a regression with the environmental variables as independent 

variables.  

 

 

 

 

 

 

Keywords 

Technical Efficiency, Data Envelopment Analysis, School Effectiveness 
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1.Εισαγωγή 

 

Η εκτίμηση της αποδοτικότητας αποτελεί ένα μέτρο που υιοθετείται όλο και πιο 

συχνά από διάφορους τομείς, αφού βρίσκει μεγάλο πεδίο εφαρμογής. Δημόσιες 

υπηρεσίες, τράπεζες, ιδιωτικές επιχειρήσεις, νοσοκομεία, σχολεία και ανώτατα 

ιδρύματα, είναι μερικά παραδείγματα αυτών που προβαίνουν σε εκτίμηση της 

αποδοτικότητας τους. Σε μια εποχή, που χαρακτηρίζεται από ένα ασταθές και 

συνεχώς εξελισσόμενο περιβάλλον, η μέτρηση της αποδοτικότητας μιας παραγωγικής 

μονάδας αποτελεί διαδικασία εξαιρετικής σημασίας τόσο για την επιβίωση της όσο 

και για την αύξηση της ανταγωνιστικότητάς της και τη δυναμική ανάπτυξη αυτής στο 

μέλλον. Έτσι οι πληροφορίες που απορρέουν από τη διαδικασία της αξιολόγησης, 

χρησιμοποιούνται ανάλογα από τα αρμόδια διοικητικά τμήματα συμβάλλοντας έτσι 

στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας των 

εξεταζόμενων μονάδων.  

Η παρούσα μελέτη έχει ως στόχο την αξιολόγηση εκπαιδευτικών μονάδων της 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας της Δυτικής Μακεδονίας. Η 

αξιολόγηση αυτή χωρίζεται σε δύο επίπεδα. Στο πρώτο επίπεδο ανάλυσης, μετράται 

το επίπεδο της τεχνικής αποδοτικότητας των Λυκείων της Περιφέρειας και ορίζονται 

τα αποδοτικά και τα μη αποδοτικά σχολεία. Το πρώτο αυτό επίπεδο της ανάλυσης 

πραγματοποιείται με τη μέθοδο DEA (DataEnvelopmentAnalysis – Περιβάλλουσα 

Ανάλυση Δεδομένων).  Η μέθοδος DEA είναι μια μη παραμετρική μέθοδος η οποία 

επιτρέπει τη μέτρηση της αποδοτικότητας σε οργανισμούς, όπου πολλαπλές εισροές 

(inputs) παράγουν πολλαπλές εκροές (outputs). Σαν τέτοιοι οργανισμοίθεωρούνται 

και οι εκπαιδευτικές μονάδες. Το δεύτερο επίπεδο της ανάλυσης, έχει ως στόχο τον 

εντοπισμό των παραγόντων που επιδρούν στην εκπαιδευτική διαδικασία και 

επηρεάζουν την τεχνική αποδοτικότητα των σχολικών μονάδων. Έτσι, κατά έναν 

τρόπο, μπορεί να εξηγηθεί σε κάποιο βαθμό, πως οι επιλογές της πολιτικής στο 

μέγεθος ενός σχολείου, στην απόκτηση σύγχρονου εξοπλισμού αλλά και στο 

κοινωνικοοικονομικό επίπεδο των γονέων, επηρεάζουν πιθανά την αποδοτικότητα 

των εκπαιδευτικών μονάδων.  
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2.Βασικές έννοιες και ερευνητικά ερωτήματα 

 

2.1 Εισαγωγή 

 

Σύμφωνα με τους Colemanκαι Jencks (1980), ένα σχολείο δεν συμβάλλει ουσιαστικά 

στην επίδοση των μαθητών αλλά αυτή προσδιορίζεται από την κοινωνικοοικονομική 

τους προέλευση και από άλλους παράγοντες, οι οποίοι βρίσκονται έξω από τον χώρο 

του σχολείου. Οι έρευνες που έγιναν αφετηρία της επιστημονικής συζήτησης για το 

αν το σχολείο προσφέρει στους μαθητές, με ποια έννοια και με ποιους τρόπους, είναι 

το αντικείμενο των Ερευνών Σχολικής Αποτελεσματικότητας (ΕΣΑ). Κεντρική ιδέα 

των ΕΣΑ είναι ότι το σχολείο μπορεί να συμβάλλει στην επίδοση του μαθητή και η 

έρευνα πρέπει να προσανατολιστεί στην εύρεση των παραγόντων που υπηρετούν 

καλύτερα αυτό τον σκοπό. Οι Reynolds κ.α. παρατηρούν ότι οι ΕΣΑ είναι ένα 

μοντέλο σύγκρισης της επίδοσης των μαθητών, στην αρχή και στο τέλος μιας 

περιόδου και προσπαθούν να μελετήσουν όχι μόνο τις εσωτερικές διαδικασίες του 

σχολείου, αλλά και ποιοι παράγοντες του συγκείμενου του σχολείου λειτουργούν 

διαμορφωτικά στην αποτελεσματικότητά του. Αυτό γίνεται με 3 επιστημολογικά 

παραδείγματα: α) την ποσοτική έρευνα, β) την ποιοτική έρευνα και γ) το παράδειγμα 

του πραγματισμού που υποδεικνύει ότι η ερευνητική στρατηγική υπαγορεύεται από 

το προς έρευνα πρόβλημα. Επομένως, καθίσταται αναγκαία η ανάλυση ορισμένων 

εννοιών όπως – αποδοτικότητα και παραγωγικότητα – οι οποίες συσχετίζουν το 

αποτέλεσμα ενός εκπαιδευτικού συστήματος με τους σημαντικούς εκπαιδευτικούς, 

πολιτικούς και κοινωνικούς παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν τη διατύπωση της 

εκπαιδευτικής πολιτικής.  

2.2 Ερευνητικά ερωτήματα 

 

Κάθε προσπάθεια εκτίμησης της αποδοτικότητας εγείρει δύο ερωτήματα – ένα 

εννοιολογικό κι ένα πρακτικό. Όσον αφορά την εννοιολογική πλευρά, το ερώτημα 

που τίθεται είναι, τι εννοούμε με τον όρο αποδοτικότητα μιας παραγωγικής μονάδας;  

Σε ότι αφορά την πρακτική πλευρά, το ερώτημα που τίθεται είναι, από πού προέρχεται 

η μη αποδοτικότητα;Για να μπορέσουν να δοθούν απαντήσεις στα παραπάνω 

ερωτήματα προαπαιτείται η αποσαφήνιση ορισμένων σχετικών εννοιών. 
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Όλα τα οικονομικά αγαθά είναι αποτελέσματα της ανθρώπινης προσπάθειας που 

καταβάλλεται κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας. Ως παραγωγική 

διαδικασίαορίζουμε όλους τους τρόπους με τους οποίους ο άνθρωπος μετασχηματίζει 

την ύλη, για να της δώσει μορφή αξιοποιήσιμη και χρήσιμη για τη ζωή του. Επειδή το 

αντικείμενο της παραγωγής είναι να δημιουργήσει αξία μέσω αυτής της μετατροπής, 

οι εκροές αποτελούν γενικά, τα επιθυμητά αποτελέσματα. Παράλληλα, οι εισροές 

είναι πόροι και αντιμετωπίζονται ως μη διακριτικές μεταβλητές (Friedetal 2008). Σε 

σχολικό επίπεδο η διαδικασία αυτή ορίζεται ως η ικανότητα των σχολείων να 

μετατρέπουν ανθρώπινους, φυσικούς και οικονομικούς πόρους σε εκπαιδευτικές 

ευκαιρίες και μετέπειτα να συνδυάζουν τις ευκαιρίες αυτές,  με τους μαθητές ως 

εισροές (student input), ώστε να παράγουν βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα 

εκπαιδευτικά αποτελέσματα (BrunellokChecchi 2006, Schutzetal. 2005, Woessmann 

2003, Hanushek 2002).Πιο συγκερκιμένα όσον αφορά τον τομέα της εκπαίδευσης η 

συνάρτηση παραγωγής, όπως προκύπτει από τον Hanushek E. A.(2007) έχει ως εξής: 

το αποτέλεσμα (εκροή) της εκπαιδευτικής διαδικασίας  -  το οποίο είναι οι ατομικές 

επιδόσεις των μαθητών - είναι άμεσα συσχετισμένο με τις εισροές, οι οποίες άλλοτε 

βρίσκονται υπό τον άμεσο έλεγχο των υπευθύνων λήψης αποφάσεων και χάραξης της 

εκπαιδευτικής πολιτικής (χαρακτηριστικά του σχολείου, εκπαιδευτικό προσωπικό, 

πρόγραμμα σπουδών κ.α.) και άλλοτε δε μπορούν να ελεγχθούν άμεσα (οικογενειακό 

περιβάλλον, κοινωνικό περιβάλλον, έμφυτα κληροδοτήματα ή μαθησιακές 

ικανότητες των μαθητών). 

Δύο όροι που χρησιμοποιούνται για να χαρακτηρίσουν τον τρόπο με τον οποίο οι 

παραγωγικές μονάδες χρησιμοποιούν τους πόρους τους είναι η παραγωγικότητα και η 

αποδοτικότητα. Παρότι αυτοί οι δύο όροι είναι στενά συνδεδεμένοι μεταξύ τους είναι 

δύο εντελώς ξεχωριστές έννοιες.Η ιδέα της αποδοτικότητας, όπως αρχικά ορίστηκε 

από τονFarrell(1957)είναι «η ικανότητα ενός φορέα να επιτυγχάνει την  παραγωγή 

των μεγαλύτερων δυνατών εκροών με μια δεδομένη ποσότητα εισροών». Επίσης, ο 

Sherman ορίζει την αποδοτικότητα ως την ικανότητα παραγωγής προϊόντων ή 

υπηρεσιών με τους χαμηλότερους δυνατούς απαιτούμενους πόρους. Παράλληλα, ως 

παραγωγικότητα ορίζεται η αποδοτικότητα της παραγωγής. 

Τα δύο βασικά αντικείμενα της αποδοτικής αξιοποίησης των πόρων από μια μονάδα 

είναι τα εξής: πρώτον, το να παράγει όσον το δυνατόν περισσότερες ή μεγαλύτερες 
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εκροές ή εναλλακτικά να παράγει ένα συγκεκριμένο όγκο εκροών χρησιμοποιώντας 

τη λιγότερη δυνατή ποσότητα εισροών (Farrell, 1957). 

Υπάρχουν όμως αποδοτικές και μη-αποδοτικές μονάδες. Σε μια περίπτωση δύο 

παραγωγικών μονάδων, για παράδειγμα δύο διαφορετικά σχολεία, με την χρήση του 

ίδιου όγκου εισροών (υλικοτεχνικός εξοπλισμός σχολείου, εκπαιδευτικό προσωπικό 

κ.α.) εξάγεται για κάθε σχολείο διαφορετικό επίπεδο εκροών (διαφορετικά 

αποτελέσματα στις επιδόσεις των μαθητών), που είναι εύλογο να θεωρηθεί ότι 

υπάρχουν κάποιοι άλλοι παράγοντες, σχετικοί με την παραγωγή, οι οποίοι δε 

λαμβάνονται υπόψη στη λίστα των επιλεγμένων εισροών – εκροών. Στην παρούσα 

εργασία ο εντοπισμός αυτών των παραγόντων γίνεται με την τεχνική της ανάλυσης 

παλινδρόμησης - μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων (OLS).  

Η ύπαρξη μη αποδοτικότητας σε μια παραγωγική μονάδα μπορεί να οφείλεται και 

στο γεγονός ότι σε αυτή υπάρχει χαμηλότερο επίπεδο ικανοτήτων των διοικητικών 

στελεχών, γεγονός το οποίο μπορεί να αποδοθεί και σε χαμηλότερη προσπάθεια για 

επίτευξη αποτελέσματος ή σε χαμηλότερα επίπεδα ικανότητας και χαρισμάτων.  

Το αντικείμενο κάθε παραγωγικής μονάδας, όπως έχει ειπωθεί, είναι να παράγει τη 

μέγιστη δυνατή ποσότητα εκροών από ένα δεδομένο όγκο εισροών. Το σημείο 

αναφοράς καθορίζεται από τις δυνατότητες της εκάστοτε μονάδας και η σύγκριση της 

πραγματικής παραγόμενης εκροής με το σημείο αναφοράς – βέλτιστη δυνατή 

παραγωγή – αποδίδει έναν όρο, αυτόν της τεχνικής αποδοτικότητας. Στην ενότητα 2.3 

γίνεται παρουσίαση του όρου αυτού και περιγράφεται και ένας ακόμα βασικός τύπος 

της αποδοτικότητας, αυτός της αποδοτικότητας κόστους. Στην παρούσα μελέτη θα 

εξεταστεί μόνο ο όρος της τεχνικής αποδοτικότητας,αφού είναι το μέσο για να 

ελεγχθεί σε επόμενο στάδιο η αποδοτικότητα κόστους. 

 

2.3 Τύποι Αποδοτικότητας 

 

Οι σημαντικότεροι τύποι αποδοτικότητας σύμφωνα με τους  

(Kratochwill&Stoiber, 2002) είναι οι εξής: 

1. Τεχνική αποδοτικότητα, TE (Technical efficiency) 
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2.  Αποδοτικότητα κόστους, CE (Cost efficiency) 

 

2.3.1 Τεχνική αποδοτικότητα, TE 

 

Ορίζεται ως λόγος των παρατηρούμενων εκροών προς τις μέγιστες δυνητικές εκροές 

με δεδομένες εισροές ή ως ο λόγος των ελάχιστων δυνητικών εισροών προς τις 

παρατηρούμενες εισροές για την παραγωγή δεδομένων εκροών. Πιο απλά, ο όρος 

αυτός σημαίνει ότιη τεχνική αποδοτικότητα αναφέρεται στην ικανότητα μιας 

παραγωγικής μονάδας να λειτουργεί (ή όχι) στο όριο των αντικειμενικών 

δυνατοτήτων της τεχνολογίας παραγωγής που χρησιμοποιεί. Στην περίπτωση της 

εκπαίδευσης, ένα σχολείο θεωρείται ότι είναι τεχνικά αποδοτικό όταν μεγιστοποιεί 

τις εκροές του με δεδομένες εισροές ή ελαχιστοποιεί τις εισροές του όταν οι εκροές 

είναι δεδομένες και σταθερές.  

 

2.3.2 Αποδοτικότητα κόστους, CE 

 

Η περίπτωση αυτή της αποδοτικότητας λαμβάνει υπόψη της τις τιμές των εισροών. 

Έτσι για να έχει μια παραγωγική μονάδα υψηλή αποδοτικότητα κόστους, στην 

περίπτωση της εκπαίδευσης, ένα σχολείο πρέπει καταρχήν να είναι τεχνικά αποδοτικό 

και έπειτα να παράγει τις εκροές του ελαχιστοποιώντας το κόστος των εισροών.  
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3.Η αποδοτικότητα στην εκπαίδευση 

 

Η εκπαίδευση αδιαμφισβήτητα κατέχει βασικό ρόλο στη σύγχρονη κοινωνία και στις 

ζωές των ανθρώπων, καθώς τα παιδιά περνούν ένα πολύ σημαντικό διάστημα της 

ζωής τους στο σχολείο, επιδιώκοντας την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων για την 

αντιμετώπιση των σύγχρονων απαιτήσεων.Η εκπαιδευτική μετακίνηση 

υπευθυνότητας παράγει τα δεδομένα που απαιτούνται για την υποστήριξη ολοένα και 

πιο εξελιγμένων αναλύσεων της εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας. Ωστόσο, πολλά 

μένουν ακόμα να γίνουν για να επιτρέψουν στους ερευνητές να αξιοποιήσουν πλήρως 

τα νέα διαθέσιμα γεγονότα. Η φύση της εκπαιδευτικής διαδικασίας σημαίνει ότι τα 

έσοδα και τα έξοδα θα πρέπει να μετρηθούν με ακρίβεια, και έτσι ο τομέας θα 

ωφελούνταν από την ανάπτυξη των τεχνικών που είναι λιγότερο ευαίσθητες σε 

ακραίες τιμές και στο λάθος της μέτρησης. Οι ερευνητές που προέρχονται από τα 

οικονομικά της εκπαίδευσης της βιβλιογραφίας ανησυχούν ιδιαίτερα για τις 

δυνατότητες ενδογένειας των ποσοτήτων εισόδου και εξόδου, έτσι εκεί υπάρχει 

σημαντικό ενδιαφέρον στην ανάπτυξη εργαλείων για την αντιμετώπιση της 

ενδογένειας σε διάφορες μορφές της. Οι σχεδιαστές πολιτικής ενδιαφέρονται για τη 

χρήση των αποτελεσμάτων της αποδοτικότητας για την επιβράβευση και την τιμωρία 

των σχολείων, τα τμήματα, ακόμη και τους δασκάλους, έτσι ώστε αυτοί να είναι 

αποφασισμένοι να ενισχύσουν τις υπάρχουσες στρατηγικές για την παραγωγή των 

ζωνών εμπιστοσύνης γύρω από τα αποτελέσματα της αποδοτικότητας και τις 

προβολές των δαπανών. Δεν υπάρχει συναίνεση σχετικά με την πλέον κατάλληλη 

στρατηγική για την ενσωμάτωση των χαρακτηριστικών των μαθητών και άλλοι 

περιβαλλοντικοί παράγοντες σε αναλύσεις της αποτελεσματικότητας, έτσι η έρευνα 

στο ρόλο των μη διακριτικών εισαγωγών θα μπορούσε να είναι ιδιαίτερα χρήσιμη. 

Σύμφωνα μεευρήματα των ColemanandJencks(1980) το σχολείο δεν συμβάλλει 

ουσιαστικά στην επίδοση των μαθητών αλλά αυτή προσδιορίζεται από την 

κοινωνικοοικονομική τους προέλευση και από άλλους παράγοντες, οι οποίοι 

βρίσκονται έξω από τον χώρο του σχολείου. 

Σύμφωνα με την βιβλιογραφία, υπάρχουν τρεις μηχανισμοί μέσα από τους οποίους η 

εκπαίδευση μπορεί να επηρεάσει την οικονομική ανάπτυξη. Πρώτον, η εκπαίδευση 
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μπορεί να αυξήσει το ανθρώπινο κεφάλαιο, που συνδέεται με την αγορά εργασίας, 

γεγονός που αυξάνει την παραγωγικότητα της εργασίας και κατά συνέπεια οδηγεί σε 

ένα υψηλότερο επίπεδο παραγωγής. Δεύτερον, η εκπαίδευση μπορεί να αυξήσει την 

ικανότητα της εισαγωγής και εφαρμογής καινοτομιών μιας οικονομίας, αλλά και να 

εισάγει νέες γνώσεις στις τεχνολογίες, στα προϊόντα και στις διαδικασίες που 

προωθούν την ανάπτυξη. Τρίτον, η εκπαίδευση μπορεί να διευκολύνει τη διάδοση και 

τη μετάδοση των γνώσεων που απαιτούνται για την κατανόηση και την επεξεργασία 

νέων πληροφοριών και έτσι να εφαρμοστούν επιτυχώς νέες τεχνολογίες, οι οποίες και 

πάλι προωθούν την οικονομική ανάπτυξη. Για όλους τους παραπάνω λόγους, οι 

εκάστοτε κυβερνήσεις δαπανούν ένα ιδιαίτερα μεγάλο ποσό στον τομέα της 

εκπαίδευσης και οι εκπαιδευτικές δαπάνες αποτελούν πλέον σημαντικό ποσοστό των 

προϋπολογισμών του κράτους και τον τοπικών αρχών, (Ross, Barkaoui, &Scott, 

2007), καθώςκαι με συμπεριλαμβανόμενες  τις δαπάνες στις αξιολογήσεις των 

εκπαιδευτικών μας προγραμμάτων και τις πολιτικές, είμαστε σε θέση να βελτιώσουμε 

την κατανόησή μας για το τι λειτουργεί στην εκπαίδευση. Είναι σημαντικό στο 

σημείο αυτό να δούμε πώς αυτές οι δαπάνες αξιοποιούνται από την πλευρά των 

Κυβερνήσεων αλλά και των φορολογούμενων πολιτών. Πρέπει να λάβουμε υπ’ όψιν 

μας θέματα αμεροληψίας όσο και θέματα αποδοτικότητας. 

Η αμεροληψία σχετίζεται με την ανάγκη για παροχή ίσων ευκαιριών στην 

εκπαίδευση, ανεξαρτήτου οικογενειακού – κοινωνικού επιπέδου του μαθητή. Η 

αποδοτικότητα, εστιάζει στην παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης με τη χρήση των 

λιγότερων δυνατών πόρων. Το θέμα της ποιότητας είναι άμεσα συνδεδεμένο με αυτές 

τις δύο έννοιες, αν ληφθεί υπ’ όψιν ο τρόπος με τον οποίο μετράται η αποδοτικότητα. 

Αφού μεταξύ των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων εμφανίζονται αλλαγές κατά την ανάλυση 

της αποδοτικότητας ως διαφορές αποδοτικότητας, αυτές οι διαφορές μπορούν να 

υποδηλώσουν ότι ίσως υπάρχουν και προβλήματα με την ποιότητα.Στόχος θα πρέπει 

να είναι η ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών του δημόσιου τομέα και 

συγκεκριμένα της εκπαίδευσης, με ταυτόχρονη μείωση του κόστους παροχής 

υπηρεσιών. Έτσι οι λέξεις που κυριαρχούν είναι: ποιότητα, αποδοτικότητα και 

αξιολόγηση. 
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Συχνά ακούμε για πτώση των επιδόσεων των μαθητών, αλλά ταυτόχρονα ακούμε και 

για αύξηση των εκπαιδευτικών δαπανών, με αποτέλεσμα πολλές έρευνες να 

στρέφονται στην μέτρηση της τεχνικής αποδοτικότητας και στον προσδιορισμό των 

πηγών της μη-αποδοτικότητας στην δημόσια εκπαίδευση.Μια αύξηση στην 

εκπαιδευτική αποδοτικότητα θα οδηγούσε σε καλύτερες επιδόσεις των μαθητών 

χωρίς να απαιτείται αύξηση πόρων.Η ανάλυση του εκπαιδευτικού συστήματος μπορεί 

να προσδιορίσει τα αποδοτικά και τα λιγότερο αποδοτικά σχολεία και να βρει τους 

καθοριστικούς παράγοντες της εκπαιδευτικής αποδοτικότητας, γεγονός το οποίο 

παρέχει σε εκπαιδευτικούς φορείς χάραξης πολιτικής πολύτιμες πληροφορίες για τον 

τρόπο με τον οποίο το εκπαιδευτικό σύστημα μπορεί να βελτιωθεί (Durlak&DuPre, 

2008; Levin, 1971; McLaughlin, 2005). Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να απαντήσει 

κανείς στο ερώτημα «τι συνθέτει ένα καλό σχολείο». Για παράδειγμα στην Ελλάδα, 

όπου το εκπαιδευτικό σύστημα στο μεγαλύτερο μέρος του είναι δημόσιο, από τα 

δημοτικά σχολεία μέχρι και τα πανεπιστήμια, οι γονείς και οι μαθητές,  δίνουν 

ιδιαίτερη προσοχή στις εκροές και στα αποτελέσματα των μαθητών κατά την 

αξιολόγηση των σχολείων. Για παράδειγμα στην περίπτωση των Λυκείων, καλά 

Λύκεια είναι αυτά που οι μαθητές τους επιτυγχάνουν υψηλές βαθμολογίες στις 

πανελλήνιες εξετάσεις. 

Από μια γενική άποψη, η εκπαιδευτική διαδικασία είναι αποδοτική αν οι παραγωγοί 

της πραγματοποιούν την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των διαθέσιμων εισροών. 

Επομένως, ένα εκπαιδευτικό σύστημα το οποίο δεν είναι αποδοτικό θα μπορούσε να 

σημαίνει, είτε  ότι τα αποτελέσματα του θα μπορούσαν να βελτιωθούν χωρίς να γίνει 

αύξηση των δαπανών, είτε ότι οι δαπάνες θα μπορούσαν να μειωθούν χωρίς να 

επηρεάζονται τα αποτελέσματα (εκροές), δεδομένου,πάντα, ότι στόχος είναι η 

αύξηση της αποδοτικότητας (Farrell, 1957). Όπως αναφέρει ο Farrell (1957),ένα 

ισχυρό εκπαιδευτικό σύστημα είναι μία κινητήρια δύναμη της οικονομικής ευημερίας 

και ως εκ τούτου μια ερώτηση που καθορίζει γι’ αυτό την εκπαιδευτική 

αποδοτικότητα είναι ιδιαίτερης σημασίας. Αντιμετωπίζοντας την σημαντική πτώση 

στο επίτευγμα των μαθητών, με τις αυξανόμενες εκπαιδευτικές δαπάνες, διάφορες 

μελέτες έχουν εστιάσει στη μέτρηση της αποδοτικότητας και στον προσδιορισμό των 

πηγών ανεπάρκειας στην τοπική δημόσια εκπαίδευση. Σ’ αυτούς του πιθανούς 

παράγοντες μελετών που έχουν επιπτώσεις στη σχολική αποδοτικότητα, εξετάζεται 

το σχολικό επίτευγμα. Παρά τις διαφορετικές προσεγγίσεις στη βιβλιογραφία σχετικά 
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με το ρόλο των διαφόρων παραγόντων που έχουν επιπτώσεις στη σχολική απόδοση, 

όπως το κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο της οικογένειας των μαθητών, το 

εκπαιδευτικό επίπεδο των γονέων, το μέγεθος του σχολείου, η σχολική περιοχή και το 

επίπεδο σχολικών καινοτομιών είναι οι σημαντικότερες μεταβλητές που έχουν 

επιπτώσεις στην απόδοση των μαθητών.Παρόλα αυτά όμως, για να διεκπεραιωθεί  η 

αποτίμηση της απόδοσης ενός εκπαιδευτικού συστήματος αυτό αποτελεί μία πολύ 

δύσκολη διαδικασία. Παρά τις δυσκολίες όμως οι οποίες εμφανίζονται, η αποτίμηση 

της σχολικής απόδοσης μπορεί, μεταξύ άλλων, να χρησιμοποιηθεί για να θέσει 

στόχους απόδοσης, να πραγματοποιήσει αποφάσεις κατανομής πόρων και τελικά να 

βελτιώσει τη σχολική απόδοση. Οι παράγοντες στον προσδιορισμό της 

αποδοτικότητας ποικίλλουν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή. Ένα γενικό 

αποτέλεσμα είναι ότι τα κρίσιμα ζητήματα οικονομικής διαχείρισης δεν έχουν κανένα 

ρόλο στον καθορισμό της αποδοτικότητας. 

Οι δημόσιοι υπάλληλοι στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής χρεώνονται με την 

ευθύνη της κατανομής των πόρων του δημόσιου τομέα, προκειμένου το έθνος να 

εκπαιδεύσει τα παιδιά, αποφεύγοντας την φθορά. Ενώ οι αξιολογήσεις των 

επιπτώσεων είναι σημαντικές και αναγκαίες για τη διαπίστωση του τι λειτουργεί στην 

εκπαίδευση, η ικανότητα της πολιτικής να επιλέξει τα προγράμματα και τις πολιτικές 

που είναι αποτελεσματικές περιορίζεται, όταν οι μελέτες δεν έχουν πληροφορίες 

σχετικά με το κόστος (McEwan, 2002).Η ανάλυση του κόστους-

αποτελεσματικότητας είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση 

των επιδόσεων του προγράμματος για να βοηθήσει στη λήψη των αποφάσεων.Το 

εργαλείο αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την αξιολόγηση της εκπαίδευσης καθώς 

πολλά από τα αποτελέσματα αποτιμώνται από την κοινωνία και τη χάραξη πολιτικής 

και δεν μετατρέπονται εύκολα σε νομισματικές αξίες, η οποία αποτελεί απαραίτητη 

προϋπόθεση για να αξιοποιήσει την ανάλυση κόστους-οφέλους.Η ανάλυση κόστους-

αποτελεσματικότητας, αναπτύχθηκε μετά από την ανάλυση κόστους-οφέλους για να 

επιτρέψει τη χάραξη πολιτικής να εξετάσει τη σχετική αποτελεσματικότητα των 

διαφόρων μεταρρυθμίσεων σε τομείς, όπως η εκπαίδευση, όπου τα αποτελέσματα δεν 

είναι εύκολο να μεταφραστούν σε νομισματικές αξίες, αλλά είναι απαραίτητο να 

εξεταστεί το κόστος, εκτός από τα αποτελέσματα της κάθε εναλλακτικής (Levin, 

2013).). Η ανάλυση κόστους-αποτελεσματικότητας είναι σημαντική, καθώς επιτρέπει 

στους φορείς χάραξης πολιτικής να εξετάσουν τους συμβιβασμούς μεταξύ των 



18 
 

εναλλακτικών επιλογών στην παραγωγή μιας έκβασης ενδιαφέροντος 

(Coombs&Hallax, 1987). Με συμπεριλαμβανόμενες  τις δαπάνες στις αξιολογήσεις 

των εκπαιδευτικών μας προγραμμάτων και τις πολιτικές, είμαστε σε θέση να 

βελτιώσουμε την κατανόησή μας για το τι λειτουργεί στην εκπαίδευση (Ross, 

Barkaoui, &Scott, 2007). 

Η σημασία της εκπαίδευσης είναι καλά τεκμηριωμένη, αλλά τα ερωτήματα όπως, τι 

είναι ένα καλό σχολείο και πως μπορεί να βελτιωθεί η σχολική επίδοση, είναι πάντα 

ενδιαφέροντα για γονείς, δασκάλους, εκπαιδευτικούς και φορείς χάραξης πολιτικής. 

 

4.Μεθοδολογία Έρευνας 

 

4.1 Παρουσίαση της μεθόδου DEA 

 

Η βασική ιδέα της μέτρησης της αποδοτικότητας, όπως προαναφέρθηκε, 

αναπτύχθηκε από τονFarrell(1957). Αυτό το μαθηματικό πρότυπο, που χρησιμοποιεί 

τεχνικές γραμμικού μαθηματικού προγραμματισμού, έλαβε το όνομα  DEA 

(DataEnvelopmentAnalysis) ή αλλιώς μέθοδος Περιβάλλουσας Ανάλυσης 

Δεδομένων. Η μέθοδος DEA αναφέρεται στη βιβλιογραφία ως μια από τις πλέον 

δημοφιλείς τεχνικές μέτρησης της αποδοτικότητας ομοιογενών παραγωγικών 

μονάδων που λειτουργούν στο πλαίσιο ενός συστήματος.  Οι παραγωγικές μονάδες 

ονομάζονται «Μονάδες Λήψης Αποφάσεων» ή DMUs (DecisionMakingUnits) για να 

υπογραμμίσουν το γεγονός ότι η μεθοδολογία αυτή δεν περιορίζεται μόνο σε 

οικονομικές μονάδες (επιχειρήσεις) αλλά είναι εξίσου κατάλληλη για τη μελέτη της 

αποδοτικότητας οποιασδήποτε μορφής παραγωγικών μονάδων που αξιοποιούν και 

μετασχηματίζουν πολλαπλές «εισροές» (inputs)  σε πολλαπλές «εκροές» (outputs).  Η 

DEA αρχικά εφαρμόστηκε σε τομείς του δημοσίου τομέα, όπως της υγείας, της 

εκπαίδευσης και του αθλητισμού. 

Οι έρευνες για την σχολική αποτελεσματικότητα ξεκίνησαν στις Η.Π.Α. με τις 

έρευνες του Colemanκαι του Jencks, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο DEA, στις αρχές 

της δεκαετίας ΄80.Στη βιβλιογραφία υπάρχουν πολλές μελέτες που αναφέρονται στην 

αξιολόγηση των εκπαιδευτικών μονάδων όλων των βαθμίδων με τη χρήση της 
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μεθόδου DEA.Η DEAείναι μία γραμμική τεχνική προγραμματισμού για την 

κατασκευή ενός μοντέλου που μετρά τις διαφορετικές αποδόσεις μεταξύ των 

σχολείων. Το κάθε σχολείο αντιμετωπίζεται ως μονάδα λήψης αποφάσεων σ’ αυτή τη 

ρύθμιση. Το κάθε σχολείο συγκρίνεται με κάθε άλλο σε ότι αφορά την 

αποτελεσματικότητά τους στο μετασχηματισμό ενός δεδομένου συνόλου εισαγωγών 

στα αποτελέσματα. Η DEAμας επιτρέπει να προσδιορίσουμε την ομάδα των 

αποδοτικότερων σχολείων που τα ανεπαρκή σχολεία πρέπει ιδανικά να 

ακολουθήσουν προκειμένου να γίνουν αποδοτικά με την υιοθέτηση των καλύτερων 

πρακτικών τους για τη διαχείριση ενός σχολείου. Σε αντίθεση με τις εκτιμήσεις των 

λειτουργιών παραγωγής με μεθόδους που σχετίζονται με ελάχιστα τετράγωνα ή τη 

μέγιστη πιθανότητα, η DEA παράγει ένα φάκελο γύρω από τα σημεία παραγωγής, 

στα σύνορα παραγωγής αντί να ασχοληθεί με τον μέσο όρο των σημείων παραγωγής. 

 

4.2 Ανάλυση της μεθόδου DEA 

 

Η μεθοδολογία DEA αναπτύχθηκε βασισμένη στο μοντέλο των Charnes, 

Cooper&Rhodes(1978) και (1979), το οποίο είναι γνωστό στη σχετική βιβλιογραφία 

ως μοντέλο CCR, από τα αρχικά των συγγραφέων. Οι παραπάνω, στη μελέτη τους, 

περιγράφουν τη μέθοδο DEA ως ένα μοντέλο μαθηματικού προγραμματισμού το 

οποίο εφαρμόζεται σε εμπειρικά δεδομένα και παρέχει έναν καινούριο τρόπο 

απόκτησης εμπειρικών εκτιμήσεων των σχέσεων, όπως είναι οι συναρτήσεις 

παραγωγής, οι οποίες αποτελούν τους ακρογωνιαίους λίθους των μοντέρνων 

οικονομικών. Με τη μετατροπή ενός συστήματος μη γραμμικών εξισώσεων, που 

είναι ιδιαίτερα δύσκολο να εκτιμηθεί στην πράξη, σε ένα σύστημα γραμμικών 

εξισώσεων,  οι Charnes κ.α. (1978) ουσιαστικά ανέπτυξαν το πρώτο μη παραμετρικό 

υπόδειγμα της DEA.  

Η DEAπεριλαμβάνει ένα δεύτερο στάδιο παραμετρικής παλινδρόμησης, δηλαδή είναι 

μία ημι-παραμετρική μέθοδος δύο σταδίων DEA. Το δεύτερο στάδιο αξιολογεί τους 

παράγοντες που καθορίζουν τις διαφορές στις βαθμολογίες της αποτελεσματικότητας 

του κάθε σχολείου, όπως υπολογίζεται από το πρώτο στάδιο της DEA. Το δεύτερο 

στάδιο περιλαμβάνει την περικομμένη ανάλυση της παλινδρόμησης, λόγω της 

περιορισμένης σειράς αποτελεσμάτων αποδοτικότητας (μεταξύ 0 και 1) και κάποια 
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διόγκωση των εκτιμώμενων τιμών (λόγω αρκετών τιμών 1 για τα 

αποτελεσματικότερα σχολεία). Το δεύτερο στάδιο εξηγεί τα διαφορετικά 

αποτελέσματα της αποδοτικότητας ως προς τη λειτουργία των περιβαλλοντικών 

παραγόντων, όπως η τοποθεσία του σχολείου, ο τύπος του σχολείου (μόνο αγόρια, 

μόνο κορίτσια ή μικτού φύλου) και άλλες μεταβλητές που δεν είναι εισαγωγικές στη 

διαδικασία παραγωγής αυτό καθ’ εαυτό. Οι Simar και Wilson (2007), παρέθεσαν 

έναν μακρύ κατάλογο δύο σταδίων μελετών της DEAπου εφαρμόστηκαν στην 

ανάλυση της αποτελεσματικότητας σε διαφορετική ρύθμιση. Εντούτοις, επέκριναν 

σχεδόν όλες εκείνες τις μελέτες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων της σχολικής 

αποτελεσματικότητας, επειδή αγνόησαν τον τμηματικό συσχετισμό με τις εκτιμήσεις 

της αποτελεσματικότητας της DEAπου οδηγεί σε μεροληπτικό συμπέρασμα. Επίσης, 

επεσήμαναν ότι μία αφελής εκκίνηση για τη διόρθωση της σειριακής συσχέτισης 

οφείλεται στη μη-παραμετρική φύση των εκτιμήσεων της αποτελεσματικότητας. 

Επομένως, ακολουθούμε τη διπλή μεθοδολογία εκκίνησης, όπως περιγράφεται από 

τους Simarκαι Wilson(2007). Αυτή η μέθοδος, προκατειλημμένα ρυθμίζει τα 

αποτελέσματα αποδοτικότητας με τη μέθοδο της εκκίνησης και επιτρέπει την 

διεξαγωγή συνετών αποτελεσμάτων για τις επιπτώσεις των περιβαλλοντικών 

μεταβλητών στη σχολική αποτελεσματικότητα, χρησιμοποιώντας και πάλι τη μέθοδο 

εκκίνησης σχετικά με την περικομμένη ανάλυση παλινδρόμησης. 

Ένα χαρακτηριστικό της μεθόδου DEA είναι ότι, σε αντίθεση με άλλες μεθόδους, δεν 

προαπαιτεί τον καθορισμό της συνάρτησης παραγωγής. Στα πλαίσια αυτής της 

μεθόδου, το σύνολο των παραγωγικών δυνατοτήτων καθορίζεται μέσα από μια 

διαδικασία γραμμικής ενσωμάτωσης των παρατηρούμενων συνδυασμών εισροών – 

εκροών για κάθε DMU.Οι DMUs που είναι συγκριτικά οι πλέον αποδοτικές και 

ανήκουν στο σύνορο, γίνονται «οριοθέτες» (benchmarks) για τις υπόλοιπες, των 

οποίων το έλλειμμα σε αποδοτικότητα καθορίζεται από την απόσταση τους από το 

σύνορο αυτό. Έτσι το ύψος της αποδοτικότητας μιας παραγωγικής δραστηριότητας 

δείχνει την απόκλιση ή μη της παρατηρούμενης παραγωγικής δραστηριότητας μιας 

DMU από τη δραστηριότητα της καλύτερης ή των καλύτερων στο δείγμα. Τo DMU 

πρέπει να είναι ομοιόμορφο (όλοι να χρησιμοποιούν τους ίδιους τύπους των πόρων 

για την παραγωγή και τους ίδιους τύπους αποτελεσμάτων), ανεξάρτητο (μια μονάδα 

δεν πρέπει σε καμία περίπτωση, να επηρεάσει την απόδοση του άλλου) και αυτόνομο 
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(κάθε μονάδα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να αποφασίσει πώς να χρησιμοποιήσει 

τους πόρους της για την παραγωγή των αποτελεσμάτων), (Simar&Wilson, 2000). 

Επιπλέον, τα σύνορα αποδοτικότητας που σύρονται από την DEAσυντίθενται από τις 

αποδοτικότερες παρατηρημένες μονάδες και οι γραμμικοί συνδυασμοί τους, 

επιτρέπουν τον προσδιορισμό των καλύτερων πρακτικών για την παροχή 

καθοδήγησης σε λιγότερο αποτελεσματικά σχολεία. Πράγματι, οι ασκήσεις 

αξιολόγησης μπορούν να είναι εύκολα πραγματοποιημένες με την ανάλυση των 

αποστάσεων κάθε σχολείου από τα σύνορα. Η ιδέα είναι ότι αν ένα σχολείο μπορεί να 

παραγάγει ένα ορισμένο επίπεδο παραγωγής που χρησιμοποιεί τα συγκεκριμένα 

επίπεδα εισαγωγής, ένα άλλο σχολείο της ίσης κλίμακας πρέπει να είναι ικανό να 

κάνει το ίδιο πράγμα. Τα αποδοτικότερα σχολεία διαμορφώνουν έναν οικονομικό 

συνδυασμό σχολείων, που επιτρέπει τον υπολογισμό μιας αποδοτικής λύσης για κάθε 

επίπεδο εισαγωγής ή παραγωγής. Η ανάλυση που πραγματοποιήθηκε εδώ βασίζεται 

σε δύο μεγάλα δείγματα των δημόσιων σχολείων: ένα για την πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση και ένα για την κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, (τόσο με 

εξειδικευμένα καθώς και περιεκτικά σχολεία), σε σχέση με το έτος 2009-2010. Τα 

δείγματα είναι εκείνα που κατασκευάστηκαν από INVALSIγια την Εθνική 

αξιολόγηση των μαθητών και των φοιτητών και είναι γνωστικά τεστ που χορηγούνται 

από τους εξωτερικούς παρατηρητές, προκειμένου να αποφευχθεί η εξαπάτηση ή το 

ξάφρισμα των φοιτητών. Αυτά είναι τα στατιστικά δείγματα, με την περιφερειακή 

σημασία, που σύρονται σύμφωνα με μια διαδικασία δύο σταδίων: πρώτα τα σχολεία 

και στη συνέχεια μία ή δύο ολόκληρες κατηγορίες των μαθητών σε κάθε σχολείο. Οι 

μέσες βαθμολογίες του τεστ INVALSI για κάθε σχολείο, συνδυάστηκαν με άλλες 

πηγές πληροφορίας. Δηλαδή, το Υπουργείο Παιδείας παρείχε τα διοικητικά στοιχεία 

όσον αφορά το προσωπικό και τα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών του σχολείου, 

αναλυτικά τα στοιχεία για τα έσοδα και τις δαπάνες προέρχονται από τους 

προϋπολογισμούς των σχολείων και από τις στατιστικές μεταβλητές που σχετίζονται 

με την γεωγραφική τοποθεσία του σχολείου και προέρχονται από την Εθνική 

στατιστική υπηρεσία (ISTAT). Καταφέραμε να συγχωνεύσουμε τα δεδομένα απ’ όλες 

τις πηγές που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για 1.098 σχολεία της πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης (κατά 1.385 από το αρχικό δείγμα) και 1.061 σχολεία της κατώτερης 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (κατά 1.309 του αρχικού δείγματος). Εκτός από το 

σχολείο δαπανών (μετά την αφαίρεση των μισθών) ανά φοιτητή, ο αριθμός των 
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εκπαιδευτικών ανά μαθητή και ο αριθμός του λοιπού προσωπικού ανά μαθητή και οι 

μεταβλητές εισόδου μας περιλαμβάνουν τον χαρακτηρισμό της ζώνης επιρροής του 

σχολείου από την άποψη του μέσου όρου του κοινωνικοοικονομικού και πολιτιστικού 

υπόβαθρου των μαθητών του. Πράγματι, τα αποτελέσματα από την άποψη των 

αποτελεσμάτων της μάθησης των μαθητών είναι ιδιαίτερα και σχετίζονται με τις 

γνωστικές ικανότητες και δεξιότητες που αποκτώνται από τους μαθητές κατά τα 

προηγούμενα έτη και τις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες των οικογενειών και των 

συνομηλίκων τους (Brunello&Checchi 2006, Schutzetal. 2005, Woessmann 2003, 

Hanushek 2002). Δεδομένου ότι τα ιταλικά δημόσια σχολεία δεν μπορούν να 

επιλέξουν τους μαθητές τους, η επιλογή της συμπερίληψης του κοινωνικού και 

οικονομικού υποβάθρου μεταξύ των εισαγωγών στο πρότυπο είναι αμφισβητήσιμη. 

Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη την σημασία της έχει θεωρηθεί ότι αντιπροσωπεύει 

σημαντική επίδραση στις εξόδους, όπως γίνεται από διάφορους συγγραφείς 

(OliveirakSantos 2005, Tyagietal. 2008, Altonenetal 2006, Portela&Camanho 2007). 

Η χρήση μιας προσέγγισης όλων σε μία εκτίμηση DEA, συμπεριλαμβανομένων τόσο 

των διακριτικών και μη διακριτικών μεταβλητών για τις DMUs, συνηθίζεται όταν οι 

τελευταίες είναι συνεχείς και εσωτερικές με την παραγωγική διαδικασία. Με την 

χρήση ενός μοντέλου παραγωγής με προσανατολισμό όπως στην περίπτωσή μας, 

όλες οι είσοδοι είναι σιωπηρές και αντιμετωπίζονται ως μη διακριτικές ούτως ή 

άλλως (Friedetal 2008).Μεταξύ των εισαγωγών του προτύπου μας, τα στοιχεία όσον 

αφορά τα έξοδα ανά μαθητή αντιπροσωπεύουν τις συνολικές πληρωμές του σχολικού 

προϋπολογισμού στο συνολικό αριθμό των μαθητών που εξυπηρετήθηκαν: κατά 

προσέγγιση αυτό αντιστοιχεί στις σχολικές τρέχουσες δαπάνες κατά κεφαλήν και δεν 

περιλαμβάνει τους μισθούς προσωπικού. Τα σχολεία ξοδεύουν άμεσα για τους 

συνηθισμένους λογαριασμούς και την κατανάλωση αγαθών και υπηρεσιών εκτός της 

διδακτέας ύλης και τα εκπαιδευτικά προγράμματα, βραχυπρόθεσμους 

υποκατάστατους δασκάλους, επιπλέον θυγατρικές πληρωμές για το προσωπικό τους, 

ενώ οι μισθοί πληρώνονται από την κεντρική κυβέρνηση και γι’ αυτό τον λόγο δεν 

συμπεριλαμβάνονται στον σχολικό προϋπολογισμό. Τα στοιχεία όσον αφορά τους 

μαθητές και το διδακτικό προσωπικό αναφέρονται είτε στα πρωτοβάθμια είτε στα 

δευτεροβάθμια κατώτερης εκπαίδευσης σχολεία. Ακόμα και στην περίπτωση των 

μονοτάξιων σχολείων, ο αριθμός του δασκάλου ανά μαθητή είναι υπολογισμένος 

χωριστά για κάθε εκπαιδευτικό επίπεδο (δηλαδή μόνο για τους αρχικούς βαθμούς ή 

μόνο για τους κατώτερους δευτεροβάθμιας, ανάλογα με τους οποίους το δείγμα 
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αναλύεται). Αφ’ ετέρου το διοικητικό, το τεχνικό και βοηθητικό προσωπικό 

συνδέεται στο σύνολο με το σχολείο, ανεξάρτητα από τους βαθμούς και συγκρίνεται 

με τον συνολικό αριθμό των μαθητών. Η μέση κοινωνικοοικονομική θέση και ο 

πολιτιστικός δείκτης (ESCS) υπολογίζονται από την INVALSIβάσει ενός 

ερωτηματολογίου που απαντάται από μαθητές. Αυτή η μεταβλητή εξαρτάται από το 

πλαίσιο και επηρεάζεται κατά ένα μεγάλο μέρος από την θέση (στην οποία το 

σχολείο δύσκολα μπορεί τουλάχιστον μεσοπρόθεσμα, να πράξει). Ο δείκτης 

συνοψίζει τις απαντήσεις που δόθηκαν από τους μαθητές σχετικά με την θέση 

απασχόλησης των γονέων και του εκπαιδευτικού επιπέδου τους, καθώς και την 

παρουσία μερικών υλικών αγαθών στο σπίτι: π.χ. η διαθεσιμότητα ενός ήρεμου 

χώρου για μελέτη, ένα γραφείο για εργασία, βιβλία, εγκυκλοπαίδειες σε χαρτί ή σε 

ψηφιακή μορφή, μια σύνδεση στο Διαδίκτυο, μια ενιαία κρεβατοκάμαρα, τον αριθμό 

των μπάνιων, ένα αυτοκίνητο κλπ. Στο εθνικό επίπεδο, ο δείκτης είναι 

ομαλοποιημένος σε μια κλίμακα με το μέσο όρο ίσο με ο και τη σταθερή απόκλιση 

ίση με 1 (Campodifiorietetal 2010). Το μέσο επίπεδο των δαπανών είναι 740 ευρώ 

ανά κάτοικο για τα δημοτικά σχολεία και περίπου 640 ευρώ για τα κατώτερα 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.  Οι μέσες κατά κεφαλήν δαπάνες τείνουν να είναι 

μεγαλύτερες στο νότιο μέρος της Ιταλίας και στο κέντρο, απ’ ότι στο βορρά, ειδικά 

στη πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Σε μερικούς τομείς του νότου, για την περίοδο της 

εξέτασης, αυτή είναι η επίδραση μιας σχετικής πρόσθετης συμβολής στους σχολικούς 

προϋπολογισμούς από τα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά 

ταμεία της Ε.Ε. Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση υπάρχουν περίπου 10 δάσκαλοι ανά 

100 μαθητές, με ελαφρώς μεγαλύτερες τιμές στο βορρά και χαμηλότερες τιμές στο 

νότο. Στην κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ο μέσος δάσκαλος σε αναλογία με 

τους μαθητές συνήλθε σε 10.8 με τις μεγαλύτερες τιμές στο νότο, όπου η 

μεταβλητότητα είναι επίσης μεγαλύτερη. Τέλος, το λοιπό προσωπικό σε αναλογίες 

μαθητή παρουσιάζει ακόμα μεγαλύτερες διακυμάνσεις σε κάθε μακρο-περιοχή: ο 

μέσος όρος είναι μόλις πάνω από 3 μονάδες του προσωπικού για 100 μαθητές, αλλά 

και το εύρος του δείγματος μας εμφανίζεται από 1,5 στο ελάχιστο όριο έως πάνω από 

10 στο ανώτατο. Οι τιμές του μέσου δείκτη ESCSσυμφωνούν με τις προσδοκίες, με 

τις νότιες περιοχές που παρουσιάζουν μια υψηλότερη συγκέντρωση των 

μειονεκτούντων περιβαλλόντων. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο συντελεστής διακύμανσης 

είναι μεγάλος σε όλους τους τομείς, αλλά παρουσιάζει μία σημαντικά μεγαλύτερη 

μεταβλητότητα στο βορρά. Δεν υπάρχει κανένα σημάδι του σημαντικού συσχετισμού 
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μεταξύ της εισαγωγής μεταβλητών και ιδίως μεταξύ των σχολικών δαπανών (μετά 

την αφαίρεση των μισθών) ανά μαθητή και ο μέσος όρος της ESCS, ακόμα και μέσα 

στις χωριστές μακρο-περιοχές. Εξετάζουμε δύο μεταβλητές παραγωγής: τον μέσο όρο 

αποτελεσμάτων στη σχολική απόδοση INVALSI στα μαθηματικά και στην ιταλική 

(ανάγνωση). Ο μέσος όρος παρέχει το επίπεδο των επιδόσεων των ερωτηθέντων που 

αντιπροσωπεύουν τη δυσκολία κάθε στοιχείου δοκιμής με την εφαρμογή των 

μεθόδων του Rasch. Από την σύμβαση, η βαθμολογία έχει ομαλοποιηθεί σε μια 

κλίμακα με μέσο όρο 500 και τυπική απόκλιση 100. Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, 

η εθνική αξιολόγηση διεξάγεται σε βαθμό 2 και 5. Σ’ αυτή την περίπτωση, 

προκειμένου να έχουμε μια συνοπτική ένδειξη για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, 

φτιάξαμε δυο σταθμισμένους δείκτες, έναν για τα αποτελέσματα στα μαθηματικά και 

έναν για τα αποτελέσματα στην ανάγνωση. Για την κατώτερη δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση, η εθνική αξιολόγηση διεξάγεται σε βαθμό 6 και θεωρούμε τις 

βαθμολογίες ξεχωριστά τόσο για την απόδοση στα μαθηματικά όσο και για την 

ανάγνωση. Ο μέσος όρος απόδοσης των μαθητών επιδεικνύει υψηλότερες 

βαθμολογίες στα σχολεία του βορρά απ’ ότι σ’ εκείνα των κεντρικών και νότιων 

περιοχών. Τα σχολικά αποτελέσματα πάνω από τον εθνικό μέσο όρο επιτυγχάνονται 

επίσης σε διάφορες περιοχές του νότου, ιδίως όσον αφορά τις βαθμολογίες στην 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Υπάρχει σημαντική μεταβλητότητα των αποτελεσμάτων, 

όσον αφορά την ανάγνωση και τα μαθηματικά, καθώς και η μεταβλητότητα εντός της 

ζώνης είναι πιο έντονη απ’ ότι μεταξύ της ζώνης διακύμανσης. Στην πραγματικότητα, 

σε όλες τις μακρο-περιοχές, η διαφορά μεταξύ της χειρότερης και της καλύτερης 

επαρχίας όσον αφορά τις επιδόσεις είναι κατά προσέγγιση 100 βαθμούς, που 

θεωρούνται ισοδύναμοι με περίπου 2 έτη εκπαίδευσης. Στην κατώτερη βαθμίδα της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ωστόσο, το αποτέλεσμα της χειρότερης επαρχίας στην 

απόδοση στο νότο, είναι χαμηλότερο από το αντίτιμό του στο βορρά (383 έναντι των 

484 όσον αφορά την ανάγνωση και 410 έναντι των 471 όσον αφορά τα μαθηματικά). 

Η ετερογένεια χαρακτηρίζει συνήθως τον νότο, ο οποίος επιδεικνύει μια τυπική 

απόκλιση γενικά >20 και για τα μαθηματικά και για την ανάγνωση στα αποτελέσματα 

μία διαφορά κοντά στο μισό χρόνο της εκπαίδευσης. Η μέση επίδοση στα 

μαθηματικά είναι συνήθως πιο μεταβλητή απ’ ότι οι επιδόσεις στην ανάγνωση. Η 

μεταβλητότητα εντός της ζώνης διακύμανσης των συντελεστών παραγωγής τείνει να 

είναι αξιοσημείωτη καθώς και ακόμη μεγαλύτερη από το εσωτερικό της ζώνης 

διακύμανσης των μεταβλητών εξόδου. Και πάλι οι διαφορές είναι μεγαλύτερες 
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μεταξύ των νοτίων επαρχιών απ’ ότι των επαρχιών στις άλλες μακρο-περιοχές. Η 

επαρχιακή κατανομή των εκπαιδευτικών ανά μαθητή τείνει να είναι πιο 

συγκεντρωμένη προς χαμηλότερες τιμές, με μεγαλύτερη ουρά για να φτάσει τη 

μέγιστη τιμή και με μεγαλύτερο εύρος στο νότο. Το ίδιο ισχύει και για την σχέση του 

λοιπού προσωπικού και των μαθητών, αν και οι μέγιστες τιμές είναι λιγότερο 

απομακρυσμένες από το τρίτο τεταρτημόριο. Οι σχολικές δαπάνες (μετά την 

αφαίρεση των μισθών ανά μαθητή) είναι γενικά λοξές προς τις χαμηλότερες τιμές και 

ανάμεσα στις διαφορές μεταξύ του τελευταίου 25% των επαρχιών είναι μεγαλύτερες 

απ’ ότι μεταξύ του πρώτου 25%, ιδιαίτερα στο κέντρο και στο νότο. Τέλος, εντός της 

ζώνης μεταβλητότητας είναι μεγαλύτερες όταν πρόκειται για τον δείκτη ESCS. Παρά 

το γεγονός ότι σ’ αυτή την περίπτωση οι βόρειες επαρχίες εμφάνισαν ένα ευρύτερο 

φάσμα (από -0,74 έως 0,30 στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και από -0,35 έως 0,56 

στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση), οι νότιες επαρχίες εξακολουθούν να κυριαρχούν 

άλλες από την άποψη της μεταβλητότητας. 

 

4.3. Παρουσίαση του βασικού μοντέλουBCC 

 

Το πλαίσιο της DEA αναπτύχθηκε σημαντικά με το μοντέλο των Banker, 

Charnes&Cooper(1984)το οποίο είναι γνωστό και ως μοντέλο BCC. Πρόκειται για 

ένα μοντέλο μεταβλητών αποδόσεων κλίμακαςVRS (VariableReturnstoScale). Το 

μοντέλο Banker κ.α. (1984) είναι αυτό που χρησιμοποιείται πλέον ευρέως, όπως 

χρησιμοποιείται και στην παρούσα μελέτη.  

Υπάρχουν 6 κατηγορίες μεταβλητών που σχετίζονται με την τοποθεσία και τον τύπο 

του σχολείου που χρησιμοποιούνται για να βοηθήσουν στην εξήγηση των διαφορών 

της σχολικής αποτελεσματικότητας. Για να προσδιοριστεί η τοποθεσία, 

περιλαμβάνονται 2 ψεύτικες μεταβλητές τύπου σχολείου, που θέτουν για κάθε 

εξωτερική μητροπολιτική και επαρχιακή περιοχή στις θέσεις 1 και άλλες τοποθεσίες 

στο 0. Η κατηγορία που μένει έξω είναι η εσωτερική μητροπολιτική. Άλλες ψεύτικες 

μεταβλητές χρησιμοποιούνται για να εξετάσουν τη σχετική απόδοση στα σχολεία που 

έχουν μόνο αγόρια και μόνο κορίτσια. (Η κατηγορία που αφήνεται έξω εδώ είναι τα 

σχολεία της μικτής εκπαίδευσης). Αναμένεται ότι και οι 2 αυτές μεταβλητές (μόνο 

αγόρια και μόνο κορίτσια) θα παρουσιάσουν θετικούς συντελεστές στα 
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αποτελέσματα παλινδρόμησης, παρέχοντας έτσι ενδείξεις επίδρασης του φύλου στο 

επίπεδο του σχολείου. Η ποιότητα των μαθητών είναι μία σημαντική συμβολή στην 

παραγωγική διαδικασία του σχολείου που επιτρέπει τις εκτιμήσεις που πρέπει να 

γίνουν από την αποτελεσματικότητα ενός σχολείου, σε σχέση με την αξία που δίνει η 

ακαδημαϊκή γνώση των μαθητών του. Σε περιπτώσεις όπου τα σχολεία έχουν την 

δυνατότητα να επιλέξουν τους μαθητές τους για την είσοδο του 7
ου

 έτους, αυτό 

γίνεται με βάση μία ανταγωνιστική εξέταση στο τέλος του 6
ου

 έτους. Αυτά τα σχολεία 

πρέπει να εκθέσουν τη μεγαλύτερη επιτυχία από την εξέταση των επόμενων 

αποτελεσμάτων στο 10
ο
 και στο 12

ο
 έτος. Χρησιμοποιήθηκε μία εικονική μεταβλητή 

για να «συλλάβει» αυτή την επίδραση για τα εκλεκτικά Γυμνάσια NSW. Επίσης, 

ελέγχουμε για τα ειδικά αυτά Γυμνάσια NSW, όλα τα σχετικά με τα άλλα 

«περιεκτικά» Γυμνάσια. 

Ένα πληρεξούσιο για την ποιότητα των μαθητών που χρησιμοποιείται συνήθως είναι 

ένας κοινωνικοοικονομικός δείκτης κατάστασης, σύμφωνα με τον οποίο φαίνεται ένα 

σχολείο με το υψηλότερο υπόβαθρο των μαθητών  SESκαι το αντίστροφο. 

Χρησιμοποιούμε 2 δείκτες, το σχεδιασμένο μέτρο ICSEAτης Κοινοπολιτείας και το 

NSWπου σχεδιάζονται στο μέτρο FOEI. Και ένα μέτρο, με ελαφρώς διαφορετικούς 

τρόπους, το εισόδημα των γονέων, την εκπαίδευση και τα χαρακτηριστικά της 

απασχόλησης. Ο συντελεστής συσχέτισής τους που είναι 0,97 δείχνει ότι κάθε μέτρο 

θα μπορούσε να συμπεριληφθεί στην παλινδρόμηση του δεύτερου σταδίου. Τα 

χαρακτηριστικά του σχολικού μεγέθους εξετάζονται επίσης για την επίδρασή τους 

στην αποτελεσματικότητα, που απεικονίζουν τις ελάχιστες οικονομίες ή σπατάλες της 

κλίμακας για τις σχολικές διαδικασίες. Για να συλλάβουμε αυτά τα αποτελέσματα 

εισάγουμε τις μεταβλητές «Μαθητές» και «Μαθητές στο τετράγωνο». Η 

βιβλιογραφία βρίσκει μικρό αντίκτυπο της ποιότητας των δασκάλων στην καλύτερη 

απόδοση των μαθητών (Hanushek 2003). Το μέτρο ποιότητας (εμπειρίας) των 

δασκάλων είναι τα μέσα έτη υπηρεσίας τους σε πλήρη απασχόληση, «Υπηρεσία». 

Άλλες μεταβλητές που χρησιμοποιούνται στο δεύτερο στάδιο είναι οι δείκτες της 

συμμετοχής των μαθητών (ποσοστό συμμετοχής), της διατήρησης των μαθητών 

(ποσοστό διατήρησης) και το δεκαδικό κλάσμα των αγγλικών ως δεύτερης ξένης 

γλώσσας, των ιθαγενών και της Ειδικής Αγωγής Μαθητών (ΕΑΜ), σε ένα σχολείο. 
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Ρυθμισμένα αποτελέσματα αποδοτικότητας = α0 + α1OutMeti+ a2 Επαρχιακόi+ 

a3ICSEAi+ a4Μαθητέςi+a5Μαθητές στο τετράγωνο + α6Παρουσίαi+ a7 Διατήρησηi+ 

a8 Υπηρεσίαi + a9 EAM1 + a10Μόνο αγόριαi+ a11 μόνο κορίτσιαi+ a12 Εκλεκτικόςi+ a13 

Ειδικόςi+ Mi(1) 

Ο δείκτης «i» αναφέρεται στο σχολείο I, τοajείναι οι παράμετροι που θα πρέπει να 

εκτιμώνται και το uiείναι ο περικομμένος όρος σφάλματος της παλινδρόμησης. Η 

δεύτερη στήλη δίνει τα αποτελέσματα για την εξίσωση (1), που δείχνει σε πιο βαθμό 

μια περιβαλλοντική μεταβλητή επηρεάζει τη διακύμανση των διαφορών των 

αποτελεσμάτων αποδοτικότητας των σχολείων. Πρώτον, χρησιμοποιούμε τις 

εισαγωγές υπολογίζοντας το 95% των ζωνών εμπιστοσύνης, που αναφέρεται στην 

παρένθεση κάθε κελιού κάτω από την εκτίμηση του συντελεστή, για να ανακαλυφθεί 

ποιες μεταβλητές έχουν μία στατιστικά σημαντική επιρροή στην αποδοτικότητα. Το 

πιο ενδιαφέρον αποτέλεσμα είναι ότι το κοινωνικοοικονομικό επίπεδο των μαθητών 

(ICSEA) δεν έχει κανένα στατιστικά σημαντικό αποτέλεσμα, ακόμα κι αν η επίδραση 

είναι θετική. Αυτό το αποτέλεσμα είναι ίδιο με τα συμπεράσματα των σημαδιών του 

(2010). Επιπλέον, διαπιστώνουμε ότι η μεταβλητή «μαθητές στο τετράγωνο» δεν 

έχουν κανένα στατιστικά σημαντικό αποτέλεσμα. Οι μεταβλητές αποδοτικότητας της 

κλίμακας DEAεπιβεβαιώνουν ότι αυτό συλλαμβάνει επαρκώς τα αποτελέσματα του 

σχολικού μεγέθους όσον αφορά τα οικονομικά της κλίμακας. Η μόνη μεταβλητή που 

δεν έχει καμία στατιστικά σημαντική επίδραση είναι η μεταβλητή «υπηρεσία» που 

χρησιμοποιήσαμε ως πληρεξούσιο για την ποιότητα των δασκάλων. Μπορεί να μην 

είναι καλό στοιχείο η εμπειρία των δασκάλων από τον μέσο όρο ετών υπηρεσίας για 

να απεικονίσει την αποτελεσματικότητα τους στη γνώση των μαθητών. Δυστυχώς, 

δεν έχουμε διαθέσιμο άλλο μέτρο για την αποτελεσματικότητα των δασκάλων πέρα 

από τον βαθμό στον οποίο περιλαμβάνεται ο μισθός τους στην πρώτη φάση της DEA. 

Αποκλείουμε τις στατιστικά ασήμαντες μεταβλητές από το πρότυπο. Διαγράφουμε 

αρχικά την ICSEAκαι τους «μαθητές στο τετράγωνο», και αφήνουμε την «υπηρεσία» 

στην παλινδρόμηση για να ελέγξουμε την ευαισθησία των αποτελεσμάτων μας, ώστε 

να διαμορφώσουμε την μεταβλητή που δεν πρέπει να πειράξουμε. Το πρότυπο από 

αυτή την άποψη φαίνεται γερό. 

Η θέση ενός σχολείου έχει σημαντική επιρροή στην σχολική αποτελεσματικότητα. 

Ένα σχολείο που βρίσκεται σε μια εξωτερική μητροπολιτική ή επαρχιακή περιοχή 
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είναι σε δύσκολη θέση. Οι εκτιμήσεις του συντελεστή γι’ αυτές τις 2 μεταβλητές 

παρουσιάζουν αρνητικό αντίκτυπο. Εντούτοις, το μέγεθος του αρνητικού 

αποτελέσματος είναι περίπου 38% μεγαλύτερο για τα επαρχιακά σχολεία, απ’ ότι για 

τα εξωτερικά μητροπολιτικά. Το μέγεθος ενός σχολείου από την άποψη των αριθμών 

των μαθητών έχει θετική επίδραση στη σχολική αποτελεσματικότητα. Αυτό μπορεί 

να συμβεί επειδή τα μεγαλύτερα σχολεία μπορούν να προσφέρουν τις πιο 

εξειδικευμένες σειρές μαθημάτων και ένα «πλουσιότερο» πρόγραμμα μαθημάτων 

που βελτιώνουν την εκμάθηση των μαθητών. Ένα αινιγματικό εύρημα είναι ότι τα 

ποσοστά των μαθητών που παρακολουθούν έχουν μια σχετικά ισχυρή αρνητική 

επίδραση στην αποτελεσματικότητα του σχολείου. Θα περίμενε κανείς ένα θετικό 

αντίκτυπο. Η συμμετοχή μπορεί να είναι ένα μέτρο που είναι αρκετά ανακριβές και 

ασυμβίβαστο στα σχολεία με τον τρόπο που καταγράφεται. Κυριολεκτικά 

ερμηνευμένο θα υπονοούσε ότι τα σχολεία που «επιβάλλουν» τη συμμετοχή, 

δημιουργούν μία σχολική ατμόσφαιρα που εμποδίζει την εκμάθηση. Κατά γενική 

ορολογία δεν έχουν μία καλή εξήγηση γι’ αυτό το εμπειρικό αποτέλεσμα. Αφ’ 

ετέρου, η διατήρηση των μαθητών έχει μία σημαντικά θετική επίδραση, όπως 

κάποιος θα ανέμενε. Η επίδραση των EAMείναι αρνητική και αρκετά μεγάλη στο 

μέγεθος. Η ΕΑΜ μετρά το μερίδιο των μαθητών του ESL, των ιθαγενών και των 

ειδικής αγωγής μαθητών στο σύνολο των μαθητών ενός σχολείου. Τα σχολεία με τα 

μεγαλύτερα μέρη των μαθητών ΕΑΜ παρουσιάζουν εκβάσεις χαμηλότερης 

αποτελεσματικότητας. Σχολεία που εξυπηρετούν μόνο αγόρια ή μόνο κορίτσια, ή 

έχουν την εκλεκτική αποδοχή, έχουν τα καλύτερα αποτελέσματα αποδοτικότητας. Τα 

σχολεία που έχουν μόνο κορίτσια έχουν πολύ καλύτερη τιμή από τα σχολεία που 

έχουν μόνο αγόρια. Αφ’ ετέρου, τα ειδικά σχολεία έχουν τα χειρότερα αποτελέσματα 

αποδοτικότητας, αν και η επίδρασή τους είναι μικρή στο μέγεθος.   

 

4.4. Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα της μεθόδου DEA 

 

Τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί πολλές μέθοδοι για την εκτίμηση της 

αποδοτικότητας με βασικότερες της παραμετρικές και τις μη-παραμετρικές μεθόδους. 

Οι παραμετρικές μέθοδοι είναι αυτές οι οποίες χρησιμοποιούν οικονομετρικές 

τεχνικές για την εκτίμηση του συνόρου της τεχνολογίας παραγωγής, ενώ οι μη-
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παραμετρικές μέθοδοι είναι  τεχνικές γραμμικού προγραμματισμού για τον 

προσδιορισμού του ορίου αυτού (μέθοδος DEA). 

Ένα πλεονέκτημα της DEAείναι ότι επιτρέπει πολλαπλές εξόδους, χωρίς να 

χρειάζεται να κάνει υποθέσεις σχετικά με τη «σταθερή» συμπεριφορά (των 

σχολείων), όπως τη μεγιστοποίηση των κερδών και την ελαχιστοποίηση του κόστους. 

Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει ανάγκη για την κατασκευή μιας σύνθετης ενιαίας 

παραγωγής, η οποία θα ήταν δύσκολη στην περίπτωσή μας, επειδή τα αποτελέσματα 

δεν έχουν τις σαφώς καθορισμένες τιμές του εμπορίου και η επιλογή των βαρών για 

τον συνδυασμό των αποτελεσμάτων θα ήταν επίσης δύσκολη. Ένα άλλο πλεονέκτημα 

της DEAείναι ότι δεν είναι απαραίτητο να διευκρινιστεί η μαθηματική μορφή μιας 

λειτουργίας (στην πρώτη φάση του σταδίου της DEA). Επιπλέον, οι μη παραμετρικές 

μέθοδοι και συγκεκριμένα η μέθοδος DEA,παρέχουν τη δυνατότητα αξιολόγησης και 

ερμηνείας των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από την ανάλυση της μεθόδου. Αυτό, 

εξετάζεται σε ένα δεύτερο επίπεδο με σκοπό να διερευνηθούν οι λόγοι που οδηγούν 

κάποιες μονάδες σε επίπεδα χαμηλότερης αποδοτικότητας. Στην παρούσα μελέτη, ο 

έλεγχος αυτός πραγματοποιείται με τη μέθοδο ελαχίστων τετραγώνων (OLS). 

 

Ένα σημαντικό μειονέκτημα της τυποποιημένης μεθόδου DEA είναι ότι δεν είναι 

ντετερμινιστική και δεν επιτρέπει τις τυχαίες επιρροές, έτσι ώστε οι τυχόν αποκλίσεις 

από τα σύνορα παραγωγής να θεωρείται ότι οφείλονται σε αναποτελεσματικότητα. Η 

τυποποιημένη ανάλυση DEAδεν θα μπορούσε επομένως να προσαρμόσει το λάθος 

μέτρησης ή άλλες τυχαίες διακυμάνσεις. Η πρόσφατη μεθοδολογική πρόοδος από 

τους Simar και Wilson (2007) με την δειγματοληψία εισαγωγών έλυσε αυτό το 

πρόβλημα. Η κατασκευή των κατάλληλων ζωνών εμπιστοσύνης για τα κατ’ εκτίμηση 

αποτελέσματα αποδοτικότητας και μία στατιστικά σωστή δευτέρου επιπέδου 

ανάλυση DEA, ήταν δυνατή. 

4.5. Εκτιμήσεις λειτουργίας της απόστασης για την αποτελεσματικότητα της 

DEA 

Χρησιμοποιούμε το πακέτο στατιστικού λογισμικού FEAR1.15 του Wilson (2008), 

σε σχέση με την γλώσσα προγραμματισμού R, έκδοση 2.12.0. Η αποτελεσματικότητα 

μπορεί να μετρηθεί από την άποψη του Shephard (1970), εισαγμένη στη λειτουργία 

απόστασης που είναι η αμοιβαία του μέτρου Farrell. Το μέτρο του Shephard 
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είναιεπομένως το ένα ή μεγαλύτερο και το μέτρο Farrell είναι το έναή λιγότερο. Τα 

αποτελέσματα των Kneip, Park&Simar(1998), μπορούν να μεταφραστούν στο μέτρο 

απόστασης του Shephard, με απλό τρόπο. Η απλή μέθοδος του Hadley(1962) 

χρησιμοποιείται προκειμένου να υπολογιστούν οι εκτιμήσεις λειτουργίας της 

απόστασης για τις εκτιμήσεις αποτελεσματικότητας της DEA.  

Προγραμματίζουμε στην Rτη διπλή είσοδο μετά από τον αλγόριθμο Ν02 των 

Simar&Wilson(2007). Κατ’ αρχάς, χρησιμοποιούμε τη διαδικασία DEA στο 

(λογισμικό) FEAR για να υπολογίσουμε τα αποτελέσματα αποδοτικότητας του 

Shephard για κάθε σχολείο σε ένα δεδομένο έτος. Δεύτερον, πραγματοποιούμε την 

περικομμένη κανονική παλινδρόμηση από την εκτίμηση μέγιστης πιθανότητας, 

παλινδρομώντας κατ’ εκτίμηση τα αποτελέσματα αποδοτικότητας που είναι 

μεγαλύτερα από ένα των περιβαλλοντικών μεταβλητών. Χρησιμοποιούμε την εντολή 

«Treg» στο FEAR. Τρίτον, έχουμε προγραμματίσει μία εκκίνηση, αντλώντας 100 

δείγματα 345 μεγέθους το καθένα, από την περικομμένη εμπειρική κανονική 

κατανομή των εκτιμώμενων αποτελεσμάτων αποδοτικότητας. Χρησιμοποιούμε τις 

ψευδο-τυχαίες αποκλίσεις παραγμένες με « rnorm.trunc» στο FEAR. Τέταρτον, 

υπολογίζουμε τα διορθωμένα αποτελέσματα της αποδοτικότητας με τη μέθοδο 

εισαγωγής. Πέμπτον, χρησιμοποιούμε την διορθωμένη επανεκτίμηση των 

αποτελεσμάτων αποδοτικότητας, των οριακών επιπτώσεων των περιβαλλοντικών 

μεταβλητών κατά το δεύτερο στάδιο της παλινδρόμησης. Έκτον, εφαρμόζουμε ένα 

δευτερόλεπτο, το λεγόμενο διπλάσιο, εισαγωγής χρησιμοποιώντας την εμπειρική 

διανομή της διορθωμένης παλινδρόμησης του δεύτερου σταδίου. Έχουμε λάβει 5.000 

επαναλήψεις για κάθε εκτίμηση των παραμέτρων του οριακού αποτελέσματος των 

περιβαλλοντικών μεταβλητών. Έχουμε, επίσης, πειραματιστεί με 10.000 

επαναλήψεις, αλλά δεν υπήρξαν βελτιώσεις σε σύγκριση με τις 5.000 επαναλήψεις. 

Στο τέλος, υπολογίζουμε την εκκίνηση που βασίζεται στο 95% του διαστήματος 

εμπιστοσύνης για κάθε εκτίμηση παραμέτρου. 

4.6. Στοιχεία έρευνας 

 

Η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε στην Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας το 

χρονικό διάστημα από 10/11/2016 μέχρι 28/02/2017. Το δείγμα της έρευνας 

αποτελείται από38 σχολικές μονάδες και η επιλογή των μονάδων αυτών έγινε με τη 
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μέθοδο της δειγματοληψίας κατά στρώματα, με βάση το μέγεθος και την περιοχή του 

σχολείου. 

 

4.7 Παρουσίαση Ερωτηματολογίου συλλογής δεδομένων 

 

Σκοπός της έρευνας είναι η διερεύνηση της αποτελεσματικότητας του συστήματος 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα με βάση τα αποτελέσματα των 

Πανελλαδικών εξετάσεων και η καταγραφή της τεχνικής αποδοτικότητας με 

συγκεκριμένες παραμέτρους – εισροές με την μέθοδο  Data Envelopment Analysis. Η 

συλλογή των στοιχείων έγινε με έναερωτηματολόγιο το οποίο απευθυνόταν στους 

διευθυντές των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας 

Δυτικής Μακεδονίας. Η συμβολή της παρούσας έρευνας στην προώθηση της 

εκπαίδευσης θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική καθώς δεν υπάρχει αντίστοιχη έρευνα 

στην χώρα που να αξιοποιεί, αναλύει και ερμηνεύει πολλαπλούς παράγοντες που 

σχετίζονται με την σχολική αποδοτικότητα. Η μελέτη μπορεί να δημιουργήσει ένα 

εργαλείο αποτίμησης της τεχνικής αποδοτικότητας εκπαιδευτικών μονάδων το οποίο 

θα μπορεί να εφαρμοστεί και σε άλλες βαθμίδες του εκπαιδευτικού συστήματος 

συμβάλλοντας στην πληρέστερη κατανόηση των συσχετισμών που αναπτύσσονται 

μεταξύ εκπαιδευτικής επίδοσης και άμεσων ή έμμεσων παραγόντων που επηρεάζουν 

την σχολική αποδοτικότητα. 

Σκοπός του ερωτηματολογίου είναι η συλλογή στοιχείων για την ανάλυση των πόρων 

(inputs) οι οποίοι επενδύονται στην εκπαίδευση και ο βαθμός αποτελεσματικότητάς 

της χρήσης τους ώστε να οδηγήσει ένα σχολείο στην επιτυχία και τους μαθητές σε 

υψηλότερα αποτελέσματα στις πανελλαδικές εξετάσεις (outputs).  

 

4.8.Συνοπτική περιγραφή της TIMSS 

 

O διεθνής οργανισμός για την αποτίμηση της εκπαιδευτικής επίδοσης ΙΕΑ 

(International Association for the Evaluation of Educational Achievement) έχει 

αναγνωριστεί ως πρωτοποριακός στις διεθνείς αποτιμήσεις, έχοντας διεκπεραιώσει 

συγκριτικές μελέτες σχετικές με τις επιδόσεις μαθητών για περισσότερα από 50 
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χρόνια(Olson, Martin, & Mullis, 2008). Από το 1995 και κάθε τέσσερα χρόνια ο ΙΕΑ 

πραγματοποιεί μια μελέτη, στην οποία αρχικά συμμετείχαν 36 χώρες. Η μελέτη αυτή 

ονομάζεται TIMMS (Trends in International Mathematics and Science Study) και 

σκοπός της είναι η καταγραφή της επίδοσης των μαθητών στα μαθηματικά και στις 

φυσικές επιστήμες, καθώς και η σύγκριση των επιδόσεων μεταξύ των χωρών που 

συμμετέχουν σε αυτή. Ο βασικός στόχος της TIMSS είναι να δημιουργήσει διεθνείς 

οριοθετήσεις όσον αφορά την σχολική επίδοση. Τα στοιχεία συλλέγονται με τη 

βοήθεια συγκεκριμένων ερωτηματολογίων τα οποία συμπληρώνονταν από τους 

διευθυντές των σχολείων, τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές.  

Η TIMSS είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να συμβαδίζει με τα προγράμματα σπουδών 

των μαθηματικών και των φυσικών επιστημών, των χωρών που συμμετέχουν στη 

μελέτη. Έτσι, τα αποτελέσματα δηλώνουν το βαθμό στον οποίο οι μαθητές έχουν 

κατανοήσει τις μαθηματικές και φυσικές έννοιες, ενώ ταυτόχρονα καταγράφεται και 

το επίπεδο των δεξιοτήτων που έχουν αναπτύξει μέσα στο σχολείο. Το 2007 

συμμετείχαν 58 χώρες. Μέσω της TIMSS παρέχεται στις συμμετέχουσες χώρες ένα 

μέσο με το οποίο μπορούν να ερευνήσουν ποικιλία θεμάτων, όπως την κατανόηση 

εννοιών, το πόσο καλά μπορούν να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους σε περιπτώσεις 

επίλυσης προβλημάτων και αν μπορούν να συνδυάσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες 

τους. Άλλωστε, αποτελεί πραγματικότητα ότι δεξιότητες στα μαθηματικά και στις 

φυσικές επιστήμες μπορούν νασυμβάλλουν καθοριστικά στην οικονομική ανάπτυξη 

μιας χώρας εξαιτίας του μετασχηματισμού των σύγχρονων κοινωνιών σε περισσότερο 

κοινωνίες βασισμένες στην τεχνολογία, όπουαπαιτούνται υψηλότερα επίπεδα 

τεχνικού ανταγωνισμού και ευέλικτης σκέψης (Soteriou, Karahanna, Papanastasiou, 

& Diakourakis, 1998). 

Το πρότυπο μεγιστοποίησης παραγωγής παρέχει πληροφορίες για το πόσο η μέση 

απόδοση των μαθητών στη δοκιμή TIMSS μπορεί να βελτιωθεί, λαμβάνοντας υπόψη 

τις εισαγωγές της. Η εισαγωγή του προτύπου ελαχιστοποίησης παρέχει τις 

πληροφορίες για το πόσο ένα ανεπαρκές σχολείο μπορεί περαιτέρω να μειώσει 

μερικές από τις εισαγωγές του, διατηρώντας το τωρινό επίπεδο της απόδοσης. Αυτό 

που προκύπτει, είναι ότι αποτελεσματικά σχολεία μπορούν να θεωρηθούν τόσο αυτά 

που καταφέρνουν να επιτύχουν έναν υψηλό μέσο όρο στην δοκιμή TIMSS και 

ταυτόχρονα να έχουν ένα υψηλό επίπεδο των εισροών, καθώς και αυτά που δείχνουν 

χαμηλό μέσο όρο στα τεστ TIMSS, ενώ έχουν χαμηλό επίπεδο στις εισροές. Σε ένα 
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βαθύτερο επίπεδο ανάλυσης η DMU1, DMU4, DMU5 και η DMU7 είναι οι σχολικές 

μονάδες που γίνονται σημεία αναφοράς για τους άλλους γιατί το επίπεδο της 

αποτελεσματικότητάς τους είναι 1. Αυτό σημαίνει ότι οι μονάδες αυτές επιτυγχάνουν 

τη μέγιστη τιμή των τεστ μαθηματικών της TIMSS, δεδομένου ότι οι είσοδοι είναι 

σταθερές. Τα άλλα σχολεία που έχουν αντικρίσει έλλειψη αποτελεσματικότητας με 

τις DMU9 και DMU11 να είναι οι πιο αποτελεσματικές σε σύγκριση με τις άλλες 

σχολικές μονάδες του δείγματος, με ποσοστό απόδοσης 41%. Ο κύριος λόγος που 

οδήγησε στην μη απόδοση είναι ο πολύ χαμηλός μέσος όρος γι’ αυτές τις σχολικές 

μονάδες στα μαθηματικά (5.82 και 6.33 αντίστοιχα), ο οποίος δεν συνοδεύεται από 

τέτοια χαμηλά επίπεδα των εισροών. 

 

4.9. Επιλογή εισροών και εκροών 

 

Όλες οι σχετικές έρευνες συμφωνούν ότι η επιλογή των εισροών και των εκροών 

είναι ιδιαίτερα σημαντική. Είναι γεγονός όμως, ότι δεν είναι φανερό ποιες είναι οι 

εισροές και οι εκροές της εκπαιδευτικής διαδικασίας και σε ποιο επίπεδο θα πρέπει να 

μετρηθούν. Παράλληλα, είναι κοινώς αποδεκτό ότι με όσο δυνατό μεγαλύτερη 

ακρίβεια οι επιλεγμένες εισροές πρέπει να αντιπροσωπεύουν τα χαρακτηριστικά ενός 

εκπαιδευτικού συστήματος, τα οποία επιδρούν στην εκπαιδευτική παραγωγική 

διαδικασία. Αυτό που προκύπτει από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση είναι ότι οι 

βασικοί τύποι εισροών που μπορούν να επηρεάσουν τις επιδόσεις των μαθητών και 

κατά συνέπεια την τεχνική αποδοτικότητα μιας σχολικής μονάδας είναι δυο: Ο 

πρώτος τύπος αναφέρεται σε «άμεσες» εισροές, οι οποίες βρίσκονται υπό την 

εποπτεία του εκπαιδευτικού συστήματος και συνεπώς του σχολείου, μερικές από τις 

οποίες είναι ο αριθμός των εκπαιδευτικών, η αναλογία εκπαιδευτικών μαθητών, το 

μέγεθος της τάξης, οι ώρες διδασκαλίας και η ποιότητα των εκπαιδευτικών. Ο 

δεύτερος τύπος αναφέρεται στις λεγόμενες «έμμεσες» ή «περιβαλλοντικές» εισροές 

(Sutherland, Price, Joumard, & Nicq, 2007), οι οποίες μπορεί να είναι το κοινωνικο-

οικονομικό επίπεδο των οικογενειών των μαθητών, η περιοχή του σχολείου, κ.α. Οι 

εισροές γενικότερα μπορεί να ποικίλουν από εισροές ποσοτήτων οι οποίες είναι 

εύκολο να μετρηθούν (και να σταθμιστούν) όπως ο αριθμός εκπαιδευτικών ωρών, η 

αναλογία εκπαιδευτικών μαθητών, μέχρι εισροές οι οποίες δύσκολα μπορούν να 
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μετρηθούν, όπως ο χρόνος που δαπανάται σε προγραμματισμένες δραστηριότητες 

από επικεφαλής κοινωνικών ομάδων ή από γονείς(Charnes, Cooper, &Rhodes, 1978). 

Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν στη βιβλιογραφία διαφορετικές προσεγγίσεις που 

αφορούν το ρόλο των ποικίλων εισροών που επηρεάζουν τη σχολική επίδοση, το 

κοινωνικό – οικονομικό υπόβαθρο της οικογένειας αποτελεί ιδιαίτερα σημαντική 

μεταβλητή στην επίδραση της επίδοσης των μαθητών.Αυτός είναι ένας παράγοντας ο 

οποίος δεν ελέγχεται από το σχολείο αλλά συνεχώς επηρεάζει τα αποτελέσματα του. 

Εντούτοις, τα πληρεξούσια γι αυτές και άλλες περιβαλλοντικές μεταβλητές είναι 

ευρέως συμπεριλαμβανόμενα στις εφαρμοσμένες εκπαιδευτικές μελέτες 

αποτελεσματικότητας, με την κοινωνικο-οικονομική και γονική θέση στα 

εκπαιδευτικά επίπεδα (Worthington, 2001). Άλλες μη διακριτικές μεταβλητές, όπως 

οι έλεγχοι θέσης καθώς και τα πληρεξούσια για διαφόρους περιοριστικούς 

παράγοντες, όπως η θεσμική δομή, ο βαθμός της παρακολούθησης και του 

ανταγωνισμού έχουν επίσης συμπεριληφθεί. Υπάρχουν μεθοδολογικά ζητήματα που 

ανακύπτουν στην προδιαγραφή μη διακριτικών εισόδων όπως και εννοιολογικά 

ζητήματα που απαιτούν επίσης υπόψη σε εμπειρικές εφαρμογές DEA. Ευρέως 

υιοθετούνται οι αποκαλούμενες σε δύο στάδια ή δύο σταδίων προσεγγίσεις 

εκτίμησης, η πρώτη φάση περιλαμβάνει μόνο τις διακριτικές μεταβλητές, η δεύτερη 

φάση τις μη διακριτικές, οι οποίες παλινδρομούν στα αποτελέσματα αποδοτικότητας 

της πρώτης φάσης. Οι Simar & Wilson(2008) πρότειναν ότι αν ληφθεί αυτή η 

προσέγγιση αντί να περικοφτεί η προσέγγιση Tobit που είναι κατάλληλη, πρέπει να 

περιληφθεί ως εκκίνηση των αποτελεσμάτων αυτών για την αντιμετώπιση των 

σχετικών θεμάτων. Πιο πρόσφατα, οι Badin, Daraio & Simar(2012) πρότειναν μία 

διαδικασία δύο σταδίων, υπό όρους εκτιμητών και το δεύτερο στάδιο με μη 

διακριτική παλινδρόμηση. Άλλοι έχουν συμπεριλάβει τις μη διακριτικές μεταβλητές 

στο πρώτο στάδιο παλινδρόμησης με τα μοντέλα DEA. Ένα εννοιολογικό ζήτημα 

προκύπτει όταν η σχετική αποτελεσματικότητα του χάρτη, του μαγνήτη και των 

ιδιωτικών σχολείων ή των οργάνων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης συγκρίνονται με 

τα δημόσια σχολεία (π.χ. δείτε Perelman & Santin, 2011). Επειδή οι μαθητές μπορούν 

να επιλέξουν τα σχολεία τους με βάση τα στοιχεία ή τα χαρακτηριστικά της 

παραγωγής, υπάρχουν ζητήματα επιλεκτικότητας των μαθητών που πρέπει να 

αντιμετωπιστούν, όπως ο μαθητής ως πληθυσμός εξυπηρέτησης που σε αυτές τις 

περιπτώσεις δεν είναι εντελώς μη διακριτική μεταβλητή. Ένας άλλος ιδιαίτερα 

σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει την αποδοτικότητα των σχολείων έχει 
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παρατηρηθεί ότι είναι το μέγεθος της περιοχής του σχολείου. Αυτό συμβαίνει γιατί το 

μέγεθος της περιοχής του δημόσιου σχολείου μπορεί να έχει επιπτώσεις στις εκροές 

του σχολείου αλλά και στην αποδοτικότητα του, επηρεάζοντας τον τρόπο με τον 

οποίο οι σχολικοί πόροι οργανώνονται και συντονίζονται. Σύμφωνα με τους Eberts,το 

μέγεθος του σχολείου μπορεί να επηρεάσει την τεχνική αποδοτικότητα, καθώς όσο 

μεγαλύτερο είναι το μέγεθος του σχολείου, τόσο μεγαλύτερο είναι το ποσοστό της 

αποδοτικότητας του. Επιπλέον, ο αριθμός των υπολογιστών ανά μαθητή παρέχει μια 

κατά προσέγγιση ιδέα της διαθεσιμότητας του εξοπλισμού πληροφορικής και έτσι 

μπορεί να εκτιμηθεί το επίπεδο του σχολείου σε θέματα τεχνολογίας. 

Συνοψίζοντας, προκύπτει ότι οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενες εισροές που 

σχετίζονται άμεσα με το σχολείο είναι ο λόγος των εκπαιδευτικών προς μαθητές, το 

μέγεθος το σχολείου, τα προσόντα των εκπαιδευτικών, οι διαθέσιμοι πόροι των 

εκπαιδευτικών μονάδων, ο εργαστηριακός εξοπλισμός, οι δεξιότητες των 

εκπαιδευτικών  κ.λπ. Όσον αφορά τις μεταβλητές οι οποίες ανήκουν στο ευρύτερο 

περιβάλλον αλλά επηρεάζουν τη σχολική αποδοτικότητα, στη βιβλιογραφία 

παρατηρούνταισυχνότερα το κοινωνικό – οικονομικό επίπεδο της οικογένειας του 

μαθητή και το μέγεθος της περιοχής στην οποία βρίσκεται το εκάστοτε σχολείο και 

λαμβάνονται με μεγάλη συχνότητα ως εισροές. 

Όσον αφορά τις εκροές, αυτές συνήθως περιέχουν τις βαθμολογίες σε ειδικά τεστ ή 

πτυχιακές εξετάσεις, την επιτυχία σε εισαγωγικές εξετάσεις κ.α. Παρόλο που η 

επίδοση των μαθητών μπορεί να εκτιμηθεί με πολλούς τρόπους, οι περισσότερες 

έρευνες βασίζονται σε τυπικές εξετάσεις για να εκτιμήσουν την αποδοτικότητα των 

σχολείων και κατ’ επέκταση να βελτιώσουν τις ακαδημαϊκές επιδόσεις των μαθητών. 

Οι εκροές συνήθως μετρώνται από ορισμένα τυποποιημένα γνωστικά τεστ  (PISA, 

TIMSS). Οι μη γνωστικές εκβάσεις όπως η εμπιστοσύνη ή η δημιουργικότητα, αν και 

είναι σημαντικές, δεν συμπεριλαμβάνονται συνήθως στις μελέτες της λειτουργίας 

παραγωγής της εκπαίδευσης (Chalos & Cherian, 1995). 

Επιπλέον, υπάρχει ένα ερώτημα, το οποίο σχετίζεται με το ποιες μεταβλητές θα 

χρησιμοποιηθούν στο πρώτο επίπεδο ανάλυσης (μέθοδοςDEA) και ποιες μεταβλητές 

θα χρησιμοποιηθούν στο δεύτερο επίπεδο της ανάλυσης (μέθοδος OLS-

OrdinaryLeastSquares). Γενικότερα, εισροές οι οποίες είναι υπό την εποπτεία του 
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σχολείου αποτελούν συστατικά της ανάλυσης πρώτου επιπέδου και αυτές που 

βρίσκονται εκτός σχολικής εποπτείας, ανήκουν στην ανάλυση δεύτερου επιπέδου. 

Στην παρούσα μελέτη οι εισροές οι οποίες επιλέχθηκαν για τη μέτρηση της 

αποδοτικότητας σε πρώτο επίπεδο ανάλυσης είναι οι εξής:  

Σε πρώτο επίπεδο, μέσω της μεθόδου DEA, αφού εκτιμηθεί το επίπεδο της Τεχνικής 

Αποδοτικότητας των Λυκείων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) της Περιφέρειας 

ΔυτικήςΜακεδονίας θα οριστούν οι αποδοτικές και μη αποδοτικές εκπαιδευτικές 

μονάδες λαμβάνοντας υπόψη ως εισροές: α) την αναλογία εκπαιδευτικών μαθητών σε 

κάθε εκπαιδευτική μονάδα, β) την αναλογία επικουρικού προσωπικού μαθητών σε κάθε 

εκπαιδευτική μονάδα, καθώς και ε) την αναλογία ηλεκτρονικών υπολογιστών μαθητών 

σε κάθε εκπαιδευτική μονάδα.  

 

Ως εκροές της εκπαιδευτικής διαδικασίας στο μοντέλο εκτίμησης της Τεχνικής 

Αποδοτικότητας των εκπαιδευτικών μονάδων που θα συμμετάσχουν στην έρευνα 

θεωρούνται α) ο Μέσος Όρος του Βαθμού πρόσβασης των Πανελλαδικών Εξετάσεων 

κάθε Εκπαιδευτικής Μονάδας τα σχολικά έτη 2014-15 και 2015-16  και το β) ποσοστό 

επιτυχίας των μαθητών που εισήχθησαν σε ιδρύματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της 

χώρας μέσω των Πανελλαδικών εξετάσεων.  

 

4.10.Περιγραφή εισροών και εκροών 
 

 

Εισροή 1: Αναλογία Εκπαιδευτικών / Μαθητών εκπαιδευτικής μονάδας 

 

Στην παρούσα έρευνα ο δείκτης «Αναλογία Εκπαιδευτικών / Μαθητών» της κάθε 

εκπαιδευτικής μονάδας προέκυψε από τον λόγο του Αριθμού των Εκπαιδευτικών που 

υπηρετούν στην εκπαιδευτική μονάδα για το εξεταζόμενο σχολικό έτος προς τον 

αντίστοιχο Αριθμό Μαθητών του έτους αυτού. Στην κατηγορία των εκπαιδευτικών 

συμπεριλαμβάνονται όλες οι παρακάτω περιπτώσεις: Μόνιμοι εκπαιδευτικοί, 

Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, Μόνιμοι εκπαιδευτικοί για συμπλήρωση ωραρίου, 

Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί για συμπλήρωση ωραρίου, Ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί.  

Ο Δείκτης Αναλογίας Εκπαιδευτικών – Μαθητών της κάθε εκπαιδευτικής μονάδας 

εμφανίζεται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα για το εκάστοτε σχολικό έτος.  
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Πίνακας 1: Δείκτης Αναλογίας Εκπαιδευτικών – Μαθητών εκπαιδευτικής μονάδας για τα σχολικά έτη 2014 – 15 και 

2015 – 16. 

Εκπαιδευτι

κή μονάδα 

Αριθμός 

εκπαιδευτικών 

2014 

Μέγεθος 

εκπαιδευτικής 

μονάδας 2014 

Αναλογία 

εκπαιδευτικών 

/ μαθητών 

εκπαιδευτικής 

μονάδας 2014 

Αριθμός 

εκπαιδευτικώ

ν 2015 

Μέγεθος 

εκπαιδευτική

ς μονάδας 

2015 

Αναλογία 

εκπαιδευτικών 

/ μαθητών 

εκπαιδευτικής 

μονάδας 2015 

 

DMU1 22 146 0,151 22 154 0,143 

DMU2 33 83 0,398 31 93 0,333 

DMU3 14 57 0,246 14 68 0,206 

DMU4 19 111 0,171 19 107 0,178 

DMU5 23 105 0,219 22 112 0,196 

DMU6 46 373 0,123 50 399 0,125 

DMU7 71 341 0,208 58 325 0,178 

DMU8 45 320 0,141 40 306 0,131 

DMU9 16 90 0,178 16 84 0,190 

DMU10 33 209 0,158 33 194 0,170 

DMU11 29 284 0,102 30 259 0,116 

DMU12 43 316 0,136 43 315 0,137 

DMU13 25 279 0,090 27 293 0,092 

DMU14 43 318 0,135 41 308 0,133 

DMU15 50 498 0,100 52 505 0,103 

DMU16 25 193 0,130 24 192 0,125 

DMU17 32 334 0,096 38 329 0,116 

DMU18 25 105 0,238 18 101 0,178 

DMU19 81 422 0,192 75 422 0,178 

DMU20 38 332 0,114 35 327 0,107 

DMU21 49 304 0,161 44 292 0,151 

DMU22 47 285 0,165 49 265 0,185 

DMU23 40 455 0,088 42 455 0,092 

DMU24 34 173 0,197 38 183 0,208 

DMU25 53 243 0,218 53 260 0,204 

DMU26 22 184 0,120 20 176 0,114 

DMU27 35 169 0,207 34 170 0,200 

DMU28 34 325 0,105 34 325 0,105 

DMU29 59 247 0,239 46 260 0,177 

 

 

Εισροή 2: Αναλογία επικουρικό προσωπικό μαθητών εκπαιδευτικής μονάδας 

 

Στην κατηγορία αυτή προσωπικού εντάσσονται τα άτομα βοηθητικού και ειδικού 

προσωπικού που εργάζονται στις εκπαιδευτικές μονάδες σε κάθε μια από τις 

παρακάτω κατηγορίες: Σχολικοί σύμβουλοι – βοηθοί, Σχολικοί τροχονόμοι, 
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Επιστάτης, Προσωπικό καθαρισμού, Σχολικός Φύλακας, Γραμματειακή υποστήριξη, 

Εκπαιδευτικός παράλληλης στήριξης για ΑΜΕΑ, Άλλη ειδικότητα. Παρακάτω 

εμφανίζονται οι πίνακες για τα υπό εξέταση σχολικά έτη.  

Πίνακας 2:  Δείκτης Αναλογία επικουρικού προσωπικού / μαθητών εκπαιδευτικής μονάδας για τα σχολικά έτη 2014– 

15 και 2015 – 16. 

Εκπαιδευτική 

Μονάδα 

Επικουρικό 

προσωπικό 

2014 - 2015 

Μέγεθος 

εκπαιδευτικής 

μονάδας 2014 - 

2015 

Αναλογία 

επικουρικού 

προσωπικού / 

μαθητών 

εκπαιδευτικής 

μονάδας 2014 - 

2015 

Επικουρικό 

προσωπικό 

2015 - 2016 

Μέγεθος 

εκπαιδευτικής 

μονάδας 2015- 

2016 

Αναλογία 

επικουρικού 

προσωπικού / 

μαθητών 

εκπαιδευτικής 

μονάδας 2015 - 

2016 

DMU1 2 146 0,014 2 154 0,013 

DMU2 2 83 0,024 2 93 0,022 

DMU3 1 57 0,018 1 68 0,015 

DMU4 6 111 0,054 6 107 0,056 

DMU5 3 105 0,029 3 112 0,027 

DMU6 7 373 0,019 7 399 0,018 

DMU7 5 341 0,015 6 325 0,018 

DMU8 2 320 0,006 2 306 0,007 

DMU9 1 90 0,011 1 84 0,012 

DMU10 3 209 0,014 2,5 194 0,013 

DMU11 4 284 0,014 4 259 0,015 

DMU12 3 316 0,009 3 315 0,010 

DMU13 2 279 0,007 2 293 0,007 

DMU14 4 318 0,013 3 308 0,010 

DMU15 13 498 0,026 11 505 0,022 

DMU16 2 193 0,010 3 192 0,016 

DMU17 3 334 0,009 3 329 0,009 

DMU18 4 105 0,038 5 101 0,050 

DMU19 4 422 0,009 4 422 0,009 

DMU20 4 332 0,012 5 327 0,015 

DMU21 6 304 0,020 6 292 0,021 

DMU22 3 285 0,011 3 265 0,011 

DMU23 7 455 0,015 6 455 0,013 

DMU24 5 173 0,029 4 183 0,022 

DMU25 10 243 0,041 13 260 0,050 

DMU26 2 184 0,011 3 176 0,017 

DMU27 4 169 0,024 4 170 0,024 

DMU28 2 325 0,006 2 325 0,006 

DMU29 2 247 0,008 3 260 0,012 
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Εισροή 3: Αναλογία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών μαθητών εκπαιδευτικής 

μονάδας 

 

Η αναλογία Η/Υ μαθητών εκπαιδευτικής μονάδας είναι μια από τις πιο συχνά 

εμφανιζόμενες μεταβλητές σε αντίστοιχες έρευνες τεχνικής αποδοτικότητας στην 

εκπαίδευση όπως αναφέρθηκε και παραπάνω. Στον πίνακα αναφέρονται τόσο ο 

αριθμός των ηλεκτρονικών υπολογιστών που είναι διαθέσιμος για τους μαθητές όσο 

και για τους εκπαιδευτικούς.  

Πίνακας 3: Αναλογία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών /  μαθητών εκπαιδευτικής μονάδας για τα σχολικά έτη 2014– 

15 και 2015 – 16. 

Εκπαιδευτική 

μονάδα 

Αριθμός 

ΗΥ 2014 - 

2015 

Μέγεθος 

εκπαιδευτικής 

μονάδας 2014 

- 2015 

Αναλογία ΗΥ 

/ μαθητών 

εκπαιδευτικής 

μονάδας 2014 

- 2015 

Αριθμός 

ΗΥ 2015 - 

2016 

Μέγεθος 

εκπαιδευτικής 

μονάδας 2015- 

2016 

Αναλογία ΗΥ 

/ μαθητών 

εκπαιδευτικής 

μονάδας 2015 

- 2016 

DMU1 22 146 0,151 22 154 0,143 

DMU2 17 83 0,205 17 93 0,183 

DMU3 9 57 0,158 9 68 0,132 

DMU4 19 111 0,171 19 107 0,178 

DMU5 34 105 0,324 34 112 0,304 

DMU6 27 373 0,072 27 399 0,068 

DMU7 27 341 0,079 27 325 0,083 

DMU8 32 320 0,1 32 306 0,105 

DMU9 14 90 0,156 14 84 0,167 

DMU10 16 209 0,077 16 194 0,082 

DMU11 1 284 0,004 1 259 0,004 

DMU12 41 316 0,13 41 315 0,13 

DMU13 17 279 0,061 17 293 0,058 

DMU14 37 318 0,116 37 308 0,12 

DMU15 40 498 0,08 40 505 0,079 

DMU16 10 193 0,052 10 192 0,052 

DMU17 16 334 0,048 16 329 0,049 

DMU18 23 105 0,219 23 101 0,228 

DMU19 32 422 0,076 32 422 0,076 

DMU20 20 332 0,06 20 327 0,061 

DMU21 38 304 0,125 38 292 0,13 

DMU22 39 285 0,137 39 265 0,147 

DMU23 35 455 0,077 35 455 0,077 

DMU24 19 173 0,11 19 183 0,104 

DMU25 54 243 0,222 54 260 0,208 

DMU26 22 184 0,12 22 176 0,125 

DMU27 52 169 0,308 52 170 0,306 
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DMU28 30 325 0,092 30 325 0,092 

DMU29 14 247 0,057 14 260 0,054 

 

 

Εκροές εκπαιδευτικής διαδικασίας 

 

Ως εκροές της εκπαιδευτικής διαδικασίας στο μοντέλο εκτίμησης της Τεχνικής 

Αποδοτικότητας των εκπαιδευτικών μονάδων που θα συμμετάσχουν στην έρευνα 

θεωρούνται α) ο Μέσος Όρος του Βαθμού πρόσβασης των μαθητών της εκπαιδευτικής 

μονάδας  στις Πανελλαδικές εξετάσεις(Εφεξής στους Πίνακες ‘Βαθμός πρόσβασης’) 

για τα σχολικά έτη 2014-2015 και 2015-2016  και το β) ποσοστό επιτυχίας των 

μαθητών που εισήχθησαν σε ιδρύματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας μέσω 

των Πανελλαδικών εξετάσεων.  

Πίνακας 4: Ποσοστό επιτυχίας των μαθητών που εισήχθησαν σε ιδρύματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης  της χώρας 

μέσω των Πανελλαδικών εξετάσεων για τα σχολικά έτη 2014 - 15 και 2015 – 16. 

Εκπαιδευτική 

Μονάδα 

Αριθμός 

Μαθητών Γ' 

Λυκείου 

2014 - 2015 

Αριθμός 

Επιτυχόντων 

Μαθητών 

2014 -2015 

Ποσοστό 

επιτυχόντων 

Μαθητών 

2014 - 2015 

Αριθμός 

Μαθητών Γ' 

Λυκείου 

2015 - 2016 

Αριθμός 

Επιτυχόντων 

Μαθητών 

2015 -2016 

Ποσοστό 

επιτυχόντων 

Μαθητών 

2015 - 2016 

DMU1 46 39 0,848 40 32 0,800 

DMU2 20 6 0,300 26 6 0,231 

DMU3 17 9 0,529 22 16 0,727 

DMU4 32 20 0,625 36 26 0,722 

DMU5 33 10 0,303 34 7 0,206 

DMU6 126 102 0,810 130 114 0,877 

DMU7 105 34 0,324 98 19 0,194 

DMU8 115 82 0,713 109 79 0,725 

DMU9 26 21 0,808 33 28 0,848 

DMU10 70 47 0,671 63 56 0,889 

DMU11 100 64 0,640 90 80 0,889 

DMU12 98 87 0,888 109 97 0,890 

DMU13 77 44 0,571 102 79 0,775 

DMU14 109 96 0,881 105 86 0,819 

DMU15 150 142 0,947 185 177 0,957 

DMU16 72 49 0,681 55 43 0,782 

DMU17 111 96 0,865 109 88 0,807 

DMU18 38 24 0,632 33 17 0,515 

DMU19 186 12 0,065 122 10 0,082 

DMU20 120 77 0,642 90 72 0,800 

DMU21 86 50 0,581 99 31 0,313 
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DMU22 100 23 0,230 76 17 0,224 

DMU23 156 150 0,962 137 122 0,891 

DMU24 45 33 0,733 66 36 0,545 

DMU25 76 27 0,355 69 25 0,362 

DMU26 72 55 0,764 54 53 0,981 

DMU27 51 20 0,392 59 13 0,220 

DMU28 106 94 0,887 105 89 0,848 

DMU29 85 64 0,753 63 17 0,270 

 

Συνοψίζοντας τα παραπάνω στοιχεία ο τελικός πίνακας που συμπεριλαμβάνει τις 

πέντε εισροές και τις δύο εκροές που θα χρησιμοποιηθούν στο πρώτο επίπεδο 

ανάλυσης με την μέθοδο DEA για το σχολικό έτος 2014 – 2015 είναι ο παρακάτω:  

Πίνακας 5: Εισροές και Εκροές εκπαιδευτικής διαδικασίας που συμμετέχουν στο πρώτο επίπεδο ανάλυσης με 

την μέθοδο DEA για το σχολικό έτος 2014 - 15. 

  Εισροή 1 Εισροή 2 Εισροή 3 Εκροή 1 Εκροή 2 

Εκπαιδευτική 

Μονάδα 

Αναλογία εκπ. 

μαθητών 2014-

2015 

Αναλογία επικ. 

προσωπικού 

2014- 2015 

Αναλογία HY 

μαθητών 

2014-2015 

Βαθμός 

πρόσβασης 

2014- 2015 

Ποσοστό 

επιτυχόντων 

2014- 2015 

DMU1 0,151 0,014 0,151 12,790 0,848 

DMU2 0,398 0,024 0,205 12,430 0,300 

DMU3 0,246 0,018 0,158 9,200 0,529 

DMU4 0,171 0,054 0,171 12,140 0,625 

DMU5 0,219 0,029 0,324 13,970 0,303 

DMU6 0,123 0,019 0,072 12,240 0,810 

DMU7 0,208 0,015 0,079 11,740 0,324 

DMU8 0,141 0,006 0,100 12,700 0,713 

DMU9 0,178 0,011 0,156 12,510 0,808 

DMU10 0,158 0,014 0,077 11,030 0,671 

DMU11 0,102 0,014 0,004 10,680 0,640 

DMU12 0,136 0,009 0,130 11,380 0,888 

DMU13 0,090 0,007 0,061 11,260 0,571 

DMU14 0,135 0,013 0,116 12,020 0,881 

DMU15 0,100 0,026 0,080 12,270 0,947 

DMU16 0,130 0,010 0,052 11,430 0,681 

DMU17 0,096 0,009 0,048 11,790 0,865 

DMU18 0,238 0,038 0,219 9,550 0,632 

DMU19 0,192 0,009 0,076 11,740 0,065 

DMU20 0,114 0,012 0,060 11,550 0,642 

DMU21 0,161 0,020 0,125 11,740 0,581 

DMU22 0,165 0,011 0,137 11,740 0,230 

DMU23 0,088 0,015 0,077 12,350 0,962 

DMU24 0,197 0,029 0,110 11,400 0,733 
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DMU25 0,218 0,041 0,222 11,740 0,355 

DMU26 0,120 0,011 0,120 11,420 0,764 

DMU27 0,207 0,024 0,308 11,740 0,392 

DMU28 0,105 0,006 0,092 12,200 0,887 

DMU29 0,239 0,008 0,057 11,740 0,753 

 

Και αντίστοιχα ο πίνακας με τις πέντε εισροές και τις δύο εκροές που θα 

χρησιμοποιηθούν στο πρώτο επίπεδο ανάλυσης με την μέθοδο DEA για το σχολικό 

έτος 2015 – 2016 είναι ο παρακάτω:  

Πίνακας 6: Εισροές και Εκροές εκπαιδευτικής διαδικασίας που συμμετέχουν στο πρώτο επίπεδο ανάλυσης με 

την μέθοδο DEA για το σχολικό έτος 2015 - 16. 

  Εισροή 1 Εισροή 2 Εισροή 3 Εκροή 1 Εκροή 2 

Εκπαιδευτική 

Μονάδα 

Αναλογία εκπ. 

μαθητών 2015-

2016 

Αναλογία επικ. 

Προσ. μαθητών  

2015-2016 

Αναλογία ΗΥ 

μαθητών 2015-

2016 

Βαθμός 

πρόσβασης 

2015 - 2016 

Ποσοστό 

επιτυχόντων 

2015 - 2016 

DMU1 0,143 0,013 0,143 11,55 0,800 

DMU2 0,333 0,022 0,183 13,24 0,231 

DMU3 0,206 0,015 0,132 11,55 0,727 

DMU4 0,178 0,056 0,178 12,29 0,722 

DMU5 0,196 0,027 0,304 13,26 0,206 

DMU6 0,125 0,018 0,068 11,61 0,877 

DMU7 0,178 0,018 0,083 13,34 0,194 

DMU8 0,131 0,007 0,105 11,24 0,725 

DMU9 0,190 0,012 0,167 12,76 0,848 

DMU10 0,170 0,013 0,082 11,51 0,889 

DMU11 0,116 0,015 0,004 11,78 0,889 

DMU12 0,137 0,010 0,130 11,84 0,890 

DMU13 0,092 0,007 0,058 12,04 0,775 

DMU14 0,133 0,010 0,120 11,54 0,819 

DMU15 0,103 0,022 0,079 12,13 0,957 

DMU16 0,125 0,016 0,052 10,43 0,782 

DMU17 0,116 0,009 0,049 11,34 0,807 

DMU18 0,178 0,050 0,228 7,60 0,515 

DMU19 0,178 0,009 0,076 12,23 0,082 

DMU20 0,107 0,015 0,061 11,37 0,800 

DMU21 0,151 0,021 0,130 8,76 0,313 

DMU22 0,185 0,011 0,147 8,07 0,224 

DMU23 0,092 0,013 0,077 12,15 0,891 

DMU24 0,208 0,022 0,104 10,78 0,545 

DMU25 0,204 0,050 0,208 10,90 0,362 

DMU26 0,114 0,017 0,125 10,32 0,981 

DMU27 0,200 0,024 0,306 11,35 0,220 
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DMU28 0,105 0,006 0,092 10,94 0,848 

DMU29 0,177 0,012 0,054 11,35 0,270 

 

4.11.Περιορισμοί και κανόνες μεθόδου DEA για το πρώτο επίπεδο ανάλυσης 

 

Η μέθοδος DEA παρέχει στατιστικούς και εμπειρικούς κανόνες (Toloo, Barat, & 

Masoumzadeh, 2015) οι οποίο αναφέρονται στο συσχετισμό των εισροών και των 

εκροών με το μέγεθος του δείγματος των Μονάδων Λήψης Απόφασης – DMUs. Οι 

Badri, Mohaidat, και Mourad(2014) αναφέρουν ότι όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός 

των εισροών και ο αριθμός των εκροών για έναν δεδομένο αριθμό DMUs τόσο 

μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα να αυξηθεί σημαντικά το ποσοστό των τεχνικά 

αποδοτικών DMUs. Οι κανόνες αυτοί αναφέρονται από τους Cooper, Seiford και 

Tone(2007) ως εξής:  

α) n ≥ max (S * P), όπου n ο συνολικός αριθμός των DMUs, S ο συνολικός αριθμός 

των εισροών και P ο συνολικός αριθμός των εκροών. Ο παραπάνω κανόνας 

αναφέρεται στο ότι ο συνολικός αριθμός των DMUs (στην περίπτωση της παρούσας 

μελέτης ο συνολικός αριθμός των εκπαιδευτικών μονάδων) πρέπει να είναι 

μεγαλύτερος ή ίσος του γινομένου του αριθμού των εισροών επί τον αριθμό των 

εκροών.  

β) n ≥ 3(S + P), όπου n ο συνολικός αριθμός των DMUs, S ο συνολικός αριθμός των 

εισροών και P ο συνολικός αριθμός των εκροών. Ο δεύτερος αυτός κανόνας 

αναφέρεται στο ότι ο συνολικός αριθμός των DMUs θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 

τρεις φορές το άθροισμα του αριθμού των εισροών με τον αριθμό των εκροών.  

Με βάση τα παραπάνω,  η παρούσα μελέτη ακολουθεί τους παραπάνω κανόνες 

καθώς ισχύουν τα εξής: Αριθμός DMUs (n) = 29, Αριθμός εισροών (S) = 3, Αριθμός 

εκροών (P) = 2 

Οπότε ισχύει n ≥ max (3*2) και n ≥ 3(3 + 2) 

Στην διεθνή βιβλιογραφία όμως αναφέρονται αρκετές περιπτώσεις όπου οι παραπάνω 

κανόνες δεν είναι δυνατόν να τηρηθούν τηρούνται είτε κυρίως λόγω του ότι σε 

ορισμένες περιπτώσεις ο αριθμός των DMUs είναι μικρός σχετικά με τον αριθμό των 

εισροών και των εκροών που έχει στη διάθεση του ο ερευνητής (Martic, Novakociv, 

& Baggia, 2009). Σε αυτές τις περιπτώσεις ο ερευνητής έχει δύο επιλογές. Η μία 

περίπτωση είναι ο ερευνητής να αυξήσει των αριθμό των DMUs κάτι το οποίο σε 

αρκετές περιπτώσεις είναι σχεδόν ανέφικτο καθώς μπορεί να έχουν χρησιμοποιηθεί 



44 
 

όλες οι δυνατές επιλογές στο δείγμα και να μην υπάρχει περιθώριο προσθήκης 

επιπλέον DMUs. Η άλλη περίπτωση είναι ο ερευνητής να επιλέξει ορισμένες μόνο 

από τις εισροές και τις εκροές και όχι όλες με αποτέλεσμα να μην χρησιμοποιηθούν 

κάποιες στην διαδικασία εκτίμησης της τεχνικής αποδοτικότητας με την μέθοδο 

DEA. Οι μεταβλητές που θα επιλεγούν τελικά καλούνται «επιλεκτικά μέτρα» και ο 

αριθμός τους είναι σαφώς μικρότερος από τις διαθέσιμες μεταβλητές (εισροές και 

εκροές) με αποτέλεσμα να πληρούνται οι παραπάνω προαναφερθέντες κανόνες. 

Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή του αριθμού των μεταβλητών καθώς αν 

δεν τηρηθούν οι παραπάνω κανόνες τότε είναι πιθανόν να εμφανιστούν ιδιαίτερα 

υψηλά επίπεδα αποδοτικότητας για τις DMUs του δείγματος κάτι το οποίο δεν είναι 

αποδεκτό.  

Όπως αναφέρουν οι Afonso και Aubyn(2006) η μέθοδος DEA επιτρέπει την εκτίμηση 

της τεχνικής αποδοτικότητας με δυνατότητα επιλογής προσανατολισμού στις εισροές 

ή στις εκροές της εξεταζόμενης μονάδας. Σκοπός της μελέτης προσανατολισμού στην 

εισροή (inputoriented) είναι να μελετηθεί το πόσο μπορούν να μειωθούν οι εισροές 

χωρίς να επηρεάζεται η εκροή που στην περίπτωση της εκπαίδευσης αναφερόμαστε 

στο εκπαιδευτικό αποτέλεσμα. Σκοπός της μελέτης προσανατολισμού στην εκροή 

(outputoriented) είναι να μελετηθεί πόσες μονάδες εκροής είναι δυνατόν αναλογικά 

να αυξηθούν χωρίς να αλλάξει ο όγκος των εισροών. Αυτή η προσέγγιση μελετάται 

και στην παρούσα έρευνα σε όλα τα μοντέλα ανάλυσης καθώς όπως αναφέρουν και 

οι Di Giacomo και Pennisi(2015) οι εκπαιδευτικές μονάδες έχουν μεγαλύτερο έλεγχο 

και ικανότητα επιρροής της εκροής χωρίς να μπορούν εύκολα να ρυθμίσουν τις 

εισροές της εκπαιδευτικής μονάδας. Αυτό βασίζεται στο γεγονός ότι τόσο οι 

ανθρώπινοι όσο και οι οικονομικοί πόροι καθορίζονται από την κεντρική κυβέρνηση 

γι’ αυτό και οι εκπαιδευτικές μονάδες δεν έχουν τον έλεγχο τους. Τέλος, το επίπεδο 

της τεχνικής αποδοτικότητας της κάθε εκπαιδευτικής μονάδας εκτιμήθηκε με την 

υπόθεση των μεταβλητών αποδόσεων κλίμακας (Variable Returns Scale – VRS) 

καθώς δεδομένου ότι η ποιότητα των εισροών δεν λαμβάνεται άμεσα υπόψη στα 

μοντέλα ανάλυσης οι μη σταθερές μεταβολές θεωρούνται προτιμότερες 

(DiGiacomo&Pennisi, 2015). 

Ένας άλλο σημαντικός κανόνας είναι να αποφευχθεί η χρήση μεταβλητών που 

εμφανίζουν μεταξύ τους υψηλή συσχέτιση (Badri, Mohaidat, &Mourad, 2014). 

Συγκεκριμένα αν ένα ζεύγος εισροών εμφανίζει θετική συσχέτιση τότε δεν μπορούν 
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να συμπεριληφθούν μαζί στο μοντέλο εκτίμησης της αποδοτικότητας κάτι το οποίο 

ισχύει και για τις εκροές (Martic, Novakociv, &Baggia, 2009).  

Τα μοντέλα με τους διαφορετικούς συνδυασμούς εισροών – εκροών θα πρέπει να 

εξασφαλίζουν την χαμηλή συσχέτιση μεταξύ των εμπλεκόμενων κάθε φορά 

μεταβλητών. Αυτό σημαίνει ότι κατά τη διάρκεια εκτίμησης της αποδοτικότητας 

είναι σημαντικό να μην συμπεριληφθούν στο ίδιο μοντέλο μεταβλητές οι οποίες 

μεταξύ τους εμφανίζουν υψηλή συσχέτιση (Badri, Mohaidat, & Mourad, 2014). Στην 

παρούσα έρευνα χρησιμοποιείται η ανάλυση συσχέτισης ώστε από τη μια να μειωθεί 

ο αριθμός εισροών και εκροών σε κάθε μοντέλο το οποίο θα αναπτυχθεί με τον 

συνδυασμό κάθε φορά των εισροών και εκροών που εμφανίζουν χαμηλή συσχέτιση 

(Badri & Mourad, 2012).  

Από την ανάλυση συσχέτισης μεταξύ των τριών διαθέσιμων εισροών και των δύο 

εκροών της παρούσας μελέτης προκύπτει ο παρακάτω πίνακας συσχετίσεων για το 

σχολικό έτος 2014 - 15: 

Πίνακας 7: Πίνακας Συσχετίσεων (Corellations) μεταξύ των εισροών και των εκροών του πρώτου επιπέδου 

ανάλυσης για το σχολικό έτος 2015 – 16. 

 

Αναλογία 

εκπ. μαθητών 

2014-2015 

Αναλογία επικ. 

προσωπικού 

2014- 2015 

Αναλογία HY 

μαθητών 

2014-2015 

Βαθμός 

πρόσβασης 

2014- 2015 

Ποσοστό 

επιτυχόντων 

2014- 2015 

Αναλογία εκπ. 

μαθητών 2014-

2015 

PearsonCorrelation 1 ,352 ,572
**
 -,065 -,577

**
 

Sig. (2-tailed)  ,061 ,001 ,737 ,001 

N 29 29 29 29 29 

Αναλογία επικ. 

προσωπικού 

2014- 2015 

PearsonCorrelation ,352 1 ,562
**
 -,031 -,206 

Sig. (2-tailed) ,061  ,002 ,873 ,285 

N 29 29 29 29 29 

Αναλογία HY 

μαθητών 2014-

2015 

PearsonCorrelation ,572
**
 ,562

**
 1 ,204 -,404

*
 

Sig. (2-tailed) ,001 ,002  ,290 ,030 

N 29 29 29 29 29 

Βαθμός 

πρόσβασης 

2014- 2015 

PearsonCorrelation -,065 -,031 ,204 1 ,033 

Sig. (2-tailed) ,737 ,873 ,290  ,865 

N 29 29 29 29 29 

Ποσοστό 

επιτυχόντων 

2014- 2015 

PearsonCorrelation -,577
**
 -,206 -,404

*
 ,033 1 

Sig. (2-tailed) ,001 ,285 ,030 ,865  

N 29 29 29 29 29 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Από την ανάλυση συσχέτισης μεταξύ των τριών διαθέσιμων εισροών και των δύο 

εκροών της παρούσας μελέτης προκύπτει ο παρακάτω πίνακας συσχετίσεων για το 

σχολικό έτος 2015 - 16: 

Πίνακας 8: Πίνακας Συσχετίσεων (Corellations) μεταξύ των εισροών και των εκροών του πρώτου επιπέδου 

ανάλυσης για το σχολικό έτος 2015 – 16. 

 

Αναλογία 

εκπ. μαθητών 

2015-2016 

Αναλογία επικ. 

Προσ. μαθητών  

2015-2016 

Αναλογία ΗΥ 

μαθητών 

2015-2016 

Βαθμός 

πρόσβασης 

2015 - 2016 

Ποσοστό 

επιτυχόντων 

2015 - 2016 

Αναλογία εκπ. 

μαθητών 2015-

2016 

PearsonCorrelation 1 ,352 ,558
**
 ,135 -,656

**
 

Sig. (2-tailed)  ,061 ,002 ,484 ,000 

N 29 29 29 29 29 

Αναλογία επικ. 

Προσ. μαθητών  

2015-2016 

PearsonCorrelation ,352 1 ,544
**
 -,175 -,234 

Sig. (2-tailed) ,061  ,002 ,365 ,223 

N 29 29 29 29 29 

Αναλογία ΗΥ 

μαθητών 2015-

2016 

PearsonCorrelation ,558
**
 ,544

**
 1 -,062 -,455

*
 

Sig. (2-tailed) ,002 ,002  ,749 ,013 

N 29 29 29 29 29 

Βαθμός 

πρόσβασης 

2015 - 2016 

PearsonCorrelation ,135 -,175 -,062 1 ,057 

Sig. (2-tailed) ,484 ,365 ,749  ,767 

N 29 29 29 29 29 

Ποσοστό 

επιτυχόντων 

2015 - 2016 

PearsonCorrelation -,656
**
 -,234 -,455

*
 ,057 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,223 ,013 ,767  

N 29 29 29 29 29 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Από τον Πίνακα () προκύπτει ότι οι δύο εκροές, Βαθμός πρόσβασης και Ποσοστό 

επιτυχόντων δεν εμφανίζουν σημαντική συσχέτιση οπότε και μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν σε όλα τα πιθανά μοντέλα ταυτόχρονα. Αντίθετα τα ζεύγη των 

μεταβλητών, ‘Αναλογία εκπαιδευτικών μαθητών και Αναλογία ΗΥ μαθητών’, 

‘Αναλογία εκπαιδευτικών μαθητών και Ποσοστό Επιτυχόντων’ εμφανίζουν 

συσχέτιση και μάλιστα υψηλή (τα δύο τελευταία ζεύγη). Αυτό σημαίνει ότι δεν θα 

χρησιμοποιηθούν σε κανένα από τα μοντέλα ανάλυσης μαζί. Το ίδιο ισχύει και για τα 

ζεύγη ‘Αναλογία επικουρικού προσωπικού – Αναλογία ΗΥ μαθητών’ και ‘Αναλογία 

Η/Υ μαθητών και Ποσοστό επιτυχόντων’.  

Όπως και στις υπόλοιπες μελέτες παρουσιάστηκαν παραπάνω, λόγω της έλλειψης 

σαφών κριτηρίων για τον τρόπο και τον αριθμό επιλογής των μεταβλητών που θα 
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χρησιμοποιηθούν στην ανάλυση, δημιουργήθηκαν δεκατρία  διαφορετικά 

μοντέλαDEA τα οποία και μελετήθηκαν ξεχωριστά τηρώντας όλους τους κανόνες 

που προαναφέρθηκαν.  

Από τον πίνακα των συσχετίσεων καταλήγουμε στα πιθανά μοντέλα στα οποία οι 

μεταβλητές που συμμετέχουν δεν εμφανίζουν σημαντική συσχέτιση μεταξύ τους.  

Μια συνοπτική περιγραφή των μοντέλων παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:  

Πίνακας 9: Μοντέλα ανάλυσης πρώτου επιπέδου ανάλυσης με την μέθοδο DEA για τα σχολικά έτη 2014 – 15 και 

2015 – 16. 

 Εισροή 1 Εισροή 2 Εισροή 3 Εκροή 1 Εκροή 2 

Αναλογία 

εκπαιδευτικών 

μαθητών 

Αναλογία 

επικουρικού. 

Προσωπικού 

μαθητών 

Αναλογία 

ΗΥ 

μαθητών 

Βαθμός 

πρόσβασης 

Ποσοστό 

επιτυχόντων 

1 εισροή – 1 εκροή Μοντέλο 1 X 

  

X 

 

1 εισροή – 1 εκροή Μοντέλο 2 
  

X X 

 

1 εισροή – 1 εκροή Μοντέλο 3 
 

X 

 

X 

 

1 εισροή – 2εκροές Μοντέλο 4 
 

X 

 

X X 

2 εισροές – 1 εκροή Μοντέλο 5 X X  X  

 

 

Ανάλυση 1ου επιπέδου με τη μέθοδο DEA 

 

Στο πρώτο επίπεδο ανάλυσης βασικός στόχος είναι η εκτίμηση της Τεχνικής 

Αποδοτικότητας των εκπαιδευτικών μονάδων του δείγματος με τη χρήση της μεθόδου 

DEA. Όπως προαναφέρθηκε δύο είναι οι βασικοί τύποι εισροών που καθορίζουν τα 

εκπαιδευτικά αποτελέσματα. Ο πρώτος τύπος αναφέρεται σε «άμεσες» εισροές, 

οποίες βρίσκονται υπό την εποπτεία του εκπαιδευτικού συστήματος και ο δεύτερος 

τύπος αναφέρεται στις λεγόμενες «έμμεσες» ή περιβαλλοντικές εισροέςπου 

εντοπίζονται στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον των εκπαιδευτικών μονάδων.  
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Εφαρμόζοντας τη μέθοδο DEA με την χρήση του λογισμικού Max DEA Ultra 6.15, ο 

πίνακας ο οποίος απεικονίζει την Τεχνική Αποδοτικότητα (TE)  είναι ο Πίνακας () για 

το σχολικό έτος 2014 -2015.  

Εκπαιδευτική Μονάδα Μοντέλο 1 Μοντέλο 2 Μοντέλο 3 Μοντέλο 4 

DMU1 0,974 0,985 0,975 1,000 

DMU2 0,890 0,935 0,906 0,906 

DMU3 0,659 0,706 0,690 0,707 

DMU4 0,907 0,926 0,869 0,923 

DMU5 1,000 1,000 1,000 1,000 

DMU6 0,957 0,998 0,913 0,957 

DMU7 0,849 0,948 0,891 0,891 

DMU8 0,977 1,000 1,000 1,000 

DMU9 0,929 0,961 0,964 0,985 

DMU10 0,835 0,894 0,838 0,856 

DMU11 0,853 1,000 0,812 0,828 

DMU12 0,879 0,884 0,883 0,971 

DMU13 0,910 0,935 0,883 0,883 

DMU14 0,929 0,940 0,920 0,967 

DMU15 0,981 0,989 0,887 0,991 

DMU16 0,889 0,963 0,884 0,894 

DMU17 0,947 1,000 0,917 0,960 

DMU18 0,684 0,714 0,684 0,746 

DMU19 0,861 0,952 0,911 0,911 

DMU20 0,911 0,960 0,886 0,896 

DMU21 0,886 0,914 0,872 0,889 

DMU22 0,883 0,909 0,907 0,907 

DMU23 1,000 1,000 0,934 1,000 

DMU24 0,833 0,894 0,816 0,888 

DMU25 0,841 0,877 0,840 0,855 

DMU26 0,896 0,891 0,881 0,905 

DMU27 0,849 0,846 0,857 0,862 

DMU28 0,972 0,970 1,000 1,000 

DMU29 0,840 0,982 0,917 0,935 

 

Από τον Πίνακα () προκύπτει ότι η εκπαιδευτική μονάδα η οποία ορίζεται ως η πλέον 

Τεχνικά Αποδοτική και στα 4 Μοντέλα ανάλυσης είναι η εκπαιδευτική μονάδα 5 η 

οποία αποτελεί οριοθέτη για όλες τις υπόλοιπες εκπαιδευτικές μονάδες για το 

σχολικό έτος 2014 -15. Κατά το ίδιο έτος εμφανίζονται ακόμα 16 εκπαιδευτικές 

μονάδες οι οποίες είχαν τουλάχιστον μία φορά τον ρόλο της εκπαιδευτικής μονάδας 

οριοθέτη για τις υπόλοιπες εκπαιδευτικές μονάδες του δείγματος σε κάποιο από τα 4 

μοντέλα ανάλυσης. Επίσης ο μέσος αριθμός Τεχνικά Αποδοτικών εκπαιδευτικών 
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μονάδων που προκύπτει και από τα 4 μοντέλα είναι ο 4.0, που σημαίνει ότι κατά μέσο 

όρο 4 εκπαιδευτικές μονάδες από τις 29 του δείγματος (ποσοστό 13,8%) 

χαρακτηρίζονται ως Τεχνικά Αποδοτικές. Για το σχολικό έτος 2014-15 η ελάχιστη 

Τεχνική Αποδοτικότητα που εμφανίζεται σε κάποια εκπαιδευτική μονάδα αγγίζει το 

επίπεδο του 0.66με τυπική απόκλιση 0.08 (Μοντέλο 1). Συνοπτικά τα παραπάνω 

παρουσιάζονται στον Πίνακα ().  

Σχολικός έτος 2014 - 15 Μοντέλο 1 Μοντέλο 2 Μοντέλο 3 Μοντέλο 4 

Αριθμός Τεχνικά 

αποδοτικών DMUs 
2 5 3 5 

Μέση Τεχνική 

Αποδοτικότητα 0,890 0,930 0,888 0,914 

Ελάχιστη Τεχνική 

Αποδοτικότητα 0,659 0,706 0,684 0,707 

Τυπική Απόκλιση 

Τεχνικής 

Αποδοτικότητας 0,080 0,075 0,075 0,073 

 

Για το σχολικό έτος 2015-16 τα αποτελέσματα Τεχνικής Αποδοτικότητας για όλα τα 

μοντέλα στο πρώτο αυτό επίπεδο ανάλυσης παρουσιάζονται στον Πίνακα ().  

Εκπαιδευτική Μονάδα  Μοντέλο 1 Μοντέλο 2 Μοντέλο 3 Μοντέλο 4 

DMU1 0,899 0,866 0,898 0,920 

DMU2 0,993 0,993 0,993 0,995 

DMU3 0,866 0,866 0,888 0,903 

DMU4 0,922 0,922 0,922 0,957 

DMU5 0,994 0,994 0,994 0,995 

DMU6 0,921 0,891 0,876 0,951 

DMU7 1,000 1,000 1,000 1,000 

DMU8 0,887 0,843 0,972 0,972 

DMU9 0,957 0,957 1,000 1,000 

DMU10 0,871 0,864 0,896 0,975 

DMU11 0,944 1,000 0,901 0,973 

DMU12 0,928 0,888 0,953 1,000 

DMU13 1,000 0,937 1,000 1,000 

DMU14 0,908 0,865 0,927 0,952 

DMU15 0,986 0,915 0,910 1,000 

DMU16 0,828 0,819 0,797 0,857 

DMU17 0,909 0,896 0,917 0,945 

DMU18 0,570 0,570 0,570 0,599 

DMU19 0,918 0,927 0,985 0,985 

DMU20 0,920 0,881 0,871 0,906 

DMU21 0,676 0,657 0,657 0,669 
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DMU22 0,605 0,605 0,637 0,637 

DMU23 1,000 0,919 0,944 0,997 

DMU24 0,808 0,808 0,808 0,834 

DMU25 0,817 0,817 0,817 0,831 

DMU26 0,829 0,774 0,781 1,000 

DMU27 0,851 0,851 0,851 0,855 

DMU28 0,888 0,820 1,000 1,000 

DMU29 0,853 0,890 0,893 0,893 

 

Από τον Πίνακα () προκύπτει ότι η εκπαιδευτική μονάδα η οποία ορίζεται ως η πλέον 

τεχνικά αποδοτική για το σχολικό έτος 2015 – 2016 και στα 4 Μοντέλα ανάλυσης 

είναι η εκπαιδευτική μονάδα 7 η οποία αποτελεί οριοθέτη για όλες τις υπόλοιπες 

εκπαιδευτικές μονάδες.  

Κατά το ίδιο έτος εμφανίζονται ακόμα 17 εκπαιδευτικές μονάδες οι οποίες αποτέλεσα 

τουλάχιστον μία φορά εκπαιδευτική μονάδα οριοθέτη για τις υπόλοιπες εκπαιδευτικές 

μονάδες του δείγματος σε κάποιο από τα 4 μοντέλα ανάλυσης. Επίσης ο μέσος 

αριθμός Τεχνικά Αποδοτικών εκπαιδευτικών μονάδων που προκύπτει και από τα 4 

μοντέλα είναι ο 4.2, που σημαίνει ότι κατά μέσο όρο 4 περίπου εκπαιδευτικές 

μονάδες από τις 29 του δείγματος (ποσοστό 13,8%) χαρακτηρίζονται ως Τεχνικά 

Αποδοτικές. Η ελάχιστη Τεχνική Αποδοτικότητα που εμφανίζεται αγγίζει το επίπεδο 

του 0.57 ενώ η τυπική απόκλιση της Τεχνικής Αποδοτικότητας στο 0.11 (Μοντέλο 

1,Μοντέλο 2,Μοντέλο 3). Συνοπτικά τα παραπάνω παρουσιάζονται στον Πίνακα (). 

Σχολικό έτος 2015 - 16 Μοντέλο 1 Μοντέλο 2 Μοντέλο 3 Μοντέλο 4 

Αριθμός Τεχνικά 

αποδοτικών DMUs 
3 2 4 7 

Μέση Τεχνική 

Αποδοτικότητα 0,881 0,863 0,885 0,917 

Ελάχιστη Τεχνική 

Αποδοτικότητα 0,570 0,570 0,570 0,599 

Τυπική Απόκλιση 

Τεχνικής 

Αποδοτικότητας 0,109 0,106 0,112 0,112 

 

Συνοψίζοντας τα δύο εξεταζόμενα σχολικά έτη η Μέση Τεχνική Αποδοτικότητα που 

προκύπτει για κάθε εκπαιδευτική μονάδα παρουσιάζεται στον Πίνακα () αποτελώντας 

αποτελέσει στην συνέχεια την ανεξάρτητη μεταβλητή σε δεύτερο επίπεδο ανάλυσης 
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όπου θα μελετηθεί το πώς επηρεάζεται από τις μεταβλητές που ανήκουν στον έμμεσο 

και ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον της κάθε εκπαιδευτικής μονάδας.  

Πίνακας 10: Διαφορά Τεχνικής Αποδοτικότητας  2014 – 15 και 2015 – 16. 

Εκπαιδευτική 

Μονάδα 

Μέση Τεχνική 

Αποδοτικότητα ανά 

DMU 2014 -2015 

Μέση Τεχνική 

Αποδοτικότητα ανά 

DMU 2015 -2016 

Διαφορά Τεχνικής 

Αποδοτικότητας  

2014 – 2015 και 2015 -2016 

DMU1 0,984 0,897 -0,087 

DMU2 0,909 0,993 0,085 

DMU3 0,690 0,882 0,192 

DMU4 0,907 0,929 0,022 

DMU5 1,000 0,994 -0,006 

DMU6 0,956 0,906 -0,050 

DMU7 0,894 1,000 0,106 

DMU8 0,995 0,929 -0,066 

DMU9 0,961 0,983 0,022 

DMU10 0,854 0,902 0,048 

DMU11 0,870 0,964 0,094 

DMU12 0,903 0,944 0,042 

DMU13 0,922 0,987 0,065 

DMU14 0,939 0,916 -0,024 

DMU15 0,966 0,945 -0,021 

DMU16 0,906 0,826 -0,080 

DMU17 0,962 0,922 -0,040 

DMU18 0,702 0,576 -0,127 

DMU19 0,909 0,961 0,052 

DMU20 0,915 0,894 -0,021 

DMU21 0,890 0,663 -0,227 

DMU22 0,903 0,624 -0,279 

DMU23 0,987 0,963 -0,024 

DMU24 0,853 0,813 -0,039 

DMU25 0,851 0,820 -0,031 

DMU26 0,896 0,833 -0,063 

DMU27 0,855 0,852 -0,003 

DMU28 0,988 0,942 -0,047 

DMU29 0,918 0,890 -0,028 

 

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι η μέση Τεχνική Αποδοτικότητα για 

το σχολικό έτος 2014 – 15 είναι 0.91 με τυπική απόκλιση 0.07 ενώ για το σχολικό 

έτος η μέση τιμή της Τεχνικής Αποδοτικότητας διαμορφώνεται στο 0.89 με τυπική 

απόκλιση 0.11.  
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Στην συνέχεια ακολουθεί η αναλυτική περιγραφή και ερμηνεία του κάθε μοντέλου 

χωριστά. 

 

Ανάλυση Μοντέλου 1 

 

Το Μοντέλο 1 αποτελείται από μία εισροής την αναλογία ‘Αναλογία Εκπαιδευτικών / 

Μαθητών της εκπαιδευτικής μονάδας’ και η εκροή η οποία μελετάται είναι ο ‘Μέσος 

Όρος του Βαθμού πρόσβασης των μαθητών της εκπαιδευτικής μονάδας  στις 

Πανελλαδικές εξετάσεις’. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα 

της Τεχνικής αποδοτικότητας και για τα δύο εξεταζόμενα σχολικά έτη 2014 – 15 και 

2015 - 16.  

Πίνακας 11: Τεχνική Αποδοτικότητα 2014-15 και 2015-16 για το Μοντέλο 1. 

Εκπαιδευτική 

Μονάδα 

Αναλογία εκπ. 

μαθητών 2014-

2015 

Βαθμός 

πρόσβασης 

2014- 2015 

Μοντέλο1 

Τεχνική 

Αποδοτικότητα  

2014 - 2015 

Αναλογία 

εκπ. 

μαθητών 

2015-2016 

Βαθμός 

πρόσβασης 

2015 - 2016 

Μοντέλο1 

Τεχνική 

Αποδοτικότητα  

2015 - 2016 

ΔΤΕ 

DMU1 0,151 12,790 0,974 0,143 11,550 0,899 -0,075 

DMU2 0,398 12,430 0,890 0,333 13,240 0,993 0,103 

DMU3 0,246 9,200 0,659 0,206 11,550 0,866 0,208 

DMU4 0,171 12,140 0,907 0,178 12,290 0,922 0,015 

DMU5 0,219 13,970 1,000 0,196 13,260 0,994 -0,006 

DMU6 0,123 12,240 0,957 0,125 11,610 0,921 -0,036 

DMU7 0,208 11,740 0,849 0,178 13,336 1,000 0,151 

DMU8 0,141 12,700 0,977 0,131 11,240 0,887 -0,090 

DMU9 0,178 12,510 0,929 0,190 12,760 0,957 0,027 

DMU10 0,158 11,030 0,835 0,170 11,510 0,871 0,036 

DMU11 0,102 10,680 0,853 0,116 11,780 0,944 0,092 

DMU12 0,136 11,380 0,879 0,137 11,840 0,928 0,049 

DMU13 0,090 11,260 0,910 0,092 12,035 1,000 0,090 

DMU14 0,135 12,020 0,929 0,133 11,540 0,908 -0,021 

DMU15 0,100 12,270 0,981 0,103 12,130 0,986 0,005 

DMU16 0,130 11,430 0,889 0,125 10,430 0,828 -0,061 

DMU17 0,096 11,790 0,947 0,116 11,340 0,909 -0,038 

DMU18 0,238 9,550 0,684 0,178 7,600 0,570 -0,114 

DMU19 0,192 11,740 0,861 0,178 12,230 0,918 0,057 

DMU20 0,114 11,550 0,911 0,107 11,370 0,920 0,009 

DMU21 0,161 11,740 0,886 0,151 8,760 0,676 -0,209 

DMU22 0,165 11,740 0,883 0,185 8,070 0,605 -0,278 

DMU23 0,088 12,350 1,000 0,092 12,150 1,000 0,000 

DMU24 0,197 11,400 0,833 0,208 10,780 0,808 -0,024 

DMU25 0,218 11,740 0,841 0,204 10,900 0,817 -0,024 
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DMU26 0,120 11,420 0,896 0,114 10,320 0,829 -0,067 

DMU27 0,207 11,740 0,849 0,200 11,350 0,851 0,002 

DMU28 0,105 12,200 0,972 0,105 10,940 0,888 -0,084 

DMU29 0,239 11,740 0,840 0,177 11,354 0,853 0,012 

Για το σχολικό έτος 2014-15, στο Μοντέλο 1 παρατηρούμε ότι οι Τεχνικά 

Αποδοτικές εκπαιδευτικές μονάδες είναι 2 από τις 29 μονάδες του δείγματος κάτι το 

οποίο αποτελεί το 6,8% των εκπαιδευτικών μονάδων, με Μέση Τεχνική 

αποδοτικότητα 89% (0,89) και τυπική απόκλιση 8% (0,08). Στο Μοντέλο αυτό η 

ελάχιστη τιμή Τεχνικής Αποδοτικότητας παρατηρείται με την εκπαιδευτική μονάδα 3 

η οποία εμφανίζεται Τεχνικά Αποδοτική στο επίπεδο του 65,9% (0,659) Πίνακας () 

Πίνακας 12: Μοντέλο 1 - Περιγραφικά στατιστικά Τεχνικής Αποδοτικότητας για το σχολικό έτος 

2014 – 15. 

Αριθμός Τεχνικά αποδοτικών Εκπαιδευτικών Μονάδων 2 

Μέση Τεχνική Αποδοτικότητα 0,89 

Ελάχιστη Τεχνική Αποδοτικότητα 0,65 

Τυπική Απόκλιση Τεχνικής Αποδοτικότητας 0,08 

 

Για το σχολικό έτος 2015-16, στο Μοντέλο 1 παρατηρούμε ότι οι Τεχνικά 

Αποδοτικές εκπαιδευτικές μονάδες είναι 3 από τις 29 μονάδες του δείγματος κάτι το 

οποίο αποτελεί το 10,35% των εκπαιδευτικών μονάδων, με Μέση Τεχνική 

αποδοτικότητα 0.88 και τυπική απόκλιση 0.11. Στο Μοντέλο αυτό η ελάχιστη τιμή 

Τεχνικής Αποδοτικότητας παρατηρείται με την εκπαιδευτική μονάδα 18 η οποία 

εμφανίζεται Τεχνικά Αποδοτική στο επίπεδο του 0.57. Πίνακας () 

Πίνακας 13: Μοντέλο 1 - Περιγραφικά στατιστικά Τεχνικής Αποδοτικότηταςγια το σχολικό έτος 

2014 – 15. 

Αριθμός Τεχνικά αποδοτικών Εκπαιδευτικών Μονάδων 3 

Μέση Τεχνική Αποδοτικότητα 0,88 

Ελάχιστη Τεχνική Αποδοτικότητα 0,57 

Τυπική Απόκλιση Τεχνικής Αποδοτικότητας 0,11 

 

Στη συνέχεια της ανάλυσης των αποτελεσμάτων της μεθόδου DEA, παρουσιάζεται ο 

πίνακας των περιθωρίων εισροών
1
 (Πίνακας () ) από τον οποίο προκύπτουν στοιχεία 

                                                           
1
 Ως χαλάρωση εισροής θεωρείται η δυνατότητα μιας παραγωγικής μονάδας, η οποία θεωρείται 

αποδοτική, να μειώσει την εισροή η οποία εμφανίζει το φαινόμενο της χαλάρωσης και να παράγει το 
ίδιο ακριβώς αποτέλεσμα Η πηγή που καθορίστηκε δεν είναι έγκυρη.. Αναλυτικότερη παρουσίαση 
του φαινομένου παρουσιάζεται στο Παράρτημα 1.  
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σχετικά με τα περιθώρια εξοικονόμησης της εισροής, με ταυτόχρονη αύξηση της 

εκροής στο μέγιστο δυνατό.  

Για το σχολικό έτος 2014 – 2015 από τον Πίνακα… προκύπτει ότι οι πλέον 

αποδοτικές εκπαιδευτικές μονάδες είναι η εκπαιδευτική μονάδα 5 και η εκπαιδευτική 

μονάδα 23 οι οποίες αποτελούν εκπαιδευτικές μονάδες οριοθέτες (benchmarks) 

καθώς η τεχνική αποδοτικότητα τους βρίσκεται στο 100%. Αυτό σημαίνει ότι 

επιτυγχάνουν το μέγιστο δυνατό Μέσο Όρο του Βαθμού πρόσβασης των μαθητών της 

εκπαιδευτικής μονάδας στις Πανελλαδικές εξετάσεις, δεδομένου ότι οι εισροή τους 

παραμένει σταθερή (outputoriented). Συγκεκριμένα η εκπαιδευτική μονάδα 5 έχει 

αποτελέσει οριοθέτη άλλων εκπαιδευτικών μονάδων 27 φορές ενώ η εκπαιδευτική 

μονάδα 23 συνολικά 23 φορές.  

Οι υπόλοιπες εκπαιδευτικές μονάδες παρατηρούμε ότι υστερούν σε επίπεδα τεχνικής 

αποδοτικότητας, με τις εκπαιδευτική μονάδα 3 (ΤΕ = 0,659) και εκπαιδευτική μονάδα 

18 (ΤΕ = 0,684) να εμφανίζονται ως οι πλέον μη-αποδοτικές, συγκριτικά με τις 

υπόλοιπες εκπαιδευτικές μονάδες, καθώς το ποσοστό τεχνικής αποδοτικότητας τους  

κυμαίνεται κάτω από το 70%. Η βασική αιτία στην οποία οφείλεται η μη-

αποδοτικότητα είναι η αρκετά υψηλή αναλογία Εκπαιδευτικών / Μαθητών (0,398 και 

0,238 αντίστοιχα) η οποία όμως δεν συνοδεύεται παράλληλα και από ανάλογα υψηλό 

Βαθμό Πρόσβασης.  

Όπως αναφέρουν οι Boussofiane, Dyson και Thanassoulis(1991) για κάθε μη 

αποδοτική εκπαιδευτική μονάδα, η μέθοδος DEA εντοπίζει ένα σύνολο αντίστοιχων 

εκπαιδευτικών μονάδων οι οποίες διαμορφώνουν ένα peergroup το οποίο και 

αποτελεί οριοθέτη (benchmark). Στην παρούσα έρευνα, όπως φαίνεται και στον 

παρακάτω πίνακα οι εισροές που ορίζονται ως οριοθέτες εμφανίζονται στην στήλη με 

τίτλο Benchmarklamda.  

Ένα άλλο σημαντικό στοιχείo που προκύπτει είναι ότι η εκπαιδευτική μονάδα 

3μπορεί να επιτύχει αύξηση του Μέσου Όρου του Βαθμού πρόσβασης των μαθητών 

της εκπαιδευτικής μονάδας  στις Πανελλαδικές εξετάσεις κατά 4,77 μονάδες (στις 20) 

και να πάει από το 9,20 που πέτυχε κατά μέσο όρο το 2014 -2015 στο 13,97. Αυτό 

μάλιστα μπορεί να γίνει όχι μόνο κρατώντας το επίπεδο εισροών στο ίδιο επίπεδο 

αλλά και μειώνοντας την αναλογία  Εκπαιδευτικών / Μαθητών κατά 0,027 μονάδες. 

Αυτό σημαίνει ότι ενώ η αναλογία για το 2014 -2015 ήταν 0,246 η εκπαιδευτική 
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μονάδα 3 μπορεί να επιτύχει την αύξηση των 4,77 και με αναλογία Εκπαιδευτικών / 

Μαθητών 0,219. Αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι στο δείγμα υπάρχει μια άλλη 

εκπαιδευτική μονάδα (στην περίπτωση της εκπαιδευτική μονάδα 3 ο οριοθέτης είναι 

η εκπαιδευτική μονάδα 5) η οποία με το ίδιος μέγεθος εισροών πετυχαίνει υψηλότερο 

Μέσο Όρο του Βαθμού πρόσβασης των μαθητών της εκπαιδευτικής μονάδας  στις 

Πανελλαδικές εξετάσεις με αναλογικά καλύτερη αναλογία Εκπαιδευτικών / Μαθητών.  

Το ίδιο ισχύει και για την περίπτωση της εκπαιδευτική μονάδα 18, η οποία μπορεί να 

επιτύχει αύξηση του Βαθμού Πρόσβασης για το 2014 -2015 κατά 4,42 μονάδες και 

παράλληλα να μειώσει - χαλαρώσει την αναλογία Εκπαιδευτικών / Μαθητών κατά 

0,019 μονάδες.  

Στη συνέχεια δύο ακόμα εκπαιδευτικές μονάδες δείχνουν να μπορούν να βελτιώσουν 

την τεχνική τους αποδοτικότητα με ταυτόχρονη αύξηση Μέσου Όρου του Βαθμού 

πρόσβασης των μαθητών της εκπαιδευτικής μονάδας  στις Πανελλαδικές εξετάσεις και 

μείωση της αναλογίας Εκπαιδευτικών Μαθητών. Συγκεκριμένα, η εκπαιδευτική 

μονάδα 3 μπορεί να βελτιώσει την τεχνική αποδοτικότητα της κατά 11% είναι (TE = 

0.89) με ταυτόχρονη αύξηση τους Βαθμού Πρόσβασης της κατά 1,54 μονάδες και 

χαλάρωση της αναλογίας Εκπαιδευτικών / Μαθητών κατά 0,179 μονάδες. Το ίδιο 

συμβαίνει και με την εκπαιδευτική μονάδα 29 οποία μπορεί να βελτιώσει την τεχνική 

αποδοτικότητα της  κατά 16% είναι (TE = 0.84) με ταυτόχρονη αύξηση τους Βαθμού 

Πρόσβασης της κατά 2,23 μονάδες και χαλάρωση της αναλογίας Εκπαιδευτικών / 

Μαθητών κατά 0,02 μονάδες. Από τις υπόλοιπες εκπαιδευτικές μονάδες καμία άλλη 

δεν εμφανίζει περιθώρια περεταίρω χαλάρωσης της εισροής και τα περιθώρια 

βελτίωσης του Βαθμού Πρόσβασης τους για το σχολικό έτος 2014 – 2015 

παρουσιάζονται στην στήλη «Proportionate Movement (Βαθμός πρόσβασης 2014- 

2015)» του παρακάτω Πίνακα.  
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Πίνακας 14: Μοντέλο 1 περιθώρια χαλάρωσης εισροών (slacks) και βελτίωσης εκροών (projection) για το σχολικό έτος 2014 – 15. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

.Εκπαιδευτική 

Μονάδα Score 

Benchmark 

(Lambda) 

Times as a 

benchmark 

for another 

DMU 

SlackMovement 

(Αναλογία εκπ. 

μαθητών 2014-

2015) 

Projection 

(Αναλογία 

εκπ. 

μαθητών 

2014-2015) 

ProportionateMovement 

(Βαθμός πρόσβασης 

2014- 2015) 

Projection 

(Βαθμός 

πρόσβασης 

2014- 2015) 

DMU1 0,974 DMU5,DMU23 0 0,000 0,151 0,335 13,125 

DMU2 0,890 DMU5 0 -0,179 0,219 1,540 13,970 

DMU3 0,659 DMU5 0 -0,027 0,219 4,770 13,970 

DMU4 0,907 DMU5,DMU23 0 0,000 0,171 1,239 13,379 

DMU5 1,000 DMU5 27 0,000 0,219 0,000 13,970 

DMU6 0,957 DMU5,DMU23 0 0,000 0,123 0,547 12,787 

DMU7 0,849 DMU5,DMU23 0 0,000 0,208 2,096 13,836 

DMU8 0,977 DMU5,DMU23 0 0,000 0,141 0,301 13,001 

DMU9 0,929 DMU5,DMU23 0 0,000 0,178 0,950 13,460 

DMU10 0,835 DMU5,DMU23 0 0,000 0,158 2,185 13,215 

DMU11 0,853 DMU5,DMU23 0 0,000 0,102 1,845 12,525 

DMU12 0,879 DMU5,DMU23 0 0,000 0,136 1,565 12,945 

DMU13 0,910 DMU5,DMU23 0 0,000 0,090 1,111 12,371 

DMU14 0,929 DMU5,DMU23 0 0,000 0,135 0,914 12,934 

DMU15 0,981 DMU5,DMU23 0 0,000 0,100 0,234 12,504 

DMU16 0,889 DMU5,DMU23 0 0,000 0,130 1,434 12,864 

DMU17 0,947 DMU5,DMU23 0 0,000 0,096 0,658 12,448 

DMU18 0,684 DMU5 0 -0,019 0,219 4,420 13,970 

DMU19 0,861 DMU5,DMU23 0 0,000 0,192 1,895 13,635 

DMU20 0,911 DMU5,DMU23 0 0,000 0,114 1,128 12,678 

DMU21 0,886 DMU5,DMU23 0 0,000 0,161 1,515 13,255 

DMU22 0,883 DMU5,DMU23 0 0,000 0,165 1,561 13,301 

DMU23 1,000 DMU23 23 0,000 0,088 0,000 12,350 

DMU24 0,833 DMU5,DMU23 0 0,000 0,197 2,292 13,692 

DMU25 0,841 DMU5,DMU23 0 0,000 0,218 2,218 13,958 

DMU26 0,896 DMU5,DMU23 0 0,000 0,120 1,321 12,741 

DMU27 0,849 DMU5,DMU23 0 0,000 0,207 2,082 13,822 

DMU28 0,972 DMU5,DMU23 0 0,000 0,105 0,356 12,556 

DMU29 0,840 DMU5 0 -0,020 0,219 2,230 13,970 

 

Το σχολικό έτος 2015 -2016 η εικόνα αλλάζει καθώς οι πλέον αποδοτικές 

εκπαιδευτικές μονάδες ορίζονται η εκπαιδευτική μονάδα 7 και η εκπαιδευτική 

μονάδα 23 οι οποίες εμφανίζουν επίπεδα τεχνικής αποδοτικότητας 100%. Μάλιστα η 

εκπαιδευτική μονάδα 7 αποτέλεσε 26 φορές εκπαιδευτική μονάδα οριοθέτη μιας 
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άλλης μονάδας του δείγματος, ενώ η εκπαιδευτική μονάδα 23 18 φορές. Επίσης το 

έτος αυτό οι εκπαιδευτικές μονάδες οι οποίες εμφανίζουν περιθώρια χαλάρωσης της 

εισροής ‘Αναλογία Εκπαιδευτικών Μαθητών’ είναι περισσότερες (8 από τις 29 

εκπαιδευτικές μονάδες) κάτι το οποίο δείχνει ότι η εκπαιδευτική μονάδα 7 και η 

εκπαιδευτική μονάδα 23 αποτελούν ιδιαίτερα ισχυρούς οριοθέτες για τις άλλες 

εκπαιδευτικές μονάδες.  

Πίνακας 15: Μοντέλο 1 περιθώρια χαλάρωσης εισροών (slacks) και βελτίωσης εκροών (projection) για το σχολικό έτος 2015 – 16. 

Εκπαιδευτική 

Μονάδα Score 

Benchmark 

(Lambda) 

Times as a 

benchmark 

for another 

DMU 

SlackMovement 

(Αναλογία εκπ. 

μαθητών 2015-

2016) 

Projection 

(Αναλογία 

εκπ. 

μαθητών 

2015-2016) 

ProportionateMovement 

(Βαθμός πρόσβασης 

2015 - 2016) 

Projection 

(Βαθμός 

πρόσβασης 

2015 - 

2016) 

DMU1 0,899 DMU7,DMU23 0 0,000 0,143 1,296 12,846 

DMU2 0,993 DMU7 0 -0,155 0,178 0,096 13,336 

DMU3 0,866 DMU7 0 -0,027 0,178 1,786 13,336 

DMU4 0,922 DMU7,DMU23 0 0,000 0,178 1,034 13,324 

DMU5 0,994 DMU7 0 -0,018 0,178 0,076 13,336 

DMU6 0,921 DMU7,DMU23 0 0,000 0,125 0,994 12,604 

DMU7 1,000 DMU7 26 0,000 0,178 0,000 13,336 

DMU8 0,887 DMU7,DMU23 0 0,000 0,131 1,439 12,679 

DMU9 0,957 DMU7 0 -0,012 0,178 0,576 13,336 

DMU10 0,871 DMU7,DMU23 0 0,000 0,170 1,711 13,221 

DMU11 0,944 DMU7,DMU23 0 0,000 0,116 0,694 12,474 

DMU12 0,928 DMU7,DMU23 0 0,000 0,137 0,919 12,759 

DMU13 1,000 DMU7 0 0,000 0,092 0,000 12,035 

DMU14 0,908 DMU7,DMU23 0 0,000 0,133 1,172 12,712 

DMU15 0,986 DMU7,DMU23 0 0,000 0,103 0,167 12,297 

DMU16 0,828 DMU7,DMU23 0 0,000 0,125 2,170 12,600 

DMU17 0,909 DMU7,DMU23 0 0,000 0,116 1,129 12,469 

DMU18 0,570 DMU7,DMU23 0 0,000 0,178 5,733 13,333 

DMU19 0,918 DMU7,DMU23 0 0,000 0,178 1,096 13,326 

DMU20 0,920 DMU7,DMU23 0 0,000 0,107 0,983 12,353 

DMU21 0,676 DMU7,DMU23 0 0,000 0,151 4,194 12,954 

DMU22 0,605 DMU7 0 -0,006 0,178 5,266 13,336 

DMU23 1,000 DMU23 18 0,000 0,092 0,000 12,150 

DMU24 0,808 DMU7 0 -0,029 0,178 2,556 13,336 

DMU25 0,817 DMU7 0 -0,025 0,178 2,436 13,336 

DMU26 0,829 DMU7,DMU23 0 0,000 0,114 2,124 12,444 

DMU27 0,851 DMU7 0 -0,022 0,178 1,986 13,336 

DMU28 0,888 DMU7,DMU23 0 0,000 0,105 1,379 12,319 

DMU29 0,853 DMU7,DMU23 0 0,000 0,177 1,961 13,315 
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Αυτό που προκύπτει από τους πίνακες … και …, είναι ότι αποδοτικές εκπαιδευτικές 

μονάδες μπορούν να θεωρηθούν τόσο κάποιες που σημειώνουν υψηλό μέσο όρο 

Βαθμού Πρόσβασης και παράλληλα έχουν υψηλό επίπεδο εισροών, όσο και κάποια 

που σημειώνουν χαμηλό μέσο όρο ενώ ταυτόχρονα έχουν χαμηλό επίπεδο εισροών.  

Αυτό άλλωστε είναι σύμφωνο και με τον ορισμό της τεχνικής αποδοτικότητας, ο 

όποιος όπως προαναφέρθηκε, θεωρεί ότι μια παραγωγική μονάδα είναι αποδοτική αν 

επιτυγχάνει τις μέγιστες δυνατές εκροές με δεδομένο επίπεδο εισροών. 
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Ανάλυση Μοντέλου 2 

 

Το Μοντέλο 2 αποτελείται από μία εισροή ‘Την αναλογία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 

Μαθητών’της εκπαιδευτικής μονάδας και η εκροή η οποία μελετάται είναι ο ‘Μέσος 

Όρος του Βαθμού πρόσβασης των μαθητών της εκπαιδευτικής μονάδας  στις 

Πανελλαδικές εξετάσεις’. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα 

της Τεχνικής αποδοτικότητας και για τα δύο εξεταζόμενα σχολικά έτη 2014 – 2015 

και 2015 - 2016.  

 

Πίνακας 16: Τεχνική Αποδοτικότητα 2014-15 και 2015-16 για το Μοντέλο 2. 

Εκπαιδευτική 

Μονάδα 

Αναλογία 

HY 

μαθητών 

2014-

2015 

Βαθμός 

πρόσβασης 

2014- 2015 

Μοντέλο2 

Τεχνική 

Αποδοτικότητα  

2014 - 2015 

Αναλογία 

ΗΥ 

μαθητών 

2015-

2016 

Βαθμός 

πρόσβασης 

2015 - 2016 

Μοντέλο2 

Τεχνική 

Αποδοτικότητα  

2015 - 2016 ΔΤΕ 

DMU1 0,151 12,790 0,985 0,143 11,550 0,866 -0,119 

DMU2 0,205 12,430 0,935 0,183 13,240 0,993 0,058 

DMU3 0,158 9,200 0,706 0,132 11,550 0,866 0,160 

DMU4 0,171 12,140 0,926 0,178 12,290 0,922 -0,005 

DMU5 0,324 13,970 1,000 0,304 13,260 0,994 -0,006 

DMU6 0,072 12,240 0,998 0,068 11,610 0,891 -0,107 

DMU7 0,079 11,740 0,948 0,083 13,336 1,000 0,052 

DMU8 0,100 12,700 1,000 0,105 11,240 0,843 -0,157 

DMU9 0,156 12,510 0,961 0,167 12,760 0,957 -0,004 

DMU10 0,077 11,030 0,894 0,082 11,510 0,864 -0,030 

DMU11 0,004 10,680 1,000 0,004 11,780 1,000 0,000 

DMU12 0,130 11,380 0,884 0,130 11,840 0,888 0,003 

DMU13 0,061 11,260 0,935 0,058 12,035 0,937 0,002 

DMU14 0,116 12,020 0,940 0,120 11,540 0,865 -0,074 

DMU15 0,080 12,270 0,989 0,079 12,130 0,915 -0,075 

DMU16 0,052 11,430 0,963 0,052 10,430 0,819 -0,144 

DMU17 0,048 11,790 1,000 0,049 11,340 0,896 -0,104 

DMU18 0,219 9,550 0,714 0,228 7,600 0,570 -0,144 

DMU19 0,076 11,740 0,952 0,076 12,230 0,927 -0,025 

DMU20 0,060 11,550 0,960 0,061 11,370 0,881 -0,079 

DMU21 0,125 11,740 0,914 0,130 8,760 0,657 -0,257 

DMU22 0,137 11,740 0,909 0,147 8,070 0,605 -0,304 

DMU23 0,077 12,350 1,000 0,077 12,150 0,919 -0,081 

DMU24 0,110 11,400 0,894 0,104 10,780 0,808 -0,085 

DMU25 0,222 11,740 0,877 0,208 10,900 0,817 -0,059 

DMU26 0,120 11,420 0,891 0,125 10,320 0,774 -0,118 

DMU27 0,308 11,740 0,846 0,306 11,350 0,851 0,005 

DMU28 0,092 12,200 0,970 0,092 10,940 0,820 -0,149 
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DMU29 0,057 11,740 0,982 0,054 11,354 0,890 -0,092 

 

Παρατηρούμε ότι για το σχολικό έτος 2014-2015 οι εκπαιδευτικές μονάδες με 

τεχνική αποδοτικότητα 100% (1,000) είναι πέντε και συγκεκριμένα είναι η 

εκπαιδευτική μονάδα 5, η εκπαιδευτική μονάδα 8, η εκπαιδευτική μονάδα 11, η 

εκπαιδευτική μονάδα 17 και η εκπαιδευτική μονάδα 23οι οποίες αποτελούν και 

οριοθέτες για υπόλοιπες εκπαιδευτικές μονάδες που υστερούν σε επίπεδα Τεχνικής 

Αποδοτικότητας. Για το ίδιο έτος η Μέση Τεχνική Αποδοτικότητα είναι 0,930 με 

τυπική απόκλιση 0,075 και η ελάχιστη τιμή Τεχνικής Αποδοτικότητας (0,706) 

εμφανίζεται από την εκπαιδευτική μονάδα 3.  

 

Πίνακας 17: Μοντέλο 2 - Περιγραφικά στατιστικά Τεχνικής Αποδοτικότητας για το σχολικό έτος 
2014 – 15. 

Αριθμός Τεχνικά αποδοτικών Εκπαιδευτικών Μονάδων 5 

Μέση Τεχνική Αποδοτικότητα 0,930 

Ελάχιστη Τεχνική Αποδοτικότητα 0,706 

Τυπική Απόκλιση Τεχνικής Αποδοτικότητας 0,075 

 

Το σχολικό έτος 2015 – 2016 οι μόνες 100% αποδοτικές εκπαιδευτικές μονάδες είναι 

η εκπαιδευτική μονάδα 7 και η εκπαιδευτική μονάδα 11 κάτι το οποίο κυρίως 

οφείλεται στην αισθητή βελτίωση του Μέσου Όρου του Βαθμού πρόσβασης των 

μαθητών της εκπαιδευτικής μονάδας 7 στις Πανελλαδικές εξετάσειςγια το σχολικό 

αυτό έτος, ο οποίος Μέσος Όρος αυξήθηκε από 11,740 μονάδες σε 13,336 μονάδες 

καθιστώντας την εκπαιδευτική μονάδα 7 έναν ισχυρό οριοθέτη για άλλες 

εκπαιδευτικές μονάδες 27 φορές συνολικά στην ανάλυση DEA όπως αυτό φαίνεται 

και στον Πίνακα (). Για το έτος αυτό η Μέση Τεχνική Αποδοτικότητα φτάνει στο 

0,863 με τυπική απόκλιση 0,106 και την ελάχιστη τιμή Τεχνικής Αποδοτικότητας 

(0,57) εμφανίζει η εκπαιδευτική μονάδα 18. 

 

Πίνακας 18: Μοντέλο 2 - Περιγραφικά στατιστικά Τεχνικής Αποδοτικότητας για το σχολικό έτος 
2015 – 16. 

Αριθμός Τεχνικά αποδοτικών Εκπαιδευτικών Μονάδων 2 

Μέση Τεχνική Αποδοτικότητα 0,863 

Ελάχιστη Τεχνική Αποδοτικότητα 0,570 

Τυπική Απόκλιση Τεχνικής Αποδοτικότητας 0,106 
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Στη συνέχεια της ανάλυσης των αποτελεσμάτων της μεθόδου DEA, για την 

περεταίρω μελέτη του Μοντέλου 2 παρουσιάζεται ο πίνακας () των χαλαρώσεων 

εισροών από τον οποίο προκύπτουν στοιχεία σχετικά με τα περιθώρια εξοικονόμησης 

της εισροής (Αναλογία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών / Μαθητών), με ταυτόχρονη 

αύξηση της εκροής (Μέσος Όρος του Βαθμού πρόσβασης των μαθητών της 

εκπαιδευτικής μονάδας στις Πανελλαδικές εξετάσεις) στο μέγιστο δυνατό.  

Πίνακας 19: Μοντέλο 2  περιθώρια χαλάρωσης εισροών (slacks) και βελτίωσης εκροών (projection) για το σχολικό έτος 2014 – 15. 

Εκπαιδευτική 

Μονάδα Score Benchmark (Lambda) 

Times as a 

benchmark 

for another 

DMU 

Slack 

Movement 

(Αναλογία 

HY 

μαθητών 

2014-

2015) 

Projection 

(Αναλογία 

HY 

μαθητών 

2014-

2015) 

ProportionateMovement 

(Βαθμός πρόσβασης 

2014- 2015) 

Projection 

(Βαθμός 

πρόσβασης 

2014- 

2015) 

DMU1 0,985 DMU5,DMU8 0 0,000 0,151 0,198 12,988 

DMU2 0,935 DMU5,DMU8 0 0,000 0,205 0,865 13,295 

DMU3 0,706 DMU5,DMU8 0 0,000 0,158 3,829 13,029 

DMU4 0,926 DMU5,DMU8 0 0,000 0,171 0,964 13,104 

DMU5 1,000 DMU5 14 0,000 0,324 0,000 13,970 

DMU6 0,998 DMU17,DMU23 0 0,000 0,072 0,022 12,262 

DMU7 0,948 DMU8,DMU23 0 0,000 0,079 0,644 12,384 

DMU8 1,000 DMU8 17 0,000 0,100 0,000 12,700 

DMU9 0,961 DMU5,DMU8 0 0,000 0,156 0,505 13,015 

DMU10 0,894 DMU17,DMU23 0 0,000 0,077 1,313 12,343 

DMU11 1,000 DMU11 0 0,000 0,004 0,000 10,680 

DMU12 0,884 DMU5,DMU8 0 0,000 0,130 1,489 12,869 

DMU13 0,935 DMU17,DMU23 0 0,000 0,061 0,781 12,041 

DMU14 0,940 DMU5,DMU8 0 0,000 0,116 0,773 12,793 

DMU15 0,989 DMU8,DMU23 0 0,000 0,080 0,132 12,402 

DMU16 0,963 DMU17,DMU23 0 0,000 0,052 0,435 11,865 

DMU17 1,000 DMU17 7 0,000 0,048 0,000 11,790 

DMU18 0,714 DMU5,DMU8 0 0,000 0,219 3,826 13,376 

DMU19 0,952 DMU17,DMU23 0 0,000 0,076 0,589 12,329 

DMU20 0,960 DMU17,DMU23 0 0,000 0,060 0,478 12,028 

DMU21 0,914 DMU5,DMU8 0 0,000 0,125 1,102 12,842 

DMU22 0,909 DMU5,DMU8 0 0,000 0,137 1,169 12,909 

DMU23 1,000 DMU23 10 0,000 0,077 0,000 12,350 

DMU24 0,894 DMU5,DMU8 0 0,000 0,110 1,356 12,756 

DMU25 0,877 DMU5,DMU8 0 0,000 0,222 1,654 13,394 

DMU26 0,891 DMU5,DMU8 0 0,000 0,120 1,391 12,811 

DMU27 0,846 DMU5,DMU8 0 0,000 0,308 2,139 13,879 

DMU28 0,970 DMU8,DMU23 0 0,000 0,092 0,383 12,583 
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DMU29 0,982 DMU17,DMU23 0 0,000 0,057 0,219 11,959 

 

Για το σχολικό έτος 2014 – 2015 από τον Πίνακα () προκύπτει ότι οι πλέον 

αποδοτικές εκπαιδευτικές μονάδες είναι η εκπαιδευτική μονάδα 5, η εκπαιδευτική 

μονάδα 8, η εκπαιδευτική μονάδα 11, η εκπαιδευτική μονάδα 17 και η εκπαιδευτική 

μονάδα 23οι οποίες αποτελούν και οριοθέτες για υπόλοιπες εκπαιδευτικές μονάδες 

που υστερούν σε επίπεδα Τεχνικής Αποδοτικότητας καθώς η Τεχνική Αποδοτικότητα 

τους βρίσκεται στο 100%. Αυτό σημαίνει ότι επιτυγχάνουν το μέγιστο δυνατό Μέσο 

Όρο του Βαθμού πρόσβασης των μαθητών της εκπαιδευτικής μονάδας στις 

Πανελλαδικές εξετάσεις, δεδομένου ότι οι εισροή τους παραμένει σταθερή 

(outputoriented). Συγκεκριμένα η εκπαιδευτική μονάδα 5 έχει αποτελέσει οριοθέτη 

άλλων εκπαιδευτικών μονάδων 14 φορές, η εκπαιδευτική μονάδα 8 συνολικά 17 

φορές, η εκπαιδευτική μονάδα 17 συνολικά 7 φορές και η εκπαιδευτική μονάδα 23 

συνολικά 10 φορές. Οι υπόλοιπες εκπαιδευτικές μονάδες παρατηρούμε ότι υστερούν 

σε επίπεδα Τεχνικής Αποδοτικότητας. Συγκεκριμένα, η εκπαιδευτική μονάδα 3 με 

Τεχνική Αποδοτικότητα 0.70εμφανίζεται ως η εκπαιδευτική μονάδα με την 

χαμηλότερη Τεχνική Αποδοτικότητα, συγκριτικά με τις υπόλοιπες εκπαιδευτικές 

μονάδες. Η βασική αιτία στην οποία οφείλεται η μη-αποδοτικότητα είναι η σχετικά 

υψηλή αναλογία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών  / Μαθητών (0.132) συγκριτικά με τις 

άλλες εκπαιδευτικές μονάδες με ταυτόχρονα ιδιαίτερα χαμηλό Μέσο Όρο Βαθμού 

πρόσβασης των μαθητών της εκπαιδευτικής μονάδας στις Πανελλαδικές εξετάσεις ο 

οποίος είναι 9.2 μονάδες. Το  χαμηλό επίπεδο του Μέσου Όρου του Βαθμού 

πρόσβασης για την εκπαιδευτική μονάδα3 φαίνεται από τον πίνακα των χαλαρώσεων 

(Πίνακας ()) όπου η εκπαιδευτική αυτή μονάδα έχει το περιθώριο να επιτύχει αύξηση 

του Μέσου Όρου του Βαθμού πρόσβασης των μαθητών της εκπαιδευτικής μονάδας στις 

Πανελλαδικές εξετάσεις κατά 3.83 μονάδες (στις 20) και να πάει από το 9.20 που 

πέτυχε κατά μέσο όρο το 2014-15 στο 13.03 χωρίς όμως να έχει τα περιθώρια να 

χαλαρώσει την μεταβλητή Αναλογία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών  / Μαθητών (Slack 

Movement 0.00). Αυτό προκύπτει από το γεγονός ότιστο δείγμα υπάρχουν άλλες 

εκπαιδευτικές μονάδες (στην περίπτωση της εκπαιδευτικής μονάδας 3 οι οριοθέτες 

της είναι η εκπαιδευτική μονάδα 5 και η εκπαιδευτική μονάδα 8) οι οποίες 

συγκριτικά με την εκπαιδευτική μονάδα 3 αξιοποιούν αποδοτικότερα την εισροή 

αναλογία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών  / Μαθητών επιτυγχάνοντας αρκετά πιο υψηλό 
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Μέσο Όρο Βαθμού Πρόσβασης στις Πανελλαδικές εξετάσεις.  Το ίδιο ισχύει και για 

την περίπτωση της εκπαιδευτικής μονάδας 18, η οποία μπορεί να επιτύχει αύξηση του 

Βαθμού Πρόσβασης για το σχολικό έτος 2014-15 κατά 3.82 μονάδες έχοντας ως 

οριοθέτες την εκπαιδευτική μονάδα 5 και την εκπαιδευτική μονάδα 8 χωρίς 

περιθώρια μείωσης της εισροής. Οι υπόλοιπες εκπαιδευτικές μονάδες εμφανίζουν 

επίπεδα Τεχνικής Αποδοτικότητας άνω του 0.84 οπότε και έχουν μικρότερα 

περιθώρια αύξησης του Μέσου Όρου του Βαθμού Πρόσβασης στις Πανελλαδικές 

εξετάσεις.  

Για το σχολικό έτος 2015 -2016 υπάρχει μια σχετική διαφοροποίηση συγκριτικά με 

το 2014-15 καθώς την χρονιά αυτή εμφανίζονται και κάποια περιθώρια χαλαρώσεων 

για τις μη αποδοτικές εκπαιδευτικές μονάδες, όπως φαίνεται και στον πίνακα ().  

Πίνακας 20: Μοντέλο 2 περιθώρια χαλάρωσης εισροών (slacks) και βελτίωσης εκροών (projection) για το σχολικό έτος 2015 – 16. 

Εκπαιδευτική 

Μονάδα Score 

Benchmark 

(Lambda) 

Times as a 

benchmark 

for another 

DMU 

SlackMovement 

(Αναλογία ΗΥ 

μαθητών 2015-

2016) 

Projection 

(Αναλογία 

ΗΥ 

μαθητών 

2015-

2016) 

ProportionateMovement 

(Βαθμός πρόσβασης 

2015 - 2016) 

Projection 

(Βαθμός 

πρόσβασης 

2015 - 

2016) 

DMU1 0,866 DMU7 0 -0,060 0,083 1,786 13,336 

DMU2 0,993 DMU7 0 -0,100 0,083 0,096 13,336 

DMU3 0,866 DMU7 0 -0,049 0,083 1,786 13,336 

DMU4 0,922 DMU7 0 -0,094 0,083 1,046 13,336 

DMU5 0,994 DMU7 0 -0,220 0,083 0,076 13,336 

DMU6 0,891 DMU7,DMU11 0 0,000 0,068 1,424 13,034 

DMU7 1,000 DMU7 27 0,000 0,083 0,000 13,336 

DMU8 0,843 DMU7 0 -0,021 0,083 2,096 13,336 

DMU9 0,957 DMU7 0 -0,084 0,083 0,576 13,336 

DMU10 0,864 DMU7,DMU11 0 0,000 0,082 1,814 13,324 

DMU11 1,000 DMU11 10 0,000 0,004 0,000 11,780 

DMU12 0,888 DMU7 0 -0,047 0,083 1,496 13,336 

DMU13 0,937 DMU7,DMU11 0 0,000 0,058 0,809 12,844 

DMU14 0,865 DMU7 0 -0,037 0,083 1,796 13,336 

DMU15 0,915 DMU7,DMU11 0 0,000 0,079 1,130 13,260 

DMU16 0,819 DMU7,DMU11 0 0,000 0,052 2,297 12,727 

DMU17 0,896 DMU7,DMU11 0 0,000 0,049 1,320 12,660 

DMU18 0,570 DMU7 0 -0,145 0,083 5,736 13,336 

DMU19 0,927 DMU7,DMU11 0 0,000 0,076 0,964 13,194 

DMU20 0,881 DMU7,DMU11 0 0,000 0,061 1,536 12,906 

DMU21 0,657 DMU7 0 -0,047 0,083 4,576 13,336 
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DMU22 0,605 DMU7 0 -0,064 0,083 5,266 13,336 

DMU23 0,919 DMU7,DMU11 0 0,000 0,077 1,065 13,215 

DMU24 0,808 DMU7 0 -0,021 0,083 2,556 13,336 

DMU25 0,817 DMU7 0 -0,125 0,083 2,436 13,336 

DMU26 0,774 DMU7 0 -0,042 0,083 3,016 13,336 

DMU27 0,851 DMU7 0 -0,223 0,083 1,986 13,336 

DMU28 0,820 DMU7 0 -0,009 0,083 2,396 13,336 

DMU29 0,890 DMU7,DMU11 0 0,000 0,054 1,408 12,762 

 

 

Για το σχολικό έτος 2015-16 από τον Πίνακα () προκύπτει ότι οι Τεχνικά Αποδοτικές 

εκπαιδευτικές μονάδες είναι η εκπαιδευτική μονάδα 7 και η εκπαιδευτική μονάδα 11 

οι οποίες αποτελούν και οριοθέτες για υπόλοιπες εκπαιδευτικές μονάδες που 

υστερούν σε επίπεδα Τεχνικής Αποδοτικότητας.  

Συγκεκριμένα η εκπαιδευτική μονάδα 7 επιτυγχάνει συγκριτικά με τις υπόλοιπες 

εκπαιδευτικές μονάδες τον υψηλότερο Μέσο Όρο Βαθμού πρόσβασης των μαθητών 

στις Πανελλαδικές εξετάσεις (13.33) με δεδομένο ότι η εισροή της παραμένει σταθερή 

(outputoriented) κάτι το οποίο την όρισε και οριοθέτη 27 φορές για ισάριθμες 

εκπαιδευτικές μονάδες. Από την άλλη πλευρά, η εκπαιδευτική μονάδα 11 μπορεί να 

μην πετυχαίνει τον υψηλότερο Μέσο Όρο Βαθμού πρόσβασης των μαθητών στις 

Πανελλαδικές εξετάσεις (11.78)  όπως η εκπαιδευτική μονάδα 7 αλλά πετυχαίνει το 

11.78 με την χαμηλότερη Αναλογία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών  / Μαθητών (0.04).  

Οι υπόλοιπες εκπαιδευτικές μονάδες παρατηρούμε ότι υστερούν σε επίπεδα Τεχνικής 

Αποδοτικότητας με την εκπαιδευτική μονάδα 18 να εμφανίζει τιμής Τεχνικής 

Αποδοτικότητας ίση με 0.57. Η βασική αιτία στην οποία οφείλεται η μη-

αποδοτικότητα της εκπαιδευτικής μονάδας 18 είναι ο ιδιαίτερα χαμηλός Μέσο Όρος 

Βαθμού πρόσβασης των μαθητών στις Πανελλαδικές εξετάσεις ο οποίος είναι 7.60 

μονάδες.  

Το  χαμηλό επίπεδο του Μέσου Όρου του Βαθμού πρόσβασης για την εκπαιδευτική 

μονάδα 18 φαίνεται από τον πίνακα των χαλαρώσεων (Πίνακας ()) όπου η 

εκπαιδευτική αυτή μονάδα έχει το περιθώριο να επιτύχει αύξηση του Μέσου Όρου 

του Βαθμού πρόσβασης των μαθητών της εκπαιδευτικής μονάδας στις Πανελλαδικές 

εξετάσεις κατά 5.73 μονάδες (στις 20) και να πάει από τις 7.60 μονάδες που πέτυχε 

κατά μέσο όρο το 2015-16 στις 13.36 μονάδες χωρίς έχοντας παράλληλα το 
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περιθώριο να χαλαρώσει την μεταβλητή Ηλεκτρονικών Υπολογιστών  / Μαθητών 

κατά 0.145 (SlackMovement-0.145). 

Αυτό προκύπτει από το γεγονός ότιστο δείγμα υπάρχουν άλλη εκπαιδευτική μονάδα 

(στην περίπτωση της εκπαιδευτικής μονάδας 18 οοριοθέτης της είναι η εκπαιδευτική 

μονάδα 7) η οποία συγκριτικά με την εκπαιδευτική μονάδα 18με πολύ χαμηλότερη 

αναλογία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών  / Μαθητών επιτυγχάνει αρκετά πιο υψηλό 

Μέσο Όρο Βαθμού Πρόσβασης στις Πανελλαδικές εξετάσεις. 

Στο μοντέλο αυτό (Μοντέλο 2) υπάρχουν ακόμα δύο εκπαιδευτικές μονάδες οι οποίες 

εμφανίζουν χαμηλά επίπεδα Τεχνικής Αποδοτικότητας (εκπαιδευτική μονάδα 21 και 

εκπαιδευτική μονάδα 22) οι οποίες με οριοθέτη την εκπαιδευτική μονάδα 7 έχουν τα 

περιθώρια να αυξήσουν τον Μέσο Όρο Βαθμού Πρόσβασης στις Πανελλαδικές 

εξετάσεις κατά 4.57 και κατά 5.26 αντίστοιχα εξοικονομώντας παράλληλα πόρους 

και μειώνοντας την εισροή Αναλογία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών  / Μαθητών κατά 

0.047 και 0.064 αντίστοιχα όπως φαίνεται και στον πίνακα (). Οι υπόλοιπες 

εκπαιδευτικές μονάδες εμφανίζουν επίπεδα Τεχνικής Αποδοτικότητας άνω του 0.74 

οπότε και έχουν μικρότερα περιθώρια αύξησης του Μέσου Όρου του Βαθμού 

Πρόσβασης στις Πανελλαδικές εξετάσεις με ταυτόχρονη μείωση σε ορισμένες 

περιπτώσεις της εισροής.  

 

 

 

 

Ανάλυση Μοντέλου 3 

 

Το Μοντέλο 3 αποτελείται από μία εισροή τα ‘Αναλογία Επικουρικού Προσωπικού 

και Μαθητών εκπαιδευτικής μονάδας’ και η εκροή η οποία μελετάται είναι ο ‘Μέσος 

Όρος του Βαθμού πρόσβασης των μαθητών της εκπαιδευτικής μονάδας  στις 

Πανελλαδικές εξετάσεις’. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα 

της Τεχνικής αποδοτικότητας και για τα δύο εξεταζόμενα σχολικά έτη 2014 – 2015 

και 2015 – 2016.  
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Πίνακας 21: Τεχνική Αποδοτικότητα 2014-15 και 2015-16 για το Μοντέλο 3. 

Εκπαιδευτική 

Μονάδα 

Αναλογία 

επικ. 

προσωπικού 

2014- 2015 

Βαθμός 

πρόσβασης 

2014- 2015 

Μοντέλο3 

Τεχνική 

Αποδοτικότητα  
2014 -2015 

Αναλογία 

επικ. Προσ. 

μαθητών  

2015-2016 

Βαθμός 

πρόσβασης 

2015 - 2016 

Μοντέλο3 

Τεχνική 

Αποδοτικότητα  
2015 -2016 ΔΤΕ 

DMU1 0,014 12,790 0,975 0,013 11,550 0,898 -0,077 

DMU2 0,024 12,430 0,906 0,022 13,240 0,993 0,087 

DMU3 0,018 9,200 0,684 0,015 11,550 0,888 0,198 

DMU4 0,054 12,140 0,869 0,056 12,290 0,922 0,053 

DMU5 0,029 13,970 1,000 0,027 13,260 0,994 -0,006 

DMU6 0,019 12,240 0,913 0,018 11,610 0,876 -0,037 

DMU7 0,015 11,740 0,891 0,018 13,340 1,000 0,109 

DMU8 0,006 12,700 1,000 0,007 11,240 0,972 -0,028 

DMU9 0,011 12,510 0,964 0,012 12,760 1,000 0,036 

DMU10 0,014 11,030 0,838 0,013 11,510 0,896 0,058 

DMU11 0,014 10,680 0,812 0,015 11,780 0,901 0,089 

DMU12 0,009 11,380 0,883 0,010 11,840 0,953 0,070 

DMU13 0,007 11,260 0,883 0,007 12,040 1,000 0,117 

DMU14 0,013 12,020 0,92 0,010 11,540 0,927 0,007 

DMU15 0,026 12,270 0,887 0,022 12,130 0,910 0,023 

DMU16 0,010 11,430 0,884 0,016 10,430 0,797 -0,087 

DMU17 0,009 11,790 0,917 0,009 11,340 0,917 0,000 

DMU18 0,038 9,550 0,684 0,050 7,600 0,570 -0,114 

DMU19 0,009 11,740 0,911 0,009 12,230 0,985 0,074 

DMU20 0,012 11,550 0,886 0,015 11,370 0,871 -0,015 

DMU21 0,020 11,740 0,872 0,021 8,760 0,657 -0,215 

DMU22 0,011 11,740 0,907 0,011 8,070 0,637 -0,270 

DMU23 0,015 12,350 0,934 0,013 12,150 0,944 0,010 

DMU24 0,029 11,400 0,816 0,022 10,780 0,808 -0,008 

DMU25 0,041 11,740 0,84 0,050 10,900 0,817 -0,023 

DMU26 0,011 11,420 0,881 0,017 10,320 0,781 -0,100 

DMU27 0,024 11,740 0,857 0,024 11,350 0,851 -0,006 

DMU28 0,006 12,200 1,000 0,006 10,940 1,000 0,000 

DMU29 0,008 11,740 0,917 0,012 11,350 0,893 -0,024 

 

 

Παρατηρούμε ότι για το σχολικό έτος 2014- 2015 οι εκπαιδευτικές μονάδες με 

Τεχνική Αποδοτικότητα 100% (1,000) είναι οι τρεις (DMU5, DMU8 και DMU28 οι 

οποίες αποτελούν και οριοθέτες για υπόλοιπες εκπαιδευτικές μονάδες. Για το ίδιο 

σχολικό έτος η Μέση Τεχνική Αποδοτικότητα είναι 0,888 με τυπική απόκλιση 0,075. 
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Η ελάχιστη τιμής Τεχνικής Αποδοτικότητας (0,684) είναι αυτή που εμφανίζει η 

εκπαιδευτική μονάδα 3.  

Πίνακας 22: Μοντέλο 3 - Περιγραφικά στατιστικά Τεχνικής Αποδοτικότητας για το σχολικό έτος 
2014 – 15. 

Αριθμός Τεχνικά αποδοτικών Εκπαιδευτικών Μονάδων 3 

Μέση Τεχνική Αποδοτικότητα 0,888 

Ελάχιστη Τεχνική Αποδοτικότητα 0,684 

Τυπική Απόκλιση Τεχνικής Αποδοτικότητας 0,075 

 

Για το σχολικό έτος 2015 - 2016 οι εκπαιδευτικές μονάδες με Τεχνική 

Αποδοτικότητα 100% (1,000) είναι τέσσερις (DMU7, DMU9, DMU13 και DMU28) 

οι οποίες αποτελούν και οριοθέτες για υπόλοιπες εκπαιδευτικές μονάδες. Για το ίδιο 

σχολικό έτος η Μέση Τεχνική Αποδοτικότητα είναι 0,885 με τυπική απόκλιση 0,112. 

Η ελάχιστη τιμής Τεχνικής Αποδοτικότητας (0,570) είναι αυτή που εμφανίζει η  

εκπαιδευτική μονάδα 18. 

Πίνακας 23: Μοντέλο 3 - Περιγραφικά στατιστικά Τεχνικής Αποδοτικότητας για το σχολικό έτος 
2015 – 16. 

Αριθμός Τεχνικά αποδοτικών Εκπαιδευτικών Μονάδων 4 

Μέση Τεχνική Αποδοτικότητα 0,885 

Ελάχιστη Τεχνική Αποδοτικότητα 0,570 

Τυπική Απόκλιση Τεχνικής Αποδοτικότητας 0,112 

 

Στη συνέχεια της ανάλυσης των αποτελεσμάτων της μεθόδου DEA, για την 

περεταίρω μελέτη του Μοντέλου 3 παρουσιάζεται ο πίνακας () των χαλαρώσεων 

εισροών από τον οποίο προκύπτουν στοιχεία σχετικά με τα περιθώρια εξοικονόμησης 

της εισροής (Αναλογία Επικουρικού Προσωπικού / Μαθητών), με ταυτόχρονη 

αύξηση της εκροής (Μέσος Όρος του Βαθμού πρόσβασης των μαθητών της 

εκπαιδευτικής μονάδας στις Πανελλαδικές εξετάσεις) στο μέγιστο δυνατό.  
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Πίνακας 24: Μοντέλο 3 περιθώρια χαλάρωσης εισροών (slacks) και βελτίωσης εκροών (projection) για το σχολικό έτος 
2014 – 15. 

Εκπαιδευτική 

Μονάδα Score Benchmark(Lambda) 

Times as a 

benchmark 

for another 

DMU 

SlackMovement 

(Αναλογία επικ. 

προσωπικού 

2014- 2015) 

Projection 

(Αναλογία 

επικ. 

προσωπικού 

2014- 2015) 

ProportionateMovement 

(Βαθμός πρόσβασης 

2014- 2015) 

Projection 

(Βαθμός 

πρόσβασης 

2014- 

2015) 

DMU1 0,975 DMU5,DMU8 0 0,000 0,014 0,334 13,124 

DMU2 0,906 DMU5,DMU8 0 0,000 0,024 1,285 13,715 

DMU3 0,690 DMU5,DMU8 0 0,000 0,018 4,143 13,343 

DMU4 0,869 DMU5 0 -0,025 0,029 1,830 13,970 

DMU5 1,000 DMU5 26 0,000 0,029 0,000 13,970 

DMU6 0,913 DMU5,DMU8 0 0,000 0,019 1,172 13,412 

DMU7 0,891 DMU5,DMU8 0 0,000 0,015 1,439 13,179 

DMU8 1,000 DMU8 22 0,000 0,006 0,000 12,700 

DMU9 0,964 DMU5,DMU8 0 0,000 0,011 0,467 12,977 

DMU10 0,838 DMU5,DMU8 0 0,000 0,014 2,131 13,161 

DMU11 0,812 DMU5,DMU8 0 0,000 0,014 2,466 13,146 

DMU12 0,883 DMU5,DMU8 0 0,000 0,009 1,505 12,885 

DMU13 0,883 DMU5,DMU8 0 0,000 0,007 1,492 12,752 

DMU14 0,920 DMU5,DMU8 0 0,000 0,013 1,040 13,060 

DMU15 0,887 DMU5,DMU8 0 0,000 0,026 1,560 13,830 

DMU16 0,884 DMU5,DMU8 0 0,000 0,010 1,504 12,934 

DMU17 0,917 DMU5,DMU8 0 0,000 0,009 1,065 12,855 

DMU18 0,684 DMU5 0 -0,010 0,029 4,420 13,970 

DMU19 0,911 DMU5,DMU8 0 0,000 0,009 1,144 12,884 

DMU20 0,886 DMU5,DMU8 0 0,000 0,012 1,480 13,030 

DMU21 0,872 DMU5,DMU8 0 0,000 0,020 1,727 13,467 

DMU22 0,907 DMU5,DMU8 0 0,000 0,011 1,203 12,943 

DMU23 0,934 DMU5,DMU8 0 0,000 0,015 0,870 13,220 

DMU24 0,816 DMU5 0 0,000 0,029 2,570 13,970 

DMU25 0,840 DMU5 0 -0,013 0,029 2,230 13,970 

DMU26 0,881 DMU5,DMU8 0 0,000 0,011 1,543 12,963 

DMU27 0,857 DMU5,DMU8 0 0,000 0,024 1,951 13,691 

DMU28 1,000 DMU28 0 0,000 0,006 0,000 12,200 

DMU29 0,917 DMU5,DMU8 0 0,000 0,008 1,065 12,805 

 

Στο Μοντέλο 3, για το σχολικό έτος 2014 – 2015 από τον Πίνακα () προκύπτει ότι οι 

πλέον αποδοτικές εκπαιδευτικές μονάδες είναι η εκπαιδευτική μονάδα 5, η 

εκπαιδευτική μονάδα 8 και η εκπαιδευτική μονάδα 28 οι οποίες αποτελούν τους 

οριοθέτες για τις υπόλοιπες εκπαιδευτικές μονάδες που υστερούν σε επίπεδα 
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Τεχνικής Αποδοτικότητας. Συγκεκριμένα η εκπαιδευτική μονάδα 5 έχει αποτελέσει 

οριοθέτη άλλων εκπαιδευτικών μονάδων 26 φορές και η εκπαιδευτική μονάδα 8 

συνολικά 12 φορές.  

Οι υπόλοιπες εκπαιδευτικές μονάδες όπως φαίνεται στον πίνακα (), υστερούν σε 

επίπεδα Τεχνικής Αποδοτικότητα με τις εκπαιδευτικές μονάδες 3 και 8 να εμφανίζουν 

τα χαμηλότερα επίπεδα Τεχνικής Αποδοτικότητας με 0.69 και 0.68 αντίστοιχα. Η 

εκπαιδευτική μονάδα 3 έχοντας ως οριοθέτες τις εκπαιδευτικές μονάδες 5 και 8 

εμφανίζει το περιθώριο αύξησης του Μέσου Όρου Βαθμού πρόσβασης των μαθητών 

της στις Πανελλαδικές εξετάσεις κατά 4.14 μονάδες χωρίς να έχει το περιθώριο 

χαλάρωσης της εισροής Αναλογία Επικουρικού Προσωπικού / Μαθητών. Αναφορικά 

με την εκπαιδευτική μονάδα 18, έχοντας ως οριοθέτη την εκπαιδευτική μονάδα 5 έχει 

το περιθώριο να βελτιώσει τον Μέσο Όρο Βαθμού πρόσβασης των μαθητών της στις 

Πανελλαδικές εξετάσεις με ταυτόχρονη μείωση της εισροής Αναλογία Επικουρικού 

Προσωπικού / Μαθητών κατά 0.01. Οι υπόλοιπες εκπαιδευτικές μονάδες εμφανίζουν 

επίπεδα Τεχνικής Αποδοτικότητας άνω του 0.81 οπότε και έχουν μικρότερα 

περιθώρια αύξησης του Μέσου Όρου του Βαθμού Πρόσβασης στις Πανελλαδικές 

εξετάσεις. Για το σχολικό έτος 2015 -2016 τα περιθώρια χαλαρώσεων των εισροών 

και αύξησης των εκροών για τις μη αποδοτικές εκπαιδευτικές μονάδες, φαίνονται 

στον πίνακα ().  

Πίνακας 25: Μοντέλο 3 περιθώρια χαλάρωσης εισροών (slacks) και βελτίωσης εκροών (projection) για το σχολικό έτος 2015 – 16. 

Εκπαιδευτική 

Μονάδα Score 

Benchmark 

(Lambda) 

Times as a 

benchmark 

for another 

DMU 

SlackMovement 

(Αναλογία επικ. 

Προσ. μαθητών  

2015-2016) 

Projection 

(Αναλογία 

επικ. 

Προσ. 

μαθητών  

2015-

2016) 

ProportionateMovement 

(Βαθμός πρόσβασης 

2015 - 2016) 

Projection 

(Βαθμός 

πρόσβασης 

2015 - 

2016) 

DMU1 0,898 DMU7,DMU9 0 0,000 0,013 1,305 12,855 

DMU2 0,993 DMU7 0 -0,003 0,018 0,096 13,336 

DMU3 0,888 DMU7,DMU9 0 0,000 0,015 1,456 13,006 

DMU4 0,922 DMU7 0 -0,038 0,018 1,046 13,336 

DMU5 0,994 DMU7 0 -0,008 0,018 0,076 13,336 

DMU6 0,876 DMU7,DMU9 0 0,000 0,018 1,646 13,256 

DMU7 1,000 DMU7 18 0,000 0,018 0,000 13,336 

DMU8 0,972 DMU13,DMU28 0 0,000 0,007 0,323 11,563 

DMU9 1,000 DMU9 15 0,000 0,012 0,000 12,760 

DMU10 0,896 DMU7,DMU9 0 0,000 0,013 1,336 12,846 
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DMU11 0,901 DMU7,DMU9 0 0,000 0,015 1,291 13,071 

DMU12 0,953 DMU9,DMU13 0 0,000 0,010 0,580 12,420 

DMU13 1,000 DMU13 7 0,000 0,007 0,000 12,035 

DMU14 0,927 DMU9,DMU13 0 0,000 0,010 0,911 12,451 

DMU15 0,910 DMU7 0 -0,003 0,018 1,206 13,336 

DMU16 0,797 DMU7,DMU9 0 0,000 0,016 2,657 13,087 

DMU17 0,917 DMU9,DMU13 0 0,000 0,009 1,022 12,362 

DMU18 0,570 DMU7 0 -0,031 0,018 5,736 13,336 

DMU19 0,985 DMU9,DMU13 0 0,000 0,009 0,184 12,414 

DMU20 0,871 DMU7,DMU9 0 0,000 0,015 1,688 13,058 

DMU21 0,657 DMU7 0 -0,002 0,018 4,576 13,336 

DMU22 0,637 DMU9,DMU13 0 0,000 0,011 4,607 12,677 

DMU23 0,944 DMU7,DMU9 0 0,000 0,013 0,723 12,873 

DMU24 0,808 DMU7 0 -0,003 0,018 2,556 13,336 

DMU25 0,817 DMU7 0 -0,032 0,018 2,436 13,336 

DMU26 0,781 DMU7,DMU9 0 0,000 0,017 2,892 13,212 

DMU27 0,851 DMU7 0 -0,005 0,018 1,986 13,336 

DMU28 1,000 DMU28 1 0,000 0,006 0,000 10,940 

DMU29 0,893 DMU9,DMU13 0 0,000 0,012 1,354 12,708 

 

Για το σχολικό έτος 2015-16 από τον Πίνακα () προκύπτει ότι οι Τεχνικά Αποδοτικές 

εκπαιδευτικές μονάδες είναι τέσσερις. Είναι η εκπαιδευτική μονάδα 7, η εκπαιδευτική 

μονάδα 9, η εκπαιδευτική μονάδα 13 και η εκπαιδευτική μονάδα 28  οι οποίες 

αποτελούν και οριοθέτες για υπόλοιπες εκπαιδευτικές μονάδες που υστερούν σε 

επίπεδα Τεχνικής Αποδοτικότητας. Συγκεκριμένα η εκπαιδευτική μονάδα 7 

επιτυγχάνει συγκριτικά με τις υπόλοιπες εκπαιδευτικές μονάδες τον υψηλότερο Μέσο 

Όρο Βαθμού πρόσβασης των μαθητών στις Πανελλαδικές εξετάσεις (13.33) με 

δεδομένο ότι η εισροή της παραμένει σταθερή (outputoriented) κάτι το οποίο την 

όρισε και οριοθέτη 18 φορές για ισάριθμες εκπαιδευτικές μονάδες. Το ίδιο ισχύει και 

για τις άλλες τρεις Τεχνικά αποδοτικές εκπαιδευτικές μονάδες τις 9,13 και 28 οι 

οποίες αποτελούν οριοθέτες για τις υπόλοιπες εκπαιδευτικές μονάδες 15, 7 και 1 

φορές αντίστοιχα. Οι υπόλοιπες εκπαιδευτικές μονάδες παρατηρούμε ότι υστερούν σε 

επίπεδα Τεχνικής Αποδοτικότητας με την εκπαιδευτική μονάδα 18 να εμφανίζει τιμής 

Τεχνικής Αποδοτικότητας ίση με 0.57. Η βασική αιτία στην οποία οφείλεται η μη-

αποδοτικότητα της εκπαιδευτικής μονάδας 18 είναι ο ιδιαίτερα χαμηλός Μέσο Όρος 

Βαθμού πρόσβασης των μαθητών στις Πανελλαδικές εξετάσεις ο οποίος είναι 7.60 

μονάδες. Το  χαμηλό επίπεδο του Μέσου Όρου του Βαθμού πρόσβασης για την 

εκπαιδευτική μονάδα 18 φαίνεται από τον πίνακα των χαλαρώσεων (Πίνακας ()) όπου 
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η εκπαιδευτική αυτή μονάδα έχει το περιθώριο να επιτύχει αύξηση του Μέσου Όρου 

του Βαθμού πρόσβασης των μαθητών της εκπαιδευτικής μονάδας στις Πανελλαδικές 

εξετάσεις κατά 5.73 μονάδες (στις 20) και να πάει από τις 7.60 μονάδες που πέτυχε 

κατά μέσο όρο το 2015-16 στις 13.36 μονάδες έχοντας παράλληλα το περιθώριο να 

χαλαρώσει την μεταβλητή αναλογία Επικουρικού Προσωπικού / Μαθητών κατά 0.03 

(Slack Movement -0.031). Αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι στο δείγμα υπάρχουν 

άλλη εκπαιδευτική μονάδα (στην περίπτωση της εκπαιδευτικής μονάδας 18 ο 

οριοθέτης της είναι η εκπαιδευτική μονάδα 7) η οποία συγκριτικά με την 

εκπαιδευτική μονάδα 18 με πολύ χαμηλότερη αναλογία Επικουρικού Προσωπικού / 

Μαθητών επιτυγχάνει αρκετά πιο υψηλό Μέσο Όρο Βαθμού Πρόσβασης στις 

Πανελλαδικές εξετάσεις.  

Στο μοντέλο αυτό (Μοντέλο 3) υπάρχουν ακόμα δύο εκπαιδευτικές μονάδες οι οποίες 

εμφανίζουν χαμηλά επίπεδα Τεχνικής Αποδοτικότητας (εκπαιδευτική μονάδα 21 και 

εκπαιδευτική μονάδα 22) οι οποίες με οριοθέτη την εκπαιδευτική μονάδα 7 έχουν τα 

περιθώρια να αυξήσουν τον Μέσο Όρο Βαθμού Πρόσβασης στις Πανελλαδικές 

εξετάσεις κατά 4.57 και κατά 4.60 αντίστοιχα χωρίς να έχουν όμως περιθώρια 

εξοικονόμησης πόρων με μείωση της εισροής αναλογία Επικουρικού Προσωπικού / 

Μαθητών. Οι υπόλοιπες εκπαιδευτικές μονάδες εμφανίζουν επίπεδα Τεχνικής 

Αποδοτικότητας άνω του 0.78 οπότε και έχουν μικρότερα περιθώρια αύξησης του 

Μέσου Όρου του Βαθμού Πρόσβασης στις Πανελλαδικές εξετάσεις με ταυτόχρονη 

μείωση σε ορισμένες περιπτώσεις της εισροής.  

 

Ανάλυση Μοντέλου 4 

 

Το Μοντέλο 4 αποτελείται από μία εισροή την ‘Αναλογία Επικουρικού Προσωπικού 

και Μαθητών εκπαιδευτικής μονάδας’ και δύο εκροές οι οποίες είναι ο ‘Μέσος Όρος 

του Βαθμού πρόσβασης των μαθητών της εκπαιδευτικής μονάδας  στις Πανελλαδικές 

εξετάσεις’ και ‘Το ποσοστό επιτυχίας των μαθητών που εισήχθησαν σε ιδρύματα της 

Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας μέσω των Πανελλαδικών εξετάσεων’.  

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της Τεχνικής 

Αποδοτικότητας και για τα δύο εξεταζόμενα σχολικά έτη 2014 - 15 και 2015 - 16.  
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Πίνακας 26: Τεχνική Αποδοτικότητα 2014-15 και 2015-16 για το Μοντέλο 4. 

Εκπαιδευτική 

μονάδα 

Αναλογία επικ. 
προσωπικού 

2014 - 15 

Βαθμός 
πρόσβασης 

2014 - 15 

Ποσοστό 
επιτυχόντων 

2014 - 15 

Μοντέλο4 

Τεχνική 
Αποδοτικότητα  

2014 -2015  

Αναλογία 

επικ. Προσ. 
μαθητών  

2015 - 16 

Βαθμός 
πρόσβασης 

2015 - 16 

Ποσοστό 
επιτυχόντων 

2015 - 16 

Μοντέλο4 

Τεχνική 
Αποδοτικότητα  

2015 - 16 ΔΤΕ 

DMU1 0,014 12,790 0,848 1,000 0,013 11,550 0,800 0,920 -0,080 

DMU2 0,024 12,430 0,300 0,906 0,022 13,240 0,231 0,995 0,089 

DMU3 0,018 9,200 0,529 0,707 0,015 11,550 0,727 0,903 0,196 

DMU4 0,054 12,140 0,625 0,923 0,056 12,290 0,722 0,957 0,034 

DMU5 0,029 13,970 0,303 1,000 0,027 13,260 0,206 0,995 -0,005 

DMU6 0,019 12,240 0,810 0,957 0,018 11,610 0,877 0,951 -0,006 

DMU7 0,015 11,740 0,324 0,891 0,018 13,340 0,194 1,000 0,109 

DMU8 0,006 12,700 0,713 1,000 0,007 11,240 0,725 0,972 -0,028 

DMU9 0,011 12,510 0,808 0,985 0,012 12,760 0,848 1,000 0,015 

DMU10 0,014 11,030 0,671 0,856 0,013 11,510 0,889 0,975 0,119 

DMU11 0,014 10,680 0,640 0,828 0,015 11,780 0,889 0,973 0,145 

DMU12 0,009 11,380 0,888 0,971 0,010 11,840 0,890 1,000 0,029 

DMU13 0,007 11,260 0,571 0,883 0,007 12,040 0,775 1,000 0,117 

DMU14 0,013 12,020 0,881 0,967 0,010 11,540 0,819 0,952 -0,015 

DMU15 0,026 12,270 0,947 0,991 0,022 12,130 0,957 1,000 0,009 

DMU16 0,010 11,430 0,681 0,894 0,016 10,430 0,782 0,857 -0,037 

DMU17 0,009 11,790 0,865 0,960 0,009 11,340 0,807 0,945 -0,015 

DMU18 0,038 9,550 0,632 0,746 0,050 7,600 0,515 0,599 -0,147 

DMU19 0,009 11,740 0,065 0,911 0,009 12,230 0,082 0,985 0,074 

DMU20 0,012 11,550 0,642 0,896 0,015 11,370 0,800 0,906 0,010 

DMU21 0,020 11,740 0,581 0,889 0,021 8,760 0,313 0,669 -0,220 

DMU22 0,011 11,740 0,230 0,907 0,011 8,070 0,224 0,637 -0,270 

DMU23 0,015 12,350 0,962 1,000 0,013 12,150 0,891 0,997 -0,003 

DMU24 0,029 11,400 0,733 0,888 0,022 10,780 0,545 0,834 -0,054 

DMU25 0,041 11,740 0,355 0,855 0,050 10,900 0,362 0,831 -0,024 

DMU26 0,011 11,420 0,764 0,905 0,017 10,320 0,981 1,000 0,095 

DMU27 0,024 11,740 0,392 0,862 0,024 11,350 0,220 0,855 -0,007 

DMU28 0,006 12,200 0,887 1,000 0,006 10,940 0,848 1,000 0,000 

DMU29 0,008 11,740 0,753 0,935 0,012 11,350 0,270 0,893 -0,042 

 

Παρατηρούμε ότι για το σχολικό έτος 2014- 2015 οι εκπαιδευτικές μονάδες με 

Τεχνική Αποδοτικότητα 100% (1,000) είναι πέντε (Εκπαιδευτική μονάδα 1, 5, 8, 23 

και28 οι οποίες αποτελούν και οριοθέτες για υπόλοιπες εκπαιδευτικές μονάδες. Για το 

ίδιο σχολικό έτος η Μέση Τεχνική Αποδοτικότητα είναι 0,914 με τυπική απόκλιση 

0,073. Η ελάχιστη τιμής Τεχνικής Αποδοτικότητας (0,707) είναι αυτή που εμφανίζει 

η εκπαιδευτική μονάδα 3.  
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Πίνακας 27: Μοντέλο 4 - Περιγραφικά στατιστικά μέτρα Τεχνικής Αποδοτικότητας για το σχολικό 
έτος 2014 – 15. 

Αριθμός Τεχνικά αποδοτικών Εκπαιδευτικών Μονάδων  5 

Μέση Τεχνική Αποδοτικότητα 0,914 

Ελάχιστη Τεχνική Αποδοτικότητα 0,707 

Τυπική Απόκλιση Τεχνικής Αποδοτικότητας 0,073 

 

Για το σχολικό έτος 2015 - 16 οι εκπαιδευτικές μονάδες με Τεχνική Αποδοτικότητα 

100% (1,000) είναι επτά (Εκπαιδευτική μονάδα 7, 9, 12, 13, 15, 26 και28) οι οποίες 

αποτελούν και οριοθέτες για υπόλοιπες εκπαιδευτικές μονάδες. Για το ίδιο σχολικό 

έτος η Μέση Τεχνική Αποδοτικότητα είναι 0,917 με τυπική απόκλιση 0,112. Η 

ελάχιστη τιμής Τεχνικής Αποδοτικότητας (0,599) είναι αυτή που εμφανίζει η 

εκπαιδευτική μονάδα 18. 

Πίνακας 28: Μοντέλο 4 - Περιγραφικά στατιστικά μέτρα Τεχνικής Αποδοτικότητας για το σχολικό 

έτος 2015 – 16. 

Αριθμός Τεχνικά αποδοτικών Εκπαιδευτικών Μονάδων 7 

Μέση Τεχνική Αποδοτικότητα 0,917 

Ελάχιστη Τεχνική Αποδοτικότητα 0,599 

Τυπική Απόκλιση Τεχνικής Αποδοτικότητας 0,112 

 

Στη συνέχεια της ανάλυσης των αποτελεσμάτων της μεθόδου DEA, για την 

περεταίρω μελέτη του Μοντέλου 4 παρουσιάζεται ο πίνακας () των περιθωρίων της 

εισροής από τον οποίο προκύπτουν στοιχεία σχετικά με τα περιθώρια εξοικονόμησης 

της εισροής (Αναλογία Επικουρικού Προσωπικού και Μαθητών εκπαιδευτικής 

μονάδας), με ταυτόχρονη αύξηση των εκροών ‘Μέσος Όρος του Βαθμού πρόσβασης 

των μαθητών της εκπαιδευτικής μονάδας στις Πανελλαδικές εξετάσεις’ και ‘Το 

ποσοστό επιτυχίας των μαθητών που εισήχθησαν σε ιδρύματα της Τριτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης της χώρας μέσω των Πανελλαδικών εξετάσεων ’στο μέγιστο δυνατό 

συγκριτικά με τις αποδοτικές εκπαιδευτικές μονάδες του δείγματος.  
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Πίνακας 29: Μοντέλο 4 περιθώρια χαλάρωσης εισροών (slacks) και βελτίωσης εκροών (projection) για το σχολικό έτος 
2014 – 15. 

Εκπαιδευτ

ική 

μονάδα Score Benchmark (Lambda) 

Times as 

a 

benchmar

k for 

another 

DMU 

SlackMo

vement 

(Αναλογί

α επικ. 

προσωπι

κού 

2014- 

2015) 

Projectio

n 

(Αναλογ

ία επικ. 

προσωπι

κού 

2014- 

2015) 

Propor

tionate

Move

ment 

(Βαθμ

ός 

πρόσβ

ασης 

2014- 

2015) 

Projecti

on 

(Βαθμός 

πρόσβα

σης 

2014- 

2015) 

Proporti

onateM

ovement 

(Ποσοσ

τό 

επιτυχόν

των 

2014- 

2015) 

Projecti

on 

(Ποσοσ

τό 

επιτυχόν

των 

2014- 

2015) 

DMU1 1,000 DMU1 18 0,000 0,014 0,000 12,790 0,000 0,848 

DMU2 0,906 DMU5,DMU8 0 0,000 0,024 1,285 13,715 0,031 0,385 

DMU3 0,707 DMU1,DMU5 0 -0,001 0,016 3,805 13,005 0,219 0,748 

DMU4 0,923 DMU1,DMU5 0 -0,036 0,018 1,019 13,159 0,052 0,677 

DMU5 1,000 DMU5 17 0,000 0,029 0,000 13,970 0,000 0,303 

DMU6 0,957 DMU1,DMU5 0 -0,005 0,014 0,554 12,794 0,037 0,846 

DMU7 0,891 DMU5,DMU8 0 0,000 0,015 1,439 13,179 0,040 0,559 

DMU8 1,000 DMU8 13 0,000 0,006 0,000 12,700 0,000 0,713 

DMU9 0,985 DMU1,DMU8,DMU28 0 0,000 0,011 0,194 12,704 0,013 0,820 

DMU10 0,856 DMU1,DMU5,DMU8 0 0,000 0,014 1,860 12,890 0,113 0,785 

DMU11 0,828 DMU1,DMU5,DMU8 0 0,000 0,014 2,215 12,895 0,133 0,773 

DMU12 0,971 DMU23,DMU28 0 0,000 0,009 0,334 12,254 0,026 0,914 

DMU13 0,883 DMU5,DMU8 0 0,000 0,007 1,492 12,752 0,076 0,696 

DMU14 0,967 DMU1,DMU23,DMU28 0 0,000 0,013 0,414 12,434 0,030 0,911 

DMU15 0,991 DMU1,DMU23 0 -0,011 0,015 0,106 12,376 0,008 0,955 

DMU16 0,894 DMU1,DMU5,DMU8 0 0,000 0,010 1,352 12,782 0,081 0,761 

DMU17 0,960 DMU1,DMU23,DMU28 0 0,000 0,009 0,496 12,286 0,036 0,901 

DMU18 0,746 DMU1,DMU5 0 -0,024 0,014 3,244 12,794 0,215 0,846 

DMU19 0,911 DMU5,DMU8 0 0,000 0,009 1,144 12,884 0,006 0,654 

DMU20 0,896 DMU1,DMU5,DMU8 0 0,000 0,012 1,345 12,895 0,075 0,716 

DMU21 0,889 DMU1,DMU5 0 -0,001 0,019 1,469 13,209 0,073 0,654 

DMU22 0,907 DMU5,DMU8 0 0,000 0,011 1,203 12,943 0,024 0,634 

DMU23 1,000 DMU23 4 0,000 0,015 0,000 12,350 0,000 0,962 

DMU24 0,888 DMU1,DMU5 0 -0,015 0,014 1,438 12,838 0,092 0,826 

DMU25 0,855 DMU1,DMU5 0 -0,016 0,026 1,987 13,727 0,060 0,415 

DMU26 0,905 DMU1,DMU8,DMU28 0 0,000 0,011 1,201 12,621 0,080 0,844 

DMU27 0,862 DMU1,DMU5 0 0,000 0,024 1,875 13,615 0,063 0,455 

DMU28 1,000 DMU28 6 0,000 0,006 0,000 12,200 0,000 0,887 

DMU29 0,935 DMU1,DMU8,DMU28 0 0,000 0,008 0,815 12,555 0,052 0,805 

 

Για το σχολικό έτος 2014 – 2015 από τον Πίνακα () προκύπτει ότι οι πλέον 

αποδοτικές εκπαιδευτικές μονάδες είναι η εκπαιδευτική μονάδα 1, η εκπαιδευτική 

μονάδα 5, η εκπαιδευτική μονάδα 8, η εκπαιδευτική μονάδα 23 και η εκπαιδευτική 
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μονάδα 28οι οποίες αποτελούν και οριοθέτες για υπόλοιπες εκπαιδευτικές μονάδες 

που υστερούν σε επίπεδα Τεχνικής Αποδοτικότητας.  

Συγκεκριμένα η εκπαιδευτική μονάδα 1έχει αποτελέσει οριοθέτη άλλων 

εκπαιδευτικών μονάδων 18 φορές, η εκπαιδευτική μονάδα 5 συνολικά 17 φορές, η 

εκπαιδευτική μονάδα 8 συνολικά 13 φορές, η εκπαιδευτική μονάδα 23 συνολικά 4 

φορές και η εκπαιδευτική μονάδα 28 συνολικά 6 φορές. Οι υπόλοιπες εκπαιδευτικές 

μονάδες παρατηρούμε ότι υστερούν σε επίπεδα Τεχνικής Αποδοτικότητας.  

Έπειτα, η εκπαιδευτική μονάδα 3 με Τεχνική Αποδοτικότητα 0.70 εμφανίζεται ως η 

εκπαιδευτική μονάδα με την χαμηλότερη Τεχνική Αποδοτικότητα, συγκριτικά με τις 

υπόλοιπες εκπαιδευτικές μονάδες.  

Η βασική αιτία στην οποία οφείλεται η μη-αποδοτικότητα της εκπαιδευτικής μονάδας 

3 είναι τα χαμηλά επίπεδα και των δύο εκροών. Αναφορικά με την πρώτη εκροή, 

Μέσος Όρος Βαθμού πρόσβασης των μαθητών της εκπαιδευτικής μονάδας 3 στις 

Πανελλαδικές εξετάσεις ο οποίος είναι 9.2 μονάδες στον Πίνακα () εμφανίζεται 

περιθώριο αύξησης του κατά 3.80 μονάδες. Αντίστοιχα Το ποσοστό επιτυχίας των 

μαθητών που εισήχθησαν σε ιδρύματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας μέσω 

των Πανελλαδικών εξετάσεων βρίσκεται στο 0.52 που σημαίνει ότι ένας στους δύο 

μαθητές πέτυχε την εισαγωγή του σε ίδρυμα Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, κάτι το 

οποίο έχει τα περιθώρια να βελτιωθεί κατά 0.22 και να φτάσει στο 0.75 που πρακτικά 

σημαίνει ότι τρεις στους τέσσερις μαθητές (αντί για έναν στους δύο) να επιτύχουν 

εισαγωγή σε ίδρυμα της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κρατώντας σταθερή την εισροή 

αναλογία επικουρικού προσωπικού μαθητών όπου το περιθώριο χαλάρωσης της είναι 

-0.001. Το ίδιο ισχύει και για την περίπτωση της εκπαιδευτικής μονάδας 18, η οποία 

έχοντας ως οριοθέτες τις εκπαιδευτικές μονάδες1 και 5 μπορεί να επιτύχει αύξηση 

του Βαθμού Πρόσβασης για το σχολικό έτος 2014-15 κατά 3.24 μονάδες και να 

βελτιώσει το ποσοστό επιτυχίας των μαθητών που εισήχθησαν σε ιδρύματα της 

Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας μέσω των Πανελλαδικών εξετάσεων κατά 0.21, 

δηλαδή κατά 21%. Στην περίπτωση της εκπαιδευτικής μονάδα 18 τα παραπάνω 

περιθώρια αύξησης των εκροών μπορούν να επιτευχθούν και με ταυτόχρονη 

χαλάρωση της εισροής αναλογία επικουρικού προσωπικού μαθητών κατά 0.024. Οι 

υπόλοιπες εκπαιδευτικές μονάδες εμφανίζουν επίπεδα Τεχνικής Αποδοτικότητας άνω 

του 0.82 οπότε και έχουν μικρότερα περιθώρια αύξησης του των εκροών. Για το 
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σχολικό έτος 2015 -2016 τα περιθώρια χαλαρώσεων των εισροών αλλά και αύξησης 

των εκροών παρουσιάζονται στον πίνακα ().  

Πίνακας 30: Μοντέλο 4 περιθώρια χαλάρωσης εισροών (slacks) και βελτίωσης εκροών (projection) για το σχολικό 
έτος 2015 – 16. 

Εκπαιδευτι

κή μονάδα Score Benchmark(Lambda) 

Time

s as a 
benc

hmar

k for 
anot

her 

DM
U 

SlackMo

vement 

(Αναλογ

ία επικ. 

Προσ. 

μαθητών  

2015-

2016) 

Projecti

on 

(Αναλο

γία 

επικ. 

Προσ. 

μαθητώ

ν  

2015-

2016) 

Propor

tionate

Move

ment 

(Βαθμ

ός 

πρόσβ

ασης 

2015 - 

2016) 

Projecti

on 
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ντων 

2015 - 
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DMU1 0,920 DMU9,DMU12,DMU15 0 0,000 0,013 1,000 12,550 0,069 0,869 

DMU2 0,995 DMU7,DMU9 0 -0,003 0,018 0,063 13,303 0,001 0,232 

DMU3 0,903 DMU7,DMU9 0 -0,002 0,012 1,248 12,798 0,079 0,806 

DMU4 0,957 DMU7,DMU9 0 -0,043 0,013 0,553 12,843 0,032 0,755 

DMU5 0,995 DMU7,DMU9 0 -0,008 0,018 0,065 13,325 0,001 0,207 

DMU6 0,951 DMU9,DMU12,DMU15 0 0,000 0,018 0,600 12,210 0,045 0,922 

DMU7 1,000 DMU7 8 0,000 0,018 0,000 13,336 0,000 0,194 

DMU8 0,972 DMU13,DMU28 0 0,000 0,007 0,323 11,563 0,021 0,806 

DMU9 1,000 DMU9 20 0,000 0,012 0,000 12,760 0,000 0,848 

DMU10 0,975 DMU12,DMU15,DMU26 0 0,000 0,013 0,295 11,805 0,023 0,912 

DMU11 0,973 DMU9,DMU12,DMU15 0 0,000 0,015 0,332 12,112 0,025 0,914 

DMU12 1,000 DMU12 8 0,000 0,010 0,000 11,840 0,000 0,890 

DMU13 1,000 DMU13 6 0,000 0,007 0,000 12,035 0,000 0,775 

DMU14 0,952 DMU9,DMU12,DMU13 0 0,000 0,010 0,581 12,121 0,041 0,860 

DMU15 1,000 DMU15 8 0,000 0,022 0,000 12,130 0,000 0,957 

DMU16 0,857 DMU9,DMU12,DMU15 0 0,000 0,016 1,734 12,164 0,130 0,912 

DMU17 0,945 DMU9,DMU12,DMU15 0 0,000 0,009 0,665 12,005 0,047 0,855 

DMU18 0,599 DMU9,DMU15 0 -0,037 0,013 5,091 12,691 0,345 0,860 

DMU19 0,985 DMU9,DMU13 0 0,000 0,009 0,184 12,414 0,001 0,813 

DMU20 0,906 DMU9,DMU15 0 0,000 0,015 1,186 12,556 0,083 0,883 

DMU21 0,669 DMU7,DMU9 0 -0,005 0,016 4,335 13,095 0,155 0,468 

DMU22 0,637 DMU9,DMU13 0 0,000 0,011 4,607 12,677 0,128 0,840 

DMU23 0,997 DMU9,DMU12,DMU15 0 0,000 0,013 0,039 12,189 0,003 0,893 

DMU24 0,834 DMU7,DMU9 0 -0,008 0,014 2,151 12,931 0,109 0,654 

DMU25 0,831 DMU7,DMU9 0 -0,034 0,016 2,223 13,123 0,074 0,436 

DMU26 1,000 DMU26 1 0,000 0,017 0,000 10,320 0,000 0,981 

DMU27 0,855 DMU7,DMU9 0 -0,006 0,018 1,930 13,280 0,037 0,258 

DMU28 1,000 DMU28 1 0,000 0,006 0,000 10,940 0,000 0,848 

DMU29 0,893 DMU9,DMU13 0 0,000 0,012 1,354 12,708 0,032 0,843 
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Πίνακας 31: Μοντέλο 4 - Περιγραφικά στατιστικά μέτρα Τεχνικής Αποδοτικότητας για το σχολικό 

έτος 2015 – 16. 

Αριθμός Τεχνικά αποδοτικών Εκπαιδευτικών Μονάδων 7 

Μέση Τεχνική Αποδοτικότητα 0,917 

Ελάχιστη Τεχνική Αποδοτικότητα 0,599 

Τυπική Απόκλιση Τεχνικής Αποδοτικότητας 0,112 

 

Για το σχολικό έτος 2015-16 από τον Πίνακα () προκύπτει ότι οι Τεχνικά Αποδοτικές 

εκπαιδευτικές μονάδες είναι η εκπαιδευτική μονάδα 7, η εκπαιδευτική μονάδα 9, η 

εκπαιδευτική μονάδα 12, η εκπαιδευτική μονάδα 13, η εκπαιδευτική μονάδα 15, η 

εκπαιδευτική μονάδα 26και η εκπαιδευτική μονάδα 28 οι οποίες αποτελούν και 

οριοθέτες για υπόλοιπες εκπαιδευτικές μονάδες που υστερούν σε επίπεδα Τεχνικής 

Αποδοτικότητας.  

Συγκεκριμένα η εκπαιδευτική μονάδα 7 επιτυγχάνει συγκριτικά με τις υπόλοιπες 

εκπαιδευτικές μονάδες τον υψηλότερο Μέσο Όρο Βαθμού πρόσβασης των μαθητών 

στις Πανελλαδικές εξετάσεις (13.33) με δεδομένο ότι η εισροή της παραμένει 

σταθερή (outputoriented) κάτι το οποίο την όρισε και οριοθέτη8 φορές για ισάριθμες 

εκπαιδευτικές μονάδες.  

Έπειτα, η εκπαιδευτική μονάδα 9 ορίζεται ως οριοθέτης 20 συνολικά φορές η οποία 

παρόλο που έχει σχετικά χαμηλότερο Μέσο Όρο Βαθμού πρόσβασης των μαθητών 

στις Πανελλαδικές εξετάσεις (12.76) από την εκπαιδευτική μονάδα 7 (13.33) ορίζεται 

ως τεχνικά αποδοτική καθώς πετυχαίνει την εκροή με χαμηλότερη αναλογία 

Επικουρικού προσωπικού και μαθητών εκπαιδευτικής μονάδας. Αναφορικά με τις 

εκπαιδευτικές μονάδες 12, 13 και 15 αυτές αποτελούν οριοθέτες για τις υπόλοιπες 

εκπαιδευτικές μονάδες συνολικά 8, 6 και 8 φορές αντίστοιχα.  

Οι υπόλοιπες εκπαιδευτικές μονάδες παρατηρούμε ότι υστερούν σε επίπεδα Τεχνικής 

Αποδοτικότητας με την εκπαιδευτική μονάδα 18 να εμφανίζει τιμής Τεχνικής 

Αποδοτικότητας ίση με 0.59. Η βασική αιτία στην οποία οφείλεται η μη-

αποδοτικότητα της εκπαιδευτικής μονάδας 18 είναι ο ιδιαίτερα χαμηλός Μέσο Όρος 

Βαθμού πρόσβασης των μαθητών στις Πανελλαδικές εξετάσεις ο οποίος είναι 7.60 

μονάδες. Το  χαμηλό επίπεδο του Μέσου Όρου του Βαθμού πρόσβασης για την 

εκπαιδευτική μονάδα 18 φαίνεται από τον πίνακα των χαλαρώσεων (Πίνακας ()) όπου 

η εκπαιδευτική αυτή μονάδα έχει το περιθώριο να επιτύχει αύξηση του Μέσου Όρου 
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του Βαθμού πρόσβασης των μαθητών της εκπαιδευτικής μονάδας στις Πανελλαδικές 

εξετάσεις κατά 5.73 μονάδες (στις 20) και να πάει από τις 7.60 μονάδες που πέτυχε 

κατά μέσο όρο το 2015-16 στις 12.69 μονάδες χωρίς έχοντας παράλληλα το 

περιθώριο να χαλαρώσει την μεταβλητή Αναλογία επικουρικού προσωπικού και 

Μαθητών κατά 0.037 (Slack Movement -0.037). Παράλληλα η εκπαιδευτική μονάδα 

18 εμφανίζει περιθώρια να αυξήσει και την δεύτερη εκροή ‘ποσοστό επιτυχίας των 

μαθητών που εισήχθησαν σε ιδρύματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας μέσω 

των Πανελλαδικών εξετάσεων’ κατά 0.345 (35%) και να ανεβάσει το ποσοστό 

επιτυχίας των μαθητών της από 51% σε 86%. Αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι στο 

δείγμα υπάρχουν άλλες εκπαιδευτική μονάδα (στην περίπτωση της εκπαιδευτικής 

μονάδας 18 ο οριοθέτες της είναι η εκπαιδευτική μονάδα 9 και η εκπαιδευτική 

μονάδα 15) οι οποίες συγκριτικά με την εκπαιδευτική μονάδα 18 είναι πιο 

αποδοτικές.  

Στο μοντέλο αυτό (Μοντέλο 4) υπάρχουν ακόμα δύο εκπαιδευτικές μονάδες οι οποίες 

εμφανίζουν χαμηλά επίπεδα Τεχνικής Αποδοτικότητας (εκπαιδευτική μονάδα 21 και 

εκπαιδευτική μονάδα 22) οι οποίες με οριοθέτη τις εκπαιδευτικές μονάδες μονάδα 7 

και 9, και 9 και 13 αντίστοιχα, εμφανίζουν περιθώρια χαλάρωσης της εισροής με 

ταυτόχρονη βελτίωση και των δύο εκροών.  

Οι υπόλοιπες εκπαιδευτικές μονάδες εμφανίζουν επίπεδα Τεχνικής Αποδοτικότητας 

άνω του 0.83 οπότε και έχουν μικρότερα περιθώρια αύξησης των εκροών με 

ταυτόχρονη μείωση σε ορισμένες περιπτώσεις της εισροής.  

 

4.12. Ανάλυση αποτελεσμάτων με τη μέθοδο της περιγραφικής στατιστικής 

 

Σύμφωνα με την απογραφή του 2011 (ΕΛΣΤΑΤ) παρατηρούμε (πίνακας 1), ότι  9 

εκπαιδευτικές μονάδες που αποτελούν το 31,03% ανήκουν σε περιοχή η οποία έχει 

πληθυσμό πάνω από 45.000 άτομα. Στην συνέχεια, βλέπουμε ότι  6 εκπαιδευτικές 

μονάδες  που αποτελούν το 20,69% ανήκουν σε περιοχή η οποία έχει πληθυσμό από 

15.001-25.000 και άλλες  6 εκπαιδευτικές  μονάδες  με το ίδιο ποσοστό ανήκουν σε 

περιοχή η οποία έχει πληθυσμό από 25.001-35.000. Έπειτα, 4 εκπαιδευτικές μονάδες  

που αποτελούν το 13,79% του συνόλου ανήκουν σε περιοχή η οποία έχει πληθυσμό  
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από 5001-15.000 και άλλες 4 εκπαιδευτικές μονάδες  με το ίδιο ποσοστό ανήκουν σε 

περιοχή η οποία έχει πληθυσμό από 35.001-45.000.   

Πίνακας 1- Πληθυσμός 

 

Σύμφωνα με τον πίνακα 2 παρατηρούμε ότι η εκπαιδευτική μονάδα που έχει τον 

μεγαλύτερο αριθμό μαθητών φτάνει τους 498 ενώ υπάρχει και εκπαιδευτική μονάδα 

η οποία αριθμεί 57 μόνον μαθητές και στις τρεις τάξεις του Λυκείου.  

 

Πίνακας 2- Μαθητές κάθε εκπαιδευτικής μονάδας 
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Στις ερωτήσεις  1.2 και 1.3 παρατηρούμε (πίνακας 3), ότι το 2014 στην Α' τάξη ο 

μεγαλύτερος αριθμός μαθητών ανά τμήμα αποτελεί και την μεγαλύτερη τιμή, φτάνει 

στα 26 άτομα με 4 τμήματα ενώ ο μικρότερος αριθμός μαθητών φτάνει στα 14 άτομα 

με 1 τμήμα καθώς το σχολείο αυτό έχει ένα μικρό αριθμό μαθητών ως προς το 

σύνολό του στην τάξη αυτή.  Στη συνέχεια, στη Β' τάξη  βλέπουμε ότι ο μεγαλύτερος 

αριθμός μαθητών ανά τμήμα είναι 26 άτομα με 7 τμήματα ενώ ο μικρότερος αριθμός 

φτάνει τους  5 μαθητές στα 20 τμήματα που υπάρχουν στη συγκεκριμένη τάξη.  

Τέλος, στη Γ' τάξη παρατηρούμε ότι  ο μεγαλύτερος αριθμός μαθητών ανά τμήμα 

φτάνει τους 26 μαθητές με 3 τμήματα και ο μικρότερος αριθμός αποτελείται από 5 

μαθητές σε 19 τμήματα που υπάρχουν στην τάξη αυτή.  

 

Πίνακας 3- Μαθητές ανά τμήμα 2014 

 

 

Στις ερωτήσεις  1.2 και 1.3 παρατηρούμε (πίνακας 4), ότι το 2015 στην Α' τάξη ο 
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τους 26 μαθητές με 7 τμήματα και ο μικρότερος αριθμός αποτελείται από 5 μαθητές 

σε 20 τμήματα που υπάρχουν στην τάξη αυτή.  

 

Πίνακας 4- Μαθητές ανά τμήμα 2015 
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αναπληρωτή εκπαιδευτικό για συμπλήρωση ωραρίου. Τέλος, υπάρχει μόνο μία 

εκπαιδευτική μονάδα με 1 ωρομίσθιο εκπαιδευτικό.  

Πίνακας 5 –Εκπαιδευτικό προσωπικό κάθε σχολικής μονάδας 2014 
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Πίνακας 6- Εκπαιδευτικό προσωπικό κάθε σχολικής μονάδας 2015 
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προϋπηρεσία  φτάνει το  43,48%  από το σύνολο των εκπαιδευτικών που στη 

συγκεκριμένη εκπαιδευτική μονάδα ήταν 23, ενώ  υπήρχαν και 2 εκπαιδευτικές 

μονάδες με κανέναν εκπαιδευτικό στα τόσα χρόνια προϋπηρεσίας. Επιπλέον, 

παρατηρούμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των εκπαιδευτικών με 16 έως 20 χρόνια να  
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19 20 

8 
11 

17 

47 48 

35 

10 

22 
25 

34 

27 

34 
37 

22 
25 

15 

63 

24 

36 

43 
37 

28 

48 

19 

28 
34 

40 

29.52 

0

10

20

30

40

50

60

70

D
M

U
1

D
M

U
2

D
M

U
3

D
M

U
4

D
M

U
5

D
M

U
6

D
M

U
7

D
M

U
8

D
M

U
9

D
M

U
1

0

D
M

U
1

1

D
M

U
1

2

D
M

U
1

3

D
M

U
1

4

D
M

U
1

5

D
M

U
1

6

D
M

U
1

7

D
M

U
1

8

D
M

U
1

9

D
M

U
2

0

D
M

U
2

1

D
M

U
2

2

D
M

U
2

3

D
M

U
2

4

D
M

U
2

5

D
M

U
2

6

D
M

U
2

7

D
M

U
2

8

D
M

U
2

9

Μ
.Ο

. 

Εκπαιδευτικό προσωπικό 

Μ.Ε. Α.Ε. Μ.Ε.Γ.Σ.Ω. Α.Ε.Γ.Σ.Ω. Ω.Ε. 



84 
 

φανερό ότι το μεγαλύτερο ποσοστό εκπαιδευτικών με 21 έως 25 έτη προϋπηρεσίας 

φτάνει το  47,37% από το σύνολο των εκπαιδευτικών που ήταν  19, ενώ υπήρχαν  8 

εκπαιδευτικές μονάδες με κανέναν εκπαιδευτικό στα συγκεκριμένα έτη. Τέλος, 

παρατηρούμε ότι το μέγιστο ποσοστό των εκπαιδευτικών με 25+ έτη προϋπηρεσίας 

φτάνει το  42,86% από το σύνολο των εκπαιδευτικών που ήταν  28, ενώ υπήρχαν και  

6 εκπαιδευτικές μονάδες που δεν είχαν κανέναν εκπαιδευτικό με τα συγκεκριμένα 

έτη.  

Πίνακας 7- Έτη προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών 2014  
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Σύμφωνα με την  έρευνα που διεξήχθη παρατηρούμε (πίνακας 8), ότι  το μέγιστο 

ποσοστό εκπαιδευτικών που είχαν από  1 έως 5 χρόνια προϋπηρεσία  την χρονιά 2015 

φτάνει το 92,86% από το σύνολο των εκπαιδευτικών που σε εκείνη την εκπαιδευτική 

μονάδα έφτανε τους 14, ενώ υπήρχαν  αρκετές εκπαιδευτικές μονάδες, συγκεκριμένα  

12, που δεν είχαν κανέναν εκπαιδευτικό με τόσα χρόνια προϋπηρεσία. Στη συνέχεια, 

το μεγαλύτερο ποσοστό εκπαιδευτικών που είχαν από  6 έως 10 χρόνια προϋπηρεσία 

φτάνει  το  75,00% από το σύνολο των εκπαιδευτικών που σε εκείνη την 

εκπαιδευτική μονάδα έφτανε τους 16, ενώ υπήρχαν και εκπαιδευτικές μονάδες , 

συγκεκριμένα  3 που δεν είχαν κανέναν εκπαιδευτικό με τόσα χρόνια προϋπηρεσία. 

Έπειτα,  βλέπουμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό εκπαιδευτικών με 11 έως 15 χρόνια 

προϋπηρεσία  φτάνει το  40,91%  από το σύνολο των εκπαιδευτικών που στη 
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συγκεκριμένη εκπαιδευτική μονάδα ήταν 22, ενώ  υπήρχαν και 2 εκπαιδευτικές 

μονάδες με κανέναν εκπαιδευτικό στα τόσα χρόνια προϋπηρεσίας. Επιπλέον, 

παρατηρούμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των εκπαιδευτικών με 16 έως 20 χρόνια να  

αγγίζει το  52,53% από το σύνολο των εκπαιδευτικών που ήταν  19, ενώ υπήρχαν και 

3 εκπαιδευτικές μονάδες με κανέναν εκπαιδευτικό με τόσα έτη. Στη συνέχεια, είναι 

φανερό ότι το μεγαλύτερο ποσοστό εκπαιδευτικών με 21 έως 25 έτη προϋπηρεσίας 

φτάνει το  29,41% από το σύνολο των εκπαιδευτικών που ήταν  34, ενώ υπήρχαν  6 

εκπαιδευτικές μονάδες με κανέναν εκπαιδευτικό στα συγκεκριμένα έτη. Τέλος, 

παρατηρούμε ότι το μέγιστο ποσοστό των εκπαιδευτικών με 25+ έτη προϋπηρεσίας 

φτάνει το  40,74% από το σύνολο των εκπαιδευτικών που ήταν  15, ενώ υπήρχαν και  

5 εκπαιδευτικές μονάδες που δεν είχαν κανέναν εκπαιδευτικό με τα συγκεκριμένα 

έτη.  

Πίνακας 8- Έτη προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών 2015  
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Σύμφωνα με τις απαντήσεις των διευθυντών για την σχολική χρονιά 2014 

παρατηρούμε (πίνακας 9.1, 9.2, 9.3), ότι το μεγαλύτερο ποσοστό εκπαιδευτικών με 

μεταπτυχιακό φτάνει το  32,35% όπου στη συγκεκριμένη εκπαιδευτική μονάδα το 

σύνολο των εκπαιδευτικών  αγγίζει τους 34, ενώ  υπάρχει ένα μόνο σχολείο που δεν 

έχει  κανέναν εκπαιδευτικό με μεταπτυχιακό , παρά το γεγονός ότι υπάρχουν 22 

εκπαιδευτικοί. Στη συνέχεια, βλέπουμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των 

εκπαιδευτικών με δεύτερο πτυχίο φτάνει το 21,28%, όπου στη συγκεκριμένη 

εκπαιδευτική μονάδα υπάρχουν 47 εκπαιδευτικοί, ενώ υπάρχουν και 3 εκπαιδευτικές 

μονάδες οι οποίες δεν έχουν κανέναν εκπαιδευτικό που να έχει στην κατοχή του 

δεύτερο πτυχίο. Τέλος, παρατηρούμε ότι  το μεγαλύτερο ποσοστό των εκπαιδευτικών  

με διδακτορικό  φτάνει μόλις το 6,25% όπου στη συγκεκριμένη  εκπαιδευτική μονάδα 

υπάρχουν 32 εκπαιδευτικοί, ενώ βλέπουμε ότι οι περισσότερες εκπαιδευτικές 

μονάδες  (16) δεν έχουν κανέναν κάτοχο διδακτορικού κάτι που δεν είναι πολύ θετικό  

καθώς  αυτό το γεγονός μπορεί να  προκαλεί προβλήματα στις μεθόδους διδασκαλίας  

δηλαδή δασκαλοκεντρικές κάτι  που δεν είναι πολύ εύστοχο για τις μέρες μας.  
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Πίνακας 9.1- Μεταπτυχιακό 2014 

 

 

Πίνακας 9.2- Δεύτερο πτυχίο 
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Πίνακας 9.3- Διδακτορικό 

 

Σύμφωνα με τις απαντήσεις των διευθυντών για την σχολική χρονιά 2015 

παρατηρούμε (πίνακας 10.1, 10.2, 10.3), ότι το μεγαλύτερο ποσοστό εκπαιδευτικών 

με μεταπτυχιακό φτάνει το  26,32% όπου στη συγκεκριμένη εκπαιδευτική μονάδα το 

σύνολο των εκπαιδευτικών  αγγίζει τους 38, ενώ  υπάρχουν 2 μόνο σχολεία που δεν 

έχουν  κανέναν εκπαιδευτικό με μεταπτυχιακό. Στη συνέχεια, βλέπουμε ότι το 

μεγαλύτερο ποσοστό των εκπαιδευτικών με δεύτερο πτυχίο φτάνει το  20,41%, όπου 

στη συγκεκριμένη εκπαιδευτική μονάδα υπάρχουν 49 εκπαιδευτικοί, ενώ υπάρχουν 

και 6 εκπαιδευτικές μονάδες οι οποίες δεν έχουν κανέναν εκπαιδευτικό που να έχει 

στην κατοχή του δεύτερο πτυχίο. Τέλος, παρατηρούμε ότι  το μεγαλύτερο ποσοστό 

των εκπαιδευτικών  με διδακτορικό  φτάνει μόλις το 7,50% όπου στη συγκεκριμένη  

εκπαιδευτική μονάδα υπάρχουν 40 εκπαιδευτικοί, ενώ βλέπουμε ότι οι περισσότερες 

εκπαιδευτικές μονάδες  (15) δεν έχουν κανέναν κάτοχο διδακτορικού κάτι που δεν 

είναι πολύ θετικό  καθώς  αυτό το γεγονός μπορεί να  προκαλεί προβλήματα στις 

μεθόδους διδασκαλίας  δηλαδή δασκαλοκεντρικές κάτι  που δεν είναι πολύ εύστοχο 

για τις μέρες μας.  
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Πίνακας 10.1- Μεταπτυχιακό 

 

Πίνακας 10.2- Δεύτερο πτυχίο 
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Πίνακας 10.3- Διδακτορικό 

 

Στην ερώτηση 2.2.1 παρατηρούμε (πίνακας 11), το βοηθητικό προσωπικό κάθε 

εκπαιδευτικής μονάδας για το 2014. Η εκπαιδευτική μονάδα που είχε το μεγαλύτερο 

αριθμό προσωπικού ήταν η DMU15 με 13 άτομα ενώ η εκπαιδευτική μονάδα με το 

μικρότερο αριθμό ήταν η DMU3με 1 μόνο άτομο για βοηθητικό προσωπικό. 

Πίνακας 11- Αριθμός προσωπικού 2014 

 

Στην ερώτηση 2.2.1 παρατηρούμε (πίνακας 12), το βοηθητικό προσωπικό κάθε 

εκπαιδευτικής μονάδας για το 2015. Η εκπαιδευτική μονάδα που είχε το μεγαλύτερο 

αριθμό προσωπικού ήταν η DMU25 με 13 άτομα ενώ η εκπαιδευτική μονάδα με το 

μικρότερο αριθμό ήταν η DMU9 με 1 μόνο άτομο για βοηθητικό προσωπικό. 
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Πίνακας 12- Αριθμός προσωπικού 2015 

 

 

Στην ερώτηση με το έτος ανέγερσης των εκπαιδευτικών μονάδων, παρατηρούμε 

(πίνακας 13), ότι η πιο παλιά εκπαιδευτική μονάδα είναι αυτήπου χτίστηκε το 1963 

και στο γράφημα είναι η DMU 19, ενώ η εκπαιδευτική μονάδα που είναι πρόσφατα 

χτισμένη είναι αυτή του 2008 και στο γράφημα είναι η DMU 28. Ως μέσος όρος όλων 

των εκπαιδευτικών μονάδων είναι  το 1986. Έτσι, βλέπουμε ότι τα περισσότερα 

κτήρια είναι αρκετά παλιά με αποτέλεσμα να έχουν και κάποιες βασικές ελλείψεις σε 

εγκαταστάσεις.  
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Πίνακας 13- Έτος ανέγερσης 

 

 

Στην ερώτηση για την επιφάνεια των κτηριακών εγκαταστάσεων παρατηρήθηκε 

(πίνακας 14), ότι η εκπαιδευτική μονάδα με την μεγαλύτερη επιφάνεια φτάνει  τις 

15.000 στρέμματα και αυτή είναι  η DMU 17, ενώ η εκπαιδευτική μονάδα με την 

μικρότερη επιφάνεια αγγίζει  τα 300 μέτρακαι είναι η DMU26.  Γενικότερα 

παρατηρείται ότι ο μέσος όρος των επιφανειακών κτηριακών εγκαταστάσεων των 

εκπαιδευτικών μονάδων είναι 3289,66 στρέμματα. Ένα σχετικά μέτριο ποσό για τις 

εγκαταστάσεις.  

Πίνακας 14- Επιφάνεια κτηριακών εγκαταστάσεων 
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Στην ερώτηση για την επιφάνεια του προαύλιου χώρου (πίνακας 15), έχουμε τα εξής 

αποτελέσματα: η εκπαιδευτική μονάδα με την μεγαλύτερη επιφάνεια φτάνει  τα 

20.000 στρέμματα και αυτή είναι η DMU 17, ενώ  η εκπαιδευτική μονάδα με την 

μικρότερη επιφάνεια φτάνει τα 300 μέτρα και αυτή είναι η DMU 3. Γενικότερα, 

παρατηρείται ότι ο μέσος όρος των επιφανειών του προαύλιου χώρου των 

εκπαιδευτικών μονάδων φτάνει  τα 3190,80 στρέμματα ένα σχετικά μέτριο ποσό για 

την επιφάνεια του προαύλιου.  

 

Πίνακας 15- Επιφάνεια προαύλιου χώρου 
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5. Συμπεράσματα- Συζήτηση 

 

Συνοψίζοντας στο 1
ο
 επίπεδο ανάλυσης με την μέθοδο DEA, 

(DataEnvelopmentAnalysis), έγινε η εκτίμηση του επιπέδου της Τεχνικής 

Αποδοτικότητας των εκπαιδευτικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της 

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) και ορίστηκαν οι αποδοτικές και 

μη αποδοτικές εκπαιδευτικές μονάδες λαμβάνοντας υπόψη ως εισροές: α) την 

αναλογία εκπαιδευτικών μαθητών σε κάθε εκπαιδευτική μονάδα, β) την αναλογία 

επικουρικού προσωπικού μαθητών σε κάθε εκπαιδευτική μονάδα, καθώς και ε) την 

αναλογία ηλεκτρονικών υπολογιστών μαθητών σε κάθε εκπαιδευτική μονάδα. Ως 

εκροές της εκπαιδευτικής διαδικασίας στο μοντέλο εκτίμησης της Τεχνικής 

Αποδοτικότητας των εκπαιδευτικών μονάδων που θα συμμετείχαν στην έρευνα 

θεωρήθηκαν α) ο Μέσος Όρος του Βαθμού πρόσβασης των Πανελλαδικών Εξετάσεων 

κάθε Εκπαιδευτικής Μονάδας τα σχολικά έτη 2014-15 και 2015-16  και το β) ποσοστό 

επιτυχίας των μαθητών που εισήχθησαν σε ιδρύματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της 

χώρας μέσω των Πανελλαδικών εξετάσεων.  

Από την ανάλυση του 1
ου

 επιπέδου προέκυψε ότι η μέση Τεχνική Αποδοτικότητα για 

το σχολικό έτος 2014 – 15 είναι 0.91 με τυπική απόκλιση 0.07 ενώ για το σχολικό 

έτος η μέση τιμή της Τεχνικής Αποδοτικότητας διαμορφώνεται στο 0.89 με τυπική 

απόκλιση 0.11. Από τα 4 μοντέλα που εξετάστηκαν, με διαφορετικό κάθε φορά 

συνδυασμό εισροών και εκροών, προέκυψε ότι κατά μέσο όρο στο σύνολο των 29 

εκπαιδευτικών μονάδων το 13,8% θεωρήθηκε Τεχνικά Αποδοτικό καθώς 4 κατά 

μέσο όρο εκπαιδευτικές μονάδες σε κάθε μοντέλο ανάλυσης είχαν επίπεδο 

Τεχνικής Αποδοτικότητας που έφτανε το 100% δημιουργώντας ένα βέλτιστο 

αποτέλεσμα για τις υπόλοιπες εκπαιδευτικές μονάδες. Επίσης έγινε για το κάθε 

μοντέλο χωριστά η ανάλυση των περιθωρίων χαλάρωσης (slacks) των εισροών με 

ταυτόχρονη βελτίωση των εκροών (projection) ώστε οι εκπαιδευτικές μονάδες οι 

οποίες υστερούν σε επίπεδο Τεχνικής Αποδοτικότητας να γνωρίζουν τι περιθώρια 

και δυνατότητες έχουν ώστε να αυξήσουν την σχολική τους αποδοτικότητα σε 

επίπεδα άλλων ομοειδών τεχνικά αποδοτικών εκπαιδευτικών μονάδων.      

Επιπλέον, παρατηρούμε στο δεύτερο επίπεδο ανάλυσης που έγινε με περιγραφική 

στατιστική ότι μόνο οι 9 εκπαιδευτικές μονάδες με ποσοστό 31,03% ανήκουν σε 

περιοχή με πληθυσμό πάνω από 45.000 κατοίκους. Στη συνέχεια προέκυψε ότι η 
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εκπαιδευτική μονάδα με τον μεγαλύτερο αριθμό μαθητών αγγίζει τους 498 ενώ η 

μικρότερη μόνο τους 57 και για τις τρεις τάξεις του Λυκείου. Έπειτα βλέπουμε ότι η 

εκπαιδευτική μονάδα με τον μεγαλύτερο αριθμό μονίμων εκπαιδευτικών ανέρχεται 

στους 56 το 2014 ενώ αυτή με τον μικρότερο αριθμό φτάνει τους  8 μόνιμους 

εκπαιδευτικούς. Εξίσου για το 2015 παρατηρούμε ότι η εκπαιδευτική μονάδα με τον 

μεγαλύτερο αριθμό μονίμων εκπαιδευτικών ανέρχεται στους 63, ενώ αυτή με τον 

μικρότερο αριθμό φτάνει τους  8 μόνιμους εκπαιδευτικούς. Όσον αφορά τα έτη 

προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών το 2014 έχουμε να παρατηρήσουμε ότι  το μέγιστο 

ποσοστό που είχαν από  1 έως 5 χρόνια προϋπηρεσία φτάνει το 95,83% από το 

σύνολο των εκπαιδευτικών που σε εκείνη την εκπαιδευτική μονάδα έφτανε τους 24, 

ενώ υπήρχαν  αρκετές εκπαιδευτικές μονάδες, συγκεκριμένα  13, που δεν είχαν 

κανέναν εκπαιδευτικό με τόσα χρόνια προϋπηρεσία. Στη συνέχεια το ποσοστό είναι 

πιο μικρό αυξάνοντας τα χρόνια προϋπηρεσίας. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με το 

2015 όπου το μέγιστο ποσοστό εκπαιδευτικών που είχαν από  1 έως 5 χρόνια 

προϋπηρεσία φτάνει το 92,86% από το σύνολο των εκπαιδευτικών που σε εκείνη την 

εκπαιδευτική μονάδα έφτανε τους 14, ενώ υπήρχαν  αρκετές εκπαιδευτικές μονάδες, 

συγκεκριμένα  12, που δεν είχαν κανέναν εκπαιδευτικό με τόσα χρόνια προϋπηρεσία. 

Στη συνέχεια το ποσοστό των εκπαιδευτικών γίνεται μικρότερο όσο αυξάνονται τα 

έτη προϋπηρεσίας. Στην ερώτηση με την κατοχή μεταπτυχιακού, δεύτερου πτυχίου 

και διδακτορικού το 2014 έχουμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό εκπαιδευτικών με 

μεταπτυχιακό φτάνει το  32,35% όπου στη συγκεκριμένη εκπαιδευτική μονάδα το 

σύνολο των εκπαιδευτικών  αγγίζει τους 34,το μεγαλύτερο ποσοστό των 

εκπαιδευτικών με δεύτερο πτυχίο φτάνει το 21,28%, όπου στη συγκεκριμένη 

εκπαιδευτική μονάδα υπάρχουν 47 εκπαιδευτικοί, ενώ υπάρχουν και 3 εκπαιδευτικές 

μονάδες οι οποίες δεν έχουν κανέναν εκπαιδευτικό που να έχει στην κατοχή του 

δεύτερο πτυχίο και τέλος παρατηρούμε ότι  το μεγαλύτερο ποσοστό των 

εκπαιδευτικών  με διδακτορικό  φτάνει μόλις το 6,25% όπου στη συγκεκριμένη  

εκπαιδευτική μονάδα υπάρχουν 32 εκπαιδευτικοί, ενώ βλέπουμε ότι οι περισσότερες 

εκπαιδευτικές μονάδες  (16) δεν έχουν κανέναν κάτοχο διδακτορικού κάτι που δεν 

είναι πολύ θετικό  καθώς  αυτό το γεγονός μπορεί να  προκαλεί προβλήματα στις 

μεθόδους διδασκαλίας  δηλαδή δασκαλοκεντρικές κάτι  που δεν είναι πολύ εύστοχο 

για τις μέρες μας. Στην ίδια ερώτηση το 2015 έχουμε τα εξής αποτελέσματα: ότι το 

μεγαλύτερο ποσοστό εκπαιδευτικών με μεταπτυχιακό φτάνει το  26,32% όπου στη 
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συγκεκριμένη εκπαιδευτική μονάδα το σύνολο των εκπαιδευτικών  αγγίζει τους 

38,στη συνέχεια βλέπουμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των εκπαιδευτικών με δεύτερο 

πτυχίο φτάνει το 20,41%, όπου στη συγκεκριμένη εκπαιδευτική μονάδα υπάρχουν 49 

εκπαιδευτικοί και τέλος παρατηρούμε ότι  το μεγαλύτερο ποσοστό των 

εκπαιδευτικών  με διδακτορικό  φτάνει μόλις το 7,50% όπου στη συγκεκριμένη  

εκπαιδευτική μονάδα υπάρχουν 40 εκπαιδευτικοί, ενώ βλέπουμε ότι οι περισσότερες 

εκπαιδευτικές μονάδες  (15) δεν έχουν κανέναν κάτοχο διδακτορικού κάτι που δεν 

είναι πολύ θετικό  καθώς  αυτό το γεγονός μπορεί να  προκαλεί προβλήματα στις 

μεθόδους διδασκαλίας  δηλαδή δασκαλοκεντρικές κάτι  που δεν είναι πολύ εύστοχο 

για τις μέρες μας.Στην ερώτηση για το βοηθητικό προσωπικό το 2014 η εκπαιδευτική 

μονάδα που είχε το μεγαλύτερο αριθμό προσωπικού ήταν η DMU15 με 13 άτομα ενώ 

η εκπαιδευτική μονάδα με το μικρότερο αριθμό ήταν η DMU3 με 1 μόνο άτομο. Στην 

ίδια ερώτηση το 2015 η εκπαιδευτική μονάδα που είχε το μεγαλύτερο αριθμό 

προσωπικού ήταν η DMU25 με 13 άτομα ενώ η εκπαιδευτική μονάδα με το 

μικρότερο αριθμό ήταν η DMU9 με 1 μόνο άτομο.Στην ερώτηση με το έτος 

ανέγερσης των εκπαιδευτικών μονάδων, παρατηρούμε, ότι η πιο παλιά εκπαιδευτική 

μονάδα είναι αυτήπου χτίστηκε το 1963 (DMU 19), ενώ η εκπαιδευτική μονάδα που 

είναι πρόσφατα χτισμένη είναι αυτή του 2008 (DMU 28). Ως μέσος όρος όλων των 

εκπαιδευτικών μονάδων είναι  το 1986. Έτσι, βλέπουμε ότι τα περισσότερα κτήρια 

είναι αρκετά παλιά με αποτέλεσμα να έχουν και κάποιες βασικές ελλείψεις σε 

εγκαταστάσεις. Στην ερώτηση για την επιφάνεια των κτηριακών εγκαταστάσεων 

παρατηρήθηκεότι η εκπαιδευτική μονάδα με την μεγαλύτερη επιφάνεια φτάνει  τις 

15.000 στρέμματα και αυτή είναι  η DMU 17, ενώ η εκπαιδευτική μονάδα με την 

μικρότερη επιφάνεια αγγίζει  τα 300 μέτρακαι είναι η DMU26.  Γενικότερα 

παρατηρείται ότι ο μέσος όρος των επιφανειακών κτηριακών εγκαταστάσεων των 

εκπαιδευτικών μονάδων είναι 3289,66 στρέμματα. Ένα σχετικά μέτριο ποσό για τις 

εγκαταστάσεις. Στην ερώτηση για την επιφάνεια του προαύλιου χώρου, έχουμε τα 

εξής αποτελέσματα: η εκπαιδευτική μονάδα με την μεγαλύτερη επιφάνεια φτάνει  τα 

20.000 στρέμματα και αυτή είναι η DMU 17, ενώ  η εκπαιδευτική μονάδα με την 

μικρότερη επιφάνεια φτάνει τα 300 μέτρα και αυτή είναι η DMU 3. Γενικότερα, 

παρατηρείται ότι ο μέσος όρος των επιφανειών του προαύλιου χώρου των 

εκπαιδευτικών μονάδων φτάνει  τα 3190,80 στρέμματα ένα σχετικά μέτριο ποσό για 

την επιφάνεια του προαύλιου.  
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