
Αναλογία μαθητών – εκπαιδευτικών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: 

 Διαχρονική εξέλιξη και γεωγραφική κατανομή  

(Εισήγηση για το 10ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο του ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ. της ΟΛΜΕ) 

Η πολιτική των περικοπών στη χρηματοδότηση της Δημόσιας Εκπαίδευσης τα τελευταία χρόνια επιχειρείται 

συχνά να παρουσιαστεί ως μία διαδικασία «εξορθολογισμού» ενός  πολυδάπανου και αναποτελεσματικού 

συστήματος. Βασικό εργαλείο στην προσπάθεια αυτή αποτελεί η – κατά παραγγελία της τότε ηγεσίας του 

Υπουργείου Παιδείας - έκθεση του ΟΟΣΑ για την ελληνική εκπαίδευση. Εκεί  υποστηρίζεται ότι το ωράριο των 

εκπαιδευτικών και ο αριθμός των μαθητών ανά τάξη στη χώρα μας υπολείπεται σημαντικά του διεθνούς μέσου 

όρου, με αποτέλεσμα έναν υπερπληθυσμό εκπαιδευτικών σε σχέση με το μαθητικό δυναμικό που 

αντικατοπτρίζεται σε μία αναλογία μαθητών-εκπαιδευτικών η οποία φτάνει μόλις το 7,7 στην Κατώτερη (έναντι 

11,5 στην ΕΕ-19 και 13,2 στον ΟΟΣΑ) και το 7,3 στην Ανώτερη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (έναντι 11,4 στην ΕΕ-

19 και 12,5 στον ΟΟΣΑ). Το παραπάνω έχει σαν αποτέλεσμα ένα μεγαλύτερο κόστος ανά μαθητή σε σχέση με τις 

υπόλοιπες χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ, παρά το γεγονός ότι αναγνωρίζεται ότι οι μισθοί ήταν, ακόμα και πριν την 

εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου, αρκετά χαμηλότεροι στη χώρα μας.   

Οι προτάσεις του οργανισμού για τη μείωση της εκπαιδευτικής δαπάνης ανά μαθητή περιλάμβαναν 

 Καταργήσεις και συγχωνεύσεις των μικρότερων σχολικών μονάδων ώστε ο ελάχιστος αριθμός των 

μαθητών να φτάνει τους 75 στα Δημοτικά, τους 150 στα Γυμνάσια και τους 250 στα Λύκεια. 

 Αύξηση του ανώτατου ορίου μαθητών ανά τμήμα στα 30 άτομα. 

 Αύξηση του εβδομαδιαίου ωραρίου διδασκαλίας στις 22 ώρες χωρίς καμία μείωση ανάλογα με τα 

έτη υπηρεσίας 

Οι συγκεκριμένες προτάσεις, που υλοποιήθηκαν μερικώς ή πλήρως τα χρόνια που ακολούθησαν, βασίζονται 

σε μία αποτύπωση της δομής της ελληνικής εκπαίδευσης η οποία είναι παραπλανητική για μια σειρά από 

λόγους. Αρχικά, επειδή ο «υπερπληθυσμός» των Ελλήνων εκπαιδευτικών επιχειρείται να τεκμηριωθεί με 

στοιχεία επταετίας, καθώς το 2006-07 ήταν η τελευταία χρονιά για την οποία ο ΟΟΣΑ διαθέτει στοιχεία για τη 

χώρα μας. Είναι αναμφίβολο, όπως θα επιχειρήσουμε να δείξουμε και παρακάτω, ότι τα νούμερα αυτά έχουν, 

πλέον, μεταβληθεί ριζικά.  

Δεύτερον, επειδή υπάρχει ένα σοβαρότατο λάθος στους υπολογισμούς του οργανισμού. Ο ΟΟΣΑ 

προκειμένου να εξάγει την αναλογία μαθητών-εκπαιδευτικών μετατρέπει τους εκπαιδευτικούς μερικής 

απασχόλησης σε ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης(«full-time equivalents») ανάλογα με τις ώρες που 

διδάσκουν. Για παράδειγμα, αν το μέσο ωράριο ενός εκπαιδευτικού πλήρους απασχόλησης είναι 20 ώρες, ένας 

εκπαιδευτικός που διδάσκει τις μισές (10 ώρες) θα προσμετρηθεί ως μισός εκπαιδευτικός πλήρους 

απασχόλησης (10/20=0,5). Στην περίπτωση της χώρας μας, ο αριθμός των εκπαιδευτικών σε ισοδύναμα πλήρους 

απασχόλησης εμφανίζεται μεγαλύτερος από το άθροισμα των εκπαιδευτικών πλήρους και μερικής 

απασχόλησης- κάτι που είναι μαθηματικώς αδύνατον! Κάνοντας τους σχετικούς υπολογισμούς διαπιστώνουμε 

ότι κάθε μερικώς απασχολούμενος εκπαιδευτικός έχει υπολογιστεί ως ισοδύναμο 2,14 και 1,63 καθηγητών 



πλήρους απασχόλησης σε Κατώτερη και Ανώτερη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, αντίστοιχα, οδηγώντας σε μία 

υποεκτίμηση του σχετικού δείκτη. 1 

Τέλος, επειδή οποιαδήποτε ευθεία σύγκριση του φόρτου εργασίας αποκλειστικά με βάση το ωράριο 

εργασίας αδικεί κατάφωρα τους Έλληνες εκπαιδευτικούς εξαιτίας της ανυπαρξίας βοηθητικού προσωπικού τα 

καθήκοντα του οποίου αναλαμβάνουν δάσκαλοι και καθηγητές, εναλλασσόμενοι στο ρόλο του διοικητικού 

υπαλλήλου, του ψυχολόγου, του τεχνικού, κ.λ.π.. Ο συνυπολογισμός όλου του απαραίτητου για την ορθή 

εκτέλεση της εκπαιδευτικής διαδικασίας προσωπικού (total teaching and non-teaching staff) περιορίζει τη 

διαφορά σε μόλις 5,3 εκπαιδευτικούς για κάθε 1.000 μαθητές ήδη από το 2009 (130,3 για τη χώρα μας έναντι 

125 για την υπόλοιπη ΕΕ) (OECD, 2009; ΚΕΜΕΤΕ, 2012).  

Η ανυπαρξία στοιχείων σχετικά με την αναλογία μαθητών μαθητών-εκπαιδευτικών μετά το 2007 μας 

αναγκάζει να ανατρέξουμε στα στοιχεία που συλλέγει και δημοσιεύει η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) 

κατά το τέλος κάθε σχολικούς έτους. Συγκρίνοντας τα δεδομένα του έτους 2011-2012 με αυτά του 2009-20102  

γίνεται σαφές ότι  ακόμα και η απαρχή της μνημονιακής πολιτικής αρκούσε για να μεταβληθεί σημαντικά η 

συγκεκριμένη αναλογία (Γράφημα 1), καθώς ο αριθμός των μαθητών που αντιστοιχεί σε κάθε εκπαιδευτικό 

αυξήθηκε σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης - με την εξαίρεση της Πρωτοβάθμιας όπου πραγματοποιήθηκαν 

πολλές προσλήψεις εκτός κρατικού προϋπολογισμού. Είναι δεδομένο ότι οι τάσεις αυτές έχουν επιδεινωθεί 

σημαντικά σήμερα, συνέπεια της αύξησης του ωραρίου, των μαζικών συνταξιοδοτήσεων και των μηδενικών 

διορισμών. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι παρ’ όλο που η μεγαλύτερη αύξηση (κατά 16,7%) εμφανίζεται στην Επαγγελματική 

Εκπαίδευση, η αναλογία μαθητών - εκπαιδευτικών παρέμενε σημαντικά χαμηλότερη από την αντίστοιχη στα 

Γενικά Λύκεια3,  κάτι που μπορεί να εξηγεί την ακόμα μεγαλύτερη στοχοποίησή της που ακολούθησε. Αξίζει να 

επισημάνουμε ότι η προσπάθεια εξοικονόμησης προσωπικού στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση τη συγκεκριμένη 

περίοδο είχε επικεντρωθεί κυρίως στην αύξηση του αριθμού των αριθμών ανά τμήμα. Η συγκεκριμένη πρακτική 

έχει μεγαλύτερη επίδραση με την αύξηση του βαθμού αστικοποίησης, κάτι που πιθανότατα αντανακλάται στη 

μικρότερη συγκριτικά μεταβολή που παρατηρείται στα Γυμνάσια όπου υπάρχει και μεγαλύτερη διασπορά 

σχολικών μονάδων. Αυτό κάνει επίσης σαφές ότι μία περαιτέρω συμπίεση των δαπανών για την Παιδεία περνάει 

                                                           
1
 Τα δεδομένα μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα του ΟΟΣΑ http://stats.oecd.org/#: Education and Skills/Education 

personnel. Εκεί παρατηρούμε ότι στην Κατώτερη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 40.186 εκπαιδευτικοί πλήρους και 2.058 
εκπαιδευτικοί μερικής απασχόλησης μετατρέπονται σε 44.593 ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης, ενώ στην Ανώτερη 
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 42.862 εκπαιδευτικοί πλήρους και 1.407 εκπαιδευτικοί μερικής απασχόλησης μετατρέπονται 
σε 45.155 ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης.  
2
 Οι σχετικοί πίνακες, η μεθοδολογία και τα ερωτηματολόγια που χρησιμοποιούνται για τη συλλογή των στοιχείων είναι 

διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της ΕΛ.ΣΤΑΤ.: http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE -->Στατιστικά Θέματα 
Εκπαίδευση. Διευθυντές, Υποδιευθυντές και εκπαιδευτικοί χωρίς πλήρες ωράριο μετατρέπονται σε ισοδύναμα πλήρους 
απασχόλησης διαιρώντας το μέσο ωράριο κάθε κατηγορίας με το μέσο ωράριο του εκπαιδευτικού πλήρους απασχόλησης  
(18,5 ώρες για το συγκεκριμένο έτος). Τα στοιχεία αυτά δεν είναι συγκρίσιμα με αυτά των υπόλοιπων χωρών του ΟΟΣΑ 
καθώς έχει ακολουθηθεί διαφορετική μεθοδολογία. Μπορούν να αξιοποιηθούν όμως για συγκρίσεις μεταξύ ετών, 
βαθμίδων εκπαίδευσης και νομών.  
3
 Οι διαφορές μεταξύ Γυμνασίων, Γενικών Λυκείων και Τεχνικής Εκπαίδευσης είναι όλες στατιστικά σημαντικές για επίπεδο 

σημαντικότητας α=10%. 

http://stats.oecd.org/
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE


–μεταξύ άλλων – και μέσα από κατάργηση/συγχώνευση των μικρότερων σχολικών μονάδων οι οποίες έχουν ήδη 

«προαξιολογηθεί» ως αναποτελεσματικές.  

Η εκτίμηση της γεωγραφικής κατανομής της αναλογίας μαθητών-εκπαιδευτικών στους νομούς της χώρας 

επιβεβαιώνει αυτό που έχει κατά το παρελθόν επισημανθεί από το εκπαιδευτικό κίνημα για τη μεγάλη επίδραση 

που ασκεί η νησιωτικότητα και το έντονο γεωγραφικό ανάγλυφο στο να εμφανίζεται πλασματικά ένας 

«μεγαλύτερος του απαιτούμενου» αριθμός εκπαιδευτικών. Είναι χαρακτηριστικό, όπως μπορεί κάποιος να 

παρατηρήσει στα Γραφήματα 2, 3 και 4,  ότι οι χαμηλότερες τιμές παρατηρούνται κατά βάση σε ορεινούς 

(Γρεβενά, Θεσπρωτία, Ευρυτανία, Φλώρινα, Καστοριά) ή νησιωτικούς νομούς (Λέσβος, Χίος, Κυκλάδες, Λευκάδα, 

Σάμος), ενώ αντίθετα οι υψηλότερες καταγράφονται ως επί το πλείστον σε νομούς με μεγάλα αστικά κέντρα 

όπως η Αττική, ο Πειραιάς, η Θεσσαλονίκη ή το Ηράκλειο. Μάλιστα, όπως αναδεικνύεται από το Γράφημα 5, η 

μέση τιμή της αναλογίας μαθητών - εκπαιδευτικών αυξάνεται σημαντικά καθώς αυξάνεται ο πληθυσμός του 

νομού σε όλες τις περιπτώσεις (η αύξηση αυτή είναι στατιστικά σημαντική για Γυμνάσια και Επαγγελματική 

Εκπαίδευση), με τις διαφορές αυτές να εκτιμώνται επίσης ως στατιστικά σημαντικές.   
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