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 Δείκτες εκροών στην εκπαίδευση 3.2

Στην ενότητα αυτή θα αναφερθούμε συνολικά στα 
παραγόμενα αποτελέσματα (εκροές) μέσα από την 
επεξεργασία συγκεκριμένων δεικτών εκροών. Οι δεί-
κτες διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: α) πρόωρης 
σχολικής εγκατάλειψης από την εκπαίδευση και την 
κατάρτιση, που αποτελεί και ευρωπαϊκό επίπεδο α-
ναφοράς (ΕΕ-2020), β) επίδοσης μαθητικού πληθυ-
σμού που αποτελεί και ευρωπαϊκό επίπεδο αναφοράς 
(ΕΕ-2020), και γ) βαθμοί επίτευξης τριών επιπλέον ευ-
ρωπαϊκών επιπέδων αναφοράς στην εκπαίδευση (ΕΕ-
2020). 
Στην πρώτη κατηγορία ως δείκτης πρόωρης σχολικής 
εγκατάλειψης (σχολική διαρροή) ορίζεται η αντίστοι-
χη μεταβλητή της έρευνας Εργατικού Δυναμικού της 
Eurostat. Η μέτρηση της πρόωρης σχολικής εγκατά-
λειψης αντικατοπτρίζει την ικανότητα των συστημά-
των να αναγνωρίζουν τα άτομα με υψηλό κίνδυνο δι-
αρροής και να αναλαμβάνουν τις κατάλληλες ενέργει-
ες προκειμένου να τα συγκρατήσουν στο εκπαιδευτι-
κό σύστημα. Η μείωση της πρόωρης σχολικής εγκατά-
λειψης αποτελεί επίσης δείκτη παρακολούθησης 
προόδου της εφαρμογής του προγράμματος «Εκπαί-
δευση και κατάρτιση 2020». 

Στη δεύτερη κατηγορία ως δείκτης επίδοσης του μα-
θητικού πληθυσμού παρουσιάζεται η επίδοση των 
μαθητών σύμφωνα με τα αποτέλεσμα του προγράμ-
ματος PISA 2006. Παράλληλα, η επάρκεια δεξιοτήτων 
των μαθητών σε βασικά γνωστικά πεδία, όπως η ανά-
γνωση, τα μαθηματικά και οι φυσικές επιστήμες, απο-
τελεί έναν από τους πέντε βασικούς δείκτες παρακο-
λούθησης για την επίτευξη της στρατηγικής της Λισα-
βόνας, και ταυτόχρονα κατέχει κεντρική θέση ανάμε-
σα στις δεξιότητες, που σύμφωνα με το ευρωπαϊκό 
πλαίσιο βασικών ικανοτήτων της δια βίου μάθησης 
(European Council, 2006), κρίνονται απαραίτητες για 
την προσωπική ολοκλήρωση του ατόμου, την ιδιότητα 
του ενεργού πολίτη, την κοινωνική ένταξη και την α-
πασχόληση.  
Στην τρίτη κατηγορία περιλαμβάνονται, ως δείκτες ε-
πίτευξης των ευρωπαϊκών επιπέδων αναφοράς στην 
εκπαίδευση, οι μεταβλητές που αποδίδουν κατ’ έτος 
την πορεία των κρατών-μελών και τη μέση τιμή της 
Ε.Ε. των 28 για κάθε επιπλέον στόχο που έχει τεθεί για 
το 2020 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

3.2.1 Πρόωρη εγκατάλειψη από την εκπαίδευση & κατάρτιση (ISCED 1-3) 

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη μέτρηση της σχολικής 
διαρροής χρησιμοποιείται ο δείκτης πρόωρης (σχολι-
κής) εγκατάλειψης από την εκπαίδευση και κατάρτι-
ση, ο οποίος αποδίδει το ποσοστό των νέων (πληθυ-
σμιακή ομάδα: 18 – 24 ετών) με επίπεδο εκπαίδευσης 
μέχρι και την κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
(απόφοιτοι επιπέδου ISCED 0, 1, 2 ή 3C). Συγκεκριμέ-
να στοιχεία για τη μέτρηση του φαινομένου συλλέγο-
νται μέσω της έρευνας «Εργατικού Δυναμικού» της 
Eurostat. Στη συγκεκριμένη έρευνα ορίζεται ως πρόω-
ρη σχολική εγκατάλειψη ο αριθμός των νέων της συ-
γκεκριμένης πληθυσμιακής ομάδας που έχουν εγκα-
ταλείψει την εκπαίδευση χωρίς να έχουν ολοκληρώσει 
την ανώτερη δευτεροβάθμια βαθμίδα και επιπλέον 
δεν συμμετέχουν τις τελευταίες 4 εβδομάδες από την 
στιγμή διεξαγωγής της έρευνας σε κάποιο πρόγραμμα 
εκπαίδευσης, ή κατάρτισης.  
Η μείωση της σχολικής διαρροής στη συγκεκριμένη 
πληθυσμιακή ομάδα θεωρείται ζωτικής σημασίας για 
τα κράτη μέλη της ΕΕ-28, αφού θα συμβάλλει σημα-
ντικά στην οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική 
συνοχή των κρατών μελών (European Commission 
2009). Συγκεκριμένα, ο περιορισμός του ποσοστού σε 
επίπεδα κάτω του 10%, στόχος που είχε τεθεί για το 
2010, διατηρείται και στους στόχους για το 2020 (ΕΕ-
2020), αφού την περίοδο 2000-2010 τα περισσότερα 
κράτη-μέλη της ΕΕ αντιμετώπισαν σοβαρές δυσκολίες 
κατά την προσπάθεια μείωσης του συγκεκριμένου εκ-
παιδευτικού δείκτη.  

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή 
του δείκτη πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης στα 28 
κράτη-μέλη της ΕΕ, καθώς και ο ετήσιος ρυθμός μετα-
βολής του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού δείκτη την 
περίοδο αναφοράς 2003-2014.  
Γράφημα 3.111: Δείκτης πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης στην ΕΕ-28 και 
ετήσιος ρυθμός μεταβολής του δείκτη την περίοδο 2003-2014 

Πηγή: EUROSTAT – UOE Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

Το 2014 ο δείκτης πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης 
της ΕΕ-28 είναι 11,2%, υπολειπόμενος κατά 1,2 ποσο-
στιαίες μονάδες του στόχου ΕΕ-2020. Κατά τη συνολι-
κή περίοδο αναφοράς (2003-2014) ο δείκτης πρόωρης 
σχολικής εγκατάλειψης της ΕΕ-28, καταγράφει σημα-
ντική μείωση κατά -31,7% (ή κατά 5,2 ποσοστιαίες 
μονάδες), από 16,4% το 2003, που αποτελεί και τη μέ-
γιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 
11,2% το 2014, που αντίστοιχα αποτελεί την ελάχιστη 
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τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς. Από την 
ετήσια μεταβολή του δείκτη πρόωρης σχολικής εγκα-
τάλειψης της ΕΕ-28, κατά την περίοδο αναφοράς, αξί-
ζει να σημειωθεί ότι σε κανένα έτος δεν καταγράφεται 
αύξηση του δείκτη έναντι του προηγούμενου, ενώ το 
υψηλότερο ποσοστό ετήσιας μείωσης του δείκτη κα-
ταγράφεται το 2013 (-6,3% έναντι του προηγούμενου 
έτους). 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης 
πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης στην Ελλάδα, καθώς 
και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής του συγκεκριμένου 
εκπαιδευτικού δείκτη την περίοδο αναφοράς 2003-
2014.  
Γράφημα 3.112: Δείκτης πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης στην ΕΛΛΑΔΑ και 
ετήσιος ρυθμός μεταβολής του δείκτη την περίοδο 2003-2014 

Πηγή: EUROSTAT – UOE Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

Το 2014 ο δείκτης πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης 
στην Ελλάδα είναι 9,0%, υπερκαλύπτοντας ήδη κατά 
1,0 ποσοστιαία μονάδα το στόχο ΕΕ-2020. Τη συγκε-
κριμένη χρονιά, ο δείκτης πρόωρης σχολικής εγκατά-
λειψης στην Ελλάδα υπολειπόταν κατά 2,2 ποσοστιαί-
ες μονάδες της αντίστοιχης τιμής της ΕΕ-28. Θα πρέπει 
να σημειωθεί, ότι η τιμή του δείκτη της Ελλάδας την 
περίοδο αναφοράς 2003-2014 υπολειπόταν σταθερά 
της αντίστοιχης τιμής της ΕΕ-28 με τη μέση διαφορά 
της περιόδου 2003-2014 να αντιστοιχεί σε 1,0 ποσο-
στιαία μονάδα, την ελάχιστη τιμή της διαφοράς να 

σημειώνεται το 2009 όπου η τιμή του δείκτη της χώ-
ρας ταυτίστηκε με τον αντίστοιχο της ΕΕ-28, και την 
αντίστοιχη μέγιστη τιμή της διαφοράς να σημειώνεται 
το 2014 (2,2 ποσοστιαίες μονάδες). Κατά τη συνολική 
περίοδο αναφοράς (2003-2014) ο δείκτης πρόωρης 
σχολικής εγκατάλειψης στην Ελλάδα, καταγράφει ση-
μαντικότατη μείωση κατά -42,3% (ή κατά 6,6 ποσο-
στιαίες μονάδες), από 15,6% το 2003 σε 9,0% το 2014. 
Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης περιό-
δου αναφοράς καταγράφονται αξιοσημείωτες αυξο-
μειώσεις του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού δείκτη.  
Συγκεκριμένα, την περίοδο 2003-2005 καταγράφεται 
μείωση του δείκτη πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης 
στην Ελλάδα, κατά -14,7% (ή 2,3 ποσοστιαίες μονά-
δες) από 15,6% το 2003, που αποτελεί και τη μέγιστη 
τιμή του εκπαιδευτικού δείκτη την περίοδο αναφοράς 
(2003-2014), σε 13,3% το 2005, ενώ αύξηση του δεί-
κτη κατά 13,5% (ή κατά 1,8 ποσοστιαίες μονάδες) κα-
ταγράφεται την περίοδο 2005-2006, από 13,3% το 
2011 σε 15,1% το 2006. Την επόμενη περίοδο 2006-
2014 καταγράφεται σημαντικότατη μείωση του δείκτη 
κατά -40,4% (ή κατά 6,1 ποσοστιαίες μονάδες) από 
15,1% το 2006 σε 9,0% το 2014, που αποτελεί και την 
ελάχιστη τιμή του δείκτη την περίοδο αναφοράς 
(2003-2014). Από την ετήσια μεταβολή του δείκτη 
πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης στην Ελλάδα, κατά 
την περίοδο αναφοράς 2003-2014, αξίζει να σημειω-
θεί ότι το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας αύξησης του 
δείκτη καταγράφεται το 2006 (κατά 13,5% έναντι του 
προηγούμενου έτους), ενώ το υψηλότερο ποσοστό 
ετήσιας μείωσης του δείκτη καταγράφεται το 2012 
(κατά -12,4% έναντι του προηγούμενου έτους).  

Στον ακόλουθο πίνακα αποτυπώνεται η ετήσια εξέλιξη 
του δείκτη πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης στα κρά-
τη-μέλη της ΕΕ-28, καθώς και η απόσταση της τιμής 
του 2014 από το στόχο ΕΕ-2020 (10%) και ο ρυθμός 
μεταβολής του συγκεκριμένου δείκτη ανά κράτος-
μέλος την περίοδο 2003-2014. 

Πίνακας 3.31: Ετήσια εξέλιξη του δείκτη πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28, μέση τιμή και ετήσιος ρυθμός μεταβολής του δείκτη την 
περίοδο 2003-2014 

Κράτη-μέλη 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Απόσταση 
από στόχο 

ΕΕ-2020 
10,0% 

Μεταβολή 
περιόδου 
2003-2014 

ΕΕ-28 16,4 16,0 15,7 15,3 14,9 14,6 14,2 13,9 13,4 12,7 11,9 11,2 -1,2 -31,7 ▼ 
Ισπανία 31,7 32,2 31,0 30,3 30,8 31,7 30,9 28,2 26,3 24,7 23,6 21,9 -11,9 -30,9 ▼ 
Μάλτα 49,9 42,1 33,0 32,2 30,2 27,2 25,7 23,8 22,7 21,1 20,5 20,3 -10,3 -59,3 ▼ 
Ρουμανία 22,5 22,4 19,6 17,9 17,3 15,9 16,6 19,3 18,1 17,8 17,3 18,1 -8,1 -19,6 ▼ 
Πορτογαλία 41,2 39,3 38,3 38,5 36,5 34,9 30,9 28,3 23,0 20,5 18,9 17,4 -7,4 -57,8 ▼ 
Ιταλία 23,0 23,1 22,1 20,4 19,5 19,6 19,1 18,6 17,8 17,3 16,8 15,0 -5,0 -34,8 ▼ 
Βουλγαρία 21,9 21,4 20,4 17,3 14,9 14,8 14,7 13,9 11,8 12,5 12,5 12,9 -2,9 -41,1 ▼ 
Ην. Βασίλειο 12,1 12,1 11,6 11,3 16,6 16,9 15,7 14,8 14,9 13,4 12,3 11,8 -1,8 -2,5 ▼ 
Εσθονία 13,7 13,9 14,0 13,4 14,4 14,0 13,5 11,0 10,6 10,3 9,7 11,4 -1,4 -16,8 ▼ 
Ουγγαρία 12,0 12,6 12,5 12,5 11,4 11,7 11,5 10,8 11,4 11,8 11,9 11,4 -1,4 -5,0 ▼ 
Βέλγιο 14,3 13,1 12,9 12,6 12,1 12,0 11,1 11,9 12,3 12,0 11,0 9,8 0,2 -31,5 ▼ 
Γερμανία 12,8 12,1 13,5 13,7 12,5 11,8 11,1 11,9 11,6 10,5 9,8 9,5 0,5 -25,8 ▼ 
Φινλανδία 10,1 10,0 10,3 9,7 9,1 9,8 9,9 10,3 9,8 8,9 9,3 9,5 0,5 -5,9 ▼ 
Ελλάδα 15,6 14,5 13,3 15,1 14,3 14,4 14,2 13,5 12,9 11,3 10,1 9,0 1,0 -42,3 ▼ 
Γαλλία 12,7 12,3 12,5 12,7 12,8 11,8 12,4 12,7 12,3 11,8 9,7 9,0 1,0 -29,1 ▼ 
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Κράτη-μέλη 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Απόσταση 
από στόχο 

ΕΕ-2020 
10,0% 

Μεταβολή 
περιόδου 
2003-2014 

Ολλανδία 14,3 14,1 13,5 12,6 11,7 11,4 10,9 10,0 9,2 8,9 9,3 8,7 1,3 -39,2 ▼ 
Λετονία 18,8 15,9 15,4 15,6 15,6 15,5 14,3 12,9 11,6 10,6 9,8 8,5 1,5 -54,8 ▼ 
Δανία 10,4 8,8 8,7 9,1 12,9 12,5 11,3 11,0 9,6 9,1 8,0 7,8 2,2 -25,0 ▼ 
Αυστρία 9,0 9,8 9,3 10,0 10,8 10,2 8,8 8,3 8,5 7,8 7,5 7,0 3,0 -22,2 ▼ 
Ιρλανδία 13,1 13,1 12,5 12,2 11,8 11,4 11,7 11,5 10,8 9,7 8,4 6,9 3,1 -47,3 ▼ 
Κύπρος 17,3 20,6 18,2 14,9 12,5 13,7 11,7 12,7 11,3 11,4 9,1 6,8 3,2 -60,7 ▼ 
Σλοβακία 5,3 6,8 6,3 6,6 6,5 6,0 4,9 4,7 5,1 5,3 6,4 6,7 3,3 26,4 ▲ 
Σουηδία 9,2 9,2 10,8 8,6 8,0 7,9 7,0 6,5 6,6 7,5 7,1 6,7 3,3 -27,2 ▼ 
Λουξεμβούργο 12,3 12,7 13,3 14,0 12,5 13,4 7,7 7,1 6,2 8,1 6,1 6,1 3,9 -50,4 ▼ 
Λιθουανία 11,4 10,3 8,4 8,8 7,8 7,5 8,7 7,9 7,4 6,5 6,3 5,9 4,1 -48,2 ▼ 
Τσεχία 6,5 6,3 6,2 5,1 5,2 5,6 5,4 4,9 4,9 5,5 5,4 5,5 4,5 -15,4 ▼ 
Πολωνία 6,0 5,6 5,3 5,4 5,0 5,0 5,3 5,4 5,6 5,7 5,6 5,4 4,6 -10,0 ▼ 
Σλοβενία 4,6 4,3 4,9 5,6 4,1 5,1 5,3 5,0 4,2 4,4 3,9 4,4 5,6 -4,3 ▼ 
Κροατία 7,9 5,4 5,1 4,7 4,5 4,4 5,2 5,2 5,0 5,1 4,5 2,7 7,3 -65,8 ▼ 

Πηγή δεδομένων: Eurostat – UOE Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
Η κατάταξη των κρατών μελών έγινε με φθίνουσα σειρά επί της τιμής του δείκτη το 2014.  

Το 2014 ο δείκτης πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης 
της ΕE-28 είναι 11,2%. Στην κατανομή, ως προς το συ-
γκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα κατέχει την 13η θέση, 
μεταξύ των 28 κρατών-μελών της ΕΕ, με ποσοστό 
9,0%. Τη συγκεκριμένη χρονιά ο στόχος ΕΕ-2020 για 
την πρόωρη σχολική εγκατάλειψη έχει ήδη επιτευχθεί 
σε 19 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ (στο 67,9%) με τη 
χαμηλότερη τιμή του δείκτη να καταγράφεται στην 
Κροατία (2,7%) και κατά αύξουσα σειρά ακολουθούν: 
η Σλοβενία (4,4%), η Πολωνία (5,4%), η Τσεχία (5,5%), η 
Λιθουανία (5,9%), το Λουξεμβούργο (6,1%), η Σουηδία 
και η Σλοβακία(6,7%), η Κύπρος (6,8%), η Ιρλανδία 
(6,9%), η Αυστρία (7,0%), η Δανία (7,8%), η Λετονία 
(8,5%), η Ολλανδία (8,7%), η Γαλλία & η Ελλάδα (9,0%), 
η Φινλανδία & η Γερμανία (9,5%) και το Βέλγιο 
(9,8%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα υπόλοιπα 9 
από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ στα οποία η τιμή του 
δείκτη υπερέχει του στόχου ΕΕ-2020 με την υψηλότε-
ρη τιμή του δείκτη να καταγράφεται στην Ισπανία 
(21,9% ) τιμή υπερέχουσα του στόχου ΕΕ-2020 κατά 
11,9 ποσοστιαίες μονάδες και κατά φθίνουσα σειρά 
ακολουθούν: η Μάλτα (20,3%) τιμή υπερέχουσα του 
στόχου ΕΕ-2020 κατά 10,3 ποσοστιαίες μονάδες, η 
Ρουμανία (18,1%) τιμή υπερέχουσα του στόχου ΕΕ-
2020 κατά 8,1 ποσοστιαίες μονάδες, η Πορτογαλία 
(17,4%) τιμή υπερέχουσα του στόχου ΕΕ-2020 κατά 
7,4 ποσοστιαίες μονάδες, η Ιταλία (15,0%) τιμή υπε-
ρέχουσα του στόχου ΕΕ-2020 κατά 5,0 ποσοστιαίες 
μονάδες, η Βουλγαρία (12,9%) τιμή υπερέχουσα του 
στόχου ΕΕ-2020 κατά 2,9 ποσοστιαίες μονάδες, το 
Ηνωμένο Βασίλειο (11,8%) τιμή υπερέχουσα του στό-
χου ΕΕ-2020 κατά 1,8 ποσοστιαίες μονάδες, η Εσθο-
νία και η Ουγγαρία (11,4%) τιμή υπερέχουσα του 
στόχου ΕΕ-2020 κατά 1,4 ποσοστιαίες μονάδες. Η τιμή 
του λόγου top5 (18,5%)/ bottom5  (4,8%)/ είναι ιδιαί-
τερα υψηλή (3,88 φορές), γεγονός που υποδηλώνει 
την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων ως προς το 
ποσοστό της πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης μεταξύ 
των κρατών-μελών της ΕΕ. 
Το 2003 ο στόχος ΕΕ-2020 για την πρόωρη σχολική ε-
γκατάλειψη έχει ήδη επιτευχθεί σε 7 από τα 28 κράτη-

μέλη της ΕΕ (στο 25,0%) με τη χαμηλότερη τιμή του 
δείκτη να καταγράφεται στη Σλοβενία (4,6%) και κατά 
αύξουσα σειρά ακολουθούν: η Σλοβακία (5,3%), η Πο-
λωνία (6,0%), η Τσεχία (6,5%), Κροατία (7,9%), η Αυ-
στρία (9,0%) και η Σουηδία (9,2%), ενώ σε 2 επιπλέον 
κράτη-μέλη της ΕΕ η τιμή του δείκτη είναι οριακή του 
στόχου ΕΕ-2020 (Φιλανδία 10,1% και Δανία 10,4%). 
Τη συγκεκριμένη χρονιά στα υπόλοιπα 19 κράτη-μέλη 
της ΕΕ η τιμή του δείκτη υπερτερεί του στόχου ΕΕ-
2020 με την υψηλότερη τιμή να καταγράφεται στη 
Μάλτα (49,9%) και κατά φθίνουσα σειρά ακολου-
θούν: η Πορτογαλία (41,2%), η Ισπανία (31,7%), η Ι-
ταλία (23,0%), η Ρουμανία (22,5%), η Βουλγαρία 
(21,9%), η Λετονία (18,8%), η Κύπρος (17,3%), η Ελλά-
δα (15,6%), το Βέλγιο και η Ολλανδία (14,3%), η Εσθο-
νία (13,7%), η Ιρλανδία (13,1%), η Γερμανία (12,8%), η 
Γαλλία (12,7%), το Λουξεμβούργο (12,3%), το Ηνωμέ-
νο Βασίλειο (12,1%), η Ουγγαρία (12,0%) και η Λι-
θουανία (11,4%). Το 2003 η τιμή του λόγου top5 
(33,7%)/ bottom5  (6,1%)/ είναι ιδιαίτερα υψηλή (5,55 
φορές), γεγονός που υποδηλώνει την ύπαρξη σημα-
ντικών διαφοροποιήσεων ως προς το ποσοστό της 
πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης μεταξύ των κρατών-
μελών της ΕΕ. 
Κατά την περίοδο αναφοράς (2003-2014) καταγράφε-
ται σημαντική μείωση του δείκτη πρόωρης σχολικής 
εγκατάλειψης στην ΕΕ-28 κατά -31,7% (ή κατά 5,2 
ποσοστιαίες μονάδες). Τη συγκεκριμένη περίοδο α-
ναφοράς μόνο στη Σλοβακία καταγράφεται αύξηση 
του δείκτη πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης κατά 
26,4%. Αντίθετα στα υπόλοιπα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ 
καταγράφεται μείωση του δείκτη πρόωρης σχολικής 
εγκατάλειψης με τη μεγαλύτερη να καταγράφεται 
στην Κροατία (κατά -65,8%) και κατά σειρά ακολου-
θούν: η Κύπρος (-60,7%), η Μάλτα (-59,3%), η Πορτο-
γαλία (κατά -57,8%), η Λετονία (-54,8%), το Λουξεμ-
βούργο (κατά -50,4%), η Λιθουανία (-48,2%), η Ιρλαν-
δία (κατά -47,3%), η Ελλάδα (-42,3%), η Βουλγαρία (-
41,1%), η Ολλανδία (-39,2%), η Ιταλία (κατά -34,8%), 
το Βέλγιο (κατά -31,5%), η Ισπανία (-30,9%), η Γαλλία 
(-29,1%), η Σουηδία (κατά -27,2%), η Γερμανία (-
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25,8%), η Δανία (κατά -25,0%), η Αυστρία (κατά -
22,2%), η Ρουμανία (κατά -19,6%), η Εσθονία (-16,9%), 
η Τσεχία (-15,4%), η Πολωνία (-10,0%), η Φινλανδία (-
5,9%), η Ουγγαρία (κατά -5,0%), η Σλοβενία (-4,3%) 
και το Ηνωμένο Βασίλειο (-2,5%).  
Στον ακόλουθο πίνακα αποτυπώνεται η ετήσια εξέλιξη 
των στατιστικών παραμέτρων θέσης (μέση τιμή, διά-

μεσος, μέγιστη και ελάχιστη τιμή, μέση τιμή των top5 
και bottom5 κρατών-μελών και του εύρους της δια-
φοράς τους) και διασποράς (τυπική απόκλιση, συντε-
λεστής συσχέτισης και λόγος ακραίων τιμών) του δεί-
κτη πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης στα 28 κράτη-
μέλη της ΕΕ-28 και ρυθμός μεταβολής των στατιστι-
κών παραμέτρων κατά την περίοδο 2003-2014. 

Πίνακας 3.32: Ετήσια εξέλιξη των περιγραφικών στατιστικών παραμέτρων του δείκτη πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης στην ΕΕ-28 και ρυθμός μεταβολής των 
συγκεκριμένων παραμέτρων την περίοδο 2003-2014 

Στατιστικές παράμετροι 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Μεταβολή 
περιόδου 
2003-2014 

Μέση Τιμή (μ) 15,7 15,1 14,4 14,0 13,6 13,4 12,7 12,2 11,5 11,1 10,4 9,9 -37,2 ▼ 
Διάμεσος (σ) 12,8 12,7 12,7 12,6 12,5 11,9 11,4 11,3 11,1 10,4 9,5 8,9 -30,6 ▼ 

Τυπική Απόκλιση (stv) 10,4 9,5 8,3 8,1 7,8 7,4 6,9 6,4 5,7 5,1 4,9 4,8 -53,7 ▼ 
Συντελεστής Διακύμανσης (CV) 0,66 0,63 0,58 0,58 0,57 0,55 0,55 0,53 0,50 0,46 0,48 0,49 -26,3 ▼ 

Μέγιστη τιμή (max) 49,9 42,1 38,3 38,5 36,5 34,9 30,9 28,3 26,3 24,7 23,6 21,9 -56,1 ▼ 
Ελάχιστη τιμή (min) 4,6 4,3 4,9 4,7 4,1 4,4 4,9 4,7 4,2 4,4 3,9 2,7 -41,3 ▼ 

Εύρος (max - min) 45,3 37,8 33,4 33,8 32,4 30,5 26,0 23,6 22,1 20,3 19,7 19,2 -57,6 ▼ 
Λόγος max/min 10,8 9,8 7,8 8,2 8,9 7,9 6,3 6,0 6,3 5,6 6,1 8,1 -25,2 ▼ 

Μέση τιμή κρατών-μελών top5 33,7 31,8 29,0 27,9 26,9 26,1 24,6 23,6 21,6 20,3 19,4 18,5 -44,9 ▼ 
Μέση τιμή κρατών-μελών ενδιάμεσης κατ. 15,5 15,2 14,6 14,2 13,9 13,8 13,1 12,7 12,1 11,6 10,6 10,3 -33,3 ▼ 

Μέση τιμή κρατών-μελών bottom5 6,1 5,7 5,6 5,5 5,1 5,2 5,2 5,0 5,0 5,2 5,1 4,8 -21,1 ▼ 
Εύρος (top5 - bottom5) 9,4 9,5 9,1 8,7 8,8 8,6 7,9 7,6 7,1 6,4 5,5 5,5 -41,2 ▼ 

Λόγος top5/ bottom5 5,6 5,6 5,2 5,1 5,3 5,0 4,7 4,7 4,4 3,9 3,8 3,9 -30,2 ▼ 
Τυπική απόκλιση κρατών-μελών top5 11,9 9,0 7,6 8,6 8,1 7,7 6,6 4,7 3,6 3,0 2,8 2,7 -77,5 ▼ 

Τυπική απόκλιση κρατών ενδιάμεσης κατ. 3,3 3,4 2,9 2,5 2,4 2,4 2,4 2,4 2,3 1,9 1,9 2,0 -39,5 ▼ 
Τυπική απόκλιση κρατών-μελών bottom5 1,3 1,0 0,6 0,7 0,9 0,6 0,2 0,3 0,5 0,5 0,9 1,3 2,6 ▲ 

Πηγή δεδομένων: Eurostat – UOE Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
H Μέση Τιμή υπολογίζεται ως απλός μέσος όρος των τιμών των διοικητικών περιφερειών των 28 κρατών-μελών και διαφέρει από την τιμή της ΕΕ-28, η οποία υπολογίζεται ως σταθμισμένος μέ-
σος όρος των τιμών των χωρών. Επίσης, η κατανομή των 27 κρατών-μελών έχει χωριστεί σε 3 ομάδες: α) το top5, που περιλαμβάνει τις πέντε υψηλότερες τιμές κατ’ έτος, β) το bottom5 που περι-
λαμβάνει τις πέντε χαμηλότερες τιμές κατ’ έτος και γ) την ενδιάμεση κατηγορία, που περιλαμβάνει τις χώρες που δεν ανήκουν ούτε στο top5 ούτε στο bottom5. Το πλήθος των χωρών που ανή-
κουν στην ενδιάμεση κατηγορία μεταβάλλεται ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των στοιχείων (π.χ. Εάν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία και για τα 28 κράτη-μέλη, τότε στην ενδιάμεση κατηγορία πε-
ριλαμβάνονται 18 χώρες). Στον πίνακα, πέραν των κοινών περιγραφικών στατιστικών παραμέτρων παρουσιάζονται η μέση τιμή και η τυπική απόκλιση και για τις τρεις αυτές κατηγορίες. 

Από τη μελέτη των περιγραφικών στατιστικών παρα-
μέτρων του δείκτη πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης 
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 προκύπτει ότι κατά τη διάρ-
κεια της περιόδου αναφοράς 2003-2014: 
 Ως προς τους δείκτες θέσης: Η μέση τιμή της ΕΕ-28

κινείται πτωτικά καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου 
με μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής -4,1%. Κατά την 
περίοδο αναφοράς σημειώνεται ότι η συνολική μεί-
ωση της μέσης τιμής της κατηγορίας top5 (μείωση 
κατά -15,1 ποσοστιαίες μονάδες), ήταν πολλαπλάσια 
της μείωσης της μέσης τιμής της τόσο της κατηγορί-
ας bottom5 (κατά -1,3 ποσοστιαίες μονάδες), όσο 
και της ενδιάμεσης κατηγορίας κρατών-μελών (κατά 
-4,5 μονάδες). Με άλλα λόγια, τα κράτη με τα υψη-
λότερα ποσοστά πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης το 
2003 εμφάνισαν σημαντικά μεγαλύτερη βελτίωση σε 
σχέση με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη. 
 Ως προς τους δείκτες διασποράς: (α) Το εύρος του

δείκτη παρουσιάζει σημαντική μείωση (κατά 26,1 
ποσοστιαίες μονάδες) και διαμορφώνεται το 2014 
στο 19,2 ποσοστιαίες μονάδες. (β) Η τυπική απόκλι-
ση των κρατών- μελών της ΕΕ-28 μειώθηκε κατά 5,6 
μονάδες την περίοδο 2003-2014. Η μείωση αυτή ο-
φείλεται κυρίως στη μείωση της τυπικής απόκλισης 
της κατηγορίας top-5 (κατά 9,2 μονάδες) την περίο-
δο 2003-2014. Με άλλα λόγια, πέραν της συνολικής 
μείωσης των διαφορών μεταξύ των κρατών-μελών 
ως προς το ποσοστό πρόωρης σχολικής εγκατάλει-

ψης των μαθητών, παρατηρείται σημαντικότατη 
μείωση των διαφορών μεταξύ των χωρών που εμ-
φάνιζαν τα υψηλότερα ποσοστά στην κατηγορία, με 
τις τελευταίες να μειώνουν κατά πολύ περισσότερο 
τη μέση τιμής τους στην κατηγορία σε σχέση με τις 
υπόλοιπες χώρες. Συνολικά, ωστόσο, ο βαθμός δια-
φοροποίησης των κρατών-μελών καθ’ όλη τη διάρ-
κεια της περιόδου αναφοράς είναι σημαντικός με 
την τιμή του συντελεστή συσχέτισης (CV) να δια-
μορφώνεται στο 0,49 το 2014, μειωμένος κατά -26,2 
της τιμής του 2003 (0,66). 

Στη συνέχεια της ενότητας διερευνώνται βασικές δια-
φοροποιήσεις των τιμών του δείκτη πρόωρης σχολι-
κής εγκατάλειψης στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 ως προς 
το φύλο των μαθητών, το διοικητικό πλαίσιο αναφο-
ράς των σχολικών μονάδων (επίπεδο διοικητικής πε-
ριφέρειας NUTS2), την εθνικότητα (αλλοδαποί/ ημε-
δαποί) και την εργασιακή κατάσταση των νέων που 
διαρρέουν. 

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΦΥΛΟ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΠΟΥ 
ΔΙΑΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή 
του δείκτη πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης συνολι-
κά και ως προς το φύλο των νέων που διαρρέουν από 
την εκπαίδευση στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ , καθώς και 
ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της τιμής του δείκτη των 
ανδρών την περίοδο αναφοράς 2003-2014.  
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Το 2014 ο δείκτης πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης 
των ανδρών της ΕΕ-28 είναι 12,8%, υπολειπόμενος κα-
τά 1,6 ποσοστιαίες μονάδες του στόχου ΕΕ-2020 και 
υπερέχοντας κατά 3,2 ποσοστιαίες μονάδες της αντί-
στοιχης τιμής του δείκτη των γυναικών (9,6%). Κατά τη 
συνολική περίοδο αναφοράς (2003-2014) ο δείκτης 
πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης των ανδρών της ΕΕ-
28, που υπερέχει σε όλα τα έτη της αντίστοιχης τιμής 
του δείκτη γυναικών, καταγράφει σημαντική μείωση 
κατά -30,8% (ή κατά 5,7 ποσοστιαίες μονάδες), από 
18,5% το 2003, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του 
δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 12,8% το 2014, 
που αντίστοιχα αποτελεί την ελάχιστη τιμή του δείκτη 
κατά την περίοδο αναφοράς. Από την ετήσια μεταβο-
λή του δείκτη πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης των 
ανδρών της ΕΕ-28, κατά την περίοδο αναφοράς, αξίζει 
να σημειωθεί ότι σε κανένα έτος δεν καταγράφεται 
αύξηση του δείκτη έναντι του προηγούμενου, ενώ το 
υψηλότερο ποσοστό ετήσιας μείωσης του δείκτη κα-
ταγράφεται το 2013 (-6,2% έναντι του προηγούμενου 
έτους).  
Γράφημα 3.113: Δείκτης πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης στην ΕΕ-28 ως 
προς το φύλο των νέων που διαρρέουν από την εκπαίδευση και ετήσιος 
ρυθμός μεταβολής του δείκτη των ανδρών μαθητών την περίοδο 2003-2014 

Πηγή: EUROSTAT – UOE Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

Την ίδια περίοδο, ο δείκτης πρόωρης σχολικής εγκα-
τάλειψης των γυναικών της ΕΕ-28, καταγράφει σημα-
ντική μείωση κατά -32,9% (ή κατά 4,7 ποσοστιαίες μο-
νάδες), από 14,3% το 2003 σε 9,6% το 2014. Από την 
ετήσια μεταβολή του δείκτη πρόωρης σχολικής εγκα-
τάλειψης της ΕΕ-28, κατά την περίοδο αναφοράς, αξί-
ζει να σημειωθεί ότι σε κανένα έτος δεν καταγράφεται 
αύξηση του δείκτη έναντι του προηγούμενου, ενώ το 
υψηλότερο ποσοστό ετήσιας μείωσης του δείκτη κα-
ταγράφεται το 2013 (-6,4% έναντι του προηγούμενου 
έτους). Την περίοδο 2003-2014 το εύρος της παρατη-
ρούμενης διαφοράς μεταξύ των τιμών του δείκτη 
πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης ανδρών και γυναι-
κών καταγράφει μείωση κατά -23,8% (ή κατά 1,0 πο-
σοστιαία μονάδα), από 4,2 ποσοστιαίες μονάδες το 
2003 σε 3,2 ποσοστιαίες μονάδες το 2014, που αποτε-
λεί και την ελάχιστη τιμή του εύρους της διαφοράς, 
ενώ η μέγιστη τιμή του εύρους της διαφοράς μεταξύ 

των τιμών του δείκτη ανδρών και γυναικών καταγρά-
φεται το 2004 (κατά 4,6 ποσοστιαίες μονάδες). 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή 
του δείκτη πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης συνολι-
κά και ως προς το φύλο των νέων που διαρρέουν από 
την εκπαίδευση στην Ελλάδα, καθώς και ο ετήσιος 
ρυθμός μεταβολής της τιμής του δείκτη των ανδρών 
την περίοδο αναφοράς 2003-2014. 
Γράφημα 3.114: Δείκτης πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης στην ΕΛΛΑΔΑ ως 
προς το φύλο των νέων που διαρρέουν από την εκπαίδευση και ετήσιος 
ρυθμός μεταβολής του δείκτη των ανδρών μαθητών την περίοδο 2003-2014 

Πηγή: EUROSTAT – UOE Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

Το 2014 ο δείκτης πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης 
των ανδρών στην Ελλάδα είναι 11,5%, υπολειπόμενος 
κατά 1,5 ποσοστιαίες μονάδες του στόχου ΕΕ-2020 και 
υπερέχοντας κατά 4,9 ποσοστιαίες μονάδες της αντί-
στοιχης τιμής του δείκτη των γυναικών (6,6%) στην Ελ-
λάδα. Τη συγκεκριμένη χρονιά, ο δείκτης πρόωρης 
σχολικής εγκατάλειψης των ανδρών στην Ελλάδα υπο-
λειπόταν κατά 1,3 ποσοστιαίες μονάδες της αντίστοι-
χης τιμής της ΕΕ-28. Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι η τι-
μή του δείκτη των ανδρών στην Ελλάδα κατά την πε-
ρίοδο 2003-2014 δεν υπολειπόταν σταθερά της αντί-
στοιχης τιμής των ανδρών στην ΕΕ-28, αφού την περί-
οδο 2006-2011 υπερείχε της τιμής του δείκτη στη ΕΕ-
28, με τη μέση διαφορά της περιόδου 2003-2014 να 
είναι μικρή (0,3 ποσοστιαίες μονάδες, την ελάχιστη τι-
μή της διαφοράς να σημειώνεται τα έτη 2004, 2005, 
2010 και 2011 (κατά 0,6 ποσοστιαίες μονάδες) και την 
αντίστοιχη μέγιστη τιμή της διαφοράς να σημειώνεται 
το 2006 (2,2 ποσοστιαίες μονάδες).  
Το 2014 ο δείκτης πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης 
των γυναικών στην Ελλάδα υπολειπόταν κατά 3,0 πο-
σοστιαίες μονάδες της αντίστοιχης τιμής της ΕΕ-28. Θα 
πρέπει να σημειωθεί, ότι η τιμή του δείκτη των γυναι-
κών στην Ελλάδα την περίοδο αναφοράς 2003-2014 
υπολειπόταν σταθερά της αντίστοιχης τιμής των γυ-
ναικών στην ΕΕ-28 με τη μέση διαφορά της περιόδου 
2003-2014 να αντιστοιχεί σε 2,4 ποσοστιαίες μονάδες, 
την ελάχιστη τιμή της διαφοράς να σημειώνεται το 
2010 (κατά 1,3 ποσοστιαίες μονάδες), και την αντί-
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στοιχη μέγιστη τιμή της διαφοράς να σημειώνεται το 
2014 (κατά 3,0 ποσοστιαίες μονάδες).  
Κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς (2003-2014) ο 
δείκτης πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης των ανδρών 
στην Ελλάδα, που υπερέχει σε όλα τα έτη της αντί-
στοιχης τιμής του δείκτη γυναικών, καταγράφει ιδιαί-
τερα σημαντική μείωση κατά -40,7% (ή κατά 7,9 πο-
σοστιαίες μονάδες) από 19,4% το 2003 σε 11,5% το 
2014. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης 
περιόδου αναφοράς καταγράφονται αξιοσημείωτες 
αυξομειώσεις του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού δεί-
κτη. Συγκεκριμένα, την περίοδο 2003-2005 καταγρά-
φεται μείωση του δείκτη πρόωρης σχολικής εγκατά-
λειψης των ανδρών στην Ελλάδα, κατά -11,9% (ή 2,3 
ποσοστιαίες μονάδες) από 19,4% το 2003 σε 17,1% το 
2005, ενώ αύξηση του δείκτη κατά 14,6% (ή κατά 2,5 
ποσοστιαίες μονάδες) καταγράφεται την περίοδο 
2005-2006, από 17,1% το 2005 σε 19,6% το 2006, που 
αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του εκπαιδευτικού δείκτη 
κατά την περίοδο αναφοράς (2003-2014). Την επόμε-
νη περίοδο 2006-2014 καταγράφεται σημαντικότατη 
μείωση του δείκτη κατά -41,3% (ή κατά 8,1 ποσοστιαί-
ες μονάδες) από 19,6% το 2006 σε 11,5% το 2014, που 
αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη την περίοδο 
αναφοράς (2003-2014). Από την ετήσια μεταβολή του 
δείκτη πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης των ανδρών 
στην Ελλάδα, κατά την περίοδο αναφοράς, αξίζει να 
σημειωθεί ότι το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας αύξη-
σης του δείκτη καταγράφεται το 2006 (κατά 14,6% έ-
ναντι του προηγούμενου έτους), ενώ το υψηλότερο 
ποσοστό ετήσιας μείωσης του δείκτη καταγράφεται το 
2012 (-13,8% έναντι του προηγούμενου έτους). 
Την ίδια περίοδο, ο δείκτης πρόωρης σχολικής εγκα-
τάλειψης των γυναικών στην Ελλάδα, καταγράφει ση-
μαντικότατη μείωση κατά -43,6% (ή κατά 5,1 ποσο-
στιαίες μονάδες) από 11,7% το 2003 σε 6,6% το 2014. 
Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης περιό-
δου αναφοράς καταγράφονται αξιοσημείωτες αυξο-

μειώσεις του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού δείκτη. 
Συγκεκριμένα, την περίοδο 2003-2005 καταγράφεται 
μείωση του δείκτη πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης 
των γυναικών στην Ελλάδα, κατά -18,8% (ή 2,2 ποσο-
στιαίες μονάδες) από 11,7% το 2003, που αποτελεί και 
τη μέγιστη τιμή του εκπαιδευτικού δείκτη κατά την 
περίοδο αναφοράς (2003-2014), σε 9,5% το 2005, ενώ 
αύξηση του δείκτη κατά 11,6% (ή κατά 1,1 ποσοστιαία 
μονάδα) καταγράφεται την περίοδο 2005-2006, από 
9,5% το 2005 σε 10,6% το 2006. Την επόμενη περίοδο 
2006-2014 καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική μείωση 
του δείκτη κατά -37,7% (ή κατά 4,0 ποσοστιαίες μονά-
δες) από 10,6% το 2006 σε 6,6% το 2014, που αποτελεί 
και την ελάχιστη τιμή του δείκτη την περίοδο αναφο-
ράς (2003-2014). Από την ετήσια μεταβολή του δείκτη 
πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης των γυναικών στην 
Ελλάδα κατά την περίοδο αναφοράς, αξίζει να σημει-
ωθεί ότι το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας αύξησης του 
δείκτη καταγράφεται το 2006 (κατά 11,6% έναντι του 
προηγούμενου έτους), ενώ το υψηλότερο ποσοστό ε-
τήσιας μείωσης του δείκτη καταγράφεται το 2013 (-
15,7% έναντι του προηγούμενου έτους). Την περίοδο 
2003-2014 το εύρος της παρατηρούμενης διαφοράς 
μεταξύ των τιμών του δείκτη πρόωρης σχολικής εγκα-
τάλειψης ανδρών και γυναικών καταγράφει ιδιαίτερα 
σημαντική μείωση κατά -36,4% (ή κατά 2,8 ποσοστιαί-
ες μονάδες) από 7,7 ποσοστιαίες μονάδες το 2003 σε 
4,9 ποσοστιαίες μονάδες το 2014, με την ελάχιστη τι-
μή του εύρους της διαφοράς να καταγράφεται το 2012 
(κατά 4,8 ποσοστιαίες μονάδες), και τη μέγιστη τιμή 
του εύρους της διαφοράς μεταξύ των τιμών του δείκτη 
ανδρών και γυναικών καταγράφεται το 2006 (κατά 9,0 
ποσοστιαίες μονάδες). 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης 
πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης των ανδρών στα 
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 τα έτη 2003 και 2014, καθώς και 
ο ρυθμός μεταβολής του συγκεκριμένου δείκτη την 
περίοδο 2003-2014. 

Γράφημα 3.115: Δείκτης πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης των ανδρών στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 τα έτη 2003 και 2014 και ρυθμός μεταβολής του δείκτη την 
περίοδο 2003-2014 

Πηγή: Eurostat – UOE Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
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Το 2014 ο δείκτης πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης 
των ανδρών της ΕΕ-28 είναι 12,8%, υπολειπόμενος κα-
τά 2,8 ποσοστιαίες μονάδες του στόχου ΕΕ-2020. Τη 
συγκεκριμένη χρονιά και ως προς την κατανομή του 
συγκεκριμένου εκπαιδευτικού δείκτη η Ελλάδα κατέ-
χει την 6η θέση μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 με 
τιμή 11,5%. Τα 5 κράτη-μέλη με τα υψηλότερα ποσο-
στά (top 5) του δείκτη πρόωρης σχολικής εγκατάλει-
ψης των ανδρών και με μέση τιμή 21,1% είναι η Ισπα-
νία (25,6%), η Μάλτα (22,2%), η Πορτογαλία (20,7%), 
η Ρουμανία (19,5%) και η Ιταλία (17,7%).Την ίδια χρο-
νιά, στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με 
τα χαμηλότερα ποσοστά (bottom 5) στη συγκεκριμένη 
κατηγορία και με μέση τιμή 5,8%, στα οποία περιλαμ-
βάνονται η Κροατία (0,3%), η Τσεχία (0,3%), η Σλοβε-
νία (6,0%), η Σλοβακία (6,9%) και η Λιθουανία (7,0%). 
Η τιμή του λόγου top5/ bottom5  είναι ιδιαίτερα υψη-
λή (3,67 φορές), γεγονός που υποδηλώνει την ύπαρξη 
σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη πρόωρης 
σχολικής εγκατάλειψης των ανδρών μεταξύ των κρα-
τών-μελών της ΕΕ-28. 
Κατά την περίοδο αναφοράς (2003-2014) καταγράφε-
ται σημαντική μείωση κατά -30,8% (ή κατά 5,7 ποσο-
στιαίες μονάδες) του δείκτη πρόωρης σχολικής εγκα-
τάλειψης των ανδρών στην ΕΕ-28 από 18,5% το 2003 
σε 12,8% το 2014. Τη συγκεκριμένη περίοδο αναφο-
ράς σε 26 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ (92,9%), κατα-

γράφεται μείωση του δείκτη πρόωρης σχολικής εγκα-
τάλειψης των ανδρών, με τη μεγαλύτερη να καταγρά-
φεται στην Κροατία (κατά -66,3%) και κατά φθίνουσα 
σειρά ακολουθούν: η Πορτογαλία (-57,5%), η Μάλτα 
(κατά -57,1%), η Κύπρος (-53,5%), η Ιρλανδία (-50,6%), 
η Λιθουανία (-48,5%), η Λετονία (-46,3%), η Βουλγα-
ρία (-43,1%), το Λουξεμβούργο (-42,0%), η Ελλάδα 
(κατά -40,7%) κατέχοντας ως προς τη μεταβλητή τη 
10η θέση μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ, η Ισπανία 
(-33,3%), η Ιταλία (-33,2%), η Ολλανδία (-32,1%), το 
Βέλγιο (-30,2%), η Γαλλία (-28,7%), η Σουηδία (-28,4%), 
η Γερμανία (-22,5%), η Ρουμανία (-17,4%), η Εσθονία 
(-16,4%), η Δανία (-11,2%), ενώ μικρότερες μειώσεις 
καταγράφουν η Σλοβενία (κατά -9,1%), η Αυστρία (κα-
τά -8,4%), η Πολωνία (-3,9%), η Τσεχία (-1,7%), η Ουγ-
γαρία (-1,6%) και οριακά η Φινλανδία (-0,8%). 
Στον αντίποδα σε 2 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ κα-
ταγράφεται αύξηση του δείκτη πρόωρης σχολικής ε-
γκατάλειψης των ανδρών, με τη μεγαλύτερη να κατα-
γράφεται στη Σλοβακία (κατά 21,1) και έπεται το Η-
νωμένο Βασίλειο με μικρή αύξηση κατά 1,6%. 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης 
πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης των γυναικών στα 
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 τα έτη 2003 και 2014, καθώς και 
ο ρυθμός μεταβολής του συγκεκριμένου δείκτη την 
περίοδο 2003-2014.  

Γράφημα 3.116: Δείκτης πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης των γυναικών στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 τα έτη 2003 και 2014 και ρυθμός μεταβολής του δείκτη την 
περίοδο 2003-2014 

Πηγή: Eurostat – UOE Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

Το 2014 ο δείκτης πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης 
των γυναικών της ΕΕ-28 είναι 9,6%, υπερκαλύπτοντας 
ήδη κατά 0,4 ποσοστιαίες μονάδες το στόχο ΕΕ-2020. 
Τη συγκεκριμένη χρονιά και ως προς την κατανομή του 
συγκεκριμένου εκπαιδευτικού δείκτη η Ελλάδα κατέ-
χει την 15η θέση μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 
με τιμή 6,6%. Τα 5 κράτη-μέλη με τα υψηλότερα πο-
σοστά (top 5) του δείκτη πρόωρης σχολικής εγκατά-
λειψης των γυναικών και με μέση τιμή 16,0% είναι η 
Μάλτα (18,3%), η Ισπανία (18,1%), η Ρουμανία (16,7%), 
η Πορτογαλία (14,1%) και η Βουλγαρία (12,9%).Την 

ίδια χρονιά, στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κρά-
τη-μέλη με τα χαμηλότερα ποσοστά (bottom 5) στη 
συγκεκριμένη κατηγορία και με μέση τιμή 3,0%, στα 
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(2,7%), η Κύπρος (2,9%), η Πολωνία (3,3%) και το Λου-
ξεμβούργο (3,7%). Η τιμή του λόγου top5/ bottom5  
είναι ιδιαίτερα υψηλή (5,38 φορές), γεγονός που υπο-
δηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων 
του δείκτη πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης των γυ-
ναικών μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28. 
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Κατά την περίοδο αναφοράς (2003-2014) καταγράφε-
ται σημαντική μείωση κατά -32,9% (ή κατά 4,7 ποσο-
στιαίες μονάδες) του δείκτη πρόωρης σχολικής εγκα-
τάλειψης των γυναικών στην ΕΕ-28 από 14,3% το 2003 
σε 9,6% το 2014. Τη συγκεκριμένη περίοδο αναφοράς 
σε 26 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ (92,9%), καταγρά-
φεται μείωση του δείκτη πρόωρης σχολικής εγκατά-
λειψης των γυναικών, με τη μεγαλύτερη να καταγρά-
φεται στην Κύπρο (κατά -75,4%) και κατά φθίνουσα 
σειρά ακολουθούν: η Λετονία (-67,93%), η Κροατία (κα-
τά -64,1%), το Λουξεμβούργο (-63,7%), η Μάλτα (κατά 
-61,9%), η Πορτογαλία (-58,0%), η Λιθουανία (-49,5%), 
η Ολλανδία (-47,3%), η Ελλάδα (κατά -43,6%) κατέχο-
ντας ως προς τη μεταβλητή την 9η θέση μεταξύ των 
κρατών-μελών της ΕΕ, η Ιρλανδία (-41,8%), η Βουλγα-
ρία (-39,4%), η Δανία (-39,0%), η Ιταλία (-37,8%), η 
Αυστρία (-33,7%), το Βέλγιο (-33,6%), η Γερμανία (κα-

τά -30,5%), η Γαλλία (-29,5%), η Ισπανία (-27,0%), η 
Σουηδία (-25,9%), η Τσεχία (-25,7%), η Πολωνία (κατά 
-25,0%), η Ρουμανία (-22,3%), η Εσθονία (-14,8%), η 
Φινλανδία (-12,2%), ενώ μικρότερες μειώσεις κατα-
γράφουν η Ουγγαρία (-8,8%) και το Ηνωμένο Βασί-
λειο (-7,8%). Στον αντίποδα σε 2 από τα 28 κράτη-μέλη 
της ΕΕ καταγράφεται αύξηση του δείκτη πρόωρης 
σχολικής εγκατάλειψης των γυναικών, με τη μεγαλύ-
τερη να καταγράφεται στη Σλοβακία (κατά 37,5) και 
έπεται η Σλοβενία (κατά 12,5%). 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η μέση τιμή 
του δείκτη πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης και η α-
ντίστοιχη μέση τιμή ως προς το φύλο των νέων που 
διαρρέουν από την εκπαίδευση στα κράτη-μέλη της 
ΕΕ-28 το 2014. 

Γράφημα 3.117: Μέση τιμή του δείκτη πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης και μέση τιμή ως προς το φύλο (άνδρες/ γυναίκες) των νέων που διαρρέουν από την 
εκπαίδευση στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2014  

Πηγή: Eurostat – UOE Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

Το 2014 και στο σύνολο των 28 κρατών-μελών της ΕΕ 
το ποσοστό της πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης των 
γυναικών είναι 9,6% και υπολείπεται του αντίστοιχου 
ποσοστού των ανδρών (12,8%) κατά 3,2 ποσοστιαίες 
μονάδες. Την ίδια χρονιά το ποσοστό της πρόωρης 
σχολικής εγκατάλειψης των γυναικών υπολείπεται 
του αντίστοιχου ποσοστού των ανδρών σε 27 από τα 
28 κράτη-μέλη της ΕΕ (στο 96,4%), ενώ υπερέχει ορια-
κά (κατά 0,1 ποσοστιαίες μονάδες) μόνο στη Βουλγα-
ρία. Τη συγκεκριμένη χρονιά, η μεγαλύτερη απόκλιση 
του ποσοστού της πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης 
μεταξύ ανδρών και γυναικών υπέρ των πρώτων κατα-
γράφεται στην Κύπρο (κατά 2,5 ποσοστιαίες μονάδες) 
και κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν: η Εσθονία (κα-
τά 7,8 ποσοστιαίες μονάδες), η Ισπανία (κατά 7,5 πο-
σοστιαίες μονάδες), η Λετονία και η Πορτογαλία (κα-
τά 6,6 ποσοστιαίες μονάδες), η Ιταλία (κατά 5,5 ποσο-
στιαίες μονάδες), η Ελλάδα (κατά 4,9 ποσοστιαίες μο-
νάδες), η Φινλανδία (κατά 4,7 ποσοστιαίες μονάδες), 
το Λουξεμβούργο (κατά 4,6 ποσοστιαίες μονάδες), το 
Βέλγιο (κατά 4,1 ποσοστιαίες μονάδες), η Πολωνία 

(κατά 4,0 ποσοστιαίες μονάδες), η Μάλτα (κατά 3,9 
ποσοστιαίες μονάδες), η Ολλανδία (κατά 3,8 ποσο-
στιαίες μονάδες), η Δανία (κατά 3,4 ποσοστιαίες μο-
νάδες), η Σλοβενία (κατά 3,3 ποσοστιαίες μονάδες), η 
Ρουμανία (κατά 2,8 ποσοστιαίες μονάδες), η Λιθουα-
νία (κατά 2,4 ποσοστιαίες μονάδες), η Ιρλανδία και η 
Γαλλία (2,3 ποσοστιαίες μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 
2,2 ποσοστιαίες μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 
2,1 ποσοστιαίες μονάδες), η Σουηδία (κατά 1,3 ποσο-
στιαίες μονάδες), η Γερμανία και η Αυστρία (κατά 1,1 
ποσοστιαίες μονάδες), και οριακά υπέρ των ανδρών η 
Κροατία (κατά 0,8 ποσοστιαίες μονάδες), η Τσεχία 
(κατά 0,6 ποσοστιαίες μονάδες) και η Σλοβακία (κατά 
3,7 ποσοστιαίες μονάδες). 
Κατά την περίοδο 2003-2014 η παρατηρούμενη δια-
φορά μεταξύ του ποσοστού πρόωρης σχολικής εγκα-
τάλειψης ανδρών/γυναικών στην ΕΕ-28 υπέρ των αν-
δρών μειώθηκε κατά -23,8% (ή κατά 1,0 ποσοστιαία 
μονάδα) από 4,2 ποσοστιαίες μονάδες το 2003 σε 3,2 
ποσοστιαίες μονάδες το 2014. Την ίδια περίοδο, σε 15 
από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ, καταγράφεται μείωση 
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της διαφοράς του ποσοστού πρόωρης σχολικής εγκα-
τάλειψης μεταξύ ανδρών και γυναικών υπέρ των αν-
δρών, με την υψηλότερη να καταγράφεται στην Πορ-
τογαλία (κατά -8,5 ποσοστιαίες μονάδες) και κατά 
σειρά ακολουθούν: η Ισπανία (κατά -6,1 ποσοστιαίες 
μονάδες), η Ιρλανδία (κατά -4,1 ποσοστιαίες μονάδες), 
η Κύπρος (κατά -4,0 ποσοστιαίες μονάδες), η Ελλάδα 
(κατά -2,8 ποσοστιαίες μονάδες), η Λιθουανία (κατά -
2,1 ποσοστιαίες μονάδες), η Κροατία (κατά -2,0 ποσο-
στιαίες μονάδες), η Εσθονία (κατά -1,7 ποσοστιαίες 
μονάδες), η Ιταλία (κατά -1,4 ποσοστιαίες μονάδες), η 
Βουλγαρία (κατά -1,3 ποσοστιαίες μονάδες), το Βέλγιο 
(κατά -1,2 ποσοστιαίες μονάδες), και οριακά η Σλοβε-
νία (κατά -0,9 ποσοστιαίες μονάδες), η Γαλλία και η 
Σουηδία (κατά -0,8 ποσοστιαίες μονάδες) και η Σλο-
βακία (κατά -0,6 ποσοστιαίες μονάδες). Αντίθετα, σε 
13 από τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ καταγράφεται αύξηση 
της διαφοράς του ποσοστού πρόωρης σχολικής εγκα-
τάλειψης μεταξύ ανδρών και γυναικών υπέρ των αν-
δρών, με την υψηλότερη να καταγράφεται στη Δανία 
(κατά 2,7 ποσοστιαίες μονάδες) και κατά σειρά ακο-
λουθούν: η Αυστρία (κατά 2,6 ποσοστιαίες μονάδες), η 
Τσεχία (κατά 1,7 ποσοστιαίες μονάδες), το Ηνωμένο 
Βασίλειο και η Ολλανδία (κατά 1,1 ποσοστιαίες μονά-
δες), η Γερμανία (κατά 1,0 ποσοστιαίες μονάδες), και 
οριακά η Φινλανδία (κατά 0,9 ποσοστιαίες μονάδες), 
η Ουγγαρία και η Πολωνία (κατά 0,8 ποσοστιαίες μο-
νάδες), η Ρουμανία και η Λετονία (κατά 0,7 ποσο-
στιαίες μονάδες), το Λουξεμβούργο (κατά 0,5 ποσο-
στιαίες μονάδες) και η Μάλτα (κατά 0,2 ποσοστιαίες 
μονάδες). 

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (NUTS2) 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή 
της μέσης τιμής, της top5 και της bottom5 τιμής του 
δείκτη πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης των νέων 
που διαρρέουν από την εκπαίδευση στις διοικητικές 
περιφέρειες (NUTS2) των 28 κρατών-μελών της ΕΕ, 
καθώς και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της διαφοράς 
top5-bottom5 του συγκεκριμένου δείκτη κατά την πε-
ρίοδο αναφοράς 2003-2014.  
Το 2014 η μέση τιμή του δείκτη πρόωρης σχολικής ε-
γκατάλειψης των νέων που διαρρέουν από την εκπαί-
δευση στις 241 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της 
ΕΕ-28, για τις οποίες διατίθενται σχετικά στοιχεία, εί-
ναι 11,4%30, τιμή υπολειπόμενη κατά 1,4 ποσοστιαίες 
μονάδες του στόχου ΕΕ-2020. Ωστόσο, τη συγκεκριμέ-
νη χρονιά, η μέση τιμή των 5 διοικητικών περιφερειών 
της ΕΕ-28 στις οποίες καταγράφονται τα υψηλότερα 
ποσοστά του δείκτη (τιμή top5) είναι 35,3% τιμή υπε-
ρέχουσα του στόχου ΕΕ-2020 κατά 25,3 ποσοστιαίες 

30 Η μέση τιμή των διοικητικών περιφερειών της ΕΕ-28 (37,0%), ό-
πως και των κρατών-μελών, διαφέρει από τη συνολική μέση τιμή 
της ΕΕ-28 (11,2%) αφού οι διοικητικές περιφέρειες μετέχουν χωρίς 
πληθυσμιακό κριτήριο στον υπολογισμό της μέσης τιμής 

μονάδες, ενώ η bottom5 τιμή των 5 διοικητικών περι-
φερειών της ΕΕ-28 στις οποίες καταγράφονται τα χα-
μηλότερα ποσοστά του δείκτη είναι 2,9% τιμή υπο-
λειπόμενη του στόχου ΕΕ-2020 κατά 7,1 ποσοστιαίες 
μονάδες αντίστοιχα. Η τιμή του λόγου top5/ bottom5  
είναι ιδιαίτερα υψηλή (10,7 φορές), γεγονός που υπο-
δηλώνει την ύπαρξη σημαντικότατων διαφοροποιή-
σεων ως προς το ποσοστό της πρόωρης σχολικής ε-
γκατάλειψης μεταξύ των διοικητικών περιφερειών 
των κρατών-μελών της ΕΕ. 
Γράφημα 3.118: Mέση τιμή, τιμή top5 και bottom5 τιμή του δείκτη πρόωρης 
σχολικής εγκατάλειψης των νέων που διαρρέουν από την εκπαίδευση στις 
διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) των 28 κρατών-μελών της ΕΕ, και ετήσιος 
ρυθμός μεταβολής της διαφοράς top5-bottom5 του συγκεκριμένου δείκτη 
κατά την περίοδο αναφοράς 2003-2014. 

Πηγή: EUROSTAT – UOE Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

Κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς (2003-2014) η 
μέση τιμή του δείκτη πρόωρης σχολικής εγκατάλει-
ψης στις διοικητικές περιφέρειες της ΕΕ2-28, για τις 
οποίες διατίθενται σχετικά στοιχεία, καταγράφει μεί-
ωση κατά -29,9% (ή κατά 4,9 ποσοστιαίες μονάδες), 
από 16,3% το 2003, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή 
του εύρους κατά την περίοδο αναφοράς, σε 11,4% το 
2014, που αντίστοιχα αποτελεί την ελάχιστη τιμή του 
δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς. Από την ετήσια 
μεταβολή της μέσης τιμής του δείκτη, κατά την περίο-
δο αναφοράς, αξίζει να σημειωθεί ότι το υψηλότερο 
ποσοστό ετήσιας αύξησης καταγράφεται το 2007 (κα-
τά 1,6% έναντι του προηγούμενου έτους), ενώ το υ-
ψηλότερο ποσοστό ετήσιας μείωσης του δείκτη κατα-
γράφεται το 2013 (κατά -6,3% έναντι του προηγούμε-
νου έτους). 
Την ίδια περίοδο το εύρος της διαφοράς top5-bot-
tom5 των τιμών του δείκτη πρόωρης σχολικής εγκα-
τάλειψης στις διοικητικές περιφέρειες της ΕΕ-28, για 
τις οποίες διατίθενται σχετικά στοιχεία, καταγράφει 
ιδιαίτερα σημαντική μείωση κατά -39,2% (ή κατά 18,3 
ποσοστιαίες μονάδες), από 46,6 ποσοστιαίες μονάδες 
το 2003, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του εύρους 
κατά την περίοδο αναφοράς, σε 28,3 ποσοστιαίες μο-
νάδες το 2014, που αντίστοιχα αποτελεί την ελάχιστη 
τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς. Από την 
ετήσια μεταβολή του εύρους της διαφοράς top5-
bottom5 των τιμών του δείκτη στις διοικητικές περι-
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φέρειες της ΕΕ-28, κατά την περίοδο αναφοράς, αξίζει 
να σημειωθεί ότι το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας αύ-
ξησης του δείκτη καταγράφεται το 2005 (3,8% έναντι 
του προηγούμενου έτους), ενώ το υψηλότερο ποσο-
στό ετήσιας μείωσης του δείκτη καταγράφεται το 2009 
(-12,7% έναντι του προηγούμενου έτους).  
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή 
της μέσης τιμής, της top5 και της bottom5 τιμής του 
δείκτη πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης των νέων 
που διαρρέουν από την εκπαίδευση στις 13 διοικητι-
κές περιφέρειες (NUTS2) της Ελλάδας 31, καθώς και ο 
ετήσιος ρυθμός μεταβολής της διαφοράς top5-
bottom5 του συγκεκριμένου δείκτη κατά την περίοδο 
αναφοράς 2003-2014. 
Γράφημα 3.119: Mέση τιμή, τιμή top5 και bottom5 τιμή του δείκτη πρόωρης 
σχολικής εγκατάλειψης των νέων που διαρρέουν από την εκπαίδευση στις 
διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της ΕΛΛΑΔΑΣ και ετήσιος ρυθμός μεταβο-
λής της διαφοράς top5-bottom5 του συγκεκριμένου δείκτη κατά την περί-
οδο αναφοράς 2003-2014. 

Πηγή: EUROSTAT – UOE Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

Το 2014 η μέση τιμή του δείκτη πρόωρης σχολικής ε-
γκατάλειψης των νέων που διαρρέουν από την εκπαί-
δευση στις διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της Ελλά-
δας είναι 11,7%, τιμή υπολειπόμενη κατά 1,7 ποσο-
στιαίες μονάδες του στόχου ΕΕ-2020. Ωστόσο, τη συ-
γκεκριμένη χρονιά, η μέση τιμή των 5 διοικητικών πε-
ριφερειών της Ελλάδας στις οποίες καταγράφονται τα 
υψηλότερα ποσοστά του δείκτη (τιμή top5) είναι 
15,9% τιμή υπολειπόμενη κατά 5,9 ποσοστιαίες μονά-
δες του στόχου ΕΕ-2020, ενώ η bottom5 τιμή των 5 δι-
οικητικών περιφερειών της Ελλάδας στις οποίες κατα-
γράφονται τα χαμηλότερα ποσοστά του δείκτη είναι 
7,8% τιμή υπερέχουσα κατά 2,2 ποσοστιαίες μονάδες 
του στόχου ΕΕ-2020 αντίστοιχα. Η τιμή του λόγου 
top5/ bot-tom5  είναι υψηλή (2,0 φορές), γεγονός που 
υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσε-
ων ως προς το ποσοστό της πρόωρης σχολικής εγκα-
τάλειψης μεταξύ των διοικητικών περιφερειών της 
Ελλάδας. 

31 Το 2014 δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για την περιφέρεια της 
Δυτικής Μακεδονίας και την περιφέρεια Ηπείρου και έχουν αξιο-
ποιηθεί οι τιμές του δείκτη της προηγούμενης χρονιάς (2013) 

Κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς (2003-2014) η 
μέση τιμή του δείκτη πρόωρης σχολικής εγκατάλει-
ψης στις διοικητικές περιφέρειες της Ελλάδας, για τις 
οποίες διατίθενται σχετικά στοιχεία, καταγράφει ι-
διαίτερα σημαντική μείωση κατά -43,4% (ή κατά 9,0 
ποσοστιαίες μονάδες), από 20,7% το 2003, που απο-
τελεί και τη μέγιστη τιμή του εύρους κατά την περίοδο 
αναφοράς, σε 11,7% το 2014, που αντίστοιχα αποτελεί 
την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο ανα-
φοράς. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης 
περιόδου αναφοράς καταγράφονται αξιοσημείωτες 
αυξομειώσεις της μέσης τιμής του συγκεκριμένου εκ-
παιδευτικού δείκτη. Συγκεκριμένα, την περίοδο 2003-
2005 καταγράφεται μείωση της μέσης τιμής του δεί-
κτη στις διοικητικές περιφέρειες της Ελλάδας, για τις 
οποίες διατίθενται σχετικά στοιχεία, κατά -21,9% (ή 
4,5 ποσοστιαίες μονάδες) από 20,7% το 2003 σε 16,2% 
το 2005, ενώ αύξηση του δείκτη κατά 18,6% (ή κατά 
3,0 ποσοστιαίες μονάδες) καταγράφεται την περίοδο 
2005-2006, από 16,2% το 2005 σε 19,2% το 2006. Την 
επόμενη περίοδο 2006-2014 καταγράφεται σημαντική 
μείωση του δείκτη κατά -38,8% (ή κατά 7,5 ποσοστιαί-
ες μονάδες) από 19,2% το 2006 σε 11,7% το 2014. Από 
την ετήσια μεταβολή της μέσης τιμής του δείκτη, κατά 
την περίοδο αναφοράς, αξίζει να σημειωθεί ότι το 
υψηλότερο ποσοστό ετήσιας αύξησης του δείκτη κα-
ταγράφεται το 2006 (κατά 18,6% έναντι του προηγού-
μενου έτους), ενώ το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας 
μείωσης του δείκτη καταγράφεται το 2012 (κατά -
14,7% έναντι του προηγούμενου έτους).  
Την ίδια περίοδο (2003-2014) το εύρος της διαφοράς 
top5-bottom5 των τιμών του δείκτη πρόωρης σχολι-
κής εγκατάλειψης στις διοικητικές περιφέρειες της 
Ελλάδας, για τις οποίες διατίθενται σχετικά στοιχεία, 
καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική μείωση κατά -37,6% 
(ή κατά 4,9 ποσοστιαίες μονάδες), από 13,0 ποσο-
στιαίες μονάδες το 2003, σε 8,1 ποσοστιαίες μονάδες 
το 2014. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης 
περιόδου αναφοράς καταγράφονται αξιοσημείωτες 
αυξομειώσεις του εύρους της διαφοράς top5-bottom5 
των τιμών του εκπαιδευτικού δείκτη. Συγκεκριμένα, 
την περίοδο 2003-2004 καταγράφεται μείωση του εύ-
ρους της διαφοράς top5-bottom5 των τιμών του δεί-
κτη στις διοικητικές περιφέρειες της Ελλάδας, για τις 
οποίες διατίθενται σχετικά στοιχεία, κατά -21,0% (ή 
2,7 ποσοστιαίες μονάδες) από 13,0 ποσοστιαίες μονά-
δες το 2003 σε 10,3 ποσοστιαίες μονάδες το 2004, ενώ 
σημαντική αύξηση του δείκτη κατά 46,0% (ή κατά 
4,7ποσοστιαίες μονάδες) καταγράφεται την περίοδο 
2004-2007, από 10,3 ποσοστιαίες μονάδες το 2004 σε 
15,0 ποσοστιαίες μονάδες το 2007, που αποτελεί και 
τη μέγιστη τιμή του εύρους κατά την περίοδο αναφο-
ράς. Την επόμενη περίοδο 2007-2014 καταγράφεται 
ιδιαίτερα σημαντική μείωση του δείκτη κατά -45,9% 
(ή κατά 6,9 ποσοστιαίες μονάδες) από 15,0 ποσο-
στιαίες μονάδες το 2007 σε 8,1 ποσοστιαίες μονάδες 
το 2014, που αντίστοιχα αποτελεί την ελάχιστη τιμή 
του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς. Από την ετή-

20,7 
17,8 16,2 

19,2 18,5 18,5 17,8 
16,2 15,6 

13,3 12,8 11,7 

27,5 

23,2 22,0 
25,1 26,2 25,7 

23,5 
21,2 

19,6 
17,5 17,9 

15,9 

14,4 
12,9 

11,2 
13,3 

11,2 11,8 12,0 11,4 11,7 
9,3 8,2 7,8 

-21,0% 

5,0% 8,9% 
27,7% 

-7,8% 
-16,9% -14,4% -20,7%

5,4% 
17,7% 

-16,1% 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Μέση τιμή του δείκτη στις περιφέρειες 

Τιμή top5 του δείκτη στις περιφέρειες 

Τιμή bottom5 του δείκτη στις περιφέρειες 

Ετήσιος ρυθμός μεταβολής του εύρους top5-bottom5 

Στόχος 
ΕΕ-2020 

10% 

sep4u.gr



ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ 

414 

Κεφ
άλαιο 3

ο 
Μ

ΕΓΕΘΗ ΕΙΣΡΟΩ
Ν – ΕΚΡΟΩ

Ν ΣΤΑ 
 ΣΥΣΤΗΜ

ΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕ-28 

σια μεταβολή του εύρους της διαφοράς top5-bottom5 
των τιμών του δείκτη στις διοικητικές περιφέρειες της 
ΕΕ-28, κατά την περίοδο αναφοράς, αξίζει να σημειω-
θεί ότι το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας αύξησης του 
δείκτη καταγράφεται το 2007 (27,7% έναντι του προη-
γούμενου έτους), ενώ το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας 
μείωσης του δείκτη καταγράφεται το 2004 (-21,0% έ-
ναντι του προηγούμενου έτους).  
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η τιμή του δεί-
κτη πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης των νέων που 
διαρρέουν από την εκπαίδευση στις 13 διοικητικές 
περιφέρειες (NUTS2) της Ελλάδας, καθώς και ο ετήσι-
ος ρυθμός μεταβολής της διαφοράς top5-bottom5 του 
συγκεκριμένου δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς 
2003-2014. 
Γράφημα 3.120: Τιμή του δείκτη τριτοβάθμιου μορφωτικού επιπέδου των 
των ατόμων ηλικίας 30-34 ετών στις διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της ΕΛ-
ΛΑΔΑΣ τα έτη 2003 και 2014 και ρυθμός μεταβολής του συγκεκριμένου 
δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς 2003-2014. 

Πηγή: EUROSTAT – UOE Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

Το 2014 σε 6 από τις 13 διοικητικές περιφέρειες της 
Ελλάδας η τιμή του δείκτη πρόωρης σχολικής εγκα-
τάλειψης των νέων που διαρρέουν από την εκπαίδευ-
ση έχει υπερκαλύψει το στόχο ΕΕ-2020 (10%) με τη μι-
κρότερη τιμή του δείκτη να καταγράφεται στην περι-
φέρεια της Θεσσαλίας (με ποσοστό 5,9% των νέων 
που διαρρέουν από την εκπαίδευση υπερκαλύπτοντας 
κατά 4,1 ποσοστιαίες μονάδες το στόχο) και ακολου-
θούν η περιφέρεια της Αττικής (με ποσοστό 6,3% των 
νέων που διαρρέουν από την εκπαίδευση υπερκαλύ-
πτοντας κατά 4,1 ποσοστιαίες μονάδες το στόχο), η 
περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας (με ποσοστό 
8,4% των νέων που διαρρέουν από την εκπαίδευση 
υπερκαλύπτοντας κατά 1,6 ποσοστιαίες μονάδες το 
στόχο), η περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας και η 
περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας και του Νοτίου Αι-
γαίου (με ποσοστό 9,5% των νέων που διαρρέουν από 
την εκπαίδευση υπερκαλύπτοντας κατά 0,5 ποσο-
στιαίες μονάδες το στόχο). Το συγκεκριμένο έτος η δι-
οικητική περιφέρεια της Ηπείρου προσεγγίζει οριακά 
το στόχο ΕΕ-2020 με το ποσοστό της πρόωρης σχολι-
κής εγκατάλειψης των νέων που διαρρέουν από την 

εκπαίδευση να είναι 10,4% (τιμή υπολειπόμενη κατά 
0,4 ποσοστιαίες μονάδες του στόχου), ενώ στις υπό-
λοιπες 6 από τις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας 
η τιμή του δείκτη υπολείπεται του στόχου ΕΕ-2020, με 
την υψηλότερη απόκλιση να καταγράφεται στην περι-
φέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (με τιμή 
δείκτη 19,7% των νέων που διαρρέουν από την εκπαί-
δευση υπολειπόμενη κατά 9,7 ποσοστιαίες μονάδες 
του στόχου) και κατά φθίνουσα τιμή ποσοστού α-
κλουθούν: η περιφέρεια Ιονίων νήσων (με τιμή δείκτη 
16,3% των νέων που διαρρέουν από την εκπαίδευση 
υπολειπόμενη κατά 6,3 ποσοστιαίες μονάδες του στό-
χου), η περιφέρεια Πελοποννήσου (με τιμή δείκτη 
14,8% των νέων που διαρρέουν από την εκπαίδευση 
υπολειπόμενη κατά 4,8 ποσοστιαίες μονάδες του στό-
χου), η περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (με τιμή δείκτη 
14,8% των νέων που διαρρέουν από την εκπαίδευση 
υπολειπόμενη κατά 4,8 ποσοστιαίες μονάδες του στό-
χου), η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (με τιμή δείκτη 
14,2% των νέων που διαρρέουν από την εκπαίδευση 
υπολειπόμενη κατά 4,2 ποσοστιαίες μονάδες του στό-
χου) και η περιφέρεια Κρήτης (με τιμή δείκτη 14,0% 
των νέων που διαρρέουν από την εκπαίδευση υπολει-
πόμενη κατά 4,8 ποσοστιαίες μονάδες του στόχου). 
Κατά την περίοδο αναφοράς (2004-2014) καταγράφε-
ται μείωση του δείκτη πρόωρης σχολικής εγκατάλει-
ψης των νέων που διαρρέουν από την εκπαίδευση και 
στις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας, με την υ-
ψηλότερη να καταγράφεται στην περιφέρεια του Νο-
τίου Αιγαίου (κατά -70,7% ή κατά 22,9 ποσοστιαίες 
μονάδες) και κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν: η πε-
ριφέρεια της Θεσσαλίας (κατά -58,5% ή κατά 8,3 πο-
σοστιαίες μονάδες), η περιφέρεια του Βορείου Αιγαίου 
(κατά -48,0% ή κατά 13,6 ποσοστιαίες μονάδες), η πε-
ριφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας (κατά -48,6% ή κατά 
8,4 ποσοστιαίες μονάδες), η περιφέρεια της Δυτικής 
Ελλάδας (κατά -44,8% ή κατά 7,7 ποσοστιαίες μονά-
δες), η περιφέρεια της Πελοποννήσου (κατά -43,9% ή 
κατά 11,6 ποσοστιαίες μονάδες), η περιφέρεια της Ατ-
τικής (κατά -40,6% ή κατά 4,3 ποσοστιαίες μονάδες), η 
περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας (κατά -38,7% ή 
κατά 5,3 ποσοστιαίες μονάδες), η περιφέρεια της Κρή-
της (κατά -38,3% ή κατά 8,7 ποσοστιαίες μονάδες), η 
περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας (κατά -36,9% ή κατά 
8,6 ποσοστιαίες μονάδες), η περιφέρεια της Ηπείρου 
(κατά -36,6% ή κατά 6,0 ποσοστιαίες μονάδες), η πε-
ριφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (κατά 
-28,1% ή κατά 7,7 ποσοστιαίες μονάδες) και η περιφέ-
ρεια των Ιονίων νήσων (μείωση κατά -18,5% ή κατά 3,7 
ποσοστιαίες μονάδες). 

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ 
ΝΕΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή 
του δείκτη πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης συνολι-
κά και ως προς την εθνικότητα των νέων που διαρρέ-
ουν από την εκπαίδευση (ημεδαποί και αλλοδαποί 
μαθητές) στα 21 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ, για τα 
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οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, καθώς και ο ετή-
σιος ρυθμός μεταβολής της τιμής του δείκτη των αν-
δρών την περίοδο αναφοράς 2004-2014. 
Γράφημα 3.121: Δείκτης πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης στην ΕΕ-28(*) ως 
προς την εθνικότητα των νέων που διαρρέουν από την εκπαίδευση και 
ετήσιος ρυθμός μεταβολής του δείκτη των αλλοδαπών νέων την περίοδο 
2004-2014 

Πηγή: EUROSTAT – UOE Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
(*) Δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για τη Βουλγαρία, την Κροατία, τη Λιθουανία, την Ουγ-
γαρία, τη Μάλτα, την Πολωνία, τη Ρουμανία και τη Σλοβακία. 

Το 2014 ο δείκτης πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης 
των αλλοδαπών νέων στην ΕΕ-28 είναι 23,3%, υπολει-
πόμενος κατά 13,3 ποσοστιαίες μονάδες του στόχου 
ΕΕ-2020 και υπερέχοντας κατά 13,1 ποσοστιαίες μο-
νάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη των ημεδαπών 
νέων (10,2%). Κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς 
(2004-2014) ο δείκτης πρόωρης σχολικής εγκατάλει-
ψης των αλλοδαπών νέων στην ΕΕ-28, που υπερέχει 
σε όλα τα έτη της αντίστοιχης τιμής του δείκτη ημεδα-
πών νέων, καταγράφει μείωση κατά -20,8% (ή κατά 
5,8 ποσοστιαίες μονάδες), από 29,0% το 2004 σε 
23,2% το 2014. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της συγκε-
κριμένης περιόδου αναφοράς καταγράφονται αξιοση-
μείωτες αυξομειώσεις του συγκεκριμένου εκπαιδευτι-
κού δείκτη. Συγκεκριμένα, την περίοδο 2004-2005 κα-
ταγράφεται αύξηση του δείκτη πρόωρης σχολικής ε-
γκατάλειψης των αλλοδαπών νέων στην ΕΕ-28, κατά 
9,0% (ή 2,6 ποσοστιαίες μονάδες) από 29,0% το 2004 
σε 31,6% το 2005, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή 
του εκπαιδευτικού δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς 
(2004-2014), ενώ την περίοδο 2005-2009 -με αυξο-
μειώσεις- καταγράφεται συνολική μείωση του δείκτη 
κατά -2,8% (ή κατά 0,9 ποσοστιαίες μονάδες) από 
31,6% το 2005 σε 30,7% το 2009. Την επόμενη περίοδο 
2009-2014 καταγράφεται μείωση του δείκτη κατά -
24,4% (ή κατά 7,5 ποσοστιαίες μονάδες) από 30,7% το 
2009 σε 23,2% το 2014, που αποτελεί και την ελάχιστη 
τιμή του δείκτη την περίοδο αναφοράς (2004-2014). 
Από την ετήσια μεταβολή του δείκτη πρόωρης σχολι-
κής εγκατάλειψης των αλλοδαπών νέων της ΕΕ-28, κα-
τά την περίοδο αναφοράς, αξίζει να σημειωθεί ότι το 
υψηλότερο ποσοστό ετήσιας αύξησης του δείκτη κα-
ταγράφεται το 2009 (κατά 9,0% έναντι του προηγού-
μενου έτους), ενώ το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας 

μείωσης του δείκτη καταγράφεται το 2014 (-9,0% ένα-
ντι του προηγούμενου έτους).  
Την ίδια περίοδο, ο δείκτης πρόωρης σχολικής εγκα-
τάλειψης των ημεδαπών νέων στην ΕΕ-28, καταγράφει 
σημαντική μείωση κατά -29,7% (ή κατά 4,3 ποσοστιαί-
ες μονάδες) από 14,5% το 2004 σε 10,2% το 2014. Από 
την ετήσια μεταβολή του δείκτη πρόωρης σχολικής 
εγκατάλειψης της ΕΕ-28, κατά την περίοδο αναφοράς, 
αξίζει να σημειωθεί αύξηση του δείκτη έναντι του 
προηγούμενου έτους καταγράφεται μόνο το 2005 (κα-
τά 2,1%), ενώ το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας μείωσης 
του δείκτη καταγράφεται το 2014 (-6,4% έναντι του 
προηγούμενου έτους). Την περίοδο 2004-2014 το εύ-
ρος της παρατηρούμενης διαφοράς μεταξύ των τιμών 
του δείκτη πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης αλλοδα-
πών και ημεδαπών νέων καταγράφει μείωση κατά -
10,3% (ή κατά 1,5 ποσοστιαία μονάδα) από 14,5 πο-
σοστιαίες μονάδες το 2004 σε 13,0 ποσοστιαίες μονά-
δες το 2014, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του 
εύρους της διαφοράς, ενώ η μέγιστη τιμή του εύρους 
της διαφοράς μεταξύ των τιμών του δείκτη ανδρών και 
ημεδαπών νέων καταγράφεται το 2009 (κατά 17,7 πο-
σοστιαίες μονάδες). 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή 
του δείκτη πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης συνολι-
κά και ως προς την εθνικότητα των νέων που διαρρέ-
ουν από την εκπαίδευση στην Ελλάδα, καθώς και ο 
ετήσιος ρυθμός μεταβολής της τιμής του δείκτη των 
αλλοδαπών νέων την περίοδο αναφοράς 2004-2014. 
Γράφημα 3.122: Δείκτης πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης στην ΕΛΛΑΔΑ ως 
προς την εθνικότητα των νέων που διαρρέουν από την εκπαίδευση και 
ετήσιος ρυθμός μεταβολής του δείκτη των αλλοδαπών νέων την περίοδο 
2004-2014 

Πηγή: EUROSTAT – UOE Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

Το 2014 ο δείκτης πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης 
των αλλοδαπών νέων στην Ελλάδα είναι 26,1%, υπο-
λειπόμενος κατά 6,1 ποσοστιαίες μονάδες του στόχου 
ΕΕ-2020 και υπερέχοντας κατά 18,6 ποσοστιαίες μο-
νάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη των ημεδαπών 
νέων (7,5%) στην Ελλάδα. Τη συγκεκριμένη χρονιά, ο 
δείκτης πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης των αλλοδα-
πών νέων στην Ελλάδα υπερείχε κατά 2,9 ποσοστιαίες 
μονάδες της αντίστοιχης τιμής της ΕΕ-28. Θα πρέπει να 

29,0 
31,6 30,3 29,8 30,7 30,7 29,7 29,1 27,8 

25,5 
23,2 

14,5 14,8 14,4 13,9 13,5 13,0 12,8 12,3 11,6 10,9 10,2 

9,0% 

-4,1% -1,7%
3,0% 0,0% -3,3% -2,0% -4,5% -8,3% -9,0%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Δείκτης πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης Μέση Τιμή 
Δείκτης πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης αλλοδαπών νέων 
Δείκτης πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης ημεδαπών νέων 
Ετήσιος ρυθμός μεταβολής δείκτη των αλλοδαπών νέων 

48,1 
42,2 44,2 41,8 

46,3 48,4 46,9 45,2 
39,6 

34,1 

26,1 

11,7 11,0 
12,9 11,8 11,0 

9,9 9,5 9,3 8,4 7,6 7,5 

-12,3% 

4,7% 

-5,4% 

10,8% 
4,5% 

-3,1% -3,6% 
-12,4% -13,9% 

-23,5% 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Δείκτης πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης Μέση Τιμή 
Δείκτης πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης αλλοδαπών νέων 
Δείκτης πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης ημεδαπών νέων 
Ετήσιος ρυθμός μεταβολής δείκτη των αλλοδαπών νέων 

Στόχος ΕΕ-2020 

10% 

Στόχος ΕΕ-2020 

10% 

sep4u.gr



ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ 

416 

Κεφ
άλαιο 3

ο 
Μ

ΕΓΕΘΗ ΕΙΣΡΟΩ
Ν – ΕΚΡΟΩ

Ν ΣΤΑ 
 ΣΥΣΤΗΜ

ΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕ-28 

σημειωθεί, ότι η τιμή του δείκτη των αλλοδαπών νέων 
στην Ελλάδα κατά την περίοδο 2004-2014 υπερείχε 
σταθερά της αντίστοιχης τιμής των αλλοδαπών νέων 
στην ΕΕ-28, με τη μέση διαφορά της περιόδου 2004-
2014 να αντιστοιχεί σε 13,2 ποσοστιαίες μονάδες, την 
ελάχιστη τιμή της διαφοράς να σημειώνεται το 2014 
(κατά 2,9 ποσοστιαίες μονάδες) και την αντίστοιχη μέ-
γιστη τιμή της διαφοράς να σημειώνεται το 2004 (19,1 
ποσοστιαίες μονάδες).  
Το 2014 ο δείκτης πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης 
των ημεδαπών νέων στην Ελλάδα υπολειπόταν κατά 
2,7 ποσοστιαίες μονάδες της αντίστοιχης τιμής της ΕΕ-
28. Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι η τιμή του δείκτη των
ημεδαπών νέων στην Ελλάδα την περίοδο αναφοράς 
2004-2014 υπολειπόταν σταθερά της αντίστοιχης τι-
μής των ημεδαπών νέων στην ΕΕ-28 με τη μέση δια-
φορά της περιόδου 2004-2014 να αντιστοιχεί σε 2,9 
ποσοστιαίες μονάδες, την ελάχιστη τιμή της διαφοράς 
να σημειώνεται το 2006 (κατά 1,5 ποσοστιαίες μονά-
δες), και την αντίστοιχη μέγιστη τιμή της διαφοράς να 
σημειώνεται το 2004 (κατά 3,8 ποσοστιαίες μονάδες).  
Κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς (2004-2014) ο 
δείκτης πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης των αλλο-
δαπών νέων στην Ελλάδα, που υπερέχει ισχυρά σε 
όλα τα έτη της αντίστοιχης τιμής του δείκτη ημεδαπών 
νέων, καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική μείωση κατά -
45,7% (ή κατά 22,0 ποσοστιαίες μονάδες) από 48,1% 
το 2004 σε 26,1% το 2014. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια 
της συγκεκριμένης περιόδου αναφοράς καταγράφο-
νται αξιοσημείωτες αυξομειώσεις του συγκεκριμένου 
εκπαιδευτικού δείκτη. Συγκεκριμένα, την περίοδο 
2004-2007 καταγράφεται μείωση του δείκτη πρόωρης 
σχολικής εγκατάλειψης των αλλοδαπών νέων στην Ελ-
λάδα, κατά -13,1% (ή 6,3 ποσοστιαίες μονάδες) από 
48,1% το 2004 σε 41,8% το 2007, ενώ αύξηση του δεί-
κτη κατά 15,8% (ή κατά 6,6 ποσοστιαίες μονάδες) κα-
ταγράφεται την περίοδο 2007-2009, από 41,8% το 
2007 σε 48,4% το 2009, που αποτελεί και τη μέγιστη 
τιμή του εκπαιδευτικού δείκτη κατά την περίοδο ανα-
φοράς (2004-2014). Την επόμενη περίοδο 2009-2014 
καταγράφεται σημαντικότατη μείωση του δείκτη κατά 
-46,1% (ή κατά 22,3 ποσοστιαίες μονάδες) από 48,4% 
το 2009 σε 26,1% το 2014, που αποτελεί και την ελά-
χιστη τιμή του δείκτη την περίοδο αναφοράς (2004-
2014). Από την ετήσια μεταβολή του δείκτη πρόωρης 
σχολικής εγκατάλειψης των αλλοδαπών νέων στην Ελ-
λάδα, κατά την περίοδο αναφοράς, αξίζει να σημειω-
θεί ότι το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας αύξησης του 
δείκτη καταγράφεται το 2008 (κατά 10,8% έναντι του 
προηγούμενου έτους), ενώ το υψηλότερο ποσοστό ε-
τήσιας μείωσης του δείκτη καταγράφεται το 2014 (-
23,5% έναντι του προηγούμενου έτους). 
Την ίδια περίοδο, ο δείκτης πρόωρης σχολικής εγκα-
τάλειψης των ημεδαπών νέων στην Ελλάδα, καταγρά-
φει σημαντική μείωση κατά -35,9% (ή κατά 4,2 ποσο-
στιαίες μονάδες) από 11,7% το 2004 σε 7,5% το 2014. 
Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης περιό-
δου αναφοράς καταγράφονται αξιοσημείωτες αυξο-

μειώσεις του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού δείκτη. 
Συγκεκριμένα, την περίοδο 2004-2006 καταγράφεται 
αύξηση κατά 10,3% (ή 1,2 ποσοστιαίες μονάδες) του 
δείκτη πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης των ημεδα-
πών νέων στην Ελλάδα, από 11,7% το 2004 σε 12,9% 
το 2006, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του εκπαι-
δευτικού δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς (2004-
2014), ενώ ιδιαίτερα σημαντική μείωση του δείκτη κα-
τά 41,9% (ή κατά 5,4 ποσοστιαία μονάδα) καταγράφε-
ται την περίοδο 2005-2014 από 12,9% το 2006 σε 7,5% 
το 2014. Από την ετήσια μεταβολή του δείκτη πρόω-
ρης σχολικής εγκατάλειψης των ημεδαπών νέων στην 
Ελλάδα κατά την περίοδο αναφοράς, αξίζει να σημει-
ωθεί ότι το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας αύξησης του 
δείκτη καταγράφεται το 2006 (κατά 17,3% έναντι του 
προηγούμενου έτους), ενώ το υψηλότερο ποσοστό ε-
τήσιας μείωσης του δείκτη καταγράφεται το 2009 (-
10,0% έναντι του προηγούμενου έτους). Την περίοδο 
2004-2014 το εύρος της παρατηρούμενης διαφοράς 
μεταξύ των τιμών του δείκτη πρόωρης σχολικής εγκα-
τάλειψης αλλοδαπών και ημεδαπών νέων καταγράφει 
ιδιαίτερα σημαντική μείωση κατά -48,9% (ή κατά 17,8 
ποσοστιαίες μονάδες) από 36,4 ποσοστιαίες μονάδες 
το 2004 σε 18,6 ποσοστιαίες μονάδες το 2014, με την 
ελάχιστη τιμή του εύρους της διαφοράς να καταγρά-
φεται το 2014 (κατά 18,6 ποσοστιαίες μονάδες), και τη 
μέγιστη τιμή του εύρους της διαφοράς μεταξύ των τι-
μών του δείκτη αλλοδαπών και ημεδαπών νέων κατα-
γράφεται το 2009 (κατά 38,5 ποσοστιαίες μονάδες). 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης 
πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης των αλλοδαπών 
νέων στα 20 κράτη-μέλη της ΕΕ-28, για τα οποία διατί-
θενται σχετικά στοιχεία, τα έτη 2004 και 2014, καθώς 
και ο ρυθμός μεταβολής του συγκεκριμένου δείκτη την 
περίοδο 2004-2014 (ή άλλη διαθέσιμη περίοδο).  
Το 2014 ο δείκτης πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης 
των αλλοδαπών νέων στα 20 κράτη-μέλη της ΕΕ-28, 
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, είναι 23,2%, 
υπολειπόμενος κατά 13,2 ποσοστιαίες μονάδες του 
στόχου ΕΕ-2020. Τη συγκεκριμένη χρονιά ο στόχος ΕΕ-
2020 για τους αλλοδαπούς μαθητές έχει επιτευχθεί 
μόνο σε 2 κράτη-μέλη από 21 της ΕΕ-28 για τα οποία 
διατίθενται σχετικά στοιχεία. Ως προς την κατανομή 
του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού δείκτη η Ελλάδα 
κατέχει την 4η υψηλότερη θέση μεταξύ των κρατών-
μελών της ΕΕ-28 με τιμή 26,1%, υπολειπόμενη αντί-
στοιχα κατά 16,1 ποσοστιαίες μονάδες του στόχου ΕΕ-
2020. Τα 5 κράτη-μέλη με τα υψηλότερα ποσοστά (top 
5) του δείκτη πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης των
αλλοδαπών νέων και με μέση τιμή δείκτη 30,5% είναι 
η Ισπανία (41,6% υπολειπόμενη του στόχου κατά 31,6 
ποσοστιαίες μονάδες), η Ιταλία (34,9% υπολειπόμενη 
του στόχου κατά 24,9 ποσοστιαίες μονάδες), η Πορτο-
γαλία (26,2% υπολειπόμενη του στόχου κατά 16,2 πο-
σοστιαίες μονάδες), η Ελλάδα (26,1% υπολειπόμενη 
του στόχου κατά 16,1 ποσοστιαίες μονάδες) και η Κύ-
προς (23,9% υπολειπόμενη του στόχου κατά 13,9 πο-

sep4u.gr



Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2015 

 
Σφ
417 

Κεφ
άλαιο 3

ο 
Μ

ΕΓΕΘΗ ΕΙΣΡΟΩ
Ν – ΕΚΡΟΩ

Ν ΣΤΑ 
 ΣΥΣΤΗΜ

ΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕ-28 

σοστιαίες μονάδες). Την ίδια χρονιά, στον αντίποδα 
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τα χαμηλότερα 
ποσοστά (bottom 5) στο συγκεκριμένο δείκτη και με 
μέση τιμή δείκτη 9,9%, στα οποία περιλαμβάνονται η 
Ιρλανδία (6,5% υπερτερούσα του στόχου κατά 3,5 πο-
σοστιαίες μονάδες), το Λουξεμβούργο (8,7% υπερτε-
ρούσα του στόχου κατά 1,3 ποσοστιαίες μονάδες), το 
Ηνωμένο Βασίλειο (10,9% υπολειπόμενη του στόχου 
κατά 0,9 ποσοστιαίες μονάδες), η Δανία (11,6% υπο-

λειπόμενη του στόχου κατά 1,6 ποσοστιαίες μονάδες) 
και η Τσεχία (12,0% υπολειπόμενη του στόχου κατά 
2,0 ποσοστιαίες μονάδες). Η τιμή του λόγου top5/ bot-
tom5  είναι ιδιαίτερα υψηλή (3,07 φορές), γεγονός 
που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφορο-
ποιήσεων του δείκτη πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης 
των αλλοδαπών νέων μεταξύ των κρατών-μελών της 
ΕΕ-28. 

Γράφημα 3.123: Δείκτης πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης των αλλοδαπών νέων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28(*) τα έτη 2004 και 2014 και ρυθμός μεταβολής του 
δείκτη την περίοδο 2004-2014 (ή άλλη διαθέσιμη) 

Πηγή: Eurostat – UOE Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
(*) Δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για τη Βουλγαρία, την Κροατία, τη Λιθουανία, την Ουγγαρία, τη Μάλτα, την Πολωνία, τη Ρουμανία και τη Σλοβακία. 

Κατά την περίοδο αναφοράς (2004-2014) καταγράφε-
ται μείωση κατά -20,0% (ή κατά 5,8 ποσοστιαίες μο-
νάδες) του δείκτη πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης 
των αλλοδαπών νέων στα 20 κράτη-μέλη της ΕΕ-28, 
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, από 29,0% 
το 2004 σε 23,2% το 2014. Τη συγκεκριμένη περίοδο 
αναφοράς σε 19 από τα 20 κράτη-μέλη της ΕΕ (95,0%), 
καταγράφεται μείωση του δείκτη πρόωρης σχολικής 
εγκατάλειψης των αλλοδαπών νέων, με τη μεγαλύτε-
ρη να καταγράφεται στην Τσεχία (-65,4% ή κατά 22,7 
ποσοστιαίες μονάδες) και κατά φθίνουσα σειρά ακο-
λουθούν: το Λουξεμβούργο (-52,2% ή κατά 9,5 ποσο-
στιαίες μονάδες), η Γαλλία (-51,5% ή κατά 16,8 ποσο-
στιαίες μονάδες), η Ελλάδα (-45,7% ή κατά 22,0 ποσο-
στιαίες μονάδες), η Δανία (-44,2% ή κατά 9,2 ποσο-
στιαίες μονάδες), η Ολλανδία (-44,1% ή κατά 10,0 πο-
σοστιαίες μονάδες), η Ιρλανδία (-42,0% ή κατά 4,7 πο-
σοστιαίες μονάδες), η Εσθονία (-41,1% ή κατά 10,6 
ποσοστιαίες μονάδες) την περίοδο 2004-2013, η Κύ-
προς (-40,4% ή κατά 16,2 ποσοστιαίες μονάδες), το 
Βέλγιο (-36,3% ή κατά 10,3 ποσοστιαίες μονάδες), η 
Σλοβενία (-33,3% ή κατά 9,2 ποσοστιαίες μονάδες) την 
περίοδο 2008-2014, η Ιταλία (-32,1% ή κατά 16,5 πο-
σοστιαίες μονάδες) την περίοδο 2005-2014, η Αυστρία 
(-30,2% ή κατά 7,4 ποσοστιαίες μονάδες), η Γερμανία 
(-25,2% ή κατά 7,7 ποσοστιαίες μονάδες), η Πορτογα-
λία (-23,8% ή κατά 8,2 ποσοστιαίες μονάδες), η Φιν-
λανδία (-20,9% ή κατά 5,8 ποσοστιαίες μονάδες), το 

Ηνωμένο Βασίλειο (-18,0% ή κατά 2,4 ποσοστιαίες μο-
νάδες) και η Ισπανία (-13,5% ή κατά 6,5 ποσοστιαίες 
μονάδες). Στον αντίποδα σε 2 από τα 20 κράτη-μέλη 
της ΕΕ-28, για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία 
καταγράφεται αύξηση του δείκτη πρόωρης σχολικής 
εγκατάλειψης των αλλοδαπών νέων, με τη μεγαλύτε-
ρη να καταγράφεται στη Σουηδία (κατά 22,5% ή κατά 
3,2 ποσοστιαίες μονάδες) και έπεται η Λετονία (κατά 
15,8% ή κατά 3,0 ποσοστιαίες μονάδες) την περίοδο 
2008-2012. 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης 
πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης των ημεδαπών νέων 
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28, τα έτη 2004 και 2014 (ή 
πρώτο διαθέσιμο μεταγενέστερο έτος), καθώς και ο 
ρυθμός μεταβολής του συγκεκριμένου δείκτη την πε-
ρίοδο 2004-2014 (ή άλλη διαθέσιμη περίοδο).  
Το 2014 ο δείκτης πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης 
των ημεδαπών νέων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 είναι 
10,2%, υπολειπόμενος οριακά (κατά 0,2 ποσοστιαίες 
μονάδες) του στόχου ΕΕ-2020. Τη συγκεκριμένη χρονιά 
ο στόχος ΕΕ-2020 για τους ημεδαπούς μαθητές έχει 
ήδη επιτευχθεί σε 19 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 (67,9%). Ως 
προς την κατανομή του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού 
δείκτη η Ελλάδα κατέχει την 17η θέση μεταξύ των κρα-
τών-μελών της ΕΕ-28 με τιμή 7,5%, υπερέχουσα αντί-
στοιχα κατά 2,5 ποσοστιαίες μονάδες του στόχου ΕΕ-
2020. Τα 5 κράτη-μέλη με τα υψηλότερα ποσοστά (top 
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5) του δείκτη πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης των
ημεδαπών νέων και με μέση τιμή δείκτη 17,5% είναι η 
Μάλτα (20,3% υπολειπόμενη του στόχου κατά 10,3 
ποσοστιαίες μονάδες), η Ισπανία (19,1% υπολειπόμε-
νη του στόχου κατά 9,1 ποσοστιαίες μονάδες) την πε-
ρίοδο 2005-2014, η Ρουμανία (18,1% υπολειπόμενη 
του στόχου κατά 8,1 ποσοστιαίες μονάδες), η Πορτο-
γαλία (17,1% υπολειπόμενη του στόχου κατά 7,1 πο-
σοστιαίες μονάδες) και η Ιταλία (13,1% υπολειπόμενη 
του στόχου κατά 3,1 ποσοστιαίες μονάδες). Την ίδια 
χρονιά, στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-
μέλη με τα χαμηλότερα ποσοστά (bottom 5) στο συ-
γκεκριμένο δείκτη και με μέση τιμή δείκτη 4,3%, στα 
οποία περιλαμβάνονται η Κροατία (2,3% υπερτερούσα 

του στόχου κατά 7,3 ποσοστιαίες μονάδες), η Σλοβε-
νία (4,0% υπερτερούσα του στόχου κατά 6,0 ποσο-
στιαίες μονάδες), η Κύπρος (4,5% υπερτερούσα του 
στόχου κατά 5,5 ποσοστιαίες μονάδες), το Λουξεμ-
βούργο (4,9% υπερτερούσα του στόχου κατά 5,1 πο-
σοστιαίες μονάδες) και με το ίδιο ποσοστό ισοβαθ-
μούν η Πολωνία, η Αυστρία και η Τσεχία (με τιμή 5,4% 
υπερτερούσα του στόχου κατά 4,6 ποσοστιαίες μονά-
δες). Η τιμή του λόγου top5/ bottom5  είναι ιδιαίτερα 
υψηλή (4,08 φορές), γεγονός που υποδηλώνει την ύ-
παρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη πρό-
ωρης σχολικής εγκατάλειψης των ημεδαπών νέων με-
ταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28. 

Γράφημα 3.124: Δείκτης πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης των ημεδαπών νέων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 τα έτη 2004 και 2014 και ρυθμός μεταβολής του 
δείκτη την περίοδο 2004-2014 

Πηγή: Eurostat – UOE Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

Κατά την περίοδο αναφοράς (2004-2014) καταγράφε-
ται σημαντική μείωση κατά -29,7% (ή κατά 5,8 ποσο-
στιαίες μονάδες) του δείκτη πρόωρης σχολικής εγκα-
τάλειψης των ημεδαπών νέων στα 20 κράτη-μέλη της 
ΕΕ-28, για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, από 
29,0% το 2004 σε 23,2% το 2014. Τη συγκεκριμένη πε-
ρίοδο αναφοράς και στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 κα-
ταγράφεται μείωση του δείκτη πρόωρης σχολικής ε-
γκατάλειψης των ημεδαπών νέων, με τη μεγαλύτερη 
να καταγράφεται στην Κύπρο (-73,5% ή κατά 12,5 πο-
σοστιαίες μονάδες) και κατά φθίνουσα σειρά ακολου-
θούν: η Πορτογαλία (-56,7% ή κατά 22,4 ποσοστιαίες 
μονάδες), η Ιρλανδία (-47,7% ή κατά 6,3 ποσοστιαίες 
μονάδες), η Λετονία (-46,8% ή κατά 7,4 ποσοστιαίες 
μονάδες), το Λουξεμβούργο (-46,7% ή κατά 4,3 ποσο-
στιαίες μονάδες), η Λιθουανία (-42,7% ή κατά 4,4 πο-
σοστιαίες μονάδες), η Κροατία (-42,6% ή κατά 2,0 πο-
σοστιαίες μονάδες) την περίοδο 2006-2014, η Ολλαν-
δία (-39,9% ή κατά 5,5 ποσοστιαίες μονάδες), η Μάλτα 
(-38,7% ή κατά 12,8 ποσοστιαίες μονάδες), η Ισπανία 
(-37,6% ή κατά 11,5 ποσοστιαίες μονάδες), η Βουλγα-
ρία (-37,1% ή κατά 7,6 ποσοστιαίες μονάδες), η Ιταλία 

(-37,0% ή κατά 7,7 ποσοστιαίες μονάδες) την περίοδο 
2005-2014, η Ελλάδα (-35,9% ή κατά 4,2 ποσοστιαίες 
μονάδες), η Σουηδία (-33,3% ή κατά 3,0 ποσοστιαίες μο-
νάδες), η Αυστρία (-30,8% ή κατά 2,4 ποσοστιαίες μονά-
δες), το Ηνωμένο Βασίλειο (-30,0% ή κατά 5,1 ποσο-
στιαίες μονάδες), η Γαλλία (-28,3% ή κατά 3,2 ποσο-
στιαίες μονάδες), το Βέλγιο (-25,6% ή κατά 3,1 ποσο-
στιαίες μονάδες), η Γερμανία (-19,4% ή κατά 1,9 πο-
σοστιαίες μονάδες), η Ρουμανία (-19,2% ή κατά 4,3 πο-
σοστιαίες μονάδες), η Τσεχία (-11,5% ή κατά 0,7 πο-
σοστιαίες μονάδες), η Δανία (-10,7% ή κατά 0,9 ποσο-
στιαίες μονάδες), η Ουγγαρία (-8,0% ή κατά 1,0 ποσο-
στιαία μονάδα), η Σλοβενία (-7,0% ή κατά 0,3 ποσο-
στιαίες μονάδες), η Φινλανδία (-5,2% ή κατά 0,5 πο-
σοστιαίες μονάδες), και οριακά η Πολωνία (-3,6% ή 
κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες), η Εσθονία (-1,7% ή 
κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες) και η Σλοβακία (-1,5% 
ή κατά 0,1 ποσοστιαίες μονάδες). 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η μέση τιμή 
του δείκτη πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης και η α-
ντίστοιχη μέση τιμή ως προς την εθνικότητα (αλλοδα-
ποί/ ημεδαποί) των νέων που διαρρέουν από την εκ-
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παίδευση στα 20 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2014 για τα 
οποία διατίθενται τιμές του δείκτη και για τους ημε-
δαπούς και για τους αλλοδαπούς μαθητές ενώ για τα 
υπόλοιπα 9 κράτη-μέλη αποτυπώνεται η μέση τιμή 
του δείκτη για το σύνολο και τους ημεδαπούς μαθη-
τές. Προφανώς, οι μέσες τιμές του δείκτη για το σύνο-
λο και τους ημεδαπούς μαθητές συνόλου διαφέρουν 
οριακά. 
Το 2014 και στο σύνολο των 28 κρατών-μελών της ΕΕ 
το ποσοστό της πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης των 

ημεδαπών νέων είναι 10,2% και υπολείπεται κατά 
13,0 ποσοστιαίες μονάδες του αντίστοιχου ποσοστού 
των αλλοδαπών νέων (23,2%). Την ίδια χρονιά το πο-
σοστό της πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης των ημε-
δαπών νέων υπολείπεται του αντίστοιχου ποσοστού 
των αλλοδαπών νέων σε 18 από τα 20 κράτη-μέλη της 
ΕΕ-28, για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, ενώ 
υπερέχει οριακά στο Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 1,0 πο-
σοστιαία μονάδα) και στην Ιρλανδία (κατά 0,4 ποσο-
στιαία μονάδα).  

Γράφημα 3.125: Μέση τιμή του δείκτη πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης και αντίστοιχη μέση τιμή ως προς την εθνικότητα (αλλοδαποί/ημεδαποί) των νέων 
που διαρρέουν από την εκπαίδευση στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28(*) το 2014 

Πηγή: Eurostat – UOE Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
(*) Δεν διατίθενται στοιχεία για το ποσοστό πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης των αλλοδαπών νέων για τη Βουλγαρία, την Κροατία, τη Λιθουανία, την Ουγγαρία, τη Μάλτα, την Πολωνία, τη 
Ρουμανία και τη Σλοβακία. 

Τη συγκεκριμένη χρονιά, η μεγαλύτερη απόκλιση του 
ποσοστού της πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης μετα-
ξύ αλλοδαπών και ημεδαπών νέων υπέρ των πρώτων 
καταγράφεται στην Ισπανία (κατά 22,5 ποσοστιαίες 
μονάδες) και κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν: η Ι-
ταλία (κατά 21,8 ποσοστιαίες μονάδες), η Κύπρος (κα-
τά 19,4 ποσοστιαίες μονάδες), η Ελλάδα (κατά 18,6 
ποσοστιαίες μονάδες), η Γερμανία (κατά 14,9 ποσο-
στιαίες μονάδες), η Σλοβενία (κατά 14,4 ποσοστιαίες 
μονάδες), η Λετονία (κατά 13,6 ποσοστιαίες μονάδες), 
η Φινλανδία (κατά 12,8 ποσοστιαίες μονάδες), η Αυ-
στρία (κατά 11,7 ποσοστιαίες μονάδες), η Σουηδία 
(κατά 11,4 ποσοστιαίες μονάδες), το Βέλγιο και η 
Πορτογαλία (κατά 9,1 ποσοστιαίες μονάδες), η Γαλλία 
(κατά 7,7 ποσοστιαίες μονάδες), η Τσεχία (κατά 6,6 
ποσοστιαίες μονάδες), η Ολλανδία (κατά 4,4 ποσο-
στιαίες μονάδες), η Δανία (κατά 4,1 ποσοστιαίες μο-
νάδες), το Λουξεμβούργο (κατά 3,8 ποσοστιαίες μο-
νάδες) και η Εσθονία (κατά 3,7 ποσοστιαίες μονάδες). 
Κατά την περίοδο 2004-2014 η παρατηρούμενη δια-
φορά μεταξύ του ποσοστού πρόωρης σχολικής εγκα-
τάλειψης αλλοδαπών/ημεδαπών νέων στην ΕΕ-28 υ-
πέρ των αλλοδαπών νέων μειώθηκε κατά -10,3% (ή 
κατά 1,5 ποσοστιαίες μονάδες) από 14,5 ποσοστιαίες 
μονάδες το 2004 σε 13,0 ποσοστιαίες μονάδες το 
2014. Την ίδια περίοδο, σε 11 από τα 20 κράτη-μέλη 
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, 
καταγράφεται μείωση της διαφοράς του ποσοστού 

πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης μεταξύ αλλοδαπών 
και ημεδαπών νέων υπέρ των αλλοδαπών νέων, με 
την υψηλότερη να καταγράφεται στην Τσεχία (κατά -
22,0 ποσοστιαίες μονάδες) και κατά σειρά ακολου-
θούν: η Ελλάδα (-17,8 ποσοστιαίες μονάδες), η Γαλλία 
(κατά -13,6 ποσοστιαίες μονάδες), η Ιταλία (-8,8 πο-
σοστιαίες μονάδες) την περίοδο 2005-2014, η Δανία 
(κατά -8,3 ποσοστιαίες μονάδες), το Βέλγιο (κατά -7,2 
ποσοστιαίες μονάδες), η Γερμανία (κατά -5,8 ποσο-
στιαίες μονάδες), το Λουξεμβούργο (κατά -5,2 ποσο-
στιαίες μονάδες), η Αυστρία (κατά -5,0 ποσοστιαίες 
μονάδες), η Ολλανδία (κατά -4,5 ποσοστιαίες μονάδες) 
και η Κύπρος (κατά -3,7 ποσοστιαίες μονάδες). Αντίθε-
τα, σε 9 από τα 20 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία 
διατίθενται σχετικά στοιχεία καταγράφεται αύξηση 
της διαφοράς του ποσοστού πρόωρης σχολικής εγκα-
τάλειψης μεταξύ αλλοδαπών και ημεδαπών νέων υ-
πέρ των αλλοδαπών νέων, με την υψηλότερη να κατα-
γράφεται στην Πορτογαλία (κατά 14,2 ποσοστιαίες μο-
νάδες) και κατά σειρά ακολουθούν: η Σλοβενία (κατά 
14,1 ποσοστιαίες μονάδες) την περίοδο 2008-2014, η 
Φινλανδία (κατά 12,3 ποσοστιαίες μονάδες) την περί-
οδο 2008-2014, η Λετονία (κατά 10,4 ποσοστιαίες μο-
νάδες) την περίοδο 2008-2012, η Σουηδία (κατά 6,2 
ποσοστιαίες μονάδες), η Ισπανία (κατά 5,0 ποσοστιαί-
ες μονάδες), η Εσθονία (κατά 3,5 ποσοστιαίες μονά-
δες) την περίοδο 2004-2013, το Ηνωμένο Βασίλειο 
(κατά 2,7 ποσοστιαίες μονάδες) και η Ιρλανδία (κατά 
1,6 ποσοστιαίες μονάδες). 
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ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 18-24 ΠΟΥ ΔΙΕΡΡΕΥ-
ΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία 
αναλογία των νέων ηλικίας 18-24 που διέρρευσαν 
από την εκπαίδευση & κατάρτιση στα 28 κράτη-μέλη 
της ΕΕ ως προς την εργασιακή κατάσταση (εργαζόμε-
νοι και άνεργοι ή εργασιακά μη ενεργοί νέοι) που εί-
χαν κατά το έτος διεξαγωγής της έρευνας, καθώς και ο 
ετήσιος ρυθμός μεταβολής της αναλογίας των άνερ-
γων ή εργασιακά μη ενεργών νέων την περίοδο ανα-
φοράς 2005-2014. 
Γράφημα 3.126: Ποσοστιαία αναλογία των νέων ηλικίας 18-24 που διέρ-
ρευσαν από την εκπαίδευση στην ΕΕ-28 ως προς την εργασιακή κατάσταση 
που έχουν και ετήσιος ρυθμός μεταβολής της αναλογίας των άνεργων ή 
εργασιακά μη ενεργών νέων την περίοδο 2005-2014 

 

Πηγή: EUROSTAT – UOE Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

Το 2014 το 59,8% των νέων που διέρρευσαν από την 
εκπαίδευση/κατάρτιση στην ΕΕ-28 είναι άνεργοι ή 
εργασιακά μη ενεργοί, υπερέχοντας κατά 19,6 ποσο-
στιαίες μονάδες του αντίστοιχου ποσοστού των εργα-
ζόμενων νέων (40,2%). Κατά τη συνολική περίοδο α-
ναφοράς (2005-2014) το ποσοστό των άνεργων ή ερ-
γασιακά μη ενεργών νέων που διέρρευσαν από την 
εκπαίδευση & κατάρτιση στην ΕΕ-28, καταγράφει ση-
μαντική αύξηση κατά 30,4% (ή κατά 14,0 ποσοστιαίες 
μονάδες) από 45,9% το 2005 σε 59,8% το 2014. Ωστό-
σο, κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης περιόδου α-
ναφοράς καταγράφονται αξιοσημείωτες αυξομειώσεις 
του δείκτη, αφού την περίοδο 2005-2008 το ποσοστό 
των άνεργων ή εργασιακά μη ενεργών νέων που διέρ-
ρευσαν από την εκπαίδευση/κατάρτιση στην ΕΕ-28 
υπολειπόταν του αντίστοιχου ποσοστού των εργαζό-
μενων νέων, ενώ την περίοδο 2009-2014 η διάταξη 
αντιστρέφεται. Συγκεκριμένα, την περίοδο 2005-2007 
καταγράφεται μείωση του ποσοστού των άνεργων ή 
εργασιακά μη ενεργών νέων που διέρρευσαν από την 
εκπαίδευση & κατάρτιση στην ΕΕ-28, κατά -3,4% (ή 1,6 
ποσοστιαίες μονάδες) από 45,9% το 2005 σε 44,3% το 
2007, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη 
κατά την περίοδο αναφοράς (2005-2014), ενώ την πε-
ρίοδο 2007-2014 καταγράφεται συνεχής και σημαντι-
κή αύξηση του δείκτη κατά 35,1% (ή κατά 15,5 ποσο-
στιαίες μονάδες) από 44,3% το 2007 σε 59,8% το 2014, 
που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δεί-

κτη κατά την περίοδο αναφοράς (2005-2014). Από την 
ετήσια μεταβολή του ποσοστού των άνεργων ή εργα-
σιακά μη ενεργών νέων που διέρρευσαν από την εκ-
παίδευση & κατάρτιση, κατά την περίοδο αναφοράς, 
αξίζει να σημειωθεί ότι το υψηλότερο ποσοστό ετήσι-
ας αύξησης του δείκτη καταγράφεται το 2009 (κατά 
15,3% έναντι του προηγούμενου έτους), ενώ το υψη-
λότερο ποσοστό ετήσιας μείωσης του δείκτη κατα-
γράφεται το 2007 (-1,8% έναντι του προηγούμενου 
έτους).  
Την ίδια περίοδο, το ποσοστό των εργαζόμενων νέων 
που διέρρευσαν από την εκπαίδευση & κατάρτιση 
στην ΕΕ-28, καταγράφει μείωση κατά -25,8% (ή κατά 
14,0 ποσοστιαίες μονάδες) από 54,1% το 2005 σε 
40,2% το 2014. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της συγκε-
κριμένης περιόδου αναφοράς καταγράφονται αξιοση-
μείωτες αυξομειώσεις του δείκτη, αφού την περίοδο 
2005-2008 το ποσοστό των εργαζόμενων νέων που 
διέρρευσαν από την εκπαίδευση/κατάρτιση στην ΕΕ-
28 υπερείχε του αντίστοιχου ποσοστού των άνεργων ή 
εργασιακά μη ενεργών νέων, ενώ την περίοδο 2009-
2014 η διάταξη αντιστρέφεται. Συγκεκριμένα, την πε-
ρίοδο 2005-2007 καταγράφεται αύξηση του ποσοστού 
των εργαζόμενων νέων που διέρρευσαν από την εκ-
παίδευση & κατάρτιση στην ΕΕ-28, κατά 2,9% (ή 1,6 
ποσοστιαίες μονάδες) από 54,1% το 2005 σε 55,7% το 
2007, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κα-
τά την περίοδο αναφοράς (2005-2014), ενώ την περί-
οδο 2007-2014 καταγράφεται συνεχής μείωση του 
δείκτη κατά -27,9% (ή κατά 15,5ποσοστιαίες μονάδες) 
από 55,7% το 2007 σε 40,2% το 2014, που αποτελεί 
αντίστοιχα και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την 
περίοδο αναφοράς (2005-2014). Από την ετήσια μετα-
βολή του ποσοστού των εργαζόμενων νέων που διέρ-
ρευσαν από την εκπαίδευση & κατάρτιση, κατά την 
περίοδο αναφοράς, αξίζει να σημειωθεί ότι το υψηλό-
τερο ποσοστό ετήσιας αύξησης του δείκτη καταγρά-
φεται το 2007 (κατά 1,5% έναντι του προηγούμενου 
έτους), ενώ το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας μείωσης 
του δείκτη καταγράφεται το 2009 (-12,6% έναντι του 
προηγούμενου έτους). Την περίοδο 2005-2014 το εύ-
ρος της παρατηρούμενης διαφοράς μεταξύ των τιμών 
του δείκτη πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης άνεργων 
ή εργασιακά μη ενεργών και εργαζόμενων νέων κατα-
γράφει αύξηση κατά 137,2% (ή κατά 11,4 ποσοστιαίες 
μονάδες) από 8,3 ποσοστιαίες μονάδες το 2005 σε 
19,6 ποσοστιαίες μονάδες το 2014, που αποτελεί και 
τη μέγιστη τιμή του εύρους της διαφοράς, ενώ αντί-
στοιχα η ελάχιστη τιμή του εύρους καταγράφεται το 
2009 (κατά 4,2 ποσοστιαίες μονάδες). 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία 
αναλογία των νέων ηλικίας 18-24 που διέρρευσαν από 
την εκπαίδευση & κατάρτιση στην Ελλάδα ως προς την 
εργασιακή κατάσταση (εργαζόμενοι και άνεργοι ή ερ-
γασιακά μη ενεργοί νέοι) που είχαν κατά το έτος διε-
ξαγωγής της έρευνας, καθώς και ο ετήσιος ρυθμός με-
ταβολής της αναλογίας των άνεργων ή εργασιακά μη 
ενεργών νέων την περίοδο αναφοράς 2005-2014.  

54,1% 54,9% 55,7% 54,8% 

47,9% 
46,0% 

44,8% 
41,7% 40,3% 40,2% 

45,9% 45,1% 44,3% 45,2% 

52,1% 
54,0% 55,2% 

58,3% 59,7% 59,8% 

-1,7% -1,8% 2,1% 
15,3% 

3,5% 2,3% 5,5% 2,4% 0,3% 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Ποσοστό εργαζόμενων νέων 
Ποσοστό άνεργων ή εγασιακά μη ενεργών νέων 
Ετήσιος ρυθμός μεταβολής δείκτη των άνεργων ή εργασικά μη ενεργών νέων 

sep4u.gr



Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2015 

 
Σφ
421 

Κεφ
άλαιο 3

ο 
Μ

ΕΓΕΘΗ ΕΙΣΡΟΩ
Ν – ΕΚΡΟΩ

Ν ΣΤΑ 
 ΣΥΣΤΗΜ

ΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕ-28 

Γράφημα 3.127: Ποσοστιαία αναλογία των νέων ηλικίας 18-24 που διέρ-
ρευσαν από την εκπαίδευση στην ΕΛΛΑΔΑ ως προς την εργασιακή κατάστα-
ση που έχουν και ετήσιος ρυθμός μεταβολής της αναλογίας των άνεργων ή 
εργασιακά μη ενεργών νέων την περίοδο 2005-2014 

Πηγή: EUROSTAT – UOE Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

Το 2014 το 63,3% των νέων που διέρρευσαν από την 
εκπαίδευση/κατάρτιση στην Ελλάδα είναι άνεργοι ή 
εργασιακά μη ενεργοί, υπερέχοντας κατά 3,5 ποσο-
στιαίες μονάδες του αντίστοιχου ποσοστού στην ΕΕ-28 
(59,8%), και υπερέχοντας κατά 26,7 ποσοστιαίες μο-
νάδες του αντίστοιχου ποσοστού των εργαζόμενων 
νέων στην Ελλάδα (36,7%). Κατά τη συνολική περίοδο 
αναφοράς (2005-2014) το ποσοστό των άνεργων ή ερ-
γασιακά μη ενεργών νέων που διέρρευσαν από την 
εκπαίδευση & κατάρτιση στην Ελλάδα, καταγράφει ι-
διαίτερα σημαντική αύξηση κατά 68,5% (ή κατά 25,7 
ποσοστιαίες μονάδες) από 37,6% το 2005 σε 63,3% το 
2014. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφο-
ράς καταγράφονται αξιοσημείωτες διαφοροποιήσεις 
του δείκτη, αφού την περίοδο 2005-2010 το ποσοστό 
των άνεργων ή εργασιακά μη ενεργών νέων που διέρ-
ρευσαν από την εκπαίδευση/κατάρτιση στην Ελλάδα 
υπολειπόταν του αντίστοιχου ποσοστού των εργαζό-
μενων νέων, ενώ την περίοδο 2010-2014 η διάταξη 
αντιστρέφεται. Συγκεκριμένα, την περίοδο 2005-2007 
καταγράφεται μείωση του ποσοστού των άνεργων ή 
εργασιακά μη ενεργών νέων που διέρρευσαν από την 
εκπαίδευση & κατάρτιση στην Ελλάδα, κατά -10,7% (ή 
4,0 ποσοστιαίες μονάδες) από 37,6% το 2005 σε 33,6% 
το 2007, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δεί-
κτη κατά την περίοδο αναφοράς (2005-2014), ενώ την 
περίοδο 2007-2013 καταγράφεται συνεχής και ιδιαί-
τερα σημαντική αύξηση του δείκτη κατά 100,6% (ή κα-
τά 33,8 ποσοστιαίες μονάδες) από 33,6% το 2007 σε 
67,3% το 2013, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγι-
στη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς 
(2005-2014). Τέλος, την περίοδο 2013-2014 καταγρά-
φεται μείωση του ποσοστού των άνεργων ή εργασια-
κά μη ενεργών νέων που διέρρευσαν από την εκπαί-
δευση & κατάρτιση στην Ελλάδα, κατά -5,9% (ή 4,0 
ποσοστιαίες μονάδες) από 67,3% το 2013 σε 63,3% το 
2014. Από την ετήσια μεταβολή του ποσοστού των ά-
νεργων ή εργασιακά μη ενεργών νέων που διέρρευσαν 
από την εκπαίδευση & κατάρτιση στην Ελλάδα, κατά 
την περίοδο αναφοράς, αξίζει να σημειωθεί ότι το 

υψηλότερο ποσοστό ετήσιας αύξησης του δείκτη κα-
ταγράφεται το 2010 (κατά 20,2% έναντι του προηγού-
μενου έτους), ενώ το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας 
μείωσης του δείκτη καταγράφεται το 2006 (-8,4% ένα-
ντι του προηγούμενου έτους).  
Την ίδια περίοδο, το ποσοστό των εργαζόμενων νέων 
που διέρρευσαν από την εκπαίδευση & κατάρτιση στην 
Ελλάδα, καταγράφει σημαντική μείωση κατά -41,2% 
(ή κατά 25,7 ποσοστιαίες μονάδες) από 62,4% το 2005 
σε 36,7% το 2014. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της πε-
ριόδου αναφοράς καταγράφονται αξιοσημείωτες δια-
φοροποιήσεις του δείκτη, αφού την περίοδο 2005- 2010 
το ποσοστό των εργαζόμενων νέων που διέρρευσαν 
από την εκπαίδευση/κατάρτιση στην Ελλάδα υπερείχε 
του αντίστοιχου ποσοστού των άνεργων ή εργασιακά 
μη ενεργών νέων, ενώ την περίοδο 2010-2014 η διά-
ταξη αντιστρέφεται. Συγκεκριμένα, την περίοδο 2005-
2007 καταγράφεται αύξηση του ποσοστού των εργα-
ζόμενων νέων που διέρρευσαν από την εκπαίδευση & 
κατάρτιση στην Ελλάδα, κατά 6,5% (ή 4,0 ποσοστιαίες 
μονάδες) από 62,4% το 2005 σε 66,4% το 2007, που 
αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την πε-
ρίοδο αναφοράς (2005-2014), ενώ την περίοδο 2007-
2013 καταγράφεται συνεχής και ιδιαίτερα σημαντική 
μείωση του συγκεκριμένου δείκτη κατά -50,8% (ή κα-
τά 33,8 ποσοστιαίες μονάδες) από 66,4% το 2007 σε 
32,7% το 2013, που αποτελεί αντίστοιχα και την ελά-
χιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς 
(2005-2014). Τέλος, την περίοδο 2013-2014 καταγρά-
φεται αύξηση του ποσοστού των εργαζόμενων νέων 
που διέρρευσαν από την εκπαίδευση & κατάρτιση 
στην Ελλάδα, κατά 12,2% (ή 4,0 ποσοστιαίες μονάδες) 
από 32,7% το 2013 σε 36,7% το 2014. Από την ετήσια 
μεταβολή του ποσοστού των εργαζόμενων νέων που 
διέρρευσαν από την εκπαίδευση & κατάρτιση στην Ελ-
λάδα, κατά την περίοδο αναφοράς, αξίζει να σημειω-
θεί ότι το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας αύξησης του 
δείκτη καταγράφεται το 2014 (κατά 12,2% έναντι του 
προηγούμενου έτους), ενώ το υψηλότερο ποσοστό ε-
τήσιας μείωσης του δείκτη καταγράφεται το 2010 (κα-
τά -16,0% έναντι του προηγούμενου έτους). Την περί-
οδο 2005-2014 το εύρος της παρατηρούμενης διαφο-
ράς μεταξύ των τιμών του δείκτη πρόωρης σχολικής 
εγκατάλειψης άνεργων ή εργασιακά μη ενεργών και 
εργαζόμενων νέων στην Ελλάδα καταγράφει αύξηση 
κατά 7,5% (ή κατά 1,9 ποσοστιαίες μονάδες) από 24,8 
ποσοστιαίες μονάδες το 2005 σε 26,7 ποσοστιαίες μο-
νάδες το 2014, ενώ η ελάχιστη τιμή του εύρους κατα-
γράφεται το 2010 (κατά 5,2 ποσοστιαίες μονάδες) και 
η μέγιστη τιμή του εύρους το 2007 (κατά 32,9 ποσο-
στιαίες μονάδες). 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία 
αναλογία των άνεργων ή εργασιακά μη ενεργών νέων 
ηλικίας 18-24 που διέρρευσαν από την εκπαίδευση & 
κατάρτιση στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 τα έτη 2005 και 
2014, καθώς και ο ρυθμός μεταβολής του συγκεκριμέ-
νου δείκτη ανά κράτος-μέλος την περίοδο 2005-2014. 
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Γράφημα 3.128: Ποσοστιαία αναλογία των άνεργων ή εργασιακά μη ενεργών νέων ηλικίας 18-24 που διέρρευσαν από την εκπαίδευση & κατάρτιση στα 
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 τα έτη 2005 και 2014 και ο ρυθμός μεταβολής του συγκεκριμένου δείκτη ανά κράτος-μέλος την περίοδο 2005-2014 

Πηγή: Eurostat – UOE Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

Το 2014 η μέση ποσοστιαία αναλογία των άνεργων ή 
εργασιακά μη ενεργών νέων ηλικίας 18-24 που διέρ-
ρευσαν από την εκπαίδευση & κατάρτιση στα κράτη-
μέλη της ΕΕ-28 είναι 59,8%, έναντι ποσοστού 41,8% 
των εργαζόμενων νέων αντίστοιχα. Ως προς την κατα-
νομή του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού δείκτη η Ελ-
λάδα κατέχει την 10η υψηλότερη θέση μεταξύ των 
κρατών-μελών της ΕΕ-28 με τιμή 63,3%, υπερέχουσα 
κατά 3,5 ποσοστιαίες μονάδες της μέσης τιμής της ΕΕ-
28. Τα 5 κράτη-μέλη με τα υψηλότερα ποσοστά (top 5)
των άνεργων ή εργασιακά μη ενεργών νέων ηλικίας 
18-24 που διέρρευσαν από την εκπαίδευση & κατάρτι-
ση στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και με μέση τιμή ποσο-
στού 75,3% είναι η Βουλγαρία (81,4%), η Κροατία 
(77,8%), η Ιρλανδία (75,4%), η Σλοβακία (73,1%) και η 
Ιταλία (68,7%). Την ίδια χρονιά, στον αντίποδα κατα-
γράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τα χαμηλότερα ποσο-
στά (bottom 5) των άνεργων ή εργασιακά μη ενεργών 
νέων ηλικίας 18-24 που διέρρευσαν από την εκπαίδευ-
ση & κατάρτιση στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και με μέση 
τιμή ποσοστού 38,4%, στα οποία περιλαμβάνονται η 
Μάλτα (29,6%), το Λουξεμβούργο(37,7%), η Κύπρος 
(41,2%), η Ολλανδία (41,4%) και η Εσθονία (42,1%). Η 
τιμή του λόγου top5/ bottom5  είναι υψηλή (1,96 φο-
ρές), γεγονός που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντι-
κών διαφοροποιήσεων του ποσοστού των άνεργων ή 
εργασιακά μη ενεργών νέων διέρρευσαν από την εκ-
παίδευση & κατάρτιση μεταξύ των κρατών-μελών της 
ΕΕ-28. 
Κατά την περίοδο αναφοράς (2005-2014) καταγράφε-
ται αύξηση κατά 30,4% (ή κατά 13,9 ποσοστιαίες μο-
νάδες) του ποσοστού των άνεργων ή εργασιακά μη 
ενεργών νέων διέρρευσαν από την εκπαίδευση & κα-
τάρτιση στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28, από 45,9% το 2005 
σε 59,8% το 2014. Τη συγκεκριμένη περίοδο αναφο-
ράς σε 22 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ (78,6%), κατα-
γράφεται αύξηση του συγκεκριμένου δείκτη, με τη με-

γαλύτερη να καταγράφεται στην Ισπανία (116,8% ή 
κατά 35,8 ποσοστιαίες μονάδες) και κατά φθίνουσα 
σειρά ακολουθούν: η Πορτογαλία (98,3% ή κατά 23,4 
ποσ.μον), η Ιρλανδία (77,7% ή κατά 33,0 ποσ.μον), η 
Δανία (75,9% ή κατά 22,7 ποσ.μον), η Ελλάδα (68,5% ή 
κατά 25,7 ποσ.μον), η Κύπρος (62,9% ή κατά 15,9 ποσ. 
μον), η Ολλανδία (51,0% ή κατά 14,0 ποσ.μον), η Ιτα-
λία (47,3% ή κατά 22,1 ποσ.μον), η Λιθουανία (46,3% ή 
κατά 19,9 ποσ.μον), η Φινλανδία (44,6% ή κατά 18,2 
ποσ.μον), η Κροατία (41,7% ή κατά 22,9 ποσ.μον), το 
Λουξεμβούργο (32,0% ή κατά 9,1 ποσ.μον), η Λετονία 
(κατά 31,5% ή κατά 12,7 ποσ.μον), το Ηνωμένο Βασί-
λειο (22,4% ή κατά 9,5 ποσ.μον), η Γαλλία (20,2% ή κα-
τά 10,8 ποσ.μον), η Αυστρία (19,9% ή κατά 8,8 ποσ. 
μον), το Βέλγιο (19,5% ή κατά 9,8 ποσ.μον), η Σλοβε-
νία (15,3% ή κατά 8,8 ποσ.μον), η Βουλγαρία (6,4% ή 
κατά 4,9 ποσ.μον), η Ρουμανία (5,9% ή κατά 2,8 ποσ. 
μον), η Σουηδία (5,3% ή κατά 2,4 ποσ.μον) και η Μάλ-
τα (3,8% ή κατά 1,1 ποσ.μον). Στον αντίποδα σε 6 από 
τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ καταγράφεται μείωση του 
ποσοστού των άνεργων ή εργασιακά μη ενεργών νέων 
διέρρευσαν από την εκπαίδευση & κατάρτιση με τη με-
γαλύτερη να καταγράφεται στην Τσεχία (κατά -65,4% 
ή κατά 12,8 ποσοστιαίες μονάδες) και κατά σειρά α-
κολουθούν: η Σλοβακία (-11,4% ή κατά 9,4 ποσ.μον), η 
Γερμανία (-8,2% ή κατά 5,0 ποσ.μον), η Πολωνία (-
7,2% ή κατά 5,0 ποσ.μον), η Ουγγαρία (-1,5% ή κατά 
0,9 ποσ.μον) και οριακά η Εσθονία (κατά -0,1%). 
Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι οι συνέπειες της πρόω-
ρης διαρροής των νέων από την εκπαίδευση & κατάρ-
τιση στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 δεν περιορίζονται στην 
αύξηση των ποσοστών ανεργίας της συγκεκριμένης 
ηλικιακής ομάδας. Οι νέοι που εγκαταλείπουν πρόωρα 
το σχολείο είναι πιθανότερο να απασχολούνται σε ε-
πισφαλείς και χαμηλόμισθες θέσεις εργασίας, ή να 
υποχρεωθούν κατά τη διάρκεια του εργασιακού τους 
βίου να καταφύγουν στην πρόνοια και σε άλλα κοινω-
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νικά προγράμματα, ή να αντιμετωπίσουν δυσκολίες 
στη διεκδίκηση μιας θέσης στην επαγγελματική κα-
τάρτιση, ενώ φαίνεται είναι λιγότερο πιθανό να εκ-
φραστούν ως «ενεργοί πολίτες» ή να μετάσχουν στη 
δια βίου μάθηση.  
Γενικότερα, η σχολική διαρροή μπορεί να αποδειχθεί 
μακροπρόθεσμα, μια σημαντική απώλεια δυνατοτή-
των για τα ίδια τα άτομα, αλλά και το κοινωνικό σύνο-
λο και την οικονομική ανάπτυξη των κρατών (NESSE, 
2009). Οι ατομικές συνέπειες για τους νέους που ε-
γκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο είναι σημαντικές, 
και, σύμφωνα με στοιχεία σχετικών ερευνών, σε αυτές 
συγκαταλέγονται: μεγαλύτερες πιθανότητες μετάπτω-
σης στην ανεργία, υψηλότερα ποσοστά εγκληματικό-
τητας, βίας, κατανάλωσης αλκοόλ και χρήσης ναρκω-
τικών, ή χαμηλότερου δείκτη προσδόκιμου ζωής σε 
σχέση με τους αποφοίτους της ανώτερης δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης. Είναι αξιοσημείωτο, επίσης, 
πως οι αιτίες και οι συνέπειες του φαινομένου είναι 
αλληλένδετες, με αποτέλεσμα τον εγκλωβισμό της συ-
γκεκριμένης πληθυσμιακής ομάδας σε έναν φαύλο 
κύκλο: η φτώχεια είναι ένας παράγοντας που συμβά-
λει στην πρόωρη σχολική εγκατάλειψη, η οποία, με τη 
σειρά της, συνεπάγεται αυξημένο κίνδυνο φτώχειας. 
Είναι χαρακτηριστικό πως έρευνες έχουν δείξει ότι το 
πρόσθετο οικονομικό όφελος κάθε μαθητή που παρα-
μένει στο σχολείο για ένα επιπλέον έτος υπολογίζεται 
παραπάνω από 70.000€ (European Youth Forum, 
2008). Παράλληλα, οι κοινωνικές και μακροοικονομι-
κές συνέπειες είναι τεράστιες: αυξημένη ζήτηση για 
κοινωνικές υπηρεσίες, αυξημένη εγκληματικότητα, 
μειωμένη πολιτική συμμετοχή, μειωμένη παραγωγικό-
τητα κ.α. (NESSE, 2009; European Youth Forum, 2008; 
Schleicher 2006; GHK, 2005). Κατά συνέπεια, η μείωση 
της σχολικής διαρροής περιορίζει τα κοινωνικά και 

οικονομικά κόστη, ενώ η αδυναμία αντιμετώπισής της 
αποτελεί αποτυχία όχι μόνο του εκπαιδευτικού συ-
στήματος, αλλά της αγοράς εργασίας και της κοινωνι-
κής πολιτικής των χωρών. 
Στο ακόλουθο γράφημα αποδίδεται ο συσχετισμός του 
δείκτη πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης και της πο-
σοστιαίας αναλογίας των άνεργων ή εργασιακά μη 
ενεργών νέων ηλικίας 18-24 που διέρρευσαν από την 
εκπαίδευση & κατάρτιση στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 
2014. 
Το γράφημα χωρίζεται σε τέσσερα επιμέρους πεδία 
από δύο διασταυρούμενες γραμμές, εκ των οποίων η 
κάθετη αντιπροσωπεύει τη μέση τιμή του δείκτη 
πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης στην ΕΕ-28 το 2014 
(11,2%) και η οριζόντια αντιπροσωπεύει τη μέση τιμή 
(59,8%) ποσοστιαίας αναλογίας των άνεργων ή εργα-
σιακά μη ενεργών νέων ηλικίας 18-24 που διέρρευσαν 
από την εκπαίδευση & κατάρτιση στα κράτη-μέλη της 
ΕΕ-28 το ίδιο έτος. Αριστερά της κάθετης γραμμής πε-
ριλαμβάνονται κράτη-μέλη που καταγράφουν τιμές 
του δείκτη πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης χαμηλό-
τερες από την αντίστοιχη μέση τιμή στην ΕΕ-28, ενώ 
δεξιά της κάθετης γραμμής περιλαμβάνονται κράτη-
μέλη που καταγράφουν τιμές του δείκτη υψηλότερες 
από την αντίστοιχη μέση τιμή στην ΕΕ-28. Πάνω από 
την οριζόντια γραμμή περιλαμβάνονται κράτη-μέλη, 
που καταγράφουν ποσοστιαία αναλογία των άνεργων 
ή εργασιακά μη ενεργών νέων ηλικίας 18-24 που διέρ-
ρευσαν από την εκπαίδευση & κατάρτιση υψηλότερη 
από την αντίστοιχη μέση τιμή στην ΕΕ-27, ενώ κάτω 
από την οριζόντια γραμμή περιλαμβάνονται κράτη-
μέλη που καταγράφουν αντίστοιχα ποσοστιαία ανα-
λογία των άνεργων ή εργασιακά μη ενεργών νέων χα-
μηλότερη από την αντίστοιχη μέση τιμή στην ΕΕ-28. 

Γράφημα 3.129: Συσχετισμός του δείκτη πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης και της ποσοστιαίας αναλογίας των άνεργων ή εργασιακά μη ενεργών νέων ηλικίας 
18-24 που διέρρευσαν από την εκπαίδευση & κατάρτιση στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2014 

Πηγή: Eurostat – UOE Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

Το 2014 τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ ως προς τον συσχετι-
σμό του δείκτη πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης και 
της ποσοστιαίας αναλογίας των άνεργων ή εργασιακά 
μη ενεργών νέων ηλικίας 18-24 που διέρρευσαν από 

την εκπαίδευση & κατάρτιση στα κράτη-μέλη της ΕΕ-
28 το 2014 και με βάση την κάθετη και την οριζόντια 
γραμμή που ορίζονται από τις αντίστοιχες μέσες τιμές 
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Δείκτης πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης των νέων ηλικίας 18-24 ετών 
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ΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕ-28 

των δεικτών στην ΕΕ-28 διακρίνονται στις ακόλουθες 4 
ομάδες: 

 Η 1η ομάδα (κάτω και αριστερά) περιλαμβάνει κρά-
τη-μέλη όπου ο δείκτης πρόωρης σχολικής εγκατά-
λειψης υπολείπεται της μέσης τιμής της ΕΕ-28, γεγο-
νός που υποδηλώνει συγκριτικά περιορισμό του
φαινομένου της διαρροής νέων από την εκπαίδευση
και κατάρτιση, ενώ ταυτόχρονα και η ποσοστιαία
αναλογία των άνεργων ή εργασιακά μη ενεργών νέ-
ων ηλικίας 18-24 που διέρρευσαν από την εκπαί-
δευση & κατάρτιση υπολείπεται της μέσης τιμής της
ΕΕ-28, γεγονός που υποδηλώνει συγκριτικά υψηλό-
τερη απασχολησιμότητα (employability) της συγκε-
κριμένης πληθυσμιακής ομάδας νέων. Στη συγκεκρι-
μένη ομάδα περιλαμβάνονται 9 κράτη-μέλη της ΕΕ-
28 (μέση τιμή δείκτη διαρροής 7,4% και δείκτη ανερ-
γίας ή εργασιακά μη ενεργών νέων ηλικίας 18-24
ετών 48,9%): το Λουξεμβούργο, η Κύπρος, η Ολλαν-
δία, η Σουηδία, η Δανία, η Τσεχία, η Αυστρία, η Λε-
τονία και η Γερμανία.
 Η 2η ομάδα (πάνω και αριστερά) περιλαμβάνει κρά-

τη-μέλη όπου ο δείκτης πρόωρης σχολικής εγκατά-
λειψης υπολείπεται της μέσης τιμής της ΕΕ-28, γεγο-
νός που υποδηλώνει συγκριτικά περιορισμό του
φαινομένου της διαρροής νέων από την εκπαίδευση
και κατάρτιση, ενώ ταυτόχρονα η ποσοστιαία ανα-
λογία των άνεργων ή εργασιακά μη ενεργών νέων
ηλικίας 18-24 που διέρρευσαν από την εκπαίδευση
& κατάρτιση υπερέχει της μέσης τιμής της ΕΕ-28, γε-
γονός που υποδηλώνει συγκριτικά χαμηλότερη απα-
σχολησιμότητα (employability) της συγκεκριμένης
πληθυσμιακής ομάδας νέων. Στη συγκεκριμένη ομά-
δα περιλαμβάνονται 10 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 (μέση
τιμή δείκτη διαρροής 6,9% και δείκτη ανεργίας ή ερ-
γασιακά μη ενεργών νέων ηλικίας 18-24 ετών
66,7%): η Κροατία, η Ιρλανδία, η Σλοβακία, η Σλο-

βενία, η Πολωνία, η Λιθουανία, η Ελλάδα, η Γαλλία, 
το Βέλγιο, και η Φιλανδία. 
 Η 3η ομάδα (πάνω και δεξιά) περιλαμβάνει κράτη-

μέλη όπου ο δείκτης πρόωρης σχολικής εγκατάλει-
ψης υπερέχει της μέσης τιμής της ΕΕ-28, γεγονός 
που υποδηλώνει συγκριτικά διεύρυνση του φαινο-
μένου της διαρροής νέων από την εκπαίδευση και 
κατάρτιση, ενώ ταυτόχρονα και η ποσοστιαία ανα-
λογία των άνεργων ή εργασιακά μη ενεργών νέων 
ηλικίας 18-24 που διέρρευσαν από την εκπαίδευση 
& κατάρτιση υπερέχει της μέσης τιμής της ΕΕ-28, γε-
γονός που υποδηλώνει συγκριτικά χαμηλότερη απα-
σχολησιμότητα (employability) της συγκεκριμένης 
πληθυσμιακής ομάδας νέων. Στη συγκεκριμένη ομά-
δα περιλαμβάνονται 4 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 (μέση 
τιμή δείκτη διαρροής 15,3% και δείκτη ανεργίας ή 
εργασιακά μη ενεργών νέων ηλικίας 18-24 ετών 
69,5%): η Ισπανία, η Ιταλία, η Βουλγαρία και η Ουγ-
γαρία. 
 Η 4η ομάδα (κάτω και δεξιά) περιλαμβάνει κράτη-

μέλη όπου ο δείκτης πρόωρης σχολικής εγκατάλει-
ψης υπερέχει της μέσης τιμής της ΕΕ-28, γεγονός 
που υποδηλώνει συγκριτικά διεύρυνση του φαινο-
μένου της διαρροής νέων από την εκπαίδευση και 
κατάρτιση, ενώ ταυτόχρονα η ποσοστιαία αναλογία 
των άνεργων ή εργασιακά μη ενεργών νέων ηλικίας 
18-24 που διέρρευσαν από την εκπαίδευση & κατάρ-
τιση υπολείπεται της μέσης τιμής της ΕΕ-28, γεγονός 
που υποδηλώνει συγκριτικά υψηλότερη απασχολη-
σιμότητα (employability) της συγκεκριμένης πληθυ-
σμιακής ομάδας νέων. Στη συγκεκριμένη ομάδα πε-
ριλαμβάνονται 5 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 (μέση τιμή 
δείκτη διαρροής 15,8% και δείκτη ανεργίας ή εργα-
σιακά μη ενεργών νέων ηλικίας 18-24 ετών 44,0%): η 
Μάλτα, η Πορτογαλία, η Ρουμανία, το Ηνωμένο 
Βασίλειο και η Εσθονία. 

3.2.2 Επίδοση μαθητικού πληθυσμού (ISCED 2-3) 

Όπως έχει ήδη σημειωθεί, το Πρόγραμμα PISA (Pro-
gramme for International Student Assessment) είναι 
μια διεθνής εκπαιδευτική έρευνα που διεξάγεται από 
τον ΟΟΣΑ με σκοπό τη συστηματική καταγραφή των 
αποτελεσμάτων των εκπαιδευτικών συστημάτων. Συ-
γκεκριμένα, το Πρόγραμμα PISA μετράει τις γνώσεις 
και τις δεξιότητες των μαθητών ηλικίας 15 ετών, που 
στην πλειοψηφία των κρατών-μελών που μετέχουν 
στο πρόγραμμα ολοκληρώνουν την υποχρεωτική εκ-
παίδευση. 
Τα αποτελέσματα του προγράμματος PISA τυγχάνουν 
διεθνούς αποδοχής ως προς την αξιοπιστία τους και 
την εγκυρότητά τους. Επιπλέον, χρησιμοποιούνται και 
ως δείκτες παρακολούθησης για την επίτευξη της 
στρατηγικής της Λισαβόνας και του προγράμματος 
«Ευρώπη 2020». Συγκεκριμένα, ο στόχος για την επί-
δοση των μαθητών στην ΕΕ μέχρι το 2020, προβλέπει 
το ποσοστό των ατόμων ηλικίας 15 ετών με χαμηλές 

επιδόσεις στην ανάγνωση/κατανόηση, στα Μαθημα-
τικά και στις φυσικές επιστήμες στα κράτη-μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι χαμηλότερο του 15%. 

3.2.2.1 ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η μέση επίδο-
ση (σε μονάδες) και το ποσοστό ανά επίπεδο επάρκει-
ας στα Μαθηματικά των μαθητών ηλικίας 15 ετών 
που το 2012 μετείχαν στο Πρόγραμμα PISA στα κράτη-
μέλη της ΕΕ-27. Συνολικά καταγράφονται 6 επί μέρους 
επίπεδα επάρκειας στο συγκεκριμένο μαθησιακό α-
ντικείμενο: Επίπεδο 6 (επίδοση πάνω από 669,30 μο-
νάδες), Επίπεδο 5 (επίδοση από 606,99 μονάδες έως 
669,30 μονάδες), Επίπεδο 4 (επίδοση από 544,68 μο-
νάδες έως 606,99 μονάδες), Επίπεδο 3 (επίδοση από 
482,38 μονάδες έως 544,68 μονάδες), Επίπεδο 2 (επί-
δοση από 420,07 μονάδες έως 482,38 μονάδες) και 
Επίπεδο 1 (επίδοση από 357,77 μονάδες έως 420,07 
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