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  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

ΧΩΡΕ ΟΟΑ               

ΑΤΣΡΑΛΙΑ 71,3 x(5) 2,3 m 20,5 2,9 97,0 

Δ. ΣΕΧΙΑ 71,8 1,1 7,6 4,3 19,5 16,8 121,2 

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 72,6 9,6 m 3,0 m m m 

ΓΑΛΛΙΑ 69,8 2,4 m 4,7 5,3 8,3 90,5 

ΕΛΛΑΔΑ 117,4 0,4 a 10,7 1,4 0,3 130,3 

ΟΤΓΓΑΡΙΑ 92,0 m 2,5 x(1, 5) 9,5 22,8 126,8 

ΙΛΑΝΔΙΑ 96,9 7,7 5,7 11,7 4,8 24,6 151,4 

ΙΣΑΛΙΑ 97,1 3,2 10,8 2,7 14,0 28,6 156,4 

ΙΑΠΩΝΙΑ 63,5 m 5,5 5,6 4,9 5,8 85,3 

ΜΕΞΙΚΟ 34,5 0,2 1,1 6,3 18,0 5,9 66,1 
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ΝΟΡΒΗΓΙΑ 95,6 8,1 4,4 8,3 m 5,7 122,2 

ΠΟΛΩΝΙΑ 84,5 m 4,9 5,5 m m m 

Δ. 
ΛΟΒΑΚΙΑ 67,4 1,2 0,2 6,8 m m m 

ΗΝ. 
ΠΟΛΙΣΕΙΕ 67,2 13,3 9,7 5,2 10,0 27,1 132,5 

                

ΜΕΟ 
ΟΡΟ 
ΧΩΡΩΝ 
ΟΟΑ  76,4    4,7    5,0    5,8    10,8    13,5    116,3    

ΜΕΟ 
ΟΡΟ 
ΧΩΡΩΝ 
ΕΤΡΩΠΗ/19 82,7    3,0    5,2    5,3    10,0    15,4    125,0    

Πθγι:  Education at a Glance 2009: OECD Indicators  
 

Ο παραπάνω πίνακασ αφορά ςτοιχεία για τθν αναλογία του ςυνολικοφ προςωπικοφ των ςχολικϊν μονάδων πρωτοβάκμιασ και 
δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ ανά χίλιουσ μακθτζσ (ο υπολογιςμόσ γίνεται ςε ιςοδφναμα μόνιμου προςωπικοφ). 

το ςυνολικό προςωπικό περιλαμβάνονται: 

Α) Διδακτικό προςωπικό (διδάςκοντεσ και βοθκοί διδαςκόντων) 

Β)Επιςτθμονικό προςωπικό για τθ ςτιριξθ τθσ ςχολικισ μονάδασ (ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί κ.α.) 

Γ) Διοικθτικό προςωπικό 

Δ)Βοθκθτικό προςωπικό (κακαρίςτριεσ, οδθγοί, επιςτάτεσ κ.α.) 

http://www.sourceoecd.org/9789264024755
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φμφωνα με τα ςτοιχεία του ΟΟΑ (που αφοροφν το 2007) «Η Εκπαίδευςη με μια ματιά 2009» από τον παραπάνω πίνακα επιςθμαίνουμε τα 
εξισ: 

-Για τθν Ελλάδα θ αναλογία διδαςκόντων εκπαιδευτικϊν ανά χίλιουσ μακθτζσ είναι 117,4 ενϊ ο μζςοσ όροσ των χωρϊν του ΟΟΑ είναι 76,4 
και των χωρϊν τθσ  Ευρώπησ των 19 είναι 82,7. 

Αν και θ αναλογία αυτι φαίνεται μεγάλθ, κα πρζπει να λάβουμε υπόψθ μασ δφο ςτοιχεία. Σο πρϊτο είναι θ γεωγραφικι ιδιαιτερότθτα τθσ 
χϊρασ μασ.  Σο δεφτερο, το οποίο προκφπτει από τθ μελζτθ των υπόλοιπων ςτοιχείων του πίνακα, είναι ότι ςτα ςχολεία μασ απουςιάηει 
προςωπικό, εκτόσ των διδαςκόντων, που είναι απαραίτθτο για τθν εφρυκμθ λειτουργία τουσ και τθν αποτελεςματικότθτά τουσ. Ζτςι μια 
ςειρά διοικθτικϊν  εργαςιϊν διεκπεραιϊνονται από τουσ διδάςκοντεσ εκπαιδευτικοφσ, οι οποίοι πολλζσ φορζσ αναλαμβάνουν ακόμα και τα 
κακικοντα του επιςτάτθ, οι βοθκοί των διδαςκόντων (όπωσ δεφτεροσ εκπαιδευτικόσ ςτθν τάξθ για μακθτζσ με μακθςιακά προβλιματα, 
ειδικζσ ανάγκεσ ι / και αναπθρίεσ, βοθκοί εργαςτθρίων φυςικισ και χθμείασ κ.α.) είναι ςχεδόν ανφπαρκτοι ενϊ ανφπαρκτο είναι το 
επιςτθμονικό προςωπικό που είναι απαραίτθτο για τθ ςτιριξθ τθσ ςχολικισ μονάδασ (όπωσ ψυχολόγοι, παιδοψυχίατροι, κοινωνικοί 
λειτουργοί). Και βζβαια πρζπει να επιςημάνουμε ότι η αναλογία αυτή ήδη ζχει μειωθεί, γιατί τα ζτη 2010 και 2011 είχαμε την αποχώρηςη 
11.500 εκπαιδευτικών β/θμιασ λόγω ςυνταξιοδότηςησ, και το ποςοςτό θα μειωθεί ακόμα περιςςότερο, με τισ αποχωρήςεισ των 
επόμενων χρόνων και την εργαςιακή εφεδρεία ςτο δημόςιο. 

-Η αναλογία βοηθών διδαςκόντων (για χίλιουσ μακθτζσ) για τθν Ελλάδα είναι 0,4 ενϊ ο μζςοσ όροσ των χωρϊν του  ΟΟΑ είναι 4,7 και των 
χωρϊν τθσ Ευρώπησ των 19 είναι 3,0. 

-την Ελλάδα θ αναλογία επιςτημονικοφ προςωπικοφ για τη ςτήριξη των ςχολείων  δεν αναφζρεται ςτα ςτοιχεία (και προφανϊσ δεν 
υπάρχει από αυτά που γνωρίηουμε τουλάχιςτον ςτθ δθμόςια εκπαίδευςθ), ο μζςοσ όροσ  χωρϊν του ΟΟΑ είναι 5,0 (για χίλιουσ μακθτζσ) 
και τθσ Ευρώπη των 19 είναι 5,2. 

-Η αναλογία ανώτερησ  διοίκηςησ  ςτη χώρα μασ είναι 10,7 (για χίλιουσ μακθτζσ) και αντίςτοιχα ο μζςοσ όροσ ΟΟΑ είναι 5,8 και τθσ 
Ευρώπη των 19 είναι 5,3. 

-Η αναλογία διοικητικοφ προςωπικοφ ςτα ςχολεία ανά χίλιουσ μακθτζσ για τθν Ελλάδα είναι 1,4 και αντίςτοιχα ο μζςοσ όροσ ΟΟΑ είναι 
10,8 και τθσ Ευρώπη των 19 είναι 10,0. 

-Η αναλογία βοηθητικοφ προςωπικοφ ςτη χώρα μασ (για χίλιουσ μακθτζσ) είναι 0,3 ενϊ οι αντίςτοιχεσ αναλογίεσ είναι ΟΟΑ μζςοσ όροσ 
13,5 και Ευρώπη των 19 μζςοσ όροσ 15,4. 
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- Η αναλογία ςυνολικοφ προςωπικοφ (για χίλιουσ μακθτζσ) είναι για τη χώρα μασ 130,3 για τισ χϊρεσ του ΟΟΑ ο μζςοσ όροσ είναι 116,3 και 
για τισ χϊρεσ τθσ Ευρώπησ των 19 είναι 125. 

Για το ίδιο θζμα από τα ςτοιχεία τησ «Ετήςιασ Ζκθεςησ για την Εκπαίδευςη 2010» του ΚΑΝΕΠ τησ ΓΕΕ ςτην κατηγορία 
«λοιπό προςωπικό» καταγράφονται τα εξήσ: 

φμφωνα με ςτοιχεία τθσ Ελλθνικισ τατιςτικισ Αρχισ του 2008, ανά ςχολική μονάδα δευτεροβάθμιασ εκπαίδευςησ αντιςτοιχοφν κατά 
μζςο όρο 2 περίπου άτομα λοιποφ προςωπικοφ (βοθκθτικό, διοικθτικό, επιςτθμονικό-παιδαγωγικό).  

Επίςθσ ιδιαίτερο ενδιαφζρον παρουςιάηει θ κατανομι του λοιποφ προςωπικοφ που υπθρετοφν ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ τθσ δευτεροβάκμιασ 
εκπαίδευςθσ. υγκεκριμζνα ςφμφωνα με τα ίδια ςτοιχεία ςτθν ΣΕΕ το βοηθητικό προςωπικό αντιςτοιχεί ςτο 86,5% του λοιποφ προςωπικοφ, 
ςτα Γενικά Λφκεια ςτο 78,0% και ςτα Γυμνάςια ςτο 82,7%. Σο διοικητικό προςωπικό αντιςτοιχεί ςτθν ΣΕΕ ςτο 12,5% του λοιποφ 
προςωπικοφ, ςτο Γενικό Λφκειο ςτο 18,6% και ςτο Γυμνάςιο ςτο 14,9%. Σο επιςτημονικό- παιδαγωγικό προςωπικό αντιςτοιχεί ςτθν ΣΕΕ ςτο 
1,0%, ςτο Γενικό Λφκειο ςτο 3,3% και ςτο Γυμνάςιο ςτο 2,4% (επειδι όλοι γνωρίηουμε ότι ςε κάκε ςχολικι μονάδα δεν υπάρχει επιςτθμονικό 
- παιδαγωγικό προςωπικό, πικανόν τα ςτοιχεία αυτά να αναφζρονται ςε δομζσ όπωσ είναι οι υμβουλευτικοί τακμοί Νζων, τα ΚΕΤΠ, 
ΓΡΑΕΠ, ΚΕΔΔΤ κ.α. που δεν αφοροφν όμωσ κάκε ςχολείο ξεχωριςτά). 
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