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Αναλύονηαρ ηιρ επιδόζειρ ηυν μαθηηών ζηην Δλλάδα: Ζ εικόνα ηυν 

συπικών ανιζοηήηυν ζηην παπαγυγή ανθπώπινος κεθαλαίος και 

ηυν διαπεπιθεπειακών ποών για ζποςδέρ ζηην ηπιηοβάθμια 

εκπαίδεςζη 
 

 

 

Διζαγυγή 

Αμηνπνηώληαο κηθξν-δεδνκέλα από κία βάζε δεδνκέλσλ κε ζηνηρεία γηα ηα 

απνηειέζκαηα 64628 καζεηώλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηηο παλειιήληεο εμεηάζεηο ηνπ 

2008, ε παξνύζα εξεπλεηηθή εξγαζία επηθεληξώλεηαη ζηελ αλάιπζε ησλ επηδόζεσλ 

ησλ καζεηώλ ζηηο επηκέξνπο γεσγξαθηθέο ελόηεηεο ηεο ρώξαο. Δθθηλώληαο από ην 

ζεκείν απηό, ε εκπεηξηθή αλάιπζε ηεο παξνύζαο εξγαζίαο θηλείηαη πξνο ηξεηο 

επηκέξνπο εξεπλεηηθέο θαηεπζύλζεηο: Πξώηνλ, ηελ εμέηαζε ηνπ εάλ θαη κε πνην 

πξόηππν δηαθέξνπλ νη επηδόζεηο ησλ καζεηώλ κεηαμύ ησλ επηκέξνπο γεσγξαθηθώλ 

ελνηήησλ, ρξεζηκνπνηώληαο σο βαζηθό θξηηήξην γηα ηελ κέηξεζε ησλ επηδόζεσλ ην 

πνζνζηό ησλ επηηπρόλησλ καζεηώλ ζηηο παλειιήληεο ζε θάζε ρσξηθή κνλάδα, θαζώο 

θαη άιια ελαιιαθηηθά θξηηήξηα (όπσο ην πνζνζηό ησλ αξηζηνύρσλ καζεηώλ ή νη 

επηδόζεηο ησλ καζεηώλ ζηα δηάθνξα καζήκαηα). Δεύηεξνλ, ηε δηεξεύλεζε ησλ 

παξαγόλησλ πνπ ζπζρεηίδνληαη κε (ή πξνζδηνξίδνπλ) ηηο επηδόζεηο ησλ καζεηώλ ζηε 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζεο κέζα από ηελ αμηνπνίεζε πιεξνθνξηώλ γηα ηα 

θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δήκνπ πνπ δηακέλνπλ νη καζεηέο, ηνλ 

ηύπν ηνπ ιπθείνπ από ην νπνίν απνθνίηεζαλ νη καζεηέο, θαζώο θαη πιεξνθνξίεο γηα 

ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεηώλ. Ζ ηξίηε θαηεύζπλζε αθνξά ηελ 

πξνζπάζεηα απνηύπσζεο ησλ δηαπεξηθεξεηαθώλ ξνώλ ησλ καζεηώλ γηα ζπνπδέο 

ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, εμεηάδνληαο ην βαζκό θαη ην πξόηππν ηεο θηλεηηθόηεηαο 

κεηαμύ ησλ πεξηθεξεηώλ ησλ καζεηώλ πνπ πέηπραλ λα εηζαρζνύλ ζε ζρνιέο 

ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.  

Ζ πξνζπάζεηα αλαδήηεζεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο εθθηλεί από 

ηελ παξαδνρή όηη ε εμέηαζε ησλ επηδόζεσλ ησλ καζεηώλ ζηε δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε ζπλδέεηαη κε ην επξύηεξν εγρείξεκα ηεο αλάδεημεο ησλ δπλαηνηήησλ 

«παξαγσγήο» αλζξώπηλνπ θεθαιαίνπ θάζε πεξηθέξεηαο. Γεδνκέλεο ηεο ζεκαζίαο ηνπ 
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αλζξώπηλνπ θεθαιαίνπ ηόζν γηα ηα ίδηα ηα άηνκα, όζν θαη γηα ηελ νηθνλνκία 

(ζπληειεζηήο παξαγσγήο) θαη βεβαίσο ηελ θνηλσλία ζην ζύλνιό ηεο (Becker, 1962; 

Schultz, 1961), επξήκαηα γηα ηηο πεξηθεξεηαθέο αληζόηεηεο ζηε δπλαηόηεηα 

παξαγσγήο αλζξώπηλνπ θεθαιαίνπ ζεσξνύληαη εμαηξεηηθά ρξήζηκα γηα ηε δηαηύπσζε 

αλάινγσλ πξνηάζεσλ πνιηηηθήο -πξσηίζησο γηα ιόγνπο θνηλσληθήο δηθαηνζύλεο, 

αιιά θαη γηα ιόγνπο βειηίσζεο ησλ επηδόζεσλ ηεο νηθνλνκίαο. Αλάινγε 

ρξεζηκόηεηα γηα ηελ αλάδεημε θαηάιιεισλ πξνηάζεσλ πνιηηηθήο ζεσξείηαη όηη 

δύλαηαη λα έρνπλ θαη ηα επξήκαηα γηα ηνπο παξάγνληεο πνπ πξνζδηνξίδνπλ (ή 

επηδξνύλ ζηηο) ηηο επηδόζεηο ησλ καζεηώλ. Είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ρώξνπ, ν 

ηύπνο ηνπ ιπθείνπ ή θαη άιινη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηηο δπλαηόηεηεο 

ζρεκαηηζκνύ αλζξώπηλνπ θεθαιαίνπ θαηά ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε; Τέινο, ε 

αλάιπζε ησλ δηαπεξηθεξεηαθώλ ξνώλ ησλ καζεηώλ γηα θνίηεζε ζε ζρνιέο 

ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζεσξείηαη ρξήζηκε, θαζώο δειώλεη κηα δπλεηηθή κεηαθνξά 

πόξσλ θαη ζπληειεζηώλ παξαγσγήο από ηελ πεξηθέξεηα πνπ παξήρζεζαλ νη πόξνη 

απηνί πξνο κηα άιιε πεξηθέξεηα πνπ επσθειείηαη από ηελ κεηαθνξά απηή, 

εληείλνληαο ή δηνξζώλνληαο ηηο κεηαμύ ησλ πεξηθεξεηώλ αληζόηεηεο ζην αλζξώπηλν 

δπλακηθό. Μέζα ζην πιαίζην απηό, ε παξνύζα εξγαζία επηρεηξεί λα πξνζεγγίζεη λα 

εμήο εξεπλεηηθά εξσηήκαηα: 

 Υπάρχουν διαφορζσ μεταξφ των περιφερειϊν ςτη δυνατότητά παραγωγήσ 

ανθρωπίνου κεφαλαίου; Ποιεσ περιφζρειεσ εμφανίηουν τα υψθλότερα 

ποςοςτά επιτυχίασ ειςαγωγισ των μακθτϊν ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ 

και ποιεσ υςτεροφν; Υπάρχουν επιπλζον διαφορζσ ςτο εςωτερικό των 

μεγάλων αςτικϊν κζντρων (Αττικι) και αν ναι ςε ποιο βακμό και με ποιο 

πρότυπο; 

 Ποια είναι θ εικόνα των περιφερειακϊν ανιςοτιτων ωσ προσ τθν παραγωγι 

«υψηλήσ ειδίκευςησ» ανκρϊπινου δυναμικοφ; Διαφζρει το ποςοςτό των 

αριςτοφχων μακθτϊν μεταξφ των επιμζρουσ γεωγραφικϊν μονάδων και αν 

ναι πϊσ; 

 Ανεξαρτιτωσ, του «πόςο» ανκρϊπινο κεφάλαιο παράγεται ςε κάκε 

γεωγραφικι ενότθτα, υπάρχουν διαφορζσ ςτην ειδίκευςη του ανκρϊπινου 

κεφαλαίου (επιςτθμονικό πεδίο) των επιμζρουσ χωρικϊν ενοτιτων τθσ 

χϊρασ; 
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 Τι τελικϊσ μετράει περιςςότερο ςτον προςδιοριςμό των επιδόςεων των 

μακθτϊν; Ποια είναι θ ςθμαςία του τφπου του λυκείου και των 

χαρακτθριςτικϊν του διμου ςτο οποίο ανικει το ςχολείο των μακθτϊν; 

Υπάρχει ανεξάρτητη επίδραςη των μεταβλθτϊν του χϊρου ςτισ επιδόςεισ 

των μακθτϊν, δεδομζνθσ τθσ επίδραςθσ των λοιπϊν παραμζτρων;  

 Πϊσ διαμορφϊνεται θ εικόνα των διαπεριφερειακϊν ροϊν των μακθτϊν για 

ςπουδζσ ςε τριτοβάκμια εκπαίδευςθ; Ποιεσ είναι οι περιφζρειεσ με τισ 

μεγαλφτερεσ εκροζσ μακθτϊν και προσ ποιεσ περιφζρειεσ κατευκφνονται; 

Είναι οι περιφζρειεσ με τισ μεγαλφτερεσ δυνατότθτεσ παραγωγισ 

ανκρϊπινου κεφαλαίου κατά τθ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ εκείνεσ που 

επίςθσ «κερδίηουν» επιπλζον ανκρϊπινο κεφάλαιο από τθν ειςροι 

φοιτθτϊν; 

Σην ζεκείν απηό θξίλεηαη ζθόπηκν λα γίλνπλ νξηζκέλεο ρξήζηκεο κεζνδνινγηθέο 

παξαηεξήζεηο. Όπσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο, ε βάζε δεδνκέλσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ παξνύζα κειέηε πεξηέρεη ζηνηρεία γηα ηα απνηειέζκαηα ησλ 

καζεηώλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηηο παλειιήληεο εμεηάζεηο ηνπ 2008. Δίλαη ζπλεπώο 

θαλεξό όηη ε βάζε δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη πεξηνξίδεη ηε δπλαηόηεηα 

απνηύπσζεο κηαο νινθιεξσκέλεο εηθόλαο ζρεηηθά κε ηελ ηάζε ησλ λέσλ λα 

επηδηώθνπλ ηελ εηζαγσγή ηνπο ζε ηδξύκαηα αλώηαηεο εθπαίδεπζεο, θαζώο δελ 

ιακβάλεη ππ όςηλ απηνύο πνπ δελ ζπκκεηείραλ ζηηο εμεηάζεηο.
1
 Ζ ζεκαζία ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ επηρεηξήκαηνο κπνξεί λα απνηππσζεί θαιύηεξα ζπλππνινγίδνληαο όηη 

ε Κξήηε (20%) θαη ε Πεινπόλλεζνο (22%) έρνπλ ζρεδόλ θνξέο πςειόηεξν πνζνζηό 

λέσλ πνπ εγθαηαιείπνπλ πξόσξα ηελ εθπαίδεπζε (θαη ζπλεπώο δε ζπκκεηέρνπλ ζηηο 

παλειιήληεο εμεηάζεηο) ζε ζρέζε κε ηελ Αηηηθή (11%), ελώ ηα αληίζηνηρα πνζνζηά 

εκθαλίδνληαη αθόκε πςειόηεξα ζηε Σηεξεά Διιάδα (24%), ην Βόξεην Αηγαίν (26%), 

ηελ Αλαηνιηθή Μαθεδνλία (27%) θαη ηα Ηόληα Νεζηά (29%). 

Δπηπιένλ, νθείιεη λα δηεπθξηληζηεί όηη ε επηηπρία εηζαγσγήο ζε κηα ζρνιή δελ 

                                                           

1
 Με άλλα λόγια, ζνα ποςοςτό επιτυχίασ, για παράδειγμα, 50% ςε δφο διαφορετικοφσ διμουσ εκ 

πρϊτθσ όψεωσ αποτυπϊνει μια εικόνα ίςων επιδόςεων, όμωσ μπορεί ςτθν πραγματικότθτα να 

αποκρφβει ςθμαντικζσ διαφορζσ ςτισ επιδόςεισ των μακθτϊν, κακϊσ ςτον ζνα διμο μπορεί να 

ςυμμετείχε ςτισ εξετάςεισ το 80% των νζων και ςτον άλλο το 40%  -είτε λόγω πρόωρθσ εγκατάλειψθσ 

τθσ εκπαίδευςθ είτε λόγω μθ ςυμμετοχισ ςτισ εξετάςεισ παρότι ολοκλιρωςαν κάποιο τφπο λυκείου. 
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ζπλεπάγεηαη απαξαίηεηα θαη θνίηεζε ζε απηήλ -θαη αθόκε ζπρλόηεξα ε εηζαγσγή ζε 

ζρνιή εθηόο ηνπ ηόπνπ δηακνλήο ησλ καζεηώλ δελ ζεκαίλεη απαξαίηεηα 

πξαγκαηνπνηεζείζα κεηαθίλεζε θαη «θαλνληθή» θνίηεζε ζηε ζρνιή. Δπίζεο ηηο 

πεξηζζόηεξεο θνξέο ζεσξείηαη πσο είλαη πην πηζαλό έλαο λένο πξνεξρόκελνο από 

αζηηθό θέληξν λα κελ επηιέμεη λα κεηαθηλεζεί ζε κηα ζρνιή ηεο πεξηθέξεηαο παξά ην 

αληίζηξνθν. 

Τν ππόινηπν κέξνο ηεο εξγαζίαο έρεη σο αθνινύζσο: ε πξώηε ελόηεηα επηρεηξεί κηα 

ζπλνπηηθή θαηαγξαθή ησλ βαζηθώλ επξεκάησλ ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο γηα ηνπο 

πξνζδηνξηζηηθνύο παξάγνληεο ηεο πηζαλόηεηαο απόθηεζεο παλεπηζηεκηαθήο 

εθπαίδεπζεο, θαζώο θαη ηεο κεηαθίλεζεο ζε άιιε πόιε γηα ζπνπδέο. Ζ δεύηεξε 

ελόηεηα παξνπζηάδεη ηα επξήκαηα ηεο πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο γηα ηηο 

επηδόζεηο ησλ καζεηώλ ζηηο επηκέξνπο ρσξηθέο κνλάδεο, ελώ ε ηξίηε ελόηεηα 

ζρνιηάδεη ηα επξήκαηα ηεο νηθνλνκεηξηθήο αλάιπζεο γηα ηνπο πξνζδηνξηζηηθνύο 

παξάγνληεο ηεο πηζαλόηεηαο επηηπρίαο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαζώο θαη ηεο 

πηζαλόηεηαο κεηαθίλεζεο ζε άιιε πεξηθέξεηα ιόγσ ζπνπδώλ. Οη βαζηθέο 

δηαπηζηώζεηο ηεο αλάιπζεο ζπλνςίδνληαη ζηελ ηειεπηαία ελόηεηα. 

 

1. Δπιζκόπηζη Βιβλιογπαθίαρ 

Θ βιβλιογραφία που εξετάηει τουσ παράγοντεσ που προςδιορίηουν τθν πικανότθτα 

ζνασ νζοσ2 να αποκτιςει πανεπιςτθμιακι εκπαίδευςθσ (Andres & Looker, 2001; 

Berry & Glaeser, 2005; Finnie et al. 2004; McHenry, 2014; Newbold & Brown, 2015) 

ι να μετακινθκεί προκειμζνου να φοιτιςει ςε πανεπιςτιμιο άλλθσ πόλθσ (Biagi et 

al. 2015; Cooke & Boyle, 2011; Faggian & Franklin, 2014; Yousefi & Rives, 1987) 

ςυχνά υιοκετεί μια προςζγγιςθ που βαςίηεται ςτθν εξζταςθ τθσ επίδραςθσ 

χαρακτθριςτικϊν που αναφζρονται ςε ατομικό επίπεδο αλλά και ςτισ περιοχζσ 

προζλευςθσ και προοριςμοφ. Στθν παροφςα ενότθτα επιχειρείται μια ςυνοπτικι 

καταγραφι των εν λόγω τάςεων όπωσ αυτζσ αποτυπϊνονται ςτα ευριματα των 

ςχετικϊν μελετϊν. 

                                                           

2
 Στο υπόλοιπο μζροσ του κειμζνου ζχει γίνει θ επιλογι να μθν χρθςιμοποιθκοφν ςτο κείμενο διπλζσ 

καταλιξεισ (π.χ. μακθτζσ/τριεσ ι νζοι/εσ). Ο λόγοσ αυτισ τθσ επιλογισ δεν ζχει να κάνει με τθν 

υποτίμθςθ τθσ ςθμαςία τουσ, αλλά διότι κρίκθκε ότι κα δυςκολζψει τισ αναγνϊςτριεσ και τουσ 

αναγνϊςτεσ. 
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Ξεθηλώληαο κε ηελ πηζαλόηεηα απόθηεζεο παλεπηζηεκηαθήο κόξθσζεο, ε ζρεηηθή 

βηβιηνγξαθία ππνδεηθλύεη όηη ζηηο πεξηνρέο κε κεγαιύηεξν πνζνζηό απνθνίησλ 

αλσηάηεο εθπαίδεπζεο παξαηεξείηαη πςειόηεξν πνζνζηό λέσλ πνπ επηδηώθνπλ ηελ 

είζνδν ηνπο ζην παλεπηζηήκην θαζώο, όπσο παξαηεξεί ν McHenry (2014), ππάξρεη 

κηα ηάζε ζπλέρεηαο ζε ρσξηθό επίπεδν όζνλ αθνξά ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ, κε ην κνξθσηηθό επίπεδν ησλ γνληώλ λα απνηειεί ζεκαληηθό 

παξάγνληα επηξξνήο (Finnie et al. 2004). 

Τν ύςνο ηνπ εηζνδήκαηνο έρεη επίζεο παξαηεξεζεί πσο ζπλδέεηαη κε ηελ πηζαλόηεηα 

απόθηεζεο παλεπηζηεκηαθήο κόξθσζεο (Corak et al. 2003). Ζ θαζαξή επίδξαζε 

όκσο ηνπ εηζνδήκαηνο ηείλεη λα εκθαλίδεηαη κεησκέλε όηαλ ζπκπεξηιεθζεί ζηελ 

αλάιπζε ην επίπεδν κόξθσζεο ησλ γνληώλ (Finnie & Mueller, 2008), θάηη ινγηθό 

δεδνκέλεο ηεο ηζρπξήο ζπζρέηηζεο κεηαμύ ησλ επηπέδσλ κόξθσζεο θαη εηζνδήκαηνο. 

Σε απηό ην ζεκείν θξίλεηαη ζθόπηκν λα αλαθεξζνύλ νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

ειιεληθήο πεξίπησζεο, θαζώο ζε ρώξεο κε εθηεηακέλε παξνπζία ηδησηηθώλ 

παλεπηζηεκηαθώλ ηδξπκάησλ είλαη αλακελόκελν ην νηθνγελεηαθό εηζόδεκα λα παίδεη 

ζεκαληηθόηεξν ξόιν όζνλ αθνξά ζηε γεληθόηεξε δπλαηόηεηα ελόο απνθνίηνπ ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο λα έρεη πξόζβαζε ζηελ αλώηαηε εθπαίδεπζε. Σηελ 

Διιάδα, ε πξσηνθαζεδξία ησλ δεκνζίσλ παλεπηζηεκίσλ ζπλεπάγεηαη πεξηζζόηεξεο 

επηινγέο γηα λένπο από νηθνγέλεηεο κε ρακειά εηζνδήκαηα, κε ην εηζνδεκαηηθό 

θξηηήξην λα επεξεάδεη όκσο ζεκαληηθά  (ή θπξίσο) ηε δπλαηόηεηα κεηαθίλεζεο κε 

ζθνπό ηε θνίηεζε ζε παλεπηζηήκην καθξηά από ηνλ ηόπν δηακνλήο. 

Το φφλο επίςθσ εμφανίηεται να παίηει ςθμαντικό ρόλο όςον αφορά ςτθν 

πικανότθτα απόκτθςθσ πανεπιςτθμιακισ μόρφωςθσ με τισ γυναίκεσ να 

παρουςιάηουν μεγαλφτερα ποςοςτά πρόςβαςθσ ςτθν ανϊτατθ εκπαίδευςθ (Card et 

al. 2011; Christofides, Hoy & Yang, 2010), κακϊσ και μεγαλφτερθ κινθτικότθτα 

ςπουδζσ (Faggian, McCann & Sheppard, 2007). 

Ο ηόπνο πξνέιεπζεο –όπσο νξίδεηαη ζηε βάζε ηνπ δίπνινπ πόιε-επαξρία 

θαηαγξάθεηαη σο επηπιένλ ζεκαληηθόο παξάγνληαο, θαζώο απνηειεί επξέσο 

παξαηεξνύκελν ζπκπέξαζκα ην γεγνλόο όηη νη καζεηέο ζηα αζηηθά θέληξα έρνπλ 

ζαθώο κεγαιύηεξε ηάζε επηδίσμεο απόθηεζεο παλεπηζηεκηαθήο κόξθσζεο ζε ζρέζε 

κε ηνπο λένπο ηεο επαξρίαο (Andres & Looker, 2001). Απηό ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο 

ελδερνκέλσο ζπλδέεηαη θαη κε ηελ πξναλαθεξζείζα επίδξαζε ηνπ κνξθσηηθνύ 
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επηπέδνπ θαη ηνπ εηζνδήκαηνο, θαζώο ην επίπεδν θαη ησλ δύν απηώλ κεγεζώλ είλαη 

θαηά θαλόλα πςειόηεξν ζε αζηηθέο πεξηνρέο. Δπηπιένλ, νη αζηηθέο πεξηνρέο ηείλνπλ 

λα δηαζέηνπλ πεξηζζόηεξα παλεπηζηεκηαθά ηδξύκαηα, παξέρνληαο έηζη πεξηζζόηεξεο 

επηινγέο ζε απνθνίηνπο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ δελ κπνξνύλ, ιόγσ 

εηζνδήκαηνο ή άιισλ αηηηώλ, λα κεηαθηλεζνύλ. 

Ζ εμέηαζε ηεο ππάξρνπζαο βηβιηνγξαθίαο ζρεηηθά κε ηηο ηάζεηο κεηαθίλεζεο κε 

ζθνπό ηελ απόθηεζε παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο νθείιεη λα γίλεη κε κεγάιν βαζκό 

επηθύιαμεο, θαζώο είλαη ζεκαληηθό λα ιεθζνύλ ππόςε ηα ηδηάδνληα ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο Διιάδαο. Σπγθεθξηκέλα, δεδνκέλνπ όηη ν αξηζκόο ησλ ζρνιώλ πνπ άπηνληαη ηνπ 

αληηθεηκέλνπ πνπ επηζπκεί λα ζπνπδάζεη έλαο καζεηήο είλαη ζπρλά πεξηνξηζκέλνο, ε 

απνηπρία εηζαγσγήο ζηε ζρνιή ηεο πξώηεο πξνηίκεζήο ηνπ έρεη σο απνηέιεζκα λα 

«αλαγθαζηεί» λα κεηαθηλεζεί ζε ζρνιή καθξηά από ηνλ ηόπν θαηνηθίαο ηνπ. Απηή ε 

κεηαθίλεζε, όπσο γίλεηαη αληηιεπηό, δελ ζπληζηά απόξξνηα επηινγήο (ζσζηόηεξα 

πξνηίκεζεο), αιιά ζπρλά είλαη απνηέιεζκα ησλ πεξηνξηζκέλσλ δηαζέζηκσλ επηινγώλ 

όζνλ αθνξά ζηελ αλώηαηε εθπαίδεπζε.
3
 Καζίζηαηαη ινηπόλ θαλεξό πσο κνινλόηη ν 

δεκόζηνο ραξαθηήξαο ησλ παλεπηζηεκίσλ ζηελ Διιάδα ζπκβάιεη ζηε γεληθόηεξε 

άκβιπλζε ησλ δηαθνξώλ ζηε δπλαηόηεηα απόθηεζεο παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο, 

ζηηο πεξηπηώζεηο ησλ λέσλ ηεο πεξηθέξεηαο ην εηζόδεκα παίδεη ξόιν, θαζώο ε 

θνίηεζε ζε παλεπηζηήκην ζπρλά ζπλεπάγεηαη κεηαθίλεζε. Καη’ επέθηαζε, νη λένη πνπ 

δηακέλνπλ ζε αζηηθά θέληξα, όπνπ ε επηινγή ζρνιώλ θνληά ζηνλ ηόπν θαηνηθίαο 

είλαη πνιύ κεγαιύηεξε, έρνπλ ζαθέο πιενλέθηεκα. 

Τν εηζόδεκα επηδξά δηαθνξεηηθά ζε ρώξεο όπσο νη ΖΠΑ θαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, 

όπνπ ε πιεζώξα ηδησηηθώλ παλεπηζηεκηαθώλ ζρνιώλ δίλεη ζε πεξηζζόηεξνπο λένπο 

ηε δπλαηόηεηα λα θνηηήζνπλ θνληά ζηνλ ηόπν θαηνηθίαο ηνπο, κε δεδνκέλν όκσο όηη 

έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα θαηαβάινπλ ηα αληίζηνηρα δίδαθηξα. Σε απηέο ηηο ρώξεο, ε 

απόθαζε γηα κεηαθίλεζε είλαη ζπρλά ζπλδεδεκέλε κε ηελ επηζπκία θνίηεζεο ζε 

πςειόηεξεο πνηόηεηαο ίδξπκα από λένπο πνπ πξνέξρνληαη από νηθνγέλεηεο 

πςειόηεξνπ εηζνδήκαηνο (Kyung 1996; Ferriss 1973). Από ηελ άιιε πιεπξά, ε 

κεγάιε απόζηαζε ηνπ παλεπηζηεκίνπ από ηνλ ηόπν θαηνηθίαο έρεη παξαηεξεζεί πσο 

απνηειεί ηδηαηηέξσο αλαζηαιηηθό παξάγνληα ζηελ πηζαλόηεηα κεηαθίλεζεο κε ζθνπό 
                                                           

3
 Σε πολλζσ περιπτϊςεισ μάλιςτα, ςε περιοχζσ τθσ περιφζρειασ, θ παρουςία πανεπιςτθμιακϊν 

ιδρυμάτων είναι περιοριςμζνθ ςε εξαιρετικά μεγάλο βακμό, πχ μπορεί ζνασ νομόσ μπορεί να 

διακζτει μόνο ζνα ΤΕΛ. 
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ηελ απόθηεζε αλώηαηεο εθπαίδεπζεο ζηελ πεξίπησζε ησλ λέσλ πνπ πξνέξρνληαη 

από νηθνγέλεηεο ρακεινύ εηζνδήκαηνο (Frenette 2002). Οη Faggian & Franklin (2014) 

παξαηεξνύλ όηη γηα ηνπο λένπο πνπ επηιέγνπλ λα θνηηήζνπλ ζε θνξπθαία 

παλεπηζηήκηα ε απόζηαζε ηείλεη λα απνηειεί ιηγόηεξν θαζνξηζηηθό παξάγνληα. 

Σηελ Διιάδα, ην θίλεηξν γηα κεηαθίλεζε είλαη ζπρλά δηαθνξεηηθήο θύζεσο. Ζ 

απόθαζε απηή, εηδηθόηεξα ζηελ πεξίπησζε ησλ λέσλ από ηηο δύν κεγάιεο πόιεηο ηεο 

ρώξαο, έρεη λα θάλεη κε ην γεγνλόο όηη έλαο λένο κπνξεί λα κελ ζπγθέληξσζε ηελ 

απαηηνύκελε βαζκνινγία γηα λα πεξάζεη ζηε ζρνιή ηεο πξώηεο ηνπ επηινγήο, κε 

απνηέιεζκα λα αλαγθαζηεί λα κεηαθηλεζεί ώζηε λα κπνξέζεη λα ζπνπδάζεη ην 

αληηθείκελν πνπ επηζπκεί.
4
  

Ζ ζεσξία (Kim, 1989; Helsley & Strange, 1990), ππαγνξεύεη πσο νη λένη είλαη πην 

πηζαλό λα επηδηώμνπλ λα απνθηήζνπλ εθπαίδεπζε ζε αζηηθέο πεξηνρέο, θάηη πνπ 

κπνξεί λα απνδνζεί ζην γεγνλόο πσο δηαζέηνπλ –πέξα από κεγαιύηεξε πιεζώξα 

ηδξπκάησλ- αγνξέο εξγαζίαο κε πεξηζζόηεξεο επθαηξίεο απαζρόιεζεο. Οη αζηηθέο 

πεξηνρέο θπζηθά, όπσο αλαθέξζεθε, ραξαθηεξίδνληαη επίζεο από πιεζπζκό κε 

πςειόηεξν κνξθσηηθό επίπεδν, ζηνηρείν πνπ νη Faggian & Franklin (2014) 

ππνγξακκίδνπλ σο ζεκαληηθό παξάγνληα πξνζέιθπζεο (pull factor) θνηηεηώλ. Όζνλ 

αθνξά ζηελ Διιάδα, γίλεηαη εύθνια αληηιεπηό πσο ν ηεξάζηηνο βαζκόο 

ζπγθέληξσζεο πιεζπζκνύ ζηελ Αζήλα ηελ θαζηζηά ηδηαίηεξε πεξίπησζε, θαζώο κηα 

πόιε ζηελ νπνία δηακέλεη ν κηζόο πεξίπνπ πιεζπζκόο ηεο ρώξαο αλακέλεηαη λα αζθεί 

ζρεηηθή δύλακε πξνζέιθπζεο, έρνληαο όκσο ηαπηόρξνλα θαη κηα ηζρπξόηεξε 

δπλαηόηεηα εθξνήο καζεηώλ γηα ζπνπδέο ζε άιιεο πεξηθέξεηεο- ραξαθηεξηζηηθό πνπ 

ελδερνκέλσο δηαθνξνπνηεί ηελ Διιάδα από άιιεο ρώξεο κε ιηγόηεξν άληζε 

πιεζπζκηαθή θαηαλνκή. 

 

 

 

 

                                                           
4
 Γηα παξάδεηγκα, έλαο λένο πνπ κεηαθηλείηαη από ηελ Αζήλα ζηελ Κνκνηελή ζπλήζσο δελ ην πξάηηεη 

επεηδή είρε ηελ πξνηίκεζε λα ζπνπδάζεη ζηε Ννκηθή Κνκνηελήο αιιά επεηδή δελ ζπγθέληξσζε 

αξθεηά κόξηα γηα λα κπεη ζηε Ννκηθή Αζελώλ. Αληίζηξνθεο κνξθήο θίλεηξν όκσο –θαη πην θνληά ζην 

πξναλαθεξζέλ πξόηππν ησλ ΖΠΑ- κπνξεί λα έρεη έλαο λένο ηεο επαξρίαο. Γηα παξάδεηγκα, έλαο λένο 

πνπ δεη ζηελ Κνκνηελή κπνξεί λα επηιέμεη λα κεηαθηλεζεί ζηελ Αζήλα γηα λα ζπνπδάζεη ζηε Ννκηθή 

Αζελώλ επεηδή ελδερνκέλσο ηελ ηεξαξρεί ν ίδηνο πςειόηεξα ζηηο πξνηηκήζεηο ηνπ. 
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2. Σηαηιζηική πεπιγπαθική ανάλςζη ηηρ διαζύνδεζηρ ηος σώπος και ηυν 

σαπακηηπιζηικών ηυν ζσολείυν με ηιρ επιδόζειρ ηυν μαθηηών ανά γευγπαθική 

μονάδα  
 

Ζ παξνύζα ελόηεηα επηρεηξεί ηελ πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ επηδόζεσλ 

ησλ καζεηώλ ζηηο επηκέξνπο ρσξηθέο ελόηεηεο. Αξρηθά ην ελδηαθέξνλ επηθεληξώλεηαη 

ζηελ εμέηαζε ηνπ πνζνζηνύ ησλ επηηπρόλησλ (θαη ησλ αξηζηνύρσλ) αλά γεσγξαθηθή 

κνλάδα ζηελ Διιάδα, θαζώο θαη ηεο δηαζύλδεζεο ηεο πηζαλόηεηαο εηζαγσγήο ζε 

θάπνηα ζρνιή ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δήκνπ πνπ 

δηαλέκνπλ νη καζεηέο θαη ηνπ ζρνιείνπ πνπ θνηηνύλ. Έπεηηα, ην ελδηαθέξνλ 

ζηξέθεηαη ζηελ εμέηαζε ηεο «εηδίθεπζεο» ηνπ αλζξώπηλνπ θεθαιαίνπ πνπ παξάγεηαη 

ζε θάζε ρσξηθή κνλάδα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εηώλ ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, 

αμηνπνηώληαο πιεξνθνξίεο γηα ην επηζηεκνληθό πεδίν ηεο ζρνιήο πνπ επηηπγράλνπλ 

νη καζεηέο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Θ ενότθτα 

ολοκλθρϊνεται με τθν ανάλυςθ τθσ κινητικότητασ του ανκρϊπινου κεφαλαίου 

μεταξφ των περιφερειϊν αποτυπϊνοντασ τισ ροζσ μεταξφ τθσ περιφζρειασ τθσ 

ζδρασ του ςχολείου δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ που αποφοίτθςαν οι μακθτζσ και 

τθσ ζδρασ τθσ ςχολισ τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ ςτθν οποία επζτυχαν ςτισ 

πανελλινιεσ εξετάςεισ. 

Ο Πίλαθαο 1 παξνπζηάδεη αλά γεσγξαθηθή ελόηεηα ηηο εθηηκήζεηο γηα ην πνζνζηό 

ησλ καζεηώλ πνπ εηζήρζεζαλ ζρνιή αλώηεξεο (ΤΔΗ) ή αλώηαηεο (ΑΔΗ) εθπαίδεπζεο. 

Δζηηάδνληαο αξρηθά ζηηο δύν κεγαιύηεξεο πεξηθέξεηεο, ζηελ κελ Αηηηθή ην πνζνζηό 

επηηπρίαο ζε ΑΔΗ είλαη 58.9%, ζρεδόλ κε ηνλ κέζν όξν ηεο ρώξαο θαη ην πνζνζηό 

επηηπρίαο ζε ΤΔΗ είλαη 28.8%, ειαθξώο πςειόηεξν ηνπ εζληθνύ κέζνπ όξνπ. Σηελ 

Κεληξηθή Μαθεδνλία, ην πνζνζηό επηηπρίαο ζε ΑΔΗ είλαη 60.2%, ελώ ζε ΤΔΗ είλαη 

26.6%. Ζ Αλαηνιηθή Μαθεδνλία εκθαλίδεη ην πςειόηεξν πνζνζηό απνηπρίαο θαη ην 

ρακειόηεξν πνζνζηό εηζαγσγήο ζε ΤΔΗ (20.7%) θαη ΑΔΗ (52.0%), ελώ ηα Ηόληα 

Νεζηά καδί κε ην ρακειόηεξν πνζνζηό απνηπρίαο, παξνπζηάδνπλ θαη ην πςειόηεξν 

πνζνζηό εηζαγσγήο ζε ΤΔΗ (31.7%). 
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Πίνακαρ 1: Πνζνζηό επηηπρίαο ζε ΑΔΗ θαη ΤΔΗ, αλά γεσγξαθηθή ελόηεηα, 2008 

 Σφνολο δείγματοσ 
Μη 
επιτυχία 

Επιτυχία 
ςε ΤΕΙ 

Επιτυχία 
ςε ΑΕΙ Σφνολο # (n) 

Ανατολικι Μακεδ. 27.3 20.7 52.0 100 3,161 
Κεντρικι Μακεδ. 13.1 26.6 60.2 100 12,037 
Δυτικι Μακεδονία 17.3 26.8 55.9 100 2,236 
Κεςςαλία 11.9 25.3 62.9 100 4,868 
Ιπειροσ 13.2 26.8 60.0 100 2,098 
Δυτικι Ελλάδα 11.2 29.2 59.6 100 4,154 
Λόνια Νθςιά 9.7 31.7 58.7 100 1,023 
Πελοπόννθςοσ 12.4 26.8 60.8 100 3,272 
Στερεά Ελλάδα 13.1 27.1 59.8 100 2,885 
Νότιο Αιγαίο 16.7 28.7 54.6 100 1,373 
Βόρειο Αιγαίο 11.1 22.5 66.4 100 977 
Κριτθ 13.0 26.9 60.1 100 1,868 

Βόρεια Προάςτια 8.4 21.3 70.3 100 4,006 
Νότια Προάςτια 10.5 26.5 63.0 100 3,300 
Δυτικά Προάςτια 13.0 33.5 53.5 100 3,945 
Κζντρο 13.4 29.6 57.0 100 7,507 
Υπόλοιπο Αττικισ 11.8 29.1 59.2 100 2,994 
Πειραιάσ 16.4 32.9 50.7 100 2,924 

Σφνολο Αττικήσ 12.3 28.8 58.9 100 24,676 

Σφνολο χώρασ 13.4 27.3 59.3 100 64,628 
 

Σπλνιηθά, ε εηθόλα ησλ επξεκάησλ απνηππώλεη έληνλεο δηαθνξνπνηήζεηο κεηαμύ ησλ 

πεξηθεξεηώλ όζνλ αθνξά ηηο επηδόζεηο ησλ καζεηώλ ζηηο εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο, 

αλαδεηθλύνληαο ηξεηο βαζηθέο δηαπηζηώζεηο: 

Ππώηον, ην πνζνζηό ησλ καζεηώλ πνπ δελ επέηπραλ λα εηζαρζνύλ ζε θάπνηα ζρνιή 

ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο δηαθέξεη νπζησδώο κεηαμύ ησλ πεξηθεξεηώλ. Από ηελ 

κία πιεπξά είλαη ε Αλαηνιηθή Μαθεδνλία ζηελ νπνία ην πνζνζηό ησλ καζεηώλ πνπ 

δελ θαηάθεξαλ λα εηζαρζνύλ ζε ζρνιή ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο εθηηκάηαη δύν 

θνξέο πςειόηεξν (27%) ζε ζρέζε κε ηνλ εζληθό κέζν όξν (13%), αθνινπζνύκελε 

από ηε Γπηηθή Μαθεδνλία (17%) θαη ην Νόηην Αηγαίν (16%). Ζ Αηηηθή (12.3%) καδί 

κε άιιεο έμη πεξηθέξεηεο εκθαλίδνπλ πνζνζηά επηηπρίαο εηζαγσγήο ησλ καζεηώλ 

ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ηα νπνία δελ απνθιίλνπλ ζεκαληηθά από ηνλ εζληθό 

κέζν όξν, ελώ από ηελ άιιε πιεπξά, ε Γπηηθή Διιάδα, ηα Ηόληα Νεζηά θαη ην Βόξεην 

Αηγαίν ζπγθξνηνύλ ηελ νκάδα ησλ πεξηθεξεηώλ ζηηο νπνίεο ην πνζνζηό απνηπρίαο 

εηζαγσγήο ησλ καζεηώλ ζε θάπνηα ζρνιή ΑΔΗ ή ΤΔΗ εθηηκάηαη ρακειόηεξν ηνπ 
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εζληθνύ κέζνπ όξνπ.
5
  

Δεύηεπον, ην παξαπάλσ πξόηππν δηαθνξνπνίεζεο ησλ πεξηθεξεηώλ σο πξνο ην 

πνζνζηό επηηπρίαο εηζαγσγήο ησλ καζεηώλ (ΑΕΙ ή ΤΕΙ), δηαθνξνπνηείηαη επιπλέον 

όηαλ γίλεηαη ε δηάθξηζε κεηαμύ επηηπρίαο ζε ζρνιή ΑΕΙ θαη ζε ζρνιή ΤΕΙ. Γηα 

παξάδεηγκα, νη ζπγθξηηηθά θαιύηεξεο επηδόζεηο ησλ καζεηώλ ηεο Γπηηθήο Διιάδαο 

θαη ησλ Ηόλησλ Νεζηώλ όζνλ αθνξά ηελ πηζαλόηεηα επηηπρίαο εηζαγσγήο ζε ζρνιή 

ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαίλεηαη λα αληαλαθινύλ κάιινλ ην πςειόηεξν πνζνζηό 

επηηπρίαο ζε ζρνιή ΤΔΗ, θαζώο νη επηδόζεηο ησλ καζεηώλ ησλ δύν παξαπάλσ 

πεξηθεξεηώλ σο πξνο ηελ πηζαλόηεηα εηζαγσγήο ζε ζρνιή ΑΔΗ δελ δηαθέξεη από ηνλ 

εζληθό κέζν όξν. 

Τπίηον, εθηόο ηεο κεηαμύ ησλ πεξηθεξεηώλ δηαθνξνπνίεζεο, ηα επξήκαηα ηνπ Πίλαθα 

1 ππνδεηθλύνπλ ζεκαληηθέο απνθιίζεηο ζηηο επηδόζεηο ησλ καζεηώλ ζην εζσηεξηθό ηεο 

Αηηηθήο. Γηα παξάδεηγκα, ην πνζνζηό κε επηηπρίαο εηζαγσγήο ζε ζρνιή ηξηηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο εθηηκάηαη δύν θνξέο πςειόηεξν γηα ηνπο καζεηέο ζηνλ Πεηξαηά (16%) 

ζε ζρέζε κε ηνπο καζεηέο ζηα Βόξεηα Πξνάζηηα (8%). Δπηπιένλ, νη καζεηέο ησλ 

ζρνιείσλ ζηα Νόηηα Πξνάζηηα θαη ζην Υπόινηπν Αηηηθήο έρνπλ ρακειόηεξν 

πνζνζηό απνηπρίαο εηζαγσγήο ζε ζρνιή ΑΔΗ ή ΤΔΗ ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν ηεο 

Αηηηθήο, ελώ ην αληίζεην θαίλεηαη λα ηζρύεη κε ηνπο καζεηέο ησλ ζρνιείσλ ζηα 

Γπηηθά Πξνάζηηα θαη ζην Κέληξν (πςειόηεξν πνζνζηό απνηπρίαο εηζαγσγήο ζε 

ζύγθξηζε κε ηνλ κέζν όξν ηεο Αηηηθήο). Οη απνθιίζεηο ζην εζσηεξηθό ηεο Αηηηθήο 

απνηππώλνληαη εληνλόηεξεο ζηελ πεξίπησζε ηεο εηζαγσγήο ζε ζρνιή ΑΔΗ: νη 

επηδόζεηο ησλ καζεηώλ ησλ ζρνιείσλ ζηα Βόξεηα (70%) θαη ηα Νόηηα Πξνάζηηα 

(63%) ππεξβαίλνπλ ζεκαληηθά ηηο αληίζηνηρεο επηδόζεηο ησλ καζεηώλ ζηα Γπηηθά 
                                                           

5
 Το εφρθμα αυτό κα πρζπει να εξεταςτεί με προςοχι δεδομζνου ότι οι εκτιμιςεισ για το ποςοςτό 

επιτυχίασ των μακθτϊν βαςίηονται ςτο δείγμα των μακθτϊν που ςυμμετείχαν ςτισ πανελλινιεσ –και 

μποροφν να κεωρθκοφν μερολθπτικζσ ςτο βακμό που δε ςυνυπολογίηουν το ποςοςτό των μακθτϊν 

που εγκαταλείπουν πρόωρα τθν εκπαίδευςθ. Για παράδειγμα, τα Λόνια Νθςιά εμφανίηουν το 

υψθλότερο ποςοςτό επιτυχίασ ςε ςχολι ΑΕΛ ι ΤΕΛ, αλλά είναι επίςθσ και θ περιφζρεια με το 

υψθλότερο ποςοςτό πρόωρθσ εγκατάλειψθσ τθσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ. Θ παρατιρθςθ αυτι 

αφορά και τισ ςυγκρίςεισ μεταξφ των περιφερειϊν για το ποςοςτό επιτυχίασ ειςαγωγισ ςτθν 

τριτοβάκμια εκπαίδευςθ: το γεγονόσ ότι οι επιδόςεισ τισ Αττικισ υπολείπονται ελαφρϊσ των 

αντίςτοιχων του Βορείου Αιγαίου ι των Λόνιων Νθςιϊν, κα πρζπει να κρίνεται ςε ςυνδυαςμό ότι το 

Βόρειο Αιγαίο και τα Λόνια Νθςιά ζχουν υπερδιπλάςιο ποςοςτό πρόωρθσ εγκατάλειψθσ τθσ 

εκπαίδευςθσ ςε ςχζςθ με τθν Αττικι. 
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Πξνάζηηα (53%) ή ζηνλ Πεηξαηά (50%). 

Πέξαλ ηεο ζεκαζίαο ηνπ ρώξνπ (γεσγξαθηθή ελόηεηα πνπ αλήθεη ην ζρνιείν) ζηελ 

επηηπρία εηζαγσγήο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε (όπσο παξνπζηάζηεθε ζηνλ Πίλαθα 

1), ε πηζαλόηεηα επηηπρίαο ησλ καζεηώλ εκθαλίδεη επίζεο ηζρπξή δηαζύλδεζε θαη κε 

παξακέηξνπο πνπ αθνξνύλ ηνλ ηύπν ηνπ ιπθείνπ, ηα θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

δήκνπ θαη ηνπ λνκνύ πνπ ππάγεηαη ην ιύθεην, αιιά θαη ηα δεκνγξαθηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεηώλ (Πίλαθαο 2).  

Ψο πξνο ηνλ ηύπν ηνπ ιπθείνπ, νη καζεηέο πνπ απνθνίηεζαλ από δεκόζην γεληθό 

ιύθεην έρνπλ ζαθώο πςειόηεξν πνζνζηό κε επηηπρίαο εηζαγσγήο ζηελ ηξηηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε (13%) ζε ζρέζε ηνπο καζεηέο ησλ ηδησηηθώλ ιπθείσλ (5%), ελώ επηπιένλ 

εκθαλίδνπλ ρακειόηεξν πνζνζηό εηζαγσγήο ζε ζρνιήο ΑΔΗ (59%) ζε ζύγθξηζε κε ην 

αληίζηνηρν πνζνζηό επηηπρίαο γηα ηνπο καζεηέο ησλ ηδησηηθώλ ιπθείσλ (76%). Αμίδεη 

δε λα ζεκεησζεί όηη ε δηάθξηζε ζηηο επηδόζεηο ησλ καζεηώλ από δεκόζηα θαη ηδησηηθά 

ιύθεηα γίλεηαη πην έληνλε ζηελ πεξίπησζε ησλ αξηζηνύρσλ, κε ηνπο απνθνίηνπο ησλ 

ηδησηηθώλ ιπθείσλ λα έρνπλ ζρεδόλ δύν θνξέο πςειόηεξν πνζνζηό αξηζηνύρσλ 

(29%) ζπγθξηλόκελνη κε ηνπο απνθνίηνπο από δεκόζηα γεληθά ιύθεηα (16%). Ο 

βαζκόο αζηηθόηεηαο ηνπ δήκνπ παξνπζηάδεη ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηελ πηζαλόηεηα 

εηζαγσγήο ζε ζρνιή ΑΔΗ, όπσο επίζεο θαη κε ην πνζνζηό ησλ αξηζηνύρσλ καζεηώλ, 

δειώλνληαο όηη ζηα αζηηθά θέληξα κε πςειή ζπγθέληξσζε πιεζπζκνύ 

θαηαγξάθνληαη θαιύηεξεο επηδόζεηο ησλ καζεηώλ ζε ζρέζε κε πεξηνρέο ελδηάκεζεο 

αζηηθόηεηαο ή κε ηηο αξαηνθαηνηθεκέλεο πεξηνρέο. Αλάινγε ζεηηθή ζπζρέηηζε ησλ 

επηδόζεσλ ησλ καζεηώλ πξνθύπηεη θαη κε ην ύςνο ηνπ κέζνπ θαηά θεθαιή 

δεισζέληνο εηζνδήκαηνο ηνπ λνκνύ πνπ αλήθεη ην ζρνιείν, ππνδεηθλύνληαο όηη νη 

καζεηέο ησλ λνκώλ κε πςειόηεξν ηνπ δηάκεζνπ εζληθνύ δεισζέληνο εηζνδήκαηνο 

έρνπλ πςειόηεξε πηζαλόηεηα εηζαγσγήο ζε ζρνιή ΑΔΗ ή ΤΔΗ ζε ζρέζε κε ηνπο 

καζεηέο από λνκνύο κε θαηά θεθαιή δεισζέλ εηζόδεκα ρακειόηεξν ηνπ εζληθνύ 

κέζνπ όξνπ.  
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Πίνακαρ 2: Πνζνζηό επηηπρίαο ζε ΑΔΗ θαη ΤΔΗ, αλά θύιν, ηύπν ιπθείνπ θαη 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηόπνπ δηακνλήο ησλ καζεηώλ, 2008 

Σύνολο δείγμαηορ 

Μη 

επιηςσία 

Επιηςσία 

ζε ΤΕΙ 

Επιηςσία 

ζε ΑΕΙ Σςν. 

(%) 

Απιζηούσυν
1
 

Φύλο:          

Άξξελεο 13.6 30.1 56.3 100 13.3 

Θήιεηο 13.2 25.3 61.5 100 17.9 

Τύπορ λςκείος: 

Γεκόζην/ Δζπεξηλό 2 18.9 15.5 65.6 100 5.6 

Γεκόζην/ Γεληθό 13.3 27.4 59.3 100 16.0 

Ηδησηηθό/ Γεληθό 3 5.5 17.7 76.8 100 29.6 

Βαθμόρ αζηικόηηηαρ δήμος:  

Αξαηνθαηνηθεκέλε  17.1 27.8 55.1 100 13.0 

Δλδηάκεζε Πεξηνρή 15.3 26.2 58.5 100 14.7 

Ππθλνθαηνηθεκέλε  12.0 27.8 60.2 100 16.9 

Καηά κεθαλή ειζόδημα νομού: 

< ηνπ δηάκεζνπ 

εηζνδήκαηνο ηεο ρώξαο 16.2 26.1 57.7 100 14.8 

>= ηνπ δηάκεζνπ 

εηζνδήκαηνο ηεο ρώξαο 12.5 27.7 59.8 100 16.3 
Σημειώζειρ: (1) υρ απιζηούσοι νξίδνληαη νη καζεηέο κε ηελ πςειόηεξε βαζκνινγία (θνξπθαίν 10%) 

ζηε γιώζζα ή ζηα καζεκαηηθά ή ζηε βηνινγία. Σπλνιηθά σο αξηζηνύρνη πξνζδηνξίδεηαη ην 16% ησλ 

καζεηώλ ηνπ δείγκαηνο. 

(2) Από εζπεπινό ιύθεην απνθνίηεζαλ 445 από ηνπο 64,628 καζεηέο ηνπ δείγκαηνο (ήηνη ην 0.7%). Τν 

37% ησλ εζπεξηλώλ ιπθείσλ είλαη ζπγθεληξσκέλα ζηνλ λνκό ηεο Αηηηθήο θαη έλα επηπιένλ 22% ζηελ 

Κεληξηθή Μαθεδνλία. 

(3) Από ιδιυηικό ιύθεην απνθνίηεζαλ 4.763 από ηνπο 64,628 καζεηέο ηνπ δείγκαηνο (ήηνη ην 7.4%). 

Τν 63% ησλ ηδησηηθώλ ιπθείσλ είλαη ζπγθεληξσκέλα ζηνλ λνκό Αηηηθήο (ην 30% ζηα Βόξεηα 

Πξνάζηηα, 7% ζηα Νόηηα θαη 4% ζηα Γπηηθά Πξνάζηηα, 6% ζην Κέληξν, 5% ζηνλ Πεηξαηά θαη 12% 

ζην Υπόινηπν Αηηηθήο. Δθηόο Αηηηθήο, ε πςειόηεξε ζπγθέληξσζε ηδησηηθώλ ιπθείσλ παξαηεξείηαη 

ζηελ Κεληξηθή Μαθεδνλία ζηελ νπνία ιεηηνπξγνύλ ην 21% ηνπ ζπλόινπ ησλ ηδησηηθώλ ιπθείσλ ηεο 

ρώξαο. 

 

Τέινο, όζνλ αθνξά ηελ επίδξαζε ηνπ θύινπ, νη εθηηκήζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ 

Πίλαθα 2 δείρλνπλ όηη ην πνζνζηό κε επηηπρίαο ζε ζρνιή ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

δε δηαθέξεη κεηαμύ ησλ θύισλ. Ψζηόζν απηό πνπ εκθαλίδεηαη πην ελδηαθέξνλ είλαη 

ην εύξεκα πνπ απνηππώλεη ηε δηαθνξεηηθή δηαζύλδεζε ηνπ θύινπ κε ηελ επηηπρία ζε 

ζρνιή ΑΔΗ ζε ζρέζε κε ηελ επηηπρία ζε ζρνιή ΤΔΗ. Σηελ πξώηε πεξίπησζε, ηα 

θνξίηζηα εκθαλίδνπλ πέληε πνζνζηηαίεο κνλάδεο πςειόηεξν πνζνζηό επηηπρίαο ζε 

ζρέζε κε ηα αγόξηα, ελώ ην αθξηβώο αληίζεην πξνθύπηεη ζηελ πεξίπησζε ησλ ζρνιώλ 

ΤΔΗ ζηηο νπνίεο ηα αγόξηα έρνπλ πςειόηεξν πνζνζηό επηηπρίαο (θαη πάιη θαηά πέληε 

πνζνζηηαίεο κνλάδεο) ζε ζρέζε κε ηα θνξίηζηα. Αμίδεη επίζεο λα ζεκεησζεί όηη ην 

ζπγθεθξηκέλν πξόηππν δηαζύλδεζεο ηνπ θύινπ κε ηελ επηηπρία ζε ζρνιή ΤΔΗ θαη 

ΑΔΗ επηβεβαηώλεηαη ζε όιεο ηηο πεξηθέξεηεο. Τα δεδνκέλα ηνπ Πίλαθα Α1 ζην 

Παξάξηεκα ηεο εξγαζίαο δείρλνπλ όηη ζε όιεο ηηο πεξηθέξεηο ηα θνξίηζηα έρνπλ 
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πςειόηεξό πνζνζηό επηηπρίαο ζε ζρνιέο ΑΔΗ ζε ζρέζε κε ηα αγόξηα, εηθόλα πνπ 

αληηζηξέθεηαη πιήξσο ζε όιεο ηηο πεξηθέξεηεο ζηελ πεξίπησζε ηεο επηηπρίαο ζε 

ζρνιή ΤΔΗ. Δθηόο από ην ζύλνιν ησλ ιπθείσλ, νη παξαπάλσ δηαπηζηώζεηο ηζρύνπλ 

ηόζν ζηελ πεξίπησζε πνπ εμαηξεζνύλ ηα εζπεξηλά (Πίλαθαο Α2), όζν θαη ηα ηδησηηθά 

ιύθεηα (Πίλαθαο Α3). 

Μία ελαιιαθηηθή νπηηθή απνηύπσζεο ησλ πεξηθεξεηαθώλ δηαθνξώλ ζε δηαζηάζεηο 

πνπ αθνξνύλ ην αλζξώπηλν θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ζην Γηάγξακκα 1, ζην νπνίν 

αλαθέξεηαη ην πνζνζηό ησλ αξηζηνύρσλ ζε θάζε γεσγξαθηθή ελόηεηα, ηόζν γηα ην 

ζύλνιν ησλ ιπθείσλ, όζν θαη γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ην δείγκα πεξηνξηζηεί ζηνπο 

καζεηέο ζε δεκόζηα γεληθά ιύθεηα.  Ζ εηθόλα πνπ πξνθύπηεη από ηα επξήκαηα ηεο 

αλάιπζεο ππνδεηθλύεη αμηνζεκείσηεο απνθιίζεηο ησλ επηκέξνπο γεσγξαθηθώλ 

ελνηήησλ από ην εζληθό κέζν όξν ησλ αξηζηνύρσλ (16%), κε ην εύξνο ησλ ηηκώλ λα 

θπκαίλεηαη κεηαμύ 10% ζηελ πεξίπησζε ηνπ Ννηίνπ Αηγαίνπ έσο θαη 21% ζηελ 

πεξίπησζε ησλ Βνξείσλ Πξναζηίσλ. Σε γεληθέο γξακκέο ε εηθόλα ησλ επηδόζεσλ ησλ 

γεσγξαθηθώλ ελνηήησλ σο πξνο ην πνζνζηό ησλ αξηζηνύρσλ επηβεβαηώλεη ην 

πξόηππν δηαθνξνπνίεζεο πνπ θαηαγξάθεθε ζηελ πεξίπησζε ηεο επηηπρίαο ζηε 

ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε (σο πξνο ηηο θαιύηεξεο θαη ηηο ρεηξόηεξεο επηδόζεηο κεηαμύ 

ησλ ρσξηθώλ ελνηήησλ), εκθαλίδνληαο σζηόζν νξηζκέλεο επηπιένλ αμηνζεκείσηεο 

ηδηαηηεξόηεηεο. Γηα παξάδεηγκα, ην πνζνζηό ησλ αξηζηνύρσλ ζηελ Πεινπόλλεζν 

εθηηκάηαη ελλέα πνζνζηηαίεο κνλάδεο πςειόηεξν ζε ζρέζε κε απηό ησλ καζεηώλ ζην 

Νόηην Αηγαίν, παξόηη ε αληίζηνηρε δηαθνξά κεηαμύ ησλ δύν πεξηθεξεηώλ ζην 

πνζνζηό επηηπρίαο ζε ζρνιήο ΑΔΗ εθηηκάηαη ρακειόηεξε (έμη πνζνζηηαίεο κνλάδεο). 

Δπίζεο, παξόηη ην Βόξεην Αηγαίν εκθαλίδεη πςειόηεξν (66%) ηνπ κέζνπ εζληθνύ 

πνζνζηνύ επηηπρίαο ζε ζρνιή ΑΔΗ (59%), ην πνζνζηό ησλ αξηζηνύρσλ ζην Βόξεην 

Αηγαίν (13%) ππνιείπεηαη ηνπ κέζνπ όξνπ ηεο ρώξαο (16%).  

Σπλνςίδνληαο, νη επηδόζεηο ησλ επηκέξνπο ρσξηθώλ κνλάδσλ ζηε δεκηνπξγία 

αλζξώπηλνπ θεθαιαίνπ (όπσο πξνζεγγηζηηθά εθηηκάηαη από ην πνζνζηό ησλ 

αξηζηνύρσλ καζεηώλ) δηαθέξνπλ ζε ηέηνην βαζκό ώζηε ζπληείλνπλ πεξηζζόηεξν ζηε 

δηακόξθσζε κηαο εηθόλαο άληζεο παξά ηζόξξνπεο «δπλακηθήο παξαγσγήο» 

αλζξώπηλνπ θεθαιαίνπ. Δμεηάδνληαο ην ζύλνιν ησλ ιπθείσλ (δειαδή 

ζπκπεξηιακβάλνληαο θαη ηα ηδησηηθά ιύθεηα) νη αληζόηεηεο ζηε δηακόξθσζε 

αλζξσπίλνπ θεθαιαίνπ γίλνληαη πην έληνλεο ηδηαίηεξα ζηνλ αζηηθό ρώξν: ηα Βόξεηα 

Πξνάζηηα (26%) έρνπλ πάλσ από δύν θνξέο πςειόηεξν πνζνζηό αξηζηνύρσλ ζε 
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ζρέζε κε ηα ιύθεηα ζηα Γπηηθά Πξνάζηηα (12%) ή ζην Πεηξαηά (11%). Τν ελ ιόγσ 

πξόηππν δηαθνξνπνίεζεο ησλ επηδόζεσλ ησλ καζεηώλ κεηαμύ ησλ επηκέξνπο 

ρσξηθώλ κνλάδσλ επηβεβαηώλεηαη θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ εμεηάδνληαη νη επηδόζεηο 

ησλ καζεηώλ ζην κάζεκα ηεο γιώζζαο (βιέπε Γηάγξακκα Α1 ζην Παξάξηεκα), 

θαζώο θαη ζηα καζεκαηηθά (Γηάγξακκα Α2).  

Γιάγπαμμα 1: Αξηζηνύρνη αλά γεσγξαθηθή ελόηεηα 
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Σημείυζη: υρ απιζηούσοι νξίδνληαη νη καζεηέο κε ηελ πςειόηεξε βαζκνινγία (θνξπθαίν 10%) ζηε 

γιώζζα ή ζηα καζεκαηηθά ή ζηε βηνινγία. Σπλνιηθά σο αξηζηνύρνη πξνζδηνξίδεηαη ην 16% ησλ 

καζεηώλ ηνπ δείγκαηνο. 

Ζ αλάιπζε πνπ πξνεγήζεθε ζηηο πξνεγνύκελεο ππνελόηεηεο αλέδεημε ζεκαληηθέο 

δηαθνξνπνηήζεηο ζηηο «παξαγσγηθέο δπλαηόηεηεο» ησλ επηκέξνπο γεσγξαθηθώλ 

ελνηήησλ ηεο Διιάδαο όζνλ αθνξά ηελ δεκηνπξγία αλζξώπηλνπ θεθαιαίνπ δηακέζνπ 

ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ησλ ππνδνκώλ ηεο εθπαίδεπζεο. Οη δηαθνξνπνηήζεηο απηέο 

πξνέθπςαλ από ηελ εμέηαζε δηαζηάζεσλ πνπ αθνξνύλ ην πνζνζηό επηηπρίαο 

εηζαγσγήο ησλ καζεηώλ ζε ζρνιέο ΑΔΗ θαη ΤΔΗ, όζν θαη ηε δεκηνπξγία «πςεινύ» 

αλζξσπίλνπ θεθαιαίνπ, όπσο πξνζεγγηζηηθά επηρεηξήζεθε λα κεηξεζεί ζηε βάζε ησλ 

αξηζηνύρσλ καζεηώλ ζε θάζε ρσξηθή ελόηεηα ηεο Διιάδαο. Σηελ παξνύζα 

ππνελόηεηα ην ελδηαθέξνλ ζηξέθεηαη ζηελ εμέηαζε ηεο «εηδίθεπζεο» ηνπ αλζξώπηλνπ 

θεθαιαίνπ πνπ «παξάγεηαη» ζε θάζε ρσξηθή κνλάδα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εηώλ ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, αμηνπνηώληαο πιεξνθνξίεο γηα ην επηζηεκνληθό πεδίν 

ηεο ζρνιήο πνπ επηηπγράλνπλ νη καζεηέο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο. 

Με άιια ιόγηα, ην εξεπλεηηθό εξώηεκα πνπ εμεηάδεηαη ζηελ παξνύζα ππνελόηεηα 

είλαη ην εμήο: αλεμαξηήησο, ηνπ «πόζν» αλζξώπηλν θεθάιαην παξάγεηαη ζε θάζε 
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γεσγξαθηθή ελόηεηα, ππάξρνπλ δηαθνξέο ζηελ εηδίθεπζε ηνπ αλζξώπηλνπ θεθαιαίνπ 

ησλ επηκέξνπο ρσξηθώλ ελνηήησλ ηεο ρώξαο; Τα δεδνκέλα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ 

Πίλαθα 5 ππνδεηθλύνπλ όηη ε απάληεζε ζην παξαπάλσ εξεπλεηηθό εξώηεκα θαίλεηαη 

λα είλαη ζεηηθή, θαζώο ζε όια ηα επηζηεκνληθά πεδία παξαηεξνύληαη αμηνζεκείσηεο 

απνθιίζεηο κεηαμύ ησλ πεξηθεξεηώλ/ρσξηθώλ κνλάδσλ σο πξνο ην πνζνζηό ησλ 

καζεηώλ πνπ επηιέγνπλ λα ζπνπδάζνπλ ζηα πεδία απηά ζηελ ηξηηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε. Γηα παξάδεηγκα, ην πεδίν ησλ αλζξσπηζηηθώλ ζπνπδώλ επηιέγεηαη 

ζαθώο πεξηζζόηεξν θπξίσο από καζεηέο ησλ ιπθείσλ ηεο Αηηηθήο (Βόξεηα, Νόηηα, 

Γπηηθά Πξνάζηηα, Κέληξν, Πεηξαηάο θαη Υπόινηπν Αηηηθήο), όπσο επίζεο θαη από 

καζεηέο ζηα Ηόληα Νεζηά, ην Βόξεην θαη Νόηην Αηγαίν (ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο άλσ 

ηνπ 37% ησλ καζεηώλ ζηηο παξαπάλσ ρσξηθέο ελόηεηεο επηιέγνπλ ηηο αλζξσπηζηηθέο 

ζπνπδέο), ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ ην αληίζηνηρν πνζνζηό επηινγήο ησλ αλζξσπηζηηθώλ 

ζπνπδώλ αθνξά ιηγόηεξν από έλαλ ζηνπο ηξεηο καζεηέο ζηελ Αλαηνιηθή θαη ηε 

Γπηηθή Μαθεδνλία, ηε Θεζζαιία θαη ηελ Ήπεηξν.  

Σηελ πεξίπησζε ησλ ζεηηθώλ επηζηεκώλ, ην πξόηππν δηαθνξνπνίεζεο πνπ πξνθύπηεη 

ζεσξείηαη εμίζνπ ελδηαθέξνλ θαζώο από ηελ κία πιεπξά είλαη νη πεξηθέξεηεο ηεο 

Βνξείνπ Διιάδαο νη νπνίεο εκθαλίδνπλ ηα ρακειόηεξα πνζνζηά καζεηώλ πνπ 

επηιέγνπλ ζεηηθέο επηζηήκεο γηα ζπνπδέο (Αλ. Μαθεδνλία 22%, Κεληξηθή Μαθεδνλία 

27% θαη Γπηηθή Μαθεδνλία 27%), ελώ από ηελ άιιε πιεπξά ηα αληίζηνηρα πνζνζηά 

ησλ καζεηώλ πνπ επηιέγνπλ ηηο ζεηηθέο επηζηήκεο θαηαγξάθνληαη ζεκαληηθά 

πςειόηεξα ζε όια πξνάζηηα ηεο Αζήλαο (ζηα Βόξεηα Πξνάζηηα θηάλεη ζην 39%), 

όπσο επίζεο θαη ζηελ Κξήηε. 

Πίνακαρ 5: Καηαλνκή επηηπρόλησλ κε βάζε ην επηζηεκνληθό πεδίν ηεο ζρνιήο 

επηηπρίαο, αλά γεσγξαθηθή ελόηεηα 

 Δπιζηημονικό πεδίο ζσολήρ επιηςσίαρ  

Σύνολο 

δείγμαηορ 

Από-

ηπρία 

Αλζξσ-

πηζηηθέο  

Θεηη-

θεο 

Υγείαο & 

Εσήο 

Παηδα-

γσγηθέο  

Σηξαηη-

σηηθέο 

Καιιηηε-

ρληθεο  Σύλ. 

Αλαη.  Μαθεδ 27.3 30.8 21.7 5.3 9.2 4.4 1.4 100 

Κεληξ. Μαθεδ. 13.1 36.7 27.1 6.7 10.2 4.1 2.2 100 

Γπη.  Μαθεδ. 17.3 32.2 27.4 7.8 10.6 3.4 1.5 100 

Θεζζαιία 11.9 30.2 29.0 8.0 10.4 8.4 2.1 100 

Ήπεηξνο 13.2 33.3 30.9 6.9 8.3 5.8 1.6 100 

Γπη. Διιάδα 11.2 34.5 30.7 8.0 8.3 5.2 2.1 100 

Ηόληα Νεζηά 9.7 39.0 31.9 7.4 6.6 2.8 2.5 100 

Πεινπ/λεζνο 12.4 35.6 30.0 9.1 7.4 4.1 1.4 100 

Σηεξ. Διιάδα 13.1 36.6 30.3 6.2 7.5 5.0 1.2 100 

Νόηην Αηγαίν 16.7 37.4 31.5 6.3 5.7 0.9 1.5 100 
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Βόξεην Αηγαίν 11.1 37.5 29.1 6.9 7.5 4.3 3.8 100 

Κξήηε 13.0 36.1 32.0 6.7 7.5 2.9 1.8 100 

Βόξ. Πξνάζηηα 8.4 39.8 38.7 5.8 3.8 0.8 2.7 100 

Νόη. Πξνάζηηα 10.5 40.1 33.6 6.2 5.1 2.0 2.5 100 

Γπη. Πξνάζηηα 13.0 37.3 31.9 7.9 4.7 3.2 1.9 100 

Κέληξν 13.4 38.8 30.6 6.9 5.4 2.6 2.3 100 

Υπόι. Αηηηθήο 11.8 38.8 33.7 6.6 4.3 2.6 2.3 100 

Πεηξαηάο 16.4 37.8 29.6 8.6 3.3 2.6 1.7 100 

Σύνολο 13.4 36.3 30.1 7.0 7.3 3.8 2.1 100 
Σημείυζη:  

Ανθπυπιζηικών Σποςδών: Ννκηθήο, Φηινινγίαο, Ηζηνξίαο, Χπρνινγίαο, Θενινγίαο, Ξέλσλ 

Γισζζώλ, Κνηλσληνινγίαο, Πνιηηηθώλ Δπηζηεκώλ, Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θ.ιπ., Οηθνλνκηθά 

Οηθνλνκηθέο, Φξεκαηννηθνλνκηθέο, Οξγάλσζεο & Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ, Λνγηζηηθήο 

Θεηικών Δπιζηημών: Μεραλνιόγσλ, Πνιηηηθώλ, Φεκηθώλ Μεραληθώλ, Δπηζηήκεο Υιηθώλ, 

Ζιεθηξνινγίαο, Μεραλνινγίαο θ.ιπ., θαζώο θαη Μαζεκαηηθώλ, Φπζηθήο, Πιεξνθνξηθήο, Φεκείαο 

θ.ιπ. Πιεξνθνξηθήο, Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο θαη Τειεπηθνηλσληώλ 

Σποςδών Υγείαρ και Ευήρ: Ηαηξηθήο, Φαξκαθεπηηθήο, Βηνινγίαο, Ννζειεπηηθήο 

Παιδαγυγικών Σποςδών: Παηδαγσγηθώλ Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Πξνζρνιηθήο Ζιηθίαο, 

ΤΔΦΑΑ 

Σηπαηιυηικών:  Σηξαηησηηθέο θαη αζηπλνκηθέο ζρνιέο 

Καλλιηεσνικών ζποςδών: Θέαηξν, Μνπζηθώλ ζπνπδώλ θιπ. 

 

Αληηζέησο, ζηελ πεξίπησζε ησλ παηδαγσγηθώλ ζπνπδώλ είλαη νη καζεηέο ησλ 

πεξηθεξεηώλ ηεο Βνξείνπ Διιάδαο  εθείλνη πνπ εκθαλίδνπλ ηα πςειόηεξα πνζνζηά 

επηινγήο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πεδίνπ ζε ζύγθξηζε κε όιεο ηηο ππόινηπεο πεξηθέξεηεο. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ην πνζνζηό ησλ καζεηώλ ησλ πεξηθεξεηώλ ηεο Βνξείνπ 

Διιάδαο πνπ επηιέγνπλ ηηο παηδαγσγηθέο ζπνπδέο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε 

(Αλαηνιηθή, Κεληξηθή θαη Γπηηθή Μαθεδνλία 9-10%, θαη Θεζζαιία 10%), εθηηκάηαη 

πάλσ από δύν θνξέο πςειόηεξν ζε ζρέζε κε ηα αληίζηνηρα πνζνζηά επηινγήο ησλ 

παηδαγσγηθώλ ζπνπδώλ από ηνπο καζεηέο ησλ επηκέξνπο ρσξηθώλ ελνηήησλ ηεο 

Αηηηθήο. Τέινο, ηα πςειόηεξα πνζνζηά επηινγήο ζηξαηησηηθώλ ζρνιώλ ζεκεηώλνληαη 

από ηνπο καζεηέο ζηε Θεζζαιία 8%, θαζώο θαη ζηηο πεξηθέξεηεο ηεο Κεληξηθήο 

Διιάδαο (ζηελ Ήπεηξν, ηε Γπηηθή θαη ηε Σηεξεά Διιάδα μεπεξλά ην 5%), ηελ ίδηα 

ζηηγκή πνπ ηα αληίζηνηρα πνζνζηά ζηελ Αηηηθή θπκαίλνληαη κεηαμύ 2-3%). 

Υπάξρεη δηαζύλδεζε ηνπ πξνηύπνπ επηινγήο επηζηεκνληθνύ πεδίνπ γηα ηξηηνβάζκηεο 

ζπνπδέο κε ηνλ ηύπν ηνπ ιπθείνπ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ απνθνηηνύλ νη 

καζεηέο; Ο Πίλαθαο 6 θαηαγξάθεη ηελ εηθόλα επηινγήο επηζηεκνληθνύ πεδίνπ αλά 

ηύπν ιπθείνπ γηα ηνπο καζεηέο πνπ επέηπραλ ζε ζρνιέο ΑΔΗ θαη ΤΔΗ. Από ηα 

επξήκαηα πξνθύπηεη όηη ε επηινγή επηζηεκνληθνύ πεδίνπ παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο 

απνθιίζεηο κεηαμύ ησλ απνθνίησλ ηδησηηθώλ θαη δεκόζησλ ιπθείσλ, εηδηθόηεξα ζηελ 

πεξίπησζε ησλ καζεηώλ πνπ εηζάγνληαη ζε ζρνιέο ΑΔΗ. Σπγθεθξηκέλα, ην πνζνζηό 
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ησλ απνθνίησλ ηδησηηθώλ ιπθείσλ πνπ επηιέγνπλ θάπνηα ζρνιή ΑΔΗ ζεηηθώλ 

επηζηεκώλ μεπεξλά θαηά 10 πνζνζηηαίεο κνλάδεο ην αληίζηνηρν πνζνζηό ησλ 

απνθνίησλ δεκόζησλ γεληθώλ ιπθείσλ. Από ηελ άιιε πιεπξά, ην πνζνζηό 

απνθνίησλ από δεκόζηα ΓΔΛ πνπ επηιέγεη παηδαγσγηθέο ζρνιέο ΑΔΗ εθηηκάηαη 

ππεξδηπιάζην ηνπ αληίζηνηρνπ ησλ απνθνίησλ ηδησηηθώλ ιπθείσλ, ελώ ζεκαληηθή 

απόθιηζε παξαηεξείηαη θαη ζηελ επηινγή ζηξαηησηηθώλ ζρνιώλ, ζηηο νπνίεο 

θαηεπζύλεηαη έλα ζαθώο κηθξόηεξν πνζνζηό ησλ απνθνίησλ ηδησηηθώλ ιπθείσλ ζε 

ζρέζε κε ηνπο απνθνίηνπο από δεκόζηα ΓΔΛ. Οη ζπγθεθξηκέλεο δηαπηζηώζεηο 

ππνδεηθλύνπλ όηη έλα κέξνο ηεο ρσξηθήο δηαθνξνπνίεζεο ηνπ πξνηύπνπ επηινγήο 

επηζηεκνληθνύ πεδίνπ αληαλαθιά (ή εξκελεύεηαη από) ηε δηαθνξεηηθή ρσξηθή 

ζπγθέληξσζε θαη ζεκαζία ησλ ηύπσλ ιπθείσλ ζηηο επηκέξνπο πεξηθεξεηαθέο/ρσξηθέο 

ελόηεηεο ζηελ Διιάδα. Τέινο, κόλν ζηελ πεξίπησζε ηεο επηινγήο αλζξσπηζηηθώλ 

ζπνπδώλ θαη θαιιηηερληθώλ επηζηεκώλ δελ παξαηεξείηαη απόθιηζε κεηαμύ ησλ 

ηύπσλ ησλ ιπθείσλ απνθνίηεζεο ησλ καζεηώλ.  

Πίνακαρ 6: Καηαλνκή επηηπρόλησλ κε βάζε ην επηζηεκνληθό πεδίν ηεο ζρνιήο 

επηηπρίαο, αλά ηύπν ιπθείνπ 

Σύνολο 

Από-

ηπρία 

Αλζξσ-

πηζηηθέο  

Θεηη-

θεο 

Υγείαο & 

Εσήο 

Παηδα-

γσγηθέο  

Σηξαηη-

σηηθέο 

Καιιηηε-

ρληθεο  Σύλ. 

ΑΔΗ          

Γεκ./ Δζπεξ. -- 48.3 26.7 6.8 15.4 0.0 2.7 100 

Γεκ./ ΓΔΛ -- 44.5 30.9 4.8 10.8 6.4 2.5 100 

Ηδησηηθό -- 43.2 41.8 6.7 4.5 1.3 2.5 100 

Σύνολο -- 44.6 30.9 4.8 10.9 6.4 2.5 100 

ΤΔΗ          

Γεκ./Δζπεξ. -- 8.7 36.2 43.5 10.1   1.4 100 

Γεκ./ ΓΔΛ -- 36.2 43.2 15.3 3.2  2.1 100 

Ηδησηηθό -- 39.6 42.8 13.0 1.8 na 2.8 100 

Σύνολο -- 36.1 43.2 15.4 3.3 na 2.1 100 

 

Εκτόσ από τον τφπο του λυκείου ςυςχζτιςθ με το πρότυπο επιλογισ επιςτθμονικοφ 

πεδίου εμφανίηουν επίςθσ και οι επιδόςεισ των μακθτϊν, με τα ευριματα τθσ 

ανάλυςθσ (Πίνακασ 7) να δείχνουν ότι οι αριςτοφχοι μακθτζσ εμφανίηουν 

υψθλότερθ ςυγκζντρωςθ ςτισ κετικζσ επιςτιμεσ, κακϊσ και υπερδιπλάςια 

ςυγκζντρωςθ ςτισ επιςτιμεσ υγείασ και ςτισ παιδαγωγικζσ επιςτιμεσ ςε ςχζςθ με 

τουσ μθ αριςτοφχουσ μακθτζσ. Το πρότυπο είναι κάπωσ πιο εξιςορροπθμζνο ςτισ 

ςτρατιωτικζσ και τισ καλλιτεχνικζσ ςχολζσ, ενϊ ςτισ ανκρωπιςτικζσ επιςτιμεσ 
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παρατθρείται ελαφρά υψθλότερθ ςυγκζντρωςθ των μθ αριςτοφχων μακθτϊν. Ο 

Πίνακασ Α5 ςτο Παράρτθμα παρουςιάηει τισ αντίςτοιχεσ εκτιμιςεισ ςε μεγαλφτερθ 

λεπτομζρεια, ζχοντασ ςυμπεριλάβει ςτθν ανάλυςθ και τθ διάςταςθ του φφλου. 

Πίνακαρ 7: Καηαλνκή επηηπρόλησλ κε βάζε ην επηζηεκνληθό πεδίν ηεο ζρνιήο 

επηηπρίαο, αλά επίδνζε ησλ καζεηώλ 

Σφνολο 
Από-

ηπρία 

Αλζξσ-

πηζηηθέο  

Θεηη-

θεο 

Υγείαο & 

Εσήο 

Παηδα-

γσγηθέο  

Σηξαηη-

σηηθέο 

Καιιηηε-

ρληθεο  Σύλ. 

Αριςτοφχοι 0.0 33.4 35.9 13.6 13.1 3.0 1.0 100 

Μθ αριςτ/χοι 15.8 36.9 29.0 5.8 6.2 3.9 2.3 100 

Σφνολο 13.4 36.3 30.1 7.0 7.3 3.8 2.1 100 
 

Οι ανιςότθτεσ ςτισ παραγωγικζσ δυνατότθτεσ των επιμζρουσ γεωγραφικϊν 

ενοτιτων όςον αφορά το ςχθματιςμό ανκρϊπινου κεφαλαίου μζςω τθσ 

δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ ςυνιςτά μια εκ των βαςικϊν διαπιςτϊςεων τθσ 

ανάλυςθσ που προθγικθκε. Το «πόςο» ανκρϊπινο κεφάλαιο παράγεται ςε κάκε 

περιφζρεια (όπωσ μετράται με το ποςοςτό των ειςακτζων ςε ςχολζσ τριτοβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ), το «τι είδουσ» (αριςτοφχοι), κακϊσ και με «ποια ειδίκευςη» 

(επιςτθμονικό πεδίο) διαφζρει ςθμαντικά μεταξφ των επιμζρουσ χωρικϊν 

ενοτιτων. Ζχοντασ καταγεγραμμζνεσ τισ παραπάνω ενδείξεισ ανιςότθτασ ςτο 

ςχθματιςμό ανκρϊπινου κεφαλαίου μεταξφ των περιφερειϊν, θ παροφςα 

υποενότθτα επιχειρεί να προςεγγίςει ζνα επιπλζον ερευνθτικό ερϊτθμα: υπάρχει 

αναδιανομή μεταξφ των περιφερειϊν του ανθρϊπινου κεφαλαίου που παράγεται 

ςε κάθε περιφζρεια, και αν ναι ςε ποια ζκταςη και με ποιο πρότυπο ροϊν;     

Το εγχείρθμα τθσ εξζταςθσ του βακμοφ κινθτικότθτασ του ανκρϊπινου κεφαλαίου 

που ςχθματίηεται ςε μία περιφζρεια, ςυνδζεται με τθ διατφπωςθ διαπιςτϊςεων για 

το ποιεσ περιφζρειεσ χάνουν (ανκρϊπινο κεφάλαιο που παράγεται ςε αυτζσ) και 

ποιεσ κερδίηουν (ανκρϊπινο κεφάλαιο που παράγεται ςε άλλεσ περιφζρειεσ) από 

τισ ροζσ ανκρϊπινου κεφαλαίου –την εξζταςη δηλαδή του ςε ποιο βαθμό υπάρχει 

αναδιανομή πόρων μεταξφ των περιφερειϊν, με ποιο όφελοσ και για ποιεσ 

περιφζρειεσ. Θ ανάλυςθ τθσ κινθτικότθτασ του ανκρϊπινου κεφαλαίου μεταξφ των 

περιφερειϊν βαςίηεται ςτθν αξιοποίθςθ των πλθροφοριϊν των δεδομζνων για τθν 

περιφζρεια τθσ ζδρασ του ςχολείου δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ που 

αποφοίτθςαν οι μακθτζσ και τθν ζδρα τθσ ςχολισ τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ ςτθν 
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οποία επζτυχαν. Στο πλαίςιο αυτό, ο οριςμόσ τθσ «κινθτικότθτασ» αφορά το 

ποςοςτό των μακθτϊν που επζτυχαν ςε ςχολι διαφορετικήσ περιφζρειασ από τθν 

περιφζρεια του ςχολείου που αποφοίτθςαν. Τα αποτελζςματα τθσ ανάλυςθσ των 

παραπάνω πλθροφοριϊν ςυνοψίηονται ςτον Πίνακα 8, αποτυπϊνοντασ τθν εικόνα 

μιασ ςχετικά ζντονθσ κινθτικότθτασ ανκρωπίνου δυναμικοφ μεταξφ των 

περιφερειϊν.  

Επιχειρϊντασ μια ςυνοπτικι καταγραφι των ροϊν που παρουςιάηονται ςτον 

Πίνακα 8, θ βαςικι διαπίςτωςθ που προκφπτει είναι ότι θ μετακίνθςθ για ςπουδζσ 

ςε άλλθ περιφζρεια (κινθτικότθτα) αφορά ςε όλεσ τισ περιφζρειεσ τθν πλειονότθτα 

των μακθτϊν που αποφοιτοφν από τθ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ. Ωςτόςο, το 

μζγεκοσ τθσ κινθτικότθτασ διαφζρει ςθμαντικά μεταξφ των περιφερειϊν, κακϊσ ςε 

οριςμζνεσ αφορά τθ ςυντριπτικι πλειονότθτα των μακθτϊν που αποφοιτοφν ενϊ 

ςε άλλεσ ςαφϊσ χαμθλότερο ποςοςτό. Για παράδειγμα, οι ροζσ κινθτικότθτασ 

εμφανίηονται χαμθλότερεσ ςτθν Αττικι, τθν Κριτθ και τθν Κεντρικι Μακεδονία ςτισ 

οποίεσ ςχεδόν (λιγότερο) ζνασ ςτουσ δφο μακθτζσ παραμζνουν ςτθν ίδια 

περιφζρεια για τριτοβάκμια εκπαίδευςθ με αυτιν που ολοκλιρωςαν το ςχολείο. Σε 

μία ομάδα τριϊν άλλων περιφερειϊν (Ανατ. Μακεδονία, Δυτικι Ελλάδα και 

Ιπειροσ) το αντίςτοιχο ποςοςτό εμφανίηεται χαμθλότερο (ζνασ ςτουσ τρεισ μακθτζσ 

παραμζνει ςτθν περιφζρεια και για τισ  ςπουδζσ τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ), και 

ακόμθ χαμθλότερο ςτθν περίπτωςθ τθσ Κεςςαλίασ (20%) και τθσ Δυτικισ 

Μακεδονίασ (10%). Τζλοσ, ςε μία ομάδα πζντε περιφερειϊν αποτελοφμενθ από (τα 

Λόνια Νθςιά, τθν Πελοπόννθςοσ, τθ Στερεά Ελλάδα, το Νότιο Αιγαίο και το Βόρειο 

Αιγαίο), οι εκροι (κινθτικότθτα) προσ άλλθ περιφζρεια για ςπουδζσ αφορά τθ 

ςυντριπτικι πλειονότθτα των μακθτϊν, κακϊσ μόλισ το 5% (ι και λιγότερο) των 

μακθτϊν που αποφοιτοφν από λφκεια των παραπάνω περιφερειϊν φοιτοφν ςε 

ςχολζσ ΑΕΛ ι ΤΕΛ τθσ ίδιασ περιφζρειασ. 

Θ Αττικι, εκτόσ του ότι είναι θ περιφζρεια με τθν μικρότερθ εκροι μακθτϊν τθσ για 

ςπουδζσ ςε άλλθ περιφζρεια (το 46% των μακθτϊν των λυκείων τθσ Αττικισ 

παραμζνουν ςτθν Αττικι και για ςπουδζσ τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ), εμφανίηεται 

επίςθσ και ωσ θ περιφζρεια ςτθν οποία ειςρζει το μεγαλφτερο ποςοςτό των εκροϊν 

των περιςςοτζρων περιφερειϊν. Ειδικότερα, το μεγαλφτερο ποςοςτό των εκροϊν 
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από όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιφζρειεσ6 (με εξαίρεςθ αυτζσ τθσ Βορείου Ελλάδασ) 

κατευκφνεται ςτθν Αττικι για ςπουδζσ τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ. Από τον άλλθ 

πλευρά, θ Κεντρικι Μακεδονία, θ περιφζρεια θ οποία μετά τθν Αττικι ζχει το 

δεφτερο υψθλότερο ποςοςτό διατιρθςθσ των μακθτϊν τθσ και για ςπουδζσ 

τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ (45%) ςυγκεντρϊνει επίςθσ και το υψθλότερο μερίδιο 

των εκροϊν από τισ υπόλοιπεσ περιφζρειεσ τθσ Βορείου Ελλάδασ (Ανατολικι και 

Δυτικι Μακεδονία, κακϊσ και Κεςςαλία). Συμπεραςματικά, το πρότυπο τθσ 

κινθτικότθτασ του ανκρϊπινου κεφαλαίου όπωσ αποτυπϊνεται ςτον Πίνακα 8 

διακρίνει τθν Αττικι και τθν Κεντρικι Μακεδονία πρϊτον ωσ τισ περιφζρειεσ που 

διατθροφν το υψθλότερο ποςοςτό των μακθτϊν τουσ και για φοίτθςθ ςε ςχολι 

τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ ςε ςχζςθ με τισ υπόλοιπεσ περιφζρειεσ (ςτισ οποίεσ θ 

εκροι προσ άλλθ περιφζρεια για ςπουδζσ αφορά τθ ςυντριπτικι πλειονότθτα των 

μακθτϊν) και δεφτερον, ωσ τουσ δφο πόλουσ ζλξθσ του μεγαλφτερου μεριδίου των 

εκροϊν των υπολοίπων περιφερειϊν με τθν Κεντρικι Μακεδονία ςυγκεντρϊνει το 

μεγαλφτερο ποςοςτό των εκροϊν των περιφερειϊν τθσ Βορείου Ελλάδασ και θ 

Αττικι όλων των υπολοίπων περιφερειϊν.7 

                                                           

6
 Δθλαδι, οι μακθτζσ από τισ περιφζρειεσ τθσ Θπείρου, τθσ Δυτικισ Ελλάδασ, των Λονίων Νιςων, τθσ 

Πελοποννιςου, τθσ Στερεάσ Ελλάδασ, κακϊσ και του Νοτίου και του Βορείου Αιγαίου. 

7
 Τα αντίςτοιχα ευριματα για το πρότυπο γεωγραφικισ κινθτικότθτασ των αριςτοφχων μακθτϊν 

παρουςιάηονται ςτον Πίνακα Α6 ςτο Παράρτθμα. Αξίηει να ςθμειωκεί ότι θ Αττικι και θ Κεντρικι 

Μακεδονία διακρίνονται και πάλι κακϊσ ζχουν τα υψθλότερα ποςοςτά παραμονισ των αριςτοφχων 

μακθτϊν και για ςπουδζσ τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ (60% και 57% αντίςτοιχα), τα οποία 

εμφανίηονται ςθμαντικά υψθλότερα δθλαδι ςε ςχζςθ με τισ αντίςτοιχεσ εκτιμιςεισ για το ςφνολο 

των μακθτϊν. Επίςθσ, και ςτθν περίπτωςθ των αριςτοφχων μακθτϊν όλεσ οι υπόλοιπεσ περιφζρειεσ 

χαρακτθρίηονται από μεγάλο ποςοςτό εκροϊν αριςτοφχων μακθτϊν για φοίτθςθ ςε άλλθ 

περιφζρεια, με τθν Κεντρικι Μακεδονία να εμφανίηεται ωσ πόλοσ ζλξθσ των εκροϊν των αριςτοφχων 

φοιτθτϊν από τισ περιφζρειεσ τθσ Βορείου Ελλάδασ, ενϊ θ Αττικι ςυγκεντρϊνει το μεγαλφτερο 

μερίδιο των εκροϊν από όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιφζρειεσ. 

Αλαιύνληαο ηελ πνζνζηηαία ζύλζεζε ησλ θνηηεηώλ ζε θάζε πεξηθέξεηα, αλά πεξηθέξεηα πξνέιεπζεο 

(Πίλαθαο Α7 ζην Παξάξηεκα) δηαπηζηώλεηαη όηη 2 ζηα 3 (69%) άηνκα πνπ θνηηνύλ ζε ζρνιή ηεο 

Αηηηθήο, πξνέξρνληαη από ηελ Αηηηθή. Δπίζεο, ιόγσ ηνπ κεγάινπ αξηζκνύ ησλ επηηπρόλησλ από ηελ 

Αηηηθή, ε πεξηθέξεηα ηεο Αηηηθήο απνηειεί ηελ θύξηα πεξηθέξεηα πξνέιεπζεο ησλ θνηηεηώλ (ζηε 

ζύλζεζε ηνπ θνηηεηηθνύ πιεζπζκνύ) ζρεδόλ ζε όιεο πεξηθέξεηεο. Μόλν ζηελ Αλαηνιηθή Μαθεδνλία  

θαη ηελ Κεληξηθή Μαθεδνλία, ε θαηάζηαζε αληηζηξέθεηαη, όπνπ παξαηεξείηαη κεγαιύηεξε 

ζπγθέληξσζε θνηηεηώλ πνπ πξνέξρνληαη από ηελ Κεληξηθή Μαθεδνλία. 
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Πίνακαρ 8: Σε πνηα πεξηθέξεηα πεγαίλνπλ γηα ζπνπδέο νη επηηπρόληεο; Δπξήκαηα αλά πεξηθέξεηα πποέλεςζηρ πξνο πεξηθέξεηα πποοπιζμού 

 NUTS 2 ζσολήρ ΑΔΗ ή ΤΔΗ (πποοπιζμόρ)  

NUTS 2 

ζσολείος 

Αλαη 

Μαθεδ 

Κεληξ. 

Μαθεδ. 

Γπη 

Μαθεδ. Θεζζαιία Ήπεηξνο 

Γπη. 

Διιάδ

α 

Ηόληα 

Νεζηά 

Πεινπ/ 

λεζνο 

Σηεξεά 

Διιάδα 

Νόηην 

Αηγαί

ν 

Βόξεην 

Αηγαίν 

Κξήη

ε 

Αηηηθ

ή 

Σύλνι

ν 

Αλαη. Μαθεδ 35.1 29.8 3.0 5.4 8.9 2.2 0.9 1.2 0.6 2.3 0.8 4.4 5.4 100 

Κεληξ. Μαθεδ. 15.1 45.2 6.3 7.6 8.3 2.4 1.3 1.4 1.6 2.1 1.1 3.8 3.7 100 

Γπηηθή Μαθεδ. 16.1 27.6 10.7 7.9 15.5 3.7 1.5 1.2 1.6 2.6 1.5 5.7 4.4 100 

Θεζζαιία 11.8 19.9 4.1 20.4 9.9 5.2 1.5 2.0 2.1 2.4 1.5 4.4 14.7 100 

Ήπεηξνο 9.1 12.8 3.8 4.8 32.1 9.3 3.4 1.8 1.0 1.5 1.0 4.9 14.3 100 

Γπηηθή Διιάδα 6.8 4.6 1.8 3.6 9.9 37.3 2.3 3.2 1.6 3.6 1.8 6.0 17.6 100 

Ηόληα Νεζηά 6.7 10.8 3.7 5.2 11.7 17.9 6.1 2.1 2.3 2.5 1.1 6.7 23.4 100 

Πεινπόλλεζνο 6.9 6.5 2.1 4.4 6.4 20.9 1.6 5.4 3.0 3.6 1.3 8.7 29.2 100 

Σηεξεά Διιάδα 8.3 10.5 2.9 10.6 6.9 12.5 1.6 2.4 5.6 3.8 1.2 7.7 26.1 100 

Νόηην Αηγαίν 5.7 11.7 1.7 4.5 6.3 11.3 2.4 2.4 2.5 5.5 4.5 19.8 21.6 100 

Βόξεην Αηγαίν 11.3 14.5 1.7 4.1 5.1 10.4 1.4 2.2 1.6 11.9 2.6 9.9 23.4 100 

Κξήηε 5.0 8.9 1.7 3.7 3.9 8.1 1.9 0.6 1.2 3.5 1.9 42.3 17.4 100 

Αηηηθή 4.4 4.3 1.3 4.0 4.5 10.6 1.4 2.6 7.2 3.1 0.8 9.5 46.2 100 

Σύνολο 9.4 16.2 3.1 6.5 7.8 10.5 1.6 2.3 4.0 3.1 1.2 8.4 26.1 100 
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Τα δεδομζνα του Πίνακα 8 παρείχαν πλθροφορίεσ για το ποςοςτό των μακθτϊν 

κάκε περιφζρειασ που παραμζνει ςτθν ίδια περιφζρεια για ςπουδζσ κακϊσ και για 

το ποςοςτό των μακθτϊν που μετακινείται ςε ςχολι άλλθσ περιφζρειασ, δθλϊνουν 

δθλαδι τθν τάςθ των εκροϊν μακθτϊν από κάκε περιφζρεια. Τα ευριματα που 

παρουςιάηονται ςτον Πίνακα 9 επιχειροφν να αποτυπϊςουν μια εικόνα του 

ςυνολικοφ αποτελζςματοσ των ειςροϊν και των εκροϊν ςε κάκε περιφζρεια, 

ςυγκρίνοντασ τον αρικμό επιτυχόντων μακθτϊν ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ κάκε 

περιφζρειασ (αρχικό μζγεκοσ ανκρϊπινου κεφαλαίου που παράγεται ςε κάκε 

περιφζρεια) με τον ςυνολικό αρικμό των φοιτθτϊν κάκε περιφζρειασ -ζπειτα από 

τισ ειςροζσ και τισ εκροζσ (τελικό μζγεκοσ ανκρωπίνου κεφαλαίου). 

Θ Αττικι και θ Κεντρικι Μακεδονία, παρότι είναι οι δφο περιφζρειεσ με το 

υψθλότερο ποςοςτό παραμονισ των μακθτϊν τουσ για ςπουδζσ τριτοβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ ςτθν ίδια περιφζρεια, και παρά το γεγονόσ ότι ςυνιςτοφν τουσ δφο 

βαςικοφσ ζλξθσ, ςτουσ οποίουσ καταλιγει το μεγαλφτερο μζροσ των εκροϊν από τισ 

υπόλοιπεσ περιφζρειεσ, ςτα δεδομζνα του Πίνακα 9 εμφανίηονται ωσ περιφζρειεσ 

αρνθτικισ κακαρισ ειςροισ φοιτθτϊν (δθλαδι το ςφνολο των φοιτθτϊν που 

παρζμειναν ι ειςιλκαν για ςπουδζσ ςε αυτζσ τισ δφο περιφζρειεσ υπολείπεται του 

ςυνολικοφ αρικμοφ των μακθτϊν που ςυμμετείχαν ςτισ πανελλινιεσ εξετάςεισ ςτισ 

δφο παραπάνω περιφζρειεσ). Κα μποροφςε επομζνωσ να καταλιξει κανείσ ότι ςε 

απόλυτουσ όρουσ, θ Κεντρικι Μακεδονία και θ Αττικι ςυνιςτοφν περιφζρειεσ 

εκροισ φοιτθτϊν,8 όπωσ φαίνεται επίςθσ να ςυμβαίνει (ςε μικρότερο βακμό) και 

ςτθν περίπτωςθ τθσ Πελοποννιςου, τθσ Κεςςαλίασ, τθσ Στερεάσ Ελλάδασ και του 

Νοτίου Αιγαίου. 

                                                           

8
 Θ διαπίςτωςθ αυτι οφείλεται ςτθ δυςανάλογθ υψθλι ςυγκζντρωςθ των μακθτϊν ςτα δφο αυτά 

αςτικά κζντρα (Αττικι και Κεντρικι Κεςςαλονίκθ). Ζτςι, ενϊ ςε ςχετικοφσ όρουσ ζχουν χαμθλότερεσ 

εκροζσ μακθτϊν (βάςει του ςυνολικοφ αρικμοφ των μακθτϊν τουσ), ςε απόλυτουσ όρουσ οι εκροζσ 

αυτζσ υπερβαίνουν το αντίςτοιχο απόκεμα μακθτϊν ςτισ περιφζρειεσ που καταλιγουν 

(αποδίδοντασ ςτισ υπόλοιπεσ περιφζρειεσ το αποτζλεςμα τθσ κετικισ κακαρισ ειςροισ φοιτθτϊν). 

Αντικζτωσ, παρότι ςε ςχετικοφσ όρουσ το μεγαλφτερο μζροσ των εκροϊν των μακθτϊν από τισ άλλεσ 

περιφζρειεσ κατευκφνεται ςτθν Αττικι και τθν Κεντρικι Μακεδονία, οι ειςροζσ αυτζσ των φοιτθτϊν 

είναι ςε απόλυτουσ όρουσ μικρότερεσ από τισ αντίςτοιχεσ εκροζσ μακθτϊν από τισ δφο αυτζσ 

περιφζρειεσ. 
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Από τθν άλλθ πλευρά, ωσ περιφζρειεσ κετικισ κακαρισ ειςροισ φοιτθτϊν 

εμφανίηονται θ Ανατολικι Μακεδονία, θ Ιπειροσ, θ Δυτικι Ελλάδα, το Βόρειο 

Αιγαίο και θ Κριτθ. Αξίηει να ςθμειωκεί ότι ςτθν Ανατολικι Μακεδονία, τθν Ιπειρο, 

το Βόρειο Αιγαίο και τθν Κριτθ, ο αρικμόσ των φοιτθτϊν που ειςρζουν για ςπουδζσ, 

προςεγγίηει ι ακόμθ και ξεπερνά κατά δφο φορζσ τον αρικμό των μακθτϊν που 

ςυμμετείχαν και επζτυχαν ςτισ πανελλινιεσ εξετάςεισ ςτισ περιφζρειεσ αυτζσ –με 

άλλα λόγια το ανκρϊπινο κεφάλαιο που ειςρζει για ςπουδζσ ςε αυτζσ τισ 

περιφζρειεσ εκτιμάται δφο φορζσ υψθλότερο από το ανκρϊπινο κεφάλαιο που 

παράγεται ςτισ περιφζρειεσ αυτζσ. 

Πίνακαρ 9: Σύγθξηζε εηζξνώλ θαη εθξνώλ επηηπρόλησλ ζηελ ηξηηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε αλά πεξηθέξεηα 

 
Μακθτζσ εκ των οποίων 

 
Φοιτθτζσ  Καθαρή 

 
Σφνολο παρζμειναν ζφυγαν Ειςροζσ Σφνολο Ειςροή 

Ανατ. Μακεδ. 2299 807 1492 4460 5267 2968 

Κεντρ. Μακεδ. 10456 4727 5729 4344 9071 -1385 

Δυτικι  Μακεδ. 1850 197 1653 1535 1732 -118 

Κεςςαλία 4291 875 3416 2743 3618 -673 

Ιπειροσ 1821 585 1236 3773 4358 2537 

Δυτικι Ελλάδα 3688 1376 2312 4474 5850 2162 

Λόνια Νθςιά 924 56 868 853 909 -15 

Πελοπόννθςοσ 2867 156 2711 1133 1289 -1578 
Στερεά Ελλάδα 2506 140 2366 2103 2243 -263 
Νότιο Αιγαίο 1144 52 1092 623 675 -469 
Βόρειο Αιγαίο 869 103 766 1607 1710 841 
Κριτθ 1625 688 937 3989 4677 3052 
Αττικι 21642 10006 11636 4577 14583 -7059 

Σφνολο 55982 19768 36214 36214 55982 0 
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3. Οικονομεηπική Ανάλςζη για ηοςρ πποζδιοπιζηικούρ παπάγονηερ ηηρ 

πιθανόηηηαρ επιηςσίαρ ζε ζσολή ηπιηοβάθμιαρ εκπαίδεςζηρ και ηηρ πιθανόηηηαρ 

διαπεπιθεπειακήρ μεηακίνηζηρ για ζποςδέρ ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη 

 
Τα επξήκαηα ηεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο πνπ πξνεγήζεθε δελ ζπληζηνύλ παξά κηα 

πεξηγξαθηθή εηθόλα ζπζρέηηζεο ηεο επηηπρίαο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε κε 

νξηζκέλεο βαζηθέο εξκελεπηηθέο κεηαβιεηέο, όπσο ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεηώλ, 

ηνλ ηύπν ηνπ ζρνιείνπ ή κεηαβιεηέο πνπ αθνξνύλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ρώξνπ. 

Πξνθεηκέλνπ λα ιεθζνύλ ππόςε αιιειεπηδξάζεηο κεηαμύ ησλ δηαθόξσλ 

πξνζδηνξηζηηθώλ παξαγόλησλ ζηελ πηζαλόηεηα επηηπρίαο ζηελ ηξηηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε απαηηνύληαη ηερληθέο, νη νπνίεο βαζίδνληαη ζηελ νηθνλνκεηξηθή αλάιπζε. 

Μέζα ζην πιαίζην απηό, ε παξνύζα ελόηεηα παξνπζηάδεη ηα επξήκαηα ηεο 

νηθνλνκεηξηθήο αλάιπζεο γηα ηνπο πξνζδηνξηζηηθνύο παξάγνληεο:  

 ηεο πηζαλόηεηαο επηηπρίαο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε (ΤΔΗ ή ΑΔΗ) 

 ηεο πηζαλόηεηαο επηηπρίαο ζε ζρνιή αλώηεξεο (ΤΔΗ) θαη ηεο αληίζηνηρεο 

ζε αλώηαηε εθπαίδεπζε (ΑΔΗ) θαη ηέινο, 

 ηεο πηζαλόηεηαο κεηαθίλεζεο ζε άιιε πεξηθέξεηα ιόγσ ζπνπδώλ. 

 

3.1 Δξέηαζη ηηρ πιθανόηηηαρ επιηςσίαρ ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη (ΤΔΗ ή 

ΑΔΗ) 

Ζ αλάιπζε ηεο κεηαβνιήο ηεο πηζαλόηεηαο επηηπρίαο ησλ καζεηώλ ζηελ ηξηηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε επηρεηξείηαη κέζσ ηεο εθηίκεζεο ελόο νηθνλνκεηξηθνύ ππνδείγκαηνο 

probit. Σύκθσλα κε ηε ζπγθεθξηκέλε νηθνλνκεηξηθή πξνζέγγηζε, ε εμαξηεκέλε 

κεηαβιεηή ιακβάλεη ηελ ηηκή έλα (1) ζηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη επηηπρία 

εηζαγσγήο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, ή ηελ ηηκή κεδέλ (0) ζηελ πεξίπησζε πνπ ν 

καζεηήο δελ θαηάθεξε λα εηζαρζεί ζε θάπνηα ζρνιή. Δλαιιαθηηθά, ε παξαηεξνύκελε 

εμαξηεκέλε κεηαβιεηή (yi) κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί από κία κε παξαηεξνύκελε 

(latent) κεηαβιεηή, έζησ yi*, πνπ εθθξάδεηαη σο κηα γξακκηθή ζπλάξηεζε ησλ 

εξκελεπηηθώλ κεηαβιεηώλ, βάζεη ηνπ παξαθάησ ππνδείγκαηνο παιηλδξνκήζεσο 

(Φξήζηνπ 2003): 

y
*

i
 = βx'

i  + ui, 

Όπνπ i = 1, 2, ..., n είλαη ν αξηζκόο ησλ καζεηώλ, xi είλαη ην δηάλπζκα-ζηήιε ησλ 
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εξκελεπηηθώλ κεηαβιεηώλ θαη β ην αληίζηνηρν δηάλπζκα-ζηήιε ησλ εθηηκεκέλσλ 

ζπληειεζηώλ. Ο δηαηαξαθηηθόο όξνο ui αθνινπζεί πξνζεγγηζηηθά ηελ θαλνληθή 

θαηαλνκή κε κέζν ην κεδέλ θαη δηαθύκαλζε ζ
2
 ή ui ~ N(0, 

2
). Μία θξίζηκε 

(ππνζεηηθή) ηηκή ρξεζηκνπνηείηαη ζηε κε παξαηεξνύκελε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή yi* 

γηα λα πξνζδηνξίζεη εάλ έλαο καζεηήο έρεη εηζαρζεί ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ή 

όρη. Δηδηθόηεξα: 

 Δάλ yi=1 ηόηε yi* >0 (ν καζεηήο έρεη εηζαρζεί ζηελ ηξηηνβάζκηα 

εθπαίδεπζεο), θαη εάλ  

 yi=0 ηόηε yi*=0 (ππάξρεη απνηπρία εηζαγσγήο δελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε). 

 

Σην ππόδεηγκα probit, ε επίδξαζε ησλ εξκελεπηηθώλ κεηαβιεηώλ ζηελ πηζαλόηεηα 

γηα ζεηηθέο ηηκέο ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο Prob[ y
*

i
> 0] = Prob[yi= 1] δελ είλαη νη 

αληίζηνηρνη ζπληειεζηέο ηεο εμίζσζεο. Ζ νξηαθή επίδξαζε κηαο εξκελεπηηθήο 

κεηαβιεηήο xj εθηηκάηαη κέζσ ηεο αθόινπζεο ζρέζεο (Maddala, 1983): 

i

i

X

P
 = (  + Xi )    

όπνπ θ(.) ζπκβνιίδεη ηε ζπλάξηεζε ππθλόηεηαο ηεο ηππνπνηεκέλεο θαλνληθήο 

θαηαλνκήο θαη  είλαη ε εθηηκεκέλε παξάκεηξνο ηεο κεηαβιεηήο xj. Σεκεηώλεηαη 

επίζεο όηη ε ζπλάξηεζε ππθλόηεηαο κεηαηξέπεη ηηο εθηηκήζεηο ησλ ζπληειεζηώλ ζε 

πνζνζηηαίεο κνλάδεο. Δπνκέλσο, νη εθηηκήζεηο γηα ηελ νξηαθή επίδξαζε ησλ 

κεηαβιεηώλ ηνπ ππνδείγκαηνο probit έρνπλ σο κνλάδα αλαθνξάο ηελ πνζνζηηαία 

κνλάδα.  

Ζ ζπγθξόηεζε ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο βαζίδεηαη ζην κεηξών ησλ δεδνκέλσλ 

ηνπ ζπλόινπ ησλ καζεηώλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ παλειιήληεο εμεηάζεηο ην 2008.  

Έηζη, γηα ηνπο καζεηέο πνπ θαηάθεξαλ εηζαρζνύλ ζε ζρνιή ΑΔΗ ή ΤΔΗ ε εμαξηεκέλε 

κεηαβιεηή ηνπ ππνδείγκαηνο ηεο πηζαλόηεηαο ιακβάλεη ηελ ηηκή έλα. Γηα ηνπο 

ππόινηπεο καζεηέο, δειαδή όζνπο δελ επέηπραλ λα εηζαρζνύλ ζε θάπνηα ζρνιή 

ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή έρεη ηελ ηηκή κεδέλ.  

Όζνλ αθνξά ηηο εξκελεπηηθέο κεηαβιεηέο (xi), ε επηινγή ηνπο έγηλε, πξσηίζησο, κε 

βάζε ηε ζεσξία θαη ηα επξήκαηα αλάινγσλ εκπεηξηθώλ κειεηώλ (Faggian & 

McCann, 2009; Faggian & Franklin, 2014; Newbold & Brown, 2015) ππό ηνλ 
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πεξηνξηζκό ησλ δηαζέζηκσλ ζηνηρείσλ. Δηδηθόηεξα, νη εξκελεπηηθέο κεηαβιεηέο πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ εμέηαζε ησλ πξνζδηνξηζηηθώλ παξαγόλησλ ηεο 

πηζαλόηεηαο εηζαγσγήο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε δηαθξίλνληαη ζε: 

 δεκνγξαθηθέο κεηαβιεηέο (θύιν ησλ καζεηώλ), 

 κεηαβιεηέο γηα ηνλ ηύπν ηνπ ζρνιείνπ (Γεκόζην ή Ηδησηηθό, Γεληθό ή Δζπεξηλό 

Λύθεην) 

 κεηαβιεηέο γηα ηaραξαθηεξηζηηθά ηνπ δήκνπ ή ηνπ λνκνύ ζηνλ νπνίν αλήθεη ην 

ζρνιείν ησλ καζεηώλ, θαη 

 κεηαβιεηέο γηα ηελ πεξηθέξεηα ζηελ νπνία αλήθεη ην ζρνιείν ησλ καζεηώλ. 

Αλαθνξηθά κε ηηο κεηαβιεηέο γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δήκνπ ή ηνπ λνκνύ ζην νπνίν 

αλήθεη ην ζρνιείν ησλ καζεηώλ, ην ππόδεηγκα πνπ εθηηκάηαη ζηελ παξνύζα κειέηε 

ρξεζηκνπνηεί κεηαβιεηέο πνπ αλαθέξνληαη: α) ζην πνζνζηό ησλ αηόκσλ κε 

ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ηνπ δήκνπ πνπ αλήθεη ην ζρνιείν, β) ην πνζνζηό απαζρόιεζεο 

ησλ αηόκσλ πνπ δηακέλνπλ ζην δήκν ηνπ ζρνιείνπ, γ) ην κέζν θαηά θεθαιή δεισζέλ 

εηζόδεκα ηνπ λνκνύ, θαη δ) ηξεηο ακνηβαίσο απνθιεηόκελεο κεηαβιεηέο 

(αξαηνθαηνηθεκέλε, ελδηάκεζε, ππθλνθαηνηθεκέλε πεξηνρή) γηα ην βαζκό 

αζηηθόηεηαο ηνπ δήκνπ πνπ δηακέλνπλ νη καζεηέο. Δηδηθόηεξα, ζηελ θαηεγνξία 

«ππθλνθαηνηθεκέλε πεξηνρή» πεξηιακβάλνληαη δήκνη κε άλσ ησλ 500 θαηνίθσλ αλά 

ηεηξαγσληθό ρηιηόκεηξν, ε θαηεγνξία «ελδηάκεζε»  απνηειείηαη από δήκνο κε 

ππθλόηεηα από 50 έσο 500 θαηνίθνπο αλά ηεηξαγσληθό ρηιηόκεηξν, ελώ 

«αξαηνθαηνηθεκέλεο πεξηνρέο» ζεσξνύληαη νη δήκνη κε ρακειόηεξε ηεο 50 θαηνίθσλ 

αλά ηεηξαγσληθό ρηιηόκεηξν ππθλόηεηαο. Τέινο, ζηε δεύηεξε εμεηδίθεπζε ηνπ 

ππνδείγκαηνο (βιέπε Υπόδεηγκα Β ζηνλ Πίλαθα 10) κεηαμύ ησλ εξκελεπηηθώλ 

κεηαβιεηώλ έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί θαη 18 ςεπδνκεηαβιεηέο, νη νπνίεο αληηζηνηρνύλ 

ζηε γεσγξαθηθή ελόηεηα ζηελ νπνία αλήθεη ην ζρνιείν πνπ εθπαηδεύνληαη νη 

καζεηέο, πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηεί εάλ ππάξρεη κεκνλσκέλε επίδξαζε ηνπ ρώξνπ 

ζηελ πηζαλόηεηα εηζαγσγήο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, δεδνκέλσλ ησλ αηνκηθώλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ καζεηώλ, ηνπ ηύπνπ ηνπ ζρνιείνπ θαη ησλ θνηλσληθώλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ δήκνπ. 

Οη εθηηκήζεηο ηεο νξηαθήο επίδξαζεο (marginal / impact effects) ησλ εξκελεπηηθώλ 

κεηαβιεηώλ ηνπ ππνδείγκαηνο probit ζηελ πηζαλόηεηα εηζαγσγήο ζηελ ηξηηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε γηα ην ζύλνιν ησλ καζεηώλ παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 10. Γεληθά, ην 
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νηθνλνκεηξηθό κνληέιν εκθαλίδεη ζρεηηθά ηθαλνπνηεηηθή ηηκή ηνπ ζπληειεζηή 

pseudo-R
2
 θαη πξνζθέξεη εθηηκήζεηο νη νπνίεο είλαη, ζε γεληθέο γξακκέο, ζύκθσλεο 

κε ηα επξήκαηα ηεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο πνπ πξνεγήζεθε. Με ην γξάκκα f ζηηο 

ζηήιεο απηέο ζεκεηώλεηαη θάζε θνξά ε νκάδα αλαθνξάο (reference group) ζηελ 

αλάιπζε κε ηελ νπνία ζα πξέπεη λα ζπγθξίλνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ εθηηκήζεσλ 

γηα ηηο άιιεο νκάδεο. Δπηπιένλ, κε * επηζεκαίλεηαη ν βαζκόο ζηαηηζηηθήο 

ζεκαληηθόηεηαο ησλ επηκέξνπο επξεκάησλ (ζπληειεζηώλ) θαη εηδηθόηεξα νη ελδείμεηο 

***, ** θαη * δειώλνπλ ηελ ζηαηηζηηθή ζεκαληηθόηεηα ησλ ζπληειεζηώλ ζε 0.01, 

0.05 θαη 0.10 επίπεδν αληηζηνίρσο. 

Αξρηθά ην ελδηαθέξνλ επηθεληξώλεηαη ζηηο εθηηκήζεηο ηνπ ππνδείγκαηνο Α (κεζαίν 

πάλει ηνπ Πίλαθα 10), νη νπνίεο δείρλνπλ ηελ νξηαθή επίδξαζε ησλ εξκελεπηηθώλ 

κεηαβιεηώλ ζηελ πηζαλόηεηα εηζαγσγήο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, δίρσο λα 

πεξηιακβάλνληαη ζηηο εξκελεπηηθέο κεηαβιεηέο νη ςεπδνκεηαβιεηέο γηα ηηο 

κεηαβιεηέο πνπ ειέγρνπλ γηα ηελ επίδξαζε ηνπ ρώξνπ. 

Ξεθηλώληαο από ηελ επίδξαζε ηνπ παξάγνληα θύλος, νη εθηηκήζεηο ηνπ ππνδείγκαηνο 

probit εκθαλίδνληαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο, ππνδεηθλύνληαο όηη νη καζήηξηεο 

εκθαλίδνπλ θαηά κέζν όξν θαη ceteris paribus, κεγαιύηεξε πηζαλόηεηα εηζαγσγήο ζε 

ζρνιή ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζε ζρέζε κε ηνπο καζεηέο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη 

αλάινγε επίδξαζε ηνπ θύινπ ζηε ζπκκεηνρή ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε 

απνηππώλεηαη θαη ζηα επξήκαηα ησλ Cardetal (2011) θαη ησλ Christofides, Hoy and 

Yang (2010) γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ Καλαδά. 

Σε ζπκθσλία κε ηα επξήκαηα ηεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο, ηα σαπακηηπιζηικά ηος 

ζσολείος θαίλεηαη επίζεο λα αζθνύλ αλεμάξηεηε θαη ηζρπξή επίδξαζε ζηελ 

πηζαλόηεηα ησλ καζεηώλ λα εηζαρζνύλ ζε θάπνην ηκήκα ΑΔΗ ή ΤΔΗ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, νη εθηηκεκέλνη ζπληειεζηέο ηνπ ππνδείγκαηνο ππνδεηθλύνπλ όηη νη 

καζεηέο ησλ δεκόζησλ ζρνιείσλ έρνπλ θαηά κέζν όξν θαη ceteris paribus πάλσ από 

7 πνζνζηηαίεο κνλάδεο πςειόηεξε πηζαλόηεηα λα μην εηζαρζνύλ ζε θάπνηα ζρνιή 

ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζε ζρέζε κε ηνπο καζεηέο ησλ ηδησηηθώλ ζρνιείσλ. Ζ 

εθπαίδεπζε ζε εζπεξηλό ιύθεην θαίλεηαη λα επηδξά αξλεηηθά ζηελ πηζαλόηεηα 

εηζαγσγήο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, θαζώο ηα επξήκαηα ηνπ ππνδείγκαηνο 

δείρλνπλ όηη νη καζεηέο ησλ εζπεξηλώλ ιπθείσλ έρνπλ 5 πνζνζηηαίεο κνλάδεο 

ρακειόηεξε πηζαλόηεηα λα εηζαρζνύλ  ζε θάπνηα ζρνιή, ζε ζρέζε κε ηνπο καζεηέο 

ησλ γεληθώλ ιπθείσλ. Τα επξήκαηα απηά κπνξεί λα ζεσξεζεί όηη αληηθαηνπηξίδνπλ 
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εκκέζσο ηε ζεηηθή δηαζύλδεζε κεηαμύ ηνπ ύςνπο ηνπ νηθνγελεηαθνύ εηζνδήκαηνο θαη 

ηεο πηζαλόηεηαο ζπκκεηνρήο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. 

Οη εθηηκεκέλνη ζπληειεζηέο ηνπ ππνδείγκαηνο εκθαλίδνληαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί 

θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ κεηαβιεηώλ πνπ εμεηάδνπλ ηελ επίδξαζε ησλ κοινυνικο-

οικονομικών σαπακηηπιζηικών ηος δήμος δείρλνληαο όηη ηόζν ην πνζνζηό ησλ 

αηόκσλ κε ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ζην δήκν, όζν θαη ην πνζνζηό απαζρόιεζεο ηνπ 

δήκνπ αζθνύλ  ζεηηθή επίδξαζε ζηελ πηζαλόηεηα εηζαγσγήο ησλ καζεηώλ πνπ 

δηακέλνπλ ζην δήκν απηόλ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Ζ ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμύ 

ηνπ πνζνζηνύ απνθνίησλ αλσηάηεο εθπαίδεπζεο κηαο πεξηνρήο θαη ηνπ πνζνζηνύ 

ησλ λέσλ επηδηώθνπλ ηελ είζνδν ηνπο ζην παλεπηζηήκην επηβεβαηώλεηαη θαη ζηα 

επξήκαηα ηεο αλάιπζεο ηνπ McHenry (2014) γηα ηηο ΖΠΑ. Από ηελ άιιε πιεπξά, ε 

επίδξαζε ηνπ θαηά θεθαιή εηζνδήκαηνο ηνπ λνκνύ ζηελ πηζαλόηεηα επηηπρίαο ησλ 

καζεηώλ εθηηκάηαη αξλεηηθή, αληαλαθιώληαο κάιινλ ηελ επίδξαζε ησλ κεηαβιεηώλ 

ηνπ ρώξνπ (θαη δε ηεο Αηηηθήο), θαζώο ζηελ πεξίπησζε ζπλππνινγηζηεί ε επίδξαζε 

ησλ ρσξηθώλ κεηαβιεηώλ, ην εηζόδεκα εκθαλίδεη ζεηηθή θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

επίδξαζε ζηελ πηζαλόηεηα εηζαγσγήο ησλ καζεηώλ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. 

Σηαηηζηηθά ζεκαληηθή εθηηκάηαη επίζεο θαη ε επίδξαζε ηνπ βαθμού αζηικόηηηαρ ηος 

δήμος αλαδεηθλύνληαο κηα ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμύ βαζκνύ αζηηθόηεηαο θαη ηεο 

πηζαλόηεηαο εηζαγσγήο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζεο. Γηα παξάδεηγκα, νη 

εθηηκήζεηο ηνπ ππνδείγκαηνο δειώλνπλ όηη νη καζεηέο πνπ δηακέλνπλ ζε 

ππθλνθαηνηθεκέλεο πεξηνρέο έρνπλ πάλσ από 3 πνζνζηηαίεο κνλάδεο πςειόηεξε 

πηζαλόηεηα εηζαγσγήο ζε ζρνιή ΑΔΗ ή ΤΔΗ ζε ζρέζε κε ηνπο καζεηέο πνπ δηακέλνπλ 

ζε αξαηνθαηνηθεκέλεο πεξηνρέο. 

Οη εθηηκεκέλνη ζπληειεζηέο ηεο εμεηδίθεπζεο ηνπ ππνδείγκαηνο Β (βιέπε Πίλαθα 10) 

ππνδεηθλύνπλ όηη νη κεηαβιεηέο ησλ πεξηθεξεηώλ εκθαλίδνπλ επηπιένλ εξκελεπηηθή 

δπλαηόηεηα ζηελ πηζαλόηεηα εηζαγσγήο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζεο -δεδνκέλεο 

ηεο επίδξαζεο ησλ κεηαβιεηώλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ εμεηδίθεπζε Α.  

Σρνιηάδνληαο ηε δηαθνξνπνίεζε ηεο πηζαλόηεηαο κεηαμύ ησλ γεσγξαθηθώλ 

ελνηήησλ, νη ζπληειεζηέο ηνπ νη καζεηέο ησλ ζρνιείσλ ηεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο 

θαη Θξάθεο έρνπλ ζαθώο ρακειόηεξε πηζαλόηεηα (ζρεδόλ 6 πνζνζηηαίεο κνλάδεο) 

εηζαγσγήο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ζε ζύγθξηζε κε ηνπο καζεηέο ησλ ζρνιείσλ 

ηνπ θέληξνπ ηεο Αζήλαο. Αμηνζεκείσηε δηαθνξνπνίεζε παξαηεξείηαη επίζεο θαη ζην 
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εζσηεξηθό ηεο Αηηηθήο κε ηα επξήκαηα λα ππνδεηθλύνπλ όηη νη καζεηέο ησλ Βνξείσλ 

Πξναζηίσλ έρνπλ (δεδνκέλσλ ησλ ινηπώλ ραξαθηεξηζηηθώλ όπσο ν ηύπνο ηνπ 

ιπθείνπ πνπ θνηηνύλ θ.ά.) πάλσ από 3 πνζνζηηαίεο κνλάδεο πςειόηεξε πηζαλόηεηα 

επηηπρίαο ζε ζρνιή ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζε ζρέζε κε ηνπο καζεηέο ηνπ θέληξνπ 

ηεο Αζήλαο. Από ηελ άιιε πιεπξά, νη καζεηέο ησλ ζρνιείσλ ηνπ Πεηξαηά, έρνπλ 

πάλσ από 2 πνζνζηηαίεο κνλάδεο ρακειόηεξε πηζαλόηεηα εηζαγσγήο ζε ζρνιή ΑΔΗ 

ζε ζρέζε κε ηνπο καζεηέο ησλ ζρνιείσλ ηνπ θέληξνπ ηεο Αζήλαο. Σπλνιηθά, κε 

εμαίξεζε ηελ επίδξαζε ηεο κεηαβιεηήο γηα ηα ζρνιεία ζηα Γπηηθά πξνάζηηα πνπ δελ 

εθηηκάηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή, νη καζεηέο ζηηο ππόινηπεο ρσξηθέο κνλάδεο ηεο 

Αηηηθήο (Βόξεηα θαη Νόηηα Πξνάζηηα ή Υπόινηπν Αηηηθήο) εκθαλίδνπλ πςειόηεξε 

πηζαλόηεηα εηζαγσγήο ζε ζρνιή ΑΔΗ ζε ζρέζε κε ηνπο καζεηέο ησλ ζρνιείσλ ηνπ 

θέληξνπ ηεο Αζήλαο, όπσο επίζεο θαη νη καζεηέο ησλ ζρνιείσλ από ηηο ππόινηπεο 

πεξηθέξεηεο (κε εμαίξεζε ην Νόηην Αηγαίν).  

Πίνακαρ 10: Δθηηκήζεηο ππνδείγκαηνο probit (marginal and impact effects) γηα ηελ 

νξηαθή επίδξαζε ησλ κεηαβιεηώλ ζηελ πηζαλόηεηα εηζαγσγήο ζηελ ηξηηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε, ζύλνιν ρώξαο 

Y= P(επιηςσίαρ ζε ζσολή) Υπόδειγμα 1Α 

Υπόδειγμα 1Β  

(με μεηαβληηέρ πεπιθεπειών) 

Σύνολο σώπαρ, 2008 Δκηίμ. 

Τςπ. 

ζθάλμα  Δκηίμ. 

Τςπ. 

ζθάλμα  

Θήιεηο 0.0061 0.0027 ** 0.0058 0.0027 ** 

Γεκόζην Σρνιείν -0.0760 0.0041 *** -0.0731 0.0042 *** 

Δζπεξηλό -0.0510 0.0182 *** -0.0508 0.0183 *** 

(%) αηόκσλ κε Γ' εθπ/ζε ζην 

δήκν 0.0008 0.0003 ** -0.0001 0.0005  

(%) απαζρόιεζεο ζην δήκν 0.0027 0.0006 *** 0.0016 0.0007 ** 

Αξαηνθαηνηθεκέλε πεξηνρή f      

Δλδηάκεζε Πεξηνρή 0.0093 0.0051 * 0.0219 0.0052 *** 

Ππθλνθαηνηθεκέλε πεξηνρή 0.0305 0.006 *** 0.0365 0.0070 *** 

Καηά θεθαιή Δηζόδεκα ηνπ 

λνκνύ (ζε 000ο) -0.0030 0.0011 *** 0.0069 0.0024 *** 

Μεηαβληηέρ πεπιθεπειών       

Αλαη. Μαθεδνλία      -0.0587 0.0139 *** 

Κεληξηθή Μαθεδνλία      0.0345 0.0082 *** 

Γπηηθή Μαθεδνλία      0.0214 0.0101 * 

Θεζζαιία      0.0496 0.0079 *** 

Ήπεηξνο      0.0417 0.0094 *** 

Γπηηθή Διιάδα      0.0621 0.0083 *** 

Ηόληα Νεζηά      0.0673 0.0090 *** 

Πεινπόλλεζνο      0.0484 0.0079 *** 

Σηεξεά Διιάδα      0.0453 0.0080 *** 

Νόηην Αηγαίν      0.0049 0.0112  

Βόξεην Αηγαίν      0.0606 0.0092 *** 



34 

 

Κξήηε       0.0375 0.0087 *** 

Βόξεηα Πξνάζηηα      0.0321 0.0074 *** 

Νόηηα Πξνάζηηα      0.0257 0.0064 *** 

Γπηηθά Πξνάζηηα      0.0065 0.0071  

Κέληξν      f   

Υπόινηπν Αηηηθήο      0.0135 0.0073 * 

Πεηξαηάο      -0.0230 0.0092 *** 

Pseudo R-square 0.010     0.020     

# παξαηεξήζεσλ  64628     64628     

Σημειώζειρ: 

(α)  ***, ** θαη * δειώλνπλ ζηαηηζηηθή ζεκαληηθόηεηα ζε 0.01, 0.05 θαη 0.10 επίπεδν αληηζηνίρσο.  

(β) Τα ηππηθά ζθάικαηα παξνπζηάδνληαη ζηηο παξελζέζεηο. 

(γ) f δειώλεη νκάδα αλαθνξάο (reference category). 

 

 

3.2 Δξέηαζη ηηρ πιθανόηηηαρ επιηςσίαρ ζε ζσολή ανώηεπηρ (ΤΔΗ) και ηηρ 

ανηίζηοισηρ ζε ανώηαηη εκπαίδεςζη (ΑΔΗ) 

Ζ παξνύζα ελόηεηα απνζθνπεί λα ζπλεηζθέξεη ζηελ εηθόλα ησλ επξεκάησλ πνπ 

απνηππώζεθε ζην πξνεγνύκελν ηκήκα γηα ηνπο πξνζδηνξηζηηθνύο παξάγνληεο ηεο 

επηηπρίαο ζε θάπνηα ζρνιή ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζε, επηρεηξώληαο λα εμεηάζεη εάλ 

θαη θαηά πόζν νη παξάγνληεο απηνί επηδξνύλ δηαθνξεηηθά ζηελ πηζαλόηεηα 

εηζαγσγήο ζε ζρνιή αλώηαηεο εθπαίδεπζεο (ΑΔΗ) ζε ζρέζε κε θάπνηα ζρνιή 

αλώηεξεο εθπαίδεπζεο (ΤΔΗ).  

Αλαθνξηθά κε ηελ επηινγή ηνπ νηθνλνκεηξηθνύ ππνδείγκαηνο, δεδνκέλνπ όηη ε 

εμαξηεκέλε κεηαβιεηή πεξηιακβάλεη πιένλ ηξία δηαθξηηά ελδερόκελα: α) απνηπρία 

εηζαγσγήο ζε θάπνηα ζρνιή, β) επηηπρία ζε ζρνιή ΤΔΗ θαη γ) επηηπρία ζε ζρνιή ΑΔΗ, 

γηα ηε δηεξεύλεζε ηεο επίδξαζεο ησλ εξκελεπηηθώλ κεηαβιεηώλ ζηελ πηζαλόηεηα λα 

είλαη έλαο καζεηήο ζε θάπνηα από ηηο ηξεηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο επηιέγεηαη ε 

νηθνλνκεηξηθή ηερληθή πνπ βαζίδεηαη ζην ππόδεηγκα multinomial logit. Όζνλ αθνξά 

ζηελ εμεηδίθεπζε ηνπ ππνδείγκαηνο απηή πεξηιακβάλεη αθξηβώο ην ίδην ζεη 

κεηαβιεηώλ κε απηέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ πξνεγνπκέλσο ζηελ αλάιπζε ηνπ 

ππνδείγκαηνο probit. 

Ο Πίλαθαο 11 παξνπζηάδεη ηηο εθηηκήζεηο γηα ηελ νξηαθή επίδξαζε (marginal and 

impact effects) ησλ κεηαβιεηώλ ηνπ εθηηκεκέλνπ ππνδείγκαηνο multinomial logit 

ζηελ πηζαλόηεηα έλαο καζεηήο λα κελ επέηπρε ζε θάπνηα ζρνιή, λα επέηπρε ζε ζρνιή 

ΤΔΗ ή ηέινο ζε ζρνιή ΑΔΗ. Αξρηθώο παξαηεξείηαη όηη ε πςειόηεξε πηζαλόηεηα ησλ 

καζεηξηώλ λα εηζαρζνύλ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε έλαληη ησλ καζεηώλ αθνξά 
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κόλν ηηο ζρνιέο ησλ ΑΔΗ, ελώ αθξηβώο ην αληίζεην θαίλεηαη λα ηζρύεη κε ηηο ζρνιέο 

ησλ ΤΔΗ. Δλώ νη καζήηξηεο έρνπλ πάλσ από 5 πνζνζηηαίεο κνλάδεο πςειόηεξε 

πηζαλόηεηα εηζαγσγήο ζε ζρνιή ΑΔΗ ζε ζρέζε κε ηνπο καζεηέο, ζηελ πεξίπησζε ηεο 

επηηπρίαο ζε ζρνιή ησλ ΤΔΗ νη άξξελεο εκθαλίδνπλ πςειόηεξε πηζαλόηεηα έλαληη 

ησλ ζειέσλ –δηαπίζησζε ε νπνία επηβεβαηώλεη ηα αληίζηνηρα επξήκαηα ηεο 

ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο.   

Δπηπιένλ, ην «πξνβάδηζκα» ησλ ηδησηηθώλ ιπθείσλ εκθαλίδεηαη αθόκε εληνλόηεξν 

ζηελ πεξίπησζε πνπ εμεηάδεηαη ε πηζαλόηεηα εηζαγσγήο απνθιεηζηηθά ζε ζρνιή ΑΔΗ, 

απ’ όηη ζηελ πεξίπησζε εηζαγσγήο ΑΔΗ ή ΤΔΗ όπσο παξνπζηάζηεθε πξνεγνπκέλσο. 

Σπγθεθξηκέλα, ε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ζε δεκόζην ζρνιείν ζρεηίδεηαη κε ζαθώο 

ρακειόηεξε πηζαλόηεηα επηηπρίαο ζε θάπνηα ζρνιή  ΑΔΗ (πάλσ από 16 πνζνζηηαίεο 

κνλάδεο) ζε ζύγθξηζε κε ηνπο απόθνηηνπο ηδησηηθώλ ιπθείσλ, ελώ θάηη ηέηνην πνπ 

δελ θαίλεηαη λα ηζρύεη ζηελ πεξίπησζε ηεο πηζαλόηεηαο εηζαγσγήο ζε θάπνηα ζρνιή 

ΤΔΗ.  

Τέινο, ην πην ελδηαθέξνλ ίζσο εύξεκα ηεο αλάιπζεο ηνπ ππνδείγκαηνο multinomial 

logit αθνξά ηηο εθηηκήζεηο ησλ κεηαβιεηώλ ησλ πεξηθεξεηώλ: ζηελ πεξίπησζε ηεο 

εηζαγσγήο ζε ζρνιή ΤΔΗ νη πεξηζζόηεξεο από ηηο κεηαβιεηέο εκθαλίδνληαη λα κελ 

είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο, κε εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε ηεο Αλαηνιηθήο 

Μαθεδνλίαο, ηεο Θεζζαιίαο θαη ησλ Ννηίσλ Πξναζηίσλ. Δζηηάδνληαο, σζηόζν, ζηελ 

πεξίπησζε αληίζηνηρεο επίδξαζεο ζηελ επηηπρία εηζαγσγήο ζε ζρνιή ΑΔΗ, ε εηθόλα 

πνπ πξνθύπηεη αληηζηξέθεηαη πιήξσο, κε ηνπο πεξηζζόηεξνπο εθηηκεκέλνπο 

ζπληειεζηέο λα εκθαλίδνληαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί δειώλνληαο όηη κε εμαίξεζε ηελ 

Αλαηνιηθή Μαθεδνλία θαη Θξάθε, νη καζεηέο από ηηο ππόινηπεο έληεθα πεξηθέξεηεο 

ζεκεηώλνπλ πςειόηεξε πηζαλόηεηα εηζαγσγήο ζε ηκήκα ζρνιήο ΑΔΗ ζε ζρέζε κε 

ηνπο καζεηέο ησλ ζρνιείσλ ηεο Αηηηθήο. 
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Πίνακαρ 11: Δθηηκήζεηο ππνδείγκαηνο multinomial logit (marginal and impact 

effects) γηα ηελ νξηαθή επίδξαζε ησλ κεηαβιεηώλ ζηελ πηζαλόηεηα απνηπρία 

εηζαγσγήο, ηελ πηζαλόηεηα εηζαγσγήο ζε ΤΔΗ θαη πηζαλόηεηα εηζαγσγήο ζε ΑΔΗ, 

ζύλνιν ρώξαο  
Σύνολο σώπαρ Μη επιηςσία Δπιηςσία ζε ΤΔΗ Δπιηςσία ζε ΑΔΗ 

Μεηαβληηέρ, 2008 Δκηίμ. 

Τςπ. 

ζθάλμα  Δκηίμ. 

Τςπ. 

ζθάλμα  Δκηίμ. 

Τςπ. 

ζθάλμα  

Θήιεηο -0.0061 0.0027 ** -0.0505 0.0036 *** 0.0566 0.0040 *** 

Γεκόζην Σρνιείν 0.0738 0.0042 *** 0.0921 0.0064 *** -0.1659 0.0072 *** 

Δζπεξηλό 0.0472 0.0180 *** -0.1294 0.0164 *** 0.0822 0.0222 *** 

(%) αηόκσλ κε Γ' 

εθπ/ζε ζην δήκν 0.0002 0.0005  -0.0058 0.0006 *** 0.0057 0.0007 *** 

(%) απαζρ/ζεο ζην 

δήκν -0.0015 0.0007 ** 0.0012 0.0010  0.0003 0.0011  

Αξαηνθαηνηθεκέλε  f   f      

Δλδηάκεζε  -0.0212 0.0050 *** 0.0003 0.0077  0.0209 0.0084 *** 

Ππθλνθαηνηθεκέλε  -0.0363 0.0070 *** 0.0243 0.0090 *** 0.0120 0.0101  

Καηά θεθαιή 

εηζόδεκα λνκνύ -0.0076 0.0024 *** 0.0062 0.0033 ** 0.0013 0.0037  

Μεηαβληηέρ 

πεπιθεπειών          

Αλαη. Μαθεδνλία 0.0494 0.0136 *** -0.0602 0.0141 *** 0.0109 0.0175  

Κεληξ. Μαθεδνλία -0.0361 0.0079 *** -0.0044 0.0124  0.0406 0.0134 *** 

Γπηηθή Μαθεδνλία -0.0232 0.0095 *** -0.0088 0.0154  0.0321 0.0168 ** 

Θεζζαιία -0.0501 0.0073 *** -0.0287 0.0135 ** 0.0789 0.0147 *** 

Ήπεηξνο -0.0423 0.0087 *** 0.0040 0.0168  0.0382 0.0178 ** 

Γπηηθή Διιάδα -0.0615 0.0076 *** 0.0072 0.0169  0.0543 0.0178 *** 

Ηόληα Νεζηά -0.0660 0.0084 *** 0.0281 0.0202  0.0379 0.0210 * 

Πεινπόλλεζνο -0.0491 0.0073 *** -0.0142 0.0140  0.0633 0.0150 *** 

Σηεξεά Διιάδα -0.0459 0.0074 *** -0.0232 0.0134  0.0690 0.0146 *** 

Νόηην Αηγαίν -0.0066 0.0107  -0.0035 0.0156  0.0101 0.0172  

Βόξεην Αηγαίν -0.0599 0.0085 *** -0.0654 0.0163  0.1253 0.0178 *** 

Κξήηε 0.0383 0.0082 *** 0.0179 0.0143  0.0562 0.0155 *** 

Βόξεηα Πξνάζηηα -0.0316 0.0073 *** 0.0019 0.0114  0.0298 0.0122 *** 

Νόηηα Πξνάζηηα -0.0260 0.0063 *** -0.0154 0.0091 * 0.0413 0.0101 *** 

Γπηηθά Πξνάζηηα -0.0046 0.0071  0.0008 0.0095  0.0038 0.0107  

Κέληξν f   F      

Υπόινηπν Αηηηθήο -0.0122 0.0072 * -0.0070 0.0100  0.0192 0.0112 * 

Πεηξαηάο 0.0256 0.0093 *** 0.0076 0.0113  -0.0332 0.0128 *** 

Pseudo R-square 0.0169               

# παξαηεξήζεσλ  64628               

Σημειώζειρ: (α)  ***, ** θαη * δειώλνπλ ζηαηηζηηθή ζεκαληηθόηεηα ζε 0.01, 0.05 θαη 0.10 επίπεδν 

αληηζηνίρσο. (β) Τα ηππηθά ζθάικαηα παξνπζηάδνληαη ζηηο παξελζέζεηο. (γ) f δειώλεη νκάδα 

αλαθνξάο (reference category). 

 

 

3.3 Δξέηαζη ηηρ πιθανόηηηαρ μεηακίνηζηρ ζε άλλη πεπιθέπεια λόγυ ζποςδών 

Πνηνη παξάγνληεο ηξνθνδνηνύλ ηελ κεηαμύ ησλ πεξηθεξεηώλ θηλεηηθόηεηα γηα ιόγνπο 

ζπνπδώλ; Έρεη ζεκαζία ην θύιν ησλ λέσλ γηα ηελ απόθαζε κεηαθίλεζεο ζε άιιε 

πεξηθέξεηα γηα ζπνπδέο; Επεξεάδεη ην πεδίν ησλ ζπνπδώλ ηελ απόθαζε γηα θνίηεζε ζε 

ζρνιή άιιεο πεξηθέξεηαο, θαη αλ λαη πνηα πεδία ζπλδένληαη κε κεγαιύηεξε 

πεξηθεξεηαθή θηλεηηθόηεηα ησλ λέσλ γηα ζπνπδέο; Υπάξρνπλ ελδείμεηο ρσξηθώλ 
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επηδξάζεσλ ζηελ απόθαζε γηα κεηαθίλεζε ζε άιιε πεξηθέξεηα ιόγσ ζπνπδώλ θαη αλ 

λαη, πνηα ζεκαζία έρνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηθέξεηαο πξνέιεπζεο θαη ηεο 

πεξηθέξεηαο πξννξηζκνύ; Ζ παξνύζα ππνελόηεηα επηρεηξεί λα πξνζεγγίζεη ηα 

παξαπάλσ εξεπλεηηθά εξσηήκαηα κέζσ ηεο εθηίκεζεο ελόο ππνδείγκαηνο probit γηα 

ηνπο πξνζδηνξηζηηθνύο παξάγνληεο ηεο πηζαλόηεηαο επηινγήο θνίηεζεο ζε ζρνιή 

άιιεο πεξηθέξεηαο από ηελ πεξηθέξεηα δηακνλήο.  

Σηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ην δείγκα ηεο εκπεηξηθήο αλάιπζεο πεξηιακβάλεη κόλν 

ηνπο καζεηέο πνπ επέηπραλ λα εηζαρζνύλ ζε θάπνηα ζρνιή (55982 παξαηεξήζεηο), κε 

ηελ  εμαξηεκέλε κεηαβιεηή λα ιακβάλεη ηελ ηηκή έλα (1) ζηελ πεξίπησζε πνπ 

ππάξρεη επηηπρία εηζαγσγήο ζε ζρνιή πνπ αλήθεη ζε δηαθνξεηηθή πεξηθέξεηα από ηελ 

πεξηθέξεηα δηακνλήο (θηλεηηθόηεηα/κεηαθίλεζε ζε άιιε πεξηθέξεηα ιόγσ ζπνπδώλ), 

ή ηελ ηηκή κεδέλ (0) ζηελ πεξίπησζε πνπ ν καζεηήο θαηάθεξε λα εηζαρζεί ζε θάπνηα 

ζρνιή ηεο ίδηαο πεξηθέξεηαο κε απηή πνπ αλήθε ην ζρνιείν ζην νπνίν εθπαηδεύηεθε 

(παξακνλή ζηελ ίδηα πεξηθέξεηα γηα ζπνπδέο). Αλαθνξηθά κε ηελ εμεηδίθεπζε ηνπ 

ππνδείγκαηνο, ε εξκελεία ηεο απόθαζεο κεηαθίλεζεο ζε άιιε πεξηθέξεηα γηα 

ζπνπδέο βαζίδεηαη ζε κηα ζεηξά εξκελεπηηθώλ κεηαβιεηώλ, νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ: 

 δεκνγξαθηθέο κεηαβιεηέο (θύιν ησλ καζεηώλ), 

 κεηαβιεηέο γηα ηνλ ηύπν ηνπ ζρνιείνπ (Γεκόζην ή Ηδησηηθό, Γεληθό ή Δζπεξηλό 

Λύθεην) 

 κεηαβιεηέο γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δήκνπ/λνκνύ ζηνλ νπνίν αλήθεη ην 

ζρνιείν ησλ καζεηώλ,  

 κεηαβιεηέο γηα ην πεδίν ζπνπδώλ ηεο ζρνιήο επηηπρίαο (δηάθξηζε ζε έμη 

ακνηβαίσο απνθιεηόκελεο θαηεγνξίεο ηνπ πεδίνπ ζπνπδώλ ησλ ζρνιώλ –

αλζξσπηζηηθέο, ζεηηθέο, πγείαο, παηδαγσγηθέο, αζηπλνκηθέο/ζηξαηησηηθέο θαη 

ηέινο θαιιηηερληθέο 

 κεηαβιεηέο γηα ηελ πεξηθέξεηα πξνέιεπζεο (πεξηθέξεηα ζηελ νπνία αλήθεη ην 

ζρνιείν ησλ καζεηώλ), θαη ηέινο 

 κεηαβιεηέο γηα ηελ πεξηθέξεηα πξννξηζκνύ (πεξηθέξεηα πνπ αλήθεη ε ζρνιή 

επηηπρίαο). Σε απηήλ ηελ νκάδα, εθηόο από ηηο ςεπδνκεηαβιεηέο ζε επίπεδν 

NUTS 1 ηεο ζρνιήο επηηπρίαο ππάξρεη κηα αθόκε κεηαβιεηή πνπ αληηζηνηρεί 

ζην πνζνζηό ησλ αηόκσλ ειηθίαο 30-34 κε Γ' βάζκηα εθπαίδεπζε ζηελ 
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πεξηθέξεηα πξννξηζκνύ. 

Δζηηάδνληαο ζην ζρνιηαζκό ησλ εθηηκέλσλ ζπληειεζηώλ (Πίλαθαο 12),
9
 ε 

εθηηκεκέλε επίδξαζε ηνπ θύινπ δειώλεη όηη νη ζήιεηο εκθαλίδνπλ θαηά κέζνλ όξν 

θαη δεδνκέλσλ ησλ ινηπώλ παξαγόλησλ πςειόηεξε πηζαλόηεηα κεηαθίλεζεο ζε άιιε 

πεξηθέξεηα γηα ζπνπδέο. Όζνλ αθνξά ηελ επίδξαζε ηεο απνθνίηεζεο από δεκόζην 

ιύθεην απηή εθηηκάηαη ζεηηθή θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δειώλνληαο όηη νη απόθνηηνη 

δεκόζησλ ιπθείσλ έρνπλ πςειόηεξε πηζαλόηεηα λα κεηαθηλεζνύλ γηα ζπνπδέο ζε 

ζρέζε κε ηνπο απνθνίηνπο ηδησηηθώλ ιπθείσλ. Τν εύξεκα απηό κπνξεί λα εξκελεπηεί 

από ην γεγνλόο όηη νη απόθνηηνη ησλ δεκόζησλ ζρνιείσλ ίζσο ηα θαηαθέξλνπλ κε 

κηθξόηεξε επηηπρία λα πεξάζνπλ ζηα ηκήκαηα ησλ ζρνιώλ πνπ είλαη ζηελ πεξηθέξεηα 

πνπ δηακέλνπλ, έλαληη ησλ απνθνίησλ ησλ ηδησηηθώλ ιπθείσλ, επηηπγράλνληαο λα 

πεξάζνπλ ζηα αληίζηνηρα άιισλ πόιεσλ (ηα νπνία είλαη ζπλήζσο ρακειόηεξα ζηε 

ζεηξά πξνηίκεζήο ηνπο). Όζνλ αθνξά ηελ επίδξαζε ηεο αζηηθόηεηαο ηεο δήκνπ 

πξνέιεπζεο, ζε ζπκθσλία κε ηα επξήκαηα ησλ Faggian and Franklin (2014), νη 

εθηηκεκέλνη ζπληειεζηέο ηνπ ππνδείγκαηνο δείρλνπλ όηη νη καζεηέο από 

ππθλνθαηνηθεκέλεο πεξηθέξεηεο έρνπλ κηθξόηεξε πηζαλόηεηα λα επηιέμνπλ λα 

κεηαθηλεζνύλ ζε άιιεο πεξηθέξεηεο γηα ζπνπδέο ζε ζρέζε κε ηνπο καζεηέο από 

ελδηάκεζεο ή αξαηνθαηνηθεκέλεο πεξηθέξεηεο. Ζ επίδξαζε ηνπ εηζνδήκαηνο εθηηκάηαη 

αξλεηηθή δειώλνληαο όηη ην ρακειό εηζόδεκα πεξηνξίδεη ηελ πηζαλόηεηα 

κεηαθίλεζεο ησλ καζεηώλ ζε άιιε πεξηθέξεηα γηα ζπνπδέο. 

Σεκαληηθή εκθαλίδεηαη θαη ε επίδξαζε ηνπ πεδίος ζποςδών πνπ αλήθεη ε ζρνιή 

επηηπρίαο ζηελ απόθαζε γηα κεηαθίλεζε ζε άιιε πεξηθέξεηα γηα ζπνπδέο κε ηνπο 

εθηηκεκέλνπο ζπληειεζηέο λα δειώλνπλ όηη κε εμαίξεζε ηηο ζεηηθέο ζπνπδέο, ηα 

ππόινηπα ηέζζεξα πεδία ζπνπδώλ ζπλδένληαη κε κεγαιύηεξε πηζαλόηεηα 

κεηαθίλεζεο ζε άιιε πεξηθέξεηα γηα ζπνπδέο ζε ζρέζε κε ηνπο επηηπρόληεο ζε 

ζρνιέο αλζξσπηζηηθώλ ζπνπδώλ. Όπσο είλαη αλακελόκελν, ε ελ ιόγσ εθηηκεκέλε 

επίδξαζε εκθαλίδεηαη εληνλόηεξε ζηελ πεξίπησζε ησλ καζεηώλ πνπ εηζάγνληαη ζε 

ζηξαηησηηθέο/αζηπλνκηθέο ζρνιέο. 

Όζνλ αθνξά ηελ επίδξαζε ηεο πεπιθέπειαρ πποέλεςζηρ, νη εθηηκήζεηο δειώλνπλ όηη 

                                                           

9
 Ο Πίνακασ Α8 ςτο Παράρτθμα παρουςιάηει τισ αντίςτοιχεσ εκτιμιςεισ ςτθν περίπτωςθ που το 

δείγμα χωρίηεται μεταξφ αριςτοφχων και μθ αριςτοφχων μακθτϊν που επζτυχαν ςτισ πανελλινιεσ 

εξετάςεισ.  
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νη καζεηέο από ηελ Κξήηε, ηελ Αλαηνιηθή θαη Κεληξηθή Μαθεδνλία, ηελ Ήπεηξν ηε 

Γπηηθή Διιάδα θαη ηελ Κξήηε έρνπλ ρακειόηεξε πηζαλόηεηα λα κεηαθηλεζνύλ ζε 

άιιε πεξηθέξεηα γηα ζπνπδέο ζε ζρέζε κε ηνπο καζεηέο ησλ ζρνιείσλ ηεο Αηηηθήο. 

Αληηζηνίρσο, ηα επξήκαηα γηα ηελ επίδξαζε ηεο πεπιθέπειαρ πποοπιζμού δειώλνπλ 

όηη ην λα έρεη πεξάζεη έλαο καζεηήο ζηελ Αηηηθή ζπλδέεηαη κε ρακειόηεξε 

πηζαλόηεηα κεηαθίλεζεο κεηαμύ ησλ πεξηθεξεηώλ ιόγσ ζπνπδώλ ζε ζρέζε κε ην λα 

είρε πεξάζεη ζε ζρνιέο πνπ αλήθνπλ ζηε Βόξεηα Διιάδα, ηελ Κεληξηθή Διιάδα ή ηα 

Νεζηά Αηγαίνπ/Κξήηε. Τν εύξεκα απηό εξκελεύεηαη ζε κεγάιν βαζκό ιακβάλνληαο 

ππόςε όηη  εθηόο από πόινο έιμεο ελόο ζεκαληηθνύ αξηζκνύ ησλ εθξνώλ ησλ άιισλ 

πεξηθεξεηώλ, ε Αηηηθή ζπληζηά επίζεο ηελ πεξηθέξεηα κε ην πςειόηεξν πνζνζηό ησλ 

καζεηώλ ηεο πνπ παξακέλνπλ ζε απηή γηα ζπνπδέο ζε ζρνιή ηξηηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο (46%).  

Πίνακαρ 12: Δθηηκήζεηο ππνδείγκαηνο probit (marginal and impact effects) γηα ηελ 

νξηαθή επίδξαζε ησλ κεηαβιεηώλ ζηελ πηζαλόηεηα κεηαθίλεζεο ζε άιιε πεξηθέξεηα, 

ιόγσ εηζαγσγήο ζε ζρνιή ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

Y= P(ειζαγυγήρ ζε ζσολή άλληρ 

πεπιθέπειαρ ) Υπόδειγμα Α 

Υπόδειγμα Β 

(με μεηαβληηέρ πεπιθεπειών) 

Μεηαβληηέρ, 2008 Δκηίμ. Τςπ. Σθ.  Δκηίμ. Τςπ. Σθ.  

Θήιεηο 0.0064 0.0044  0.0137 0.0047 *** 

Γεκόζην Σρνιείν 0.0599 0.0080 *** 0.0141 0.0076 ** 

Δζπεξηλό -0.1175 0.0265 *** -0.0794 0.0287 *** 

(%) αηόκσλ κε Γ' βάζκηα εθπ/ζε 

ζην δήκν -0.0052 0.0005 *** -0.0037 0.0007 *** 

(%) απαζρόιεζεο ζην δήκν 0.0052 0.0009 *** 0.0016 0.0014  

Αξαηνθαηνηθεκέλε f   f   

Δλδηάκεζε Πεξηνρή -0.0545 0.0099 *** -0.0141 0.0118  

Ππθλνθαηνηθεκέλε  -0.1749 0.0093 *** -0.0774 0.0126 *** 

Καηά θεθαιή Δηζόδεκα λνκνύ -0.0271 0.0017 *** -0.0358 0.0047 *** 

Πεδίο ζποςδών ζσολήρ επιηςσίαρ 

Αλζξσπηζηηθέο f   f   

Θεηηθέο 0.0205 0.0048 *** -0.0099 0.0051 ** 

Υγείαο θαη δσήο 0.0281 0.0076 *** 0.0270 0.0081 *** 

Παηδαγσγηθέο 0.0633 0.0075 *** 0.0087 0.0083  

Σηξαηησηηθέο 0.1665 0.0086 *** 0.2435 0.0056 *** 

Καιιηηερληθέο 0.1275 0.0115 *** 0.0702 0.0140 *** 

Πεπιθέπεια πποέλεςζηρ 

Αλαη. Μαθεδνλία    -0.2889 0.0226 *** 

Κεληξηθή Μαθεδνλία    -0.3233 0.0172 *** 

Γπηηθή Μαθεδνλία    0.0371 0.0200 ** 

Θεζζαιία    -0.0234 0.0192  

Ήπεηξνο    -0.2542 0.0249 *** 

Γπηηθή Διιάδα    -0.3513 0.0232 *** 

Ηόληα Νεζηά    0.1938 0.0187 *** 

Πεινπόλλεζνο    0.2077 0.0127 *** 

Σηεξεά Διιάδα    0.2118 0.0124 *** 

Νόηην Αηγαίν    0.2154 0.0156 *** 

Βόξεην Αηγαίν    0.0749 0.0266 *** 

Κξήηε    -0.3701 0.0208 *** 
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Βόξεηα Πξνάζηηα    0.0043 0.0099  

Νόηηα Πξνάζηηα    -0.0513 0.0077 *** 

Γπηηθά Πξνάζηηα    -0.0396 0.0089 *** 

Κέληξν    f   

Υπόινηπν Αηηηθήο    -0.0276 0.0090 *** 

Πεηξαηάο    -0.0572 0.0119 *** 

NUTS1 Πεπιθέπεια ζσολήρ επιηςσίαρ 

Βόξεηα Διιάδα    0.2989 0.0085 *** 

Κεληξηθή Διιάδα    0.3854 0.0068 *** 

Αηηηθή    f   

Νεζηά Αηγαίν/ Κξήηε    0.3657 0.0030 *** 

(%) αηόκσλ 30-34 κε Γ'βαζκηα 

εθπ/ζε ζηελ πεξηθ. πξννξηζκνύ    -0.0129 0.0015 *** 

Pseudo R-square 0.048   0.272   

# παξαηεξήζεσλ  55982   55982   

 

4. Σύνοτη 

Αμηνπνηώληαο πιεξνθνξίεο από δεδνκέλα ζε αηνκηθό επίπεδν γηα ηηο επηδόζεηο ησλ 

καζεηώλ ζηηο παλειιήληεο εμεηάζεηο ηνπ 2008, ε εκπεηξηθή αλάιπζε ηεο παξνύζαο 

παξέρεη επξήκαηα γηα ην βαζκό θαη ην πξόηππν ησλ πεξηθεξεηαθώλ αληζνηήησλ ζηελ 

παξαγσγή αλζξώπηλνπ θεθαιαίνπ ζηελ Διιάδα, ηνπο παξάγνληεο πνπ επηδξνύλ ζηηο 

επηδόζεηο ησλ καζεηώλ θαη ηέινο ηελ έληαζε θαη ην πξόηππν ησλ δηαπεξηθεξεηαθώλ 

ξνώλ ησλ καζεηώλ γηα ζπνπδέο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 

Αλαθνξηθά κε ην πόζν θαη πώο δηαθέξνπλ νη δπλαηόηεηεο ησλ πεξηθεξεηώλ ζηελ 

παξαγσγή αλζξώπηλνπ θεθαιαίνπ θαηά ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, ε βαζηθή 

δηαπίζησζε πνπ πξνθύπηεη από ηελ αλάιπζε ζπλίζηαηαη ζηελ ανάδειξη ζημανηικών 

διαθοποποιήζευν ζηηο παξαγσγηθέο δπλαηόηεηεο ησλ επηκέξνπο γεσγξαθηθώλ 

ελνηήησλ ηεο Διιάδαο όζον αθοπά ζηην δημιοςπγία ανθπώπινος κεθαλαίος: το 

«πόςο» ανκρϊπινο κεφάλαιο παράγεται ςε κάκε περιφζρεια (το ποςοςτό επιτυχίασ 

ςε ςχολζσ ΑΕΛ και ΤΕΛ), το «τι είδουσ» (ποςοςτό αριςτοφχων μακθτϊν ανά 

γεωγραφικι ενότθτα), κακϊσ και με «ποια ειδίκευςη» (επιςτθμονικό πεδίο τθσ 

ςχολισ επιτυχίασ) διαφζρει ςθμαντικά μεταξφ των επιμζρουσ χωρικϊν ενοτιτων.  

Οι διαφορζσ αυτζσ αποτυπώνονται ζντονεσ μεταξφ των περιφερειών: τα 

χαμθλότερα ποςοςτά επιτυχίασ ειςαγωγισ ςε ςχολι τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ 

καταγράφονται ςτθν Αλαηνιηθή Μαθεδνλία, ηε Γπηηθή Μαθεδνλία θαη ην Νόηην 

Αηγαίν, ηα πςειόηεξα ζηελ Γπηηθή Διιάδα, ηα Ηόληα Νεζηά θαη ην Βόξεην Αηγαίν, 

ελώ νη αληίζηνηρεο επηδόζεηο ζηα δύν κεγάια αζηηθά θέληξα (Αηηηθή θαη Κεληξηθή 

Μαθεδνλία) θαζώο θαη ηηο ππόινηπεο έμη πεξηθέξεηεο  δελ απνθιίλνπλ νπζησδώο από 

ηνλ εζληθό κέζν όξν. 
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Δθηόο ηεο κεηαμύ ησλ πεξηθεξεηώλ δηαθνξνπνίεζεο, ηα επξήκαηα ηεο αλάιπζεο πνπ 

πξνεγήζεθε ππνδεηθλύνπλ ζημανηικέρ αποκλίζειρ ζηιρ επιδόζειρ ηυν μαθηηών ζηο 

εζυηεπικό ηηρ Αηηικήρ: ην πνζνζηό κε επηηπρίαο εηζαγσγήο ζε ζρνιή ηξηηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο εθηηκάηαη δύν θνξέο πςειόηεξν ζηνλ Πεηξαηά (16%) ζε ζρέζε κε ηα 

Βόξεηα Πξνάζηηα (8%). Οη καζεηέο ζηα Νόηηα Πξνάζηηα θαη ζην Υπόινηπν Αηηηθήο 

έρνπλ ρακειόηεξν πνζνζηό απνηπρίαο εηζαγσγήο ζε ζρνιή ΑΔΗ ή ΤΔΗ ζε ζρέζε κε 

ηνλ κέζν όξν ηεο Αηηηθήο, ελώ ην αληίζεην θαίλεηαη λα ηζρύεη κε ηνπο καζεηέο ησλ 

ζρνιείσλ ζηα Γπηηθά Πξνάζηηα θαη ζην Κέληξν. Αμίδεη δε λα ζεκεησζεί όηη νη 

απνθιίζεηο ζην εζσηεξηθό ηεο Αηηηθήο απνηππώλνληαη, δίρσο λα δηαθνξνπνηνύλ ην 

παξαπάλσ πξόηππν εκθαλίδνληαη εληνλόηεξεο ζηελ πεξίπησζε ηεο εηζαγσγήο ζε 

ζρνιή ΑΔΗ, όπσο επίζεο θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ πνζνζηνύ ησλ αξηζηνύρσλ 

καζεηώλ ζηηο επηκέξνπο γεσγξαθηθέο ελόηεηεο ηεο Αηηηθήο. 

Οη επηδόζεηο ησλ καζεηώλ εκθαλίδνπλ επίζεο αμηνζεκείσηε διαζύνδεζη με 

παπαμέηποςρ όπυρ ο ηύπορ ηος λςκείος, ηα σαπακηηπιζηικά ηος σώπος καθώρ και 

ηο θύλο ηυν μαθηηών. Οη επηδόζεηο ησλ καζεηώλ ζηα ηδησηηθά ιύθεηα εκθαλίδνληαη 

πςειόηεξεο ζε ζρέζε κε απηέο ησλ καζεηώλ ζηα δεκόζηα γεληθά ιύθεηα (ηόζν ζην 

πνζνζηό εηζαγσγήο ζε ζρνιή ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο όζν θαη ζην πνζνζηό ησλ 

αξηζηνύρσλ καζεηώλ), δηάθξηζε ε νπνία επηβεβαηώλεηαη θαη από ηα επξήκαηα ηεο 

ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο (ειέγρνληαο δειαδή γηα ηελ επίδξαζε ησλ άιισλ 

κεηαβιεηώλ). Ο βαζκόο αζηηθόηεηαο ηνπ δήκνπ παξνπζηάδεη ζεηηθή ζπζρέηηζε κε 

ηελ πηζαλόηεηα εηζαγσγήο ζε ζρνιή ΑΔΗ (θαη ζην πνζνζηό ησλ αξηζηνύρσλ 

καζεηώλ), όπσο ζεηηθή πξνθύπηεη θαη ζπζρέηηζε ησλ επηδόζεσλ ησλ καζεηώλ 

πξνθύπηεη θαη κε ην ύςνο ηνπ κέζνπ θαηά θεθαιή δεισζέληνο εηζνδήκαηνο ηνπ 

λνκνύ πνπ αλήθεη ην ζρνιείν (δηαπηζηώζεηο πνπ επηβεβαηώλνληαη θαη από ηα 

επξήκαηα ηεο νηθνλνκεηξηθήο αλάιπζεο). 

Αξιοζημείυηερ διαθοπέρ αποηςπώνονηαι επίζηρ και ζηην ειδίκεςζη ηος 

ανθπώπινος κεθαλαίος ηυν επιμέποςρ συπικών ενοηήηυν ηηρ σώπαρ. Τα πεδία ησλ 

ζεηηθώλ θαη ησλ αλζξσπηζηηθώλ ζπνπδώλ επηιέγνληαη ζαθώο πεξηζζόηεξν θπξίσο 

από καζεηέο ησλ ιπθείσλ ηεο Αηηηθήο, ζηελ πεξίπησζε ησλ παηδαγσγηθώλ ζπνπδώλ 

ε πςειόηεξε πξνηίκεζε παξαηεξείηαη από ηνπο καζεηέο ησλ πεξηθεξεηώλ ηεο 

Βνξείνπ Διιάδαο, ελώ ηα πςειόηεξα πνζνζηά επηινγήο ζηξαηησηηθώλ ζρνιώλ 

ζεκεηώλνληαη από ηνπο καζεηέο ζηε Θεζζαιία 8%, θαζώο θαη ζηηο πεξηθέξεηεο ηεο 

Κεληξηθήο Διιάδαο. Σπλνςίδνληαο, νη επηδόζεηο ησλ επηκέξνπο ρσξηθώλ κνλάδσλ 
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πξσηίζησο ζηε δεκηνπξγία αλζξώπηλνπ θεθαιαίνπ (θαη δεπηεξεπόλησο ζηελ 

εηδίθεπζή ηνπ) δηαθέξνπλ ζε ηέηνην βαζκό ώζηε ζπληείλνπλ πεξηζζόηεξν ζηε 

δηακόξθσζε κηαο εηθόλαο άληζεο παξά ηζόξξνπεο «δπλακηθήο παξαγσγήο» 

αλζξώπηλνπ θεθαιαίνπ. 

Αλαθνξηθά κε ηελ εηθόλα ηεο θηλεηηθόηεηαο, ε βαζηθή δηαπίζησζε πνπ πξνθύπηεη 

είλαη όηι η μεηακίνηζη ζε άλλη πεπιθέπεια για ζποςδέρ αθοπά ηη ζςνηπιπηική 

πλειοτηθία ηυν μαθηηών ζε όιεο ηηο πεξηθέξεηο κε εμαίξεζε ηελ Αηηηθή, ηελ 

Κεληξηθή Μαθεδνλία θαη ηελ Κξήηε (ζηηο νπνίεο ζρεδόλ έλαο ζηνπο δύν καζεηέο 

παξακέλεη ζηελ ίδηα πεξηθέξεηα θαη γηα ζπνπδέο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο). Το 

πρότυπο τθσ κινθτικότθτασ του ανκρϊπινου κεφαλαίου διακρίνει τθν Αττικι και τθν 

Κεντρικι Μακεδονία ωσ τουσ δφο πόλουσ ζλξθσ του μεγαλφτερου μεριδίου των 

εκροϊν των υπολοίπων περιφερειϊν με τθν Κεντρικι Μακεδονία ςυγκεντρϊνει το 

μεγαλφτερο ποςοςτό των εκροϊν των περιφερειϊν τθσ Βορείου Ελλάδασ και θ 

Αττικι όλων των υπολοίπων περιφερειϊν.  

Ωσ προσ τθν εικόνα τησ καθαρήσ ειςροήσ φοιτητών, θ Αττικι και θ Κεντρικι 

Μακεδονία, παρότι είναι οι δφο περιφζρειεσ με το υψθλότερο ποςοςτό παραμονισ 

των μακθτϊν τουσ για ςπουδζσ τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ ςτθν ίδια περιφζρεια, ςε 

απόλυτουσ όρουσ εμφανίηονται ωσ περιφζρειεσ αρνθτικισ κακαρισ ειςροισ 

φοιτθτϊν (δθλαδι το ςφνολο των φοιτθτϊν που παρζμειναν ι ειςιλκαν για 

ςπουδζσ ςε αυτζσ τισ δφο περιφζρειεσ υπολείπεται του ςυνολικοφ αρικμοφ των 

μακθτϊν που ςυμμετείχαν ςτισ πανελλινιεσ εξετάςεισ ςτισ δφο παραπάνω 

περιφζρειεσ). Αντικζτωσ, οι εκροζσ φοιτθτϊν από τθν Αττικι και θ Κεντρικι 

Μακεδονία υπερβαίνουν ςε απόλυτουσ όρουσ το αντίςτοιχο απόκεμα μακθτϊν ςτισ 

περιφζρειεσ που καταλιγουν αποδίδοντασ ςτισ περιςςότερεσ από τισ υπόλοιπεσ 

περιφζρειεσ (όπωσ θ Ανατολικι Μακεδονία, θ Ιπειροσ, θ Δυτικι Ελλάδα, το Βόρειο 

Αιγαίο και θ Κριτθ) το αποτζλεςμα τθσ κετικισ κακαρισ ειςροισ φοιτθτϊν. 

Φαίνεται επομζνωσ μζςω τθσ κινθτικότθτασ να υπάρχει μια μεταφορά πόρων 

(ανκρϊπινου δυναμικοφ) από τα δφο μεγάλα αςτικά κζντρα προσ περιφζρειεσ που 

παράγουν ανκρϊπινο δυναμικό με τθν ίδια ςχεδόν αποτελεςματικότθτα αλλά ςε 

μικρότερθ κλίμακα (πχ Ιπειροσ,  Δυτικι Ελλάδα, Βόρειο Αιγαίο και Κριτθ), αλλά και 

ςε περιφζρειεσ με μεγαλφτερεσ αδυναμίεσ παραγωγισ ανκρϊπινου κεφαλαίου με 

χαρακτθριςτικότερο το παράδειγμα τθσ Ανατολικισ Μακεδονία. 
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Παράρτημα 
 
Πίνακασ Α1: Ποςοςτό επιτυχίασ ςε ΑΕΛ και ΤΕΛ, ανά φφλο και γεωγραφικι ενότθτα 

2008 Άρρενεσ Θήλεισ Διαφ. Θ-Α 

Σφνολο δείγματοσ 
Μη 
επιτυχία ςε ΤΕΙ 

ςε 
ΑΕΙ 

Μη 
επιτυχία ςε ΤΕΙ 

ςε 
ΑΕΙ ςε ΤΕΙ 

ςε 
ΑΕΙ 

Ανατ. Μακεδ 29.7 23.6 46.7 25.5 18.7 55.8 -4.9 9.0 
Κεντρ. Μακεδ. 13.7 30.8 55.5 12.7 23.7 63.6 -7.1 8.1 
Δυτικι Μακεδ. 18.8 27.8 53.4 16.1 26.1 57.8 -1.6 4.3 
Κεςςαλία 12.5 27.6 59.9 11.4 23.5 65.1 -4.1 5.3 
Ιπειροσ 14.0 27.3 58.7 12.6 26.4 61.0 -0.9 2.3 
Δυτικι Ελλάδα 9.7 30.4 59.9 12.2 28.4 59.4 -2.1 -0.5 
Λόνια Νθςιά 10.8 33.4 55.8 9.0 30.6 60.4 -2.8 4.6 
Πελοπόννθςοσ 13.0 27.9 59.2 12.0 26.1 62.0 -1.8 2.8 
Στερεά Ελλάδα 13.8 28.8 57.4 12.7 25.9 61.4 -2.8 4.0 
Νότιο Αιγαίο 13.5 33.8 52.7 18.9 25.2 55.9 -8.6 3.2 
Βόρειο Αιγαίο 11.7 24.0 64.3 10.6 21.5 68.0 -2.5 3.7 
Κριτθ 14.5 30.6 54.9 12.0 24.4 63.6 -6.2 8.7 

Βόρ. Προάςτια 8.3 25.2 66.5 8.4 17.9 73.7 -7.3 7.2 
Νότ. Προάςτια 11.1 28.7 60.2 10.0 24.7 65.3 -4.0 5.1 
Δυτ. Προάςτια 12.2 36.5 51.3 13.6 31.3 55.1 -5.2 3.8 
Κζντρο 13.5 32.9 53.6 13.3 27.1 59.6 -5.7 5.9 
Υπόλ. Αττικισ 11.4 32.4 56.2 12.1 26.5 61.4 -6.0 5.2 
Πειραιάσ 15.9 34.7 49.5 16.7 31.8 51.5 -2.9 2.0 

Σφνολο 13.6 30.1 56.3 13.2 25.3 61.5 -4.7 5.1 

 
Πίνακαρ Α2: Πνζνζηό επηηπρίαο ζε ΑΔΗ θαη ΤΔΗ, αλά θύιν θαη γεσγξαθηθή ελόηεηα, εμαηξνπκέλσλ 

ησλ καζεηώλ ησλ εζπεξηλώλ ιπθείσλ 

2008 Άρρενεσ Θήλεισ Διαφ. Θ-Α 

Εκτόσ Εςπερινών 
Μη 
επιτυχία ςε ΤΕΙ 

ςε 
ΑΕΙ 

Μη 
επιτυχία ςε ΤΕΙ 

ςε 
ΑΕΙ ςε ΤΕΙ 

ςε 
ΑΕΙ 

Ανατ. Μακεδ 29.7 23.5 46.8 25.6 18.8 55.5 -4.7 8.8 
Κεντρ. Μακεδ. 13.6 31.0 55.4 12.6 23.8 63.7 -7.2 8.3 
Δυτικι Μακεδ. 18.9 27.8 53.4 16.0 26.1 57.9 -1.7 4.5 
Κεςςαλία 12.4 27.7 59.9 11.3 23.7 65.0 -4.0 5.1 
Ιπειροσ 14.0 27.3 58.7 12.6 26.5 60.9 -0.8 2.2 
Δυτικι Ελλάδα 9.7 30.8 59.6 12.2 28.4 59.4 -2.4 -0.2 
Λόνια Νθςιά 10.4 33.7 56.0 8.6 30.8 60.5 -2.9 4.6 
Πελοπόννθςοσ 12.9 28.0 59.1 12.0 26.1 62.0 -2.0 2.8 
Στερεά Ελλάδα 13.8 28.8 57.3 12.6 26.0 61.4 -2.9 4.1 
Νότιο Αιγαίο 13.6 34.1 52.3 19.0 25.4 55.7 -8.8 3.4 
Βόρειο Αιγαίο 11.6 24.1 64.4 10.6 21.5 67.9 -2.6 3.5 
Κριτθ 14.6 30.7 54.7 12.0 24.3 63.7 -6.4 9.0 

Βόρ. Προάςτια 8.3 25.2 66.5 8.4 17.9 73.7 -7.3 7.2 
Νότ. Προάςτια 11.1 28.8 60.1 10.0 24.7 65.2 -4.0 5.1 
Δυτ. Προάςτια 12.0 37.0 51.0 13.7 31.3 55.0 -5.7 4.0 
Κζντρο 13.5 33.0 53.5 13.4 27.1 59.6 -5.9 6.1 
Υπόλ. Αττικισ 11.4 32.6 56.0 12.0 26.5 61.6 -6.2 5.6 
Πειραιάσ 15.9 34.7 49.4 16.7 31.9 51.5 -2.9 2.1 

Σφνολο 13.6 30.2 56.2 13.2 25.4 61.5 -4.8 5.2 
 

Πίνακασ Α3: Ποςοςτό επιτυχίασ ςε ΑΕΛ και ΤΕΛ, ανά φφλο και γεωγραφικι ενότθτα, εξαιρουμζνων 
των μαθητϊν των ιδιωτικϊν λυκείων 

2008 Άρρενεσ Θήλεισ Διαφ. Θ-Α 

Εκτόσ Ιδιωτικών 
λυκείων 

Μη 
επιτυχία ςε ΤΕΙ 

ςε 
ΑΕΙ 

Μη 
επιτυχία ςε ΤΕΙ 

ςε 
ΑΕΙ ςε ΤΕΙ 

ςε 
ΑΕΙ 
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Ανατ. Μακεδ 29.7 23.6 46.7 25.5 18.7 55.8 -4.9 9.0 
Κεντρ. Μακεδ. 14.3 31.9 53.8 13.2 24.4 62.5 -7.6 8.7 
Δυτικι Μακεδ. 18.8 27.8 53.4 16.1 26.1 57.8 -1.6 4.3 
Κεςςαλία 12.7 28.3 59.0 11.6 23.9 64.5 -4.4 5.5 
Ιπειροσ 14.3 27.7 58.1 13.0 26.7 60.3 -1.0 2.2 
Δυτικι Ελλάδα 10.0 31.1 58.9 12.6 28.7 58.7 -2.3 -0.3 
Λόνια Νθςιά 10.9 33.4 55.7 9.2 30.9 59.9 -2.5 4.2 
Πελοπόννθςοσ 13.1 28.0 58.9 12.2 25.9 61.9 -2.1 3.0 
Στερεά Ελλάδα 13.8 28.8 57.4 12.7 25.9 61.4 -2.8 4.0 
Νότιο Αιγαίο 14.1 34.0 51.8 19.5 25.6 54.9 -8.5 3.1 
Βόρειο Αιγαίο 11.7 24.0 64.3 10.6 21.5 68.0 -2.5 3.7 
Κριτθ 14.6 30.6 54.9 12.0 24.5 63.5 -6.1 8.6 

Βόρ. Προάςτια 10.4 29.8 59.8 11.0 21.0 68.0 -8.8 8.2 
Νότ. Προάςτια 11.8 29.6 58.6 10.4 25.7 63.9 -3.9 5.3 
Δυτ. Προάςτια 12.8 36.8 50.5 14.2 31.5 54.3 -5.3 3.9 
Κζντρο 13.7 33.3 53.0 13.7 27.6 58.7 -5.7 5.8 
Υπόλ. Αττικισ 13.2 36.4 50.5 14.0 28.5 57.4 -7.8 7.0 
Πειραιάσ 16.6 35.1 48.3 17.5 32.7 49.8 -2.4 1.5 

Σφνολο 14.3 31.0 54.8 13.8 26.0 60.2 -4.9 5.4 
 

Πίνακασ Α4: Αριςτοφχοι ανά φφλο και γεωγραφικι ενότθτα 

2008  (%) αριςτοφχων, Σφνολο λυκείων Δημόςιο Γενικό 

Αριςτοφχοι* Άρρενεσ Θήλεισ Σφνολο Διαφ. Θ- Α Σφνολο 

Ανατολ. Μακεδ. 8.7 15.3 12.5 6.6 12.6 
Κεντρικι Μακεδ. 13.2 18.5 16.3 5.3 15.2 
Δυτικι Μακεδ. 10.2 14.3 12.5 4.1 12.6 
Κεςςαλία 14.8 18.6 17.0 3.8 16.3 

Ιπειροσ 12.7 18.8 16.2 6.1 15.5 
Δυτικι Ελλάδα 12.8 16.1 14.8 3.3 14.5 
Λόνια Νθςιά 11.3 14.5 13.3 3.2 13.5 
Πελοπόννθςοσ 15.0 21.4 18.7 6.3 18.7 
Στερεά Ελλάδα 14.1 16.8 15.7 2.7 15.7 
Νότιο Αιγαίο 9.9 12.2 11.3 2.3 10.2 
Βόρειο Αιγαίο 9.8 14.8 12.7 5.0 12.7 
Κριτθ 12.6 18.8 16.3 6.2 16.5 

Βόρεια Προάςτια 22.3 28.4 25.5 6.1 20.9 
Νότια Προάςτια 16.0 21.8 19.2 5.9 18.6 
Δυτικά Προάςτια 10.1 14.5 12.6 4.4 12.1 
Κζντρο 12.7 16.8 15.0 4.1 14.8 
Υπόλοιπο Αττικισ 13.8 18.3 16.3 4.6 12.6 
Πειραιάσ 9.3 12.8 11.4 3.4 10.7 

Σφνολο 13.3 17.9 16.0 4.6 14.9 
Σημείυζη: σο αξηζηνύρνη νξίδνληαη νη καζεηέο κε ηελ πςειόηεξε βαζκνινγία (θνξπθαίν 10%) ζηε 

γιώζζα ή ζηα καζεκαηηθά ή ζηε βηνινγία. Σπλνιηθά σο αξηζηνύρνη πξνζδηνξίδεηαη ην 16% ησλ 

καζεηώλ ηνπ δείγκαηνο. 

 
Γιάγπαμμα Α1: (%) καζεηώλ ζην άλσ 25% ηεο βαζκνινγίαο ζην κάζεκα ηεο γιώζζαο αλά 

γεσγξαθηθή ελόηεηα 
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Γιάγπαμμα Α2: (%) καζεηώλ ζην άλσ 25% ηεο βαζκνινγίαο ζην κάζεκα ησλ καζεκαηηθώλ αλά 

γεσγξαθηθή ελόηεηα 
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Πίνακασ Α5: Κατανομι επιτυχόντων με βάςθ το επιςτθμονικό πεδίο τθσ ςχολισ επιτυχίασ, ανά φφλο 
και επίδοςθσ των μακθτϊν 

Σφνολο 
Από-
τυχία 

Ανκρω-
πιςτικζσ  

Κετι-
κεσ 

Υγείασ & 
Ηωισ 

Παιδα-
γωγικζσ  

Στρατι-
ωτικζσ 

Καλλιτε-
χνικεσ  Σφν. 

Άρρενεσ 13.6 28.3 42.4 4.1 2.9 7.1 1.5 100 
Κιλεισ 13.2 42.1 21.2 9.2 10.5 1.4 2.4 100 

Σφνολο 13.4 36.3 30.1 7.0 7.3 3.8 2.1 100 

Αριςτοφχοι 

Άρρενεσ 0.0 24.5 51.8 13.2 3.7 6.2 0.6 100 
Κιλεισ 0.0 38.2 27.3 13.8 18.2 1.3 1.1 100 

Σφνολο 0.0 33.4 35.9 13.6 13.1 3.0 1.0 100 

Μη αριςτοφχοι 

Άρρενεσ 15.6 29.0 40.9 2.7 2.8 7.3 1.7 100 
Κιλεισ 16.0 43.0 19.9 8.2 8.9 1.4 2.7 100 

Σφνολο 15.8 36.9 29.0 5.8 6.2 3.9 2.3 100 
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Πίνακασ Α6: Σε ποια περιφζρεια πθγαίνουν οι αριςτοφχοι επιτυχόντεσ; Ευριματα ανά περιφζρεια προζλευςησ προσ περιφζρεια προοριςμοφ 

Δημόςιο ΓΕΛ 
(προζλευςη) 

Κατάνομι 
αριςτοφχων 

NUTS 2 ςχολήσ ΑΕΙ ή ΤΕΙ (προοριςμόσ ςχολήσ) 

Ανατ 
Μακεδ 

Κεντρ. 
Μακεδ. 

Δυτ 
Μακεδ. 

Κες-
ςαλία Ιπειροσ 

Δυτ. 
Ελλάδα 

Λόνια 
Νθςιά 

Πελοπ 
/νθςοσ 

Στερεά 
Ελλάδα 

Νότιο 
Αιγαίο 

Βόρειο 
Αιγαίο Κριτθ Αττικι 

Ανατ Μακεδ 4.5 31.6 43.3 0.8 4.6 7.4 1.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.8 2.8 7.6 

Κεντρ. Μακ. 18.7 13.3 57.3 3.6 6.3 6.8 2.1 0.2 0.7 0.1 0.6 1.0 2.5 5.4 

Δυτ Μακεδ. 3.2 15.4 45.2 6.8 6.1 12.2 3.9 0.0 0.7 0.7 0.0 1.1 2.2 5.7 

Κεςςαλία 8.5 9.9 34.1 2.7 13.8 8.7 4.9 0.3 0.7 0.1 0.5 1.5 2.5 20.4 

Ιπειροσ 3.5 10.6 19.2 2.6 4.2 26.6 5.1 1.6 1.6 0.3 0.3 1.0 2.9 24.0 

Δυτ. Ελλάδα 6.5 5.7 6.6 1.6 3.6 6.6 39.9 0.7 0.9 0.0 1.7 1.4 3.3 28.0 

Λόνια Νθςιά 1.5 8.1 12.6 0.7 3.0 8.9 19.3 3.0 0.7 0.0 0.0 0.7 2.2 40.7 

Πελοπ/νθςοσ 6.5 8.7 7.8 1.0 2.1 3.3 20.7 1.0 2.6 0.2 0.7 1.6 5.6 44.6 

Στερεά Ελλάδα 5.1 9.7 15.5 1.3 9.5 4.6 12.4 1.1 0.7 0.9 1.3 1.1 3.5 38.4 

Νότιο Αιγαίο 1.5 10.0 17.7 2.3 0.8 6.2 7.7 0.8 0.0 0.0 0.8 6.2 15.4 32.3 

Βόρειο Αιγαίο 1.4 12.9 27.4 0.8 0.8 0.8 7.3 0.0 0.0 0.0 1.6 2.4 8.9 37.1 

Κριτθ 3.4 5.9 14.2 0.3 5.0 1.7 8.3 0.3 0.0 0.0 0.3 1.7 31.4 31.0 

Αττικι 35.9 5.9 7.0 0.9 2.1 2.2 10.5 0.7 0.7 0.5 0.8 0.8 7.2 60.9 

Σφνολο 100 9.8 23.2 1.9 4.7 5.6 10.3 0.6 0.8 0.3 0.7 1.1 5.8 35.3 
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Πίνακασ Α7: Από ποια περιφζρεια ζρχονται για ςπουδζσ; Ευριματα για τθν περιφζρεια προοριςμοφ ανά περιφζρεια προζλευςησ 

 NUTS 2 ςχολήσ ΑΕΙ ή ΤΕΙ (ςφνθεςη των φοιτητών ςτην περιφζρεια προοριςμοφ) 

NUTS 2 
ςχολείου 

Ανατ 
Μακεδ 

Κεντρ. 
Μακεδ. 

Δυτ 
Μακεδ. Κεςςαλία Ιπειροσ 

Δυτ. 
Ελλάδα 

Λόνια 
Νθςιά 

Πελοπ 
/νθςοσ 

Στερεά 
Ελλάδα 

Νότιο 
Αιγαίο 

Βόρειο 
Αιγαίο Κριτθ Αττικι 

Ανατ Μακεδ 15.3 7.6 4.0 3.4 4.7 0.9 2.2 2.2 0.6 3.2 2.7 2.2 0.9 

Κεντρ. Μακεδ. 30.0 52.1 37.8 21.8 20.0 4.3 14.6 11.6 7.5 13.1 17.0 8.6 2.7 

Δυτ Μακεδ. 5.6 5.6 11.4 4.1 6.6 1.2 3.0 1.8 1.3 2.9 4.1 2.2 0.6 

Κεςςαλία 9.6 9.4 10.1 24.2 9.8 3.8 7.0 6.7 4.1 6.1 9.6 4.0 4.3 

Ιπειροσ 3.2 2.6 4.0 2.4 13.4 2.9 6.8 2.6 0.8 1.6 2.7 1.9 1.8 

Δυτικι Ελλάδα 4.7 1.9 3.8 3.7 8.4 23.5 9.1 9.2 2.7 7.7 9.8 4.8 4.5 

Λόνια Νθςιά 1.2 1.1 2.0 1.3 2.5 2.8 6.2 1.5 0.9 1.3 1.5 1.3 1.5 

Πελοπ/νθςοσ 3.8 2.0 3.5 3.5 4.2 10.3 5.1 12.1 3.8 6.0 5.6 5.3 5.7 

Στερεά Ελλάδα 4.0 2.9 4.2 7.4 3.9 5.4 4.5 4.7 6.2 5.5 4.3 4.1 4.5 

Νότιο Αιγαίο 1.2 1.5 1.1 1.4 1.7 2.2 3.1 2.2 1.3 3.7 7.7 4.9 1.7 

Βόρειο Αιγαίο 1.9 1.4 0.9 1.0 1.0 1.5 1.3 1.5 0.6 6.0 3.4 1.8 1.4 

Κριτθ 1.6 1.6 1.6 1.7 1.5 2.2 3.4 0.7 0.8 3.3 4.6 14.7 1.9 

Αττικι 18.0 10.4 15.8 24.2 22.4 39.0 33.7 43.5 69.3 39.5 27.0 44.1 68.6 

Σφνολο 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Πίνακασ Α8: Εκτιμιςεισ υποδείγματοσ probit για τθν επίδραςθ των μεταβλθτϊν ςτθν πικανότθτα 
μετακίνθςθσ ςε άλλθ περιφζρεια, ανά επιδόςεισ μακθτϊν 

Y= P(ειςαγωγήσ ςε ςχολή άλλησ 
περιφζρειασ ) 

Υπόδειγμα Α 
Μη αριςτοφχοι 

Υπόδειγμα Β 
Αριςτοφχοι 

Μεταβλητζσ Εκτίμ. Τυπ. Σφ.  Εκτίμ. Τυπ. Σφ.  

Κιλεισ 0.0148 0.0051 *** 0.0084 0.0122  
Δθμόςιο Σχολείο 0.0055 0.0087  0.0136 0.0164  
Εςπερινό -0.0732 0.0290 *** -0.2761 0.1374 ** 
(%) ατόμων με Γ' βάκμια εκπ/ςθ 
ςτο διμο -0.0035 0.0007 *** -0.0029 0.0018 * 
(%) απαςχόλθςθσ ςτο διμο 0.0014 0.0015  0.0014 0.0043  

Αραιοκατοικθμζνθ       
Ενδιάμεςθ Περιοχι -0.0203 0.0125 * -0.0239 0.0334  
Πυκνοκατοικθμζνθ  -0.0787 0.0134 *** -0.1248 0.0338 *** 

Κατά κεφαλι Ειςόδθμα νομοφ -0.0380 0.0050 *** -0.0255 0.0125 ** 

Πεδίο ςπουδών ςχολήσ επιτυχίασ 

Ανκρωπιςτικζσ    f   
Κετικζσ -0.0133 0.0055 *** 0.0179 0.0134  
Υγείασ και ηωισ 0.0291 0.0093 *** 0.0203 0.0177  
Παιδαγωγικζσ 0.0362 0.0090 *** -0.0728 0.0206 *** 
Στρατιωτικζσ 0.2329 0.0056 *** 0.3018 0.0164 *** 
Καλλιτεχνικζσ 0.0610 0.0142 *** 0.1045 0.0506 ** 

Περιφζρεια προζλευςησ 

Ανατ. Μακεδονία -0.3302 0.0246 *** -0.1257 0.0564 ** 
Κεντρικι Μακεδονία -0.3238 0.0189 *** -0.3356 0.0419 *** 
Δυτικι Μακεδονία -0.0028 0.0225  0.1956 0.0423 *** 
Κεςςαλία -0.0858 0.0220 *** 0.2152 0.0348 *** 
Ιπειροσ -0.3240 0.0268 *** 0.0364 0.0549  
Δυτικι Ελλάδα -0.4006 0.0248 *** -0.1355 0.0607 ** 
Λόνια Νθςιά 0.1454 0.0237 *** 0.3567 0.0137 *** 

Πελοπόννθςοσ 0.1490 0.0167 *** 0.3797 0.0127 *** 

Στερεά Ελλάδα 0.1532 0.0163 *** 0.3976 0.0079 *** 
Νότιο Αιγαίο 0.1938 0.0178 *** 0.2985 0.0315 *** 
Βόρειο Αιγαίο -0.0008 0.0315  0.3638 0.0120 *** 
Κριτθ 0.4498 0.0212 *** 0.0099 0.0512  
Βόρεια Προάςτια 0.0029 0.0108  0.0233 0.0241  
Νότια Προάςτια -0.0508 0.0085 *** -0.0370 0.0188 ** 
Δυτικά Προάςτια -0.0385 0.0095 *** -0.0556 0.0246 ** 
Κζντρο       
Υπόλοιπο Αττικισ -0.0197 0.0097 ** -0.0629 0.0240 *** 
Πειραιάσ -0.0623 0.0127 *** -0.0523 0.0332 * 

NUTS1 Περιφζρεια ςχολήσ επιτυχίασ 

Βόρεια Ελλάδα 0.2922 0.0087 *** 0.2988 0.0332 *** 
Κεντρικι Ελλάδα 0.3943 0.0070 *** 0.2889 0.0325 *** 
Αττικι       
Νθςιά Αιγαίο/ Κριτθ 0.3608 0.0033 *** 0.3707 0.0092 *** 

(%) ατόμων 30-34 με Γ'βακμια 
εκπ/ςθ ςτθν περιφ. προοριςμοφ -0.0113 0.0015 *** -0.0298 0.0063 *** 

Pseudo R-square 0.268   0.332   
# παρατηρήςεων  45729   10253   

 
 

 

 

 

 


