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Το Δίκτυο ΕΥΡΙΔΙΚΗ παρέχει υψηλής ποιότητας πληροφόρηση για ένα ευρύ φάσμα θεματικών  

σχετικών  με Ευρωπαϊκές εκπαιδευτικές πολιτικές και πρακτικές.   

Με την υποστήριξη εθνικών μονάδων που εδρεύουν σε 38 χώρες, το Δίκτυο ΕΥΡΥΔΙΚΗ παρέχει 

περιγραφές εθνικών εκπαιδευτικών συστημάτων, συγκριτικές μελέτες  οι οποίες  εστιάζουν σε 

συγκεκριμένα θέματα, δείκτες και στατιστικές.  

Οι εκθέσεις της  ΕΥΡΥΔΙΚΗΣ είναι διαθέσιμες σε διάφορες γλώσσες  και καλύπτουν τόσο 

πληροφορίες από τα Κράτη - Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης  όσο και από άλλες χώρες που 

συμμετέχουν στο Δίκτυο. 

 

 

Mobility Scoreboard: Higher Education Background Report 

Ημερομηνία δημοσίευσης: 8 Δεκεμβρίου 2016 

Η έκθεση  του Δικτύου ΕΥΡΥΔΙΚΗ Mobility Scoreboard: Higher Education background report  περιλαμβάνει έξι δείκτες 
σε πέντε θεματικές ενότητες: πληροφόρηση και καθοδήγηση, διδασκαλία ξένων γλωσσών, δυνατότητα μεταφοράς 
υποτροφιών και δανείων, παρεχόμενη υποστήριξη σε φοιτητές με χαμηλό κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο, 
αναγνώριση μαθησιακών  αποτελεσμάτων και προσόντων.  
Η έκθεση εκπονήθηκε, σε συνέχεια της  πρότασης του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής  Ένωσης Youth on the move  του 
2011  για την προώθηση της μαθησιακής κινητικότητας των νέων,  προκειμένου να ενισχυθεί ο  Πίνακας 
Αποτελεσμάτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την Κινητικότητα  ( Mobility Scoreboard ), ο οποίος 
δημιουργήθηκε από κοινού με το CEDEFOP και αφορά τους  δείκτες Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης (IVET).  
 
Πληροφορίες για το έτος 2015/2016 παρέχονται από τις Εθνικές Μονάδες του Δικτύου Ευρυδίκη και καλύπτουν τα 28 
Κράτη - Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Βοσνία Ερζεγοβίνη, την Ισλανδία, το Λίχτενσταϊν,  το Μαυροβούνιο, τη 
Νορβηγία, τη Σερβία και την Τουρκία. 

 

 

 

Structural Indicators for Monitoring Education and Training Systems in Europe – 2016  

Ημερομηνία έκδοσης: 7 Νοεμβρίου 2016 
 
Η έκθεση περιλαμβάνει περισσότερους από 30 λεπτομερείς διαρθρωτικούς δείκτες, επικαιροποιημένα στοιχεία, 
ορισμούς, στοιχεία ανά χώρα και μια σύντομη ανάλυση των πρόσφατων βασικών πολιτικών εξελίξεων και 
μεταρρυθμίσεων γύρω από πέντε θεματικές: προσχολική εκπαίδευση και μέριμνα, επίδοση στις βασικές δεξιότητες, 
πρόωρη εγκατάλειψη της εκπαίδευσης και κατάρτισης, Ανώτατη Εκπαίδευση και απασχολησιμότητα των αποφοίτων. 
Παρέχει βασικές και συμπληρωματικές πληροφορίες για μια σειρά  διαρθρωτικών δεικτών, οι οποίοι αναλύθηκαν 
στην ετήσια έκδοση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Education and Training Monitor 2016, η οποία περιγράφει την 
εξέλιξη των Ευρωπαϊκών συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης και βασίζεται  σε ένα ευρύ φάσμα δεδομένων. 
H έκθεση έπεται χρονικά της προόδου, η οποία σημειώθηκε από τα Ευρωπαϊκά Κράτη - Μέλη, στην πορεία προς 
υλοποίηση των στόχων που έθεσε η στρατηγική «Ευρώπη 2020» και των μεταρρυθμιστικών διαδικασιών που 
τέθηκαν στο «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020». 

Οι πληροφορίες για το έτος 2015/2016 καλύπτουν 40 Ευρωπαϊκά συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης. 

http://bookshop.europa.eu/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/EU-Bookshop-Site/en_GB/-/EUR/ViewPublication-Start?PublicationKey=EC0616052
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/mobility-scoreboard
http://bookshop.europa.eu/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/EU-Bookshop-Site/en_GB/-/EUR/ViewPublication-Start?PublicationKey=EC0116905
http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/et-monitor_en


 

National Student Fee and Support Systems in European Higher Education – 2016/17  

Ημερομηνία δημοσίευσης : 25 Οκτωβρίου 2016 
 
Όταν οι σπουδαστές προγραμματίζουν ανώτερες σπουδές, ένα σημαντικό στοιχείο το οποίο λαμβάνουν υπόψη τους 
είναι το κόστος και εάν υπάρχει η δυνατότητα να λάβουν οικονομική ενίσχυση. Σε μια Ευρώπη όπου όλοι μπορούν 
να σπουδάσουν σε άλλη χώρα, η αξιόπιστη πληροφόρηση σχετικά με το κόστος της Ανώτατης Εκπαίδευσης είναι 
ουσιώδης. 
Η έκθεση στοχεύει στο να παρέχει μια επισκόπηση των βασικών χαρακτηριστικών των εθνικών διδάκτρων και 
συστημάτων ενίσχυσης καθώς και λεπτομερείς πληροφορίες ανά χώρα.  
Σαράντα δύο εθνικά δελτία δεδομένων παρουσιάζουν το πραγματικό κόστος των διδάκτρων και των διαθέσιμων 
οικονομικών ενισχύσεων σε σπουδαστές που για το  2016/2017 παρακολουθούν προγράμματα βραχείας  διάρκειας, 
πρώτου και δεύτερου κύκλου σπουδών  σε δημόσια ή ιδιωτικά -  κυβερνητικά εξαρτώμενα -  Ανώτατα Εκπαιδευτικά 
Ιδρύματα. 
Ειδικότερα, η έκδοση περιγράφει το εύρος στο οποίο κυμαίνονται τα δίδακτρα για ημεδαπούς, Ευρωπαίους και 
διεθνείς σπουδαστές και καθορίζει τις κατηγορίες σπουδαστών για τους οποίους απαιτούνται δίδακτρα αλλά και  
αυτούς, οι οποίοι δύναται να απαλλαγούν από την καταβολή τους. Ομοίως, επεξηγεί τόσο τα είδη και τα ποσά των 
διαθέσιμων δημόσιων ενισχύσεων με τη μορφή επιδοτήσεων και δανείων όσο και τις φορολογικές διευκολύνσεις και 
τα οικογενειακά επιδόματα, όπου αυτά προβλέπονται.   
 
Οι πληροφορίες καλύπτουν 28 Κράτη – Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως επίσης και τη Βοσνία Ερζεγοβίνη, την 
Ελβετία, την Ισλανδία, το Λίχτενσταϊν, το Μαυροβούνιο, την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, τη 
Νορβηγία, τη Σερβία και την Τουρκία. 
 
 
 

 

Teachers' and School Heads' Salaries and Allowances in Europe – 2015/16 

Ημερομηνία δημοσίευσης : 5 Οκτωβρίου 2016 
 
 
Το 2015/2016 αυξήθηκαν οι αποδοχές των εκπαιδευτικών σε 24 χώρες ή περιφέρειες, ενώ παρέμειναν στα ίδια 
επίπεδα σε περίπου 16 χώρες. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 7 ετών, σε πραγματικές τιμές, οι ελάχιστες κατά το 
νόμο αποδοχές αυξήθηκαν ή παρέμειναν σταθερές στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες, παρόλο που σε μερικές 
από αυτές εξακολουθούν να παραμένουν χαμηλότερες σε σχέση με τα επίπεδα του 2009.  
Η αποζημίωση είναι το στοιχείο – κλειδί προκειμένου να γίνει ελκυστικό το επάγγελμα του εκπαιδευτικού.  
Η έκθεση Teachers' and School Heads' Salaries and Allowances in Europe – 2015/16 παρουσιάζει μια συγκριτική 
επισκόπηση των  ελάχιστων και μέγιστων κατά το νόμο μισθών των εκπαιδευτικών  και  των διευθυντών στη δημόσια 
προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση,  σε 40 Ευρωπαϊκές χώρες ή περιφέρειες. 
Επιπλέον, εξετάζει τις μεταβολές στο βασικό μισθό των εκπαιδευτικών κατά το περασμένο έτος και την εξέλιξη της 
αγοραστικής τους δύναμης από το 2009. 
Τέλος, η έκθεση εστιάζει στους πραγματικούς μισθούς, τη μισθολογική εξέλιξη και τα διαθέσιμα επιδόματα σε κάθε 
χώρα, συμπεριλαμβάνοντας  εθνικά δελτία δεδομένων με λεπτομερείς πληροφορίες  για όλα τα παραπάνω 

ζητήματα. 
 

 

The Structure of the European Education Systems 2016/17: Schematic Diagrams 

Ημερομηνία Δημοσίευσης : 29 Σεπτεμβρίου 2016 
 
Η έκθεση παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη δομή της τυπικής εκπαίδευσης σε Ευρωπαϊκές χώρες από την 
προσχολική έως την Τριτοβάθμια εκπαίδευση για το σχολικό και ακαδημαϊκό έτος  2016/2017. Περιλαμβάνει εθνικά 
σχηματικά διαγράμματα, έναν επεξηγηματικό οδηγό και χάρτες οι οποίοι αποτυπώνουν τα κύρια οργανωτικά 
πρότυπα της προσχολικής και υποχρεωτικής εκπαίδευσης.  
 
Οι διαθέσιμες πληροφορίες  αναφέρονται σε 43 Εκπαιδευτικά συστήματα και καλύπτουν 38 χώρες, οι οποίες 
συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://bookshop.europa.eu/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/EU-Bookshop-Site/en_GB/-/EUR/ViewPublication-Start?PublicationKey=ECAE16002
http://bookshop.europa.eu/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/EU-Bookshop-Site/en_GB/-/EUR/ViewPublication-Start?PublicationKey=ECAM16001
http://bookshop.europa.eu/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/EU-Bookshop-Site/en_GB/-/EUR/ViewPublication-Start?PublicationKey=ECAL16002


 

Compulsory Education in Europe – 2016/17 

Ημερομηνία Δημοσίευσης : 29 Σεπτεμβρίου 2016 
 
Η παρούσα έκθεση εστιάζει στη διάρκεια της υποχρεωτικής εκπαίδευσης / κατάρτισης στην Ευρώπη.  Επισημαίνει τις 
ηλικίες έναρξης και αποχώρησης και διαχωρίζει τις έννοιες της πλήρους και μερικής υποχρεωτικής 
εκπαίδευσης/κατάρτισης.  
 
Οι διαθέσιμες πληροφορίες  αναφέρονται σε 43 Εκπαιδευτικά συστήματα και καλύπτουν 38 χώρες, οι οποίες 
συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+. 

 

 

The Organisation of the 
Academic Year in Europe – 
2016/17  

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 6 Σεπτεμβρίου 
2016 
 
Το ακαδημαϊκό ημερολόγιο περιλαμβάνει 
εθνικά δεδομένα σχετικά με τη 
διάρθρωση του ακαδημαϊκού έτους  
(έναρξη, εξάμηνα, διακοπές και 
εξεταστικές περίοδοι).  
Επίσης, επισημαίνονται διαφορές 
ανάμεσα σε πανεπιστημιακά και μη 
πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών. 
 
Οι διαθέσιμες πληροφορίες αναφέρονται 
σε 37 Χώρες. 

 

 

 

 

 

The Organisation of School 
Time in Europe. Primary and 
General Secondary 
Education – 2016/17 

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 
6 Σεπτεμβρίου 2016 
 
Το σχολικό  ημερολόγιο 
περιλαμβάνει εθνικά δεδομένα για 
τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς,  
τις ημερομηνίες  έναρξης και λήξης 
κάθε σχολικής χρονιάς, τα 
χρονοδιαγράμματα και τη διάρκεια 
των σχολικών διακοπών καθώς και 
τον αριθμό των σχολικών ημερών. 
Καλύπτει την πρωτοβάθμια και  
γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση, 
ενώ τα βασικότερα σημεία 
απεικονίζονται με συγκριτικά 
διαγράμματα.  
 
Οι διαθέσιμες πληροφορίες 
αφορούν 37 χώρες. 
 
 

 

Recommended Annual Instruction Time in Full-time Compulsory Education in Europe 
2015/16  

Ημερομηνία έκδοσης : 9 Ιουνίου 2016 
 
Η Γλώσσα, η λογοτεχνία, τα μαθηματικά, οι φυσικές επιστήμες και οι ξένες γλώσσες έχουν αναγνωριστεί ως  βασικά 
μαθήματα σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες.   
Αλλά πόσο χρόνο αφιερώνουν  οι μαθητές σε αυτά τα μαθήματα στο σχολείο και πώς κυμαίνεται   ο χρόνος 
εκπαίδευσης ανά χώρα;  
Η παρούσα έκθεση παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον συνιστώμενο ελάχιστο χρόνο διδασκαλίας των βασικών  
μαθημάτων  στην πλήρους φοίτησης υποχρεωτική εκπαίδευση,  σε 37 Ευρωπαϊκές χώρες,  οι οποίες συμμετέχουν 
στο Δίκτυο ΕΥΡΥΔΙΚΗ.  
Το έτος αναφοράς είναι το 2015/2016. 
Η έκδοση προσφέρει μια συγκριτική επισκόπηση των διαφορών ανάμεσα στην πρωτοβάθμια και τη γενική 
υποχρεωτική δευτεροβάθμια εκπαίδευση και επισημαίνει τις βασικές αλλαγές από το έτος 2010/2011. 
Επίσης, περιλαμβάνει εθνικά διαγράμματα και χάρτες που απεικονίζουν τις πληροφορίες σχετικά με τον ελάχιστο 

χρόνο διδασκαλίας ανά χώρα και ανά μάθημα. 
 

 

Promoting citizenship and the common values of freedom, tolerance and non-discrimination 
through education – Overview of education policy developments in Europe following the 
Paris Declaration of 17 March 2015  

Ημερομηνία Δημοσίευσης : 17 Μαρτίου 2016 
 
Το κύμα του βίαιου εξτρεμισμού και των τρομοκρατικών επιθέσεων στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια, συνιστά 
απειλή για την ασφάλεια των Ευρωπαίων πολιτών και τις θεμελιώδεις αξίες της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της 
ισότητας, του σεβασμού του κράτους δικαίου, των ανθρωπίνων  δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας. 
Σε απάντηση αυτών των βιαιοτήτων και προκειμένου να καταδειχθεί η αποφασιστικότητα της Ευρώπης να σταθεί 
αλληλέγγυα στις θεμελιώδεις αξίες που αποτελούν τον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι Υπουργοί Παιδείας της 
Ε.Ε. και ο Επίτροπος Navracsics υιοθέτησαν  τον Μάρτιο του 2015, τη Διακήρυξη των  Παρισίων.  
Η  Διακήρυξη στοχεύει, μέσω της εκπαίδευσης,  στην προώθηση της ιθαγένειας και των κοινών αξιών της ελευθερίας,  

http://bookshop.europa.eu/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/EU-Bookshop-Site/en_GB/-/EUR/ViewPublication-Start?PublicationKey=ECAP16001
http://bookshop.europa.eu/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/EU-Bookshop-Site/en_GB/-/EUR/ViewPublication-Start?PublicationKey=ECAI16001
http://bookshop.europa.eu/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/EU-Bookshop-Site/en_GB/-/EUR/ViewPublication-Start?PublicationKey=ECAI16001
http://bookshop.europa.eu/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/EU-Bookshop-Site/en_GB/-/EUR/ViewPublication-Start?PublicationKey=ECAI16001
http://bookshop.europa.eu/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/EU-Bookshop-Site/en_GB/-/EUR/ViewPublication-Start?PublicationKey=ECAH16001
http://bookshop.europa.eu/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/EU-Bookshop-Site/en_GB/-/EUR/ViewPublication-Start?PublicationKey=ECAH16001
http://bookshop.europa.eu/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/EU-Bookshop-Site/en_GB/-/EUR/ViewPublication-Start?PublicationKey=ECAH16001
http://bookshop.europa.eu/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/EU-Bookshop-Site/en_GB/-/EUR/ViewPublication-Start?PublicationKey=ECAH16001
http://bookshop.europa.eu/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/EU-Bookshop-Site/el_GR/-/EUR/ViewPublication-Start?PublicationKey=ECAO16001
http://bookshop.europa.eu/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/EU-Bookshop-Site/el_GR/-/EUR/ViewPublication-Start?PublicationKey=ECAO16001
http://bookshop.europa.eu/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/EU-Bookshop-Site/en_GB/-/EUR/ViewPublication-Start?PublicationKey=EC0216217
http://bookshop.europa.eu/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/EU-Bookshop-Site/en_GB/-/EUR/ViewPublication-Start?PublicationKey=EC0216217
http://bookshop.europa.eu/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/EU-Bookshop-Site/en_GB/-/EUR/ViewPublication-Start?PublicationKey=EC0216217


 
 
της ανεκτικότητας και της εξάλειψης των  διακρίσεων. 
Το φυλλάδιο παρέχει μια σύντομη επισκόπηση των πρόσφατων εξελίξεων στην εκπαιδευτική πολιτική  Ευρωπαϊκών 
χωρών,  που συνδέονται με τους στόχους της Διακήρυξης των Παρισίων. 
Αναλύει  επίσης, τις  πτυχές των εκπαιδευτικών συστημάτων αλλά  και των διαφορετικών  βαθμίδων  της 
εκπαίδευσης που καλύπτουν  αυτές οι πολιτικές. 
Η έκθεση καλύπτει τόσο τα 28 Κράτη – Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα οποία προσυπέγραψαν τη Διακήρυξη όσο 
και άλλα μέλη του Δικτύου ΕΥΡΥΔΙΚΗ. 

 

 

Entrepreneurship Education at School in Europe 

Ημερομηνία έκδοσης: 22 Φεβρουαρίου 2016 
 
Η ενίσχυση και προώθηση της εκπαίδευσης στο επιχειρείν αποτελεί για πολλά χρόνια έναν από τους θεμελιώδεις 
στόχους της πολιτικής των Ευρωπαϊκών Ιδρυμάτων και των Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Πράγματι,  στο πλαίσιο των υψηλών ποσοστών  ανεργίας στους νέους, της οικονομικής κρίσης και των ραγδαίων 
αλλαγών οι οποίες συνδέονται  με τη  σύνθετη γνωσιοκεντρική οικονομία και κοινωνία μας, οι εγκάρσιες δεξιότητες 
όπως οι επιχειρηματικές δεξιότητες, είναι απαραίτητες, όχι μόνο στη διαμόρφωση της νοοτροπίας των νέων 
ανθρώπων αλλά και στην παροχή δεξιοτήτων, γνώσης και συμπεριφορών που είναι βασικές στην ανάπτυξη μιας 
επιχειρηματικής κουλτούρας στην Ευρώπη. 
Ωστόσο, παρόλο που κάποιες χώρες είναι ήδη αφοσιωμένες πάνω από μια δεκαετία στην ενίσχυση της εκπαίδευσης 
στο επιχειρείν, άλλες μόλις ξεκινούν. 

Σε συνέχεια της έκθεσης του Δικτύου ΕΥΕΥΔΙΚΗ  για την εκπαίδευση στο επιχειρείν το 2012, αυτή η νέα ανάλυση 
αποτυπώνει τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στην Ευρώπη. Παρέχει επικαιροποιημένες και πιο λεπτομερείς πληροφορίες 
σε στρατηγικές, προγράμματα και μαθησιακά αποτελέσματα και επιπλέον καλύπτει νέες θεματικές όπως οι 
μηχανισμοί χρηματοδότησης και η κατάρτιση των εκπαιδευτικών.  

Η έκθεση εστιάζει στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, στην υποχρεωτική δευτεροβάθμια και γενική, μη υποχρεωτική  
δευτεροβάθμια εκπαίδευση αλλά και στην αρχική σχολική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Περιλαμβάνει 
πληροφορίες για το 2014/15 από 33 χώρες, οι οποίες συμμετέχουν στο Δίκτυο ΕΥΡΥΔΙΚΗ.  

Επιπλέον, εθνικά ενημερωτικά δελτία δεδομένων παρέχουν μια επισκόπηση της εκπαίδευσης στο επιχειρείν για κάθε 
χώρα. 

 
 

For more information about your country education system: 

Visit our Countries webpage: https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Main_Page 

 

Eurydice Website: 

http://ec.europa.eu/eurydice 

 

Follow us on social media: 

 Eurydice Network on Facebook  

 #EurydiceEU and @EUErasmusPlus on Twitter 

 
 

Contact: 

Wim Vansteenkiste,  
Communication and Publications: +32 2 299 50 58 
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