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Το κόστος Εκπαίδευσης για το Ελληνικό νοικοκυριό 

 

Κάθε Σεπτέµβριο τα νοικοκυριά ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς έρχονται 

αντιµέτωπα µε το υψηλό κόστος των σχολικών ειδών αλλά και των υπηρεσιών 

εκπαίδευσης. Τα τελευταία δύο χρόνια η κατάσταση φαίνεται να βρίσκεται εκτός 

ελέγχου, καθώς οι µετριοπαθείς ανατιµήσεις των προηγουµένων ετών αποτελούν 

παρελθόν. Τα νοικοκυριά δυσκολεύονται να αντιµετωπίσουν το αυξηµένο κόστος 

εκπαίδευσης των παιδιών τους, καθώς το έλλειµµα µιας σοβαρής 

αντιπληθωριστικής πολιτικής αλλά και η ύπαρξη παραθύρων στις ρυθµίσεις περί 

αυξήσεων στα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια και φροντιστήρια, τα φέρνει αντιµέτωπα µε 

διαρκείς αυξήσεις.  

 

Μόνο κατά το εκπαιδευτικό έτος 2005-2006 για τα δίδακτρα των ιδιωτικών 

εκπαιδευτηρίων και για όλες τις τάξεις (εκτός του Νηπιαγωγείου, Ά δηµοτικού, Ά 

γυµνασίου) δόθησαν αυξήσεις ίσες µε 3,21%. Για τις τάξεις που εξαιρούνται του 

παραπάνω πλαφόν υπάρχει καθεστώς πλήρους απελευθέρωσης. Όπως προκύπτει 

και από τους τιµοκαταλόγους που έχουν ανακοινωθεί στο Υπουργείο Ανάπτυξης, 

τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια εκµεταλλευόµενα αυτές τις εξαιρέσεις από το πλαφόν 

προέβησαν σε σηµαντικές ανατιµήσεις για τις συγκεκριµένες τάξεις. Οι αυξήσεις  

αυτές κυµαίνονται κατά µέσο όρο µεταξύ 8%-9% ενώ δεν είναι λίγες οι 

περιπτώσεις που αυτές οι αυξήσεις είναι πολλαπλάσιες. Πιο συγκεκριµένα, για την 

Ά δηµοτικού παρατηρούνται ανατιµήσεις που φθάνουν το 35%, για την Ά 

Γυµνασίου το 18% ενώ για το νηπιαγωγείο το 19%. Το ανεξέλεγκτο της αγοράς 

προκύπτει και από το γεγονός ότι ύστερα από ελέγχους του Υπουργείου Ανάπτυξης 

εντοπίσθηκαν να έχουν προβεί σε υψηλότερες αναπροσαρµογές διδάκτρων 

(µεγαλύτερες του 3,21% που θεσπίσθηκε) περίπου το 15% των ιδιωτικών 

εκπαιδευτηρίων.     

Για το νέο εκπαιδευτικό έτος 2006-2007 αναµένεται αύξηση µεταξύ 3,2% και 

3,5% ενώ οι αυξήσεις που ετοιµάζονται να κάνουν τα ιδιωτικά σχολεία σε 

νηπιαγωγεία καθώς και τις πρώτες τάξεις δηµοτικού και γυµνασίου θα κυµανθούν 

µεταξύ 5% και 8%. Μέσα σε αυτό το ζοφερό τοπίο αυξήσεων θα πρέπει κανείς να 

λάβει υπόψη τις αυξήσεις στα φροντιστήρια ξένων γλωσσών οι οποίες κατά το 

2005-2006 κυµάνθηκαν στο 5% αλλά και στα λοιπά φροντιστήρια όπου υφίσταται 

καθεστώς πλήρους απελευθέρωσης.  

 

Επίσης, δεν θα πρέπει να αγνοηθούν και τα απαραίτητα σχολικά είδη (τετράδια, 

µολύβια, βοηθήµατα, ξενόγλωσσα βιβλία και τσάντες) για τα οποία το σχολικό έτος 
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2005-2006 προέκυψαν αυξήσεις 5% έως 8%. Για το νέο σχολικό έτος, οι  

τιµοληψίες που πραγµατοποιήθηκαν από ενώσεις καταναλωτών αµφισβητούν τα 

όσα υποστηρίζει ο υφυπουργός ανάπτυξης για τιµές σχολικών ειδών στα ίδια 

επίπεδα µε πέρυσι. Σύµφωνα µε έρευνα του ΙΝΚΑ οι αυξήσεις για σχολικά είδη που 

παρατηρούνται για το νηπιαγωγείο κυµαίνονται από 9% µέχρι 21%, για το 

δηµοτικό από 6% µέχρι 16% και για γυµνάσιο και λύκειο από 8% µέχρι 28%.  Από 

την ίδια έρευνα προκύπτουν τα ακόλουθα στοιχεία για το κόστος σχολικών ειδών 

(εκτός σχολικών βοηθηµάτων και ξενόγλωσσων βιβλίων). 

Νηπιαγωγείο  

Πέρυσι Φέτος Μεταβολές 

40,30€-56,79€ 44,11€-68,89€ 9,45%-21,31% 

∆ηµοτικό  

Πέρυσι Φέτος Μεταβολές 

42,46€-60,70€ 45,27€-70,40€ 6,62%-15,98% 

Γυµνάσιο-Λύκειο  

Πέρυσι Φέτος Μεταβολές 

43,41€-83,79€ 47,23€-107,31€ 8%-28,07% 

Πηγή: INKA 

 

Όµως το κόστος εκπαίδευσης για την Ελληνική οικογένεια δεν σταµατά στην 

δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Καταρχάς, σηµαντικές επιβαρύνσεις παρατηρούνται 

στην περίπτωση φοίτησης στην Ελληνική επαρχία όπου η περιορισµένη προσφορά 

δηµόσιας φοιτητικής στέγης οδηγεί σε εκτίναξη του κόστους ενοικίασης. Η 

φοιτητική στέγη και η ανάγκη των φοιτητών για αυτή στις επαρχιακές πόλεις έχει 

τροφοδοτήσει µια αύξηση των ενοικίων της τάξης του 50% σε µια πενταετία.  

Επίσης, η φετινή επιβολή της βάσης του 10 οδήγησε εκτός τριτοβάθµιας 

εκπαίδευσης περίπου 19.000 άτοµα, άτοµα τα οποία κατά πάσα πιθανότητα θα 

κινηθούν προς την ιδιωτική εκπαίδευση στην Ελλάδα και το εξωτερικό (ελληνικά 

ιδιωτικά κέντρα σπουδών-παραρτήµατα ξένων πανεπιστηµίων και Βρετανικά 

πανεπιστήµια). Τονίζεται το γεγονός ότι η Ελλάδα κατατάσσεται πρώτη στον κόσµο 

σε φοιτητική µετανάστευση. Αυτή η ζοφερή κατάσταση απεικονίζεται και στο 

γεγονός ότι φέτος οι Ελληνικές τράπεζες (οι οποίες προσφέρουν πλήρη πακέτα 

δανείων που απευθύνονται σε φοιτητές) αναµένουν ότι περίπου 40.000 νοικοκυριά 

θα απευθυνθούν σε αυτές για τη σύναψη ενός φοιτητικού δανείου.  

 

Στα ακόλουθα παραδείγµατα και σε σχέση µε την επιβάρυνση των σχολικών ειδών, 

θεωρούµε µεσοσταθµικές αυξήσεις για τα σχολικά έτη 2005-2006 και 2006-2007 

µεταξύ 5%-8%.  Η αύξηση αυτή είναι ενδεικτική και δεν εκφράζει τις σηµαντικές 
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αυξήσεις που παρατηρούνται στη γραφική ύλη ποιότητας αλλά και στις επικείµενες 

αυξήσεις επί των σχολικών βοηθηµάτων λόγω των νέων σχολικών βιβλίων,  

εποµένως οι προαναφερθείσες αυξήσεις επί της γραφικής ύλης θα πρέπει να 

χαρακτηρισθούν ως µετριοπαθείς.   

 

Παράδειγµα 1o  

Υποθέτουµε οικογένεια µε 2 παιδιά όπου και τα δύο πάνε σε ιδιωτικό εκπαιδευτήριο 

και εκ των οποίων το ένα πάει Α’ δηµοτικού και το άλλο σε µια οποιαδήποτε τάξη 

του γυµνασίου (εκτός της πρώτης). Επίσης, η οικογένεια στέλνει και τα δύο παιδιά 

σε φροντιστήριο ξένων γλωσσών (όπου για το µικρότερο παιδί πληρώνει 500€ και 

για το µεγάλο 1000€_περιλαµβάνονται και εξέταστρα για την απόκτηση 

διπλώµατος αγγλικής) και επιπλέον το µεγάλο παιδί  πάει σε φροντιστήριο (για το 

οποίο και πληρώνει 2000€). Το υπερβάλλον κόστος εκπαίδευσης  κατά το σχολικό 

έτος 2005-2006 και 2006-2007 είναι: 

 

 

• Εκτιµώµενο επιπλέον κόστος γραφικής ύλης και για τα δύο παιδιά 

συµπεριλαµβανοµένου ξενόγλωσσων βιβλίων και βοηθηµάτων καθ’ όλη τη 

διάρκεια  του έτους (5% ή 8%) 400€X0.05 ή 0,08 =20€ ή 32€, 

• Επιπλέον κόστος µέσων ετήσιων διδάκτρων για φροντιστήρια ξένων 

γλωσσών (5%)  1500€Χ0,05=75€,  

• Επιπλέον κόστος µέσων ετήσιων διδάκτρων φροντιστηρίου (5%) 

2000Χ0,05=100€  

• Επιπλέον κόστος από τις αυξήσεις του Υπ. Ανάπτυξης για το παιδί στην Α’ 

δηµοτικού 8.000€x0.08=640€ ενώ για το παιδί στο γυµνάσιο 

8.000€x0.0321=257€. 

Εκτιµώµενη συνολική ετήσια επιβάρυνση κατά το σχολικό έτος 2005-

2006: 257€+640€+100€+75€+32€=1102€ που σηµαίνει µηνιαία επιβάρυνση 

του νοικοκυριού κατά 92€ περίπου. Στο παραπάνω κόστος δεν περιλαµβάνονται 

οιεσδήποτε εξωσχολικές δραστηριότητες όπως είναι η άθληση, η µουσική κλπ.  

 

Κατά το σχολικό έτος 2006-2007 δεύτερη χρονιά απελευθέρωσης των διδάκτρων 

ιδιωτικών σχολείων και φροντιστηρίων υποθέτοντας παρόµοιες αυξήσεις στη 

γραφική ύλη και στα φροντιστήρια προκύπτουν τα εξής:  

• Εκτιµώµενο επιπλέον κόστος γραφικής ύλης και για τα δύο παιδιά 

συµπεριλαµβανοµένου ξενόγλωσσων βιβλίων και βοηθηµάτων καθ’ όλη τη 

διάρκεια  του έτους (5% ή 8%) 430€X0.05 ή 0,08 =21,5€ ή 34,4€, 
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• Επιπλέον κόστος µέσων ετήσιων διδάκτρων για φροντιστήρια ξένων 

γλωσσών (5%)  1575€Χ0,05=78,75€,  

• Επιπλέον κόστος µέσων ετήσιων διδάκτρων φροντιστηρίου (5%) 

2100Χ0,05=105€  

• Επιπλέον κόστος από τις αυξήσεις του Υπ. Ανάπτυξης για το παιδί στην β’ 

δηµοτικού 8.640€x0.0321=278€ ενώ για το παιδί στο γυµνάσιο 

8.257€x0.0321=265€. 

Εκτιµώµενη συνολική ετήσια επιβάρυνση κατά το σχολικό έτος 2006-

2007: 265€+278€+105€+78,75€+35€=761,75€ που σηµαίνει µηνιαία 

επιβάρυνση του νοικοκυριού κατά 63,5€ περίπου. Στο παραπάνω κόστος δεν 

περιλαµβάνονται οιεσδήποτε εξωσχολικές δραστηριότητες όπως είναι η άθληση, η 

µουσική κλπ.  

     

Παράδειγµα 2ο  

Υποθέτουµε οικογένεια µε 2 παιδιά όπου και τα δύο πάνε σε δηµόσιο σχολείο και 

εκ των οποίων το ένα πάει Γ’  γυµνασίου και το άλλο σε οποιαδήποτε τάξη του 

Λυκείου. Όπως και προηγούµενα θεωρείται ότι και τα δύο παιδιά παρακολουθούν 

µαθήµατα σε φροντιστήριο ξένων γλωσσών (κόστος 2400€ συµπεριλαµβανοµένων 

εξέταστρων για την απόκτηση ξένου διπλώµατος) και το µεγάλο παιδί πάει σε 

φροντιστήριο (κόστος 3300€). Το υπερβάλλον κόστος εκπαίδευσης κατά το 

σχολικό έτος 2005-2006 και 2006-2007 είναι: 

 

• Εκτιµώµενο επιπλέον κόστος γραφικής ύλης και για τα δύο παιδιά 

συµπεριλαµβανοµένου ξενόγλωσσων βιβλίων και βοηθηµάτων καθ’ όλη τη 

διάρκεια  του έτους (5% ή 8%) 300€X0.05 ή 0,08 =15€ ή 24€, 

• Επιπλέον κόστος µέσων ετήσιων διδάκτρων για φροντιστήρια ξένων 

γλωσσών (5%)  2400€Χ0,05=120€,  

• Επιπλέον κόστος µέσων ετήσιων διδάκτρων φροντιστηρίου (5%) 

3300Χ0,05=165€,  

Συνολική ετήσια επιβάρυνση κατά το σχολικό έτος 2005-2006: 

165€+120€+24€=309€ που σηµαίνει µηνιαία επιβάρυνση του νοικοκυριού κατά 

25€ περίπου. Στο παραπάνω κόστος δεν περιλαµβάνονται οιεσδήποτε εξωσχολικές 

δραστηριότητες όπως είναι η άθληση, η µουσική κλπ.  

 

Κατά το σχολικό έτος 2006-2007 προκύπτουν οι ακόλουθες αυξήσεις:  

• Εκτιµώµενο επιπλέον κόστος γραφικής ύλης και για τα δύο παιδιά 

συµπεριλαµβανοµένου ξενόγλωσσων βιβλίων και βοηθηµάτων καθ’ όλη τη 

διάρκεια  του έτους (5% ή 8%) 324€X0.05 ή 0,08 =16,2€ ή 26€, 
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• Επιπλέον κόστος µέσων ετήσιων διδάκτρων για φροντιστήρια ξένων 

γλωσσών (5%)  2520€Χ0,05=126€,  

• Επιπλέον κόστος µέσων ετήσιων διδάκτρων φροντιστηρίου (5%) 

3465Χ0,05=173,25€  

Εκτιµώµενη συνολική ετήσια επιβάρυνση κατά το σχολικό έτος 2006-

2007: 126€+173,25€+26€=325,25€ που σηµαίνει µηνιαία επιβάρυνση του 

νοικοκυριού κατά 27€ περίπου. Στο παραπάνω κόστος δεν περιλαµβάνονται 

οιεσδήποτε εξωσχολικές δραστηριότητες όπως είναι η άθληση, η µουσική κλπ.  

 

Παράδειγµα 3ο  

Υποθέτουµε οικογένεια µε 2 παιδιά όπου και τα δύο πάνε σε δηµόσιο σχολείο και 

εκ των οποίων το ένα πάει Ε’  δηµοτικού και το άλλο σε οποιαδήποτε τάξη του 

Λυκείου. Όπως και προηγούµενα θεωρείται ότι και τα δύο παιδιά παρακολουθούν 

µαθήµατα σε φροντιστήριο ξένων γλωσσών (κόστος 2000€ συµπεριλαµβανοµένων 

εξέταστρων) και το µεγάλο  πάει σε φροντιστήριο (κόστος 3300€). Το υπερβάλλον 

κόστος εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος 2005-2006 και 2006-2007 είναι: 

 

• Εκτιµώµενο επιπλέον κόστος γραφικής ύλης και για τα δύο παιδιά 

συµπεριλαµβανοµένου ξενόγλωσσων βιβλίων και βοηθηµάτων καθ’ όλη τη 

διάρκεια  του έτους (5% ή 8%) 300€X0.05 ή 0,08 =15€ ή 24€, 

• Επιπλέον κόστος µέσων ετήσιων διδάκτρων για φροντιστήρια ξένων 

γλωσσών (5%)  2000€Χ0,05=100€,  

• Επιπλέον κόστος µέσων ετήσιων διδάκτρων φροντιστηρίου (5%) 

3300Χ0,05=165€  

Συνολική ετήσια επιβάρυνση κατά το σχολικό έτος 2005-2006: 

165€+100€+24€=289€ που σηµαίνει µηνιαία επιβάρυνση του νοικοκυριού κατά 

23,5€ περίπου. Στο παραπάνω κόστος δεν περιλαµβάνονται οιεσδήποτε 

εξωσχολικές δραστηριότητες όπως είναι η άθληση, η µουσική κλπ.  

 

Κατά το σχολικό έτος 2006-2007 προκύπτουν οι ακόλουθες αυξήσεις:  

• Εκτιµώµενο επιπλέον κόστος γραφικής ύλης και για τα δύο παιδιά 

συµπεριλαµβανοµένου ξενόγλωσσων βιβλίων και βοηθηµάτων καθ’ όλη τη 

διάρκεια  του έτους (5% ή 8%) 324€X0.05 ή 0,08 =16,2€ ή 26€, 

• Επιπλέον κόστος µέσων ετήσιων διδάκτρων για φροντιστήρια ξένων 

γλωσσών (5%)  2100€Χ0,05=105€,  

• Επιπλέον κόστος µέσων ετήσιων διδάκτρων φροντιστηρίου (5%) 

3465Χ0,05=173,25€  
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 Εκτιµώµενη συνολική ετήσια επιβάρυνση κατά το σχολικό έτος 2006-

2007: 105€+173,25€+26€=304,25€ που σηµαίνει µηνιαία επιβάρυνση του 

νοικοκυριού κατά 24,5€ περίπου. Στο παραπάνω κόστος δεν περιλαµβάνονται 

οιεσδήποτε εξωσχολικές δραστηριότητες όπως είναι η άθληση, η µουσική κλπ.  

 

 

Παράδειγµα 4ο  

Υποθέτουµε οικογένεια µε 2 παιδιά όπου το ένα πάει στη Γ’ γυµνασίου σε δηµόσιο 

σχολείο και το άλλο πέρασε σε κάποιο τµήµα Ανώτατης εκπαίδευσης στην επαρχία. 

Όπως και προηγούµενα θεωρείται ότι το µικρό τέκνο παρακολουθεί µαθήµατα σε 

φροντιστήριο (κόστος 2400€) ενώ και τα δύο παιδιά παρακολουθούν µαθήµατα σε 

φροντιστήρια ξένων γλωσσών (κόστος 2000€). Επίσης δεδοµένου ότι την 

τελευταία πενταετία έχει σηµειωθεί αύξηση των ενοικίων κατά 50% (µέση ετήσια 

αύξηση 10%). Το υπερβάλλον κόστος κατά το σχολικό έτος 2006-2007 είναι: 

 

• Εκτιµώµενο επιπλέον κόστος γραφικής ύλης και για τα δύο παιδιά 

συµπεριλαµβανοµένου ξενόγλωσσων βιβλίων και βοηθηµάτων καθ’ όλη τη 

διάρκεια  του έτους (5% ή 8%) 400€X0.05 ή 0,08 =20€ ή 32€, 

• Επιπλέον κόστος µέσων ετήσιων διδάκτρων για φροντιστήρια ξένων 

γλωσσών (5%)  2400€Χ0,05=120€,  

• Επιπλέον κόστος µέσων ετήσιων διδάκτρων φροντιστηρίου (5%) 

2000Χ0,05=100€  

• Επιπλέον κόστος από το κόστος ενοικίασης φοιτητικής στέγης (υποθέτουµε 

αύξηση 9% κατά το 2006) για µια γκαρσονιέρα µε ενοίκιο 300€ κατά το 2005: 

3600€X0.09=324€  

Εκτιµώµενη συνολική ετήσια επιβάρυνση κατά το σχολικό έτος 2006-2007 

και για τα δύο τέκνα: 32€+100€+120€+324€=576€. Κατά µέσο όρο το 

µηνιαίο εισόδηµα θα επιβαρυνθεί κατά 48€ περίπου.  
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