
OΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 
Βασικά συµπεράσµατα 

 
1. Καταγράφεται σαφής σχέση µεταξύ µορφωτικού επιπέδου και οικονοµικής 
κατάστασης. Κατά την εξέταση του επιπέδου εκπαίδευσης, ξεκινώντας από τον 
αναλφαβητισµό ως την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης (γυµνάσιο), τα 
ποσοστά παρουσιάζονται υψηλότερα στο φτωχό πληθυσµό, η πορεία αυτή 
αντιστρέφεται, καθώς ανεβαίνει το µορφωτικό επίπεδο. Έτσι, µόνο 20,6% του 
φτωχού πληθυσµού έχει απολυτήριο λυκείου, ενώ στο σύνολο του πληθυσµού το 
ποσοστό αυτό ανεβαίνει στο 28,6%. Η διαφορά αυτή αναλογικά µεγαλώνει 
προχωρώντας στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, από όπου αποφοιτά το 15,3% του 
συνολικού πληθυσµού, έναντι µόνο 4% του φτωχού.  
 
2. Κατά το διάστηµα 1995-2002 η Ελλάδα ακολούθησε µια πορεία σύγκλισης προς το 
µέσο όρο της Ε.Ε.-15 (σε όρους δηµοσίων δαπανών για εκπαίδευση), ενώ βρίσκεται 
µεταξύ των τριών χωρών που σηµειώνουν για το αντίστοιχο διάστηµα (1995-2002) τη 
µεγαλύτερη αύξηση δαπανών ανά µαθητή. Η αύξηση αυτή εν µέρει οφείλεται στη 
µείωση του αριθµού των µαθητών, αλλά είναι προφανές ότι η Ελλάδα προχώρησε σε 
σηµαντική αύξηση των δαπανών ανά µαθητή. Παρόλα αυτά η απόσταση παραµένει 
σηµαντική, κάτι που αποδεικνύεται από το γεγονός ότι η Ελλάδα αποτελεί τη χώρα µε 
τις χαµηλότερες δηµόσιες δαπάνες ανθρώπινου δυναµικού σε σχέση µε τις υπόλοιπες 
χώρες της Ε.Ε.-15.  
 
3. Η Ελλάδα κατάφερε κατά την περίοδο 1995-2002 να συνδυάσει την αύξηση των 
δαπανών ανά φοιτητή µε την αύξηση του αριθµού των φοιτητών. Η ραγδαία αυτή 
αύξηση των δαπανών ανά µαθητή και φοιτητή στην Ελλάδα δεν µπορεί να αποδοθεί 
εξ’ ολοκλήρου στους µεγάλους ρυθµούς ανάπτυξης της περιόδου 1995-2002. 
Σύµφωνα µε τα πρόσφατα στοιχεία του ΟΟΣΑ, το σωρευτικό µέρισµα που η Ελλάδα 
αφιέρωσε στην εκπαίδευση όλων των βαθµίδων υπερκαλύπτει το αναπτυξιακό 
δυναµικό της περιόδου 1995-2002. Με άλλα λόγια, η Ελλάδα κατά την περίοδο 1995-
2002 συνειδητά επέλεξε να αφιερώσει µεγαλύτερο µέρος της ανάπτυξης στην 
εκπαίδευση.  
 
4. Συγκρίνοντας την Ελληνική οικονοµία µε όµοιες οικονοµίες (σε όρους δηµόσιων 
δαπανών ως ποσοστού του ΑΕΠ) εντός της Ε.Ε., προκύπτει ότι η Ελλάδα αφιερώνει 
στην εκπαίδευση ένα σηµαντικά µικρότερο ποσοστό από χώρες όπως η Πορτογαλία, 
το Βέλγιο, η Γαλλία, η Αυστρία, και η Ολλανδία. Το χαµηλό επίπεδο δηµόσιων 
δαπανών για εκπαίδευση στην Ελλάδα οφείλεται εν µέρει στην ανελαστικότητα 
συγκεκριµένων κατηγοριών δηµόσιων δαπανών, όπως είναι οι δαπάνες για άµυνα και 
δηµόσια ασφάλεια, οι δαπάνες για µισθοδοσία δηµόσιων υπαλλήλων και τέλος οι 
δαπάνες για επιχορήγηση ασφαλιστικών ταµείων. Αυτή ακριβώς η άνιση προς την 
παιδεία διάρθρωση των δηµόσιων δαπανών εκφράζει σε µεγάλο βαθµό και το 
έλλειµµα ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής οικονοµίας.  
 
5. Η αύξηση των δηµόσιων επενδύσεων σε ανθρώπινο δυναµικό ουσιαστικά σηµαίνει 
την αναδιάρθρωση όλης της πολιτικής φιλοσοφίας των δηµόσιων επενδύσεων. Η 
δηµιουργία ενός νέου Ελληνικού αναπτυξιακού µοντέλου, που θα στηρίζεται στις 
υψηλές δεξιότητες του ανθρώπινου δυναµικού απαιτεί αυτού του είδους την 
αναδιάρθρωση.  
 
6. Μέσα από τον Προϋπολογισµό του 2006 προκύπτει ότι:  



6
α
. Το κύριο µέρος των δαπανών για την πρωτοβάθµια και τη δευτεροβάθµια 

εκπαίδευση αποδίδεται σε αµοιβές πολιτικών υπαλλήλων (περίπου 91,2% του 
συνόλου των δαπανών για εκπαίδευση αφιερώνονται στις αµοιβές πολιτικών 
υπαλλήλων). Παράλληλα, οι αµοιβές για µετεκπαίδευση-επιµόρφωση, οι 
προµήθειες κεφαλαιουχικού εξοπλισµού και οι επιχορηγήσεις προς ΝΠ∆∆ 
διατηρούνται σε ιδιαίτερα χαµηλά επίπεδα.  
6β. Στην τεχνολογική εκπαίδευση η αναλογία αµοιβών πολιτικών υπαλλήλων 
προς τις συνολικές δαπάνες τεχνολογικής εκπαίδευσης φθάνει το 43%. Οι 
προµήθειες κεφαλαιουχικού εξοπλισµού σηµειώνουν αύξηση, αν και 
παραµένουν πολύ χαµηλές για τον εκσυγχρονισµό της τεχνολογικής 
εκπαίδευσης.  
6γ. Στην πανεπιστηµιακή εκπαίδευση η αναλογία αµοιβών πολιτικών 
υπαλλήλων προς τις συνολικές δαπάνες τεχνολογικής εκπαίδευσης φθάνει το 
66%. Οι προµήθειες κεφαλαιουχικού εξοπλισµού, καθώς και η επιχορήγηση 
ερευνητικών και επιστηµονικών ιδρυµάτων, αντί να αυξάνονται σηµειώνουν 
µείωση µεταξύ των οικονοµικών ετών 2004 και του 2006, ενώ αύξηση 
σηµειώνει το ειδικό ερευνητικό επίδοµα µεταξύ 2004-2006.  

 
7. Η επιχορήγηση προς την αυτοδιοίκηση για δαπάνες εκπαίδευσης, καθώς και η 
επιχορήγηση (στο σύνολο όλων των νοµών) για πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια 
εκπαίδευση µεταξύ 2004-2006, σηµειώνουν κάθετη πτώση. Ενδεικτικά, σε επίπεδο 
νοµών έχουµε περικοπή κονδυλίων (από 17,7 εκ. € το 2004 σε 3,5 εκ.€ το 2006 για 
την πρωτοβάθµια εκπαίδευση και από 90 εκ. € το 2004 σε 13,8 εκ. € για τη 
δευτεροβάθµια εκπαίδευση). Σε ότι αφορά στο Π∆Ε το σύνολο των δαπανών για 
εκπαίδευση το 2004 ήταν 818 εκ. €, το 2006 οι αντίστοιχες δαπάνες ήταν 600 εκ. €.  
 
8. Η κατανοµή των δαπανών για την Παιδεία στο διάστηµα 2004-2007 αποτυπώνεται 
στον πίνακα που ακολουθεί. Για λόγους σύγκρισης δίνονται επίσης οι δαπάνες και για 
το έτος 1996.  
 
 

   

Πραγµατοποιηθείσες 
δαπάνες για την 

παιδεία 
% δαπανών στο 

ΑΕΠ 

  Σύνολο εκ. € Σύνολο 

1996 2757 3,33% 

2004 5894 3,60% 

2005 6301 3,57% 

2006 * 6863 3,55% 

2007 ** 7280 3,49% 

* Εκτίµηση πραγµατοποιήσεων προϋπολογισµού 2007 
** Πρόβλεψη προϋπολογισµού 2007  

 
 
 
 
 
 



Από τον Πίνακα προκύπτουν τα εξής συµπεράσµατα:  
 
9. Οι δαπάνες ως ποσοστό του ΑΕΠ µειώνονται σε κάθε ένα από τους τρεις 
προϋπολογισµούς της Κυβέρνησης της Ν∆: από το 3,60 στο 3,57 το 2005, στο 
3,55 το 2006, και στο 3,49 µε τον προϋπολογισµό του 2007. 
 
10. Οι δαπάνες για την Παιδεία σε απόλυτους αριθµούς εµφανίζουν µία 
µείωση κατά 10% µεταξύ της 3ετίας της Κυβέρνησης της Ν∆ (µε την 
εκτίµηση και του προϋπολογισµού για το 2007) και της προηγούµενης 
τριετίας. 
 
11. Η ετήσια αύξηση των δαπανών παιδείας κατά τη διάρκεια της 3ετίας της 
Κυβέρνησης της Ν∆ (µε την εκτίµηση του προϋπολογισµού για το 2007) είναι 
7,3%. Κατά τη διάρκεια της οκταετίας 1996-2004 η ετήσια αύξηση των 
δαπανών παιδείας ήταν 10%. 
 
12. Για να εκπληρώσει τη δέσµευση του 5% για την Παιδεία ως προς το ΑΕΠ 
µέχρι το τέλος της τετραετίας θα πρέπει στον προϋπολογισµό του 2008 να 
εγγραφούν για την παιδεία περίπου 11 δις Ευρώ, δηλαδή 4 δις Ευρώ 
περισσότερα από όσα στον προϋπολογισµό του 2007. 
 
13. Σύµφωνα µε στοιχεία της ΕΣΥΕ (Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισµών 
2004/2005) για το καταναλωτικό πρότυπο των Ελλήνων, προκύπτει ότι κατά µέσο όρο 
σε µηνιαία βάση κάθε ελληνικό νοικοκυριό κατά το 2004 δαπάνησε 51,34 € έναντι 
38,68 € που δαπάνησε το 1998. Τα προαναφερθέντα ποσοστά και ποσά φαίνεται να 
υποεκτιµούν σηµαντικά τις δαπάνες των νοικοκυρών για εκπαίδευση, καθώς δεν 
περιλαµβάνουν τις δαπάνες για ιδιαίτερα µαθήµατα, οι οποίες δεν καταγράφονται.  
 
14. Η τάση για τα ελληνικά νοικοκυριά είναι να διαθέτουν ένα ολοένα µεγαλύτερο 
µέρος του εισοδήµατος τους για εκπαίδευση. Κατά την τελευταία εικοσαετία τα 
Ελληνικά νοικοκυριά έχουν διπλασιάσει κατά µέσο όρο το ποσοστό του εισοδήµατος 
που κατευθύνουν σε εκπαίδευση.  
 
15. Σύµφωνα µε συντηρητικούς υπολογισµούς µια οικογένεια µε ετήσιο εισόδηµα 
60.000 € και µε δύο παιδιά στη δευτεροβάθµια ή τριτοβάθµια εκπαίδευση ξοδεύει 
τουλάχιστον το 20% του εισοδήµατος της για εκπαίδευση, δηλαδή δαπανά σε µηνιαία 
βάση 1000€ για εκπαίδευση, εκτός της καθολικής συνεισφοράς της (µέσω φορολογίας) 
στη δηµόσια εκπαίδευση.  
 
16. Σύµφωνα µε πρόσφατα στοιχεία του ΟΟΣΑ, η ανά µαθητή-φοιτητή δαπάνη κατά το 
2002 στην Ελλάδα έφθασε τα 4.136$, αισθητά χαµηλότερα από τον µέσο όρο των 
χωρών-µελών του ΟΟΣΑ (7.343$).  
 
17. Συµπεριλαµβάνοντας τις δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη η Ελλάδα δαπανά τα 
λιγότερα για κάθε φοιτητή τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριµένα, η ανά 
φοιτητή δαπάνη φθάνει τα 4.731 $, αισθητά χαµηλότερα από τον µέσο όρο των 
υπόλοιπων χωρών της µελέτης, που ανέρχεται σε 10.655$. Αυτή ακριβώς η αλλαγή 
της κατάταξης της Ελλάδας στις δαπάνες ανά φοιτητή τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (µε 
δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη) απεικονίζει τη µικρή προτεραιότητα που η κεντρική 
διοίκηση αποδίδει στην έρευνα και ανάπτυξη.  
 
18. Οι συνολικές δαπάνες στην τριτοβάθµια εκπαίδευση (και άρα οι δηµόσιες δαπάνες 
στην τριτοβάθµια εκπαίδευση) κύρια κατευθύνονται στις εκπαιδευτικές υπηρεσίες, 



όπως είναι η διδασκαλία και τα συγγράµµατα. Από την άλλη πλευρά οι δαπάνες για 
έρευνα και ανάπτυξη συγκριτικά ατροφούν, καθώς τόσο ο δηµόσιος τοµέας, µέσω της 
κρατικής χρηµατοδότησης, όσο και ο ιδιωτικός τοµέας δεν υποστηρίζουν την έρευνα 
και την ανάπτυξη (Ε&Α). Έτσι, κατά το 2002 η Ελλάδα δαπάνησε το 0,09% του ΑΕΠ 
σε έρευνα και ανάπτυξη στην τριτοβάθµια εκπαίδευση και κατατάσσεται προτελευταία 
σε σύνολο 20 χωρών.  
 
19. Ο αριθµός των φοιτούντων στα Ελληνικά πανεπιστήµια έχει παρουσιάσει ραγδαία 
αύξηση στο διάστηµα 1999-2002. Το 2001 57.300 νέοι Έλληνες φοιτούσαν σε 
πανεπιστήµια του εξωτερικού, ενώ κάθε χρόνο 35.000 νέοι φοιτούν στα Κέντρα 
Ελευθέρων Σπουδών

 
που βρίσκονται στη χώρα µας.  

 
20. Σύµφωνα µε στοιχεία της Eurostat, στην Ελλάδα το 1998 αντιστοιχούσαν 13 
µαθητές ανά εκπαιδευτικό. Έως το 2003 η αναλογία αυτή βελτιώνεται αισθητά και σε 
κάθε εκπαιδευτικό αντιστοιχούν 10 µαθητές. Αντίστοιχα, η σύγκριση µε τις λοιπές 
χώρες της Ε.Ε. δείχνει ότι για το 2003 η Ελλάδα βρίσκεται µεταξύ των κρατών µελών 
µε την καλύτερη αναλογία µαθητών ανά εκπαιδευτικό.  
 
21. Ο συνολικός αριθµός των σχολικών µονάδων της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης 
σηµείωσε µείωση κατά το διάστηµα 1990-2002. Η µείωση αυτή είναι αποτέλεσµα της 
συρρίκνωσης του µαθητικού πληθυσµού λόγω του δηµογραφικού προβλήµατος. Στη 
δευτεροβάθµια και την τεχνική - επαγγελµατική εκπαίδευση σηµειώνεται αύξηση του 
αριθµού των σχολικών µονάδων. 
 
22. Παρά τη βελτίωση της εικόνας σε ό,τι αφορά την αναλογία µαθητών/σχολείων και 
µαθητών/εκπαιδευτικών, ένα ποσοστό της τάξης του 6,5% του συνόλου των σχολικών 
µονάδων εξακολουθεί να λειτουργεί σε διπλοβάρδια (εναλλασσόµενα πρωί-απόγευµα ή 
µόνο απόγευµα ή µόνο βράδυ). 
 
23. Ο αριθµός των εκπαιδευτικών σε όλο το φάσµα της σχολικής εκπαίδευσης, επίσης 
σηµείωσε σηµαντική αύξηση κατά την περίοδο 1990-2002, ανεβαίνοντας από τους 
103.729 το 1990 στους 128.129 το 2002/03.  
 
24. Ενώ ο αριθµός των εκπαιδευτικών αυξάνεται, είναι εξαιρετικά περιορισµένος ο 
αριθµός εκείνων, που διαθέτουν µεταπτυχιακή επιµόρφωση. Σύµφωνα µε τα τελευταία 
στοιχεία του ΚΕΕ, το σχολικό έτος 2003/04 µόνο το 5,8% των υπηρετούντων σε όλες 
τις βαθµίδες εκπαιδευτικών κατείχαν µεταπτυχιακό τίτλο master ή/ και διδακτορικό. Το 
αντίστοιχο ποσοστό των εκπαιδευτικών που έχουν παρακολουθήσει τρίµηνη, ετήσια ή 
διετή επιµόρφωση ανέρχεται σε 29,2%.  



 
25. Σηµαντική πρόοδος παρατηρείται στο ίδιο διάστηµα στο επίπεδο της 
ηλεκτρονικής υποδοµής και της δηµιουργίας βιβλιοθηκών στα σχολεία. Οµως ο 
αριθµός των ηλεκτρονικά εξοπλισµένων σχολείων δε συµπίπτει µε τον αριθµό των 
συνδεµένων στο διαδίκτυο µονάδων.  
 
26. Σε έρευνα που έγινε το 2002 διαπιστώθηκε ότι µεταξύ όλων των Ευρωπαίων 
πολιτών ηλικίας 25-64 ετών, εκείνοι που είχαν παρακολουθήσει κάποιο 
εκπαιδευτικό πρόγραµµα στο µήνα που προηγήθηκε της έρευνας ήταν 8,5%, ενώ 
το αντίστοιχο ποσοστό για την Ελλάδα ήταν µόλις 1,2%.  
 
27. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί µε µεταπτυχιακό ή επιµόρφωση εργάζονται σε 
αστικές περιοχές. Συγκεκριµένα, το 31,3% των εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας και 
δευτεροβάθµιας που εργάζονται σε αστικές περιοχές έχουν κάποιας µορφής 
επιµόρφωση. Για τις ηµιαστικές περιοχές το ποσοστό αυτό είναι 25,9%, ενώ για τις 
αγροτικές 25,2%. Ανάλογη είναι και η κατανοµή των εκπαιδευτικών που διαθέτουν 
µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (master ή διδακτορικό): 6,3% για τις αστικές 
περιοχές, 5% για τις ηµιαστικές και 4,7% για τις αγροτικές περιοχές.  
 
28. Η διαµονή σε αστικό κέντρο αποτελεί πλεονέκτηµα για την εκπαίδευση του 
παιδιού (περισσότερες βιβλιοθήκες, πρόσβαση στις πληροφορίες και στο διαδίκτυο, 
ευρύτερα πνευµατικά ερεθίσµατα και ευκαιρίες για γνώση κλπ).  
 
29. Οι περιφερειακές και άλλες κοινωνικές ανισότητες δεν ευνοούν την ισότιµη 
ένταξη πληθυσµιακών οµάδων, οι οποίες δεν απολαµβάνουν ισότητα ευκαιριών 
εξαιτίας της εθνικής ή πολιτισµικής τους ταυτότητας, κάποιας αναπηρίας τους ή 
άλλου χρόνιου προβλήµατος υγείας, της οικονοµικής ή κοινωνικής τους 
κατάστασης, του φύλου τους, αλλά ακόµη και της γεωγραφικής ζώνης ή 
περιφέρειας στην οποία συµβαίνει να ζουν.  
 


