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Α.   ∆ιδακτικό προσωπικό 
 
1.0   Προσόντα διδακτικού προσωπικού 
 
∆ιδακτικό προσωπικό νηπιαγωγείων 

 
Το διδακτικό προσωπικό του νηπιαγωγείου κατατάσσεται σε τρεις βαθµούς: Α,Β,Γ. Η 
προαγωγή από το βαθµό Γ΄ στο βαθµό Β΄ απαιτεί δύο χρόνια προϋπηρεσίας στο βαθµό 
Γ΄, ενώ η προαγωγή από το βαθµό Β΄ στο βαθµό Α΄ απαιτεί τη συµπλήρωση 
προϋπηρεσίας 6 ετών στο βαθµό Β΄. 

 
Για τον αρχικό διορισµό των δασκάλων του νηπιαγωγείου απαιτείται ένα από τα 
παρακάτω πτυχία: 

 
-Πανεπιστηµιακού επιπέδου πτυχίο του Τµήµατος Νηπιαγωγών. 
-Πτυχίο Σχολής Νηπιαγωγών. 
-Πτυχίο Σχολής Εκπαίδευσης διδακτικού προσωπικού προσχολικής  
αγωγής. 

-Πτυχίο οποιουδήποτε αναγνωρισµένου ξένου πανεπιστηµίου για σπουδές 
εκπαίδευσης δασκάλων νηπιαγωγείου. 

 
∆ιευθυντής µονοτάξιου νηπιαγωγείου είναι ο ίδιος ο δάσκαλος του σχολείου. 
∆ιευθυντής νηπιαγωγείου µε περισσότερες από δύο τάξεις είναι ο ανώτερος σε βαθµό 
δάσκαλος. Μεταξύ ισόβαθµων δασκάλων, ο διευθυντής ορίζεται από τις τοπικές 
εκπαιδευτικές αρχές. 

 
Η οργάνωση του διοικητικού και εκπαιδευτικού έργου αποτελούν ευθύνη του 
διευθυντή του σχολείου. 

 
∆ιδακτικό προσωπικό πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης 

 
Το διδακτικό προσωπικό πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης κατατάσσεται σε βαθµούς: Α,Β, 
και Γ΄. Η προαγωγή από το βαθµό Γ΄στο βαθµό Β΄ απαιτεί δύο χρόνια προϋπηρεσίας 
στο βαθµό Β΄, ενώ η προαγωγή από το βαθµό Β΄ στο βαθµό Α΄ απαιτεί έξι χρόνια 
προϋπηρεσία στο βαθµό Β΄. 

 
Για τον διορισµό του διδακτικού προσωπικού της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης 
απαιτείται, εκτός από το απολυτήριο λυκείου, ένα από τα εξής πτυχία: 

 
-Πανεπιστηµιακού επιπέδου πτυχίο του τµήµατος ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης. 
-Πτυχίο Παιδαγωγικής Ακαδηµίας. 
-Πτυχίο της Εκκλησιαστικής Σχολής Βελλά. 
-Πτυχίο της Ανωτέρας Εκκλησιαστικής Σχολής Θεσσαλονίκης. 
-Κάθε άλλο ισοδύναµο πτυχίο που έχει ληφθεί στο εξωτερικό. 
 

∆ιευθυντής µονοτάξιου σχολείου είναι ο ίδιος ο δάσκαλος του σχολείου. ∆ιευθυντής 
σχολείου µε δύο ή τρεις τάξεις είναι ο ανώτερος σε βαθµό δάσκαλος. Μεταξύ 
ισόβαθµων δασκάλων, ο διευθυντής του σχολείου ορίζεται από τις τοπικές 
εκπαιδευτικές αρχές. Για το διορισµό διευθυντή σχολείου µε τέσσερις ή περισσότερες 
τάξεις προβλέπει το άρθρο 11 του Ν.1566. 

 
Ο διευθυντής σχολείου µε έξι ή περισσότερες τάξεις διδάσκει 20 ώρες την εβδοµάδα. Ο 
διευθυντής σχολείου µε τέσσερις ή πέντε τάξεις διδάσκει 24 ώρες την εβδοµάδα, ενώ οι 
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διευθυντές και οι δάσκαλοι των άλλων σχολείων διδάσκουν 25 ώρες την εβδοµάδα. Την 
οργάνωση του διοικητικού και εκπαιδευτικού έργου αναλαµβάνει ο διευθυντής του 
σχολείου. 

 
∆ιδακτικό προσωπικό κατώτερης δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 

 
Οι καθηγητές της κατώτερης δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (γυµνασίου) διδάσκουν 
µαθήµατα της ειδικότητάς τους. Είναι απόφοιτοι πανεπιστηµίου και έχουν φοιτήσει 
τέσσερα χρόνια στον κλάδο της ειδικότητάς τους. Οι περισσότεροι είναι µόνιµοι 
δηµόσιοι υπάλληλοι, υπάρχουν όµως, και αναπληρωτές καθώς και ωροµίσθιοι 
καθηγητές, που διορίζονται για να καλύψουν συγκεκριµένες εκπαιδευτικές ανάγκες. 

 
∆ιδακτικό προσωπικό ανώτερης δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 

 
Οι καθηγητές της ανώτερης δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (λυκείου) είναι απόφοιτοι 
πανεπιστηµίου και έχουν φοιτήσει τέσσερα χρόνια στον κλάδο της ειδικότητάς τους. 

 
Οι απόφοιτοι των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (ΤΕΙ), στα οποία οι 
σπουδές είναι τριετείς, µπορούν να διοριστούν σε τεχνικά επαγγελµατικά λύκεια 
(ΤΕΛ), σε Ενιαία Πολυκλαδικά Λύκεια (ΕΠΛ) και σε τεχνικές επαγγελµατικές σχολές 
(ΤΕΣ). ∆ιδάσκουν µαθήµατα τεχνικής φύσεως και έχουν παρακολουθήσει κατάρτιση 
καθηγητών διάρκειας ενός έτους στην Παιδαγωγική Ανώτερη Τεχνική Επαγγελµατική 
Σχολή (ΠΑΤΕΣ). Είναι και αυτοί δηµόσιοι υπάλληλοι. 

 
Ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση 

 
Η ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση διδακτικού προσωπικού παρείχετο έως τώρα (1992-94) 
στα 16 ΠΕΚ (Περιφερειακά Επιµορφωτικά Κέντρα) και σε 2 σχολές της 
ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ. 

 
Τα ΠΕΚ, στο διάστηµα των δύο χρόνων λειτουργίας τους (τέσσερα εξάµηνα διάρκειας 
τριών µηνών το καθένα), κατάρτιζαν διδακτικό προσωπικό πρωτοβάθµιας και 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Μέσα στο πλαίσιο τριών διδακτικών περιόδων 
εκπαιδεύτηκαν ακόµη και καθηγητές που ανέµεναν επικείµενο διορισµό. 

 
Αρκετά προβλήµατα οδήγησαν στην ιδέα της βελτίωσης των ΠΕΚ. Τα κυριότερα από 
αυτά ήταν: 

 
-Ανεπαρκής διδασκαλία στα σχολεία από όπου προέρχονταν οι καθηγητές που 
εκπαιδεύονταν. Μια τάξη µπορεί να άλλαζε τρεις καθηγητές κατά τη διάρκεια 
του σχολικού έτους, έναν για κάθε µία από τις τρεις διδακτικές περιόδους της 
ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης του διδακτικού προσωπικού. 
-Απροθυµία των καθηγητών να συµµετέχουν, κυρίως γιατί πολλοί απ΄αυτούς 
έπρεπε να ταξιδεύουν µεγάλες αποστάσεις για να διδάξουν στα ΠΕΚ τους. 
- Το αναλυτικό πρόγραµµα και η µορφή της κατάρτισης δεν ήταν αυτό που 
περίµεναν οι καθηγητές και απείχε πολύ από αυτό που επιθυµούσε η διοίκηση. 
 

Οι σχεδιαζόµενες βελτιώσεις για την αναδιοργάνωση των ΠΕΚ, από το Μάρτιο του 
1995, είναι βασικά οι ακόλουθες: 

 
-΄Ενα ΠΕΚ σε κάθε Νοµαρχία. 
-∆ιοικητική και εκπαιδευτική αυτονοµία των ΠΕΚ. 
-Πολύµορφη κατάρτιση µε έµφαση στην κατάρτιση µέσα στο σχολείο. 
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- ΄Ιδρυση πρόσθετων υπηρεσιών κατάρτισης. 
 

Η πειραµατική περίοδος άρχισε ήδη µε 4 ΠΕΚ-πιλότους. 
 

Μια άλλη µορφή ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης καθηγητών είναι η διετής κατάρτιση 
που ακολουθεί τη βασική (η λεγόµενη µετεκπαίδευση) και παρέχεται σε ξεχωριστό 
ίδρυµα. Για την παρακολούθηση προαπαιτούνται εξετάσεις. Αυτή η µορφή της 
κατάρτισης, που επηρεάζει ένα πολύ µικρό αριθµό διδακτικού προσωπικού, γίνεται 
µόνο για τους δασκάλους του δηµοτικού. Η µετεκπαίδευση των καθηγητών 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης καταργήθηκε µερικά χρόνια πριν. 

 
2.0.   ∆ιορισµός - Προαγωγή 
 
Το διδακτικό προσωπικό όλων των επιπέδων εκπαίδευσης (του νηπιαγωγείου, 
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης) διορίζεται και τοποθετείται σύµφωνα 
µε καταλόγους που τηρούνται από το Υπουργείο Παιδείας κάθε χρόνο (επετηρίδα). Ο 
διορισµός γίνεται, κατά κύριο λόγο, µε σειρά προτεραιότητας βάσει της ηµεροµηνία 
υποβολής της αίτησης των υποψηφίων  για την κατάρτιση της επετηρίδας. 
 
Οι κατάλογοι αυτοί αφορούν κάθε κατηγορία εκπαίδευσης. Οι καθηγητές της 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, όµως, διαχωρίζονται και περαιτέρω σε ειδικές λίστες, 
ανάλογα µε την ειδικότητά τους. 
 
Η επετηρίδα καταρτίζεται κάθε χρόνο βάσει ορισµένων κριτηρίων: 
 

-Ειδικά κοινωνικά κριτήρια, όπως: 
α) Ανάπηροι λόγω πολέµου (ή και περιόδων ειρήνης) και τα παιδιά τους 
β) Πολύτεκνοι (κάτω από 4 παιδιά) 
-∆ιδακτορικό ∆ίπλωµα. 

 
Οι δύο αυτές κατηγορίες έχουν προτεραιότητα µόνο όσον αφορά την επιλογή του ιδίου 
έτους και δεν αλλάζουν τη σειρά των υπολοίπων υποψηφίων της επετηρίδας 
 
 
Β.   Οικονοµικοί Πόροι 
 
1.0.   ∆ηµόσιες δαπάνες για την εκπαίδευση 
 
Στο τµήµα αυτό παρουσιάζουµε, αναλυτικά, την ανάπτυξη των δαπανών του Ελληνικού 
∆ηµόσιου Εκπαιδευτικού Συστήµατος κατά τη διάρκεια των τελευταίων 25 χρόνων 
(1970-1994). 
 
1.1.  Συνολικές ∆απάνες 
 
΄Οπως φαίνεται παρακάτω στον Πίνακα 1 του Παραρτήµατος VΙ.B, οι συνολικές 
δαπάνες, τρέχουσες και επενδύσεων, για το σύνολο της δηµόσιας εκπαίδευσης που 
βρίσκεται στην αρµοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας, παρουσιάζουν βαθµιαία 
αύξηση σε σταθερές τιµές (πίνακας 5). Σε περιόδους δηµοσιονοµικής στενότητας, ο 
προϋπολογισµός επενδύσεων είναι ο πρώτος που µειώνεται. Οι συνολικές τρέχουσες 
δαπάνες παρουσιάζουν µια τακτική αύξηση σε σύγκριση µε τις συνολικές δαπάνες 
επενδύσεων, που παρουσιάζουν µια συνολική τάση για αύξηση, αλλά µε µη τακτικές 
περιόδους αυξοµειώσεων, ανάλογα µε τη γενική οικονοµική πολιτική. 
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 ∆ΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ  

ΕΤΟΣ Τρέχουσες δαπάνες ∆απάνες επενδύσεων Τρέχουσες δαπάνες και 
δαπάνες επενδύσεων 

 τρέχουσες 
τιµές 

σταθερές 
τιµές ’80 

τρέχουσες 
τιµές  

σταθερές 
τιµές’80 

τρέχουσες  
τιµές  

σταθερές τιµές 
’80 

1 2 3 4 5 6 7 
70 5 300 20 385 1 100 5 556 6 400 25 940 
71 5 900 21 852 1 130 5 650 7 030 27 502 
72 7 420 26 219 1 870 8 657 9 290 34 876 
73 9 670 29 572 3 200 11 940 12 870 41 512 
74 11 500 27 711 2 240 6 474 13 740 34 185 
75 14 000 29 787 4 100 11 022 18 100 40 809 
76 17 300 32 458 5 400 12 357 22 700 44 815 
77 22 600 37 793 6 140 11 762 28 740 49 555 
78 29 500 43 834 7 800 12 420 37 300 56 254 
79 36 000 44 944 8 100 9 818 44 100 54 762 
80 42 060 42 060 6 660 6 660 48 720 48 720 
81 49 470 39 735 8 425 7 207 57 895 46 942 
82 69 680 46 268 10 370 7 880 80 050 54 148 
83 92 060 50 722 15 205 9 931 107 265 60 653 
84 117 180 54 655 24 185 13 679 141 365 68 334 
85 150 000 58 640 28 600 13 836 178 600 72 476 
86 180 528 57 365 33 600 13 228 214 128 70 593 
87 198 208 54 096 38 000 13 380 236 208 67 476 
88 242 000 58 187 40 300 12 794 282 300 70 981 
89 276 000 57 862 48 000 13 483 324 000 71 345 
90 365 000 64 302 49 000 11 470 414 000 75 772 
91 468 000 68 707 60 000 11 902 528 000 80 609 
92 535 000 68 298 69 000 12 007 604 000 80 305 
93 578 000 64 726 90 000 13 738 668 000 78 464 
94 665 000 66 490 125 000 17 036 790 000 83 526 

 
1.2   Το ποσοστό της εκπαίδευσης στον Κρατικό Προϋπολογισµό και στο 
Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (Α.Ε.Π.). 

 
΄Οπως φαίνεται παρακάτω στο τµήµα του Πίνακα 1 του Παραρτήµατος VI,B, το 
ποσοστό της δηµόσιας εκπαίδευσης στον κρατικό προϋπολογισµό, και για µια περίοδο 
25 ετών, είναι 10 τοις εκατό κατά µέσο όρο. ΄Οµως από το 1987 και µετά, µειώνεται 
σταθερά, και φθάνοντας το 7% το 1994. Αιτία αυτής της µείωσης είναι η δυσανάλογη 
ανάπτυξη του κρατικού προϋπολογισµού λόγω της αύξησης των δαπανών για το 
δηµόσιο χρέος. 
 
Αντίθετα, το ποσοστό των δαπανών για τη δηµόσια εκπαίδευση στο Ακαθάριστο 
Εθνικό Προϊόν (Α.Ε.Π.), βαθµιαία αυξάνεται, αφενός, λόγω της αύξησης των δαπανών 
της δηµόσιας εκπαίδευσης, σε σταθερές τιµές και, αφετέρου, λόγω του χαµηλού ρυθµού 
αύξησης του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (Α.Ε.Π.). 
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ΕΤΟΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝΣΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΙ 
ΣΤΟ Α.Ε.Π. 

 Τρέχουσες 
δαπάνες 

∆απάνες 
επενδύσεων 

Συνολικές 
δαπάνες 

Α.Ε.Π. 

1 2 3 4 5 
70 9.64 8.46 9.41 2.14 
71 10.05 7.75 9.59 2.13 
72 10.98 10.01 10.77 2.46 
73 12.45 11.57 12.22 2.66 
74 13.85 11.96 13.50 2.44 
75 9.91 12.54 10.40 2.69 
76 10.08 12.91 10.63 2.75 
77 11.29 13.43 11.69 2.98 
78 11.78 14.00 12.18 3.21 
79 11.11 11.82 11.24 3.09 
80 11.20 10.25 11.06 2.85 
81 10.82 8.96 10.50 2.82 
82 10.17 8.30 9.88 3.11 
83 9.91 8.69 9.72 3.49 
84 10.65 10.99 10.70 3.72 
85 10.61 10.40 10.57 3.87 
86 10.13 10.57 10.20 3.86 
87 9.31 10.44 9.47 3.70 
88 8.64 10.89 8.90 3.69 
89 8.21 11.15 8.54 3.52 
90 7.80 10.65 8.05 3.95 
91 7.93 10.53 8.16 4.22 
92 7.99 9.72 8.16 4.00 
93 7.09 9.23 7.32 3.94 
94 6.45 12.50 6.99 4.16 

 
1.3   ∆απάνες κατά επίπεδο εκπαίδευσης 
 
1.3.1. Τρέχουσες δαπάνες. 
 
΄Οπως φαίνεται παρακάτω, (στο τµήµα του Πίνακα 2 του Παραρτήµατος VI, B) οι 
δαπάνες για την προσχολική και πρωτοβάθµια εκπαίδευση µειώνονται σε σταθερές 
τιµές, προοδευτικά και σταθερά (π.χ. το 1970 ανέρχονταν 47%, ενώ το 1994 µόλις 
30%), προς όφελος της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (π.χ. το 1970 23% και το 1994, 
38%). 

 
Οι δαπάνες για την τριτοβάθµια εκπαίδευση αυξάνονται, αλλά µε σχετικά χαµηλούς 
ρυθµούς, σε σύγκριση µε αυτές για τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Συνολικά, όµως, το 
ποσοστό της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης αυξάνεται σηµαντικά σε βάρος της Γενικής 
Εκπαίδευσης. 
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ΕΤΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ∆ΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΤΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ 

 ΠΡΟΣΧΟΛ.
+Α/ΘΜΙΑ 

Β/ΘΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΙ ΑΕΙ Γ/ΒΑΘΜΙΑ ΑΛΛΕΣ 
∆ΑΠΑΝΕΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
70 47.14 23.04 70.18 2.79 13.02 15.80 14.02 100.00 
71 49.02 24.92 73.94 0.47 12.39 12.87 13.19 100.00 
72 47.38 24.36 71.75 0.58 14.22 14.80 13.45 100.00 
73 42.98 24.60 67.58 0.83 17.06 17.89 14.53 100.00 
74 38.94 24.27 63.21 1.18 13.79 14.98 21.81 100.00 
75 41.44 25.47 66.91 1.34 16.72 18.06 15.04 100.00 
76 40.00 28.23 68.23 1.77 15.91 17.68 14.09 100.00 
77 36.43 27.93 64.36 1.66 15.35 17.01 18.63 100.00 
78 37.62 27.39 65.02 1.86 14.51 16.37 18.61 100.00 
79 38.64 32.02 70.65 1.73 14.00 15.73 13.61 100.00 
80 37.71 32.73 70.44 2.30 14.48 16.78 12.78 100.00 
81 36.46 33.06 69.52 2.89 15.22 18.11 12.37 100.00 
82 35.90 34.30 70.20 2.75 15.12 17.87 11.93 100.00 
83 35.33 35.83 71.17 2.65 14.35 17.00 11.83 100.00 
84 34.40 35.69 70.09 2.93 14.85 17.78 12.13 100.00 
85 35.25 35.06 70.30 3.76 14.60 18.36 11.34 100.00 
86 33.50 35.77 69.27 4.11 15.08 19.19 11.55 100.00 
87 33.19 36.10 69.30 4.58 15.10 19.68 11.03 100.00 
88 32.46 39.10 71.56 4.01 14.48 18.49 9.95 100.00 
89 32.05 38.56 70.60 4.77 15.16 19.93 9.46 100.00 
90 29.99 36.46 66.44 6.24 16.66 22.90 10.65 100.00 
91 31.40 36.68 68.08 5.71 16.73 22.45 9.47 100.00 
92 30.68 37.10 67.78 4.96 16.46 21.42 10.79 100.00 
93 30.21 38.09 68.30 5.02 15.76 20.77 10.93 100.00 
94 29.60 37.68 67.28 5.34 16.23 21.57 11.15 100.00 

 
1.3.2.  ∆απάνες επενδύσεων 

 
΄Οπως φαίνεται παρακάτω, στο τµήµα του Πίνακα 3 του Παραρτήµατος VΙ.Β, 

σε αντίθεση µε την περίπτωση του 2.1.3.1, οι δαπάνες για την προσχολική και 
πρωτοβάθµια εκπαίδευση παρουσιάζουν, σε σταθερές τιµές, µια τάση αύξησης, ενώ 
αυτές για τη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση µειώνονται. 

 
Παρόλα αυτά, οι δαπάνες για την Τριτοβάθµια Εκπαίδευση συνεχώς 

αυξάνονται µε εντατικό ρυθµό και είναι σηµαντικά µεγαλύτερες από αυτές των 
δαπανών επενδύσεων για τη γενική εκπαίδευση. Τέλος, το ποσοστό των δαπανών για τη 
γενική εκπαίδευση µειώνεται, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για την Τριτοβάθµια 
αυξάνεται.. 
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ΕΤΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ∆ΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ 
∆ΑΠΑΝΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ 

 ΠΡΟΣΧΟΛ.
+Α/ΘΜΙΑ 

Β/ΘΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΙ ΑΕΙ Γ/ΒΑΘΜΙΑ ΑΛΛΕΣ 
∆ΑΠΑΝΕΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
70 33.33 47.62 80.95 0.00 16.19 16.19 2.86 100.00 
71 38.83 38.83 77.67 0.00 19.42 19.42 2.91 100.00 
72 35.98 39.68 75.66 0.00 22.75 22.75 1.59 100.00 
73 35.60 38.80 74.40 0.00 24.80 24.80 0.80 100.00 
74 35.42 33.75 69.17 8.83 19.08 27.92 2.92 100.00 
75 30.43 39.13 69.57 12.85 15.41 28.26 2.17 100.00 
76 34.55 34.55 69.09 6.96 20.67 27.64 3.27 100.00 
77 33.87 32.26 66.13 9.05 22.24 31.29 2.58 100.00 
78 41.25 30.00 71.25 4.98 22.03 27.00 1.75 100.00 
79 35.89 30.32 66.21 6.99 23.95 30.94 2.85 100.00 
80 35.94 37.50 73.44 4.69 21.88 26.56 0.00 100.00 
81 38.10 29.76 67.86 4.31 23.79 28.10 4.05 100.00 
82 36.85 31.11 67.96 4.33 17.89 22.22 9.81 100.00 
83 37.09 37.74 74.82 4.57 18.72 23.29 1.89 100.00 
84 30.96 40.04 71.00 10.35 15.89 26.23 2.76 100.00 
85 32.26 35.84 68.10 8.24 21.15 29.39 2.51 100.00 
86 34.88 33.16 68.03 7.23 24.05 31.29 0.68 100.00 
87 36.33 23.74 60.08 10.23 28.79 39.02 0.90 100.00 
88 38.39 23.13 61.52 7.34 29.73 37.07 1.41 100.00 
89 32.97 20.81 53.78 6.20 38.21 44.41 1.81 100.00 
90 34.29 20.89 55.17 6.95 36.14 43.10 1.73 100.00 
91 39.14 19.04 58.18 7.24 33.31 40.54 1.28 100.00 
92 41.88 21.68 63.57 4.60 30.13 34.73 1.70 100.00 
93 37.95 22.88 60.83 3.99 30.47 34.46 4.72 100.00 
94 39.20 24.00 63.20 3.60 29.60 33.20 3.60 100.00 

 
1.3.3 Συνολικές δαπάνες (Τρέχουσες και Επενδύσεων) 

 
΄Οπως φαίνεται παρακάτω, στο τµήµα του Πίνακα 4 του Παραρτήµατος VI. B, οι 
συνολικές δαπάνες (τακτικές και επενδύσεων) για την Προσχολική και Πρωτοβάθµια 
Εκπαίδευση αυξάνονται, αλλά µε βραδύ ρυθµό, ενώ το ποσοστό τους στις συνολικές 
δαπάνες παρουσιάζει τάσεις µείωσης. 
 
Οι συνολικές δαπάνες για τη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση αυξάνονται µε ταχύτερους 
ρυθµούς (σε σύγκριση µε την πρωτοβάθµια και προσχολική εκπαίδευση), ενώ και το 
ποσοστό τους στις συνολικές δαπάνες επίσης αυξάνεται. 
 
Συνολικά, το ποσοστό των δαπανών για τη γενική εκπαίδευση (σύνολο και των δύο 
ανωτέρω κατηγοριών) µειώνεται. 
 
΄Οσον αφορά την Τριτοβάθµια Εκπαίδευση, οι συνολικές δαπάνες αυξάνονται µε 
µεγαλύτερο ρυθµό από τις δύο ανωτέρω κατηγορίες, ενώ -χωρίς αυτό να µας 
εκπλήσσει- το συνολικό ποσοστό τους επίσης αυξάνεται σε βάρος της γενικής 
εκπαίδευσης. 
 
Συµπέρασµα: Από τα προαναφερόµενα, καθίσταται φανερό ότι υπάρχει προοδευτική 
αλλαγή της προτεραιότητας όσων αφορά τις δηµόσιες δαπάνες από τη Γενική 
Εκπαίδευση προς την Τριτοβάθµια. Το γεγονός αυτό σχετίζεται µε τις εθνικές 
προτεραιότητες. Για παράδειγµα, η πολιτική παρέµβαση γίνεται εµφανής από την 
αύξηση της χρηµατοδότησης της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης σε σύγκριση µε αυτήν της 
Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας. 
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 ∆ΑΠΑΝΕΣ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ  
(σε σταθερές τιµές 1980) 

ΕΤΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛ. 
& Α/ΘΜΙΑ 

Β/ΘΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ 
& ΕΠΑΓΓΕ/ΚΗ 

Γ/ΒΑΘΜΙΑ ΑΛΛΕΣ ΚΟΙΝΕΣ 
∆ΑΠΑΝΕΣ 

1 2 3 4 5 6 
70 25 940 10 591 7 534 4 611 3 204 
71 27 502 12 278 7 362 4 085 3 776 
72 34 876 14 088 11 189 4 743 4 856 
73 41 512 14 392 13 930 8 904 4 286 
74 34 202 12 384 9 088 6 716 6 013 
75 40 809 14 880 12 110 9 477 4 342 
76 44 815 16 320 12 520 10 204 5 771 
77 49 555 17 040 12 693 11 416 8 406 
78 56 254 19 582 15 711 11 973 8 988 
79 58 070 21 610 18 205 11 645 6 610 
80 48 720 16 721 16 616 9 565 5 818 
81 46 942 16 443 15 884 9 131 5 484 
82 54 148 18 800 18 839 10 396 6 113 
83 60 653 20 251 21 744 11 830 6 829 
84 65 620 21 768 25 341 14 743 3 768 
85 72 476 22 883 26 880 15 688 7 026 
86 70 593 23 289 24 807 16 264 6 234 
87 67 477 22 142 23 282 16 086 5 966 
88 70 973 25 083 22 715 16 693 6 482 
89 71 389 21 612 25 842 17 891 6 044 
90 74 878 22 947 25 511 19 466 6 953 
91 75 998 24 791 25 765 19 222 6 220 
92 80 357 26 003 27 957 18 819 7 578 
93 78 391 24 742 27 777 18 157 7 716 
94 83 577 26 374 29 162 20 011 8 030 

 
1.4.   ∆απάνες ανά µαθητή/φοιτητή 

 
Ο δείκτης ''∆απάνες ανά µαθητή/σπουδαστή'' δεν έχει άλλο σκοπό παρά να υποδείξει 
την ετήσια εθνική δαπάνη ανά ''µαθητή'' καθώς και την ετήσια τάση αυτής της δαπάνης. 
Αυτό που κυρίως ενδιαφέρει είναι η σύγκριση της ''δαπάνης'' ανά µαθητή-σπουδαστή'' 
µεταξύ των επιπέδων εκπαίδευσης, καθώς και η ανάλυση της κρατικής δαπάνης ανά 
απόφοιτο από κάθε επίπεδο. Η πρώτη συνάγεται από τον Πίνακα '"∆απάνες ανά 
Μαθητή-Σπουδαστή'', ενώ η δεύτερη υπερβαίνει τους σκοπούς αυτής της µελέτης. 
 
΄Οπως φαίνεται παρακάτω, στο τµήµα του Πίνακα 5 του Παραρτήµατος VI. B., 
σηµειώνεται γενική αύξηση, σε σταθερές τιµές, των δαπανών ανά µαθητή/φοιτητή. 
 
Στην προσχολική και πρωτοβάθµια εκπαίδευση υπάρχει µια προοδευτική αύξηση, η 
οποία όµως, δικαιολογείται κυρίως από την πτώση του ρυθµού γεννήσεων κατά τα 
τελευταία 5 χρόνια (βλ. IV 1.3). 
Στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση υπάρχει µια προοδευτική και πραγµατική αύξηση των 
δαπανών ανά µαθητή. 
 
΄Οσον αφορά τις δαπάνες της ανωτάτης εκπαίδευσης, υπάρχει µια προοδευτική και 
τακτική αύξηση των δαπανών ανά φοιτητή, σε σύγκριση µε τις δαπάνες της µη-
πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης (π.χ. της Τεχνολογικής Εκπαίδευσης), όπου φαίνεται 
προοδευτική µείωση, αιτία της οποίας είναι κάποιοι περιορισµοί των δαπανών καθώς 
και µια σηµαντική αύξηση των αντίστοιχων εγγραφών. 
 

 



 

 74 

  ∆ΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ/ΦΟΙΤΗΤΗ 
 (σταθερές τιµές του 1980) 

ΕΤΟΣ Α/ΘΜΙΑ Β/ΘΜΙΑ Τ.Ε.Σ.. ΑΕΙ TEI ΣΥΝΟΛΟ 
1 2 3 4 5 6 7 

70 11 121 19 127 27 623 50 436 101 643 18 834 
71 13 245 16 859 18 007 52 838 17 824 19 337 
72 15 412 24 264 20 355 76 270 21 172 22 303 
73 15 589 29 074 13 676 85 648 28 620 22 846 
74 13 181 18 205 13 155 70 606 118 874 25 082 
75 15 679 23 181 21 027 73 726 251 515 26 670 
76 17 067 22 414 20 637 81 250 122 865 27 706 
77 17 662 21 450 25 983 92 921 93 929 31 236 
78 20 087 25 614 32 969 96 613 80 961 33 909 
79 22 008 28 985 31 660 88 625 71 123 31 124 
80 17 070 24 859 34 384 90 578 57 888 28 390 
81 16 856 22 865 35 489 100 515 70 934 29 550 
82 19 199 25 598 33 708 104 107 74 799 32 163 
83 20 721 29 381 42 123 94 799 66 643 32 422 
84 22 091 33 446 54 022 101 582 89 946 36 034 
85 23 181 34 952 50 393 106 958 86 824 39 636 
86 23 514 31 977 42 084 101 734 59 523 35 396 
87 22 853 28 560 43 754 101 999 63 810 34 098 
88 25 940 29 345 47 238 107 086 49 705 37 727 
89 22 861 33 312 53 258 125 051 52 725 40 257 
90 24 849 33 606 46 572 121 904 51 481 41 861 
91 22 629 32 853 42 929 112 704 46 153 40 491 
92 24 324 35 350 46 189 110 360 42 255 40 884 
93 22 889 33 594 35 913 128 742 43 208 41 780 
94 24 053 35 337 34 913 132 769 41 961 43 377 

 
1.5  ∆ηµόσιες δαπάνες για την Τριτοβάθµια Εκπαίδευση. Προβλέψεις για στέγαση, 
σίτιση και συγγράµµατα. 
 
Οι δαπάνες αυτές καλύπτονται κυρίως από τον τακτικό προϋπολογισµό και, ανάλογα µε 
τη µορφή του ιδρύµατος, διαµορφώνονται  ως εξής: 
 
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (ΑΕΙ) 
 
Το ενοίκιο και η στέγαση των φοιτητών κόστισε, το 1994, 295 εκατοµ. δραχµές και, το 
1995, 344 εκατοµ. δραχµές. Η δαπάνη αυτή καλύπτει κυρίως το ενοίκιο για στέγαση, 
ενώ µέρος της (σύµφωνα µε απόφαση της διοίκησης του Πανεπιστηµίου) µπορεί να 
καλύψει και αίθουσες διδασκαλίας. Πρέπει να σηµειωθεί ότι οι δαπάνες για τη 
λειτουργία των φοιτητικών εστιών που ανήκουν στο πανεπιστήµιο (βλέπε VI 3.4), 
συµπεριλαµβάνονται σε κονδύλι γενικών δαπανών για τη λειτουργία των 
Πανεπιστηµίων, δηλ. σε ένα συνολικό κονδύλι 25.500.000.000 δρχ. για το 1994 και 
25.000.000.000 δρχ. για το 1995. 
 
Οι δαπάνες για τη σίτιση των φοιτητών, ανέρχονται σε 4.900.000.000 δρχ. το 1994 και 
σε 5.055.000.000 το 1995. Οι δαπάνες αυτές καλύπτουν την παροχή γευµάτων από τα  
εστιατόρια των πανεπιστηµίων καθώς και τις φοιτητικές εστίες. 
 
Τέλος, οι δαπάνες για τα συγγράµµατα, το 1994, ανέρχονται σε 3.400.000.000 δρχ., και 
το 1995 σε 3.100.000.000 δρχ. και καλύπτουν το κόστος των συγγραµµάτων που 
παρέχονται µέσα στο πλαίσιο της δωρεάν εκπαίδευσης δωρεάν στους φοιτητές.΄Ενα 
συνολικό ποσόν 700 εκατοµ. δραχµών µπορεί να παρέχεται για τις δαπάνες των 
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πανεπιστηµιακών εκδόσεων, και αυτό συνάγεται από τις προαναφερόµενες 
λειτουργικές δαπάνες. Το 1994 υπολογίστηκε ότι µόνο για 11 από τα 18 πανεπιστήµια 
το απόθεµα των βιβλιοθηκών σε βιβλία ή περιοδικά ανέρχεται σε 205 και 508 εκατοµ. 
δραχµές αντίστοιχα (Καφετζόπουλος-Χουρδάκη 1994). 
 
Η δαπάνη αυτή καλύπτεται ή από τον Τακτικό Προϋπολογισµό (από το κονδύλι για το 
γενικό εξοπλισµό των πανεπιστηµίων) και/ή από τον προϋπολογισµό επενδύσεων 
(κονδύλι των γενικών λειτουργικών δαπανών). 
 
Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (ΤΕΙ) 
 
Παρόµοια περίπου είναι η κατάσταση και για τα ΤΕΙ. Το 1994 η δαπάνη για τα δωρεάν 
συγγράµµατα ανερχόταν σε 264 εκατοµµ. δρχ., ενώ η δαπάνη ενοικίου που 
καταβάλλεται από τα πανεπιστήµια για τη στέγαση των φοιτητών ανερχόταν σε 300 
εκατοµ. δρχ. 
 
΄Ετσι, παρόλη την έλλειψη στοιχείων και συστηµατικής έρευνας, µπορούµε να 
συµπεράνουµε ότι οι ανωτέρω δαπάνες είναι σηµαντικά υψηλές και ότι, σε κάποιες 
περιπτώσεις, χρειάζεται πιο αποτελεσµατική οικονοµική διαχείριση. Π.χ., οι υψηλές 
δαπάνες για ενοίκια µπορούν να µειωθούν, αν υπάρξουν περισσότερες εστίες, και η 
δαπάνη για τις συνδροµές σε περιοδικά µπορεί επίσης να µειωθεί µε καλύτερο 
συντονισµό, όχι µόνο µέσα στο πλαίσιο ενός συγκεκριµένου πανεπιστηµίου, αλλά και 
µεταξύ όλων των πανεπιστηµίων µέσω της ηλεκτρονικής σύνδεσης µε δίκτυο 
βιβλιοθηκών. 
 
2.0 Ιδιωτικές δαπάνες για εκπαίδευση 
 
΄Οπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα (που είναι µέρος του Πίνακα 6 του 
Παραρτήµατος VI, B), όλες οι ιδιωτικές δαπάνες για την εκπαίδευση όλων των 
επιπέδων, συµπεριλαµβανοµένης και της δηµόσιας εκπαίδευσης και κατάρτισης, οι 
δαπάνες για επίσηµη ιδιωτική εκπαίδευση, οι δαπάνες για ιδιωτική εκπαίδευση, οι 
δαπάνες για σπουδές στο εξωτερικό, κτλ., αποτελούν ένα σηµαντικό ποσοστό των  
δηµόσιων δαπανών, δηλ. το 60 τοις εκατό. Έτσι, το συνολικό ποσοστό των δηµοσίων 
και ιδιωτικών δαπανών του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (Α.Ε.Π.) υπολογίζεται για 
το 1994 σε 6,3%, το οποίο αναλύεται σε 4% για δηµόσιες δαπάνες και 2,3% για 
ιδιωτικές. 
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ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ Ι∆ΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
                ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟ Α.Ε.Π. 

ΕΤΟΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΥΠΕΠΘ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΟΣ 
ΥΠΕΠΘ 

ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΩΝ 

1 2 3 4 
70 2.22 1.46 3.69 
71 2.17 1.52 3.69 
72 2.27 1.58 3.86 
73 2.18 1.53 3.71 
74 2.73 1.70 4.43 
75 2.75 1.66 4.41 
76 2.76 1.59 4.35 
77 3.14 1.81 4.95 
78 3.30 1.75 5.05 
79 3.03 1.68 4.71 
80 2.91 1.76 4.67 
81 3.17 1.85 5.01 
82 3.38 1.91 5.28 
83 3.42 1.95 5.37 
84 3.68 1.91 5.58 
85 4.05 1.92 5.96 
86 2.68 1.97 4.65 
87 3.67 1.98 5.65 
88 3.77 1.96 5.73 
89 3.83 1.91 5.74 
90 4.13 2.44 6.57 
91 3.97 2.51 6.47 
92 3.76 2.39 6.15 
93 3.95 2.61 6.55 
94 4.02 2.33 6.34 

 
Γ.   ΥΠΟ∆ΟΜΗ 
 
1.0.  Ιστορική αναδροµή - Ο Οργανισµός Σχολικών Κτιρίων (ΟΣΚ) 
 
Μέχρι το 1965, όλη τη διαδικασία, από τον προγραµµατισµό µέχρι τη χρηµατοδότηση, 
τον κτιριακό σχεδιασµό, την κατασκευή και τη διαχείριση των σχολικών κτιρίων  
υλοποιούσε το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων (ΥΠΕΠΘ), που ήταν η 
υπεύθυνη αρχή για το σχεδιασµό και κατασκευή των σχολικών κτιρίων σε όλη τη χώρα. 
 
Το 1962, ο Οργανισµός Σχολικών Κτιρίων (ΟΣΚ) ιδρύθηκε για να ικανοποιήσει τις 
αυξηµένες απαιτήσεις για νέα σχολικά κτίρια εξαιτίας της τροµακτικής αύξησης του 
αστικού πληθυσµού κατά την περίοδο της δεκαετίας του 1950 και τις αρχές του 1960. 
Οι δραστηριότητες του ΟΣΚ προβλεπόταν να διαρκέσουν µόνο για πέντε χρόνια, δηλ. 
ως το 1967. 
 
Έτσι, όµως, το έργο του ΟΣΚ κατά την περίοδο αυτή αποδείχθηκε πολύ σηµαντικό και, 
έτσι, αποφασίστηκε ότι ο ΟΣΚ θα εξακολουθήσει να λειτουργεί σε µόνιµη βάση ως 
υπεύθυνος οργανισµός για το πρόγραµµα κατασκευών των σχολικών κτιρίων στην 
Ελλάδα. 
 
Οι πρώτες του δραστηριότητες αφορούσαν την ανάπτυξη νέων προγραµµάτων 
κατασκευών, το σχεδιασµό νέων τυποποιηµένων σχολικών κτιρίων, την εξεύρεση 
οικοπέδων για την κατασκευή νέων κτιρίων και την παροχή του απαραίτητου 
εξοπλισµού για τα νέα σχολεία, καθώς και γι΄αυτά που ήδη υπήρχαν. 
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Το 1984, αποφασίστηκε ότι ο ΟΣΚ θα είναι υπεύθυνος µόνο για τη Νοµαρχία Αττικής, 
ενώ οι ∆ιευθύνσεις Τεχνικών Υπηρεσιών όλων των άλλων νοµαρχιών της Ελλάδας θα 
είναι υπεύθυνες για τις αντίστοιχες περιφέρειές τους. Παρόλα αυτά, ο ΟΣΚ παρέχει την 
απαραίτητη βοήθεια όσον αφορά τα προγράµµατα κατασκευών, τις τεχνικές 
απαιτήσεις, τα τυποποιηµένα σχέδια των σχολικών κτιρίων, τις λεπτοµέρειες 
κατασκευής τους και τις προδιαγραφές και κανονισµούς των µειοδοτικών διαγωνισµών. 
 
Το 1990, οι δηµοτικές αρχές ανέλαβαν την ευθύνη για όλες τις επισκευές και τη 
συντήρηση των σχολικών κτιρίων της περιφέρειάς τους. Η οικονοµική στήριξη αυτών 
των δραστηριοτήτων αποφασίζεται από τον ΟΣΚ κάθε ηµερολογιακό έτος, µετά από 
εξέταση των αιτηµάτων των δηµοτικών αρχών. 
 
2.0 Σχολικά κτίρια 
 
Όσον αφορά τη Νοµαρχία Αττικής, την ευθύνη της οποίας έχει ο Ο.Σ.Κ., η σηµαντική 
αύξηση του πληθυσµού στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας κατά τη διάρκεια των 
τελευταίων δεκαετιών δηµιούργησε την ανάγκη σχεδιασµού και κατασκευής νέων 
σχολικών κτιρίων. ∆εν υπήρχε πρόβλεψη για τα απαιτούµενα οικόπεδα για την 
κατασκευή παρόµοιων κτιρίων. Η απόκτηση του οικοπέδου πραγµατοποιείται µετά από 
µελέτη του ανθρώπινου δυναµικού της περιοχής από τον ΟΣΚ και σε συνεργασία µε 
την τοπική αυτοδιοίκηση δηλ. ∆ήµους/Κοινότητες). Αυτά τα οικόπεδα αγοράζονται 
από τους ιδιοκτήτες τους, όταν συµφωνήσουν πλήρως µε την προσφερόµενη τιµή. Σε 
όλες τις άλλες περιπτώσεις, τα οικόπεδα απαλλοτριώνονται µετά από δικαστική 
απόφαση, και η επιδικαζόµενη οικονοµική αποζηµίωση κατατίθεται στο ∆ηµόσιο 
Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων. 
 
Αφού αποκτηθούν τα οικόπεδα, ακολουθεί η διαδικασία του σχεδιασµού του σχολικού 
κτιρίου σύµφωνα µε το επίπεδο εκπαίδευσης που θα παρέχει  και την κάτοψή του. 
΄Ετσι, αναπτύχθηκαν τυποποιηµένα σχέδια σχολικών κτιρίων που µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν ανάλογα µε τις προδιαγραφές κάθε κτιρίου (ο ΟΣΚ είναι υπεύθυνος 
για τις προδιαγραφές των κτιρίων των Νηπιαγωγείων, ∆ηµοτικών Σχολείων και 
Γυµνασίων-Λυκείων, ενώ η ∆ιεύθυνση ∆ΙΠΕΕ του Υπουργείου Παιδείας για τα 
Τεχνικά Επαγγελµατικά Σχολεία). Υπάρχει, λοιπόν, αντιστοιχία των αρχιτεκτονικών 
σχεδίων µε τα προγράµµατα προδιαγραφών των σχολικών κτιρίων ανάλογα µε το 
επίπεδο σπουδών και την κατηγορία σχολείων.  
 
΄Ολα αυτά τα προγράµµατα έχουν σχεδιασθεί από τον ΟΣΚ σύµφωνα µε το αναλυτικό 
πρόγραµµα των σχολείων και µε τον αριθµό των µαθητών και του διδακτικού και 
άλλου προσωπικού που θα στεγάσουν. 
 
Το µέγεθος κάθε σχολικού κτιρίου ποικίλλει ανάλογα µε την περιοχή στην οποία 
σχεδιάζεται να κατασκευαστεί. Για τις αστικές περιοχές σχεδιάζονται κτίρια µε αριθµό 
αιθουσών από έξι εως είκοσι τέσσερις ανάλογα µε τον αναµενόµενο αριθµό µαθητών, 
ενώ για όλες τις άλλες περιοχές σχεδιάζονται κτίρια µε µία ως έξι τάξεις ανάλογα µε 
τον αναµενόµενο αριθµό σπουδαστών. 
 
Ευθύνη του ΟΣΚ είναι, επίσης, και η κατασκευή ειδικών τύπων λυκείων, όπως: τα 
Ενιαία Πολυκλαδικά Λύκεια, τα Τεχνικά και Επαγγελµατικά Λύκεια και οι Τεχνικές 
και Επαγγελµατικές Σχολές. Επίσης, σε µικρή έκταση, σχεδιάζονται και ειδικά σχολικά 
κτίρια για ανάπηρους µαθητές (στο πλαίσιο της προσπάθειας ένταξης των µαθητών 
αυτών στα κανονικά σχολεία). 
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2.1   Κατασκευή κτιρίων, εξοπλισµός 
 
Η κατασκευή του σχολικού κτιρίου ανατίθεται σε µια εταιρεία κατασκευών, µετά από 
την απαραίτητη διαδικασία δηµοπρασίας που οργανώνεται και πραγµατοποιείται από 
τον ΟΣΚ ή από την τεχνική υπηρεσία της Νοµαρχίας. Οι µηχανικοί τους ελέγχουν τις 
διάφορες φάσεις της κατασκευής, το χρονοδιάγραµµα της κατασκευής, τα οικονοµικά, 
κτλ. 
 
΄Οταν η κατασκευή τελειώσει, το σχολείο παραδίδεται στην αρµόδια σχολική επιτροπή 
παραλαβής και τη δηµοτική αρχή, που θα είναι οι υπεύθυνοι φορείς για τη λειτουργία 
και συντήρηση του κτιρίου για τα επόµενα χρόνια. 
 
Αρµοδιότητα του ΟΣΚ είναι, επίσης, η παροχή του απαραίτητου εξοπλισµού για τη 
λειτουργία όλων των ελληνικών σχολείων, όπως θρανία, έδρες, πίνακες, καθίσµατα και 
ειδικό εκπαιδευτικό υλικό για τα νηπιαγωγεία. Ο υπόλοιπος εξοπλισµός, όπως υλικά 
και όργανα για τη χηµεία και φυσική, συσκευές ραδιοφώνων και τηλεόρασης, 
ηλεκτρονικοί υπολογιστές, τηλέφωνα, FAX, φωτοαντιγραφικά µηχανήµατα, κτλ. 
παρέχονται από το Υπουργείο Παιδείας, σύντοµα όµως θα είναι ο ΟΣΚ υπεύθυνος και 
γι΄ αυτά. 
 
3.0   Ποιότητα και επάρκεια σχολικών κτιρίων 
 
Κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων δεκαετιών έγινε τεράστια  προσπάθεια για να 
ικανοποιηθούν οι ανάγκες σε σχολικά κτίρια. Αυτό είναι, όµως, ένα πρόβληµα που δεν 
µπορεί να επιλυθεί πλήρως και, γι΄αυτό, ένας αριθµός σχολικών κτιρίων 
χρησιµοποιείται για τη λειτουργία δύο σχολείων, µε βάρδιες, πρωί και απόγευµα, ενώ 
ενοικιάζονται πρόσθετα κτίρια από ιδιώτες και µετατρέπονται σε σχολεία.1  
 
 
Κατά τη διάρκεια µελέτης, που πραγµατοποιήθηκε από τον ΟΣΚ το 1994, έχουν 
συλλεγεί στοιχεία για τα κτίρια σχετικά µε τα χαρακτηριστικά κατασκευής τους, την 
ποιότητα και την προσαρµογή τους στις τεχνικές απαιτήσεις και διατάξεις.2. 
 
Η στατιστική ανάλυση όλων των στοιχείων που έχουν συλλεγεί δεν έχει ολοκληρωθεί, 
αλλά αναµένεται ότι τα αποτελέσµατά της θα βοηθήσουν πολύ στην ανάπτυξη νέου 
προγράµµατος για όλα τα σχολικά κτίρια της Ελλάδας. Επίσης, θα χρησιµοποιηθούν 
για τον έλεγχο της δυνατότητας των κτιρίων να ικανοποιήσουν τις νέες προϋποθέσεις 
σχετικά µε την αντοχή των κτιρίων σε σεισµικές δονήσεις. Από το Υπουργείο Παιδείας 
καταρτίζεται πρόγραµµα, το οποίο προβλέπει τα µέτρα επισκευές και συντήρησης των 
κτιρίων, καθώς και την κατασκευή πρόσθετων αιθουσών, προκειµένου να επιτευχθεί η 
λειτουργική και ποσοτική αναβάθµιση των κτιρίων. 
 
3.1  Παρούσα κατάσταση-Ανάγκες για αίθουσες διδασκαλίας- 
Σχεδιασµός 
 
Κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, έχουν διατυπωθεί διάφορες εκτιµήσεις 
σχετικά µε τον αριθµό των αιθουσών διδασκαλίας που απαιτούνται για να 
ικανοποιηθούν πλήρως οι αντίστοιχες ανάγκες. Παρόλα αυτά, ο αριθµός αυτός δεν 
                                                 
1 Βλ.Πίνακα  VI.3.3.0, Σχολικές µονάδες σε δηµόσια και ενοικιαζόµενα κτίρια στην Αττική και στην Ελλάδα γενικά 
2 .Βλ.Πίνακα VI.3.3.0.β. Τα βασικά υλικά των σχολικών κτιρίων. 
Βλ.Πίνακα VI.3.3.0.γ. VI. 3.3.0.δ. Ηλικία σχολικών κτιρίων Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης στο 
νοµό Αττικής και στην Ελλάδα συνολικά 
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παρουσιάζει ποσοστά µείωσης , αν και αφενός, ο αριθµός των µαθητών µειώνεται κατά 
ποσοστό 1-2% ετησίως λόγω της υπογεννητικότητας, και, αφετέρου, ο ΟΣΚ 
κατασκευάζει περίπου 450-900 αίθουσες διδασκαλίας κάθε χρόνο. 
 
΄Ολα τα στοιχεία βασίζονται στην υπάρχουσα νοµοθεσία που προβλέπει έναν αριθµό 
30 και 35 µαθητών ανά τάξη για τα δηµοτικά και για τα γυµνάσια/λύκεια αντίστοιχα. 
 
Μόνο για τη Νοµαρχία Αττικής (κυρίως στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας), από 
πρόσφατη µελέτη που οργανώθηκε από τον ΟΣΚ, προέκυψαν τα παρακάτω στοιχεία 
όσον αφορά τον αριθµό µαθητών ανά τάξη στους διαφόρους τύπους σχολείων. 
 

Νηπιαγωγεία 21 µαθητές ανά τάξη 
∆ηµοτικό 22 µαθητές ανά τάξη 
Γυµνάσιο 29 µαθητές ανά τάξη 
Λύκειο 28 µαθητές ανά τάξη 
Πολυκλαδικά Λύκεια 28 µαθητές ανά τάξη 
Τεχνικά/Επαγγελµατικά  
Λύκεια και Σχολές 23 µαθητές ανά τάξη 
Νυκτερινά γυµνάσια 
και λύκεια 24 µαθητές ανά τάξη 
Ειδικά σχολεία  7 µαθητές ανά τάξη 
 

Αυτά τα στοιχεία είναι σηµαντικά χαµηλότερα από αυτά που προβλέπονται στην 
ισχύουσα νοµοθεσία. Ο Ο.Σ.Κ. θα πραγµατοποιήσει ειδική µελέτη χρησιµοποιώντας τα 
δεδοµένα της πρόσφατης έρευνας για την εκτίµηση νέων και ορθότερων στοιχείων 
όσον αφορά τις απαιτήσεις σχολικών κτιρίων και αιθουσών διδασκαλίας. Η γενική 
κατάσταση, στο σύνολό της, έχει ως εξής: 

 
 
Συνολικός αριθµός σχολείων στην Ελλάδα :15.772 
Συνολικός αριθµός σχολικών κτιρίων :11.223 
Συνολικός αριθµός αιθουσών διδασκαλίας :62.298 
Αριθµός δηµόσιων αιθουσών διδασκαλίας στην Αττική :13.240 
Συνολικός αριθµός δηµόσιων αιθουσών στην Ελλάδα :42.896 
 
 
-Συνολικός αριθµός µαθητών στην Αττική :459339 
-Συνολικός αριθµός µαθητών στην Ελλάδα :995877 
 
Απαιτούνται 
 
-Αριθµός αιθουσών διδασκαλίας στο νοµό Αττικής 3   :8927 
-Αριθµός αιθουσών διδασκαλίας σε όλους τους άλλους νοµούς:13219 
-Συνολικός αριθµός αιθουσών διδασκαλίας στην Ελλάδα        :22146 
 

΄Ολα τα ανωτέρω στοιχεία που προέκυψαν θα χρησιµοποιηθούν για το νέο σχεδιασµό 
του ΟΣΚ. 
Το νέο πρόγραµµα του ΟΣΚ για την επόµενη πενταετία προβλέπει,όσον αφορά τη 
νοµαρχία Αττικής, να καλυφθεί σηµαντικό µέρος των αναγκών σε σχολικά κτίρια. Το 
πρόγραµµα αυτό έχει τους εξής βασικούς στόχους: 
                                                 
3 Τα εργαστήρια και οι λοιπές αίθουσες θα υπολογιστούν σύµφωνα µε το µέγεθος του σχολείου. 
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-α) ΄Ολα τα σχολεία να λειτουργούν πρωϊνές ώρες, και ειδικά τα νηπιαγωγεία 

(γιατί οι µαθητές τους πηγαίνουν στο σχολείο για πρώτη φορά) και τα λύκεια (γιατί οι 
µαθητές πρέπει να προπαρασκευάζονται για τη  συµµετοχή τους στις Γενικές εξετάσεις 
για τα ΑΕΙ και ΤΕΙ). 

 
-β) Τα σχολικά κτίρια να χρησιµοποιούνται για πρόσθετες δραστηριότητες των 

µαθητών το απόγευµα (σχέδιο, χορό, αθλητισµό, κατάρτιση, κτλ.). 
 

3.2  Επισκευές και Συντήρηση 
 
Για το θέµα αυτό, που γενικά αναγνωρίζεται ως εξαιρετικής σηµασίας, απαιτείται και 
στην Ελλάδα καλύτερη οικονοµική διαχείριση, δεδοµένης της υψηλής δαπάνης των 
επισκευών και της συντήρησης. Μετά από την τελευταία µεταρρύθµιση για 
αποκέντρωση, η χρηµατοδότηση προέρχεται από τρεις πηγές: 

 
α. Από το Υπουργείο Παιδείας προς τις Νοµαρχίες/Κοινότητες (ή στην 

περίπτωση της Αττικής, από το Υπουργείο Παιδείας προς τον ΟΣΚ και, στη συνέχεια, 
προς τις Νοµαρχίες και τους ∆ήµους/Κοινότητες). 

 
β. Από δάνεια του Συµβουλίου της Ευρώπης προς τις Νοµαρχίες, όπως 

αναφέρθηκε προηγουµένως. 
 
γ. Από το Υπουργείο Εσωτερικών προς τις Νοµαρχίες, και στη συνέχεια όπως 

αναφέρθηκε προηγουµένως. 
 

Λόγω όλης αυτής της ποικιλίας των πηγών χρηµατοδότησης, αλλά και της 
περιστασικής χρηµατοδότησης από τον Τακτικό Προϋπολογισµό είτε από τον 
Προϋπολογισµό Επενδύσεων, δεν είναι εύκολο να υπολογίσουµε τις συνολικές δαπάνες 
για επισκευές και συντήρηση. 
 
Πιθανός δείκτης είναι οι εκτιµήσεις του ΟΣΚ για το 1994, σύµφωνα µε τις οποίες, µέχρι 
τον Οκτώβριο του 1994 και για ένα σύνολο περίπου 2955 σχολείων της Αττικής, το 
πραγµατικό ποσό των δαπανών για µεγάλες επισκευές και συντήρηση (µόνωση, 
θέρµανση, βάψιµο, κτλ.), έφθασε τα 10.363.000.000 δρχ. και βάσει υπολογισµών στο 
τέλος ∆εκεµβρίου 1994 το συνολικό ποσό θα έφθανε τα 12 δισεκατοµµύρια δρχ. 
 
4.0   Κτίρια και εγκαταστάσεις της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης 
 
Η ήδη αναφερθείσα πρόσφατη διεύρυνση της Ανώτερης Εκπαίδευσης είχε φυσικά 
επιπτώσεις στις ανάγκες για κτίρια και εγκαταστάσεις. 
 
Από µια κατά προσέγγιση εκτίµηση των πανεπιστηµιακών εγκαταστάσεων που 
υπήρχαν το 1982 προκύπτει ότι οι κτιριακές εγκαταστάσεις έφθαναν τότε τα 365.000 
µ2. ∆εδοµένου του αριθµού αυτών που σπούδαζαν τότε (92.174 φοιτητές) η αναλογία 
ήταν 3.9 µ2 ανά φοιτητή. 
 
Σύµφωνα µε νεώτερη έρευνα του 1990 οι χρησιµοποιούµενες κτιριακές εγκαταστάσεις 
έφθαναν τα 1.729.000 µ2, που µε δεδοµένο τον αριθµό των 117.769 φοιτητών, µας δίνει 
µια αναλογία 14.7 µ2 ανά φοιτητή. Μπορούµε να συµπεράνουµε, λοιπόν, ότι σε µια 
περίπου δεκαετία σηµειώθηκε αύξηση 1.364.000 µ2 ή 370% των πανεπιστηµιακών 
κτιριακών εγκαταστάσεων. 
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Η αύξηση αυτή µπορεί να αναλυθεί ως εξής: (α) επέκταση των υφιστάµενων 
εγκαταστάσεων, β) κατασκευές νέων εγκαταστάσεων, και γ)  ανακαίνιση των 
υπαρχόντων κτιρίων µε αρχιτεκτονικό και/ή ιστορικό ενδιαφέρον.  
΄Οσον αφορά τις εγκαταστάσεις των ΤΕΙ, σηµειώνουµε ότι, γενικά, τα κτίριά τους (που 
αποτελούνται από µεγάλα συγκροτήµατα στα προάστια των αστικών κέντρων) είχαν 
κατασκευαστεί κατά τη δεκαετία του 1970, τα δε επόµενα χρόνια έγιναν οι κατάλληλες 
επεκτάσεις ή, στην περίπτωση νεοϊδρυθέντων ΤΕΙ, κατασκευάστηκαν νέα 
συγκροτήµατα. 
 
Ξαναγυρνώντας στo θέµα των πανεπιστηµίων, πρέπει να αναφερθεί ότι η ίδρυση νέων 
πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων σε όλη τη χώρα προϋποθέτει ένα πλέγµα κρίσιµων 
αποφάσεων και προκλήσεων, που µπορούν να αναλυθούν εν συντοµία ως εξής: 
 
-Αποφάσεις για τον τόπο εγκατάστασης των ιδρυµάτων, δηλ. για το αν ένα 
Πανεπιστήµιο θα εγκαθιδρυθεί στο σύνολό του σε µια περιοχή (µε τη µορφή 
πανεπιστηµιούπολης ή ξεχωριστών κτιρίων µέσα στην πόλη) ή σε διάφορες περιοχές 
(νησιά, µικρές πόλεις), αφού χωριστούν κατά οµάδες οι σχολές και τα τµήµατα. Τέτοιο 
παράδειγµα αποτελεί το Πανεπιστήµιο Αιγαίου, που λειτουργεί σε διάφορα νησιά του 
Βορειοανατολικού Αιγαίου (δηλ. η Σχολή Κοινωνικών Επιστηµών στη Λέσβο, η Σχολή 
∆ιοίκησης Επιχειρήσεων στη Χίο, στη Σάµο η Μαθηµατική Σχολή, το Παιδαγωγικό 
Τµήµα ∆ηµοτικής εκπαίδευσης στη Ρόδο). Επίσης, το ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο της 
Θράκης, η Νοµική Σχολή του οποίου βρίσκεται στην Κοµοτηνή (νοµός Ροδόπης), η 
Σχολή Μηχανικών στην Ξάνθη (νοµός Ξάνθης), η Ιατρική Σχολή και το Παιδαγωγικό 
Τµήµα στην Αλεξανδρούπολη (νοµός ΄Εβρου) ενώ µεταξύ Κοµοτηνής και Ξάνθης 
λειτουργούν τα Τµήµατα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού. 

 
-Η διατήρηση των παραδοσιακών κτιρίων, µετά την απόκτηση, την ανακαίνιση και την 
προσαρµογή τους σε σύγχρονα πρότυπα προκειµένου να ικανοποιήσουν τις 
λειτουργικές  ανάγκες των πανεπιστηµίων. Πολλά νέα πανεπιστήµια χρησιµοποιούν 
τέτοια, µοναδικά για την αρχιτεκτονική και ιστορική τους αξία κτίρια στην Κρήτη, στη 
Θράκη, στα νησιά του Αιγαίου, κτλ. Πολλές φορές, ο χαρακτήρας των παραδοσιακών 
κτιρίων µπορεί να ταιριάζει µε το γνωστικό  αντικείµενο της σχολής που στεγάζουν. 
Αυτό συµβαίνει, π.χ., στην περίπτωση του Ιονίου Πανεπιστηµίου στην Κέρκυρα, για το 
Τµήµα της Ιστορίας του οποίου έγινε πρόταση να στεγαστεί στο Αγγλικό Νοσοκοµείο, 
που κτίστηκε το 1836, κατά τη διάρκεια της Αγγλικής κατοχής του νησιού, ενώ για τη 
φοιτητική βιβλιοθήκη και για τα γραφεία των καθηγητών του τµήµατος της Ιστορίας η 
πρόταση ήταν να στεγαστούν στο πρώην στρατόπεδο των ΄Αγγλων. Ενδιαφέρουσα 
περίπτωση αποτελεί και το Πανεπιστήµιο της Θεσσαλίας, που προσάρµοσε τα κτίρια 
εργοστασίου (το οποίο δεν λειτουργούσε µετά τη βιοµηχανική παρακµή της πόλης του 
Βόλου) για τη σχολή Επιστηµών Παραγωγής. 

 
-Η σχέση του ανωτάτου εκπαιδευτικού ιδρύµατος µε τη γενικότερη ανάπτυξη 

του αστικού κέντρου ή περιοχής στην οποία βρίσκεται. Θεωρητικά, υπάρχουν 
κοινωνικοοικονοµικά πλεονεκτήµατα σε παρόµοια σχέδια εγκατάστασης των 
ιδρυµάτων, αλλά συχνά η πραγµατικότητα αποδεικνύεται περισσότερο πολύπλοκη. Για 
παράδειγµα, αν ο φοιτητικός πληθυσµός αντιµετωπίζει µη ικανοποιητικές 
κοινωνικοεκπαιδευτικές προϋποθέσεις στην περιοχή του πανεπιστηµίου και αν οι 
κανόνες του πανεπιστηµίου δεν επιβάλουν τακτική παρακολούθηση (όπως συµβαίνει 
στην περίπτωση των ανθρωπιστικών επιστηµών), τότε οι φοιτητές συνηθίζουν να 
έρχονται στο πανεπιστήµιο µόνο κατά την περίοδο των εξετάσεων. 

 
-Το πρόβληµα της ανάληψης αυτών των τόσο σηµαντικών δραστηριοτήτων µέσα σε 
ένα κλίµα περιορισµένων οικονοµικών δυνατοτήτων (όπως η διεθνής οικονοµική κρίση 
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των τελευταίων δεκαετιών). Αυτού του είδους τα εµπόδια έχουν σηµαντικά αρθεί µέσω 
χρηµατοδοτήσεων από την Ευρωπαϊκή ΄Ενωση και/ή µε τις νέες δυνατότητες που 
προβλέπει η τελευταία νοµοθεσία, η οποία επιτρέπει στα ανώτατα ιδρύµατα να 
ξεκινούν τις δικές τους δραστηριότητες χρησιµοποιώντας την εµπειρία τους και νέες 
τεχνολογίες σε συνδυασµό µε τις τοπικές βιοµηχανίες και επιχειρήσεις στην Ελλάδα και 
το εξωτερικό. 

 
- Η ανάγκη ευελιξίας και προσαρµοστικότητας για την καλύτερη χρήση των πόρων που 
υπάρχουν και των εγκαταστάσεων που βρίσκονται υπό κατασκευή. 

 
5.0   ΄Αλλες Μονάδες 
 
Στο σύνολό του, ο τοµέας της στέγασης4 των φοιτητών δεν έχει γνωρίσει σηµαντική 
ανάπτυξη στην Ελλάδα. Τα πανεπιστήµια αρχίζουν σταδιακά να κατασκευάζουν τις 
δικές τους φοιτητικές εστίες, όµως, οι πιο οργανωµένες συνθήκες στέγασης παρέχονται 
από το Εθνικό ΄Ιδρυµα Νεότητας (ΕΙΝ), το οποίο, από την ίδρυσή του το 1960, έχει 
διαµορφώσει 13 φοιτητικές εστίες (των ΑΕΙ και των ΤΕΙ), που αριθµούν περίπου 6.000 
κλίνες. Επιπρόσθετα, το ΕΙΝ προγραµµατίζει στέγαση και για περίπου 700 φοιτητές. 
 
Μόνο τα πανεπιστήµια παρέχουν στέγη σε 4.683 φοιτητές, και αναµένεται να 
προσφέρουν στέγη σε 1.114 επιπλέον φοιτητές από το 1992 και εξής. Επίσης, τα 
πανεπιστήµια ενοικιάζουν κτίρια για τη στέγαση 1.659 φοιτητών. Εκτιµάται ότι η 
δαπάνη κατασκευών ανά κλίνη ανέρχεται 450.000 δρχ. 
 
΄Αλλο είδος µονάδων που αναπτύσσονται είναι τα Νοµαρχιακά Κέντρα Στήριξης της 
Εκπαίδευσης (ΝΚΣΕ). Θα βρίσκονται στις πρωτεύουσες των νοµών και θα στεγάζουν 
βιβλιοθήκη για το διδακτικό προσωπικό, κέντρο ηλεκτρονικών υπολογιστών, γραφείο 
σχολικών συµβούλων και, πιθανόν, κέντρο ιατρικής περίθαλψης. Τα κτίρια που θα 
χρησιµοποιηθούν θα είναι κυρίως κτίρια ιστορικού ή αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος, τα 
οποία θα ανακαινισθούν. 
 
Τέλος, πρέπει να αναφέρουµε ότι στην Ελλάδα υπάρχουν ήδη 16 Περιφερειακά 
Επιµορφωτικά Κέντρα (ΠΕΚ) για την κατάρτιση του διδακτικού προσωπικού, τα οποία 
στεγάζονται σε διάφορα σχολεία, καθώς και 60 Σχολικά Εκπαιδευτικά Κέντρα (ΣΕΚ) 
για την καλύτερη διαχείριση των εργαστηριακών µέσων και τη διδασκαλία της 
Τεχνικής και Επαγγελµατικής Κατάρτισης, τα οποία στεγάζονται σε νέα κτίρια ή σε 
ενοικιαζόµενα αναδιαµορφωµένα κτίρια ή, φυσικά,  και στα ίδια τα σχολεία. 

                                                 
4  Υπάρχει επίσης και ένας αριθµός ''µαθητικών εστιών'' που εποπτεύονται από την Ορθόδοξη Εκκλησία 
της Ελλάδας. 
 


