
 
 

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 
 
 
 

6. 
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ 

ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 

 
 

Οµάδα Έρευνας ΕΛΙΑΜΕΠ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ιούνιος 2006 
 



 2

 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Η εξέταση της οικονοµικής διάστασης της εκπαίδευσης είναι σηµαντική για την 

εκτίµηση της αποτελεσµατικότητας και της ποιότητας των παρεχόµενων σπουδών, 

καθώς και για το κοινωνικό αποτέλεσµα του εκπαιδευτικού έργου. Η µελέτη 

σχετικών στοιχείων για την περίοδο 1993-2006 αναδεικνύει πλήθος ανεπαρκειών, 

ανορθολογισµών και υστερήσεων της εκπαιδευτικής πολιτικής στην Ελλάδα. Ο 

συνταγµατικά κατοχυρωµένος δηµόσιος χαρακτήρας της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης 

καθιστά τη µελέτη των δηµόσιων δαπανών εξαιρετικά σοβαρή υπόθεση. Άλλωστε 

σύγχρονες έρευνες καταγράφουν και υψηλές ιδιωτικές δαπάνες για τη στήριξη των 

πανεπιστηµιακών σπουδών, ιδιαίτερα επαχθείς για τα φτωχότερα εισοδηµατικά 

στρώµατα του πληθυσµού. 

 Η Ελλάδα κατατάσσεται στην τελευταία θέση µεταξύ των χωρών της ΕΕ-15 

όσον αφορά τις δηµόσιες δαπάνες για την παιδεία ως ποσοστό του Α.Ε.Π, τη στιγµή 

που χώρες µε παρόµοιο επίπεδο ευηµερίας (όπως η Πορτογαλία) δαπανούν πολύ 

περισσότερα. Η Ελλάδα, συγκριτικά πάλι µε το Α.Ε.Π. της, παρουσιάζει από τα 

χαµηλότερα ποσοστά δηµόσιων δαπανών για την πρωτοβάθµια και τη δευτεροβάθµια 

εκπαίδευση, αλλά ένα σχετικά υψηλό ποσοστό για την τριτοβάθµια εκπαίδευση. Η 

σύγκριση των δαπανών ανά σπουδαστή σε σχέση µε κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. δίνει µια 

άλλη εικόνα: κατατάσσει την Ελλάδα στις χώρες που δαπανούν το µικρότερο 

ποσοστό για τη δευτεροβάθµια και την τριτοβάθµια εκπαίδευση, γεγονός που µπορεί 

να αποδοθεί στη µεγάλη αύξηση του αριθµού των φοιτητών σε συνδυασµό µε την 

υποδεέστερη αύξηση των εκπαιδευτικών δαπανών σε σχέση µε το ρυθµό αύξησης του 

κατά κεφαλήν Α.Ε.Π.  

Τα στοιχεία για τον κρατικό προϋπολογισµό των τελευταίων ετών (2000-

2006) στην Ελλάδα οδηγούν στη διαπίστωση ότι οι εκπαιδευτικές δαπάνες 

«πιέζονται» από την αύξηση των δαπανών για την κοινωνική ασφάλιση, την υγεία και 

την πρόνοια, σε συνδυασµό µε τη σταθερότητα των δαπανών για την άµυνα. Η 

ανάλυση της κατανοµής των δαπανών του τελευταίου προϋπολογισµού αποκαλύπτει 

ανορθολογισµούς και συγκριτική υποβάθµιση των χρηµατοδοτικών µεριδίων για 

εκπαιδευτικές δράσεις βαρύνουσας σηµασίας (π.χ. βιβλιοθήκες, διά βίου εκπαίδευση, 

υποτροφίες σε σπουδαστές). 
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Η συµµετοχή των ελληνικών πανεπιστηµίων στην εγχώρια ερευνητική 

δραστηριότητα είναι µείζονος σηµασίας στο συνολικό εγχώριο ερευνητικό δυναµικό 

τόσο µε όρους χρηµατοδοτικούς όσο και µε όρους ανθρώπινου δυναµικού. Όµως, η 

χαµηλή συµµετοχή των κρατικών δαπανών στη χρηµατοδότηση της έρευνας σε 

συνδυασµό µε τη µικρή και διστακτική συµµετοχή των ιδιωτικών επιχειρήσεων και 

οργανισµών στη χρηµατοδότηση της έρευνας των ελληνικών πανεπιστηµίων 

αναδεικνύει τελικά την υποβάθµιση του συγκεκριµένου τοµέα. Μεταξύ των 

πανεπιστηµίων καταγράφονται ευρείες διαφοροποιήσεις ως προς το µέγεθος των 

χρηµατοδοτήσεων για έρευνα αλλά και την πηγή προέλευσης της εν λόγω 

χρηµατοδότησης. Η χρηµατοδότηση συγκεντρώνεται κυρίως στα κεντρικά 

πανεπιστήµια της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, ενώ µικρότερη εξάρτηση από τη 

δηµόσια χρηµατοδότηση παρουσιάζουν το Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Οικονοµικό 

Πανεπιστήµιο Αθηνών. 

Τέλος, καταγράφονται σοβαρές αδυναµίες στη διοικητική και οικονοµική 

διαχείριση των πανεπιστηµίων λόγω εσωτερικών ανεπαρκειών (π.χ. ελλείψεις 

προσωπικού, µηχανοργάνωσης) και εξωτερικών αρνητικών παραγόντων (π.χ. ασαφές 

νοµικό καθεστώς των Επιτροπών Ερευνών, νοµικές ακαµψίες στη διαχείριση 

κληροδοτηµάτων). Μάλιστα, η γενικότερη έλλειψη εµπιστοσύνης και στο εσωτερικό 

της πανεπιστηµιακής κοινότητας (π.χ. διαρκείς δικαστικές διενέξεις, έµφαση στη 

δικαστική επίλυση των διαφορών, «προσωποποίηση» δοµικών προβληµάτων, δράση 

ισχυρών οµάδων συµφερόντων) συµβάλλει στην αναπαραγωγή διοικητικών και 

νοµοθετικών ακαµψιών που δυσχεραίνουν την αποτελεσµατική και αποδοτική 

διοίκηση των πανεπιστηµίων. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Η εξέταση της οικονοµικής διάστασης της πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης στην 

Ελλάδα συναντά µια σειρά δυσκολιών και δυσχερειών: περιορισµένα πρωτογενή 

στοιχεία, ανυπαρξία συστηµατικής καταγραφής και αξιολόγησης οικονοµικών 

δεδοµένων για τα πανεπιστήµια, λιγοστές δευτερογενείς εργασίες και συνολική 

απροθυµία των σχετικών φορέων (Υπουργείο Παιδείας, πανεπιστήµια) να παράσχουν 

οικονοµικά δεδοµένα για τη λειτουργία των Α.Ε.Ι. Τα τελευταία χρόνια, όµως, 

καταγράφεται συγκριτική βελτίωση της παροχής σχετικών δεδοµένων από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση και διεθνείς οργανισµούς (Ο.Ο.Σ.Α.). Λαµβάνοντας υπόψη όλα τα 

παραπάνω, κρίθηκε σκόπιµο να χρησιµοποιηθούν µια σειρά πηγών (Eurostat, 

Ο.Ο.Σ.Α., Ε.Σ.Υ.Ε., Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας, δευτερογενείς 

έρευνες, στοιχεία προϋπολογισµών, διαδίκτυο, νοµοθετικό πλαίσιο) προκειµένου να 

παρουσιαστούν βασικές διαστάσεις της οικονοµικής λειτουργίας των ελληνικών 

πανεπιστηµίων. 

 Η µελέτη χωρίζεται σε επτά επιµέρους κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο 

εξετάζονται οι δηµόσιες δαπάνες συνολικά για την εκπαίδευση και αναλυτικά για τις 

επιµέρους βαθµίδες της (δηµοτικό, γυµνάσιο-λύκειο, πανεπιστήµιο) µε στόχο την 

κατάδειξη της σχετικής βαρύτητας κάθε βαθµίδας. Στη συνέχεια οι δαπάνες αυτές 

συσχετίζονται µε το Α.Ε.Π. και το κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. συγκριτικά στην Ε.Ε.-15 

προκειµένου να υπογραµµιστεί η προτεραιότητα που δίνει κάθε χώρα στον τοµέα 

αυτό. 

 Το δεύτερο κεφάλαιο εξετάζει τη δηµόσια χρηµατοδότηση της εκπαίδευσης 

σε σχέση µε άλλους τοµείς δηµόσιων δαπανών. Χρησιµοποιώντας στοιχεία των 

κρατικών προϋπολογισµών της περιόδου 2000-2006, καταδεικνύουµε ότι οι δαπάνες 
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για την εκπαίδευση παραµένουν σταθερές παρά τους θετικούς ρυθµούς µεγέθυνσης, 

λόγω της δηµοσιονοµικής πίεσης από τις αυξανόµενες δαπάνες για την κοινωνική 

ασφάλιση και την υγεία (δεδοµένων και των σταθερά υψηλών αµυντικών δαπανών). 

Η ανάλυση ενδεικτικά του προϋπολογισµού του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και 

Θρησκευµάτων (για το 2006) στο τρίτο κεφάλαιο της µελέτης αναδεικνύει σειρά 

ανορθολογισµών και παραδόξων (π.χ. µισθολογικές απολαβές πανεπιστηµιακών σε 

σχέση µε άλλους δηµόσιους λειτουργούς, µικρή συµµετοχή υποτροφιών).  

 Το τέταρτο κεφάλαιο ασχολείται µε τη συµµετοχή των πανεπιστηµίων στη 

συνολική ερευνητική δραστηριότητα της χώρας. Αναδεικνύεται ο κυρίαρχος ρόλος 

τους στην εγχώρια έρευνα, η µεγάλη εξάρτησή τους από τις δηµόσιες δαπάνες και η 

συγκριτική αδυναµία τους σε σχέση µε τα πανεπιστήµια των άλλων χωρών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καταγράφονται επίσης µεγάλες διαφοροποιήσεις µεταξύ των 

ελληνικών πανεπιστηµίων όσον αφορά την κατανοµή ερευνητικών δαπανών αλλά και 

την πηγή προέλευσης της χρηµατοδότησης. 

 Το πέµπτο κεφάλαιο ασχολείται µε τη διοικητική και οικονοµική διαχείριση 

των ελληνικών πανεπιστηµίων. Περιγράφεται συνοπτικά το βασικό νοµοθετικό και 

κανονιστικό πλαίσιο, αναδεικνύονται αδυναµίες και θετικές τάσεις. Έµφαση επίσης 

δίνεται στην τάση για δικαστική επίλυση των ζητηµάτων της πανεπιστηµιακής 

κοινότητας που συντελεί στην αποδυνάµωση αφενός της εµπιστοσύνης σε αυτήν και 

αφετέρου του κύρους των πανεπιστηµίων. 

 Τέλος, στα δύο τελευταία κεφάλαια (πέµπτο και έκτο) παρουσιάζονται τα 

βασικά συµπεράσµατα και οι προτάσεις πολιτικής, αντίστοιχα, και επισυνάπτονται 

βιβλιογραφία και κατάλογος ηλεκτρονικών πηγών. 
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1. ∆ΗΜΟΣΙΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 
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1.1. ∆ηµόσιες δαπάνες συνολικά για την εκπαίδευση 
 
Οι κρατικές δαπάνες για την εκπαίδευση συνδέονται µε τη συνταγµατική 

κατοχύρωση του δηµόσιου χαρακτήρα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (άρθρο 16 του 

ισχύοντος Συντάγµατος). Αυτό βέβαια δεν σηµαίνει ότι δεν υπάρχουν και ιδιωτικές 

δαπάνες. Τα ελληνικά νοικοκυριά δαπανούν σηµαντικά ποσά για την υποστήριξη της 

εκπαίδευσης των παιδιών τους σε όλες τις βαθµίδες. 

Η παρακολούθηση φροντιστηριακών µαθηµάτων (σε φροντιστήρια αλλά και κατ’ 

οίκον) κατά τη διάρκεια των σπουδών στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση και ιδιαίτερα 

κατά την περίοδο προετοιµασίας για τις εισαγωγικές εξετάσεις στην τριτοβάθµια 

εκπαίδευση τείνει να λάβει χαρακτήρα καθολικού φαινοµένου1.  

Ωστόσο, η τάση παρακολούθησης ενισχυτικών µαθηµάτων παράλληλα µε τη 

φοίτηση στο δηµόσιο σχολείο έχει αρχίσει να αναπτύσσεται και κατά τη διάρκεια των 

σπουδών στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Η τάση αυτή εξηγείται αφενός από τις 

µαθησιακές ελλείψεις πολλών φοιτητών, οι οποίοι δυσκολεύονται να 

παρακολουθήσουν τα πανεπιστηµιακά µαθήµατα και να ανταποκριθούν στις 

διδακτικές απαιτήσεις (π.χ. γραπτές εργασίες), και αφετέρου από την ύπαρξη µιας 

µερίδας φοιτητών που εργάζονται για να καλύψουν µέρος των εξόδων τους.  Με άλλα 

λόγια, οι µαθητές φοιτούν σε φροντιστήρια παράλληλα µε τη φοίτησή τους στο 

λύκειο, και οι φοιτητές κυρίως των νοµικών, πολυτεχνικών, ιατρικών και 

                                                 
1 Χαρακτηριστική είναι η σχετική έρευνα του Κέντρου Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής 
(Κ.ΑΝ.Ε.Π.) της Γ.Σ.Ε.Ε. για την εκτίµηση των δαπανών της ελληνικής οικογένειας για τη φοίτηση 
των παιδιών της σε ιδιωτικά κέντρα ξένων γλωσσών, για ιδιαίτερα µαθήµατα ξένων γλωσσών, καθώς 
και για φροντιστήρια στήριξης των σπουδών στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση και κατά την 
προετοιµασία για τις εισαγωγικές εξετάσεις στην τριτοβάθµια εκπαίδευση (Αγγελιοφόρος, 16/2/2005, 
σχετικό ρεπορτάζ των Τρίγκα & Καραγιάννη). Σύµφωνα µε την έρευνα του Κ.ΑΝ.Ε.Π., οι ετήσιες 
δαπάνες (νόµιµες και παράνοµες) για φροντιστήρια µέσης εκπαίδευσης και εξετάσεις πρόσβασης στα 
πανεπιστήµια εκτιµώνται στα 567.000.000 Ευρώ το 2004, ποσό που αναλογεί περίπου στο 9% του 
κρατικού προϋπολογισµού για την παιδεία το 2004. Επιπλέον, επισηµαίνεται η διάδοση των 
φροντιστηρίων στήριξης των φοιτητών της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στη διάρκεια των 
πανεπιστηµιακών σπουδών τους, ιδιαίτερα στα πεδία της νοµικής, των πολυτεχνικών και των 
οικονοµικών σπουδών. 
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οικονοµικών σχολών φοιτούν αντίστοιχα σε φροντιστήρια παράλληλα µε τις 

πανεπιστηµιακές σπουδές τους. 

Παρ’ όλα αυτά, το µεγαλύτερο τµήµα των σχετικών δαπανών δεν παύει να 

καλύπτεται από δηµόσια χρηµατοδότηση µέσω του κρατικού προϋπολογισµού και 

του προγράµµατος δηµόσιων επενδύσεων. Πόσο υψηλό είναι όµως το µερίδιο που οι 

κρατικές αυτές δαπάνες κατέχουν στο ακαθάριστο εθνικό προϊόν (Α.Ε.Π.) και ποια η 

θέση της χώρας µας συγκριτικά µε τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης; 

Οι δηµόσιες δαπάνες για την εκπαίδευση ως ποσοστό του Α.Ε.Π. παρουσιάζουν 

στην Ελλάδα σταθερή ανοδική τάση καθ’ όλη την περίοδο 1993-2002 (βλ. Πίνακα 

1.1). Συγκεκριµένα, από 2,66% το 1993 το σχετικό µερίδιό τους αυξάνεται σε 3,07% 

το 1996 και διαµορφώνεται σε 3,96% το 2002. Ωστόσο, συγκριτικά µε τις υπόλοιπες 

χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης η θέση της Ελλάδας είναι η χειρότερη. Ο µέσος όρος 

των δηµόσιων δαπανών για την εκπαίδευση ανέρχεται το 2002 σε 5,2% του Α.Ε.Π. 

για την Ευρωπαϊκή Ένωση των 15. Ποσοστά µικρότερα του µέσου όρου της Ε.Ε.-15 

για το ίδιο έτος παρουσιάζουν οι εξής χώρες: Λουξεµβούργο (3,99%), Ιρλανδία 

(4,32%), Ισπανία (4,44%), Ιταλία (4,75%), Γερµανία (4,78%) και Ολλανδία (5,08%). 

Μεταξύ των χωρών µε δηµόσιες δαπάνες για την εκπαίδευση ως ποσοστό του 

Α.Ε.Π. να ξεπερνούν το µέσο όρο της Ε.Ε.-15 για το έτος 2002 συγκαταλέγονται οι 

εξής: Ηνωµένο Βασίλειο (5,25%), Αυστρία (5,67%), Βέλγιο (6,26%), Γαλλία 

(5,81%), Πορτογαλία (5,83%) και οι σκανδιναβικές χώρες (Φινλανδία, Σουηδία, 

∆ανία). Από όλες τις χώρες της Ε.Ε.-15 η ∆ανία αφιερώνει και το µεγαλύτερο 

ποσοστό του Α.Ε.Π. της στις δηµόσιες δαπάνες για την εκπαίδευση: 8,51% για το 

2002. 
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Πίνακας 1.1. Συνολικές δηµόσιες δαπάνες για την εκπαίδευση ως ποσοστό % του 
Α.Ε.Π. στην Ε.Ε.-15, 1993-2002 
 
 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

∆ανία   7,67 8,09 7,94 8,32 8,14 8,39 8,50 8,51 

Σουηδία 7,38 7,12 7,22 7,37 7,62 7,71 7,47 7,39 7,31 7,66 

Φινλανδία 6,85 6,71 6,85 7,00 6,52 6,29 6,31 6,12 6,24 6,39 

Βέλγιο         6,11 6,26 

Πορτογαλία   5,37 5,54 5,60 5,62 5,74 5,74 5,91 5,83 

Γαλλία 6,05 6,02 6,04 6,01 6,03 5,95 5,93 5,83 5,76 5,81 

Αυστρία   6,04 5,90 5,80 5,77 5,80 5,66 5,70 5,67 

Ην. Βασίλειο 5,41 5,39 5,24 5,06 4,88 4,79 4,58 4,58 4,69 5,25 

Ε.Ε.-15   5,19*  5,08*  5,04* 4,97* 5,09* 5,22*

Ολλανδία 5,19 5,08 5,06 4,99 4,75 4,80 4,77 4,87 4,99 5,08 

Γερµανία   4,62  4,63  4,58 4,53 4,57 4,78 

Ιταλία 5,41 5,03 4,85 4,85 4,53 4,70 4,79 4,57 4,98 4,75 

Ισπανία 4,89 4,71 4,66 4,68 4,54 4,49 4,50 4,42 4,41 4,44 

Ιρλανδία 5,86 5,90 5,07 5,33 5,15 4,87 4,57 4,36 4,35 4,32 

Λουξεµβούργο   4,26 4,00 4,11    3,84 3,99 

Ελλάδα 2,66 3,04 2,87 3,07 3,44 3,47 3,64 3,79 3,90 3,96 

 
* Ποσοστό κατ’ εκτίµηση 
Πηγή: Eurostat 
 

Οφείλουµε επίσης να σηµειώσουµε ότι η Ελλάδα αφιερώνει µικρότερο 

ποσοστό του Α.Ε.Π. της στην εκπαίδευση συγκριτικά µε το επίπεδο ευηµερίας της 

(κατά κεφαλήν Α.Ε.Π.). Συγκεκριµένα, χώρες µε κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. στο ίδιο 

επίπεδο µε την Ελλάδα (µεταξύ 15.700 και 17.500 Ευρώ) δαπανούν πολύ µεγαλύτερα 

ποσοστά του Α.Ε.Π. τους για την εκπαίδευση. Στις χώρες αυτές περιλαµβάνονται, 

µεταξύ άλλων, η Μάλτα, η Σλοβενία, η Πορτογαλία και  η Κύπρος (στοιχεία 2002, 

Eurostat).
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1.2. ∆ηµόσιες δαπάνες για την πρωτοβάθµια εκπαίδευση 

Η ανάλυση των δηµόσιων δαπανών ανά εκπαιδευτική βαθµίδα (πρωτοβάθµια, 

δευτεροβάθµια, τριτοβάθµια) είναι αποκαλυπτική ως προς τις διαφοροποιήσεις που 

υπάρχουν µεταξύ των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι διαφοροποιήσεις 

αυτές δείχνουν σε ένα βαθµό και τη διαφορετική αξιολόγηση των δηµόσιων δαπανών 

ως προς την κατανοµή τους ανά εκπαιδευτική βαθµίδα, όπως επίσης των 

αναµενόµενων οφελών για τα κράτη-µέλη.  

 Η ανάλυση των κρατικών δαπανών ανά εκπαιδευτική βαθµίδα έχει και µία 

πρόσθετη χρησιµότητα. ∆ιατυπώνεται η άποψη ότι οι δαπάνες στην πρωτοβάθµια και 

τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση συµβάλλουν περισσότερο στη µείωση των κοινωνικών 

ανισοτήτων σε σχέση µε τις δαπάνες για την τριτοβάθµια εκπαίδευση, δεδοµένου ότι 

στην τελευταία συµµετέχουν περισσότερο άτοµα από τα πλουσιότερα εισοδηµατικά 

στρώµατα του πληθυσµού. Σύµφωνα µε σχετική έρευνα των Αντωνίνη και 

Τσακλόγλου (2000) που αφορά τις αναδιανεµητικές επιπτώσεις της δηµόσιας 

εκπαίδευσης στην Ελλάδα για το 1994, οι επιδοτήσεις στην τριτοβάθµια εκπαίδευση 

ωφελούν το πλουσιότερο 60% του πληθυσµού2. 

 Τα αναλυτικά στοιχεία της περιόδου 1999-2002 για την πρωτοβάθµια 

εκπαίδευση κατατάσσουν την Ελλάδα στις τελευταίες θέσεις µεταξύ των χωρών 

µελών της Ε.Ε.-15 (βλ. Πίνακα 1.2). Συγκεκριµένα, οι δηµόσιες δαπάνες για την 

πρωτοβάθµια εκπαίδευση ως ποσοστό του Α.Ε.Π. διαµορφώθηκαν στην Ελλάδα στο 

1,09% το 2002, όταν ο µέσος όρος της Ε.Ε.-15 ήταν 1,16%.  

Το ίδιο έτος η Σουηδία, το Λουξεµβούργο, η ∆ανία και η Πορτογαλία 

δαπανούσαν συγκριτικά µεγαλύτερο τµήµα του Α.Ε.Π. τους για την πρωτοβάθµια 

εκπαίδευση (πάνω από 1,8%), ενώ η πλειονότητα των χωρών-µελών της Ε.Ε.-15 

                                                 
2 Στο ίδιο συµπέρασµα καταλήγει και έρευνα των Μητράκου και Τσακλόγλου (1998). 
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δαπανούσε ποσοστό µεταξύ 1,23% και 1,44% (Ισπανία, Ιταλία, Ιρλανδία, Ην. 

Βασίλειο, Φινλανδία, Βέλγιο, Γαλλία, Ολλανδία).   

 
 

Πίνακας 1.2. Συνολικές δηµόσιες δαπάνες για την πρωτοβάθµια εκπαίδευση ως 
ποσοστό % του Α.Ε.Π. στην Ε.Ε.-15, 1999-2002 
 
 1999 2000 2001 2002 

Σουηδία 1,98 2,06 2,00 2,15 

Λουξεµβούργο   1,67 2,12 

∆ανία 1,73 1,76 1,90 1,92 

Πορτογαλία 1,65 1,72 1,79 1,81 

Ολλανδία 1,23 1,24 1,33 1,44 

Γαλλία 1,35 1,34 1,39 1,40 

Βέλγιο 1,15 1,16 1,39 1,40 

Φινλανδία 1,32 1,28 1,35 1,38 

Ηνωµένο Βασίλειο 1,12 1,13 1,17 1,24 

Ιρλανδία 1,40 1,07 1,20 1,23 

Ιταλία 1,04 1,07 1,20 1,23 

Ισπανία 1,04 1,07 1,20 1,23 

Ε.Ε.-15 1,09* 1,09* 1,13* 1,16* 

Αυστρία 1,20 1,11 1,12 1,12 

Ελλάδα 0,97 1,15 1,04 1,09 

Γερµανία 0,73 0,69 0,69 0,68 

 
* Ποσοστό κατ’ εκτίµηση 
Πηγή: Eurostat 
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1.3. ∆ηµόσιες δαπάνες για τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση 
 

Οι αποκλίσεις µεταξύ των χωρών-µελών της ΕΕ-15 είναι ακόµη πιο µεγάλες σε ό,τι 

αφορά τη δηµόσια χρηµατοδότηση της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Σύµφωνα µε τα 

στοιχεία του Πίνακα 1.3, το 2002 η Ελλάδα δαπάνησε το 1,39% του Α.Ε.Π. της για 

τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, το µικρότερο ποσοστό στην Ε.Ε.-15 (µ.ό. 2,41%).  

Οι χώρες που εµφανίζουν τις µεγαλύτερες δαπάνες για τη δευτεροβάθµια 

εκπαίδευση ως ποσοστό του Α.Ε.Π. τους για το 2002 είναι η ∆ανία µε ποσοστό 

2,92%, η Γαλλία µε 2,89%, η Σουηδία µε 2,83%, το Βέλγιο µε 2,79%, η Αυστρία µε 

2,63% και η Φινλανδία µε 2,59%. Χώρες µε ποσοστά κάτω του µέσου όρου της Ε.Ε.-

15 είναι οι εξής: Ιταλία, Ολλανδία, Λουξεµβούργο, Ισπανία και Ιρλανδία. 
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Πίνακας 1.3. Συνολικές δηµόσιες δαπάνες για τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση ως 
ποσοστό % του Α.Ε.Π. στην Ε.Ε.-15, 1999-2002 
 
 1999 2000 2001 2002 

∆ανία 3,04 3,08 2,89 2,92 

Γαλλία 2,97 2,91 2,87 2,89 

Σουηδία 2,92 2,84 2,79 2,83 

Βέλγιο 2,31 2,24 2,65 2,79 

Αυστρία 2,78 2,74 2,62 2,63 

Φινλανδία 2,45 2,32 2,50 2,59 

Ηνωµένο Βασίλειο 2,14 2,23 2,27 2,48 

Πορτογαλία 2.42 2,47 2,51 2,46 

Γερµανία 2,32 2,32 2,34 2,42 

Ε.Ε.-15 2,35 2,34 2,39 2,41 

Ιταλία 2,15 2,15 2,48 2,24 

Ολλανδία 1,89 1,94 1,99 2,00 

Λουξεµβούργο   1,66 1,87 

Ισπανία 2,07 1,93 1,84 1,84 

Ιρλανδία 1,70 1,64 1,65 1,65 

Ελλάδα 1,38 1,59 1,40 1,39 

 
* Ποσοστό κατ’ εκτίµηση 
Πηγή: Eurostat 
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1.4. ∆ηµόσιες δαπάνες για την τριτοβάθµια εκπαίδευση 
 
 Τα στοιχεία για τη δηµόσια χρηµατοδότηση της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης 

κατατάσσουν την Ελλάδα σε πολύ καλύτερη θέση σε σχέση µε τις δηµόσιες δαπάνες 

για την πρωτοβάθµια και τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση (βλ. Πίνακα 1.4).  

Συγκεκριµένα, η Ελλάδα καταλαµβάνει την έκτη θέση µεταξύ των χωρών της 

Ε.Ε.-15 για το έτος 2002 δαπανώντας το 1,28% του Α.Ε.Π. της για την τριτοβάθµια 

εκπαίδευση. Βέβαια, τα µεγαλύτερα ποσοστά διαπιστώνονται και πάλι στις 

σκανδιναβικές χώρες (∆ανία, Σουηδία, Φινλανδία). Αντίθετα, χώρες όπως το 

Ηνωµένο Βασίλειο και η Γαλλία, καθώς και οι χώρες της Νότιας Ευρώπης (Ισπανία, 

Ιταλία, Πορτογαλία) δαπανούν ποσοστά µικρότερα του µέσου όρου της ΕΕ-15.  

Οφείλουµε πάντως να λάβουµε υπόψη ότι η αναγνωριζόµενη ως τριτοβάθµια 

εκπαίδευση στην Ελλάδα (και κατά συνέπεια και η στατιστικά εκτιµώµενη) είναι 

αποκλειστικά δηµόσια, κάτι που δεν ισχύει για την πρωτοβάθµια και τη 

δευτεροβάθµια εκπαίδευση, όπου το δηµόσιο σχολείο συνυπάρχει ισότιµα µε το 

ιδιωτικό. Συνεπώς, το µέγεθος της δηµόσιας χρηµατοδότησης στην τριτοβάθµια 

εκπαίδευση αντανακλά το σύνολο των διατιθέµενων πόρων (αν εξαιρέσουµε τους 

σηµαντικούς αλλά ανεπίσηµους ιδιωτικούς πόρους που στηρίζουν τη φοίτηση στην 

τριτοβάθµια εκπαίδευση, όπως συζητήθηκε νωρίτερα). Αντίθετα, η δηµόσια 

χρηµατοδότηση αποτελεί µόνο µέρος της συνολικής χρηµατοδότησης τόσο στην 

πρωτοβάθµια και τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση στην Ελλάδα, όσο και στην 

τριτοβάθµια εκπαίδευση σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, στις οποίες 

αναγνωρίζονται επίσηµα, εκτός από τα δηµόσια, και ιδιωτικά ανώτατα εκπαιδευτικά 

ιδρύµατα. Εποµένως, συγκριτικά η πραγµατική κατάσταση της δηµόσιας 

χρηµατοδότησης της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα είναι χειρότερη από ό,τι 

φαίνεται. 
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Αν εξετάσουµε την εξέλιξη των σχετικών δαπανών την περίοδο 1999-2002 

διαπιστώνουµε κάποια στασιµότητα στην Ε.Ε.-15, στοιχείο που δηλώνει τη 

σταθερότητα των συγκεκριµένων δαπανών σε συνθήκες οριακών ρυθµών 

οικονοµικής µεγέθυνσης (ετήσια µεταβολή του πραγµατικού Α.Ε.Π.). Η βελτίωση 

του σχετικού δείκτη στην Ελλάδα από 1,06% το 1999 σε 1,28% το 2002 κρίνεται 

ιδιαίτερα θετική, αφού η Ελλάδα κατά την περίοδο 1999-2002 παρουσιάζει πολύ 

µεγαλύτερους ρυθµούς µεγέθυνσης σε σχέση µε την Ε.Ε.-15. Χαρακτηριστικά 

αναφέρουµε ότι ο ρυθµός οικονοµικής µεγέθυνσης της ελληνικής οικονοµίας (ετήσια 

µεταβολή πραγµατικού Α.Ε.Π.) ήταν 3,4% το 1999, 4,5% το 2000, 5,1% το 2001, 

3,8% το 2002 και 4,8% το 2003 (στοιχεία Eurostat), όταν ο ρυθµός µεγέθυνσης στην 

Ε.Ε.-15 για τα αντίστοιχα έτη ήταν 3%, 3,9%, 1,9%, 1,1% και 1,1% (στοιχεία 

Eurostat). 
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Πίνακας 1.4. Συνολικές δηµόσιες δαπάνες για την τριτοβάθµια εκπαίδευση ως 
ποσοστό % του Α.Ε.Π. στην Ε.Ε.-15, 1999-2002 
 
 1999 2000 2001 2002 

∆ανία 2,36 2,52 2,73 2,72 

Σουηδία 2,01 2,01 2,05 2,17 

Φινλανδία 2,10 2,04 2,05 2,08 

Βέλγιο 1,50 1,28 1,36 1,36 

Ολλανδία 1,31 1,30 1,32 1,28 

Ελλάδα 1,06 0,91 1,19 1,28 

Αυστρία 1,31 1,27 1,35 1,28 

Ιρλανδία 1,16 1,32 1,24 1,19 

Γερµανία 1,10 1,09 1,12 1,18 

Ε.Ε.-15 1,08 1,06 1,08 1,15 

Ηνωµένο Βασίλειο 0,92 0,80 0,81 1,08 

Γαλλία 1,04 1,03 1,02 1,03 

Ισπανία 0,90 0,96 1,01 1,01 

Πορτογαλία 1,04 1,04 1,09 1,00 

Ιταλία 0,80 0,83 0,81 0,88 

 
* Ποσοστό κατ’ εκτίµηση 
Πηγή: Eurostat 
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1.5. ∆ηµόσιες δαπάνες για την εκπαίδευση και κρατικός προϋπολογισµός 
 
 Η αποτίµηση της σηµασίας που τα κράτη-µέλη της Ε.Ε.-15 δίνουν στη 

δηµόσια χρηµατοδότηση της εκπαίδευσης φαίνεται ακόµη καλύτερα από τη µελέτη 

των στοιχείων για τους κρατικούς προϋπολογισµούς.   

 Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Πίνακα 1.5 για τη συµµετοχή των εκπαιδευτικών 

δαπανών ως ποσοστού (%) στο σύνολο των δαπανών του κρατικού προϋπολογισµού 

την περίοδο 1995-2002, η Ελλάδα καταλαµβάνει σταθερά την τελευταία θέση στην 

Ε.Ε.-15. Αν και παρουσιάζεται αύξηση των εκπαιδευτικών δαπανών από 5,62% το 

1995 σε 8,06% το 2002, η Ελλάδα παραµένει στην τελευταία θέση (στοιχεία 2002). 

Ωστόσο, το ίδιο διάστηµα (1995-2002) ο αντίστοιχος δείκτης για την Ε.Ε.-15 (µ.ό.) 

παρουσιάζει συγκριτικά µικρότερη αύξηση (από 10,3% το 1995 στο 11,01% το 

2002). 

 Οι σκανδιναβικές χώρες προηγούνται όλων µε υψηλότερα ποσοστά για την 

εκπαίδευση επί του κρατικού προϋπολογισµού. Το 2002 η ∆ανία δαπάνησε το 

15,59%, η Σουηδία το 13,14% και η Φινλανδία το 12,75%. Είναι χαρακτηριστικό ότι 

υψηλά ποσοστά εµφανίζουν και το Ηνωµένο Βασίλειο και η Ιρλανδία, γεγονός 

ενδεικτικό της σηµασίας που αποδίδεται στην εκπαίδευση σε χώρες µε µικρότερο 

κρατικό προϋπολογισµό συγκριτικά µε το διευρυµένο κρατικό προϋπολογισµό των 

σκανδιναβικών χωρών3 (βλ. Πελαγίδης & Μητσόπουλος, 2006). Το 2002 η Ιρλανδία 

δαπάνησε για την εκπαίδευση το 12,9% του κρατικού προϋπολογισµού της και το 

Ηνωµένο Βασίλειο το 12,77%.  

 

 

                                                 
3 Το 2002 οι συνολικές δηµόσιες δαπάνες ως ποσοστό του Α.Ε.Π. ήταν 52,1% στη ∆ανία, 44,1% στη 
Φινλανδία και 52,5% στη Σουηδία. Για την Ιρλανδία και το Ηνωµένο Βασίλειο ήταν αντίστοιχα 28,2% 
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Πίνακας 1.5. Συνολικές δηµόσιες δαπάνες για την εκπαίδευση ως ποσοστό % του 
κρατικού προϋπολογισµού στην ΕΕ-15, 1995-2002 
 
 
 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
∆ανία 12,98 13,83 13,99 14,76 14,80 15,65 15,70 15,59 

Σουηδία 10,67 11,29 12,09 12,69 12,38 12,89 12,80 13,14 

Ιρλανδία 12,22 13,49 13,88 13,94 13,27 13,62 12,91 12,90 

Ην. Βασίλειο 11,70 11,37 11,46 11,66 11,44 11,54 11,71 12,77 

Φινλανδία 11,49 11,71 11,55 11,90 12,10 12,47 12,68 12,75 

Πορτογαλία 11,92 12,10 12,51 12,74 12,68 12,71 12,76 12,70 

Βέλγιο       12,38 12,47 

Αυστρία 10,78 10,64 10,94 10,80 10,91 11,01 11,21 11,20 

Ισπανία 10,36 10,71 10,86 10,86 11,18 11,06 11,14 11,11 

ΕΕ-15 10,3*  10,38*  10,65* 10,84* 10,93* 11,01* 

Γαλλία 11,27 11,18 11,32 11,40 11,42 11,42 11,25 10,99 

Ολλανδία 8,98 10,06 9,85 10,16 10,17 10,75 10,69 10,62 

Ιταλία 9,09 9,12 8,88 9,42 9,80 9,75 10,23 9,89 

Γερµανία 9,70  9,38  9,40 9,90 9,72 9,81 

Λουξεµβούργο 9,35 8,79 9,48    9,89 9,25 

Ελλάδα 5,62 6,24 7,2 7,25 7,64 7,28 7,77 8,06 

 
* Ποσοστό κατ’ εκτίµηση 
Πηγή: Eurostat 

                                                                                                                                            
και 38,5% (European Commission, 2003, Table 68B, pp. 172-173). Το ίδιο έτος στην Ελλάδα οι 
συνολικές δηµόσιες δαπάνες αντιστοιχούσαν στο 42,1% του Α.Ε.Π.. 
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1.6. ∆ηµόσιες δαπάνες ανά σπουδαστή σε σχέση µε το κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. 
 
Η συσχέτιση της ευηµερίας ενός κράτους µε τις δηµόσιες δαπάνες για την 

εκπαίδευση θεωρείται ότι είναι θετική (Ψαχαρόπουλος, 1999). Ωστόσο, όπως είδαµε 

και στα προηγούµενα υποκεφάλαια, η κατανοµή των δαπανών ανά εκπαιδευτική 

βαθµίδα ποικίλλει µεταξύ των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συχνά µε 

σοβαρές κοινωνικές επιπτώσεις (π.χ. όξυνση των κοινωνικών ανισοτήτων). 

 Η µελέτη των στοιχείων για τις δηµόσιες δαπάνες ανά σπουδαστή και ανά 

βαθµίδα εκπαίδευσης σε σχέση µε το κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. (στοιχεία 2002, Πίνακας 

1.6) καταδεικνύει ακόµη πιο καθαρά τις διαφοροποιήσεις µεταξύ των κρατών-µελών 

της Ε.Ε.-15. 

 Και στις τρεις βαθµίδες εκπαίδευσης η Ελλάδα εµφανίζεται συγκριτικά να 

δαπανά ανά σπουδαστή το µικρότερο ποσοστό σε σχέση µε το κατά κεφαλήν Α.Ε.Π.. 

Στην τριτοβάθµια εκπαίδευση οι δηµόσιες δαπάνες ανά φοιτητή στην Ελλάδα 

αντιστοιχούν στο 25% του κατά κεφαλήν εισοδήµατος.  

Σε σχέση µε την Ελλάδα, οι υπόλοιπες χώρες της Νότιας Ευρώπης δαπανούν 

αρκετά υψηλότερα ποσοστά. Η Ιταλία δαπανά ανά σπουδαστή στην τριτοβάθµια 

εκπαίδευση ποσό που αναλογεί στο 33% του κατά κεφαλήν Α.Ε.Π., στην Ισπανία το 

αντίστοιχο ποσοστό είναι 35%, στην Πορτογαλία 37% (και στη Γαλλία 34%).  

Οι χώρες µε τον υψηλότερο δείκτη είναι οι σκανδιναβικές. Η Σουηδία δαπανά 

ανά σπουδαστή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση ποσό που αναλογεί στο 56% του κατά 

κεφαλήν Α.Ε.Π., και η ∆ανία, αντίστοιχα 51%. Ακολουθούν χώρες όπως το Βέλγιο 

(42%), το Ηνωµένο Βασίλειο (41%) και η Γερµανία (41%). Η µεγαλύτερη αναλογικά 

δαπάνη για την τριτοβάθµια εκπαίδευση εξηγείται από τα αυξηµένα έξοδα που 

απαιτούνται για τη λειτουργία της (π.χ. µισθοί, υλικοτεχνική και εργαστηριακή 

υποδοµή κ.λπ.). 
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Το µάλλον µικρό ποσοστό των δηµόσιων δαπανών της Ελλάδας ανά φοιτητή 

στην τριτοβάθµια εκπαίδευση σε σχέση µε το κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. της, συγκριτικά 

µε χώρες όπως η Πορτογαλία, καταδεικνύει το χάσµα που τη χωρίζει από τις 

υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε.-15 στο θέµα της χρηµατοδότησης. Ωστόσο, το ύψος της 

χρηµατοδότησης δεν αποτελεί από µόνο του επαρκή παράγοντα για τη βελτίωση της 

αποτελεσµατικότητας και γενικά για την ποιοτική αναβάθµιση των πανεπιστηµιακών 

σπουδών, αφού ο τρόπος διαχείρισης των πόρων µπορεί να λειτουργεί προς την 

αντίθετη κατεύθυνση (π.χ. ανορθολογικές αγορές, σπατάλες, αδιαφάνεια)4. 

Η θέση της Ελλάδας είναι δυσχερής ακόµη και στη δευτεροβάθµια 

εκπαίδευση. Καταλαµβάνει και εδώ την τελευταία θέση, αφού το ποσό της δηµόσιας 

χρηµατοδότησης ανά µαθητή της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης αντιστοιχεί στο 21% 

του κατά κεφαλήν  Α.Ε.Π. για το έτος 2002. Στη συγκεκριµένη βαθµίδα, όµως, η 

απόκλιση της Ελλάδας από τα υπόλοιπα κράτη-µέλη της Ε.Ε.-15 είναι µικρότερη. Το 

Ηνωµένο Βασίλειο έχει δείκτη 23%, ενώ χώρες άµεσα συγκρίσιµες µε την Ελλάδα, 

όπως η Ιταλία και η Ισπανία, έχουν δείκτες 29% και 26% αντίστοιχα. Η Πορτογαλία 

παρουσιάζει το µεγαλύτερο σχετικό δείκτη µε ποσοστό 37%.  

Τέλος, η θέση της Ελλάδας στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση µε βάση το 

ποσοστό των δαπανών ανά µαθητή ως προς το κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. είναι πολύ 

καλύτερη µεταξύ των υπόλοιπων χωρών της Ε.Ε.-15. Η Ελλάδα έχει δείκτη 20% που 

την κατατάσσει σε καλύτερη θέση από τη Γαλλία (18%), τη Γερµανία (17%), το 

Ηνωµένο Βασίλειο (18%), τη Φινλανδία (18%) και την Ολλανδία (19%). Ωστόσο, 

οφείλουµε να παρατηρήσουµε ότι η συγκριτικά καλύτερη θέση της Ελλάδας 

οφείλεται στο γεγονός ότι σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σηµαντικό τµήµα 

των δηµόσιων δαπανών για την πρωτοβάθµια εκπαίδευση καταβάλλεται από την 

                                                 
4 Σχετικά µε τα οργανωτικά προβλήµατα της πανεπιστηµιακής χρηµατοδότησης βλ. τα άρθρα των 
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τοπική αυτοδιοίκηση, µε αποτέλεσµα το µεγάλο αυτό τµήµα των δαπανών να µην 

περιλαµβάνεται στις δηµόσιες δαπάνες της κεντρικής κυβέρνησης των χωρών αυτών. 

 

Πίνακας 1.6. Ετήσιες δηµόσιες δαπάνες ανά σπουδαστή και εκπαιδευτική βαθµίδα ως 
ποσοστό % του κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. στην ΕΕ-15, 2002 
 
 
 
 

Πρωτοβάθµια 
εκπαίδευση 

∆ευτεροβάθµια 
εκπαίδευση 

Τριτοβάθµια 
εκπαίδευση 

Χώρες    
Σουηδία 25 26 56 
∆ανία 26 27 51 
Ολλανδία 19 23 44 
Φινλανδία 18 26 42 
Βέλγιο 20 29 42 
Ηνωµένο Βασίλειο 18 23 41 
Γερµανία 17 26 41 
Αυστρία 23 30 41 
Πορτογαλία 26 37 37 
Ισπανία 20 26 35 
Γαλλία 18 31 34 
Ιταλία 27 29 33 
Ελλάδα 20 21 25 
 
Πηγή: Eurostat 

                                                                                                                                            
Παπατµαθαίου (2006) και Μπουµπούκα (2006). 
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2. Η ∆ΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ (2000-2006)
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Η αύξηση των δηµόσιων δαπανών για την εκπαίδευση στη χώρα µας αποτελεί πάγιο 

αίτηµα όλων των εµπλεκόµενων φορέων και ενώσεων (διδάσκοντες, φοιτητές, 

πολιτικές παρατάξεις). Παρ’ όλα αυτά, τα στοιχεία από τους προϋπολογισµούς και 

τους απολογισµούς της περιόδου 2000-2006 οδηγούν στο συµπέρασµα ότι οι σχετικές 

δαπάνες, αν και παρουσιάζουν µάλλον αύξηση σε σχέση µε το σύνολο του κρατικού 

προϋπολογισµού, παραµένουν στάσιµες σε σχέση µε το Α.Ε.Π. της χώρας. 

Η εξέταση των στοιχείων για τις εκπαιδευτικές δαπάνες συγκριτικά µε άλλους 

τοµείς δηµόσιων δαπανών (άµυνα, κοινωνική ασφάλιση, υγεία και πρόνοια, δηµόσιο 

χρέος) µπορεί να καταδείξει ενδεχόµενες σχέσεις υποκατάστασης (trade-off), αλλά 

και ακαµψίες τις οποίες έχει να αντιµετωπίσει µια επεκτατική πολιτική στον τοµέα 

των εκπαιδευτικών δαπανών. Επίσης, δείχνει την επίδραση µιας σειράς παραγόντων 

που συµβάλλουν στη διαµόρφωση των σχετικών δαπανών.  

Για παράδειγµα, δύσκολα µπορεί να αγνοηθεί η δηµοσιονοµική πίεση για 

εξυπηρέτηση του δηµόσιου χρέους µε τις µεγάλες δηµόσιες δαπάνες που απαιτούνται 

για το σκοπό αυτόν. Επίσης, η διαρκώς αυξανόµενη δηµογραφική γήρανση προσδίδει 

ολοένα µεγαλύτερη εκλογική βαρύτητα στους συνταξιούχους έναντι των νέων. Οι 

νέοι επιβαρύνονται περισσότερο µέσω της φορολόγησής τους και του κρατικού 

προϋπολογισµού προκειµένου να καλυφθούν τα δηµοσιονοµικά ελλείµµατα. Τέλος, 

το κυρίαρχο δόγµα της αµυντικής πολιτικής σε συνδυασµό µε την πολιτική επιρροή 

οµάδων συµφερόντων στο πεδίο των στρατιωτικών εξοπλισµών δεν µπορεί να 

αγνοηθεί.   

Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Πίνακα 2.1 για την κατανοµή των δηµόσιων 

δαπανών στην Ελλάδα την περίοδο 2000-2006 (στοιχεία προϋπολογισµών), το 

ποσοστό των δαπανών για την εκπαίδευση παρουσιάζει αύξηση κατά 1,2 ποσοστιαίες 
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µονάδες στο διάστηµα αυτών των επτά ετών: από 9,9% το 2000 αυξάνεται σε 11,8% 

το 2006. 

 Ωστόσο, οι εκπαιδευτικές δαπάνες φαίνονται να έχουν υποχωρήσει κατά µία 

θέση στις προτεραιότητες του κρατικού προϋπολογισµού. Συγκεκριµένα, καθ’ όλη 

την περίοδο 2000-2003 οι δαπάνες για την εκπαίδευση καταλαµβάνουν την τρίτη 

κατά σειρά υψηλότερη θέση µετά τις άλλες δαπάνες και την εξυπηρέτηση του 

δηµόσιου χρέους. Από το 2004 και µετά οι εκπαιδευτικές δαπάνες υποχωρούν κατά 

µία θέση λόγω της αύξησης του αντίστοιχου µεριδίου των δαπανών για την 

κοινωνική ασφάλιση.  

 Οι δαπάνες για την κοινωνική ασφάλιση αυξάνουν το ποσοστό τους επί του 

συνόλου των δηµόσιων δαπανών από 9,4% το 2000 σε 10% το 2003 και σε 13,9% το 

2006. Επίσης, αυξάνεται το µερίδιο των δαπανών για την υγεία και την πρόνοια (από 

8,4% το 2000 σε 9,3% το 2006). Την ίδια περίοδο (2000-2006), το µερίδιο των 

δαπανών για την άµυνα παραµένει σταθερό (µεταξύ 6,4% και 6,7%), όπως και το 

µερίδιο των άλλων δαπανών (39%). Αντίθετα, µειώνονται τα αντίστοιχα µερίδια των 

δαπανών για τη γεωργία (από 3,6% το 2000 σε 3,1% το 2006) και των δαπανών για 

την εξυπηρέτηση του δηµόσιου χρέους (από 23,4% το 2000 σε 16,4% το 2006). 

Φαίνεται ότι η δηµογραφική γήρανση και η ανάγκη χρηµατοδότησης του 

ελλειµµατικού ασφαλιστικού συστήµατος ασκούν πιέσεις στο ρυθµό αύξησης των 

δαπανών για την εκπαίδευση, «υπονοµεύοντας» σε ένα βαθµό τη βιώσιµη οικονοµική 

ανάπτυξη και λόγω έλλειψης κονδυλίων επιφέρουν υστέρηση στην κοινωνία της 

γνώσης. 
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Πίνακας 2.1. Κατανοµή δηµόσιων δαπανών στην Ελλάδα κατά λειτουργική 
κατηγορία ως ποσοστό % των συνολικών δηµόσιων δαπανών (κρατικός 
προϋπολογισµός και Π.∆.Ε.), 2000-2006 
 
Κατηγορία 
δαπανών 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Άµυνα 6,6 6,5 6,7 6,6 6,7 6,5 6,4 
Εκπαίδευση 9,9 9,9 10,8 10,6 10,7 11,4 11,8 
Υγεία –
Πρόνοια 

8,4 8,6 8,5 8,4 8,6 8,8 9,3 

Κοινωνική 
ασφάλιση 

9,4 9,6 9,1 10,0 11,7 13,7 13,9 

Γεωργία 3,6 3,5 3,5 4,2 3,8 3,9 3,1 
Εξυπηρέτηση 
δηµόσιου 
χρέους 

23,4 21,5 19,6 19,3 18,8 17,6 16,4 

Άλλες 
δαπάνες 

38,7 40,4 41,9 40,9 39,7 38,2 39,1 

Σύνολο 99,9 100,0 100,1 100,0 100,0 100,1 100,0 
 
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων κρατικών προϋπολογισµών ετών 2000-2006  
(www.mof-glk.gr) 
 
 

Οι παραπάνω διαπιστώσεις επιβεβαιώνονται και από την ανάλυση των 

στοιχείων των δηµόσιων δαπανών και την κατανοµή τους σε σχέση µε το Α.Ε.Π. (βλ. 

Πίνακα 2.2). Το µερίδιο των εκπαιδευτικών δαπανών εµφανίζεται σταθερό στο 3,5% 

του Α.Ε.Π. την περίοδο 2001-2006, ενώ το µερίδιο των δαπανών για την κοινωνική 

ασφάλιση αυξάνεται από 3,3% του Α.Ε.Π. το 2001 σε 4,2% το 2006. Η αύξηση αυτή 

αποκτά ακόµη µεγαλύτερη σηµασία αν αναλογιστούµε ότι την περίοδο 2001-2006 το 

συνολικό µερίδιο των δηµόσιων δαπανών ως προς το Α.Ε.Π. παρουσιάζει µείωση: 

από 34,8% το 2001 µειώνεται σε 30,3% το 2006. 
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Πίνακας 2.2. Κατανοµή δηµόσιων δαπανών στην Ελλάδα κατά λειτουργική 
κατηγορία ως ποσοστό % του Α.Ε.Π. (κρατικός προϋπολογισµός και Π.∆.Ε.), 2001-
2006 
 
Κατηγορία 
δαπανών 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Άµυνα 2,2 2,2 2,2 2,1 2,0 1,9 
Εκπαίδευση 3,5 3,5 3,5 3,4 3,6 3,6 
Υγεία –
Πρόνοια 

3,0 2,8 2,7 2,7 2,8 2,8 

Κοινωνική 
ασφάλιση 

3,3 3,0 3,3 3,7 4,3 4,2 

Γεωργία 1,2 1,1 1,4 1,2 1,2 0,9 
Εξυπηρέτηση 
δηµόσιου 
χρέους 

7,5 6,4 6,3 5,9 5,6 5,0 

Άλλες 
δαπάνες 

14,1 13,7 10,9 12,5 12,0 11,9 

Σύνολο 34,8 32,7 30,3 31,5 31,5 30,3 
 
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων κρατικών προϋπολογισµών ετών 2000-2006  
(www.mof-glk.gr) 
 
 

∆εδοµένης της σηµασίας του Προγράµµατος ∆ηµόσιων Επενδύσεων (Π.∆.Ε.) 

τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, είναι ανάγκη να εξετάσουµε την εξέλιξη της 

συµµετοχής των δαπανών για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και την έρευνα σε αυτό 

το Πρόγραµµα ως ποσοστού των συνολικών δηµόσιων δαπανών. Οι πόροι του Π.∆.Ε. 

αντιπροσωπεύουν το 2006 4,3% του Α.Ε.Π. (κρατικός προϋπολογισµός 2006)5.  

Το σηµαντικό στοιχείο έγκειται στη διεύρυνση της συµµετοχής των δαπανών 

εκπαίδευσης και κατάρτισης στο Π.∆.Ε. από το 1999 µέχρι το 2006. Από 10,8% το 

1999 το µερίδιο των εκπαιδευτικών δαπανών αυξήθηκε σε 14,5% το 2006. Αντίθετα, 

το µερίδιο των δαπανών για έρευνα και τεχνολογία µειώθηκε από 1,4% το 1999 σε 

0,9% το 2006. Φαίνεται πως συγκυριακοί παράγοντες όπως οι Ολυµπιακοί Αγώνες 

του 2004, αλλά και η προσκόλληση στο µοντέλο οικονοµικής ανάπτυξης µέσω του 

                                                 
5 Το ποσοστό συµµετοχής των πόρων του Π.∆.Ε. στο Α.Ε.Π. της Ελλάδας κυµάνθηκε την περίοδο 
1995-2006 από 3,8% το 1995 µέχρι και 6,1% το 2000. Μετά το 2000 παρουσιάζει σταθερά καθοδική 
πορεία:   το 2004 µειώθηκε σε 5,5% και το 2006 σε 4,3%. 
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κατασκευαστικού τοµέα και των υποδοµών συνέβαλαν στη διαµόρφωση της 

συγκεκριµένης κατανοµής. 

 

Πίνακας 2.3. Κατανοµή δηµόσιων δαπανών του Π.∆.Ε. στην Ελλάδα κατά 
λειτουργική κατηγορία ως ποσοστό % των συνολικών δηµόσιων δαπανών (κρατικός 
προϋπολογισµός και Π.∆.Ε.), 1999-2006 
 
Κατηγορία 
δαπανών 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Συγκοινωνίες 18,3 18,0 22,2 21,2 11,9 20,1 21,5 20,6 
Περιφερειακά 
έργα 

2,5 6,1 6,5 6,6 9,4 10,2 11,2 14,8 

Εκπαίδευση –
Κατάρτιση 

10,8 9,6 8,3 10,5 10,9 9,3 14,1 14,5 

Νοµαρχιακά 
έργα 

14,2 13,6 11,9 9,8 10,8 10,5 14,8 13,8 

Βιοµηχανία –
βιοτεχνία 

7,3 6,5 7,9 6,3 4,8 4,5 6,1 6,3 

Γεωργία 6,9 5,6 6,6 6,0 1,8 2,6 4,3 5,0 
Ολυµπιακά 
έργα 

  6,1 15,7 18,4 21,3 4,3 2,4 

Έρευνα  –
Τεχνολογία 

1,4 1,8 1,8 1,0 1,2 1,2 0,8 0,9 

 
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων κρατικών προϋπολογισµών ετών 2000-2006 
(www.mof-glk.gr) 
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3. Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΟ 2006 
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3.1. Ο προϋπολογισµός του ΥΠ.Ε.Π.Θ. για το 2006 – Βασικές κατηγορίες 
δαπανών 
 

 Η εξέταση της κατάρτισης του προϋπολογισµού του 2006 για το Υπουργείο 

Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων καταδεικνύει µια αξιολόγηση που εκ πρώτης 

όψεως φαίνεται παράδοξη. 

 Παρά την προτεραιότητα που δίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και στις 

εγχώριες διακηρύξεις στη διά βίου εκπαίδευση και κατάρτιση, και στην ενίσχυση της 

απασχόλησης των γηραιότερων, η αρµόδια Γενική Γραµµατεία για την Εκπαίδευση 

Ενηλίκων προβλέπεται να χρηµατοδοτηθεί µε το 0,11% των συνολικών δαπανών για 

το ΥΠ.Ε.Π.Θ., και η Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς µε το 0,07% (βλ. Πίνακα 3.1). 

 Αντίθετα, η Γενική Γραµµατεία Θρησκευµάτων συγκεντρώνει το 3,5% των 

πόρων του ΥΠ.Ε.Π.Θ. Οι δηµόσιες δαπάνες για την εν λόγω Γενική Γραµµατεία 

(211.955.000 Ευρώ) είναι υψηλότερες από το σύνολο των δαπανών για την 

εκπαίδευση Ελληνοπαίδων στο εξωτερικό, για το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, για τις 

Πανελλήνιες Εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, για την Ακαδηµία 

Αθηνών, για τις βιβλιοθήκες και τα ιστορικά αρχεία, για τις Γενικές Γραµµατείες 

Νέας Γενιάς και Ενηλίκων καθώς και για τη ∆ιεύθυνση Σχολών Εκπαίδευσης 

∆ιδακτικού Προσωπικού. (Για όλες αυτές τις υπηρεσίες προβλέπεται συνολική 

χρηµατοδότηση περίπου 158.000.000 Ευρώ, δηλαδή το 74,5% των πόρων που 

διατίθενται για τη Γενική Γραµµατεία Θρησκευµάτων). 

 

 

 

 

 



 33

 
Πίνακας 3.1. Προϋπολογισµός ΥΠ.Ε.Π.Θ. 2006 κατά βασική κατηγορία δαπανών 
 
 
Κατηγορίες δαπανών ∆απάνες 

(χιλιάδες Ευρώ) 

Ποσοστό % επί του 

προϋπολογισµού του 

ΥΠ.Ε.Π.Θ. 

Ποσοστό % επί 

του τακτικού 

προϋπολογισµού 

∆ευτεροβάθµια 

εκπαίδευση 
2.311.31 38,24 4,606 

Πρωτοβάθµια εκπαίδευση 1.826.535 30,21 3,639 

Πανεπιστηµιακός τοµέας 946.029 15,65 1,885 

Τεχνολογικός τοµέας 349.305 5,78 0,696 

Κεντρική Υπηρεσία 242.081,8 4,00 0,482 

Γενική Γραµµατεία 

Θρησκευµάτων 
21.195,5 3,51 0,422 

∆ιεύθυνση εκπαίδευσης 

Ελληνοπαίδων εξωτερικού 
61.963 1,02 0,123 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 39.329 0,65 0,078 

Πανελλήνιες εξετάσεις 

εισαγωγής στην 

τριτοβάθµια εκπαίδευση 

22.385 0,37 0,045 

Ακαδηµία Αθηνών 12.360 0,20 0,025 

Βιβλιοθήκες και ιστορικά 

αρχεία 
11.697,8 0,19 0,023 

Γενική Γραµµατεία 

Εκπαίδευσης Ενηλίκων 
6.414 0,11 0,013 

Γενική Γραµµατεία  

Νέας Γενιάς 
4.186 0,07 0,008 

∆ιεύθυνση Σχολών 

Εκπαίδευσης ∆ιδακτικού 

Προσωπικού 

304 0,01 0,001 

Σύνολο Προϋπολογισµού 

ΥΠ.Ε.Π..Θ 
6.046.476,1 100,0 12,047 

Σύνολο Τακτικού 

Προϋπολογισµού 
501.900.000  100,000 

 
Πηγή: Κρατικός προϋπολογισµός 2006 (www.mof-glk.gr ) 
 



 34

Αναλυτικότερα στοιχεία για τον προϋπολογισµό του πανεπιστηµιακού τοµέα 

δείχνουν ότι οι πόροι συγκεντρώνονται αποκλειστικά σε δύο τοµείς: στις πληρωµές 

για υπηρεσίες (µισθοί, επιδόµατα, εισφορές) και στις µεταβιβαστικές πληρωµές 

(κυρίως επιχορηγήσεις νοµικών προσώπων, επιστηµονικού, εκπαιδευτικού και 

πολιτιστικού χαρακτήρα, κυρίως τα ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης). Ο πρώτος 

τοµέας συγκεντρώνει το 65,4% των χρηµατοδοτήσεων και ο δεύτερος το 30,7%.  

 Το ποσοστό των δαπανών για την οικονοµική ενίσχυση φοιτητών, τη 

φοιτητική µέριµνα και το Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) δεν υπερβαίνει το 

5% των συνολικών δαπανών για τον πανεπιστηµιακό τοµέα. Είναι χαρακτηριστικό 

ότι για τη διεξαγωγή των Πανελλήνιων Εξετάσεων εισαγωγής στην τριτοβάθµια 

εκπαίδευση δαπανώνται χρήµατα που αντιστοιχούν στο 50% των συνολικών δαπανών 

για την οικονοµική ενίσχυση των φοιτητών, τη φοιτητική µέριµνα και το Ι.Κ.Υ. 

(δαπάνες πανεπιστηµιακού τοµέα). 
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3.2. Μισθολόγιο πανεπιστηµιακών δασκάλων 
 

Οι οικονοµικές απολαβές των πανεπιστηµιακών σχετίζονται σε µεγάλο βαθµό µε την 

ποιότητα των παρεχόµενων σπουδών. Η παρακολούθηση των σύγχρονων 

επιστηµονικών εξελίξεων και η αξιοπρεπής διαβίωση απαιτούν και ανάλογους 

µισθούς. Στην ανάλυση των µισθών των εργαζοµένων στο δηµόσιο τοµέα 

διακρίνουµε τους δηµόσιους υπάλληλους (όσοι εργάζονται σε υπουργεία) από τους 

δηµόσιους λειτουργούς. 

 Τα στοιχεία για το µισθολόγιο των δηµόσιων λειτουργών στην Ελλάδα για το 

2006 (βλ. ∆ιάγραµµα 3.1) συνιστούν ένα παράδοξο. Οι διδάσκοντες των 

αναβαθµισµένων πλέον σε ανώτατα ιδρύµατα εκκλησιαστικών σχολών6 είναι οι πιο 

υψηλά αµειβόµενοι δηµόσιοι λειτουργοί στην Ελλάδα. Ακολουθούν οι επιµελητές 

του Ε.Σ.Υ, οι τιτουλάριοι επίσκοποι και οι λέκτορες των Α.Ε.Ι. Ακόµη και οι 

δικαστικοί και οι διπλωµάτες αµείβονται µε χαµηλότερους µισθούς από τους 

διδάσκοντες σε εκκλησιαστικές σχολές.  

 Το ισχύον µισθολόγιο επιφυλάσσει µια εξισωτική-ισοπεδωτική αντίληψη για 

το έργο των δηµόσιων λειτουργών και φαίνεται να είναι ιδιαίτερα δεκτικό στις πιέσεις 

συγκεκριµένων οµάδων συµφερόντων. Προφανώς, η οικοδόµηση της κοινωνίας της 

γνώσης και η πρόσβαση στη νέα ψηφιακή εποχή και στην εποχή της 

ανταγωνιστικότητας και των ανοιχτών οικονοµιών δεν συµβιβάζονται µε την επιλογή 

οι διδάσκοντες στις εκκλησιαστικές σχολές και οι βοηθοί επίσκοποι να 

απολαµβάνουν µεγαλύτερους µισθούς από εκείνους των πανεπιστηµιακών δασκάλων, 

των διπλωµατών και άλλων κατηγοριών δηµόσιων λειτουργών, έστω και αν οι 

πανεπιστηµιακοί λαµβάνουν ορισµένα πρόσθετα επιδόµατα (π.χ. επίδοµα 

βιβλιοθήκης). 



 36

 

∆ιάγραµµα 3.1. Βασικοί µισθοί δηµόσιων λειτουργών στην Ελλάδα το 2006 

 

                                                                                                                                            
6 Νόµος 3432 (ΦΕΚ 14Α, 3/02/2006), «∆οµή και Λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης». 
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Πηγή: ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (2006)
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4. Η ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΩΝ Α.Ε.Ι. 
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Η ερευνητική δραστηριότητα αποτελεί µια από τις βασικές αποστολές των 

πανεπιστηµίων και σηµαντικό παράγοντα για τη σταθερή οικονοµική ανάπτυξη της 

χώρας. Η οικοδόµηση του ευρωπαϊκού χώρου έρευνας, η στρατηγική της Λισαβόνας 

και η προσαρµογή των εκπαιδευτικών συστηµάτων στα νέα κοινωνικά και 

οικονοµικά δεδοµένα αναδεικνύουν τον τοµέα της έρευνας ως εκ των ων ουκ άνευ 

για την επίτευξη της κοινωνίας της γνώσης. 

 Η συµµετοχή στη συνολική χρηµατοδότηση της έρευνας και στο συνολικό 

ερευνητικό δυναµικό της χώρας αποτελούν δείκτες που αναδεικνύουν τη συγκριτική 

σηµασία των πανεπιστηµίων στην έρευνα αλλά και στην ανάπτυξη της εθνικής 

οικονοµίας, ενώ ταυτόχρονα επιτρέπουν τη συγκριτική αξιολόγηση σε σχέση µε τις 

άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και µεταξύ των ίδιων των 

πανεπιστηµίων. 

 Η εξέλιξη των σχετικών δεικτών την περίοδο 1994-2004, µε βάση στοιχεία 

της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας7 και της Eurostat8, καταγράφεται 

στα υποκεφάλαια που ακολουθούν. Η συµµετοχή της έρευνας στο Α.Ε.Π., η 

χρηµατοδότηση της έρευνας και οι πηγές χρηµατοδότησής της, η συµµετοχή των 

πανεπιστηµίων στις συνολικές ερευνητικές δαπάνες και το ερευνητικό δυναµικό, 

καθώς και συγκριτικά στοιχεία µεταξύ των ελληνικών πανεπιστηµίων αποτελούν τα 

στοιχεία στα οποία εστιάζεται η ανάλυση που ακολουθεί. 

                                                 
7 http://www.gsrt.gr . 
8 http://epp.eurostat.cec.eu.int . 
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4.1. Η συµµετοχή των ερευνητικών δαπανών στο Α.Ε.Π. και πηγές 
χρηµατοδότησης 
 Ως έρευνα και ανάπτυξη ορίζεται η δηµιουργική εκείνη εργασία που 

επιτελείται σε συστηµατική βάση µε σκοπό να αυξηθεί το επίπεδο της γνώσης. Η 

γνώση αυτή νοείται ως η γνώση της κοινωνίας, τα αποθέµατα της οποίας 

χρησιµοποιούνται για την ανακάλυψη νέων εφαρµογών9. Ο ρόλος της γνώσης αυτής 

στην οικονοµική ανάπτυξη και στην επίτευξη συγκριτικών πλεονεκτηµάτων στην 

οικονοµία των υπηρεσιών και στην κοινωνία της γνώσης όχι µόνο θεωρείται 

δεδοµένος αλλά, επιπλέον, έχει τεκµηριωθεί εµπειρικά. 

 Σηµαντικές διαφοροποιήσεις καταγράφονται µεταξύ των κρατών-µελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς την έµφαση που δίνουν στην έρευνα και την ανάπτυξη, 

όπως αυτή εκφράζεται από το ποσοστό των τελευταίων στο Α.Ε.Π. Παρά το στόχο 

του 3% που έχει υιοθετήσει στο πλαίσιο της στρατηγικής της Λισαβόνας, η Ελλάδα 

εµφανίζει σχετικά µεγάλη απόκλιση από το µέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως 

φαίνεται και στον Πίνακα 4.1, το 2004 η έρευνα και ανάπτυξη ισοδυναµούσε µε το 

0,58% του Α.Ε.Π., όταν στην Ε.Ε.-15 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 1,95% (προσωρινά 

στοιχεία Eurostat). Η επίδοση της Ελλάδας είναι η χειρότερη στην Ε.Ε.-15 µε 

διαφορά ακόµη και από την τελευταία Πορτογαλία (0,78% το 2003). 

Όµως περισσότερο ανησυχητική είναι η εξέλιξη των σχετικών δαπανών κατά 

την περίοδο 1994-2004. Οι δαπάνες για έρευνα ως ποσοστό του Α.Ε.Π., ενώ 

αυξάνονται σηµαντικά την περίοδο 1994-1999 από 0,49% το 1995 σε 0,67% το 1999, 

παρουσιάζουν πτωτική τάση την περίοδο µετά το 1999: µειώνονται σε 0,64% το 

2001, σε 0,62% το 2003 και σε 0,58% το 2004. Αυτή η πτωτική τάση συνεπάγεται 

µεγαλύτερη απόκλιση της Ελλάδας από τους εταίρους της στην ΕΕ αλλά και από το 

στόχο της Λισαβόνας. 
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Πίνακας 4.1. ∆απάνες για έρευνα και ανάπτυξη ως ποσοστό του Α.Ε.Π. στην Ε.Ε.-15, 
1994-2004 

 
Χώρες 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Σουηδία  3,35  3,55 3,62 3,65  4,27  3,98 3,74 
Φινλανδία 2,29 2,26 2,52 2,69 2,86 3,21 3,38 3,38 3,43 3,48 3,51 
∆ανία  1,84 1,85 1,94 2,06 2,10 2,27 2,40 2,55 2,59 2,61 
Γερµανία 2,18 2,19 2,19 2,24 2,27 2,40 2,45 2,46 2,49 2,52 2,49 
Αυστρία 1,50 1,53 1,57 1,69 1,77 1,88 1,91 2,04 2,12 2,19 2,26 
Γαλλία 2,32 2,29 2,27 2,19 2,14 2,16 2,15 2,20 2,23 2,18 2,16 
Ε.Ε.-15 1,89 1,88 1,87 1,87 1,87 1,92 1,94 1,98 1,98 1,97 1,95 
Βέλγιο 1,69 1,72 1,81 1,87 1,9 1,96 2,00 2,11 1,99 1,92 1,93 
Ε.Ε.-25  1,85 1,83 1,82 1,83 1,87 1,89 1,93 1,93 1,92 1,90 
Ην. Βασίλειο 2,06 1,97 1,90 1,82 1,81 1,84 1,84 1,89 1,89 1,88 1,79 
Ολλανδία 1,97 1,99 2,03 2,04 1,94 2,02 1,90 1,81 1,72 1,76 1,77 
Λουξεµβούργο       1,71   1,78 1,75 
Ιρλανδία 1,31 1,35 1,32 1,27 1,23 1,18 1,13 1,12 1,10 1,16 1,20 
Ιταλία 1,05 1,00 1,01 1,05 1,07 1,04 1,07 1,11 1,16 1,14  
Ισπανία 0,81 0,81 0,83 0,82 0,89 0,88 0,91 0,92 0,99 1,05 1,07 
Πορτογαλία  0,55  0,60  0,72  0,85 0,80 0,78  
Ελλάδα  0,49  0,51  0,67  0,64  0,62 0,58 
 
Σηµείωση: Τα περισσότερα στοιχεία του πίνακα είναι εκτιµήσεις, προσωρινά στοιχεία και 
προβλέψεις 
Πηγή: Eurostat 
 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η κατανοµή των ερευνητικών δαπανών ανά 

πηγή προέλευσης. Οι ερευνητικές δαπάνες διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες ανάλογα 

µε την πηγή προέλευσης: δαπάνες των επιχειρήσεων10, δαπάνες του δηµόσιου τοµέα11 

και δαπάνες χρηµατοδοτούµενες από το εξωτερικό12 (OECD: 2002). Τα συγκριτικά 

στοιχεία για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (http://epp.eurostat.cec.eu.int) 

δείχνουν ότι η Ελλάδα εξαρτάται σε πολύ µεγαλύτερο βαθµό από την κρατική 

επιχορήγηση της έρευνας και από τη χρηµατοδότηση από το εξωτερικό (κυρίως τα 

διαρθρωτικά ταµεία της Ε.Ε.), ενώ η συµµετοχή του ιδιωτικού τοµέα είναι πολύ 

περιορισµένη σε σχέση µε τις υπόλοιπες χώρες. 

                                                                                                                                            
9 OECD: 2002. 
10 Στον τοµέα των επιχειρήσεων περιλαµβάνονται οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, οι δηµόσιες επιχειρήσεις 
και οι µη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις (OECD: 2002, pp. 55-56). 
11 Περιλαµβάνονται οι υπηρεσίες και οι οργανισµοί όλων των διοικητικών βαθµίδων, καθώς και οι µη 
κερδοσκοπικοί οργανισµοί που ελέγχονται διοικητικά και χρηµατοδοτούνται κυρίως από το δηµόσιο 
τοµέα (OECD: 2002, pp. 62-63). 
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Αναλυτικότερα, οι δαπάνες των επιχειρήσεων για έρευνα και ανάπτυξη 

αντιστοιχούν στην Ελλάδα στο 30,7% των συνολικών ερευνητικών δαπανών 

(στοιχεία 2003, βλ. Πίνακα 4.2), ποσοστό που κατατάσσει τη χώρα µας στην 

τελευταία θέση της Ε.Ε.-15. Η εξέλιξη του συγκεκριµένου δείκτη την περίοδο 1996-

2003 εµφανίζει σηµαντική βελτίωση, αυξανόµενος κατά εννέα ποσοστιαίες µονάδες: 

από 21,6% το 1997 σε 30,7% το 2003. ∆εδοµένου όµως του πολύ χαµηλού αρχικού 

ποσοστού, η αύξηση αυτή δεν επαρκεί για τη γεφύρωση του χάσµατος µε τις 

υπόλοιπες χώρες. Παράγοντες όπως η χαµηλή ανταγωνιστικότητα των ελληνικών 

επιχειρήσεων και το µικρό µέγεθός τους, σε συνδυασµό µε την έµφαση της Ελλάδας 

σε τοµείς µεσαίας και χαµηλής εξειδίκευσης, ίσως ερµηνεύουν ικανοποιητικά τη 

µικρή συµµετοχή των επιχειρήσεων στη χρηµατοδότηση της εγχώριας έρευνας. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

                                                                                                                                            
12 Περιλαµβάνονται όλες οι πηγές χρηµατοδότησης εκτός των εθνικών συνόρων, καθώς και οι διεθνείς 
οργανισµοί (OECD: 2002, p. 72). 
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Πίνακας 4.2. ∆απάνες για έρευνα και ανάπτυξη που χρηµατοδοτούνται από τον 
ιδιωτικό τοµέα στην Ε.Ε.-15, 1996-2003 (ως ποσοστό % των συνολικών ερευνητικών 
δαπανών) 

 
 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Λουξεµβούργο     90,7   80,4 
Φινλανδία       69,5 70,0 
Γερµανία 59,6 61,3 62,4 65,4 66,0 65,7 65,5 66,3 
Σουηδία  67,9  67,8  71,9  65,0 
∆ανία 50,5 53,4  59,0  61,4  61,3 
Βέλγιο 67,6 67,6 65,7 66,2 62,4 63,4 59,4 60,3 
Ιρλανδία 66,8 67,3 65,4 64,4 66,0  63,4 59,1 
Ε.Ε.-15 53,4 53,6 54,2 55,5 55,5 55,6 55,3 54,6 
Ε.Ε.-25 53,2 53,4 54,0 55,3 55,2 55,3 55,0 54,3 
Ολλανδία 48,5 45,6 48,6 49,7 51,3 51,9 50,0 51,1 
Γαλλία 48,5 51,6 53,5 54,1 52,5 54,2 52,1 50,8 
Ισπανία       48,9 48,4 
Αυστρία 44,7 43,3 41,7 41,1 41,8 41,8 44,6 43,9 
Ην. Βασίλειο       46,1 43,9 
Πορτογαλία 20,5 21,2 21,3 21,3 27,0 31,5 31,6 31,7 
Ελλάδα  21,6  24,2  33,0  30,7 
Ιταλία 43,0        
 
Σηµείωση: Αρκετά στοιχεία του πίνακα είναι εκτιµήσεις, προσωρινά στοιχεία, προβλέψεις, ενώ 
υπάρχουν και κάποια έτη µε µεταβολές ως προς τον τρόπο στατιστικής µέτρησης που 
συµβάλλουν στην αυξοµείωση των σχετικών δεικτών. 
Πηγή: Eurostat 
 
 

Αντίθετα, η βασική πηγή χρηµατοδότησης της έρευνας και ανάπτυξης στην 

Ελλάδα φαίνεται να είναι ο δηµόσιος τοµέας. Η χώρα µας κατατάσσεται στη δεύτερη 

θέση µεταξύ των χωρών της Ε.Ε.-15 όσον αφορά το ύψος της συµµετοχής του 

δηµόσιου τοµέα στην έρευνα. Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Πίνακα 4.3, η συµµετοχή 

του δηµόσιου τοµέα ανήλθε στο 47,4% των συνολικών ερευνητικών δαπανών το 

2003 (δεύτερο µεγαλύτερο ποσοστό µετά την Πορτογαλία). ∆ιαχρονικά, ωστόσο, 

παρατηρείται µείωση της σχετικής συµµετοχής του δηµόσιου τοµέα στην Ελλάδα: 

από 54,5% το 1997 µειώθηκε σε 47,4% το 2003 (µείωση κατά 7,1 ποσοστιαίες 

µονάδες). 
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Πίνακας 4.3. ∆απάνες για έρευνα και ανάπτυξη που χρηµατοδοτούνται από το 
δηµόσιο τοµέα στην Ε.Ε.-15, 1996-2003 (ως ποσοστό % των συνολικών ερευνητικών 
δαπανών) 
 
 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Πορτογαλία 66,9 68,2 69,1 69,7 64,8 61,0 60,5 60,1 
Ελλάδα  54,5  48,9  46,6  47,4 
Ισπανία       39,1 40,1 
Γαλλία 41,5 38,8 37,3 36,9 38,7 36,9 38,3 39,0 
Ολλανδία 41,5 39,1 37,9 35,7 34,2 35,8 37,1 36,2 
ΕΕ-25 36,9 36,1 35,7 34,3 34,1 34,0 34,0 34,9 
Αυστρία 43,2 41,0 37,8 38,9 38,0 38,3 33,6 34,7 
ΕΕ-15 36,8 35,9 35,5 34,1 33,8 33,7 33,7 34,7 
Ην. Βασίλειο       27,8 31,3 
Γερµανία 38,1 35,9 34,8 32,1 31,4 31,4 31,6 31,2 
Ιρλανδία 24,2 24,3 23,1 21,9 22,6  27,4 29,3 
∆ανία 35,7 36,1  31,2  28,2  26,5 
Φινλανδία       26,1 25,7 
Σουηδία  25,8  24,5  21,0  23,5 
Βέλγιο 23,0 22,2 23,8 23,5 22,9 22,0 21,3 21,7 
Λουξεµβούργο     7,7   11,2 
Ιταλία 50,8        
 
Σηµείωση: Αρκετά στοιχεία του παραπάνω πίνακα είναι εκτιµήσεις, προσωρινά στοιχεία, 
προβλέψεις, ενώ υπάρχουν και κάποια έτη µε µεταβολές ως προς τον τρόπο στατιστικής 
µέτρησης που συµβάλλουν στην αυξοµείωση των σχετικών δεικτών. 
Πηγή: Eurostat 
 
 

Η χρηµατοδότηση των ερευνητικών δαπανών από πηγές του εξωτερικού 

αφορά τη χρηµατοδότηση φορέων εντός της χώρας από επιχειρήσεις, από ιδιωτικούς 

και δηµόσιους και από διεθνείς οργανισµούς εκτός των συνόρων της για 

δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης (OECD: 2002). Σύµφωνα µε τα στοιχεία του 

Πίνακα 4.4, η συµµετοχή των εξωτερικών χρηµατοδοτήσεων στην Ελλάδα είναι η 

τρίτη µεγαλύτερη στην Ε.Ε.-15 το 2003, µετά την Αυστρία και το Ηνωµένο Βασίλειο, 

και ανέρχεται στο 18,1% των συνολικών ερευνητικών δαπανών σηµειώνοντας πτώση 

σε σχέση µε το 1997 (22,3%).  

Η µεγάλη συµµετοχή της εξωτερικής χρηµατοδότησης οφείλεται κατά κύριο 

λόγο στη χρηµατοδότηση της έρευνας και της ανάπτυξης από τα διαρθρωτικά ταµεία 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντίθετα, η αυξηµένη συµµετοχή της εξωτερικής 
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χρηµατοδότησης στην Αυστρία και στο Ηνωµένο Βασίλειο οφείλεται σε µεγάλο 

βαθµό στη χρηµατοδότηση που προσφέρουν αλλοδαπές επιχειρήσεις για τις  

ερευνητικές δραστηριότητες που αναλαµβάνονται στις εν λόγω χώρες. 

Πίνακας 4.4. ∆απάνες για έρευνα και ανάπτυξη που χρηµατοδοτούνται από το 
εξωτερικό στην Ε.Ε.-15, 1996-2003 (ως ποσοστό % των συνολικών ερευνητικών 
δαπανών) 

 
 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Αυστρία 11,7 15,3 20,1 19,6 19,9 19,7 21,4 21,0 
Ην. Βασίλειο       20,2 19,4 
Ελλάδα  22,3  24,5  18,4  18,1 
Βέλγιο 6,7 6,8 7,7 7,3 12,2 12,1 14,3 12,9 
Ολλανδία 7,6 12,8 10,5 11,2 11,6 11,0 11,6 11,3 
∆ανία 9,2 6,4  5,4  7,8  9,5 
Ιρλανδία 7,5 6,7 9,8 12,0 8,9  7,2 8,8 
Ε.Ε.-15 7,7 8,2 8,2 8,2 8,4 8,5 8,7 8,5 
Ε.Ε.-25 7,7 8,2 8,2 8,2 8,4 8,5 8,7 8,5 
Γαλλία 8,3 7,9 7,4 7,0 7,2 7,2 8,0 8,4 
Λουξεµβούργο     1,6   8,3 
Σουηδία  3,5  3,5  3,4  7,3 
Ισπανία       6,8 5,7 
Πορτογαλία 8,7 6,1 5,7 5,3 5,2 5,1 5,0 5,0 
Φινλανδία       3,1 3,1 
Γερµανία 2,0 2,4 2,5 2,1 2,1 2,5 2,4 2,3 
Ιταλία 6,2        
 
Σηµείωση: Αρκετά στοιχεία του παραπάνω πίνακα είναι εκτιµήσεις, προσωρινά στοιχεία, 
προβλέψεις, ενώ υπάρχουν και κάποια έτη µε µεταβολές ως προς τον τρόπο στατιστικής 
µέτρησης που συµβάλλουν στην αυξοµείωση των σχετικών δεικτών.  
Πηγή: Eurostat 
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4.2. Η συµµετοχή των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων13 στις εγχώριες 
ερευνητικές δαπάνες 
 Οι ερευνητικές δαπάνες ανά φορέα δράσης (επιχειρήσεις, δηµόσιος τοµέας, 

Α.Ε.Ι.) αποτελούν έναν από τους σηµαντικότερους δείκτες για την ανάδειξη της 

θέσης που κατέχουν τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα (Α.Ε.Ι.) σε σχέση µε τις 

επιχειρήσεις και το δηµόσιο τοµέα, και συµβάλλουν στη γενικότερη αξιολόγηση του 

ρόλου τους στο εθνικό σύστηµα έρευνας και ανάπτυξης.  

Τα στοιχεία του Πίνακα 4.5 για τις ερευνητικές δαπάνες των ελληνικών Α.Ε.Ι. 

ως ποσοστό του Α.Ε.Π. (περίοδος 1996-2004) είναι ενδεικτικά της σηµαντικής 

συµµετοχής της ανώτατης εκπαίδευσης στο εθνικό σύστηµα έρευνας αλλά και της 

συγκριτικά µικρής συµµετοχής του στο πλαίσιο της Ε.Ε.-15.  

Αναλυτικότερα, το ποσοστό των ερευνητικών δαπανών στα ιδρύµατα 

ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα (ως ποσοστό του Α.Ε.Π.) είναι το δεύτερο 

χαµηλότερο στην Ε.Ε.-15 για το έτος 2004: µόλις 0,28%, όταν ο µέσος όρος της Ε.Ε.-

15 είναι 0,43%. Η εξέλιξη του ποσοστού αυτού στην Ελλάδα παρουσιάζει πτωτική 

τάση µετά το 1999, γεγονός δηλωτικό της γενικότερης υποχρηµατοδότησης των 

ελληνικών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων στον τοµέα της έρευνας: από 0,33% 

το 1999 µειώθηκε σε 0,29% το 2001 και σε 0,28% το 2004 .  

Την ίδια χρονική περίοδο (1999-2004) το αντίστοιχο ποσοστό αυξάνεται για 

το σύνολο της Ε.Ε.-15: από 0,39% το 1999 ανέρχεται σε 0,43% το 2004. Αύξηση  

παρουσιάζεται και στην Πορτογαλία (από 0,28% το 1999 σε 0,30% το 2003), καθώς 

και σε πολλές χώρες της διευρυµένης Ευρώπης (π.χ. Εσθονία, Κύπρος, Λιθουανία, 

Σλοβακία).  

 

                                                 
13 Περιλαµβάνονται τα πανεπιστήµια, τα πανεπιστηµιακά ερευνητικά ινστιτούτα και τα Τ.Ε.Ι. 
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Πίνακας 4.5. ∆απάνες για έρευνα και ανάπτυξη συνολικά και ανά τοµέα ως ποσοστό 
% του Α.Ε.Π. στην Ε.Ε.-15, 2004 
 

∆απάνες για έρευνα και ανάπτυξη συνολικά και ανά τοµέα  
 

Χώρες 

Σύνολο Επιχειρήσεις ∆ηµόσιος 
τοµέας 

Ανώτατη 
εκπαίδευση 

Σουηδία 3,74 2,75 0,12 0,86 
Φινλανδία 3,51 2,46 0,33 0,69 
∆ανία 2,61 1,81 0,17 0,62 
Αυστρία** 2,12 1,42 0,12 0,57 
Ολλανδία 1,77 1,02 0,25 0,50 
Ε.Ε.-15 1,95 1,26 0,24 0,43 
Βέλγιο 1,93 1,32 0,15 0,43 
Ε.Ε.-25 1,90 1,22 0,24 0,41 
Γερµανία 2,49 1,75 0,33 0,41 
Γαλλία 2,16 1,36 0,36 0,41 
Ην. Βασίλειο 1,79 1,16 0,18 0,39 
Ιταλία* 1,14 0,54 0,20 0,38 
Ιρλανδία  1,20 0,77 0,09 0,33 
Ισπανία 1,07 0,58 0,17 0,32 
Πορτογαλία* 0,78 0,20 0,13 0,30 
Ελλάδα 0,58 0,17 0,12 0,28 
Λουξεµβούργο 1,75 1,54 0,19 0,02 
*Αφορά το 2003 
** Αφορά το 2002 
 
Σηµείωση: Τα περισσότερα στοιχεία του πίνακα είναι εκτιµήσεις, προσωρινά στοιχεία και 
προβλέψεις. 
Πηγή: Eurostat 

 

Τα αναλυτικά στοιχεία που διαθέτουµε για τις διάφορες πηγές 

χρηµατοδότησης των ανώτατων ιδρυµάτων στην Ελλάδα αφορούν την περίοδο 1993-

1997 και προσφέρουν µια ενδεικτική εικόνα των µεταξύ τους συσχετισµών. 

Αναλυτικότερα, τα στοιχεία για τις πηγές χρηµατοδότησης της έρευνας που 

διεξάγεται στην τριτοβάθµια εκπαίδευση (βλ. Πίνακα 4.6) αναδεικνύουν την 

κυρίαρχη συµβολή των γενικών προϋπολογισµών των Α.Ε.Ι. και του κρατικού 

προϋπολογισµού. 
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Πίνακας 4.6. Πηγές χρηµατοδότησης ερευνητικών δραστηριοτήτων των ιδρυµάτων 
της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα ως ποσοστό της συνολικής 
χρηµατοδότησής τους (έτη 1993, 1995 και 1997) 
 
Πηγή χρηµατοδότησης 1993 1995 1997 

Κρατικός προϋπολογισµός και άλλες κρατικές πηγές 15,73 13,29 14,44 

Γενικοί προϋπολογισµοί Α.Ε.Ι. 43,45 59,13 57,48 

∆ιαρθρωτικά προγράµµατα Ε.Ε. 13,09 4,49 6,53 

Ίδιοι πόροι φορέων από εκµετάλλευση περιουσίας 5,93 4,07 2,81 

∆ηµόσιες επιχειρήσεις 2,43 3,23 1,95 

Ιδιωτικές επιχειρήσεις 1,37 2,33 3,61 

Ιδιωτικά Ν.Π.Ι.∆. µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 0,00 0,95 0,24 

Πρόγραµµα πλαίσιο Ε.Ε. 17,66 12,20 12,44 

Άλλες πηγές εξωτερικού 0,34 0,32 0,50 

Σύνολο 100,00 100,01 100,00 

Πηγή: Γ.Γ.Ε.Τ. (1998), Πίνακες 1.4, 1.7 και 1.10 (σσ. 15-19) 

 Οι γενικοί προϋπολογισµοί των Α.Ε.Ι. συνέβαλαν κατά 57,5% στη 

χρηµατοδότηση της έρευνας των ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης το 1997, 

σηµειώνοντας µάλιστα αύξηση σε σχέση µε το 1993. Το µέρος των γενικών 

προϋπολογισµών των Α.Ε.Ι. που αφιερώνεται στην έρευνα υπολογίζεται µε τη 

«µέθοδο των συντελεστών έρευνας» για τα Α.Ε.Ι. (πόροι του κρατικού 

προϋπολογισµού που κατευθύνονται για την κάλυψη των λειτουργικών τους 

δαπανών, Γ.Γ.Ε.Τ.: 1998, σ. 15). 

 Η δεύτερη σηµαντικότερη πηγή χρηµατοδότησης είναι εξωτερική και αφορά 

την κοινοτική χρηµατοδότηση τόσο από το πρόγραµµα πλαίσιο για την έρευνα στην  

ΕΕ όσο και από τα διαρθρωτικά ταµεία (Γ.Γ.Ε.Τ.: 1998, σ.15). Το 1997 η 

συγκεκριµένη πηγή προσφέρει σχεδόν το 19% της συνολικής χρηµατοδότησης 

(12,44% το πρόγραµµα πλαίσιο και 6,53% τα διαρθρωτικά προγράµµατα). Η 
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χρηµατοδότηση από τις εν λόγω πηγές παρουσιάζει σηµαντικές διακυµάνσεις λόγω: 

α) των αυξοµειώσεων των κονδυλίων των διαρθρωτικών προγραµµάτων της Ε.Ε. και 

β) των αυξοµειώσεων στην απορρόφηση των κονδυλίων από τα προγράµµατα 

πλαίσια της Ε.Ε. (Γ.Γ.Ε.Τ.: 1998, σ. 20). 

Ο κρατικός προϋπολογισµός µαζί µε άλλους κρατικούς πόρους είναι η τρίτη 

σηµαντικότερη πηγή χρηµατοδότησης και περιλαµβάνει τα κονδύλια του κρατικού 

προϋπολογισµού και του Προγράµµατος ∆ηµόσιων Επενδύσεων («εθνική 

συµµετοχή») που δαπανήθηκαν για ερευνητικές δραστηριότητες, καθώς και 

χρηµατοδοτήσεις περιφερειών, νοµαρχιών και Ο.Τ.Α. (άλλοι κρατικοί πόροι). Το 

1997 η συγκεκριµένη πηγή χρηµατοδότησης συµµετείχε κατά 14,44% στις συνολικές 

χρηµατοδοτήσεις του ερευνητικού τοµέα των Α.Ε.Ι. 

 Η χρηµατοδότηση από ιδιωτικές επιχειρήσεις είναι ιδιαίτερα µικρή και 

αντιπροσωπεύει µόλις το 3,61% των συνολικών χρηµατοδοτήσεων της έρευνας των 

Α.Ε.Ι. το 1997 (καταγράφοντας ωστόσο αύξηση σε σχέση µε το 1993). Οι ίδιοι πόροι 

από την εκµετάλλευση της περιουσίας των ιδρυµάτων ανώτατης εκπαίδευσης 

συµµετέχουν µε όλο και µικρότερα ποσά. Η χρηµατοδότηση από την πηγή αυτή 

µειώθηκε από 5,93% το 1993 σε 2,81% το 1997. 

 Η εξέταση της κατανοµής των συνολικών ερευνητικών δαπανών ανά Α.Ε.Ι., 

πανεπιστηµιακό ερευνητικό ινστιτούτο και Τ.Ε.Ι. από όλες τις πηγές που 

προαναφέραµε αναδεικνύει τόσο την κυρίαρχη θέση των Α.Ε.Ι. στην εν λόγω 

χρηµατοδότηση όσο και τη µεγάλη συγκέντρωση των σχετικών δαπανών σε τρία 

µόνο Α.Ε.Ι. της χώρας. Συγκεκριµένα, τα τελευταία δηµοσιευµένα στοιχεία για το 

1997 (βλ. Πίνακα 4.7) οδηγούν στις εξής διαπιστώσεις: 

• Τα πανεπιστήµια της χώρας συγκεντρώνουν συνολικά το 91,3% των 

ερευνητικών δαπανών. 
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• Τα Τ.Ε.Ι. της χώρας συγκεντρώνουν µόνο το 0,68% των ερευνητικών 

δαπανών. 

• Τα ερευνητικά πανεπιστηµιακά ινστιτούτα συγκεντρώνουν το 4,4% των 

ερευνητικών δαπανών, ποσοστό πολλαπλάσιο του αντίστοιχου των Τ.Ε.Ι. 

• Τρία µόνο Α.Ε.Ι. της χώρας (Πανεπιστήµιο Αθηνών, Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης και Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο) 

συγκεντρώνουν πάνω από το 50% των συνολικών ερευνητικών δαπανών. 

 

Η εξέλιξη των ποσοστών αυτών (1993, 1995, 1997) είναι πολλές φορές αρκετά 

διαφορετική από ίδρυµα σε ίδρυµα. Τα τρία πρώτα πανεπιστήµια σε ποσοστά 

ερευνητικών δαπανών παρουσιάζουν µείωση των επιµέρους ποσοστών τους. Το 

Πανεπιστήµιο Αθηνών παρουσιάζει συγκριτικά τη µεγαλύτερη µείωση του µεριδίου 

στις συνολικές ερευνητικές δαπάνες κατά 4,3 ποσοστιαίες µονάδες (από 20,58% το 

1993 σε 16,28% το 1997). Μείωση εµφανίζουν επίσης τα σχετικά µερίδια του Α.Π.Θ. 

και του Ε.Μ.Π. Το Α.Π.Θ .γνώρισε µείωση του µεριδίου του από 25,98% το 1993 σε 

23,77% το 1997, ενώ το Ε.Μ.Π. παρουσιάζει µείωση του σχετικού µεριδίου του κατά 

4,5 ποσοστιαίες µονάδες (από 16,19% το 1993 σε 12,77% το 1997). 

Αντίθετα, αύξηση στα σχετικά µερίδιά τους σηµειώνουν τόσο κεντρικά όσο και 

περιφερειακά πανεπιστήµια. Για παράδειγµα, από τα κεντρικά πανεπιστήµια το 

Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών αύξησε το µερίδιό του από 1,96% το 1993 σε 

2,60% το 1997. Παραδείγµατα περιφερειακών πανεπιστηµίων µε αύξηση των 

σχετικών µεριδίων τους είναι το Πανεπιστήµιο Κρήτης (από 3,64% το 1993 σε 5,97% 

το 1997) και το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας (από 1,44% το 1993 σε 1,86% το 1997). 
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Πίνακας 4.7. Ερευνητικές δαπάνες ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης ανά ίδρυµα 
ως ποσοστό % των συνολικών δαπανών (έτη 1993, 1995 και 1997) 
 
Ίδρυµα 1993 1995 1997 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) 25,98 24,68 23,77 
Πανεπιστήµιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) 20,58 19,61 16,28 
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Ε.Μ.Π.) 16,19 13,30 12,77 
Πανεπιστήµιο Πατρών 8,95 8,44 9,62 
Πανεπιστήµιο Κρήτης 3,64 4,62 5,97 
Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων 4,27 4,26 4,80 
∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης (∆.Π.Θ.) 4,61 3,90 3,97 
Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών (Γ.Π.Α.) 3,21 2,78 3,29 
Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών (πρώην Α.Σ.Ο.Ε.Ε.) 1,96 1,96 2,60 
Πανεπιστήµιο Αιγαίου 2,13 2,04 1,90 
Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας 1,44 2,01 1,86 
Πάντειο Πανεπιστήµιο 1,74 1,55 1,60 
Πανεπιστήµιο Πειραιώς 1,03 1,14 1,37 
Πανεπιστήµιο Μακεδονίας 0,56 0,83 1,32 
Πολυτεχνείο Κρήτης 1,28 1,69 1,13 
Ιόνιο Πανεπιστήµιο 0,31 0,60 0,94 
Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο 0,05 0,23 0,78 
Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (Α.Σ.Κ.Τ.) 0,23 0,62 0,65 
Εθνική Σχολή ∆ηµόσιας Υγείας (Ε.Σ.∆.Υ.) 0,31 0,29 0,31 
Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου   0,36 
Τ.Ε.Ι. Πάτρας   0,14 
Τ.Ε.Ι. Σερρών   0,13 
Τ.Ε.Ι. Πειραιά   0,02 
Τ.Ε.Ι. Λάρισας   0,01 
Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας   0,01 
Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου   0,01 
Τ.Ε.Ι. Λαµίας   0,00 
Τ.Ε.Ι. Κοζάνης   0,00 
Ε.Π.Ι. Συστηµάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών  2,29 2,62 
Ε.Π.Ι. Τεχνολογίας Υπολογιστών 1,28 0,98 1,31 
Ε.Π.Ι. Ψυχικής Υγιεινής  1,24 0,22 
Ε.Π.Ι. Φυσικής του Στερεού Φλοιού της Γης  0,31 0,16 
Ε.Π.Ι. Τηλεπικοινωνιών Κρήτης  0,14 0,03 
Ε.Π.Ι. Μελέτης και Αντιµετώπισης Γενετικών & Κακοηθών 
Νοσηµάτων Παιδικής Ηλικίας 

 0,02 0,03 

Ε.Π.Ι. Φυσικής Πλάσµατος  0,04 0,02 
Ε.Π.Ι. Επιταχυντών Συστηµάτων και Εφαρµογών  0,06 0,00 
Ε.Π.Ι. Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υγείας και Πρόνοιας  0,22 0,00 
Ε.Π.Ι. ∆ικονοµικών Μελετών 0,04 0,00 0,00 
Ε.Π.Ι. Ελληνικής Συνταγµατικής Ιστορίας και Συνταγµατικής 
Επιστήµης 

 0,03 0,00 

Σύνολο 99,99 100,00 100,00 
 
Πηγή: Γ.Γ.Ε.Τ. (1998), Πίνακας 5.21, σ. 155 
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 Η επεξεργασία στοιχείων για τις βασικές πηγές χρηµατοδότησης της έρευνας 

ανά πανεπιστήµιο στην Ελλάδα το 1997 είναι αποκαλυπτική της ευρύτατης 

διαφοροποίησης µεταξύ των ελληνικών πανεπιστηµίων. Σύµφωνα µε τα στοιχεία του 

Πίνακα 4.8 για την κατανοµή των χρηµατοδοτήσεων για έρευνα από τις διάφορες 

βασικές πηγές (γενικοί προϋπολογισµοί πανεπιστηµίων, κρατικός προϋπολογισµός, 

χρηµατοδότηση Ε.Ε. και χρηµατοδότηση από ιδιωτικές επιχειρήσεις) για κάθε 

πανεπιστήµιο το 1997, καταγράφεται έντονη εξάρτηση των ελληνικών 

πανεπιστηµίων από τη συνολική κρατική χρηµατοδότηση (σύνολο γενικών 

προϋπολογισµών και κρατικός προϋπολογισµός). 

 Συγκεκριµένα, τα ελληνικά Α.Ε.Ι. (µ.ό.) το 1997 εξαρτιόνταν κατά 78,5% από 

κρατικούς πόρους για τη χρηµατοδότηση των ερευνητικών δραστηριοτήτων τους 

(σύνολο γενικών προϋπολογισµών και πόρων κρατικών προϋπολογισµών). 

Οφείλουµε να σηµειώσουµε ότι «το µεγαλύτερο ποσοστό ερευνητικών δαπανών που 

προέρχονται από τους γενικούς προϋπολογισµούς των Α.Ε.Ι. αποτελεί στην 

πραγµατικότητα ένα λογιστικό και όχι πραγµατικό χρηµατοδοτικό µέγεθος. Οι πόροι 

γενικού προϋπολογισµού ΑΕΙ υπολογίζονται λογιστικά µε βάση συντελεστές και 

αφορούν τεκµαρτούς χρόνους απασχόλησης και τεκµαρτές δαπάνες που αντιστοιχούν 

στον αριθµό µελών ∆.Ε.Π., Ε.∆.Τ.Π. κ.λπ., καθώς και στις δηµόσιες επενδύσεις που 

υλοποιούνται στα εν λόγω ιδρύµατα (εξοπλισµός, κατασκευές)» (Χρυσάκης: 2003, σ. 

8). Μεγαλύτερη εξάρτηση από τους προϋπολογισµούς τους εµφανίζουν τα εξής 

πανεπιστήµια: Πάντειο (93,6%), Α.Σ.Κ.Τ. (92%), Χαροκόπειο (89,2%) και Πειραιώς 

(88,4%). 

 Μεγαλύτερη συµµετοχή των ιδιωτικών επιχειρήσεων στη χρηµατοδότηση των 

ερευνητικών δαπανών παρουσίασαν είτε µεγάλα κεντρικά πανεπιστήµια είτε 

περιφερειακά πανεπιστήµια µε διακρίσεις στην τεχνολογική έρευνα. Τα πανεπιστήµια 
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Κρήτης, Αθηνών, το ΕΜ.Π. και το Πανεπιστήµιο Πατρών είχαν τη µεγαλύτερη 

συµµετοχή ιδιωτικών πόρων το 1997 (9,7%, 6,5%, 4,2% και 3,2% αντίστοιχα). Τα 

στοιχεία για τη συµµετοχή των κοινοτικών πόρων στη χρηµατοδότηση των 

ερευνητικών δραστηριοτήτων των ελληνικών πανεπιστηµίων αναδεικνύουν και πάλι 

τη βαρύτητα των µεγάλων κεντρικών πανεπιστηµίων (Ε.Μ.Π., Αθήνας) αλλά και τη 

δυναµικότητα περιφερειακών πανεπιστηµίων στην παγκόσµια έρευνα (Κρήτης, 

Πατρών, Θεσσαλίας, Πολυτεχνείο Κρήτης). Οι κοινοτικοί πόροι περιλαµβάνουν τόσο 

το πρόγραµµα πλαίσιο για την έρευνα όσο και τα επιχειρησιακά προγράµµατα των 

διαρθρωτικών ταµείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Γ.Γ.Ε.Τ.: 1999, Χρυσάκης: 2003). 

 Τέλος, οι λοιπές πηγές χρηµατοδότησης (αφορούν βασικά τα έσοδα από 

εκµετάλλευση περιουσίας) συµµετέχουν κατά µέσο όρο σε ποσοστό 5% στις 

συνολικές χρηµατοδοτήσεις. Βασική εξαίρεση αποτελούν το Ο.Π.Α. και το 

Πολυτεχνείο Κρήτης. Το Ο.Π.Α. εξασφαλίζει το 27,2% της συνολικής ερευνητικής 

χρηµατοδότησης από ίδια περιουσιακά έσοδα και το Πολυτεχνείο Κρήτης το 10,5%. 

Στο σύνολο όµως των ελληνικών πανεπιστηµίων,  η χαµηλή έως αµελητέα συµµετοχή 

των ιδίων πόρων αντανακλά τις µεγάλες δυσκολίες στη διαχείριση και την 

εκµετάλλευση της περιουσίας των ελληνικών πανεπιστηµίων (βλ. αναλυτικότερα το 

κεφάλαιο για την οικονοµική διαχείριση των Α.Ε.Ι.). 
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Πίνακας 4.8. Κατανοµή των ερευνητικών δαπανών των ελληνικών πανεπιστηµίων 
ανά πηγή χρηµατοδότησης, 1997 (ως ποσοστό % των συνολικών ερευνητικών 
δαπανών) 
 
Α.Ε.Ι. Κρατικοί 

πόροι 
(1) 

Πόροι 
από 
Ε.Ε. 
(2) 

Ιδιωτικές 
επιχειρήσεις 
(3) 

Γενικοί 
προϋπολογισµοί 
Α.Ε.Ι. 
(4) 

Σύνολο 
1+2+3+4 

Υπόλοιπες 
πηγές* 

Α.Π.Θ. 7,2 18,4 1,8 68,0 95,4 4,6 
Ε.Κ.Π.Α. 6,6 22,4 6,5 58,8 94,2 5,8 
Ε.Μ.Π. 9,7 43,8 4,2 36,3 94,0 6,0 
ΠΑΤΡΩΝ 19,3 19,7 3,2 54,8 97,0 3,0 
ΚΡΗΤΗΣ 4,0 23,3 9,7 59,9 96,9 3,1 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 21,9 7,2 0,0 69,8 99,0 1,0 
∆.Π.Θ. 11,8 9,5 0,2 72,3 93,9 6,1 
Γ.Π.Α. 24,4 18,5 2,5 54,4 99,7 0,3 
Ο.Π.Α. 6,3 17,5 0,5 48,6 72,8 27,2 
ΑΙΓΑΙΟΥ 19,9 6,1 1,6 72,0 99,6 0,4 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 8,4 21,5 1,4 67,8 99,1 0,9 
ΠΑΝΤΕΙΟ 6,1 0,0 0,3 93,6 100,0 0,0 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 1,0 7,5 1,4 88,4 98,3 1,7 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 26,0 3,0 0,1 62,8 91,8 8,2 
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 
ΚΡΗΤΗΣ 

4,7 16,7 0,4 67,7 89,5 10,5 

ΙΟΝΙΟ 16,4 0,0 0,3 82,4 99,0 1,0 
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ 7,6 0,6 0,0 89,2 97,4 2,6 
Α.Σ.Κ.Τ. 4,6 3,4 0,0 92,0 100,0 0,0 
ΣΥΝΟΛΟ Α.Ε.Ι. 13,3 24,1 2,3 65,2 94,6 5,4 
 
* Περιλαµβάνουν τα ίδια έσοδα από αξιοποίηση περιουσίας  
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων της Γ.Γ.Ε.Τ. (1998, Πίνακας 5.24, σ. 158) 
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5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΝ∆ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 
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5.1. Η οικονοµική διαχείριση των πανεπιστηµίων 

 Η διαχείριση των οικονοµικών υποθέσεων ενός πανεπιστηµίου (ιδιαίτερα αν 

πρόκειται για κεντρικό και µεγάλο ίδρυµα µε υψηλό αριθµό εργαζοµένων, σχολών, 

περιουσιακών στοιχείων) είναι φανερό ότι αποτελεί σοβαρό θέµα, ιδιαίτερα σε 

περιόδους δηµοσιονοµικών περιορισµών και εν γένει εξορθολογισµού των δηµόσιων 

δαπανών («κοινωνική λογοδοσία», επιδίωξη αποτελεσµατικότητας και 

αποδοτικότητας). Συνήθως το µέγεθος του πανεπιστηµίου καθορίζει και τον αριθµό 

των διοικητικών µονάδων που ασχολούνται µε το σύνολο των οικονοµικών θεµάτων 

(διάρθρωση σε Γενικές ∆ιευθύνσεις, σε ∆ιευθύνεις και σε εξειδικευµένα Τµήµατα). 

∆εδοµένης της βαρύτητας των µεγάλων πανεπιστηµίων στο όλο σύστηµα της 

ανώτατης εκπαίδευσης, η παρουσίαση του πλαισίου οικονοµικής διαχείρισης 

στηρίζεται στο παράδειγµα του Πανεπιστηµίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.). Σύµφωνα µε τον 

εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας του Ε.Κ.Π.Α.14 (www.uoa.gr), υπάρχουν τρεις 

Γενικές ∆ιευθύνεις: α) Εκπαίδευσης, β) Προσωπικού & ∆ηµοσίων Σχέσεων και γ) 

Περιουσίας & Οικονοµικών.  

Ειδικότερα, η Γενική ∆ιεύθυνση Περιουσίας και Oικονοµικών είναι η 

υπηρεσία που κατά κύριο λόγο διαχειρίζεται και ελέγχει τους πόρους του 

Πανεπιστηµίου οι οποίοι προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες λειτουργίας του, 

όπως είναι η µισθοδοσία των µελών ∆.Ε.Π. και του διοικητικού, τεχνικού και 

βοηθητικού προσωπικού του, η προµήθεια και συντήρηση του επιστηµονικού 

εξοπλισµού και οργάνων για τις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και διοικητικές ανάγκες, 

η έγκαιρη χορήγηση αναλώσιµων υλικών σε εργαστήρια, σπουδαστήρια, 

πανεπιστηµιακά µουσεία, βιβλιοθήκες, αίθουσες διδασκαλίας και διοίκησης, η 

                                                 
14 Ο εσωτερικός κανονισµός λειτουργίας των Α.Ε.Ι. ρυθµίζει, µέσα στις γενικότερες κείµενες 
διατάξεις, ειδικότερα θέµατα διοικητικής λειτουργίας, οργανωτικής δοµής και διαδικασίας ελέγχου της 
τήρησης των θεσπισµένων κανόνων, καθώς και τις κυρώσεις σε περίπτωση πληµµελούς εφαρµογής ή 
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στήριξη της φοιτητικής µέριµνας και η χορήγηση υποτροφιών σε προπτυχιακούς και 

µεταπτυχιακούς φοιτητές και, τέλος, η βελτίωση της παλιάς και η δηµιουργία νέας 

κτιριακής υποδοµής.  

Στο Πανεπιστήµιο Αθηνών µε τα οικονοµικά ασχολούνται και άλλες 

υπηρεσίες που είτε εξαρτιούνται είτε συνεργάζονται µε τη Γενική ∆ιεύθυνση 

Περιουσίας και Oικονοµικών, όπως είναι η Oικονοµική Υπηρεσία της 

Πανεπιστηµιακής Λέσχης, ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας, καθώς και η 

υπηρεσία διαχείρισης των Ανώνυµων Εταιρειών «Ευγενίδειο Θεραπευτήριο» και 

«Αξιοποίηση της πανεπιστηµιακής περιουσίας».  

Η Γενική ∆ιεύθυνση Περιουσίας και Oικονοµικών απαρτίζεται από τρεις 

∆ιευθύνσεις και δώδεκα Τµήµατα. Η ∆ιεύθυνση Oικονοµικών Υπηρεσιών έχει ως 

αντικείµενο τη σύνταξη του προϋπολογισµού του πανεπιστηµίου, τακτικού και 

δηµόσιων επενδύσεων, τον έλεγχο των δαπανών και την πληρωµή όλων των εξόδων, 

καθώς και την καταγραφή όλων των οικονοµικών πράξεων (εισπράξεις – πληρωµές) 

που διενεργούνται για τις ανάγκες του πανεπιστηµίου. Στη ∆ιεύθυνση υπηρετούν 81 

υπάλληλοι, κατανεµηµένοι στα ακόλουθα έξι τµήµατα: προϋπολογισµού, δαπανών, 

µισθοδοσίας, προµηθειών, ταµείου και λογιστηρίου.  

Η ∆ιεύθυνση Περιουσίας ασχολείται µε την καταγραφή, αξιοποίηση και 

διαχείριση της ακίνητης και της κινητής περιουσίας του πανεπιστηµίου, καθώς και 

του επιστηµονικού εξοπλισµού. Η ∆ιεύθυνση είναι στελεχωµένη µε 14 υπαλλήλους 

και περιλαµβάνει τα τµήµατα ακίνητης περιουσίας, επιστηµονικού εξοπλισµού και 

λοιπής κινητής περιουσίας. 

Η ∆ιεύθυνση Κληροδοτηµάτων ασχολείται µε την εκκαθάριση και αξιοποίηση 

των περιουσιών που καταλείπονται στο πανεπιστήµιο µε απώτερο σκοπό ακριβώς να 

                                                                                                                                            
παραβίασής τους. Ο εσωτερικός κανονισµός υποβάλλεται προς έγκριση στον Υπουργό Εθνικής 
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αξιοποιηθούν ως κληρονοµιές, καταπιστεύµατα, κληροδοσίες, δωρεές ή µε 

οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Είναι υπεύθυνη για την οικονοµική διαχείριση των 

περιουσιών αυτών και µεριµνά για την εκπλήρωση του σκοπού της αξιοποίησής τους. 

Τα περιουσιακά στοιχεία που διαχειρίζεται η ∆ιεύθυνση είναι ακίνητα (κτήρια, 

οικόπεδα), αξιόγραφα και µετρητά. Η ∆ιεύθυνση στελεχώνεται µε 19 υπαλλήλους και 

απαρτίζεται από τα τµήµατα: εκκαθάρισης και διαχείρισης περιουσίας, λογιστικού 

και υποτροφιών και βραβείων. 

Σύµφωνα µε το Γενικό ∆ιευθυντή Οικονοµικών και Περιουσίας του Ε.Κ.Π.Α. 

(βλ. σχετική συνέντευξη, Το Καποδιστριακό, 15/7/2004), «ο συνεχώς αυξανόµενος 

κύκλος εργασιών και οι απαιτήσεις της Ακαδηµαϊκής Κοινότητας για γρήγορη και 

αξιόπιστη παροχή σύγχρονων υπηρεσιών ιδιαίτερα στον ευαίσθητο τοµέα των 

οικονοµικών που έχει να κάνει µε καταληκτικές ηµεροµηνίες και πληρωµή µισθών ή 

νοσηλίων, προϋποθέτει και µια οικονοµική υπηρεσία ανάλογα στελεχωµένη, 

διαρθρωµένη και εξοπλισµένη…».  

Αναφέρονται προσπάθειες και µέτρα βελτίωσης, όπως η εφαρµογή από τις 

Oικονοµικές Υπηρεσίες του Ενιαίου Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου (για την άµεση 

παρακολούθηση των οικονοµικών του πανεπιστηµίου, την οµαδοποίηση των 

δαπανών και τη δηµιουργία κέντρων κόστους, σε µια προσπάθεια να δίνεται 

κατάλληλη πληροφόρηση στη διοίκηση για τον καλύτερο στρατηγικό σχεδιασµό και 

λήψη αποφάσεων). Ωστόσο, γίνονται και αναφορές στις ελλείψεις ανθρώπινου 

δυναµικού (ιδιαίτερα στις ειδικότητες πληροφορικής και οικονοµολόγων-λογιστών), 

στην ανάγκη ανανέωσης των υπολογιστών και του λογισµικού, καθώς και στην 

ανάγκη για πλήρη µηχανοργάνωση (Το Καποδιστριακό, 15/7/2004). Ίσως η πρόβλεψη 

για την ύπαρξη επαγγελµατία διαχειριστή (manager) στο σύνολο των διοικητικών 

                                                                                                                                            
Παιδείας (βλ. σχετικά άρθρο 5 του Νόµου 2083/1992, ΦΕΚ 159Α, 21/9/1992). 
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υπηρεσιών των πανεπιστηµίων (υπό τον Αντιπρύτανη Οικονοµικών και της 

Συγκλήτου) να εξασφάλιζε την αναγκαία «διοικητική ηγεσία» στα πολυδαίδαλα 

διοικητικά τµήµατα στη βάση ορθολογικής και επιστηµονικά σχεδιασµένης και 

προσανατολισµένης διαχείρισης (εφαρµογή προτύπων ολικής ποιότητας, σχεδιασµός 

µε στόχους κ.ά.). 

Χαρακτηριστικό παράδειγµα των αδυναµιών των πανεπιστηµίων στον πεδίο 

της οικονοµικής διαχείρισης είναι το ζήτηµα της περιουσίας τους. Η αδυναµία 

διαχείρισης της περιουσίας τους σχετίζεται τόσο µε ελλείψεις των σχετικών 

πανεπιστηµιακών υπηρεσιών (∆ιευθύνσεις περιουσίας, οικονοµικών και 

κληροδοτηµάτων) όσο και µε την ύπαρξη ενός απαρχαιωµένου και γραφειοκρατικού 

νοµοθετικού πλαισίου.  

Σηµαντικό βήµα εξορθολογισµού είναι η δηµιουργία εταιρειών για την 

εκµετάλλευση και αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των πανεπιστηµίων (βλ. 

χαρακτηριστικά www.aueb.gr/yphresies/periousia.htm). Ωστόσο, το νοµοθετικό 

πλαίσιο περί κληροδοτηµάτων, κληρονοµιών και δωρεών είναι ξεπερασµένο (το 

βασικό νοµοθέτηµα αναφέρεται στο 1939 – Αναγκαστικός Νόµος 203915) και 

συνεπάγεται χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες, ακαµψία και αναγκαστική 

«επίβλεψη» δυσκίνητων υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών, 

µε αποτέλεσµα την απώλεια σηµαντικών εσόδων (βλ. χαρακτηριστικά για το 

Πανεπιστήµιο Αθηνών, Το Καποδιστριακό, 15/3/2005, 1/10/2004 και 15/5/2003)16. 

                                                 
15 «Περί τροποποιήσεως, συµπληρώσεως και κωδικοποιήσεως των Νόµων περί εκκαθαρίσεως και 
διοικήσεως των εις το Κράτος και υπέρ κοινωφελών σκοπών καταλειποµένων κληρονοµιών, 
κληροδοσιών και δωρεών» (ΦΕΚ 455Α, 24/10/1939). Τροποποιήθηκε το 1996 (Ν. 2386/ΦΕΚ 43Α, 
7/3/1996) χωρίς όµως να αλλάξει το «παράδειγµα» διαχείρισης των κληροδοτηµάτων και ο κεντρικός 
ρόλος του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών. 
16 Ο πρύτανης του Πανεπιστηµίου Αθηνών αναφέρει χαρακτηριστικά (Το Καποδιστριακό, 15/5/2003) 
ότι «όλες οι πράξεις των πανεπιστηµίων σε σχέση µε αυτά [ενν. τα κληροδοτήµατα] υπόκεινται σε 
λεπτοµερή έλεγχο και έγκριση της αρµόδιας υπηρεσίας του Συµβουλίου Εθνικών Κληροδοτηµάτων 
του Υπουργείου Οικονοµικών, του οποίου προεδρεύει Ανώτατος ∆ικαστικός […] Τα πάντα δε, 
προκειµένου περί Κληροδοτηµάτων, υπόκεινται στις δεσµεύσεις του διαθέτη». 
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Σύµφωνα µάλιστα µε υπόµνηµα της Εταιρείας Αξιοποίησης της Ακίνητης 

Περιουσίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών (βλ. Το Καποδιστριακό, 15/3/2005), η 

διαδικασία για την εκµίσθωση ακινήτων έγινε από το 2003 ακόµη πιο δαιδαλώδης και 

χρονοβόρα, αφού η αρµοδιότητα όλων των σχετικών εγκρίσεων για τα 

κληροδοτήµατα άνω των 97.367 Ευρώ πέρασε στην 11η ∆ιεύθυνση του Υπουργείου 

Οικονοµικών. Οι καθυστερήσεις εκµίσθωσης που προκύπτουν (π.χ. διενέργεια 

δηµοπρασίας µετά από 6 µήνες) έχουν ως αποτέλεσµα πολλές διαδικασίες να 

καταλήγουν άγονες (απόσυρση ενδιαφέροντος ιδιωτών να εκµισθώσουν) και κατά 

συνέπεια να χάνονται πόροι που θα µπορούσαν να χρηµατοδοτήσουν ερευνητικές 

δραστηριότητες µε ιδιαίτερο αναπτυξιακό και κοινωνικό χαρακτήρα (π.χ. υποτροφίες 

για διεξαγωγή έρευνας). 



 60

 

5.2. Ειδικοί Λογαριασµοί Κονδυλίων Έρευνας 
 
 Το θεσµικό και ρυθµιστικό καθεστώς περί των χρηµατοδοτήσεων και 

δαπανών για την έρευνα έχει µεγάλη σηµασία δεδοµένου ότι ένας εκ των 

καταστατικών σκοπών των ελληνικών πανεπιστηµίων είναι η παραγωγή και η 

διάχυση της γνώσης µε την έρευνα, καθώς και η συµβολή στην αντιµετώπιση των 

κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών του τόπου (άρθρο 1 παρ. 2 του 

Νόµου 1268/1982, ΦΕΚ 87Α, 16/7/1982). 

 Τόσο η διαχείριση του ζητήµατος όσο και η σύνδεσή του µε το ρόλο του 

πανεπιστηµίου στην οικονοµία και στην κοινωνία καθιστούν το προαναφερόµενο 

ρυθµιστικό πλαίσιο καίριο για την αποτελεσµατική και αποδοτική εκπλήρωση της 

αποστολής του πανεπιστηµίου και την εδραίωσή του ως «ανοιχτού» συστήµατος που 

βρίσκεται σε αλληλεπίδραση µε τους υπόλοιπους συµµετέχοντες και θεσµούς (στο 

εθνικό και διεθνές περιβάλλον).  

 Η πρώτη ολοκληρωµένη προσπάθεια ρύθµισης παρουσιάζεται το 1981 µε την 

έκδοση του Π.∆. 432/198117 (ΦΕΚ 118Α, 5/5/1981) για τη σύσταση ειδικών 

λογαριασµών αξιοποίησης κονδυλίων για την εκτέλεση ερευνητικών έργων στα 

Α.Ε.Ι. Ακολούθησαν τροποποιήσεις το 1988 (Υπουργική Απόφαση Β1/819/198818) 

και το 1996 (Υπουργική Απόφαση ΚΑ/679/1996, ΦΕΚ 826Β, 10/9/199619), καθώς 

και η πρόβλεψη για την έκδοση Οδηγού Χρηµατοδότησης και ∆ιαχείρισης των Α.Ε.Ι. 

(Νόµος 3027/2002). Σήµερα, η οργάνωση και λειτουργία των Ειδικών Λογαριασµών 

Κονδυλίων Έρευνας (εφεξής Ε.Λ.Κ.Ε.) των πανεπιστηµίων στηρίζεται στο 

                                                 
17 Σύµφωνα µε νοµοθετική εξουσιοδότηση που προβλεπόταν στο Νόµο 706/1977 («Περί προωθήσεως 
της επιστηµονικής έρευνας και της τεχνολογίας», ΦΕΚ 279Α, 26/9/1977). 
18 Σύµφωνα µε νοµοθετική εξουσιοδότηση που προβλεπόταν στο Νόµο 1514/1985  («Ανάπτυξη της 
επιστηµονικής και τεχνολογικής έρευνας», ΦΕΚ 13Α, 8/2/1985). 
19 Σύµφωνα µε νοµοθετική εξουσιοδότηση που προβλεπόταν στο Νόµο 2413/1996 («Η ελληνική 
παιδεία στο εξωτερικό, η διαπολιτισµική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ 124Α, 17/6/1996). 
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κανονιστικό πλαίσιο της ΚΑ/679/22/8/1996 και στους επιµέρους Οδηγούς 

Χρηµατοδότησης κάθε πανεπιστηµίου. 

 Αναλυτικότερα, η διοίκηση και η διαχείριση του ΕΛΚΕ έχουν ανατεθεί στην 

Επιτροπή Ερευνών και σε µια Γραµµατεία. Η Επιτροπή απαρτίζεται από 

εκπροσώπους όλων των Τµηµάτων (µέλη ∆.Ε.Π. στη βαθµίδα καθηγητή και 

αναπληρωτή καθηγητή) του πανεπιστηµίου και έναν Αντιπρύτανη (καταλαµβάνει τη 

θέση του Προέδρου της Επιτροπής) µε τριετή θητεία (άρθρο 4 της ΚΥΑ 

ΚΑ/679/1996). Οι βασικές αρµοδιότητες της Επιτροπής περιλαµβάνουν τα εξής: 

χάραξη ερευνητικής πολιτικής του πανεπιστηµίου και συναφείς ενέργειες, έγκριση  

και διάθεση κονδυλίων για την υλοποίηση έργων, κατάρτιση ετήσιου επιστηµονικού 

και οικονοµικού προγραµµατισµού και απολογισµού, σύνταξη του Οδηγού 

Χρηµατοδότησης (εγκρίνεται από τη Σύγκλητο) και εξασφάλιση πόρων λειτουργίας 

και ανάπτυξης του ειδικού λογαριασµού.  

Η Γραµµατεία (εποπτεύεται από την Επιτροπή) στελεχώνεται από 

επιστηµονικό και διοικητικό προσωπικό, και οι αρµοδιότητές της περιλαµβάνουν τα 

εξής: παρακολούθηση λογιστικής και διαχειριστικής κίνησης του Ε.Λ.Κ.Ε., εκτέλεση 

των αποφάσεων της Επιτροπής Ερευνών και γραµµατειακή εξυπηρέτησή της, καθώς 

και επεξεργασία προτάσεων για νέες κατευθύνσεις και ανάπτυξη του Ε.Λ.Κ.Ε. (βλ. 

άρθρο 6 της ΚΥΑ ΚΑ/679/1996). Οφείλουµε να σηµειώσουµε ότι η διοίκηση και η 

διαχείριση του Ε.Λ.Κ.Ε. είναι ανεξάρτητες από τη διοίκηση και τη διαχείριση του 

πανεπιστηµίου (άρθρο 3 παρ.1 της ΚΥΑ ΚΑ/679/1996). 

Το πεδίο των χρηµατοδοτούµενων έργων είναι αρκετά ευρύ και περιλαµβάνει 

έργα και ενέργειες για την κάλυψη ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιµορφωτικών, 

αναπτυξιακών, τεχνολογικών αναγκών και αναγκών συνεχιζόµενης κατάρτισης 

(άρθρο 1 παρ. 1 της ΚΥΑ ΚΑ/679/1996). Οι πόροι χρηµατοδότησης των έργων 
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προέρχονται από την ετήσια επιχορήγηση του τακτικού προϋπολογισµού του 

κράτους, το Πρόγραµµα ∆ηµόσιων Επενδύσεων, τις ειδικές εισφορές από δηµόσιες 

επιχειρήσεις και άλλους δηµόσιους φορείς, ιδιωτικές επιχειρήσεις ή οργανισµούς, τα 

έσοδα από παροχές υπηρεσιών προς τρίτους, τα δάνεια και τα έσοδα από τις 

κρατήσεις που επιβάλλονται σε εκτελούµενα έργα (άρθρο 2 της ΚΥΑ ΚΑ/679/1996). 

Η ειδικότερη ρύθµιση για τα όργανα και τις διαδικασίες αξιολόγησης, 

επιλογής και χρηµατοδότησης των δραστηριοτήτων των Ε.Λ.Κ.Ε. περιγράφεται 

στους Οδηγούς Χρηµατοδότησης που συντάσσονται από την Επιτροπή Ερευνών και 

εγκρίνονται από την πανεπιστηµιακή Σύγκλητο (άρθρο 9 παρ. 1 & 3 της ΚΥΑ  

ΚΑ/679/1996). Στους Οδηγούς Χρηµατοδότησης καθορίζονται και οι επιµέρους 

αρµοδιότητες και υποχρεώσεις των υπευθύνων έργων, οι διάφορες κατηγορίες 

δραστηριοτήτων και τα θέµατα αµοιβών και δαπανών για τα χρηµατοδοτούµενα έργα 

των Ε.Λ.Κ.Ε. (άρθρο 9 παρ. 2 της ΚΥΑ  ΚΑ/679/1996). Ο Οδηγός, όπως και κάθε 

τροποποίησή του, κοινοποιούνται στα Υπουργεία Εθνικής Παιδείας & 

Θρησκευµάτων, Οικονοµίας & Οικονοµικών, και Ανάπτυξης (άρθρο 9 παρ. 4 της 

ΚΥΑ  ΚΑ/679/1996).20 

Ο τακτικός οικονοµικός έλεγχος του Ε.Λ.Κ.Ε. είναι ετήσιος και 

πραγµατοποιείται από ορκωτούς λογιστές που ορίζονται µε απόφαση της Συγκλήτου. 

Συντάσσεται µάλιστα και έκθεση για τη διαχείριση και τον απολογισµό του 

                                                 
20 Η έρευνα της οµάδας του ΕΛΙΑΜΕΠ στις ιστοσελίδες των Α.Ε.Ι. και των Επιτροπών Έρευνας 
αυτών διαπίστωσε ότι τα περισσότερα πανεπιστήµια της χώρας έχουν κοινοποιήσει τους Οδηγούς 
Χρηµατοδότησης και µέσω των ιστοσελίδων τους (βλ. χαρακτηριστικά Οδηγό Χρηµατοδότησης 
∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης: http://www.rescom.duth.gr). Μάλιστα, η οµάδα έρευνας 
εντόπισε στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Έρευνας του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών 
(http://elke.aua.gr) τον Οδηγό Χρηµατοδότησης Ερευνών του Ιδρύµατος που ίσχυε πριν το 2003. Στον 
Οδηγό αυτό διακηρύσσεται ότι «κατ’ αρχήν δεν ενθαρρύνονται συµφωνίες για χρηµατοδοτήσεις 
ερευνητικών προγραµµάτων ή παροχές υπηρεσιών προς τρίτους που συνάπτονται µε κύριο σκοπό την 
αποκλειστική εξυπηρέτηση ιδιωτών ή ιδιωτικών επιχειρήσεων. Εξετάζονται όµως όλες οι περιπτώσεις 
στις οποίες είναι εµφανής η ωφέλεια για το Γ.Π.Α. και τη γεωπονική επιστήµη γενικότερα» (άρθρο 3 
παρ. β του σχετικού Οδηγού). Η διατύπωση αυτή µάλλον αντανακλά µια γενική καχυποψία για τις 
επιχειρηµατικές δραστηριότητες και το ρόλο των επιχειρήσεων στην πανεπιστηµιακή έρευνα, 
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διαχειριστικού έτους που υποβάλλεται εν συνεχεία στους Υπουργούς Εθνικής 

Παιδείας & Θρησκευµάτων, Ανάπτυξης, Οικονοµίας & Οικονοµικών, καθώς και στο 

Ελεγκτικό Συνέδριο, στη Σύγκλητο του Α.Ε.Ι. και την Επιτροπή Ερευνών του 

Ε.Λ.Κ.Ε. (άρθρο 8 της ΚΥΑ  ΚΑ/679/1996). Επίσης, έκτακτοι έλεγχοι επιτρέπεται να 

γίνονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο της Ελλάδας, το Ελεγκτικό Συνέδριο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον Οργανισµό της ΕΕ για την καταπολέµηση της απάτης, τα 

Υπουργεία Εθνικής Παιδείας και Οικονοµικών, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, 

καθώς και από ειδικές επιτροπές από δηµοσιονοµικούς υπαλλήλους σε έργα 

χρηµατοδοτούµενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση.21  

Το θεσµικό πλαίσιο που θεσπίστηκε µε την ΚΥΑ ΚΑ826/1996 θεωρήθηκε 

σηµαντικό βήµα για την ανάπτυξη της πανεπιστηµιακής έρευνας, αφού καθορίστηκε 

αρκετά διευρυµένο πεδίο εφαρµογής των Ε.Λ.Κ.Ε. πέρα από το δηµόσιο λογιστικό, 

στοιχείο που τους καθιστούσε ένα ευέλικτο και αποτελεσµατικό εργαλείο για τη 

χρηµατοδότηση ερευνητικών προγραµµάτων και τη διασύνδεση των πανεπιστηµίων 

µε άλλους ερευνητικούς φορείς, καθώς και µε τον ιδιωτικό τοµέα.22 Αναφέρεται 

χαρακτηριστικά πως «αν δεν υπήρχαν οι Ε.Λ.Κ.Ε. και οι Επιτροπές Ερευνών που 

τους διαχειρίζονται, τα πανεπιστήµια θα είχαν κλείσει» (δηλώσεις Αντιπρύτανη 

Οικονοµικού Προγραµµατισµού Πανεπιστηµίου Αθηνών, βλ. Μπουµπούκα, 2006).23 

Ωστόσο, η ευέλικτη πλέον διαχείριση των πόρων των Ε.Λ.Κ.Ε. (λόγω της µη 

δέσµευσης του δηµόσιου λογιστικού) χρησιµοποιείται από τα ελληνικά πανεπιστήµια 

για τη χρηµατοδότηση πάγιων λειτουργικών εξόδων που κανονικά καλύπτονται από 

                                                                                                                                            
παραµερίζοντας την επίτευξη αναγκαίων συνεργειών µε τον ιδιωτικό τοµέα που θα µπορούσε να 
ενισχύσει την απασχόληση σε τοµείς της γεωπονικής επιστήµης και τεχνολογίας.  
21 Γ. Ντέτσικας, «∆ιοίκηση και διαχείριση έργων µέσω του Ειδικού Λογαριασµού Έρευνας», 
Εισήγηση στο διήµερο Έρευνας και Τεχνολογίας της Γ.Γ.Ε.Τ., 23-24 Μαΐου 2005, 
http://ee.admin.uoi.gr/gget-2imero/Παρουσίαση-Ντέτσικας.ppt . 
22 Βλ. και σχετικό άρθρο Θ. Λουκάκη, «Πανεπιστήµια σε αναπτυξιακή τροχιά», Το Βήµα, 22/9/1996. 
23 Αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι ο προϋπολογισµός του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστηµίου Αιγαίου είναι ο 
διπλάσιος του τακτικού προϋπολογισµού του Πανεπιστηµίου (Μπουµπούκα, 2006). 
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το δηµόσιο λογιστικό. Οι δυσχέρειες του τελευταίου, οι οποίες συνεπάγονται 

χρονικές υστερήσεις, καθώς και η µη ανταπόκριση της κρατικής χρηµατοδότησης 

στις αυξηµένες λειτουργικές ανάγκες των πανεπιστηµίων (π.χ. αύξηση εισακτέων 

φοιτητών, αύξηση τµηµάτων) ωθούν πολλά πανεπιστήµια στην άντληση πόρων από 

τους Ε.Λ.Κ.Ε. για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης και εύρυθµης λειτουργίας τους.  

Η παραπάνω πρακτική, σε συνδυασµό µε τον ασαφή νοµικό χαρακτήρα των 

Επιτροπών Έρευνας24 των Ε.Λ.Κ.Ε., έχει συµβάλει στην κατά καιρούς δικαστική 

εµπλοκή των µελών των Επιτροπών Έρευνας. Τελευταία, µέλη του Πανεπιστηµίου 

Κρήτης βρέθηκαν να κατηγορούνται για παράνοµη διάθεση πόρων του Ε.Λ.Κ.Ε., 

δηλαδή για διάθεσή τους σε δραστηριότητες µη ερευνητικού σκοπού (Παπαµατθαίου, 

2006 και Μπουµπούκα, 2006), ενώ επρόκειτο για κονδύλια που διατέθηκαν για 

τρέχουσες σηµαντικές ανάγκες του πανεπιστηµίου. 

Σύµφωνα µε τα µέλη της 50ής Συνόδου Πρυτάνεων Α.Ε.Ι, η ερµηνεία της 

νοµοθεσίας που οδήγησε στη δικαστική δίωξη µελών της πανεπιστηµιακής 

κοινότητας για τη διαχείριση των Ε.Λ.Κ.Ε. δεν έλαβε υπόψη τις κοινές πρακτικές σε 

όλα τα Α.Ε.Ι. που διασφαλίζουν τη βιωσιµότητά τους. Μάλιστα αναφέρεται πως 

πολλά µέλη της πανεπιστηµιακής κοινότητας δηλώνουν απροθυµία να συµµετάσχουν 

στις Επιτροπές Ερευνών λόγω των δικαστικών διώξεων και των νοµικών ασαφειών 

(Παπαµατθαίου, 2006).  

Οφείλουµε να επισηµάνουµε ότι η ολοένα µεγαλύτερη εξάρτηση των 

ελληνικών πανεπιστηµίων από τα ερευνητικά προγράµµατα που χρηµατοδοτεί η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή (βλ. και Πίνακα 4.8) δηµιουργεί αυτόµατα σχετικές 

                                                 
24 Σύµφωνα µε την υπ’ αριθµόν 322/1985 Γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, η 
Επιτροπή Ερευνών του Ειδικού Λογαριασµού που έχει συσταθεί στα Α.Ε.Ι. για την αξιοποίηση των 
κονδυλίων επιστηµονικής έρευνας δεν αποτελεί αυτοτελές Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου και 
κατά κανόνα δρα για λογαριασµό του αντίστοιχου Α.Ε.Ι., στο οποίο λειτουργεί (www.dsanet.gr : 
Τράπεζα Νοµικών Πληροφοριών). Ο ασαφής νοµικός χαρακτήρας των Επιτροπών Ερευνών των 
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υποχρεώσεις για την τήρηση κανόνων και οδηγιών χρηστής διαχείρισης των εν λόγω 

κονδυλίων. Μάλιστα, η αυστηρή εφαρµογή των κανόνων στη διαχείριση των 

ευρωπαϊκών προγραµµάτων συνεπάγεται αυξανόµενο φόρτο διοικητικής εποπτείας 

και µέριµνας για τους επιστηµονικούς υπευθύνους των ερευνητικών έργων µε 

αρνητικές οικονοµίες για την ερευνητική και συνολικά την εκπαιδευτική ενασχόλησή 

τους.  

                                                                                                                                            
Ε.Λ.Κ.Ε. αναφέρεται και από µέλη της πανεπιστηµιακής κοινότητας ως βασική αίτια διοικητικών 
προβληµάτων και ακαµψιών (βλ. Μπουµπούκα, 2006). 
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6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

• Η συλλογή και επεξεργασία στοιχείων, που επιχειρήσαµε εδώ, για τη δηµόσια 

χρηµατοδότηση της εκπαίδευσης συνδέεται άµεσα µε το συνταγµατικά 

κατοχυρωµένο δηµόσιο χαρακτήρα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. 

• Η εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση και η φοίτηση σε κάποια 

πανεπιστηµιακή σχολή συνεπάγονται υψηλές ιδιωτικές δαπάνες, ιδιαίτερα για 

τις φτωχότερες οικογένειες και τις οικογένειες των αγροτικών περιοχών. 

• Καταγράφεται αύξηση των ενισχυτικών µαθηµάτων σε ιδιωτικά φροντιστήρια 

για τους φοιτητές κυρίως της νοµικής, της ιατρικής, των πολυτεχνικών 

σχολών και των οικονοµικών σπουδών. 

• Αν και καταγράφεται αύξηση των δηµόσιων δαπανών για την εκπαίδευση (ως 

ποσοστό του Α.Ε.Π.) κατά την περίοδο 1993-2002, η Ελλάδα κατέχει την 

τελευταία θέση στην Ε.Ε.-15. 

• Η Ελλάδα αφιερώνει µικρότερο ποσοστό του Α.Ε.Π. της στην εκπαίδευση σε 

σχέση µε το επίπεδο της ευηµερίας της. Χώρες µε το ίδιο περίπου κατά 

κεφαλήν Α.Ε.Π. δαπανούν πολύ µεγαλύτερα ποσοστά του Α.Ε.Π. τους στην 

εκπαίδευση (π.χ. Πορτογαλία, Μάλτα, Σλοβενία, Κύπρος). 

• Η Ελλάδα βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις µεταξύ των κρατών-µελών της 

Ε.Ε.-15 όσον αφορά τις δαπάνες για την πρωτοβάθµια εκπαίδευση. 

• Η Ελλάδα δαπανά το µικρότερο ποσοστό του Α.Ε.Π. για τη δευτεροβάθµια 

εκπαίδευση στην Ε.Ε.-15. 

• Η θέση της Ελλάδας στην Ε.Ε.-15 όσον αφορά τη χρηµατοδότηση της 

τριτοβάθµιας εκπαίδευσης είναι σχετικά πολύ καλύτερη µε την αντίστοιχη για 

την πρωτοβάθµια και τη δευτεροβάθµια. Η χώρα µας καταλαµβάνει την έκτη 
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θέση δαπανώντας ποσοστό 1,28% του Α.Ε.Π. για την τριτοβάθµια εκπαίδευση 

όταν ο µέσος όρος της Ε.Ε.-15 είναι 1,15% (στοιχεία 2002). 

• Η συµµετοχή των δαπανών για την εκπαίδευση στον κρατικό προϋπολογισµό 

κατατάσσει την Ελλάδα στην τελευταία θέση της Ε.Ε.-15 (στοιχεία 2002). 

• Η Ελλάδα δαπανά ετησίως ανά σπουδαστή, σε σχέση µε το κατά κεφαλήν 

Α.Ε.Π., το µικρότερο ποσοστό στην Ε.Ε.-15 τόσο στην τριτοβάθµια όσο και 

στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. 

• Το ύψος της χρηµατοδότησης της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης δεν αποτελεί 

επαρκή παράγοντα για τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων 

σπουδών, αφού ο τρόπος διαχείρισης των πόρων µπορεί να λειτουργεί προς 

αντίθετη κατεύθυνση. 

• Η εξυπηρέτηση του δηµόσιου χρέους, το οικονοµικό µοντέλο ανάπτυξης της 

Ελλάδας στη βάση των κατασκευών και των υποδοµών, καθώς και η 

δηµογραφική γήρανση συµβάλλουν στη σταθεροποίηση του µεριδίου των 

δηµόσιων δαπανών για την εκπαίδευση στο σύνολο του κρατικού 

προϋπολογισµού, παρά το θετικό ρυθµό οικονοµικής µεγέθυνσης (στοιχεία 

2002-2006). 

• Το µερίδιο των δαπανών για εκπαίδευση και κατάρτιση στο σύνολο του 

Προγράµµατος ∆ηµόσιων Επενδύσεων παρουσιάζει αύξηση την περίοδο 

2001-2006 (από 10,8% το 1999 αυξήθηκε σε 14,5% το 2006). Αντίθετα, 

υποχώρηση παρουσιάζει το ήδη ισχνό µερίδιο για την έρευνα και την 

τεχνολογία (από 1,4% το 1999 µειώθηκε σε 0,9% το 2006). 

• Η ανάλυση των δαπανών του προϋπολογισµού του 2006 αναδεικνύει ένα 

διττό παράδοξο. Οι δαπάνες για την εκπαίδευση Ελληνοπαίδων στο 

εξωτερικό, για το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις 
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εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, για την Ακαδηµία Αθηνών, για τις 

βιβλιοθήκες και τα ιστορικά αρχεία, για τη Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς 

και Ενηλίκων καθώς και για τη ∆ιεύθυνση Σχολών Εκπαίδευσης ∆ιδακτικού 

Προσωπικού φτάνουν µόλις στο 74,5% των πόρων που διατίθενται για τη 

Γενική Γραµµατεία Θρησκευµάτων. Οι δαπάνες για την οικονοµική ενίσχυση 

φοιτητών, τη φοιτητική µέριµνα και το Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών δεν 

υπερβαίνουν το 5% των συνολικών δαπανών για τον πανεπιστηµιακό τοµέα. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι για τη διεξαγωγή των Πανελλήνιων Εξετάσεων 

εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση δαπανώνται χρήµατα που 

αντιστοιχούν στο 50% των συνολικών δαπανών για την οικονοµική ενίσχυση 

των φοιτητών, τη φοιτητική µέριµνα και το Ι.Κ.Υ. (δαπάνες πανεπιστηµιακού 

τοµέα). 

• Οι βασικές µισθολογικές απολαβές των πανεπιστηµιακών δασκάλων 

υπολείπονται των απολαβών που έχουν οι διδάσκοντες εκκλησιαστικών 

σχολών και οι βοηθοί επίσκοποι. 

• Η διοικητική οργάνωση των οικονοµικών υπηρεσιών των πανεπιστηµίων 

εξαρτάται από το µέγεθος των πανεπιστηµίων και τις συνολικές στρατηγικές 

αναβάθµισης και ανάπτυξης των τελευταίων. 

• Παρουσιάζονται ελλείψεις διοικητικού προσωπικού και υλικοτεχνικής 

υποδοµής (έλλειψη υπολογιστών, µη ολοκληρωµένη µηχανογράφηση). 

• Καταγράφονται ιδιαίτερες αδυναµίες στην εκµετάλλευση των περιουσιακών 

στοιχείων των πανεπιστηµίων λόγω νοµικών ακαµψιών και προληπτικού 

οικονοµικού ελέγχου µε συνέπεια χρονικές καθυστερήσεις και απώλεια 

σηµαντικών προσόδων. 
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• Θετικά κρίνεται η τάση ενίσχυσης της αναβάθµισης των υπολογιστικών 

συστηµάτων αρκετών πανεπιστηµίων και η διευκόλυνση διοικητικών 

εργασιών µέσω του διαδικτύου. 

• Θετική κρίνεται και η σύσταση εταιρειών αξιοποίησης της ακίνητης 

περιουσίας των πανεπιστηµίων, ωστόσο απαιτούνται συµπληρωµατικές 

πολιτικές (βελτίωση θεσµικού πλαισίου) για την εκπλήρωση της αποστολής 

τους. 

• Οι Ειδικοί Λογαριασµοί Κονδυλίων Έρευνας συµβάλλουν σηµαντικά στην 

ερευνητική δραστηριότητα των πανεπιστηµίων και στην εν γένει λειτουργία 

τους. Η ευελιξία στη διαχείρισή τους, η νοµική ασάφεια στη σύστασή τους, 

καθώς και η υποχρηµατοδότηση λειτουργικών αναγκών των πανεπιστηµίων  

συντελούν στη χρήση πόρων των Ε.Λ.Κ.Ε. για κάλυψη λειτουργικών 

αναγκών. Η πρακτική αυτή νοµικά κρίνεται ως «οριακή» και συνεπάγεται 

εµπλοκή µελών των πανεπιστηµίων σε δικαστικές περιπέτειες, µε τελικό 

αποτέλεσµα την αποδυνάµωση της εµπιστοσύνης εντός της πανεπιστηµιακής 

κοινότητας και τη µείωση του κύρους του πανεπιστηµίου στην ευρύτερη 

κοινωνία. 

• Η ολοένα αυξανόµενη εξάρτηση των πανεπιστηµίων από τους κοινοτικούς 

πόρους εξασφαλίζει ταυτόχρονα ένα αυστηρό πλαίσιο διαχείρισης των πόρων, 

ωστόσο επιβαρύνει τους επιστηµονικούς υπευθύνους των ερευνητικών έργων 

µε αυξηµένο φόρτο εργασίας.  
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7. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 
• Αύξηση των δηµόσιων δαπανών για την τριτοβάθµια εκπαίδευση στη βάση 

µακροπρόθεσµου στρατηγικού προγράµµατος (καθορισµός στρατηγικής, 

στόχων, µέσων και ενεργειών). 

• Σύνδεση της εξέλιξης των δηµόσιων δαπανών για την τριτοβάθµια 

εκπαίδευση (και συνολικά για την εκπαίδευση) µε το κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. 

και την αύξηση του κρατικού προϋπολογισµού. 

• Λειτουργία συστήµατος αξιολόγησης των δηµόσιων δαπανών για την 

τριτοβάθµια εκπαίδευση στη βάση συγκεκριµένων οικονοµικών και 

κοινωνικών κριτηρίων (αποτελεσµατικότητα, αποδοτικότητα, ενίσχυση 

ευκαιριών για µη προνοµιούχες κοινωνικές οµάδες). 

• Μελέτη της κοινωνικής διάστασης της εκπαίδευσης και συνυπολογισµός των 

κοινωνικών επιπτώσεων στη χρηµατοδότηση και των τριών εκπαιδευτικών 

βαθµίδων (πρωτοβάθµια, δευτεροβάθµια και τριτοβάθµια). 

• Παροχή δηµόσιας χρηµατοδότησης στα πανεπιστήµια στη βάση δύο 

κριτηρίων: της κάλυψης λειτουργικών αναγκών και της επίτευξης ερευνητικού 

και κοινωνικού έργου. Ένα µέρος χρηµατοδότησης που θα εξαρτάται από την 

επίτευξη συγκεκριµένων ερευνητικών (π.χ. συµµετοχή στη διεθνή έρευνα, 

δηµοσιεύσεις) και κοινωνικών αποτελεσµάτων (π.χ. διευκόλυνση πρόσβασης 

φοιτητών σε αποµακρυσµένες περιοχές της χώρας, δηµιουργία κέντρων 

πολιτισµού σε κοινότητες υπό µαρασµό) θα επιτρέψει την άµιλλα µεταξύ των 

πανεπιστηµίων και θα εξυπηρετήσει το στόχο της αντιµετώπισης κοινωνικών, 

πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας µας. 

• Εξοικονόµηση πόρων για την εκπαίδευση από τον εξορθολογισµό του 

προϋπολογισµού του ΥΠ.Ε.Π.Θ. Η επανεξέταση του συστήµατος εισαγωγής 
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στην τριτοβάθµια εκπαίδευση και η µεταφορά της υποχρέωσης µισθοδοσίας 

των κληρικών στην αυτοδιοικούµενη Εκκλησία θα συµβάλουν στην 

εξοικονόµηση πόρων για την αντιµετώπιση των λειτουργικών αναγκών των 

πανεπιστηµίων (και συνολικά του εκπαιδευτικού συστήµατος). 

• Εξασφάλιση αξιοπρεπών και ελκυστικών µισθολογικών απολαβών για τους 

πανεπιστηµιακούς δασκάλους και ερευνητές. 

• ∆ηµιουργία συστήµατος παροχής υποτροφιών στους φοιτητές µε οικονοµικές 

και κοινωνικές δυσχέρειες. Το σύστηµα αυτό προτείνεται να είναι ενιαίο για 

όλα τα πανεπιστήµια της χώρας στη βάση ενιαίων κριτηρίων επιλογής των 

υπό στήριξη φοιτητών. Η διαχείριση των υποτροφιών θα µπορούσε να 

ανατεθεί σε ένα διοικητικά ανεξάρτητο Ταµείο Υποτροφιών σε κάθε Α.Ε.Ι., 

το οποίο θα συγκεντρώνει και θα διαχειρίζεται το σύνολο των σχετικών 

πόρων (δωρεές, κληροδοτήµατα, πόροι από επιχειρήσεις και οργανισµούς 

κ.ά.) µε κύριο µέληµα το ύψος των υποτροφιών να είναι επαρκές για την 

αξιοπρεπή διαβίωση. 

• Άµεση κάλυψη των ελλείψεων σε διοικητικό και οικονοµικό προσωπικό στις 

αντίστοιχες υπηρεσίες των πανεπιστηµίων. Αξιολόγηση της πρότασης για την 

εισαγωγή managers στα ελληνικά πανεπιστήµια υπό την εποπτεία του 

εκλεγµένου αρµόδιου Αντιπρύτανη και της Συγκλήτου. 

• Εξάλειψη των νοµικών ασαφειών και εκκρεµοτήτων όσον αφορά τη 

διαχείριση των κληροδοτηµάτων. 

• ∆ιευκρίνιση του νοµικού χαρακτήρα των Επιτροπών Ερευνών των Ε.Λ.Κ.Ε. 

στα πανεπιστήµια, ώστε να αποφεύγονται οι δικαστικές εµπλοκές των µελών 

της πανεπιστηµιακής κοινότητας όπως και πλήγµατα στο κύρος του ελληνικού 

πανεπιστηµίου. Προτείνεται ωστόσο η επίτευξη της αναγκαίας ευελιξίας στη 
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βάση συγκεκριµένου πλαισίου αρχών και κανόνων για την εξασφάλιση 

διαφάνειας και χρηστής διοίκησης. 
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