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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023 _ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 

Ο προϋπολογισμός του υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων για το 2023 διαμορφώνεται στα 

6.080.504.000 €. Από τον τακτικό προϋπολογισμό προέρχονται τα 5.015.300.000 €, ενώ από 

το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 495.204.000 € [εθνικό σκέλος] και 570.000.000 € 

[συγχρηματοδοτούμενο σκέλος]. 

 
Σύμφωνα με το προσχέδιο για το 2023, το υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων καταλαμβάνει 

την 3η θέση αναφορικά με την κατανομή του συνολικού προϋπολογισμού μεταξύ των 

υπουργείων. Την 4η για τον τακτικό προϋπολογισμό και την 5η θέση για το ΠΔΕ. 

 
 

συνολικός τακτικός ΠΔΕ 

1. Οικονομικών  
748.592.323.000 1. Οικονομικών  

748.422.479.000 1. Ανάπτυξης 
3.153.978.000 

2. Εργασίας 
22.492.686.000 2. Εργασίας 

21.795.657.000 2. Υποδομών 
1.494.805.000 

3. Παιδείας 
6.080.504.000 3. Εθνικής Άμυνας 

5.687.800.000 3. Περιβάλλοντος 
1.409.098.000 

4. Εθνικής Άμυνας 
5.707.388.000 4. Παιδείας 

5.015.300.000 4. Αγροτικής Ανάπτυξης 
1.318.572.000 

5. Υγείας 
5.202.800.000 5. Υγείας 

4.776.460.000 5. Παιδείας 
1.065.204.000 

6. Εσωτερικών 
3.548.748.000 6. Εσωτερικών 

3.215.620.000 6. Ψηφιακής Διακυβέρνησης 
810.349.000 
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Ο τακτικός προϋπολογισμός για το 2023 σε σχέση με το 2022 παρουσιάζει αύξηση κατά 

+2.54% και το ΠΔΕ κατά +12.10%. Συνολικά ο προϋπολογισμός είναι αυξημένος κατά 

+4.10%. 

 

 
 
Η εξέλιξη του προϋπολογισμού του υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων1 από το 2014 έως 

σήμερα: 

 

έτος τακτικός ΠΔΕ σύνολο 

2023 5.015.300.000 1.065.204.000 [ + ταμείο ανάκαμψης] 6.080.504.000 

2022 4.891.100.000 950.000.000 [ + ταμείο ανάκαμψης] 5.841.100.000 

2021 4.895.100.000 710.000.000 5.605.100.000 

2020 4.953.000.000 510.000.000 5.463.000.000 

2019 4.962.000.000 565.000.000 5.527.000.000 

2018 4.684.930.000 620.000.000 5.304.930.000 

2017 4.506.000.000 615.000.000 5.121.000.000 

2016 4.274.000.000 590.000.000 4.864.000.000 

2015 4.331.000.000 474.000.000  4.805.000.000 

2014 4.587.329.000 490.000.000 5.077.329.000 

 
1 μέχρι το 2019 περιλαμβάνονται και οι δαπάνες για την Έρευνα 
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Η αύξηση των δαπανών είναι 192 εκατ. € σε σχέση με το 2022. Όμως οι δαπάνες για την 

Παιδεία ως ποσοστό του ΑΕΠ υποχωρούν κατά -0,1%. 

 
 2023 [πρόβλεψη] 2022 [εκτίμηση] 
τακτικός 5.015.000.000 4.977.000.000 
ΠΔΕ 675.000.000 875.000.000 
ταμείο ανάκαμψης 395.000.000 37.000.000 
σύνολο 6.081.000.000 5.889.000.000 
ΑΕΠ 224.134.000.000 210.170.000.000 
% τακτικού / ΑΕΠ 2,24% 2,37% 
% (τακτικού + ΠΔΕ) / ΑΕΠ 2,54% 2,78% 
% συνολικού / ΑΕΠ 2,71% 2,80% 

 

 

Παρόμοια, μειωμένες είναι οι δαπάνες του υπουργείου Παιδείας σε σχέση με το σύνολο του 

κρατικού προϋπολογισμού. Η μείωση είναι -0,44%. 

 
σύνολο δαπανών κρατικού προϋπολογισμού 

2022 2022  
για covid_19 [α] 

2022  
για ενεργειακή κρίση [β] 

2022  
χωρίς [α] + [β] 2023 

73.253.000.000 2.970.000.000 4.111.000.000 66.171.000.000 71.871.000.000 
 
 
σύνολο δαπανών υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων 
  

5.889.000.000 1.000.000 - 5.888.000.000 6.081.000.000 
 
% επί του συνόλου 8,90% 8,46% 

 

 

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΠΔΕ & ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ 
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ΤΙ ΑΝΑΦΕΡΕΙ Η ΕΙΣHΓHTΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
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ΤΑΚΤΙΚΟΣ _ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΜΕΙΖΟΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

 

Οι πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού κατά μείζονα κατηγορία δαπάνης για το 2023 

καθορίζονται ως εξής: 

 

κατηγορία 2023 2022 2021 2020 2019 

παροχές σε εργαζομένους 4.547.592.000 4.468.994.000 4.493.072.000 4.504.560.000 4.353.241.000 

κοινωνικές παροχές 310.000 380.000 430.000 442.00 672.000 

μεταβιβάσεις 366.187.000 323.737.000 313.667.000 337.667.000 470.644.000 

αγορές αγαθών & υπηρεσιών 99.059.000 95.226.000 82.530.500 106.610.000 131.693.000 

πιστώσεις υπό κατανομή 458.000 690.000 2.935.000 1.268.000 2.694.000 

πάγια περιουσιακά στοιχεία 1.692.000 2.011.000 2.403.500 2.393.000 2.996.000 

τιμαλφή 2.000 2.000 2.000 0 0 

ΣΥΝΟΛΟ 5.015.300.000 4.891.040.000 4.895.040.000 4.952.498.000 4.961.940.000 

 

 

> Παροχές και αποζημιώσεις σε εργαζομένους 

Οι πιστώσεις αγγίζουν τα 4,54 δις €. Είναι αυξημένες κατά +78,6 εκατ. € καλύπτοντας 

τις μισθολογικές ανάγκες των εκπαιδευτικών που διορίστηκαν μόνιμα στην ειδική αγωγή, 

την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

 

> Κοινωνικές παροχές 
Οι προϋπολογισμένες πιστώσεις είναι στα 310 εκατ. € μειωμένες κατά -60 εκατ. € σε 

σχέση με πέρυσι. Ακολουθούν καθοδική πορεία από το 2019 και έπειτα. 

 

> Μεταβιβάσεις 

Οι πιστώσεις διαμορφώνονται στα 366,2 εκατ. €, αυξημένες κατά 42,4 εκατ. € σε σχέση 

με το 2022. Το 2019 είχαν προϋπολογιστεί στα 470,6 εκατ. €. 

 

> Πάγια περιουσιακά στοιχεία 

Μείωση των πιστώσεων κατά -319 εκατ. €. Για το 2023 διαμορφώνονται στα 1,69 δις € 

όταν το 2019 ήταν στα 2,99 δις €. 
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ΤΑΚΤΙΚΟΣ _ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

 

Οι πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού κατά ειδικό φορέα: 

 
 2023 2022 2021 2020 2019 

 
Γραφεία υπουργού, 
υφυπουργών & γενικών 
γραμματέων 
  

1.942.000 1.807.000 1.731.000 1.734.000 1.592.000 

Γενική γραμματεία 
θρησκευμάτων 230.807.000 228.932.000 228.835.000 228.045.000 214.107.000 

 
Γενική γραμματεία 
πρωτοβάθμιας, 
δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης & ειδικής 
αγωγής 
  

3.679.205.000 3.582.619.000 3.572.183.500 3.597.028.300 

 
 
 
 
 
 
 
 
3.912.205.000 

 

Γενική γραμματεία 
επαγγελματικής 
εκπαίδευσης, 
κατάρτισης, δια βίου 
μάθησης & νεολαίας 
 

63.367.000 58.409.000 56.420.000 84.685.100 

Γενική γραμματεία 
ανώτατης εκπαίδευσης 255.485.000 246.605.000 235.975.000 255.845.600 

Γενική γραμματεία δια 
βίου μάθησης - - - - 22.993.000 

Γενική γραμματεία νέας 
γενιάς - - - - 1.498.000 

 

Περιφερειακές 
διευθύνσεις 
εκπαίδευσης 
 

2.092.100 2.536.000 2.536.000 2.536.000 2.678.400 

Διευθύνσεις 
πρωτοβάθμιας 3.619.400 3.583.400 3.483.450 3.499.900 3.739.900 

Διευθύνσεις 
δευτεροβάθμιας  5.592.800 5.581.600 5.680.000 5.586.100 5.757.090 

Γενικά αρχεία του 
κράτους 11.349.000 6.895.000 6.820.000 ; ; 

Λοιπές μονάδες / 
αυτοτελείς μονάδες 137.403.000 108.473.000 104.176.000 101.217.300 127.000 

ΑΔΙΠΠΔΕ 76.000 76.000 76.000 80.000 75.000 

ΕΘΑΑΕ (πρώην ΑΔΙΠ) 990.000 919.000 919.000 719.000 787.000 

ενιαία γενική 
γραμματεία 
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Εθνικός οργανισμός 
εξετάσεων 
 

88.000 89.000 89.000 87.000 85.000 

Ακαδημία Αθηνών 6.130.000 5.671.000 5.266.500 5.036.700 5.444.000 

 
Αμοιβές υπαλλήλων των 
νομικών προσώπων της 
ανώτατης εκπαίδευσης 
 

597.024.000 610.983.000 649.939.000 647.371.000 644.362.000 

 
Αμοιβές υπαλλήλων των 
πανεπιστημιακών 
νοσοκομείων 
 

11.315.000 17.216.000 12.110.000 12.110.000 10.846.000 

 
Αμοιβές υπαλλήλων των 
ανώτατων 
εκκλησιαστικών 
ακαδημιών 
 

1.636.000 2.939.000 2.149.000 2.101.000 155.000 

Αμοιβές υπαλλήλων των 
βιβλιοθηκών 6.733.000 7.760.000 6.711.000 5.240.000 9.637.000 

 

 
> Γραφεία υπουργού, υφυπουργών & γενικών γραμματέων 

Οι πιστώσεις διαμορφώνονται στα 1,94 δις € σημειώνοντας αύξηση +135 εκατ. € σε 

σχέση με το 2022 και +350 εκατ. € σε σχέση με το 2019. Η αύξηση αποτυπώνει την 

πρόσληψη περισσότερων μετακλητών υπαλλήλων. 

 

> Περιφερειακές διευθύνσεις εκπαίδευσης πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης 

Οι 11 διευθύνσεις πρόκειται να λάβουν 2,09 δις €, καταγράφοντας μείωση -443,9 εκατ. 

€ σε σχέση με το 2022 και -586,3 εκατ. € σε σχέση με το 2019. 

 

> Διευθύνσεις πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  
Σε επίπεδο νομών, οι διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας θα λάβουν περίπου το ίδιο ποσό με 

πέρυσι, αυξημένο κατά +36 χιλ. €. Παρόμοια οι διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης θα λάβουν μια μικρή αύξηση της τάξης των +11 χιλ. €. Ωστόσο, οι δαπάνες 

για τις διευθύνσεις είναι συνολικά μειωμένες κατά -285 χιλ. € σε σχέση με τον 

προϋπολογισμό του 2019. 
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> Γενική γραμματεία πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης & ειδικής αγωγής 

Οι πιστώσεις διαμορφώνονται στα 3,68 δις €, αυξημένες κατά +96,58 εκατ. € σε σχέση 

με τον περσινό προϋπολογισμό.  

 

> Γενική γραμματεία επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης, δια βίου μάθησης & 
νεολαίας 

Οι προϋπολογισμένες πιστώσεις παρουσιάζουν αύξηση +4,96 εκατ. € και 

διαμορφώνονται στα 63,3 εκατ. € για το 2023. 

 

> Γραμματεία ανώτατης εκπαίδευσης 

Οι διαθέσιμες πιστώσεις σημειώνουν αύξηση +8,88 εκατ. € και διαμορφώνονται στα 

255,48 εκατ. € για το 2023. 

 

> Overview 

Οι συνολικές πιστώσεις για τις τρεις αυτές γραμματείες διαμορφώνονται συνολικά στα 

3,99 δις €, παρουσιάζοντας μια μικρή αύξηση της τάξης των +24,49 εκατ. € σε σχέση με 

το 2019, δηλαδή πριν γίνουν οι ανακατατάξεις στις γενικές γραμματείες του υπουργείου 

Παιδείας. 

 

> Γενική γραμματεία Θρησκευμάτων 
Πρόκειται να λάβει +1,87 εκατ. € περισσότερα από το 2022 και +16,7 εκατ. € σε σχέση 

με το 2019. 

 

> Λοιπές & αυτοτελείς μονάδες 

Σημαντική αύξηση καταγράφουν οι πιστώσεις για τις λοιπές και αυτοτελείς μονάδες που 

υπάγονται στην υπουργό, τους υφυπουργούς και τους γενικούς γραμματείς. Το ποσό που 

προϋπολογίζεται είναι 137,4 εκατ. €, αυξημένο κατά +28,9 εκατ. € σε σχέση με το 2022 

και κατά +137,2 εκατ. € σε σχέση με το 2019. 

 

> Γενικά Αρχεία του Κράτους  

Τα ΓΑΚ πρόκειται να λάβουν αύξηση κατά +4,4 εκατ. €.  

 

> ΑΔΙΠΔΕ 

Η Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 

πρόκειται να λάβει το ίδιο ποσό με πέρυσι, δηλαδή 76 χιλ. €. 
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> ΕΘΑΑΕ 

Η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (πρώην ΑΔΙΠ) θα λάβει 71 χιλ. € επιπλέον σε 

σχέση με πέρυσι. Συνολικά 990 χιλ. €. 

 

> Ακαδημία Αθηνών 

Αύξηση των πιστώσεων κατά +459 χιλ. € προβλέπεται για τις αμοιβές και τις 

αποζημιώσεις των εργαζομένων στην Ακαδημία Αθηνών. 

 

> Αμοιβές υπαλλήλων ΑΕΙ 

Μείωση κατά -13,9 εκατ. € σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2022. Συγκριτικά με τον 

προϋπολογισμό του 2019, η συγκεκριμένη κατηγορία έχει υποχωρήσει κατά -47,33 εκατ. 

€. 

 

> Αμοιβές υπαλλήλων των πανεπιστημιακών νοσοκομείων 

Μειωμένες κατά -5,9 εκατ. € είναι οι πιστώσεις για τις αμοιβές και τις αποζημιώσεις των 

εργαζομένων στο Αιγινήτειο και το Αρεταίειο. Για το 2023 προβλέπονται 11,3 εκατ. € ενώ 

το 2022 προβλέπονταν 17,2 εκατ. €. 

 

> Αμοιβές υπαλλήλων των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών 
Οι διαθέσιμες πιστώσεις για το 2023 διαμορφώνονται στα 1,6 εκατ. €, εμφανίζοντας 

μείωση κατά 1,3 εκατ. € σε σχέση με πέρυσι. Ο προϋπολογισμός του 2019 προέβλεπε 

155 χιλ. €. 

 

> Αμοιβές υπαλλήλων των Βιβλιοθηκών 

Οι προϋπολογισμένες πιστώσεις είναι 6,73 εκατ. € μειωμένες κατά -1,02 εκατ. € σε 

σχέση με το 2022. Στον προϋπολογισμό του 2019 είχαν προβλεφθεί 9,64 εκατ. €. 
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Οι αυξήσεις/μειώσεις του φετινού τακτικού προϋπολογισμού ως ποσοστό σε σχέση με τον 

προϋπολογισμό του 2022 και του 2019: 

 
σύγκριση 2022 2019   2022 2019 
 

Γραφεία υπουργού, 
υφυπουργών & γενικών 
γραμματέων 
  

+7,5% +22% 

 
Λοιπές μονάδες / 
αυτοτελείς μονάδες +26% +108.091% 

Γενική γραμματεία 
θρησκευμάτων  

+0,8% +7,8% 
 

ΑΔΙΠΠΔΕ 0% +1,3% 
 

Γενική γραμματεία 
πρωτοβάθμιας, 
δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης & ειδικής 
αγωγής 
  

+2,7% - 

 

ΕΘΑΑΕ +7,7% +1.294% 

 

Γενική γραμματεία 
επαγγελματικής 
εκπαίδευσης, 
κατάρτισης, δια βίου 
μάθησης & νεολαίας 
 

+8,5% - 

 

Εθνικός οργανισμός 
εξετάσεων -1,1% +3,5% 

 

Γενική γραμματεία 
ανώτατης εκπαίδευσης 
 

+3,6% - 
 

Ακαδημία Αθηνών +8,1% +12,6% 

 

Περιφερειακές 
διευθύνσεις 
εκπαίδευσης 
 

-17,5% -21,8% 

  

Αμοιβές υπαλλήλων 
των νομικών 
προσώπων της 
ανώτατης 
εκπαίδευσης 
 

-2,2% -7,3% 

Διευθύνσεις 
πρωτοβάθμιας +1% -3,2% 

  

Αμοιβές υπαλλήλων 
των πανεπιστημιακών 
νοσοκομείων 
 

-34,3% +4,3% 

Διευθύνσεις 
δευτεροβάθμιας  +0,2% -2,9% 

  

Αμοιβές υπαλλήλων 
των ανώτατων 
εκκλησιαστικών 
ακαδημιών 
 

-44,3% +1.055.383% 

Γενικά αρχεία του 
κράτους +64% - 

  

Αμοιβές υπαλλήλων 
των βιβλιοθηκών 
 

-13,2% -30,1% 
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ΠΔΕ _ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

 

Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων για το 2023 

ανέρχεται σε 1,065 δις €, αυξημένο κατά +12,1% σε σχέση με το 2022. Στο εθνικό ΠΔΕ 

εμπεριέχονται και οι δαπάνες του Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας (395,2 εκατ. € / 

79,8%). 

 

 
 

Το εθνικό σκέλος του ΠΔΕ προϋπολογίζεται στα 495.204.000 € και περιέχει τις εξής πιστώσεις:  

 
 2023 2022 2021 2020 
 

Γενική γραμματεία 
πρωτοβάθμιας, 
δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης & ειδικής 
αγωγής 
  

6.000.000 23.500.000 29.500.000 0 

 

Γενική γραμματεία 
επαγγελματικής 
εκπαίδευσης, κατάρτισης, 
δια βίου μάθησης & νεολαίας 
  

1.000.000 4.000.000 2.050.000 0 

Γενική γραμματεία ανώτατης 
εκπαίδευσης 85.000.000 106.000.000 67.300.000 0 

Λοιπές μονάδες / αυτοτελείς 
μονάδες 8.000.000 6.500.000 11.150.000 110.000.000 

Δαπάνες ταμείου 
ανάκαμψης 395.204.000 - - - 

 

 

 



 σελίδα / 12 

Το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του ΠΔΕ προϋπολογίζεται στα 570.000.000 €: 

 
 2023 2022 2021 2020 
 

Γενική γραμματεία 
θρησκευμάτων 
  

2.000.000 400.000 100.000 0 

 

Γενική γραμματεία 
πρωτοβάθμιας, 
δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης & ειδικής 
αγωγής 
  

490.200.000 480.000.000 531.717.000 0 

 

Γενική γραμματεία 
επαγγελματικής 
εκπαίδευσης, κατάρτισης, 
δια βίου μάθησης & νεολαίας 
  

20.000.000 20.000.000 30.180.000 0 

Γενική γραμματεία ανώτατης 
εκπαίδευσης 50.000.000 45.000.000 33.338.000 0 

Λοιπές μονάδες / αυτοτελείς 
μονάδες 5.000.000 101.600.000 1.365.000 400.000.000 

Δαπάνες μεταναστευτικών 
ροών 1.000.000 2.000.000 2.500.000 0 

Δαπάνες ΕΘΑΑΕ 1.800.000 1.000.000 800.000 0 

 
 

2023 / ΤΑΚΤΙΚΟΣ + ΠΔΕ + ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ  
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ 

 

Ο προϋπολογισμός του 2022 συνοδεύτηκε από την πρώτη παρουσίαση προϋπολογισμού 

επιδόσεων για το σύνολο των φορέων κεντρικής διοίκησης, με ενσωματωμένη πληροφορία για 

τη συνολική δαπάνη σε επίπεδο γενικής κυβέρνησης ανά πρόγραμμα. 

 

Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, η εφαρμογή προϋπολογισμού επιδόσεων (performance budgeting) είναι 

η χρήση πληροφοριών επιδόσεων για σκοπούς κατανομής δημόσιων πόρων, προκειμένου να 

παρασχεθούν πληροφορίες για τις σχετικές με τον προϋπολογισμό αποφάσεις και να ενισχυθεί 

η διαφάνεια και η λογοδοσία καθ’ όλη τη διαδικασία του προϋπολογισμού2.  

 

Σύμφωνα με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, ο προϋπολογισμός επιδόσεων είναι ένας νέος 

τρόπος διαχείρισης του κρατικού προϋπολογισμού στην Ελλάδα, με κύριο γνώμονα την 

επίδοση. Αποτελεί έναν τρόπο κατάρτισης προϋπολογισμού έτσι ώστε, πέραν του ορισμού περί 

του «ποιος» και «πόσο» θα ξοδέψει, να ορίζεται και το «που» θα δαπανηθούν οι δημόσιοι πόροι, 

ποιες δράσεις θα χρηματοδοτηθούν και με ποια αποτελέσματα3. 

 

Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό επιδόσεων του υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων για το 

2023, το σύνολο των πιστώσεων κατανέμεται σε 10 προγράμματα: 

 

 
 

 

 
2 OECD, Performance budgeting survey glossary, 2018 
3 ΓΛΚ, Εγχειρίδιο πιλοτικού σχεδιασμού προϋπολογισμού επιδόσεων, 2019 
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Αναλυτικά τα προγράμματα του προϋπολογισμού επιδόσεων για το 2023 και το 2022: 
 

πρόγραμμα _ 2023 τακτικός ΠΔΕ [εθνικό] ΠΔΕ [συγχρ] σύνολο 

πανεπιστημιακά νοσοκομεία 16.962.000 2.831.000 0 19.793.000 

θρησκεία 225.893 0 1.800.000 227.693.000 

σχολικός / πανεπιστημιακός  
αθλητισμός 1.129.000 0 0 1.129.000 

δημόσιες βιβλιοθήκες / ΓΑΚ 26.919.000 10.432.000 0 37.351.000 

πρωτοβάθμια & δευτεροβάθμια  
εκπαίδευση 3.575.818.000 171.866.000 490.698.000 4.238.381.000 

τριτοβάθμια εκπαίδευση 921.820.000 233.147.000 50.000.000 1.204.967.000 

επαγγελματική εκπαίδευση,  
κατάρτιση & δια βίου μάθηση 80.417.000 45.082.000 20.500.000 146.000.000 

εκπαίδευση ελληνοπαίδων  
εξωτερικού 21.918.000 0 0 21.918.000 

θρησκευτική εκπαίδευση 4.905.000 0 200.000 5.105.000 

επιτελικός συντονισμός  
& επενδύσεις ΥΠΑΙΘ 139.518.000 31.846.000 6.802.000 178.167.000 

ΣΥΝΟΛΟ 5.015.300.000 495.204.000 570.000.000 6.080.504.000 

 
 

πρόγραμμα _ 2022 τακτικός ΠΔΕ [εθνικό] ΠΔΕ [συγχρ] σύνολο 

πανεπιστημιακά νοσοκομεία 22.601.570 6.360.000 0 28.961.570 

θρησκεία 224.040.080 0 400.000 224.440.080 

σχολικός / πανεπιστημιακός  
αθλητισμός 2.189.380 0 0 2.189.380 

δημόσιες βιβλιοθήκες / ΓΑΚ 20.748.520 2.925.000 0 23.673.520 

πρωτοβάθμια & δευτεροβάθμια  
εκπαίδευση 3.531.109.830 123.140.000 482.000.000 4.136.249.830 

τριτοβάθμια εκπαίδευση 903.905.740 0 45.000.000 948.905.740 

επαγγελματική εκπαίδευση,  
κατάρτιση & δια βίου μάθηση 50.822.000 4.000.000 20.000.000 74.822.000 

εκπαίδευση ελληνοπαίδων  
εξωτερικού 3.773.140 0 0 3.773.140 

θρησκευτική εκπαίδευση 5.572.570 0 0 5.572.570 

επιτελικός συντονισμός  
& επενδύσεις ΥΠΑΙΘ 126.333.170 163.575.000 102.600.000 392.508.170 

ΣΥΝΟΛΟ 4.891.100.000 300.000.000 650.000.000 5.841.100.000 
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Οι αυξήσεις / μειώσεις του φετινού προϋπολογισμού επιδόσεων ως ποσοστό, σε σχέση με τον 

προϋπολογισμό επιδόσεων του 2022: 

 

σύγκριση 2022 2023 διαφορά 

πανεπιστημιακά νοσοκομεία 28.961.570 19.793.000 -36,1% 

θρησκεία 227.693.000 224.440.080 -1,4% 

σχολικός / πανεπιστημιακός  
αθλητισμός 2.189.380 1.129.000 -48,4% 

δημόσιες βιβλιοθήκες / ΓΑΚ 23.673.520 37.351.000 +57,7% 

πρωτοβάθμια & δευτεροβάθμια  
εκπαίδευση 4.136.249.830 4.238.381.000 +2,4% 

τριτοβάθμια εκπαίδευση 948.905.740 1.204.967.000 +26,9% 

επαγγελματική εκπαίδευση,  
κατάρτιση & δια βίου μάθηση 74.822.000 146.000.000 +95,1% 

εκπαίδευση ελληνοπαίδων  
εξωτερικού 3.773.140 21.918.000 +480,8% 

θρησκευτική εκπαίδευση 5.572.570 5.105.000 -8,4% 

επιτελικός συντονισμός  
& επενδύσεις ΥΠΑΙΘ 392.508.170 178.167.000 -54,6% 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ 

 
> Πανεπιστημιακά νοσοκομεία 

περιγραφή 

Αμοιβές υπαλλήλων που βαρύνουν το ΥΠΑΙΘ. Δράσεις για τη 
λειτουργία των νοσηλευτικών μονάδων, τη διαδικασία 
εφοδιασμού τους με ιατροφαρμακευτικύ υλικό, την υλοποίηση 
έργων υποδομής, ανανέωσης του ιατροτεχνολογικού και 
ξενοδοχειακού εξοπλισμού, τη ψηφιοποίηση διαδικασιών, την 
πρόσληψη, την εκπαίδευση και την επιμόρφωση του 
προσωπικού. 
 

συνεργαζόμενοι φορείς 
 
νοσοκομεία 
Αιγινήτειο & Αρεταίειο 

ανθρώπινο δυναμικό: 509 

προϋπολογισμός 2023: 19.793.000 € / -36,1% 
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> Θρησκεία 

περιγραφή 

Επιμορφωτικά σεμινάρια για εκπαιδευτικούς, με στόχο την 
καταπολέμηση του αντισημιτισμού, του ρατσισμού και της 
μισαλλοδοξίας. Συνεργασία της γενικής γραμματείας 
θρησκευμάτων με φορείς, διοργάνωση ετήσιων μαθητικών 
διαγωνισμών που προάγουν τον αλληλοσεβασμό μεταξύ των 
θρησκευτικών κοινοτήτων. 
 

συνεργαζόμενοι φορείς 
… 

 
ανθρώπινο δυναμικό: 10.072 
 
§ 9.652 ιερείς 
§ 420 ιεροδιδάσκαλοι και 

υπάλληλοι μουφτειών 
ορισμένου χρόνου 
 

προϋπολογισμός 2023: 224.440.080 € / -1,4% 

 

 
> Σχολικός / πανεπιστημιακός αθλητισμός 

περιγραφή 

Μάθημα κολύμβησης σε 1.662 σχολικές μονάδες και σε 47.000 
μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Συμμετοχή περίπου 
63.000 μαθητών σε σχολικά πρωταθλήματα, 100.000 σε 
αθλοπαιδιές και 25.000 σε αθλητικές δραστηριότητες στο 
πλαίσιο αθλητικών διδακτικών επισκέψεων. 
 

συνεργαζόμενοι φορείς 
 
§ Εθνικό γυμναστήριο 

«Ι. Φωκιανός» 
§ Δημόσιο πρότυπο παιδικό 

γυμναστήριο Καισαριανής 

 
ανθρώπινο δυναμικό: 422 
 
§ 214 μόνιμοι 
§ 200 αναπληρωτές 

εκπαιδευτικοί 

προϋπολογισμός 2023: 1.129.000 € / -48,4% 

 

 
> Δημόσιες βιβλιοθήκες / Γενικά Αρχεία του Κράτους 

περιγραφή 

Αγορές τεκμηρίων, καταλογογράφηση, ενίσχυση της ψηφιακής 
υποδομής της Εθνικής Βιβλιοθήκης και των δημόσιων 
βιβλιοθηκών, προσλήψεις και εκπαίδευση προσωπικού, προβολή 
ρόλου και έργου των ΓΑΚ. 

 

συνεργαζόμενοι φορείς 
 
§ ΕΒΕ, δημόσιες βιβλιοθήκες 
§ ΓΑΚ 

 
ανθρώπινο δυναμικό: 598 
 
§ 296 / βιβλιοθήκες 
§ 302 / ΓΑΚ 
 

προϋπολογισμός 2023: 37.351.000 € / +57,7% 
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> Πρωτοβάθμια / δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

περιγραφή 

Πιλοτική εφαρμογή των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών. Επιλογή 
Συμβούλων Εκπαίδευσης που θα έχουν στην αρμοδιότητά τους 
την παιδαγωγική ευθύνη του εκπαιδευτικού έργου, αλλά και την 
αξιολόγηση των εκπαιδευτικών ως προς το εκπαιδευτικό / 
διδακτικό / παιδαγωγικό μέρος. 
  

συνεργαζόμενοι φορείς 
… 

 
ανθρώπινο δυναμικό: 138.848 
 
§ 138.655 εκπαιδευτικοί  
§ 3.262 διοικητικοί 
§ 193 / ΙΕΠ και ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ 

προϋπολογισμός 2023: 4.238.381.000 € / +2,4% 

 
 
> Τριτοβάθμια εκπαίδευση 

περιγραφή 

Σύνδεση των ΑΕΙ με την αγορά εργασίας, αναδιοργάνωση της 
ερευνητικής δραστηριότητας, ανάπτυξη της καινοτομίας, 
ενίσχυση της διεθνούς θέσης & δικτύωση των πανεπιστήμιων, 
αναβάθμιση ψηφιακής υποδομής. Αξιοποίηση προγραμμάτων 
ΕΣΠΑ, δημιουργία γραφείων διασύνδεσης με την αγορά εργασίας 
& κέντρων εκπαιδευτικής αριστείας. Αξιολόγηση των ΑΕΙ, 
μονάδες στρατηγικού σχεδιασμού, υποτροφίες φοιτητών, 
ερευνητών και μεταδιδακτόρων. Δράσεις για τα κέντρα 
ερευνητικής αριστείας, καθηγητές-ερευνητές, βιομηχανικά 
διδακτορικά. 

συνεργαζόμενοι φορείς 
 
§ ΕΘΑΑΕ 
§ ΑΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, ΔΟΑΤΑΠ, 

ΙΚΥ, ΚΕΓ 

 
ανθρώπινο δυναμικό: 20.565 
 
§ 20.452 / ΑΕΙ 
§ 47 / ΙΚΥ 
§ 27 / ΕΘΑΑΕ 
§ 25 / ΔΟΑΤΑΠ 
§ 14 / ΚΕΓ 

 

προϋπολογισμός 2023: 1.204.967 € / +26,9% 

 
 
> Εκπαίδευση ελληνοπαίδων εξωτερικού 

περιγραφή 

Δράσεις ενδυνάμωσης της συνεργασίας με το Κέντρο Ελληνικής 
Γλώσσας (ΚΕΓ) που είναι υπεύθυνο για τη διενέργεια των 
εξετάσεων πιστοποίησης της ελληνομάθειας, ενημέρωση των 
συντονιστών εκπαίδευσης εξωτερικού, αποσπασμένων 
εκπαιδευτικών. 
  

συνεργαζόμενοι φορείς 
 
... 

ανθρώπινο δυναμικό: 845 
 
§ αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί 

προϋπολογισμός 2023: 21.918.000 € / +480,8% 
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> Επαγγελματική εκπαίδευση & δια βίου μάθηση 

περιγραφή 

Δράσεις αξιολόγησης και επιμόρφωσης των συντελεστών της 
επαγγελματικής εκπαίδευσης, ένταξη νέων οδηγών κατάρτισης, 
ίδρυση νέων δομών & επέκταση υφιστάμενων (πρότυπα ΕΠΑΛ, 
πειραματικά ΙΕΚ). Ενίσχυσης της μαθητείας, διασύνδεση με την 
αγορά εργασίας & αναβάθμιση εργαστηριακού εξοπλισμού. 
Ψηφιακός εκσυγχρονισμός του ΕΟΠΠΕΠ, επικαιροποίηση της 
εθνικής στρατηγικής για τη δια βίου μάθηση, υποστήριξη του 
γενικού πληθυσμού για την απόκτηση δεξιοτήτων, αναβάθμιση 
δεξιοτήτων με έμφαση στις ψηφιακές δεξιότητες, στην 
περιβαλλοντική βιωσιμότητα, στην κοινωνική συνοχή και στην 
κοινωνική δικαιοσύνη, καθώς και πολιτικές και δράσεις για τη 
νεολαία. 
  

συνεργαζόμενοι φορείς 
 
§ ΙΝΕΔΙΒΙΜ 
§ ΕΟΠΠΕΠ 
§ Σιβιτανίδειος 

ανθρώπινο δυναμικό: 349 
 
§ 191 / Σιβιτανίδειος 
§ 92 / ΙΝΕΔΙΒΙΜ 
§ 66 / ΕΟΠΠΕΠ 

προϋπολογισμός 2023: 146.000.000 € / +95,1% 

 
 
> Θρησκευτική εκπαίδευση 

περιγραφή 

Δράσεις που αφορούν στη διδασκαλία μαθήματων γενικής 
εκπαίδευσης και εκκλησιαστικής ειδίκευσης, καθώς και δράση 
διετούς εκπαιδευτικού προγράμματος που συμπεριλαμβάνει 
θεωρητικά μαθήματα, πρακτική άσκηση και πτυχιακή εργασία. 
  

συνεργαζόμενοι φορείς 
 
ανώτατες εκκλησιαστικές 
ακαδημίες 

ανθρώπινο δυναμικό: 166 

προϋπολογισμός 2023: 5.105.000 € / -8,4% 

 
 
> Επιτελικός συντονισμός & επενδύσεις ΥΠΑΙΘ 

περιγραφή 

Δράσεις που αφορούν στην οργάνωση, τη στελέχωση και την 
οικονομική / επιτελική υποστήριξη όλων των υπηρεσιών του 
υπουργείου.  

συνεργαζόμενοι φορείς 
… 

ανθρώπινο δυναμικό: 1.100 

προϋπολογισμός 2023: 178.167.000 € / -54,6% 

 

 


