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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023 _ ΥΠΑΙΘ [συνοπτικό] 

 

#1. Ο προϋπολογισμός του υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων για το 2023 διαμορφώνεται 

στα 6,08 δις €. Από τον τακτικό προέρχονται τα 5,02 δις €, από το εθνικό σκέλος του ΠΔΕ 100 

εκατ. €, από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος 570 εκατ. €, ενώ οι δαπάνες του Ταμείου 

Ανάκαμψης είναι 395,2 εκατ. €. 

 

#2. Συγκριτικά με το 2022, ο τακτικός παρουσιάζει αύξηση κατά +2,54%, δηλαδή +124 εκατ. 

€. Το εθνικό ΠΔΕ είναι μειωμένο κατά -40%, το συγχρηματοδοτούμενο κατά -70%, ενώ οι 

δαπάνες του ταμείου ανάκαμψης είναι αυξημένες κατά 146%, δηλαδή +235 εκατ. €. Συνολικά 

ο προϋπολογισμός του υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων για το 2023 είναι αυξημένος 

κατά +4,1%, δηλαδή +239,4 εκατ. €. 

 
 2023  2022 διαφορά 

τακτικός 5,02 δις 4,89 δις + 124 εκατ. [+ 2,54%] 

εθνικό ΠΔΕ 100 εκατ. 140 εκατ. - 40 εκατ. [- 40%] 

συγχρηματοδοτούμενο ΠΔΕ 570 εκατ. 650 εκατ. - 70 εκατ. [- 14%] 

ταμείο ανάκαμψης 395 εκατ. 160 εκατ. + 235 εκατ. [+ 146%] 

σύνολο 6.08 δις 5.85 δις + 239,4 εκατ. [+ 4,1%] 
 

 
Προϋπολογισμός ΥΠΑΙΘ: εξέλιξη από το 2014 έως σήμερα 
σημείωση: μέχρι το 2019 περιλαμβάνονται και οι δαπάνες της Έρευνας 
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#3. Παρά την αύξηση σε σχέση με το 2022, η συνολική δαπάνη για την Παιδεία ως ποσοστό 

του ΑΕΠ υποχωρεί κατά -0,1%. Παρόμοια, οι δαπάνες του υπουργείου Παιδείας είναι 

μειωμένες κατά -0,44% σε σχέση με το 2022, συγκριτικά με το σύνολο του κρατικού 

προϋπολογισμού. 

 
 2023 [πρόβλεψη] 2022 [εκτίμηση] 
τακτικός 5,01 δις 4,97 δις 
ΠΔΕ [εθνικό + συγχρηματοδοτούμενο] 675 εκατ. 875 εκατ. 
ταμείο ανάκαμψης 395 εκατ. 37 εκατ. 
σύνολο 6,08 δις 5,88 δις 
ΑΕΠ 224,13 δις 210.17 δις 
% τακτικού / ΑΕΠ 2,24% 2,37% 
% (τακτικού + ΠΔΕ) / ΑΕΠ 2,54% 2,78% 
% συνολικού / ΑΕΠ 2,71% 2,80% 

 

 

#4. Τακτικός - κατά μείζονα κατηγορία δαπάνης: 

> οι κοινωνικές παροχές καταγράφουν μείωση -60 εκατ. €, συνεχίζοντας την καθοδική 

πορεία από το 2019 και έπειτα, 

> τα πάγια περιουσιακά στοιχεία υποχωρούν κατά -319 εκατ. € και διαμορφώνονται στα 

1,69 δις € όταν πέρυσι ήταν στα 2,01 δις € και το 2019 στα 2,99 δις €. 

 

#5. Τακτικός - κατά ειδικό φορέα δαπάνης: 

> οι δαπάνες για τα γραφεία υπουργού, υφυπουργών & γενικών γραμματέων είναι 

αυξημένες κατά +7,5% σε σχέση με το 2022 και κατά +22% σε σχέση με το 2019 

(+135 εκατ. € και +350 εκατ. €), 

> οι πιστώσεις για τις περιφερειακές διευθύνσεις εκπαίδευσης είναι μειωμένες κατά -

22% (-444 εκατ. €), 

> μείωση κατά -13,9 εκατ. € (-2,2%) καταγράφεται για τις αμοιβές υπαλλήλων των 

νομικών προσώπων της ανώτατης εκπαίδευσης, 

> μειωμένες κατά -1 εκατ. € οι προϋπολογισμένες πιστώσεις για τις αμοιβές υπαλλήλων 

των Βιβλιοθηκών (από 7,76 εκατ. € σε 6,73 εκατ. €). 

> μειωμένες κατά -5,9 εκατ. € οι πιστώσεις για τις αμοιβές των εργαζομένων στα 

πανεπιστημιακά νοσοκομεία Αιγινήτειο και Αρεταίειο - για το 2023 προβλέπονται 11,3 

εκατ. € ενώ το 2022 προβλέπονταν 17,2 εκατ. €. 
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σύγκριση 2022 2019   2022 2019 

 

Γραφεία υπουργού, 
υφυπουργών & γενικών 
γραμματέων 
  

+7,5% +22% 

  

Αμοιβές υπαλλήλων 
των νομικών 
προσώπων της 
ανώτατης 
εκπαίδευσης 
 

-2,2% -7,3% 

Γενική γραμματεία 
θρησκευμάτων  

+0,8% +7,8% 

  

Αμοιβές υπαλλήλων 
των πανεπιστημιακών 
νοσοκομείων 
 

-34,3% +4,3% 

 

Περιφερειακές 
διευθύνσεις 
εκπαίδευσης 
 

-17,5% -21,8% 

  

Αμοιβές υπαλλήλων 
των βιβλιοθηκών 
 

-13,2% -30,1% 

 

 

 

#6. Απορρόφηση ΠΔΕ και Ταμείου Ανάκαμψης για το 2021 

 
 

 

#7. Ταμείο Ανάκαμψης 2022 

 

> Ιδιαίτερα χαμηλή είναι η απορρόφηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης για τα 22 

ενταγμένα έργα του υπουργείου Παιδείας. Η μόνη ολοκληρωμένη δαπάνη αφορά τα 

έργα Ψηφιακή Μέριμνα Ι και ΙΙ για την προμήθεια laptops και tablets στο πλαίσιο της 

τηλεκπαίδευσης. Η παράδοση του εξοπλισμού έγινε μετά το τέλος της ψηφιακής 

διδασκαλίας και αφού οι μαθητές επέστρεψαν στα σχολεία.  
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> Στα έργα του ΤΑΑ δεν περιλαμβάνεται κανένα έργο βελτίωσης / συντήρησης / 

ανακαίνισης των σχολικών υποδομών. 

> Δύο έργα (eSchools και eUniversity), συνολικού προϋπολογισμού 26,5 εκατ. €, 

«ανταγωνίζονται» υπάρχουσες δημόσιες υπηρεσίες που έχουν αναπτυχθεί από το ΙΤΥΕ 

ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ και τα πανεπιστήμια. Πλέον περνούν σε ιδιώτες. 

> Τα δημόσια ΙΕΚ πρόκειται να λάβουν από το ΤΑΑ 15,9 εκατ. €. Με πρόσφατη 

ανανοίνωσή τους, οι διευθυντές των ΔΙΕΚ καταγγέλλουν πως δεν έχουν λάβει 

χρηματοδότηση από το Μάρτιο του 2022. 

> Δύο έργα (βιομηχανικά διδακτορικά και επισκέπτες καθηγητές), συνολικού κόστους 

81,5 εκατ. €, δεν έχουν καμία απορρόφηση εντός του 2022, ενώ παρουσιάστηκαν προς 

υλοποίηση πριν μερικές ημέρες στην εκπνοή του έτους. 

 

 εκατομμύρια ευρώ 

έργο  προϋπολογισμός πληρωμές 2021 πληρωμές 2022 

Ψηφιακή μέριμνα (laptops / tablets) 101,1 98,4 1,7 

Τεχνική υποστήριξη ΥΠΑΙΘ 27 0 0 

Διαδραστικοί πίνακες 148,6 0 0 

Εξοπλισμός ρομποτικής / STEM 30,1  0 0 

Ψηφιακή μέριμνα ΙΙ 40,5 0 19,3 

eSchools 13 0 0 

Πλατφόρμα επαγγελματικής εκπαίδευσης 19,9 0 0 

eUniversity 13,5 0 0 

Ψηφιοποίηση ΕΟΠΠΕΠ 7 0 0 

Πειραματικά ΙΕΚ 15,9 0 0 

Πρότυπα ΕΠΑΛ 34,1 0 0 

Ψηφιακό σύστημα Βιβλιοθηκών 9,5 0 0 

Προγράμματα σπουδών 54,5 0 0 

Εργαλεία για μαθητές ΑμεΑ 10,3 0 0 

Κατάρτιση εκπαιδευτικών 24,8 0 0 

Επαγγελματική καθοδήγηση μαθητών 3 0 0 

Προπαγάνδα ΥΠΑΙΘ 6,5 0 0 

Ερευνητική αριστεία 94,6 0 0 

Επισκέπτες καθηγητές 59,7 0 0 

Βιομηχανικά διδακτορικά 21,8 0 0 

Πανεπιστήμια αριστείας 194,2 0 0 

Αναβάθμιση επαγγελματικής εκπαίδευσης 110,8 0 0 
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2023 / ΤΑΚΤΙΚΟΣ + ΠΔΕ + ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ  

 
 


